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سقضاسيفيصالإئمأسلأءتيل

jSZj، ۶١٠۵٥^إئز)ذذلأو\ ودعد0، ه البي عمر ق محر نص أنثم مد زلأي 
عنثا١ا.مهم، الإنلأم، عن لة ا يشن العصاء إبجايب ِفي 

الصبيض يلالإ؛ عى الملم رررؤغ الني لمول جثون؛ عل يب ولا 
حس،حديث حر4ئعطاا النائم وص يقيئ، حر الجنون وص يبغ، حر 
Slj عنه.معفئ عليه، ء ١^١ إمحاب مشى مدثه )؛

والميمينقل، لا ، ٣١ولأذ لبمديث، يبغ؛ فى ١^، عو تجب ولا 
ظاهات0،علامه عليه الشنع محنصب وقمحتلف، قئمى وسته عمله فيها يكمل ١^؛، 

ومنالها،ل؛تن-ثل لعئر؛ عيها ؤيصزب لنع، غا يؤمر لكنه البلؤغ، وهي 
ي.و يملها، وبم4لأ هُ، ونجح بمدظوض يرمحا ملأ 

إذابقضائها ثونئ لا أنة الكافر« عل تجن لا »إيا قوله: من والفائدة [ ١ ] 
وتأالي«_ينث أصحاب سألهم إذا ولهذا عليها؛ فيقايب عليها العقوبه وأما أسلم، 

ععئوص وءكنا و؟ ُثدثر ثك ول؛و آل1صيبم يث سثزأه»ارأؤُش تشٍقتؤفي 
لكيالأخر؛، ق عليها يعامحبول فهم لالالر:أآإ-ا"؛[ أتيناه زبيه ءب ه اؤأ ألإ?بم 

مبللا لأينا الكفر؛ عل داموا ما يفعلها يومروف ولا أسلموا، إذا بقضائها يومروف لا 

ثنهم•

سؤ؛ل تحال: افب لثزل والناص؛ والثزب الأم عل يئاب الكامن إل بل 
ألد0ألمء ؤ، ءانرأ لللآر< مى ش لإوو< ين وآلْكثتي لماد»ء نج آه أش زثه -مم 

غروللكاذرين القيامة، يوم حالصه للموبن فهي [ ٣٢]١^١٠-،:ه آلإيتمؤ يرم حالْته 
حالمة.



٧_؛I،jL S؛؛؛

نما;ءب^لإالخءا؛ِسبمممهالر 
الدب.ؤالأَئو ثوثزى. وب ئظ 

أ،ملأا صلاها لأنه ثزمتة!عادي؛ الومحت ق بعدها أو أثثائها ق بالإ محإف 
ؤمحمنامص،ءايواثامح.مللمهمْءمحك 

محتلالحائض أوطهزت الكافئ، أوأنLJلم الجنوف، أوأفاى الصسئ، >ؤأَ نإل 
لزنئه١^، قوع ع دبك كاف ثإذ ثاصز، ١^ لزذئه اشس، عزب 
ئهبمعاوابنمحاس عوف، بن اوحمن عد عن يروى دلك لأل والعشاء؛ المعرب 

ومحتمذ جزءا لوأذرك ما هاستة العير، حاو منه، واحدة وكل ومحت ومحته، ذلأثا 
الأولا؟ء.

عليها.يعاقب؛الضرنم، ت يعني [ ١ ] 

يومئلا فاثه الصلاة بعد بغ م صل الصيإذا أف • ذلك حلاف والصحيح  t٢ا-
يهّالطالبه فسقطّتا به أمن ما محعل لأيه حا؛ 

وسفيقا:سم،س1هاضأيائل؛لأبا 
بهيتعلى لوصف نافلة؛ فتمع ظهزا؛ وهوني:ةا الظهر لوصل وأما يلغ أف مثل حال 

هولأببماهي•
ا،وألةءيهائنائثتانثهن،ْ ]٣[ 

مثلالكافئ أوأ>سالم المجنون، أوأفايى الصسث،، أو ١^١٥، طهزت إذا الأول؛ 
الأولالصلأتان يلزمه اثة فدكن بعض إل بحصه، تجمع مما الثانية ولت، حروج 

مذركنه أذرك ررمذ اللمي لقول فقط؛ الثانيه إلا تلزمه لا ايه والصحيح والثانيه، 





ه1و،اسلأة

كثها٠  ١٣١^حميل وحديث '، ئ.بمهاُ العاص عمروبن بن افب عد حديث ثمم 
أفيمكن فلا هوالنتهى هدا لكن ؤإذا الليل، نمق العناء صلاة متتهى يأل صرمحه 

الظهرإل الفجر بغ، ما فإف ذلك، يقتفي القياس ولأف أنفسنا، عند من الوقش ثريد 
هدافكان الليل، نمق الفجر إل العناء صلاة وك انتهاء بين وما الئهار نمق، 
هدا.مقابل 

قأئبثالنير، حاو مئهها واحدة لكل وقتر وممهإ ®ولأ0 ثعال؛ اف رحمه وموله 
لكلونتح الوقت، إف له! بماو أولأت ثظر؛ فيه فهدا الأول" ويت، مى جزءا لوأدرك ما 

واحدة.هدم الصلأتان، يلزمه فيمن هذا لكن العير، حال منهإ واحدة 

منتصف،ل أي• الظهر، ومت، لحول بعد الخيضن أتاها لو بإ مقوقس هدا إل يم 
إالمنى؟ ما إذذ العصر، صلاة تلزمها فلا الفلهر صل لم وهي الخيص، الظهرأتاها ومت، 

عريبح؛هدا الأول" ومت، من حزءا لوأدرك ما دعالت اممه رحمه وقوله 
وقت،من حزءا أدرك فإذا حميعا، الومتي أدرك فقد الأول وقت، من جزءا لوأذرك لأثه 

يعرفهاأشيائ الفطاحل اس من نحرى أحياى أنه إلا أدركها، بالخاكد فاكانيه الأول 
عليهيدحل أن فلابد لكن، مهإ بشئ اف الإنأف عل يدلنا وهدا العلم! طلبة صغار 

القص.

٦(.١ رنم)٢ الخمس، الخلوات أرنات بات اجد، الممحاب لم: مأحرجه )١( 
(،٣٩٣)رنم الوامت،، j باب اكلأة، محاب داود: وأبو (، ٣٣٣/١)أحمد الإ.ام أحرجه )٢( 

حديثمن (، ١٤٩)رقم ه، الشي عن الصلاة مواقيت ل حاء ما باب الصلاة، كتاب والترمدىت 
•خت.بمئمحا عباس ابن 





luL،iS »_١١

فإنJئني، م ص- زنن بمشق ض بمبما"اإلا مجو-\ئل 
.١٣حموااللآوثالِفي كدب لأية كمن؛ وجوها جحد 

د'كزهاا<راُ.إدا دإثص1ها أوسيها صلاة عى ثام رامي وسئم: آبه وقل عليه 
أقدرلا  uiواممه إنسان! يقوو فلا ؤثمدر، إلا ان إنمن ما لأيه ثظر؛ فيه هدا [ ١ ] 

حنبعل يمل اف الإنأف فالصواب اكاق، الوقت إل سأوحرها الأف؛ أصل أن 
قتلها،(.عل ررمادرا تفرط لأف حاجه ولا مدنيه، 

وجمي•مذ بظر أبما ط؛ 
الذيثزطها فشاغل إلا قالوا: هدا اثزا الدين الأصحاب أف الأوو: الوجه 

^اإلا عنده وليس الوقت، عليه فتشايى بجهله ثوب معه لوكاف مثل؛ قريتا، محصله 

ءنJاJا،الوقتر ق تحل بل الوقت،، بعد تحل، يم حيامحلته بم حش يتفلر فلا الثوب؛ 
نحتعمما الملام كانت، إذا إلا ثيء، كل عل ثمدم الوقث، لأف الصوان،؛ هو وهدا 

الأ-محرة.المسالة ق ندحل فهنا يعدها ما إل 

قافلوقتها، الصلاة صل نقوو: ل صحيح، غثر الاستثناء هدا أن الئاز(ت الوجه 
عنك.لمتستتيتتمهل وما فاقعل، استهلعث فإ ب لم ؤإذ فذاك، تمئ<شروطها 

هتنزث١ آلثؤمكنثا عل ^ ^؟ ١١>إن تعال: قوله ل ب ]٣[ 
]اواء:م'<ا[أي:ئمئوصا.

وجه.هاوا حمحو. ق الله كدب فيكون 

لم:وم٥(،  ٩٧)ذكر إذا فليصل صلاة نمى من باب الصلاة، موامت، كتاب البخاري؛ حرجه أ١ 
نظ^ئن.مالك بن أنس حديث من (، ٦٨٤رقم)الفاقة، الصلاة قفاء باب احي، المكتاب 



صقضاه1فيفيصاسمماسبجحتيل ١٢

ثعال:اش لموو قأه؛ وحب وجوتيا معتقدا ت؛تاودا ثركها ؤإذرا؛ 
يحزأآؤتتقوه ألقاوْ ؤأئامؤأ ثابوأ ءن محنل_هت 1^، اكو؛ة:ه[ له 

الصحاعيملول، الصلأ0 يقيموا لز إدا أنم عق لدل ]اكوُة;ه[ 
منها.والصلأهآكل الزكاة، مانعي قتال عل رمحهعت؛محأخمعوا 

مم؛لأة1ام،حمتضإفىبجلكط؛
فتممدمةزاحم_ا نرك قو لأمه ءت^لناك؛ ؤإلأ صقت إذ له: ^lJ قها، زو 

يمم،ظذىبزإلألقداث،.
وواقان؛فته أولآمْ؟ -^١ يمل وهل 

أمرالصلاة وجوب فاذ الإسلام، دين من يالفرورة يعلم ما أيكن أمه والئاق: 
ذلكمذ ؤينثش مثلا، الريا تحريم أنكر كمئ الإسلام، دين مذ بالضرورة معلوم 

الصلاة،وجوب وعبجز بإسلام، عهد حديث كال ومذ بعند، مكان ل عاص مذ 
يعلملم لأمه القرآن؛ مى آيه أنهن نمحهبمتق محعثئ _J؛ ولا عليه، ثيء فلا أنكز إذا فهدا 

عمر؛أهزأها الرسول كاذ ما شر الفرقان سوره يقرأ سمعه الذي الرجل قصة ي ببا 
هالرسول إل قجاووا افه رسول أقزأنيها هاكذا ومال! عليه، وأيكن فامسكه، 

فائهبه -للإله الثيء أيكر مذ أف فالمهم ُ أئزوت،،ار هكدا ®UJ؛، فقال: اااهزأها،ا فقال: 
لأنكم.

له.صوق نجيل يوحد لا الفصل مائة إل هنا من )١( 
وملم•٢(، ٤ ١ رمم)٩ بعض، ق بعضهم الخصوم كلام باب الخصومات، كتاب الخاريت أحرجه )٢( 

حل-يث،من ٨(، ١ رقم)٨ معاْ، وبيان أحرف سعة عل القرآن أن بيان باب السافرين، صلاة محاب 
رْ.بمن.عمر 



١٢هتاو،اسلأة 

اوجلرربق البذه: زملكيمملّ؛بمنو ةفرْ، إخدامحا: 
icثدقمحا لا الإنلأم، م من زلأي ثنبمإ. نؤاة الئلأة« ائزكوك وإِ 

ممئمكهالكتيادمح.

ضانزاتررحمز ه: البت  J^Jالخن؛ لكلزق خدا ذ\شلأ\ 
محتمنحاطيلإهقء1داشِيهناهءلاصِفيمحم 

اثشة.ق يدخلة لم ولوكمن مى)١!^،( له٠٠ عمن نآء وإو عيبه ك إل عهد، 
النارتنمى وررمحؤج الخنت،، يحل إلااممه لاإله يال،• ررس المتر:٠ ؤلمول 

اس،محا:ظزتارمحال زاجئ بمل زلأَبجا ص ثممق افُ،، إلا ي محال: 
\يج/فيف\ج.

inx



صاضاه1نيهمههالإئماسنيينو ١٤

=- أو٥JااسماواU باب 
ل* أ ت* 

افب.وئول ®لكف محال؛ الأنلمي بروم أبو روى ة الظهر؛ هي الأدق؛ 
فريل® يمنبي• الشص. تدحص جم( الأول- تدعويا -اش الهجثر مز 

عليه.مممق ، ^jJحديث 
الهاو.ربعد مثية ميء كل ظل صار إدا وآحرْ ١^٠٠^،، زالت وقتهاإدا وأوو 

بجامحماس؛ء؛ء؛ؤ..ء.ب.

إذاائه ذلكت وعلامه المعرُسا، جهة إل السماع ونط عن مالئ أي؛ زالت، [ ١ ] 
الغلل،هذا نقص الشمس ارتفعت كلما ظل، قائم شاخص لكل صار الشمس طلعت 

الزوال،علامة هى كالشعرة— ~ولو زيادة فأول نقصانه تناهى بعد يزيد بدأ فإذا 
لكنهظل، ممى لمنطمتنا باشة لكن الأستواع، حط ق إلا اللهم بالكث، ؤيضاءل 

منبل اليء هدا أصل من نحمتط لا فإئتا صسلأ، الصف، وق كرا يكون لستاء اق 
الثمل.عليه زالت، الذي الفلل 

إليهنضيف فإننا الثاحصى، نصم، بثد<ر ظل عل زالت، الشمس أف فرص فلو 
ؤنضما؛منة طوله الغلل منتهى إل الثاحص أصل بئ ما ويكون كاملا، الشاخص 

نجسث،.لا الشمل عليه زالت، الذي الظل لأئ 
ارتفعت،وكل،ا طويلا، يكون فظله الشمس، طلعت، إذا قاتما شيئا صع مثلا؛ 

علامةعليه فصع الثمس، زوال علامة فهذا القص بعد يزيد الفلل بدأ إذا ثمص، 



١٥_؛S( lu^i Libاسلأة) كتاب 

ييصل مرس، البيت عند جييو ررأم ياثال الئئ. أف عباس اس ووى ة
صلبيِفيثم الشزاك، مثل والصء الشمس، راك حان الأول الرة ل الظهر 

حديثال هدينٌ بع، ما الويت، ؛ ومحاو مثله، ثيء ّكل ظل صار حقن الأحرة ا،لرة 
حنن.هوحدين، ال؛رمدي؛ قال، 

محصرؤ.ساهي بمد ا الظلا بظول الشص روال، ؤيعرف، 
الإيرادستحث، ا-ار؛ثه شدة ق بنزْ،إلا -ثديثأي دعجLلإا؛ والأفهبمل 

جهم"ي الحربي شده يإف الحر، شدة بالظهري، ررأبردوا •' Wiالئي لمول بتا؛ 
ققءا؟ا.

الثاحصمحلول منتهى إل العلامة هذه من كان فإذا ينمو، الغلل يزال، لا ثم حْل، مثل 
عليهزالن، الذي الفلل محيسا رلأ العفر، ومحت، ويحل الظهر وين، اسهى قمد 

'كانظل'كلمءذله«رأ'.راإذاالرّولهماو:الشمز؛لأل 
الغلل.طول بدء أي: [ ١ ] 

العصر.نرب إل ت يعني الوقت،، يبرئ ح؛ن الصلاة الإيراد ]٢[ 

ذللث،عل وبناء رحمه، إيه ^ ١٠من العلياء من أوعبادْ؟ رحصة الأمرهتا وهل 
علويناة موعبادة، فال: نن وْنهلم لاترد. فإنا لاتذذ أف للماس الأهوئ لكن إذ! 

يشن.لم ما مهللما، الإيراد يس ذللت، 

(،٣٩٣)رقم الوامت،، و باب الصلاة، ى1ب داود: وأبو (، ٣٣٣/١رأحد الإْام أحرجه )١( 
حل.سإمن (، ١ ٤ رنم)٩ المح،.، م، الصلاة مواف، ل حاء ما باب الصلاة، كتاب والرمذى: 

ذ.تأ\.هماس ابن 



سقضاه1همهمهاهالإئماصتيضل ١٦

محل

هاممه زئوو ئاو ت  Jiiعيآ وزى ئ الونعز؛ وهئ لعصز، ام 
إولإ؛باف ملأ العصر، صلاة الونثى، الصلاة عن رءثعلوئا الآحزادسات يزم 

عليه.مممق  ٠٠ثاراوقبورهم 
ٍنانظللكتيءنانظللكتيه،زآخئةإذا زأئjزنهاإذا 

ثزظل صار حى العفن ب؛ رروصل بجل؛ حديث و ه الئئ لمول مثلته؛ 
شه"•ثيء ظو'كز صار حة الآحنْ اوة ل ي صل م مقه، ثيء 

أوعمرو بن ، ٧٥١عند نوى ل، الشنز؛ يصمن ثز م، آخزة أو وعنه: 
م:دثنثنبأ. ززاة اضش،، نضو لم ثا الخم ررزت قاو: ه اه زئوو 
التنس.عثوم-، ا-ثوازإل وت ؤيمى الإحيار وت 

هبمنميرْ ابو روى قا أذزكها؛ قد العروب مو جرءا منها أذرك ومذ 
الئسأذثئرب هبل الخنر صلاة مذ نجده أدرك ررمذ ئاو؛ ه!نه لبي اض 

خكلمصلأثت((ققشب
*كافحينه؛ رْ.بمثئِل برزه م لمول حال؛ بكل أممز وثعجيلها 

العصز،هبمّل افه رنول 

لوحويله؛ داعئ لا زمننا ل الإيراد نقول؛ رحصه~ —اثه الأول الوجه فعل 
أدمىهناك يكذ لم ولو الإيراد، بس قال؛ ئنة إيه قال؛ ومن والمتودْ• اثكقاتا 

متمة.



١٧ةتاباسلأةربمباوت1تاسلأة( 

•ء1يهامممق حيها، والشمز المدينه أمحي ق رحله إل أحدثا ير■يع يم 

قيءكل ظل يصم »أنى حديث يض: بيعي، ليس بتن والقرى [ ١ ت 
فقداصئرث إذا لأما بعيد؛ فرق بينهإ ليس ٠ الش-ساار لمئصمر ررما وحدث ا مثلتهااُ 

الاصفرار,قاربت فمد مثليه ثيء كل ظل صار ؤإذا مثليه، ثيء كل ظل صار 

والغروبالوقت هدا بس ما لكن الغروب، إل يمتد بل بهيا، الوقت، ينتهي ولا 

ملالعقر من زكعه أذنك قزله:»_ الغروب إل امداد؛ ودليل ضوورف وقئ 
ال،تقز«رآ؛.ممدآذنك ١^ ئزب أن 

ررئكمت قوله مذ أوصح لاثه اللفظ؛ تهدا حاء دَمذآندق المولمؤ وليث، 
أدركسمواء عتحل وهدا بالإتمام، الأمئ ففيه أدرك، ايه إل إماره فيه ليس هدا لأف 

الئنشدرب< أو مل العفر من زكعه أذرك ®مذ بتات قد حاو كل عل يدرك، أولم 
النفزار.أذنك ممد 

عثاوه«ُ؛ُ.العفرممدحبط صلاة رك ررمن قال. حيث، وللعقرحموصه؛ 

(،٣٩٣)رقم الوامت،، j باب الصلاة، محاب داود: وأبو )\إسه أحمد الإuم أحرجه )١( 
حديثمن (، ١٤٩رقم)ه، الحم، ص الملام موايت ل جاء ما باب الصلاة، كتاب والرمدىت 

صاسلآهعتمح.ابن 
افهعيد حديث، من (، ٦١٢رقم)الخمن، المحلوات أوقات باب الماجد، كتاب لم: مأحرجه )٢( 

تمبمة.العاصن عمروبن ابن 
ومطلم:(، رقم)٩^١٥ركعت، الفجر من أدرك من باب الصلاة، مواقيت، كتاب البخاري: أحرجه )٣( 

أبي(حدين، من (، ٦٠٨رقم)الصلاة، أدرك فقئ الصلاة من ركعة أدرك ص باب اجد، المكتاب 
ذهقتإ.هريرة 

بريدةحديث، من (، ٥٥٣رقم)العمر، ترك من باب الصلاة، مواقيت، كتاب البخارى: أحرجه )٤( 
ةتسةنل.



^قضاه1هممصالإئمأستيءتبل ١٨

نحل

ئأامن،محمئث.

مة الأم؛ الشفق غاب إذا اشز، غا:ب إذا زنها ثأثُل 
صرم الثمز، عابتر حئ" اأعرب دأمحام ^٠ ٠٩البي.أمنررأة هقهنئ بريتْ 

هنتب و ما يهن صلاتكم رروقت، دالأ ثم الثمق، عاب، ■>_ اكاي اليوم المبِفي 
ذذص

ماالئريت، رروفت، ماو(ت البي. ظهغقنئؤأ عمرو بن افب عبد حديث، نق 
الثمق،ا.يمك، لم 

باللمي.3،صلاها ^٣ جمل لأف ومحا؛ أول ض ياحثوها ويكرْ 
وي-أول 3، الينمح 

ا.مممق زجبتإ*، إدا العرب، يمحل اللمي. رركاف يمحهنن• جابر وئال 
حبوطلأف الكمن؛ توجس، واحدة صلاة ثرك (! JLiمن الحديث، -هدا واستدل 

عيإثا اراد: فقالوا: \لأخمو0  ٣١أحاب، لكن والئثة، م إلا يكوف لا انمل 
يعرما مثل الحبوط، ئاوبج أي: حبط أوالمعزث اليوم، ذللت، عؤ فيحبط اليوم ذلك 

أءاإم~—وافه يقلهن الذي والصحح الدحول، مازب، يعني: الخلأءا، يحل ءاذا بقوله: 
ْنه.ثمل لا فإما صلاها لو أثه أوبمش اليوم، ذللثؤ عمله حبط أيه 

الأفضلولكن موثع، فيها الوئت، كغبمرها، قاما الكراهة، عدم والصحيح [ ]١ 
يقدؤمها.



اسلأة(اوقات باب انملأة) ةت1ب 

محل

ززىج اللو؛ نآيئث؛وئ الأم، الشفق عاب زنهاإذا زوو ، ١^١٤نأ 
وصلاهاالشص، عابر جم، الأوو اليوم صل السل. ررأف بريده؛ 

ئنبأ.^١^ الثل« ثك ذثث حنن ١^ وم او 
مثله.جتيل صلاة ق رْ؛.بمتئ عثاس ابن وحدين، 

عاب،قإدا الحمرة، ءالشمق هال! انه ه السل عن نمحهبمق عثز ابن وعن 
١^١^٣،.^١^ الثلأة« وجن الئفؤ،لاأ 

.١^، ؤ.عننأل عنرو بن  ٥٧٥١عد روى ج القل؛ نصف آخزه وعنة: 
ض،اش«ززاةمؤمئاثد/ررثلئ، ئاو:

أنتنتجئ ٠ ائ، رركان ي: ثزرة م ^ هوه والأقل 
عثه.متئس العشاءاا يوحر 

هالعي كاف ههبمته جابي يقول ا،لاموميرأ(؛ حال يراعى أف ؤينتحمئ، 
أحر•أبطؤوا رآهم ؤإدا عجل، اجتمعوا رآهم إدا وأحثاثا، أحيائا العشاء يصل 

ئغقئدا'ا.

الشفق.غانم، حث الصلاة مى ائتهى يمي،ت غيابه، لرب أي؛ غاب؛ ا 1-١ 

وقالالليل، نمم، إل الوقت، يمتد انه والصحح صحح، ذكزه ما وكل ء ٢ ت 



اصضاه1همنيصاسممأسبجض

علاكامح؛؛، المجر طلؤع إل اواز وقت ثيبمى الإحتاو، وقئ يذهب يم 

عمروبن اش عبد وحديث ُ عثوآلتهم جيمين حدث بين الخلاف ولعل العالإءت 
مافإو الثمي؟ طلؤع أوإل الفجر طلؤع إل الليل ق المعكر هل أيه هو ىةهؤئىر^آ' 

ايامق يثإ لا والصف، اكلث، بين القرى هو يكون يكاد والفجر الثمي طلؤع بئن 
الصيمإ.

:^١٣جمِل حديثا أ0 وهو آحز، وجه من بمغ فهاك حال ّقل وعل 
بمف،سنحل،واتيائإلاسلإلي،س، س,ض;

بالزيادة،الأحد وجن، الوجه هدا ولا الوجه هدا لا يصح لم انه ميز ؤإذا الليل، يصف 
الليل.يصم، العشاء صلاة ق المعتمد يكون هدا فحل علم، نيادة معه مالزايل 

الأداء؛وفت، ت يعني الخوان ق الشيخ مراد لأ0 عظيم؛ ثظث هدا وق [ ١ ] 
وإJا٠ العصز<اُ أدرك ممد الشن<ش تخوج أ0 مل العصر مى ركعه أدرك ررتن لحديث،ث 

أفعل صرثئا نصا نصوا قد العلإء لأف معلمط؛ الوقت، هدا بعد ما بالخوان مراده كاف 
العصز.وكدللث، صرورة، وقت، فهو الفجر محللؤع إل الليل ضم، بعد ما 

(،٣٩٣رنم)ا،لواقيت،، ق بابح الصلاة، كتاب، داويت وأبو (، ٣٣٣)ا/أحمد الإمام أحرجه )١( 
حل-بث،من ١(،  ٤٩رقم)المح،ه، ص الصلاة مواقستتخ ل جاء ما باب، الصلاة، ياي، والترمذي؛ 

عباسابن 
٦(.١ رنم)٢ الخمس، الصلوات أويات يابح اجد، المكتاب، مسالم؛ أحرجه )٢( 
ومسلم؛(، ٥٧٩رقم)ركعة، الفجر من أدرك من ب، ١١الصلاة، مواف، كتاب البخاري؛ أحرجه )٣( 

أيحديث، من ٦(، ٠ رقم)٨ الصلاة، أدرك فقئ الصلاة من ركعة أدرك من باب اجد، المكتاب 
زمحهبمثئ.هريرة 



٢١ةت1دااسلأة)واوااوداتاسلأة( 

نثنفيه ذمنا« U عف اش، الم طلوع إل ء وقت  Juji)ومله: 
منلا دليل عليه فليس ثظئ، فيه الفجر طلؤع إل العناء وقت امتداد يعني؛ أيئا، 
الإجاع.ولا الصحيح القياس من ولا الثء ثن ولا القرآن 

وقثأل والمحح صحح، قياس ولا إحماع ولا مق ولا ثرآن ل فليس 
له.صلاة فلا متعمدا الليل نمق بعد ما إل أحزها مى وأف الليل، ضم، إل العشاء 

طهزتلأن؛ثا العشاء؛ صلاه يلزمها لم الليل منتصم، بعد طهزيت، لو الخائص وأف 
'الل؛لاارنصف إل العشاء صلاة ر>وقت عمروث ابن حديث والدليل الوقت، يعد 

ئثقإق آلثنيى لدؤك آلنلوآ أقي ؤ تعال: قولة وهي هدا، إل نمر اتكريمه والأيه 
دلوكيمن الفجر، صلاة يعني؛ الفجر، قرآل يصل لالإ«-راء:خ'لأ[ ألم،مه وئزءاث ١^١ 

جبإل بمصها مواصله، أوقاُت، كلها الليل عسق إل دوالها" "بمني؛ الشمس 
يصل؛م منتصفه، وهو ظالمته، ذكوف ما أسد وهي عسقه، إل الليل فصلاة بمض، 

وقتالفجر طلؤع إل الليل نصب بتن ما لأف العصر؛ عل ماس أف يصح ولا 
يصغفلا ت|ي، ونت المس عرومب إل مى الاصفرار بعد وما الههجف، صلاة 

آخرها،من ولا أولها من صلاة ول—، ما يثصل لا مثريا الفجر أف ويكر القياس، 
الأول.النهار ، نقفالنهار الأخووق البب بمف الليل ل مله يفصل 

فيرثافإذا أيد.ينا، بين الساعات بوجود الليل نصن_، محييي إطلاقا يتندر ولا 

(.٦١٢)رقم الخمس، الصلوات أوقات باب الهاجد، كتاب ملم؛ أحرجه 



سقضالئاهمهمصاسمماسبجضل ٢٢

فنل

وهوالثاضخلاف، ثم اكامح؛ا المجر طالإ إدا وهتها وأول المجر، يم 
الشمز؛إدا وآخره '، يعده ظلمه لا منرصا الشرق تل من يدو الإي 

لألأظكامامحاأابجاأل........ب

فٍكونعئز0 الثانيه ؛ p'Utيْلالح والفجر ، طزة اك1ث ازئ ثرب اكمس أف 
السائمة.الساعة ق اللل نصف 

بعضعن بعضهإ ويتمتن الصادي، الفجز ويحش\ الثانى، هوالفجر هذا ا ١ ت 
ثلاثة!بأمور 

معرض.والصادي منمملل اذكاذب أولا؛ 
بعده.ظلمه لا والمادي الكاذب الثال؛ 

وبينبينه ليس والصادق اللل، بواد اممال الأفق و؛ين بينه الكاذب الثالث،؛ 
به.متصل البياض بل امصال، الأفق 

اش>«رأرهأئام بلالا ررم قوله؛ فتحئ الصلاة، إقام  jLضلأثا بمي؛ [ ٢] 
حذف.فيها فالحمله الفجز، ه البي فاقام فأدل بلالا أمر أي• 

أومعه،بيم، قبله تعي ®حنن® وكلمه الفجر، طلؤع بمد يكون والأذان ]٣[ 
بيم.بحوْ أو 

الغروي.بالتوقيت أي; )١( 
بريال.ةحديث من (، ٦١٣رقم)الخمس، الصالوامث، أوتايتج باب، اجد، المكتاب لم؛ مأحرجه )٢( 

;محكؤبمتئ.





سىضاه1نينيصاسمماسبجضل ٢٤

محل

ذ\ؤبروذه لأم ه:ظق م لأف ص لأم الئلأة »نتجن 
وسممثكثائرالأنباب، ■كقث، فشت الوجوب، شب زلأل الوجوب،، يمتضى 

النيوب،ألاك،.

لرمهااأزأ0، حاصت، أو الصلاة، وئت، من جزء يحول يعد جن قلو 
الوئت،.لكخر يه، د1نتمثدتج الصلاة، به نحب جزء إذواك لأنة المصاء؛ 

وجهاذتمحه الظي؟ وئت مذ جرة بإدراك العصر تجب وهل 
يلزمتةا-بمع، صلاي إحاJى ومت، من جزءا أدرك لأنه تجب؛ أحدمحات 

العصر•وثب مذ جرة كإدراك الأحرى، 
منقا|ئتة تبعها، ومت ولا ونها، مذ ثتئا يدرك لم لأنه تجب؛ لا والئاف• 

ؤز؛مدوك وءتها ممدوك ^، iJJبنا معل قإمتا ^، ۵٨١١يخلاف، ثسا يدرك لم 
والعناء.الزيت، ق المول، وهكدا الظهر، نح ومت، من 

روىة لها؛ مهوئدرك الوثت، حروج مذ الصلاة مذ ركعه أذرك ونذ 
أدركصد الصلاة من ركعه أدرك ررمن مال،! . البذ أف ;ْ.بمن هريره ابو 

^٠٠^،٠١١يغرب، أل محيل العصر من نجدة أحد'5م أذرك ارإدا لمظ1 ؤق الصلأ0« 
ع1؛4.متقن صلأده<، هشم ^^، ٥١١صلاة من نجدة أدرك ؤإدا صلأده، هشم 

بمروطهن،متلفعات النساء فينصرف الص.حا ليصل . اف رصول كان ارإن ن؛ء^ةءات ائشة ع ت
مايمءنمنالخلسُ



ةت1باسلأةائباوهتاسمة(

وجهان؛ركعة مذ أم مدرك ول 
اوئفته ثأنتنى ١^٥، من يزء إذناك لأم ^1؛ ئرركا أم:قوف 

دوما،كإذزاكاياةة.زنا 

إذناكم زمانا يزكنة، الإذزاك لتخصيصه ثدركاثها؛ لأ؟كوئ ناش: 
ابمه«ااأ.

أوآجرة"الوقب أول مذ مواء ركعة، بإدراك إلا يدرك لا اثه والصواب [ ١ ] 

مذحزءا أذرك إذا للأخرى محثع التي الصلاة تجب لا ائه أيصا والصواب 
يلزمهالا فإثة حاضت ثم الظهر صلاة من جزءا ا،لرأة فلوأدركت، الملأتين، إحدى 

العصر،صلاة إلا يلرمها لا فائه العصر وقت، خروج قبل ولوطهزتر الظهر، قضاء إلا 
الصحيح.هو هذا 

ركعةمقدار الوقت أول من أذركش إذا القضاء يلزمها لا إثه العلإءث بعض وقال 
الصلاةيؤخر أف لها بأف ذللث، وعللوا الوقت،، يضيى حتى القضاء يلرمها لا أكثر، أو 
فليسالمأذون عل ترس، وما فيه، يزدن ما فعلت، بل منط لم فهي وقتها، آخر إل 

القضاء.يلزم ولا بمضمون 

قضاءيلزمها لا فإثه الفلهر صلاة وهت، منتصم، ق الرأة حاضت، فإذا هذا وعل 
يلزمهافلا هدا وعل منط، لم فهي الوقت، آخر إل يوحر أف لها لأف الظهر؛ صلاة 

ز؛وئ\ذئ4.'  ١٤٠؛؛ابن الإسلام شيخ اختيار وهدا القضاء، 

اس)ه/بمام.الاختيارات 



^قضاه1همنيصالإئماسبجضل ٢٦

قفل

باللمي.صل ^١٣ ررجؤل لأف وقيها؛ آيم إل الصلاة ياحير وقوو 

ثامررمن ١^،  J^J؛ J^lعق يصاوها وئها، عن أحزها هإل 
ثزمةصلوات، هاثتة يإو عانه. مممى لكزها« ^١ يلثصلها أوثسيها صلاة عن 

•كالمجموضن فيها، السيسج هوجت، مومحات، صلوات لأنس مزنايتج؛ مصاوهن 

الخاصرةفنل وا؟0 مائته، يصير لئلا هدمها؛ الحاصرة، هوان حثي يإف 
الثائتة.بخلاف، بركها، يفتل انه بدليل آكد، 

الماسااا.من ذكزنا و ى؛ لاطط زذ: 
إلركعة ممدان الوقت، من أذنكن إذا أبجا الأزو: ١^ الأحتياط ولم 

ركعة.مقدار وقتها مذ أدركن التي الصلاة قضاء لرمها حاصن، 

ا،لولف.ذكزْ الذي الخلاف وفيه القضاء، ولنءة\ لا ركعة من أهل ولوأدركت، 

قالأولا.كإ الوقت،، فوُت، لخوف الترتيب؛ يمْل ايه والصحيح [ ]١ 
يمط؛لا اثه والصحح أولا؟ الخ،اعة قويت، يقعل؛خوف، هل العالياء واحتاJما 

والاسحصز م الظهر، صلاة عليه كان إذا قمثلأ اكضق، بث يصل أذ يمكنه لأيه 
الظهر.بث معهم اذحل ؛ ٠١نقول قإثنا الظهر، يصل ولم العم، صلاة يصلوف 

بجهمعهم الحل ت نقول الغرلبا، صلاة معهم وأدرك العصر، صلاة عليه أوأثه 



٢٧هت1باسلأةرباواارداتاسمة( 

وحدها؛المائته ومحمى البيب، نمط الحاصزْ صل حر الماسه ثمي ؤاذ 
مح«نإذذؤثاوصزايتالي 

،.liJjioئق، 

ووىئ ا-هصز0؛ وأعاد المائة، ومحمى أممها ماموم، وهو ميعا كاف ؤإف 
وهوإلا يلم5نها ظب صلاة سى ررس داو،ت اض. وئول، اف قهقة عمر ابن 
محيئأ تجب، ام فص م، ِس فئ فإذا  ٩٩١لإ فثبمل  ٩٩١ئح 

الإصل.يغل زابو الع،نيي، حفص أبو رواْ الإمام® صلاها؛غ اكي الصلاة 
ا.عمت ابن عل منهوئا وروي 

الريبنقط فلا الصحيح، هو هذا صلاتك، به يم ما وامفى العصب، صلاة 
الحاصرة.ونت، خروج بحوف إلا 

الإءادة،يلرمه لا فإثه مربه غثر صلاه وصل لوسي بالننيان، أيصا وكدلل؛، 
الثلاث،الأموم \تإ وقد لالراJعة، الإمام قام فإذا المغرب، المأموم ينوي كدللث،، والعشاء 

العشاء•صلاة من ص محا الإمام ؤيلحمح، ويلم ويتئهد بجلس 
يملبساعتين العشاء بعد تدكزها ثم الغرص،، صلاة وسي العشاء صل ؤإذا 

عاليه.ثيء ولا المغرب، 

أريعا.فيمل أقام ثم مثافزا، الصلاة عليه وجنت، ؤإذا 
ولوموقوئا؛عمنخ.بممحا٠ ابن عن هداإذصح أقرب، هولالموقوف_، [ ١ ] 

وأحرجه٥(. / )V الصنفس، ق الرزاق وتمد (، ٧٧رقم ١  ٦٨/ الومحتأ)١ ل مالك، موتوئات أحرجه )١( 
الروايةوصعق، ٥(،  ١٣٢رقم)الأومعل ق والطراق (، ١١رنم)'العجم ل أبويعل مرفوعا: 

(.٢٢١اأآ(،واّفياضاممرى)آ/ ^نمبجقاش)ا/ 



^قضاهاشيهعالإئماسنيضل ٢٨

رنانان:ووص 

اخنامحا:محكدك.

ؤالأحنى:غلئها.

ينملهالم ابوبكرث محال الأموموف، وينتأش يتصرف، انه الإماآت لب وعنه 

أوتضعمهمعيشته، ص ثئعله لم ما متتاُعه قصاها الموائت،، كثرت ؤإف 
المصاء.يعودإل ثم ئيصثها، ا-اثاصزة، يوايت، ييثى حش بدنه ؤب 

فعلقلة ا-لثاضزة، قوات قبل فنلها يمكنه قلم الموائت، كثرت إدا وعنه؛ 
وهتها؛أول  ciالخاصرة 

حديث،وهذا واحد، وقت ق مرتتن يصل أل الإنسان عل يوجب لا ■مققل افه لأف 
الأر،هذا عليه دل ما خلاف والصواب، واحد، وقت ؤ؟ صلأتان عليه بجب اله ممتصاْ 

منذوراالخاصرة ؤب يحل لائه حاصرة؛ أنها الحاصرة ؤب وهو الفائته يكز إذا وأنه 
باشيان.مقط وقد الارتس_ا، أجل مذ منها عقرغ يجووأل ولا فنمها، ناسيا، 

المؤلمافكلام الوقت صيف مع كان إف حاصرة، وهويصل، فاثته يكز إذا ذقول،ت 
أنرغتإوقد وذكزمثج متسعا الوقت، كان إذا لكن إشكال، هناك وليس الحاصرة ثم أنة 
انلئ،ذللئ، وتعليل فيها، م«نشثا وسمى مطعها، لا انلئ، الصحيح فإف الحاصرة ؤب 

نمىأ0 يجب بل منها مج أف يمكن فلا فريضة، ولزمثل—، معذور، وأنت، فيها دحلت، 
الفائته.تصل، فرعت، إذا ثم وستمز، فيها، 



؛ت1باسلأةرواو،اوت1تاسمة(

}بالرتسس،ل الإحلال لروم نع التاحم، المائدةِفي لعدم 

فإذاالخاصرة، وئت، يضيؤ، حتى مزلإ، بماليها فإثه الفواست، كثرت إذا [ ١ ت 
وتكمل.يعود ثم الحاصرة، بمل الحاصرة ونت، صاى 

خروجنل الفوائت، درك لن ه ي إذا ه رواية: أحمد الأئ^ وعن 
الوقت،؛أول شياله ينال أف أجل من وفتها أول ل الحاصرة بمل فإيه الحاصرة ويت، 
والرتس_ا.فيها نحل صلاة لهاصرة ا هذه يصل أن لأبد ولأيه 

زوالبعد نحاتها ق فثتغ صلاة، بخمسين ايام عثزة عاليه ان إنفمثلأت 
واكملعد ثم الفئهز، صل له! نقول الفلهر، ومت، محاى ايام خمسة ام فل، الشص، 

صلاة.وعسرين *همسا 

وقتهاأول ل الثلهز بمل يقول! ٠ لآمحةاددقُ أحمد الإمام عن روايه وهناك 
التامحر.من فائدة لا لأثئ للتأخير؛ حاجه ولا 

هووهذا أنحل، لأيه الوقت،؛ أول ق ئلثصالها اكامحر ق فاتده ؟كن لم فإذا 
علالحصول، وهي فائدة، وفيه والتقديم، التأتم ق فائدة لا قال! كإ لأيه الراجح؛ 

هيصليها.مكرؤه وفت، ق الفوائتج ولويكز الوقت،، أول نحيلة 

لأفالوقت،؛ عمج لم إذا بالإعادة القول، يال لا هدا الترنم، شزط ماله! 
الصلاهيصح لا ثزطا وليس يالنيان، يمهل شرط لكنه وواجب،، شرط الترتنجؤ 

التفريقووجه ، الحديث، من والئصوء الحنابة، من الغنل كاشتراط ليس يعني: به، إلا 

والوجهين)ا'/آم؛(،وس)ص:م(.الروايتين )\(انذلر:
اكي)ا/هه؛(.)آ(انفلر:



اسقضاه1ينيصاسمماسبجضل

محل

م،يّؤيِفي صلوات، حمس لرمه عينها، بملم لا يوم ثى صلأْ نني ومن 
ُيمين.قرصه يأدية ليحمح٠لآه اثكتوبة؛ اث؛تا واحدة 

يلأُث،لزنه الأول، محا يدرى لا مذ وعفرا ظهرا ثنى و1ف 
لةليحصل عقل؛ نم ظهئ، نم عقل، أو ظهئ، م عضئ، P لهت، ص1ؤات، 

.!١[َ I َُ - تْ 
•رسهاص 

و-امحث-مديأ إلا فيها U ■أثئ، كلها الأن فالعبادة العبادة، ذات ق لا امممج ي هدا أة 
وقتفوج بخوب فته ومؤح بايهل، فيه ومحمح يالنسيان، فيه سمح ولهذا فقعن؛ 

الحإعة.صلاة فوات وخوف_، قول(~ ~عل فيه وسمح الخاصرة، 

وجوبهفنقولت بالإعادة، استدراكه ؤيتطح به أحل واجب هدا إف قيل• فإذا 
التيلأةق مهد الكوجوب، لمن فوجوبه بالوجوب، القول عل حى لكن نفلر، فه 

إلفيحتاج م-تي، الصلاة يكلم، لم اهَ لأف بالإعادة، استدراكة تنكن ولا مثلا، 
فيه،ل مأذون ونت، ق الصلاة ي فرعت، أنا يقول: فهذا الإعادة، إيجامح، عل دليل 

الصلاة.سأكمل 

يدخللم الارن فإل الإحرام تكبمّة من رراف،ا قوله؛ بعد الفائته تذكر اثه لو مسألة؛ 
نقول؛تذكز مم ررأ،، قال؛ فلو التكبر، يتم حتى الصلاة ق يدخل لا لأمه لصلاة؛ اق 

التكبثز.هذا ألغ 

والص_وابجأوئمحوزلها،وائل، لااهذابماةءلل0ُلأبجوزاكميفيهذْ 



٢١ةتاوااسلأةرواو،اوداتاسمة( 

فضل

دلكظنه عل ينيب أو نجس، حى يضل لم الويب، لحول ق شك وش 
بديل•

واجتهديملدة، اجتهادلب عن أنوم و)ف به، عمل علم، عذ يمه أ-حوْ هإف 
لأنهأجزأة؛ أوبعدة الوفث واش انه ثاف صل نإل يحوله، ظنه عل ينمن، حش 

صلمدالإجوب

الرتسب،،يمهل حينتدت قالنا ظنه عل يغل!، لم فان ظنه، عل يعلب بإ ؤيعمل التحري، 
الأرل.اصنس أن الأمل لأن انمم؛ رمل 

ومحرارا!مرارا وقلنا يمضيها، أذ له يصح فلا متعمدا صلوات خمس ولوترك 
مه،ثمل لا فإما وقتها عن أحزها إذا موهثه عبادة كل أة منها: وحزسات، مواعد 
عليه،قضاء فلا تحز ولم عندا الصيام لوتزك رمضاف حتى التوبه، إلا عليه وليس 
بمضيها.ائه عل بتاء وهدا والقفماء، التوبة عليه ولكن 

أثهأوعل يمضى، معد.ور والنامي ئيى، ايه عل أوبناء ناح—ثرها، ولوتعمد 
الصلاة.تزك ق بالحهل يندر لا بأيه قلنا إذا جاهل 

لزومفالمديرب١ فقعن، ظهنا الفلهن يئوي أف لا لكن الصلاة، يعئ أف وبحب 
قوووهو احرئاه الذي القوو عل ولكن الوقت، قرصن يزي أف يمحي، فلا التنين، 

الوقت،٠قنصن تزي محزئأذ قال،: - شاملا -وهوابن الأصحاب، بعفن 

(.٣٦٦/١(،وسع)٥٣٩/١م:رحازم)



سقضاهاهمنيصالإئمأسنيضل ٢٢

هلإيبمذولواويرا'ا.

صحةثزط من لأيه يصل؛ لا فإثه الوقت يحول ق شك من أل الصحيح [ ١ ] 
أخآرهفإف لالم*ني بالنسة أما الظن، يغلبه يصئا أف له لكن الوثت،، دخول الصلاة 

فإيهاجتهاد عن أخ^ت٥ ؤإل يصلا، أف فاله ميتا الثمننر رأيت، باق علم عى ثقة 
اجتهادعنر أحنْ اثه المحح ولكنر أيما، اجتهد أنت، نقول! لأنتا يقوله؛ يصل لا 

آق،ؤءآمؤإ يقول؛ اممة لأف قوله؛ يتع فإثه الوئت،، دخول ق محتهد كيفن لا وهو 
القضاة،ولزنة ملأ، صارلم، الونم، قل أنة صلا إذا لكن ناآنعم^ 

ذلاهت.فالأم أي1ثوالوقت، تين ؤإذ 



٢٢( باباسلأة) هتاب 

LJ يءبامحذان—

إ* نو *  ل

الكثو؛عيثا،ؤصمن دُول ١^١؛ بمثلزات تنزوغ الأذاف 
بلدأهل اص محإن لكلحهاد، ثغطيلئ، عز ذبأ ا، الإنلأم ثعائر مى لأئه 
أهله.ص أنمط المصر واحدل، ادف ؤإف علمته، محوتلوا يزكه عل 

،١^٩١٢١ مئهُ، \س محتل لا لأم ص مل نحزئ زلا 

هومعروف.كإ ا-بمئعه، ومنها بمش• آ ١ ت 

.الرموو لكف بل وجوبه، عل دليل الف؛لاهرة الشعائر من الأذان وكون ]٢[ 
ممتلالصلأة أم، ٠ ماتلهلمر يؤذنوا لم ؤإف يقاتلهم، لم أدئوا فإف اسظر، قوما ثث إذا 
سى•كا أوحدا، كمرا إما قلا، تركها مذ بمل بل بمايل ليس تركها، مذ 

قلا الصلاة، ومت، لحول بعد إلا محزئ لا ايه غالصواب، ثظز، فيه هدا ]٣[ 

ذللثهق العله س اللمي بعا ٠ تل؛لٌر يدلى بلالا ر'إف وحدبن،• غ؛يها، ل ولا الفجر 
لأجلولكذ للصلاة، لا دائم،ك؛إ<ا ويرخ يائمكم لتوئظ بليل؛ بلالا^١، ررإن وقال• 

لثشحز.القائم ويرجع ليئثحر، النائم يوقظ أل 

أنسحديث من ٦(، ١ رقم)• الدماء، من بالأذان بمن ما باب الأذان، كتاب ^١^; ١١أحرجه )١( 
;ء؛ئقبمتق.

الصيام،محاب ومسلم: (، ٦٢رقم)١ الفجر، نل الأذان باب الأذان، محاب الخاري: أخرجه )٢( 
عودمبن افه عبد حديث، من (، ١ ٠ رقم)٣٩ المجر، بمللؤع بمل الصوم ل الدخول، أن بيان باب 

ن.ثئ.



اسقضاه1نيمصاسمماصبجض ٣٤

بلالاررإة صإأقئٌظ1 البت و لمن الليل؛ نصف بمد لها الأداف عبمزئ محإيث 
مم«ققمزلأكنث

خلافللئلأة، نؤأئث ١^، ث ص مو ش ي هبمث1ج ١^٠٠٢ 
القوات.نام 

منمعه ووأق0 الناس. يم قلا عاد0؛ سخية من إلا ١^٥^٠١ مل يودذ زلا 
ظوآ.أم وابن كفنل الزمحت، ق يزيف 

نقحزلا ١^٠، ^٠^ ياد ابجا ص م \لإص■ زلامحوزممديأ 

ثن_ الئ.  Jyالفجر ل حش اّ نل محزئ لا أنه هدا عل والدليل 
خصزت((ررإدا فقوثه: ُ ٣ منيزدذ ١^٠^٥ حصزت ر>إدا بخهبمتئ: حزيرث 

فكيم،الوقت، حول بن. إعلام الأذاف ولأف الوقت،؛ يحول بعد إلا محمر لا وهي 

ملأد0 إذا لأيه الزفت،* ق يزلل من معه ُؤ؟كو0 نال؛ دِمهاائئ المولث لكن 
مله؛ومذ المؤلف عهد ل مج لا الناس، عل البز بعدة يودذ من يوحد ولا الوك 
الوقت،.حا يعرفون اعات يعندهم لمس لأمم 

٠.التقويمر من الخطأ ص يحل، الوقت، أف عل يوذنوف الأن والمودنوذ 
وسلم:(، ٦٢٨رقم)واحد، عزين المفر j ليؤذن قال من باب الأذان، محاب المخاري: أحرجه )١( 

(.٦٧رقم)٤ بالإمامة، أحق من باب الماحي، كاب 
مويمض المووله المختصه ابهه تقوم أن مل الرمية، الفم؛ بتللثح خاص هدا للغاية؛ مهم نييه )٢( 

المجر.يحول ونت، ثمديي. ل أخرى مرة بافلر المرى أم 



ممباسلأقرواو،الأذان(

نحل

'الذي رْ.بمنق بلال ادان إل علته" افب ~رحمة افه آبوعبد ويدهب 
ه^دالناقوس؛افه وسول امز ولتإ هال! انه عنه روي كإ كهغه ؤئد ين اف عند 

مملت؛ثاقوسا، محتمل رحل يائم وآنا ي، طاف الصلاة، ينع للثاس به يصرب 
قال!الصلاة. إل ثدعوته هلت! يه؟ دمسغ وما قال! الناقوس؟ آتبيع الله عبد يا 

اشُمحاضُمح،مماو:ممول:هءناصمحسذلك؟هف:ل، 
لأإمحإلأاضُ،مخألمما

حئ١^٨^٥، عق حق الص.لأة، عل حق اممه، رنول ^^١ أف أفهد ؛، ٧٥١رسول 
١^؛>P ثاو: اشُ. لأإل؛تإلأ اشُأمحث، ١^^ ■؟، ٠٥١ي م ^، ٥١قل 

ألأفهد أكلإ، ، ٧٥١أا5آر ، ٥١: ٥٥٥١١أقمث، إدا مول مم قال: يم عيل«، عتر عني 
قدالملاح، عل حل الصلاة، عل حل اممه، رسول محمدا أف أفهد اف،، إلا إله لا 

أصحتائل، اف،. ١^٠ إلة لا أكر، اف أكر اف، الصلاة، قات قد الصلاة قات 
هتب*، ٥١١فاء إو حى إوإة\ ااإةبما قمال: رأيت، نأ الله.ئأحمإدة رسول، انبتا 

داود.١^ ^١٥ مئك« صو5ا أندى قزيه به، رأبث، ما علته قألق بلال لإ 
وثمناحصنا به يؤدن كاف بلالا لأف المنتنث؛ والإثامه الأدان صمة نهدا 

مات.اف إل ه اممه رسول لإ 

محيماض معل وأريه؛ مصارع، فعل ٧؛ وأريه® "ارية بتن زذ هناك  ٤١]
للمجهول.



صضاه1هميههالإدأسبجحنبل ٣٦

ص.لأ:مح؛هُئاسمف 
منحن الصلاة \لووح.' عل حي يعد الصح أدان ق يقول أف ويسثنج 

لكال ررإف له•' الله.َدال وتول أف نمبمثئ محذوره ابو روى و مريتن؛ الثوم، 
الظويبويكزْ اشابي. زواْ مريمءا الثوم، من حم الصلاة هك؛ ١^^، أدان 

المجر،ي أثوب أف اممب. رثول ررأمتق قال* بلال روى لقا عإرْ؛ 3( 
ماجه.ابن رواه العناء® ق أثوب و"أامحاأف 

الظهر،أدان ق يثوب رحلا مسخ فيه، يصل مسجدا عمر ابن ويحل 
\ب1لأ}أخن-؛ش زقاو: ئمج 

يرجح،هو فهدا جهرا، ها يأف يم برا، بالث-هادمح يآئ أف والرجع ا ت١ 
اممه،إلا إلة لا أف أشهد اش إلا إله لا أف أشهد ت هال، أف بعد لأيه ترحيعا؛ وتمل 

قدستا فالرجع ر-ي، ثم برا، افّ، رسول محمدا أف أشهد الثب رسول محمدا أف أشهل• 
الرجعمى كلأ إ0 العل،اءت قال ولهذا ا؛ بلال؛ أذان ق ثبت، وعدمه محذوره أي أذان 

أحياثا.وبعدمه أحياJا ؛الرجح أ0 قينبض ث، وعدمه 

الإسلام،مفتاح لأها برا؛ بالشهادمح الإخلاص أجل الرجع؛_ وقائده 
-^١.مدمحمحاأئلأطالإ:مهما 

الصلاة®الصلاة الصلاة، ^١؛ ۵١١٠قال; أئن إذا من بدعة ذلالئ، من وأمد ]٢[ 

(.٣٧٩رقم)الأذان، صفة ياب، الصلاة، كتاب، ملم: أحرجه )١( 
وابن(، ٤٩٩رقم)الأذان، كيف باب، الصلاة، كتاب، وأبوداود: (، ٤٣)1إ أخمد الاط،( أحرجه )٢( 

جهلبمته.زيا_ بن اممه عبد حدين، من ٧(، ٠ رقم)٦ الأذان، بدء باب، الأذان، كتاب، ماجه: 



٣٧ةت1باسلأةرب1بالآذاز،( 

قفل

رر:الأللإةذن«،ءقال:
عش.مممق العدا0،ا صل، يم أيام، ثم وكني، صق يم 

ابنهو،ملأاممحبمئا؛قاتثى و1ذمحت 
دمت،حص صلوات أرع عى افب رسول ثعلوا أف نيؤيقنئ ملعود 

محلأمام ئأ ١^;، محل أدام ئأ هأذذ، ^٠، ٠٩أم ئإ ١^، شاة U التل من 
محمصلاثاة«زؤاةالآ>م.

صلس امحي يقعبمدأف جابر روى ثق1 هكدلك؛ الصلأى، جع نإف 
رواهؤإمامتي. محادان الظهروالخئزينزة 

إز؛مآد ^١، الآ:ء>ةلآا و الجمومح أو بمامحة، الأذاف تزك قإذ 
أذان«عي مح• ص لئو زالعثاءَثإداةة الني.ءئلالمب ررأئ ٢' ^ة 

ئممقء.

إؤوؤ ^١ وشد ف\كى آ-نثد رش ؤ قزأت أدف إذا مذ أيصا ذلك مذ وأثد دارة، اق 
رراضُأيصا: وكيلك ١[ ١ لالإماء;ا ه ؤودكع نونذ نركؤ،ص ة' 

التيالبيع من ذللئ، وعي محمدا؛ نبينا عل وسلم اممه وصل ممرا، ممه والحمن. ممرا، أكر 
عنها•بجي هذه كل أحديش، 

ال2ثواب,أي ؤيتدو نسخة، ق ^٠١ ٤٥[ ١ ت 

عندعيب وهدا الولف يعبمرب داجا وهده لأروى*ا قال• !٢[ 



محواحهدبق الإمام  ٥۵الكاييعلى المميق  ٢٨

فند

يلنَلأ لكم ِس بجح دلا ئانل، تنلم إلا لأذائ اض 
نلأءمن؛لآلإلمئنيمامحائكام

فإلا تكون ولا التمريقس، صيغ من روي لأف روي؛ الصحيحت للحدث يقول أن 
ضعيف،وهو وبجزم ررروى" يقوو؛ أحيايا والولنن الضعيفة، الأحاديث 

بثر•والإنسان صحيح، وهو *روي® يقول• وأحيانا 

بنليس الشريط لأف محزئ؛ ولا الشريط من يصح لا أيه أول يانم، ومي [ ١ ت 
العبادة.دوى 

ويودفالرر يفشل الأذان وت حال ^١ مركزي جهار ثوجد الظدان بحض وق 
وليسالموئل، صوتا حكايه لأثة محور؛ لا 3هن.ا مولن، بدون اياجد حمح ق الحهار 
عبادة.ثعد فلا ١^^، 

المواقيثا،فيه نحتلفث لا واحد والبلد كلمها احد للمواحد مودف أدو إذا أما 
جائز•مهذا 

هوالأذان من المقصود أف مع مؤا عاقلا يكوف أذ يفرط لماذا قيل: نإف 
الإعلام؟

ءء؛جل،للب ذكر الأذان ولكن السيارة، بمزمور عئصل قد الإعلام ءالخواءئ١: 
الوذنول.القيامة يوم أعناقا الناس وأطول 



مماباسلأة)بابالآذان(

ث-بجان:التام نالئٍئ الفائق أذان زو 
العيادات.انل مذ ومحا لصلأتط، مئزؤغ لأنه يصح؛ آحدخات 

بمرالزني،زلأقوفهمحخالاا.
وفيامحاما٢اس:

كعتيه.محح مرسا يه آتى لأته يصح؛ ت أحدمحا 
افب.لزموو كاذ ثاو! ظ^بمن عباس ابن نوى ج يمحح؛ لا دالئاف■ 
^^كانظج،لإنكانصهلإذويوب، 

الJازظني٠ززاة تؤذن« قلا وإلا تشتما 

وجهازتا-إف أدان ول 
الأصعر.كايدث صحته، يمغ قلم اهدش، أحد لأنه يصح؛ أحدخا؛ 
ا-محل؛هاأسنة يقدمها، للصلاة مئزؤغ ذكز لأنه يصح؛ لا دالئاف؛ 

أذانيصح اثه الأول القول المحح والصيء الثامز أدان *ؤق قوله! [ ١ ت 
الا«ز٣ وقته م ق فلوأدنا ظاهره، علامات له وهوإعلام الهس. وأذاق الفاسق 
•^١١بعيد هذا ق الكذب ولأ0 كديكا؛ 

أذائة،يكنه وهدا كالأغ>ق، الإسادا يجعله الذي يه، المطرب هو الملحذت ت؟[ 
ولكنبجح•

ررأتي،أنلأأذؤنافَتيهقال:اكحح ]٣[ 



سقضاه1نينيههاسمماسبجءنبو

محل

ج١^^١'. ي ئزهذ ِلأي أِمظ، ظون أن بمؤذن زبمتئ 
وواهمنكء؛ صوثا اندى 3إده بلال عل ررألقه ؤندت بن اش لعبد مال رُالحم. لأل 

اشقودبالأدان. ٢٠٠٨^^ق أبمغ زلأي أبوداود• 
ؤال:ئووو الأذان ةأمالأؤئاتلم ؤأن؟قون 

ابنمع تجلأل مله، يودف بصير مئة ؟كوف أف إلا يعلم، لا الأعض لأف بص-ثتا؛ 
أ؛نكئوم.

أفتهيتقدمها، يلعثلأؤ مئزؤغ ررذكئ بأية الصحة لعدم ١^^ وأم، طهر،اراُ عل إلا 
منتمح الخلته حتى قائوت يقول قد لأية عليه؛ مممق غز عل قياس فهل.ا الخهثه« 

ااق_،،ئالمائ؟إ
ق؟كوف أف فينبغي وجهتن، الفاسق أذان ق ذكر ز؛وإئأش المؤلم، أ0 متق ا ١ ] 

حيْ•ل يوس لا يوممى لا نس لأف وجهان؛ الأمن غثر أذاق 
أقفل.اثه واضح هذا ]٢[ 
؛غبمرْ،الوقت، يحلم قد لأيه بالأوقاُتؤ؛ علمه امهراط من نمغ نقول؛ ]٣[ 

ا.أصحت،*ُ نه: حش يودف لا مكتوم ام فابن 

رنمدميرل،؛ اللام أيري ؛اب، الطهارة، كتاب، داود؛ وأبو (، ٣٤٥/أحمد)أ الإمام أحرجه )١( 
•ُلهرٌ مل ءك؛لإلا اش أذكر أن ارإفكرهت ذؤهقنئ قفذ ا،لهاجربن حدين، من (،  ١٧)

حدبت،من ٦(، ١ ريم)٧ بجرم، من له لكن إذا الأصى أذان باب الأذان، كاب الخاري: أحرجه )٢( 
ا؛نءمر.بم،آا•



٤١ه1باسلأةربابالأذا0( 

اي.لأف هذه ِفي أكمثهإ يدم الأدان، ِفي اثنان تشاع لإل 
الخصاو.باى عله ومنا صوثا، أئدى لكونه زيد؛ بن اض عد عل بلالا يدم 

وما الناس ررلوبملم ئ. اف وئوو لموو بثهتا اهئ دلك، ل انتويا ؛ن 
علته•متس لأنتهئوا،< عش سثهئوا أذ إلا نجدوا ذلإ ثم الأوو، والصم، النداء 

نعد.قأمغ المادLّة، الأدانثزم و الناس وتئاح 
وو\لإأو 'صلإقلأ.بلم، الآئان لأئ س تن:زدا؛ ن٤ك:ئ؛ 

والعي؛ما''.

رصاهم.مبل فلا ملحنا؛ أذائئ الناس يرمحاه الذي فلوكاف [ ١ ] 

اجتماضمإف يقولوJات لأثئم باس؛ فٍه فائه اجتمعوا لؤ إنم قوله؛ ء؛لاهؤ ]٢[ 
الثائ،يسمع الأول يسمع لم قاليي واحد بعد واحدا كانوا إذا لكن منه، فائدة لا 

ألصحيح الواحد المجد ق وهدا ذلك، س فائدة فلا واحد يصوت يؤذنوا أل أما 
واسعاالسجد يكول أل إلا له، داعل ولا له، وجه لا هدا واحل.، يمو'ت، اثنان يودل 

الثماؤلثنيع الخنوق؛ ق والثاف الئإة، بالحهة هذا يؤدن بحبنإ واسعه، جهات وله 
به.باس لا فهذا الحنونم،، أذل والحنوبأ الثمال، أخل 

عهي«ناي قائلت قال لو إليه، حاجه لا فائه التعدد إل الحاجه ثيغ لم إذا اثه والمهم 
لكنمحات بعيد؟ حد إل يلمجع الصودتا مكم لأف أذائه؛ يكزة المودن^ر| أكؤ نقوو: إدل 

مسجده.ق واحد كل واحد، بصوتر يوذنول أنم هنا المقصود 



اسقضاه1همهمصاسمماسبجينل ٤٢

هدا«ااأ.طثع هدا رو إدا مكتوم، أم وابن ؛*Aj Jثة وؤأ0 ررلكل البي. لأل 
هبمهعياذ لأف مجون؛ حاجه تدعوإل؛ه أف هداإلا أكومذ ولاثس 

اهدأز:نهئؤذنين.

يصل)ر 

وزلأتمُأبمغ يأذن(( اتي.للأو: يضي 
محوزض ^يفيمخاز؛لألاصةآكدت، الإنئ.ثإلأذل 

كدوكل؟ا.

مدة؛بينه، أف والصواب ثظر، فيه ٠ ي3ئيا،ر وهذا ينزل، ءاهذا بلال؛ حديث [ ١ ل 
^^١))٥^^١ مائخإ«رى ٌ توقظ،ئم بم تؤذن بلالا ررإن قووُ: لأف 
ررلثوقظمل! لم الوجيزة الدة هدم بينهتا فلوكان ٠ مآكتوم،اا أم ابن أداذ سمعوا حم 

القادلموكيلك ثيء، مذ لايتمآكئ استيمظ لؤ النائم لأف ؤيرجع داتم^كم 
الثحوو.سع مدة بينهها أف فالصواب يتمكن، فلا لثثحن لوو-ئ 

الراحلةعل ولا عذر، غتر مذ ماعدا تحور فلا الفريمه وأما النافله، __! ]٢[ 
ْنغنيعدر•

المائي:وأحرجه عمته. عن الرحمن، همد بن حس-، حديث، من (،  ٤٣٣)آ■/ أحمد الإمام أحرجه )١( 
;ظ^بمها.ءاسة حدسثه من (، ٦٣٩)رقم فرادى، أو حميعا يوذنان مل بائح الأذان، كتاب، 

الصيام،كتاب، ومسلم: (، ٦٢رقم)١ الفجر، قبل الأذان بابه الأذان، كتاب البخاري: أحرجه )٢( 
عودمبن اض همد حدمثؤ من (، ١ ٠ رقم)٣٩ الفجر، بممحل؛ْللوع الصوم ل الدحول أن بيان باب 

زهثث.
بابالصيام، كتاب وملم: (، ٦١٧رنم)الفجر، نل الأذان باب الأذان، كتاب البخاري: أحرجه )٣( 

ح.بمنمحا.عمر ابن حدسث، رفم)أه'ا(،من الفجر، بمللؤع محمل الصوم ل الدحول أن بيان 



٤٢ةتاباسلأة)بمو،الأذان( 

د?.بمئقررُلألأ أف وروي الإعلام. ق ؤلإ لأنه عال؛ موضع عل يودف وأف 
اشمث.عن أبومحْ، روى ة صويه؛؛ وينقع '، امرأْأ نطح عل يودف لكف 

ابوداود.رواه ثياص® رطب كل له ؤيئهد صنته، مدى له بثمر ت محال انه 
٢؛.منه ويوذي صوية، يقنع لتلا طاهته؛ دنيى منة محهد ولا 

لإئن؛محلأيئوكا،نثجو
كشثّفيررإذا محال؛ نعيد ابا هإف الوقت، ق جهر الصحراء لكفِؤ، ؤإف الثاس• 
الوذنصوت ندى لاتنتغ قي صوئكقارخ قأدئث نالتك، أن قثيث 

^^'،!لأتجق؛نمجم>1.........~..ب.....ب...ى...
أينثى نهل'ا إف ملكنؤ ل أدف من محم أف "وينن الفقهاءت قول ت محل فإذ آ ١ ت 
امرأة؟نطح عل يؤذن وبلال أخدوم 

فيه؛ثودو لكن الذي ا،لكان ق أو امرأة، نطح عل يمم أيما لكن انه ٠الخوابت 
ميي..هان ق ؤذن ائه عل دل وهدا ارلأسا،بةنيلأجا® لأدهءالت

جديي.من يسدأ عير للمؤذن حصل فإن 

ارأثبماُالتكبارت أصواتئلم الناس رلإ حين البي ولقول 
فالدليلوتعايلت دليل عندثأ إدن عليها، هويوا ت يعني ' أمسئم،اا عل أنبعوا الناس 

ؤيتأدى.صومه ينقخمع اثه المؤلف—، ذكز0 ما واكداليل ذكنت، ما 

(.٩٣٧رنم)وراء اكأص باب الصلاة، محاب وأبوداود: (، ١ ٢ أحمد)h الإمام أ-محرجه ( ١ر 
الم:وم(، ٢٩٩٢رقم)التك؛ثر، ق اكرُت، رغ س يكرم ما باب الخهاد، كتاب الخاري. أخرجه )٢( 

موصىأب حل.يث من (، ٢٧٠٤رنم)الصويته؛الن.كر، -محفثس استحباب باب والدعاء، الذكر كتاب 
الأشعري



اشِهززاةالبمريلالنثُمننضو 

ةضصق«إلا ثوذن )١^ ئاو: ؤنأ ك لأف ءئ؛ أف؛>؛)؛ يص 
المحذي•أحرجة نزموعا، وروي 

الصلاة،عق حق يال! إدا يمنا وثلممث، الق1اوة، منتمل يودف أف ؤينثحب 
ثلأييلص،نمحتوصلأمحدبا

بلال،وأدن أذم، يس حمراء ئه وهوق المحي. "؛اص قان،■ابوجحيمه روى 
عزحق الصلأة، عق حق وشهالأ! يمينا بمول ئسا، وها هنآ ها داْ أنتع يجعلث، 
امح؛يي*وواه ؛٠٠ ا آذنته وأصعاِْق ينتدر ُاولم وفىلْفإ"• علتؤ• ثممى الملأح؛ا 

را:ابملإمحلألافئهقاو:
١^،الأذاذإغلأم زلأف وواة5دودائز ظحون« أس، ^١ ص إذاأذنت٠ 
الرميئتجإل ملم ا"ظصرين، والإهائهإعلام الإنى، أبلجِفي محلا والمح'قو 

مدم.ج والتلحنت؛ التمطيط ؤمحرْ فيه، 
فإفأحدا<ا يدعو لا ارلأقت ت قوله ق الولم، تعليل بطلان عل يدل وهدا ]١[ 

يماد4 الثاق التعليل وأما يبهر، بأف أمر ذللث، وْع احدا، يدعو لا عتمه 3، الدي هدا 
أثناءق إلا يتيقظ ولم نام كزجل مثلا، الوقت، غم ق أدف إذا صحح فهدا الناص، 
الماّز.لم لوأد0 فهدا الونت،، 

وث،ءالأي٠نا ١^؛، لؤ نقول; ى ^^، يما الالتفات من فانية لا الأف ]٢[ 
أمامك.اللاهط كان إذا صوتلثؤ انحفص 

•هو■لابخ ك،ا الموتر، قوة ق يزيد الأذن؛ن ق الأصبعتن وصع ولأف ]٣[ 



٤٥ةت1باسلأةرب1واالآذابي( 

محل

نكشلإف لاثم ه ؛ ^١٥ئزك الأذاذإلأ زلابجغ 
أعاد.>ؤوؤ* قكوما فيه 

علفعانه 1واسن بدئه، عباده لأيه عمم؛ أدان عل يبي أف ولايصح 
اسدأالمصل  Jllsؤإو _، هريتا أدايى ئم علته، اعمي يإف كالصلاة، عمْ، فعل 

بمن

الأذان،ق ارثي يقول! أذ مثل معل، لا قد أشياء يموروف العلإء [ ١ ] 
محمداأف أفهد الوقت! نفس ق يقول ثم اممب، رسول محمدا أف أنهد يقول! فمثلا 

يزصة.والمسأله لأنتطر، الأذال، صف أن فلأي الأو، ازئ فقد ٣^،، 
ينئيئورش تعال! لقوله الردة؛ عل يموت أف المريو عمل لبللأن ؤيئرط 

قولو١^ تالغرة:با٢[ حعلثآعتنلهره ويو»ءكاز٠^٥^، دينوءمنق عن ي٠تمح؛ 
الخال.ق ولوتاب، يبني فلا العبادة، بطلت، العبادة أثناء 

أوصومحج من قبلها كال ما يبمأل فلا أوالصلاة أوالصوم ا-لإ أثناء ق ولوارثي 
أئنفلو أثنائه، ق لأيه الأذان؛ مثل فتبطل، أثنائها ل ارثي التي العبادة أما صلاة، أو 

حصلالدي الفلهر أذان يبطل والذي يبطل، لا المجر أذان الظهر، أذابآ ق وارثي للفجر 
عملأي ق الندة فإف الزدء، فيه حصل الذي الحج بطل فيه ارثد إذا واُؤ الرئة، فيه 
ثيء.أوأي أوحج، صلاه أو صيام العمل! كان مهنا أبطلته، أثنائه ي وقعئ، إذا 



سقضاصنيهمصالإئما'سبجضل ٤٦

محوافممل:محأهسههلمم:ْأ[.

ؤإلبالرالأة، لإحلاله اثثوأ؛ لأكلأم ذئؤأ قإف فيه، ال،قلأم وث،قرْ 
كلامات5ول أف إلا منه، آكد وهئ ا-لتثه، يبلل لا دبك لأف بش؛ يسبوا كال 

وحهازتيفيه محنما، 

^لأ:نم؛لأكلأنحلبابي.
يمم لاكه يطل؛ واش؛ 

فضل

محتنهثزواالصلاة، يومت الناس ليعلم الومب؛ أول يؤدفِفى أف يستحث، 
الإمامهأحن وربإ '، ةرما لا ١^٥^٠١، أوو ق يودف كال رريلألأ أف روي ومد لها، 

ثعا(<زثاةايننابم

ظلوم، قزو هدا وهوئزذئ، الاس من أحدا ١^١^، ^١^ ٩^ ي ٠^ ا ١ ] 
قوو.الأذال،فهوا 

ثظزامرأة إل ينظر أف مثل أثنائه، ل محرما معل ؤإف يطل، لا الثاف• والقول 
أحزاءمصل لا الفعل لأف يبمئل؛ لا فإثه الأذان، أثناء ل ■ءنه~ أحنق ~وهي شهؤة 
Jyهدا لأة شبا، اليللأن من شي j فإق اكزم القوو أما القوو، بخلاف الأذان 
سث.لأن4ُ انيالأة، :قطع لأ تئ وم، 

]مأ[أي:لأثغة.



٤٧ةت1ساسلأةربابالأناد( 

بهم(رراجعل لبلأوت محال الص. تجهقبمذأو حابث نوى ج الإيامه؛ ويوحئ 
إداؤاiنتصز ئزبؤ، من والشارب أكلؤ، مذ الأكل يهمع ما ميز وإمامتك أدانك 
اذمتمي الصلاة، لاهتثاح الإمحامه وإلآ؟ل داود. ابو رواه حاجتؤ® لمصاء يحل 

للصلاة.فيه يتهثووذ ^^١ ثتأحز 

اللميعن ظثبمن ابوهريرْ روى ج حفيثه؛ حنثه جلس يلزب كان هإو 
الموامم..رواه ئنة® الهمُب والإداْةتي الأذان ب؛ذ الوين ارجلوس ل،ت ئ. 

مكانأدفِو، محي لكننه علته؛ يس أف إلا ^١^؛ موضع وؤيلمِفي أف ؤينتحب 
((نثاة1وداثدبلأمملزأئامل

١بذلك تقه قم، ثم صلاته موضع 

١^٩^؛^،الحارث، تن نثائ ة ُشلم؛ أف أذف بمن ويتشئ 
مذيهويقيم" أدف ومذ أدف، صداء ألحا رءإو البي، نمال ليقيم، بلأو مجاء 

)اكد(ااا.

ميةخازام.ب.ب........................................ب....د.

تّوعوهذا أحمل.® الإمام "رواْ بمل' ولم أحمد® الإمام ند اميعني! ا ١ ] 
هذه.مثل وتقدم 

يأقبحسث، أوثثاح، فتنه هناك ي،كذ لم ما الوين غر مذ الإقامه تصح ]٢[ 
المؤذلأن فرص لو لكذ بجور، لا فهذا ، ij^^Uمزاعمه الإقامة وقت، مل يقيم واحد 
باس•فلا غرْ أو لشعل حرج ثم أقام، 



^قضاه1همهمصاسمماسبجينو ٤٨

ررآكملأو«آكاةشظ:
أتت«.ئال: أويدة، كنت وأنا ، otjأنا ١^: عد مماو بلأو، محأدل 

قفل

آحز»إل 3او: انه العاص م بن تؤ)؛ روى ئ عثه؛ الأجرْ أحذ محور رلأ 
 Uاليذي:ثاو أ;ترا« الأذان ي َلأ:أخد ^^١ ١^ أن ه: ١^، هد؛3 ه

الإمامه.أفته لماعله، قربة زلأنه حسن• حديث هدا 

ب-ؤااا؛اذل ير(مح الإمام ررف 

قالصلاة بأنا فيه نرى الذي ولكن الصوت، م^كمتات ق يقيم أن بأس ولا 
مجدآخر•بإقامة يصلوف ولا ثثوش، التي فهي الصوت مكمتارت، 

وكدا،بكيا أذ عل أسأجزتلئ، أنا يقولت فلا مواجزة، ليت وهده [ ١ ت 
الماسعمل مثل إياه، ويعهن المال محت من ؤيوحذ يؤدن، مولن يرب فإلا المال أما 

ينمىلا ١^ ست من أحد ؤإذا البات، هذا فهومن والأئمه الموذنوف ياحده ما اليوم، 
يعطيهلا الماو ست من يعطيه والذي المال، محت، من اعيه أحد ينمى بل منتأحزا، 

تزكلو ولهدا المى؛ المممائ من بثصالمحة قام ائه عل يعطيه بل أحير، اله عل 
علميه.حمم أجيرا لوكاف لكن علميه، بئصم لم أويومتن يوما الأذاف 

دامما يصح لهم يؤذن لمن معلما متلمعا أنبملموا عل الماس س محموعة امث، ولؤ 
حرج•فلا اجن؛ عمد بينهم لمس 

لتؤدنأحد ؤإن أحر، له قلمين الأجرة لياخد أدن إذا بنيته• هن"ا كل ل والمودن 
بأس.فلا 



ممباسلأة)بابالأناذ،(

يهمتطنغ وجد ؤإف لكلخهاد. علنه، الروق احذ ئجاو إليه، ذاعئه الحاجه لأف 
^ك،قلأبجقممح.ولمثززيى؛لأن 

محل

أنابوتعيد روى تإ يقول؛ ما مثل يقول أف الودق نجع لمى ؤينئهمب 
يمالأواأمموزااآل........................سس„...زئووالهِهد1و: 

يتطؤعمن وجد فإذا السلمير؛(، لمصابح يكون إثإ المال بيت مال بمي• ا ت١ 
لبيتهداإصاعه ق لأن المال؛ بيت من ونعطيه يزذن شخصا يقيم أن بجون فلا بالأذاُتا 

منالمالمير؛ا مال بيت حففث فإف اليوم، الملم؛ى واؤع عل المأله هدْ وطموا المال، 
ينيلأذ محور ولا والدنيوية، الدينية ولمصالحهم لالمسالييى لائه الواجبات؛ أوجس، 

إليه.الحاجة محي إلا 

والصحيحقوله، مثل يقول، أف الودق نجع من عل فيجب الأمر، الأصل ت٢ء 
الوين،أجر ق شركا للسامع جعل ■بثا ءمإ؛ل؛ الثب فمل بيان وفيه مستخث،، اله 

مذوعلم الأجر• هدا له حصل فثاح تجع مذ ولكذ واحي•، ناكل يكون لا الأذاف فإف 
الودقتئ لذ أمر لأيه يقول؛ ما مثل القيم مع يقول أف يستخث، لا أيه الولم، كلام 

بنانس لحديث، حكتا؛ ولا حقيقه لا أذائا، ليت، والإقاْنه يقول، ما مثل يقول أف 
iiJU ، :الضولقول سه،ا؛ ^ الإقاته«ُا' رمين الأذان أن:ثذغ ئلأل »ا1مز يجتن

الصلاة،كتاب ت لم وم٦(، ٠ )٥ رقم مشى، مثنى الأذان باب الأذان، كتاب اJخارىت أحرجه )١( 
(.٣٧٨رقم)الإقامة، ؤإيتار الأذان بشفع الأمر باب 



اسقضاه1منيصالإئماسبجضل

نمعتم؛رإدا ٠ اiؤدنىاار موو ى مثر ^٠^١ ٥٥الأ1و ثمنتم راودا ءثيأص0ؤئمت 
يقوو.ما مثل ثقوو يوئرLj( ولم ٠ الصلأة*ر يامنواإل الإهامه 

حديثهدا ق ورد وقد سمعهإ، فنمى الأذان وحكم الإقامة حكم بنتن وفرك 
بهموم لا صعيف، لكنه ا،لقيم يقول ما مثل يقول الإنسال أف صعيف حديث لكنه 

يه.لقلنا فيها الحديث ولوصغ حجة، 
أدائمكل ت لحديث اكيم؛ يقول ما مثل يقول إيه العالإءت بعض وقال 

فسمىالؤدنا' يقول ما مئل هقولوا ا،لوديز ثمعتم ؛؛إدا يقول؛ والرمول ٠ ر  ٠١صلاة 
ومعزخاص، لفظ لها الإقامه لأف التغالست،؛ ي من هدا إل فيقاو: أذائا؟ الإقامة 
فهداالتغلست، مسل عل معه ذكزت إذا لكي للأذان، مباينه فهي خاص، وحآكم خاص، 

الحرية,اللغة ق ساح 

كتابت لم وم٦(، ١ رنم)١ النائي، سمع إذا يقول، ما باب الأذان، كتاب اJخارىت \-خوج* )١( 
الخيريسعيد أي حدث من (، ٣٨٣رقم)المؤذن، قول مثل القول استحباب باب الصلاة، 

خ؛ءؤؤءتن.
الماحي،محاب لم: وم(، ٦٣٦رقم)الصلاة، إل سعى لا باب الأذان، محاب البخاري: أحرجه )٢( 

نيهؤهنئ.هريرة أي حديث، من (، ٦٠٢رقم)وسكينة، بوقار الصلاة إتيان استحباب باب 
٤(،١ ١ واليهقي)١/ ٥(،  ٢٨رنم)الإقامة، سمع إذا يقول ما باب الصلاة، كتاب أبوداود: أحرحه )٣( 

الحمرالتلخص ؤ، الحاظ وصعقه ه. الني أصحاب بعض أوعن خ.بمن، ايٍرأمامة حديثؤ من 
.(TUA/^)

كتابومسلم: (، ٦٢٧رقم)ثاء، لن صلاة أذافن كل بض باب الأذان، كاب البخاري: أحرحه )٤( 
المزقمغفل بن اف عبد حدسث، من (، ٨٣٨)رقم صلاة، أذاني كل باب؛،ن المافرين، صلاة 

نْءأجبمئ.



٥١ه1و،اكلأه)وابالآناد( 

مئلماموJل١اااتقه.

اُئاببن عمر روى ج باممه؛ إلا قوم ولا حول لا ا-لإعلةت عند ويقول 

خمحاو:أهأنلأوإلأخ
مال؛ثم ؛؛، ٥١رسول مح٠ئا أق أنهد تذ\و(.' ،، ٧٥١رسول محثأو«ا أة أسهد ت فال يم 

الملاح،عل تمأ :  jliئب لأفِ، ]لا ي زلا خزو لا فقاَل: ، ٥٠٥١عق خل 
الهُأتيافُمح،: Jliاشٍُافُهم، يبافِ،لإ؛او:

ضه«زواةس؛•
ايتاد.الأخادث من ثدا الأثزم: د1ل 

فهلمول« ثا مثل ممولوا الأداء تجثم ررإدا اض رسول قال مل: فان [ ١ ] 
يه؟ايهز أي: الأذان، صمة ق أيقا أم فقط الرم، ق هده 

عملذللث، ووجه فلا، الصوُت، ق أما فصحيح، والرم، الحروف، ق فالخواص،: 
فهدهكالودن، حتى؟كو0 صوثه يوخ منهم واحد كل كان فا دظ^.ءئمح، الصحابة 
الإعلامحصول يمكن لا إي الناس؛ لإعلام صوته يرفع إنا الودي أف واشليل واحده. 

لأفبعده؛ بل الوين مع يقول ولا الأحر، أحل من فكابع هدا وأما الصوت، برفع إلا 
•أكثرا' افه ٠٠يتم حتى أكثر® رراف قال: اثه عليه يصدق لا يقول١، ما مقل •١١تولوا قوله 

[fY  الثاقبالتكبثر الأول الوذن يصل أف ا>تحبانم، منه يوحد أف محتمل
أففيجوز قجسثزآمُ، ١^، عن ست، ااتك؛ير زنل م غرة، ومحتمل لأذاب،، اق 

بمُضر،•بعفمحا الأولمح، اك؛يرمح تحز 



سقضاه1نينيه4الإئماسبجص

لإداشعلا، ١^٠٨١٠ ِفي لأف هوله؛ مثل يمل ثم  ٥١٥١و الأدال تبغ مإل 
١JدلأشاJبغما

يفوت.وهدا موت لا القراءة لأف دبك؛ وئاو قطعها، هناءة ي، كاو ؤإذ 
هذهزن اللهم النداء: ينح ■>_ قاو ررمن قاو: الس. أف جابر وعن 

محمودامثاما واتعئه واشيسله، الوسيئه محمدا آت المائمة، والصلاة التامة الدمؤ 
التحاوي.أحزجه المامة« ين؛ الشماعه له حلت، وعدئت، الذي 

'أنهدا وأنا النداء: ينج ح؛ن قاو ررثن قاو: البي. أف تغد وروى 
صلاته،عن ذللث،:نثه لأف نجن،؛ لا فإنئ وهوتحل ط تبغ نذ ]١[ 

وجدذكز ذلك، لأل الصلأة؛ ق كان ولو تجب بل الإملأمر١؛ شيح وقاو 
امتوللمن ئئ وكعا ايإه، عنند أذ للعاطس غا ك،ا مشروعا، حؤ' الصلاة، ق سنئ 
معقياس نرى ذ،ا ولكئه الرجيم، الشيطان من باممه يتعود أن صلاته ل الشيطان عله 

الأولهده الرجيم، الشيهنان من باق والامتعاذة العطاس عند الحندله لأف الفارق؛ 
فهيالثانيه وأما وقتا، منك ميأحد الذي عليها الأذان قياس يصح فلا ثشعل، لا قليل—ه 

•عليه الشيهلان تنشل عند الرجيم الشيطان من باق الاستعاذة وهي الصلاة، لمصيحة 
حتذبمعهال، ®_ الحدث؛ سياقه مذ بل ^١^٥ الولف قول من دههم ]٢[ 

دينا*وبالإسلام زصولأ، ويئحثد زئا، ئافي »زضيت قول،: أف ٠ أئهد«ا وأئ١ اا1داء■. 
التان.مفهاتان اف# رسول محمدا أل وأنهي افم، إلا لأإلأ أذ ااأنهد قول: عند تكون 

)ا(الأخ؛اراتس)ه/مأم.
حديثمن (، ٣٨٦)رنم الوين، محول مثل القول اسحباب باب الصلاة، كتاب 4ساومت أحرجه )٢( 

هته.وماص أف بن سعد 



هاب،اسلأة)وابالآذازا(

مزين؟كز نجيب نهل الوذنوو، تعدد إذا ماله: 
الفقهاءقال وقد عام، ' ا.لوذلااُسمعتم )رإدا الخدين،: ءلا٠ر نقول: 

محبلا فإثه فعلها التي الصلاة صل فإذ يصل، لم ما وثالثا ئانيا الموذف تجيب أذ يس 
الفربمه،أدى قد لأنه الأذان؛ -^١ مدعئ غثث بأنه ذلاائ، وعث^Jوا لها، ؛ودذ ١^^، ا،لودل 

قولعند باش« إلا قوه ولا حوو لألا لقوله: ولخة فلا الأذان لهدا غومدعئ كان فإذا 
صل.قد كان إذا المرين إجابه له يس فلا هدا وعل الصلأة« عل ارحل الوين: 

احتلئت،إذا لكذ نجع، محب'كلما مل واثه صل، إذا بجب لا انه والراجح 
أحاب،بموته الثال غلته فإذ أولا، بدأ من بجب فإله حميعا يوذنوذ وصاروا آصواتيم 

إحايهل شرع الذي الأم >^، إدراك يكنئ كان إذا أثا الأم، عن وعدن، الئاي 
٠ع^ه للنمر 

نفتة؟بجب هل ماله: 

أيصاوهو وامعها< رايس قال: لأيه لا؛ الولم، كلام ٠لاهر الجواب• 
أذلأحاجةإل ثالؤذئ ا>إذاثمفم١^ممولواذلىممول((رأ؛ ١^^،: ذلاهئ 
الوسيلهاف، وسال، الحم،. عذ صل، فإذا وأدن، م اليتم، فهو يقول، ما ممل يقول 

له.حمالت، 

كتابلم: وم(، ٦١)١ رنم المنادي، سمع إذا يهول، ما باب الأذان، كتاب الخارى• أحرجه )١( 
الخيريسعيد أيى حدث من (، ١٠٨٣)'رنم الوذن، قول، مثل القول، استحباب باب الصلاة، 
ظ^بمنّ

اّ.التخريج انظر )٢( 



سق|ضاهاهمنيصاسمماصبجينل ٥٤

ويمحمددينا، وثالإنلأم ربا، ثاش رضت افه، محمدارسول و1ل إلااف لاإلأت أل 
من1لم.زواه دسه« له لفن رئولأ، 

ماو:ك ه البت ض _ ة ؤالإدانةا١؛؛ الأذان الدهاءُ:ئ زيتشي 
ؤالإهاةةلأيرإ«»الدعائ:آنالأذان 

صلاة،غثر أوق صلاة ق كنث، مواء والإقامة، الأذان يٍن الدعاء ستحث، [ ١ ل 
ومحاالإجابة، _ بتن لبجع طُتإ؛ إذا أكثز ياكد فاثك صلاة ي كنث، إذا بل 

الجود.والهنة: والإقامة، الأذان بض فالزنن: والهية. الزئن 
xnx



uLiS  (اسلأةb)b )اسلأة

فبشائط'ا'الصلاة -ءي^ gjnmnسساسا،م ييب 

ا

ررلأقواشُغةاشِه:سةينمحثامكنوزمو مح;قلم 
شيأ.زواه طهور® بعم 

®حئه،الحيض: دم لأنةاءِفي اش.  J^Jالنجس؛ مى الطهارة واكافت 
موفيه  ٥٠٥١من تمنوعه أبجا عل يدو ا ذه«ا وصل اعسليه، م ءرصه، ام 

مأومماُْ.......س.

صحتها،عليه تتوثق ما وهي ثزط، جع وشروط شريهلة، جع شرائهل! ا ١ ت 
الصلاة.صحه أي; 

للتآسث،.ت(. وهي الصلاة، شرائهل نسخةت)باب ق ]٢[ 

أدمكلقوله مأمور؛ فنل وهي الحدث، من الطهارة منها؛ ]٣[ 
ةغسي!هلالأممة:أ[.إقآصآ سر :١^١^١ 

الرسول،لأف الحمى؛ بدم له واستدل، النجس، مى الطهارة الئاي! [ ٤ ت 
آ. ١٠١٠٥الصلاة م بغسله، أمز ءثيامحلأْأئيم 

موضعومل أوسابه® بدنه ق الثجى... من ؛رالطهازة فال،! الولثن ولكن [ ٥ ] 

بابالطهارة، كتاب ومالم: ٢(،  ٢٧رقم)الوم، غل باب الوضوء، كتاب اJخارى; أحرحه ( ١] 
الصديقبكر أن ست، أم،اء حديثه من (، ٢٩١رنم)غسله، وكيفية الدم نجاسة 



سقضاه1ضضههاسمماسبجضل

صلاثة.ثصح لم معفوعنهال١ا، عتو إزالتها عق ممدوو جانه 
القرر،حاف إدا ملعة يلزمة لب مجمل، ثجس، بملم حوعظمه ؤإف 

البدنالثلاثة! ا،لواطن هذه ق النجاسة اجتناب فيحب صلاته، مكان وهو ثالث 

وا،لكان.والثويس، 

الصلاةبعد إلا حمه ق نجاسه هناك أل يعلم لا وهو صل إذا يل• فإن 
ثزطا؟وليغ واجبة أما عل هذا يدل ألا صحيحة، فصلاته 

الرسوللأف شزط؛ أما فالظاهئ والعلم، الدكر ْع الصحة شزط هي فالحواب! 
أتىجمل ولأل فيه؛ يمحل يزيلها بعدما فه® صل ارم المحامة! اجتنانم، ي ال قه 

٠كالشوكان ؛ ٣١بعص وثرى فخلنهقاراء. قدئ مهعا ننل ل صل حن ه ١^، 
ثزطاثه لما يفلهئ واللءي واجب، ولكنه لالصلأة، شرطا ليس المحامة احتناب أن 

منه.ولابد 

ثيءوكل معفوعنه، النجس، الدم جر يمثل! معفوعنها، نجاسة هناك [ ١ ] 

معفوالنجاسات كل نِمذاض عنده بل الإسلام، سخ عند ييمه فهومحفوعن يشق 
يعمىلا ما ومنها كالدم، جئه يعن يعفى ما منها المذم_،ر؛' عل إنعا يسجرهارآ؛، عن 
٠كالبول سم\يه عن 

(،٦٥)• رقم النعل، ل الصلاة باب الصلاة، كتاب وأبوداود: ٢(، ٠ )ّا/ أحمد الإمام أحرجه )١( 
قهلبمثن•الخيري معيد أيى حديث من 

)أ(نٍلالأوطار)آ/ا،*اا(.
)ممح<وعاك1وى)اآ/بل(.

١(. ٩٣الشاع)ا/وكشاف الهيابة)ص:أأ(، انفلر: )٤( 



٥٧ةتLباسلأةرUسمانملاسلأة( 

وهوآكد.ا-فوث، مى ١^^ رك يبيح دلك لأف صلاله؛ وأجرأئه 
أتجإذا١^!،، ؟I؛!، لا ه اقف؛ قف ألطزئةهإذا!ز زثشل 

؛.١٢١^٤٢
محارتمعدنيا، ق حصلت لأنيا وم_ؤها؛ يلزمه لم نجاته، أكل ؤإذ 

العدة.ق كاتتحسل 

النجس؛١^٠^، أوحلع بدنه، ض النجاتة إوالة ض عجز نإو 
ينمط،عنة عجز ثزط لأنه عيه؛ إعاده ولا صل دلك، ثحو أن مربوطا، 

لأJخالأثوزةآئل٢أ........,......'؛ iهأ صل ثجنا ق؟ يجدإلا لز نإل 

محن،لا فإثه وحج، به فألخى كلب، بعْلم فأل زددْ اقنز رحل ت ذلك، مئال( [ ١ ] 
حدا،صعيم، ذهن.ا القاي وحويت، احماو من ا،لولم، ذكرْ وما الضزر. مع قلته عليه 

أمكيبحين، لمَذشؤر إي( وأما الصواب،، وهو الضرر مع قلعه بجب لا إله يةالات بل 
—وممهالآزا أما ذللث،، وحن، طاهزا عقلتا بدله ونجعل النجس العفلم هدا مي أي، 

أنهأوما أوحديدا، بلأنتيكا، إما بدله يصعوو صاروا نفد الءلن، تقدم بعد الحمد— 
ذلاثج.

إعادةولا فيه، يصل فإيه يجنا ثوبا إلا بجن لم إذا ايه هوالمحح، وهدا ]٢[ 
[.١ لاكغاين:آ■ نا ؤ»أةزاأس تعال: قوله لعموم عليه؛ 

كدللث،مكثومة وعورته والصلاة محرم، الثجى الثوُب، ؤ، الصلاة يل• ؤفأ ]٣[ 
هدا؟مى آكد هدا أف أدرانا ما عندنا فاجتمع محرم، 



^قضاهاهمهمصالإئماسبجضل ٥٨

مسه.وصاثه مز ق يه الاذمى حق ويعلق وعزها، الصلاة ق لوجوبه 
محاه.تضئغأذلأبما'ا،

ظاهز0،محالمة العونة وبروز الثتية، عل حصل عوريه نر إذا لأثه فالخوابت 
هدهأول، مراعاما فكاف الث_ودسا، ق النجاسة شى( لا قد حمة محالثة والنجامحه 

واحدة.

فمطنجاسة، من ما؛4 يزيل أ0 يسمملح لا بثوب عوديه مر إثه ت مال، ائه ثانيات 
ذلك•عن لعجزة الإزالؤ؛ وجوب عنه 

عوؤته؟سر يجب فهل أحد، يراه ما بته ل متمردا الإنسان صل لو مسألة؛ 

أحدعنده ما ظلمة ق الإنسان فلوكان العورة، سر محن، الصلاة ق الخراب! 

حلافج،فيها الصلاة غجر وق يسرها، أل عاليه بحجا عويله يرى ما ه نفهو حى 

حلافج.فيه فهن.ا الثوم، حال ق تكشفن، مثلا إننايا لوأف مثل؛ 
٠.ز؛وئ\ذو4آ أحمد الإمام عن يض• ]١[ 
هلأامحلع أف يإمجكانه إذ النجاسة؛ محل—، وهو عاليه، مهدورا سزطا ترك لأيه ]٢[ 

سروهو آحر، ثرط ترك هذا عل يرب، لكن عرياثا، يكون لكثه ؤيصل، اكوب، 
يعيد.لا اثه المحيح كان ولهذا العورة؛ 

عنديعرف، ما يثبه أحرى، مسألة إل مسالة حكم نمل معناْ؛ اشنريج ]٣^ 
بالقياس.الأصوليجن 

(.٤٦٠(،الإنصاف)١; Unالهداية)>_:)١(اننلر:



ةتاو،استة)دابقوامماسمة(

'■الخروج لاثنيه يجس، نريع ق أوصل حليؤ، وعجرض لي 
اليسمنئه ٠^ يعسل حش ح\5مها يزل، لم النجاتة موصع عليه حفي نإف 

عنلها.شن (٩ _j_Jمحلا النجاثه، تيس لأنه لحمها؛ قد اشلهر 
محإلصلاته. صحت منه الطاهر عل ثجس، ء^نمحه منديل عل صل ؤإل 

صلائة؛يصح لم مشى، إدا معه يجر بحيث له، متعلما أن عليه، المئديل لكف 
أحثظلق\.

تصخلز ض، إدا ئتة نم نجس مء ل نشدود ختل ده و كاف نإف 
التجة،ؤالثفينه كالفيل نثة نص لا كاذ نإذ لها، كالحامل لاك ضلاته؛ 

حش.فيها ق؛١^ مشدودا مالوكاو محأشته ، L^Jعترحامل لأيه صلاثة؛ يبطل لم 
البل.صللأف صلامه؛ بطل لن طامرا حيوايا الصلاة ل حمو و1ل 

قالنجاتة مذ الحتوان ماِفي نلإلمأ عليه. مممق اقه• ئيب بث أمامه حاملا 
التنل.خوف مال، محافتة معدنيا، 

عترق لنجاتة محامل لأنه صلأيه؛ يصح لم فيهاجاتة، محاروره حمل ولن 
كمه.لن ما أفاة معدنيا، 

محسحثجصلأJئ، أجزأت منه ١^^ يمكذ لا يجس موصع j، صل( لو لأي ء ١ ت 
هده.إل ائألة تلك حكم يقل أل 



٠١١٠٢

الثوب،أشتة الصلاة، إل؛هِو، يئتاج لأيه صلاته؛ ضع من طهاره نيشرط 
عللاصمها نإل صلاثة. يصح J؛؛ ثجس، موضع عق ي أو بدثه كال قإل 

يموضعليس لأنه صحيحة؛ صلاثه أف عميل ابن يدكر إئنان، أوثوب حائط، 
بملأمح،زلأتولأبجا.

صلاته؛ثبملل لم بسرعة، أوأراقا فزالت،، يابسة يجاتة عليه سمهلت، نإف 
وص محاذ:أ التجاتة كانت، ثإف المدر. و كاص قنه، سل سث، رنن لاك 

صلأيه.صحش ثوبه، ولا بدئه، تحس-، لا نجوده، 

نععاثها صلأيه صحت، طيها، أو ثزبا النجثة الأرض عل بثط ؤإف 
اعثإدهلأن لاثصح، وقتل؛ لها• مباشر ولأ حاضبحجاء، لبمل لأنه م؛ 

النجشة.الأرض عل 
حفيت،نإف الثويت،. حكم يحكمه معم، موصع 3، الجانة حميمت، نإف 

عنلولا النجاتة، مى حمظها يمكنه لا لأته ثاء؛ حبث، صل حراء صق 
محها•

حش_إعل صل لأنه علنه؛ إعاده ولا صل حس مكان ق حبس نإف 
أزنأإيه ص هاف زيه كانن، قاف ١^، عؤ إل ١^^^٠! أثب ^^1^، 

بالأرض•نجد قم، لم نإل بالثجود، 
له.صوق تسجيل يوحد لا الفصل نهاية إل هنا من ( )١ 



٦١ممبااسلأة)طوامالطاسلأة( 

نحل"'

الإعاده؛يلزمه بندها،!؛٠ وجووحدوثها الصلاة، بند جانه عليه وأي إدا 
الصلاة.ق عدمها الأصل لأو 

 Jت \؛\ علنا وإJروايتان:مميه الصلأة، و علته كا
ؤتاتاكالوضوء، يابمل، واجبه، طهاره لأما يعيد؛ إحدامحا! 

الشرائط.عونائر 

١^٥،ثنؤهِفي خلع ه ي أف نعيي. \ئ ص ئ لاطزئة؛ ثاكاته: 
ئنث،مماك،،زأتاك ^^١: ظثم؟(( ٣ »u ١^:^، نغنغ 

داود.آبو رواه هد«رااا يهما أف ئّتيا ءقوآلثهم جفيذ ُرأٌاف قال• نعالنا، نحلعثا 
ه:ع،لأنثامحا.

كإقعل ٠^؛^، عمل بعثر إرامحا وأمكثث الصلاة، بتال، علنأ إف هدا معل 
فنطلأقه يعيد؛ الماصي: مماو انستها، يم !؛ ١^٠٨مل بتا علنأ ؤإل س ١^٠ يذل 

كابيلإلقا؛لأنظمحممني
الصلاة.كواجتات بالننّتان، فيه 

له.صرق نجيل يوحد لا القمل مائة إل هتا ن م' 



سقضاهاينيصالإئماسنيضل ٦٢

شل

مواصع!خمسة الصلأةِق ولاثصغ 

ووىئ وحاوجة؛ داحلئ ' والخ،مل دديمهل١؛، أو لكمش حدية اأني0، 
ؤالخئام<اإلا منحد ئها رءالأرض ئاوت صإأق،هيظ البئر أف أنونعيد 

رواْأبوذاود•
الشوو،.........عل ررلانحلنوا يانات اليثر ابومريدأن وروى 

ويكونمنبوشة، تكون قد ا،لنيْ أن الناس بعض يدكره ما العلة لست، [ ١ ل 
ينجمؤرلا ا'لؤمرز لأف محتاهر؛ ائت يد صغ. لأف وذللئ، والدم، بالمحييي متالوJا الراب، 

حديثه.أو قديمه كانت، مواء الثزك، إل ذريعة لأنها إدف فالعلة ميتا ولا حثا 

فموضعالحاجة، قمحاء موضع هو وليس الاغتاله موضع هو وا-لإإمت ]٢[ 
عليهافه صل اليثر لأف الاغتسال،؛ موضع الحثام لكن اُلئس، بنش الحاجة قضاء 
الحثام؛ل العئه أما } وا-لإام"ُ منحدإلاالمموه 'كلها ^٥٢٠، ١٠قالات وملم آله وعل 
علهيشوئس والخارج، الداخل فيه يكثر وموضع العورات،، كئم، موضع فلاثه 

مأوىق يصل أذ شي فلا الثيامحلمر، ما؛وى - الحثأم -أي: إنه ونل: المصل. 
الشياءل^ن.

الصلاة،فيها نحون لا اش ا،لوانحع ل ؛اب، الصلاة، كتاب، وأبوداويت (، ٨٣أحمد)م/ الإمام أخرجه )١( 
والهمام،اكرة إلا مسجد كلها الأرض أن حاء ما باب، الصلاة، كتاب والرمدير: (، ٤٩٢رثم)

(،٧٤)٥ رنم الصلاة، فيها تكرم التي المواضع باب اجد، المكتاب ماجه؛ وابنر (، ٣١٧)رقم 
خئيبمئ.الخل.رى معيد أي ديثج حس 



٦٢ةت1وااسلأةروابثرانطاسلأة( 

نيإهأاا(<زؤاةمم؛.
نمرْبن جابر روى لكا إلتها؛ ويأوي محها تحم الي وهي '، الإبوا وأعطال 

انصلI قاو . رريعم® ئاو! الخنم؟ مزامى او2تر،َفي اض رئوو يا هاو؛ رحلا اراف 
قامثتلانجامة مظنة الناصع هذه زلا/؛ مسلم• رواه ررلأءا محاوت الإبل؟ بارلؤ مق 

مها.مما 

احقالؤاف عئة، النفي عل محته الواُيع هي؛ عن الثفي لأف والخس؛ 
اتياتةفءؤص.

تيعني ٠ إثها*ر صلوا ولا الشور عل عبلنوا ®لأ المئر وقوو ]١[ 
اضربجعل أف للإنسان يجوز فلا ممبمرة، غبمر ق ذلك ولوكان ملتكم، ق يجعلوها لا 

ءاودْ.يثبه لأو4 أمامه؛ 

تقيمالمح، وص فيها، لابمل الإبل أعطال الإبل، أعطال الثالث؛ ا،لوضع ]أنا 
أفالعادة جرت نإثه الثزمحت،، بعد فيه ، تقفما الإبل أعهلان وة؛ل• إليها، وتأوي فيها، 
فتشزبح،ترجع فتعطى، وترويث، تبول جعلت، ثم مكان، إل انحازيت، شرم، إذا الإبل 

الشرانم،.مى بهلوثرا كلأ أف أجل من العللي~ ~؛_ العامة يموثه ك،ا عللا، تنزبح 
شتيهصمحدغُى.

من(، ٩٧٢)رقم عاليه، والصلاة اشر عل الخالوس عن الهي بابح الخنائز، كتاب، لم؛ مأحرجه ( ١ ) 
رة.بمئ.الغنوي مرند أي ■حديث، 

الغنم،مرابض ق الصلاة ق جاء ما باب، الصلاة، كتاب، والرمدى؛ (، )أ/٦٨أحد الإمام أحرجه )٢( 
رنمالإبل،  jlJaP؟ق الصلاة بابؤ الساجد، كتاب، ماجه؛ وابن (، ٣٤٨)رنم الإبل، وأعطان 

هريرة؛محهبمته.أي حدين، من (، ٧٦٨)



^قضاه1نيهمصالإئمأسبجضو ٦٤

يمخعنه،مض محرم، فيه ولبثه ومعودْ قيامة لأف المعصوب؛ 
امحس.زمن ق لكلصلأة عبادة، 

قلمعز الئهي لأف الئحريم؛ لإ ثصح المواضع هذ«ْ الصلأهِفي أف وعنه! 
دهسا.من حائم يده وق الصق أمسه الصلاة، عتر 

صحئ،.؛ Uajئأ ؤإل للنهي، لأنوكابه صلأيه؛ يصح لم النهق علم إف ت وعنه 
موضعويي المجررْ، أحر' أوبعه المواصع هذْ إل اصحابنا بعص وصم 

الئواياُت،فيها نجعل لثزام، ا-اممه ئيت، وظهر التريق، وقارعة والمربلمه، الدبح، 
نهألمح.ئال:'بئصلأمد

اكريق،وقاJءت والخئام، الإيل، وتتاطن والئبتْ، وايليiJة، ايمحررة، مهاالصلاة؛ 
والمجزومالُريق قارعه زلاؤأ صعق• وفيه ماجه. ابن رواْ العيق® اممي بجت ولوي 

لتعضمنتلضا ؟كون الكعبة وق وا-لإام، الميش أسهت، للنجاب، مظاف والمزيلمه 
الملمة.

صحئ،منها، ميء يديه ونتن ظهرها، عل أو الكع؛ة، النافلهِق صل ؤإف 

'؛صححه' الواصع ثذه إل والصلاة 

ئشما لأ0 ؤإجزاؤها؛ جوازها المحح فال الكعبة، ق الفريضة صلاة [ ١ ت 
فيضبث،فيالفزضإلأباوم.

تصحإما أي! السمة، الواضع هده ق الملام صحح يجه١دثه وا>اؤلمخ ]٢[ 



اسلأة(قوانط  uUاسلأة) تناب 

الفلاةأذزمحاك ئخق ^1، ئنحدا و ررجعلت الثمذ لخزو 
شو«ئممقم

١^،كزو ؛ 1451نمخ لا ئاو: خامدا'ا ان لإف اأمحةل١ا؛ ألأ 
وألحكمقا. يحكمه ق يى ننجد ق صل وأ0 إليها'؛ ثملوا ررلأ 
Jمنيةا٢ا,ليس لأنه فته؛ ١^٠٨٠٥ صحت حونه الني0 حدثت 

واجعلن ذلك: ودليل الأمة، الخنثة اطلواضع ل ماعدامايدخل فيها، الصلاة 
اوله،مبدليل إلا ئيء منه تمج أف يمكل لا عموم وهذا ٠ وطهورا*ر مسحدا الأرض 

لوهدا 

وعلعليه اق، صل البل لقول القم؛ إل المحلأْ تصح لا اله الصواب ]١[ 
ءا«رىوالحدث،فينيئحدث

هذالأف ^^٠٢؛ ب؛ن نحعلوها لا القيور،ا: إل تصلوا الأ رظ^عثئ. الثنوي مرثد ابى 
ءض<.س فليلك عباذما، يشبه 

التمدمvر٠.الحنابلة من ]٢[ 

القبورعل بي إذ الممجد تفصيل: من فيها لابد والمقمنة المجد ماله هذه ]٣[ 
فيهالملأ٥ فال بثائه بعد فيه دفن ؤإذ ممره، ق بني لأيه صحيحة؛ غ؛ر فيه فالصلاة 
فإذالمميز يدي بين المن كان إذا إلا الماس، مع وفنْ القبر، نبش وبحب تمح، 

لحعلت باب الماجد، كتاب الم: مأحرجه (، ٣٣٥)رنم التمم، كتاد_، اJخارىت أحرجه )١( 
ة.بمتعا•اش همد بن جابر حدث من (، ٥ ٢ ١ ل رنم وطهورا، مجدا الأرض 

(.٩٧٢رقم)عاليه، والصلاة اشر عل الخالوس عن الهي باب الحنائز، كتاب لم؛ مأحرجه )٢( 



أ!وجهازا المواضع هده أسطحة وق 
ممها؛ِلأياىطتي.

ذضانة،زلأ:تاهمح.

اكرهلكنت إذا أما القبوو، إل الصلاة عن النهي عموم ل داجل لأيه صح؛ لا الصلاة 
ثزئهأو يار0 أو يمينه عن لكنت أو جدار المجد وبين بينها لكن فإل المجد حايج 

حاتل~جدار ~يعني! محول جدار وبينه بينها يكى لم ؤإل به، بأس فلا القبلة حلث أو 
صح.لا القبور إل الصلاة فإف 

أيما؛محوز فلا المجد فيها وبى الق؛رة من بجانب بكاملها القبور ازبجي فلو 
غترثم'ثن بأمكنتهم أحمح، القبور فاصحاب لاضرورْ، القثورإلا نبش محوز لا لأيه 

كإمنها، السطح لكن إذا إلا أسطحتها، ق الصلاة تصح أمتا الصحح [ ]١ 
قأو سطحها، ق ولا الحجرة ق لا الصلاة تصح لا فهنا الق_ارة، ق حجزة لوبى 
الصلاةتصح لا فيه لحل ما كل فإل بناء فيه بني إذا فإيه هدا، حمامنا ليس والحثام الحثام، 

السطح.ق ولولكن فيه 

السوقعل روثنا لوتنينا مثلا يعني صحيح، اثه فالمححح ذللث، عدا ما وأما 
لكنالآشوش~ —محل الحاجة فضاء محل عل نقما تنينا أو فيه، تصح الصلاة فإف 

لووصنناكإ بن.لك، بأس فلا الأن— الماجد بعض ق يوجد كإ —بائش متصله ليست، 
تصح.الصلاة فاو ثجنة أرمحن عل طاهرا شيئا 

ضضالإلأوضمكانض،كلسا:ئء
 Mء أM



٦٧كتاسانملأةرباUسةرامموJة( 

ه؟؟(، ص

دابسدوامموارة

إ MUMإ

محال؛ه البي أل نقهبمي عائثة زون ج ا؛ الثالث وهوالثزط 
داود.ابو زواه بخةار« إلا ُ ررلأيملاشصلأ0حابمررا 

محالقاو: الأنصاوي ايوب أنو نوى لها وومحه؛ تزنه بى ما الرجل وعوزه 
ابوبكربإننادْ.زواه العورة،، من وقوى الثرة ر١أنمل افزموو 

العورة،،من المخي هإو مخيك ررعط له؛ هاو اممه. نمول أن جرهد وص 
تنادكزدا.العوزة؛ مى والؤئ الثؤة اونيت ق)النند(ا أحمد توا٥ 

النجاسات.اختاب الئاق: والشزط الحدث. من الهلهازة : J^lالشزط ]١[ 

ثدواتادم ؤبي المالثهبالحيض،فهأيمحادليزآحروهوقولةتعالت بمي• ]٢؛؛ 
الثياب.الريئه باحد المراد فإف لالأماف؛ا'آ[ تسحيه هتدلإ ييميإء' 

بأذئىبالرينه يقوم أحد فلا الركبه، إل الثرة محن ما مر الويق ل مي؛ وأش 
العزف.محلريق عن وهدا ايدا، ذلك من 

ولكنالريك، ص أيضا ص الصلاة إل الناس بعص :،ا ياق التي النوم ؤمحاب 
الشهزة.ياب من فيكون العادة، يه جزت ما بأيه عليه ينكر قد 

أيضااآُ.وأبوداوذوااني-ذي ]٣[ 

٤(،٠ ١ رقم)٤ الممري، ص الهي باب الخإم، كتاب وأبوداود: (، ٤٧٩أحد)م م أخرجه )١( 
نيؤؤؤبقنئ•جرهد ث حل. من (، ٢٧٩٨رقم)عورة، الفخذ أن جاء ما باب الأدب، كتاب والترمذي: 



سماضاه1همنيهعاسمماسيضل

عنالإراز تنز - حي ين؛ ه ائ أو أس وووى ١^^١؛؛ أي وعنه: 
البماوي.نواة ام.. ئخد إلناص لأمي دخدْحنىإو( 

}ئئوأ\محج.
الثئ؛j؛j( ما هدا وعل الفنحان، أي ٠ أحمد عن الثانيه الروايه هذه ا ١ ] 
الحديث.حذا واسدو بعووة، ليس والركثة الفرج بتن وما بعورة، ليس والفرج 

عنكثث صإإئيظهمِوغ ١^، لأف دوو؛ فيه ليس لاصلأة بالمسك والحديث 
لالأءراف:اّا[.ثذوأوواوئإو'ه ءادم ءؤضؤآ فيها: الله قال والصلاة غترصلاة، ق ' دخذ٥ر 

مال؛لا أيدا نينته، أحد ،; لا،lJوصل فقط والدبر® ®المبل الثزأة غش وش 
بالبهحلاف المسالة ق كوف أذ ينبغي لا ! ^؛^٠١٥ الإّلأمر شخ قال ولهذا 

علالإنسان ي\كول أذ يهللج، الصلاة عورة فإف ، ^٤١٥صحيح، قاله وما الصلاة، 
قأحدكم يصل iالت٠للأ وسلم آله وعل عليه اممه صل البي إف حش هتئة، أحسن 
بصحةمول( فكنم، ٠ ثيء®؛ بته عامه— —أوعل عاميه عل ليس الواحد اكوين، 
يقولأف ينبهم( لا هذا صل،، ئم ودبرة قبله عل تّإرا فوصع ثياب، عنده رجل صلاة 

•المعز هذا عنه بالرواية أراد لآذهأددئ أحمد الإمام أظن ولا العلم، أهل ئ أحد به 

)ا(اظر:
الكاح،كتاب ت وملم (، ٣٧رقم)١ الفخذ، ل يذكر ما باب الصلاة، كتاب البخارىت أحرجه )٢( 

خهبمتن.أنس حديث، من (،  ١٣٦)٥ رقم يتزوجها، ئأ أمته اعتاقه  iLjiiباب 
)آ(محمعاكاوتم،)آلإ/آاا(.

(،٣٥رنم)٩ عاتقيه، عل فليجعل الواحد بالثوب صل إذا باب الصلاة، كتاب البخاري; أحرجه )٤( 
حدثمن (، ٥١)٦ رقم ه، لبوصفة الواحد الثوب ق الصلاة باب الصلاة، كتاب لم; وم
ثمحهثن.هريرة أف 



ةتاوااسلأةرطواس؛راوءورة(

المخيلنز بمرمحا وقد بعورة، ليس المخي إف ت يقال قد الطر مسألة ق 0تلم,( 
الشابمحخذ حروغ لأ0 والكبثي؛ الشاب ين يثنى وقد عنه، نزل وما وأة للالحادي 

فتنة.فيه ليس هذا لبممل ثوبه رخ أمال رجل الكبم، الرجل بخلاف فتثة 
بينما سر أف ثبب الصلاة مسألة ق اثه مك بلا الصواب أف فالحاصل! 

بعورةليس المخي إف تقولت قد فهنا الصلاة حارخ أما تقدير، أقل عل والؤ'كه الثرة 
قاللو انه عل \}أنتؤا. ف، حن أجل مذ الشبار-تإ مذ مره نجب ولكذ النظر، ايب، يي 

والمزج؟اللمزة بن ما ظعوف جحلئم الذي فنا دخذْ عن حمر الرسول. إف قادزت 
~جرهي حديثا ثثمحص فعل ~وهو هذا آنس حديثا أ0 جدلا فرصنا لو يعنى! 
الرمول،أف يرد فلم وهوالمخي، محل ق محصص قصص كان إذا كلنا! 
الدكزاسر فمهل! فنجان يقولوف! الذيذ هؤلاء رأي عل لأية عائته؛ عن حتر مثلا 

كشفه.ثبوز والباقي والدبر والأيثم 
العونة.ق يدحل ألا يرى ٠ مذم_،ُ وهناك 

أوزفتهنزته وأتين صل انا ونفلوأف ثيء، الآراء هذْ ؤز من نمي ول 
هوالمذهب.وهذا صحيحة، فصلاته 

*٥*

٤(،٠ ١ )٤ رنم اكرى، ص باب الحام، كتاب وأبوداود: (، ٤٧٩]حمد)T/ م أخرجه )١( 
نمحهقبمثه.جرهد حديث، من (، ٢٧٩٨رنم)عورة، الفخذ أن حاء ما باب الأدب، محاب والترمذي: 

(.٤٥١والإشاف)ا/ (، ٣٤(،والفروع)Un /Yالهداية)»_:انظر: )٢( 



سقضاهانينيصالإداسبجضل

محل

النبمااأ،ولامحروونام•

]اا_ضفيصة،قال:إلأب.

ماءاه-رإي نشهن ِبلأك• تعال؛ اممه لقول ٠ فتهعاروايتازُ والكمان ]٢[ 
هداق الأية —دم ٠٢والاستدلال ُ. وكمهار وجهها تيقؤههيؤآ.' عثاس ابن قال ينهاه 

منسثعثس لأثؤءن؛ت وثل ؤ النفز ق وردت إيقا الأيه هلْ لأف صحح؛ غثث ا،لوصع 
بمِدنهولية محل ح إلا زيتثن ثلأبم< ن؟ مثجهن وبحمثلث صئ 

تالورتاّآاإلمْ•
حائضصلأ0 ^ ٥١يمل >ه'قوظ:»لا بقوله هاJا عل تستدل أن ينكن لكن 

عندالدهب روايتان؛ فقيهها الكمان وأما الوجه. تغيه يدكن ولم  J٠٢حةاراارإلا 
شخوهواختيار بعونة، ليستا أما الثاف؛ والقول عووئ أما أصحابثار؛ا من التأحرين 
الاحتياط•بات مى أمحل سرمحا م الصحيح، ؤكهأ؛ئقوهو توئهرْ؛ ابن الإسلام 

٤(. ٥٢والإنصاف)ا/  drwo /Yوالفروع)الهداة)ص:ا-تما(، انظر: )١( 
حامأب وابن ر'اا/؟ْى، الضد j والطري (، ٤٣٥)آ/ تي التفل الرزاق تمد احرجه )٢( 

(.٢٥٧٤فيالضر)اا/
(،٦٤رقم)١ خمار، بغير تمل الرأة باب الصلاة، كاب وأبوداود: (، ١ ٥ ٠ أخمد)٦! الإمام أحرجه )٣( 

ماجه:وابن (، ٣٧٧رقم)خ،ار، إلا ا،لرأة صلاة تقبل لا جاء ما باب الصلاة، كاب والرماوي: 
خ.بمت،ا•ءاتنة حديث، من رفم)هها"(، إلابخيار، تمل لم إذاحاضتا١^١^٠ باب الطهارة، كاب 
(.٢٦٦/١(،وكشافاكاع)٤٥٢/١الإضاف))٤(اظر;

الصلاة[)ص:أآ■؟(.]كاب الفقه صدة وشرح (، ١ ١ ٤ الفتاوى)آ؟/ محموع )٠( 



٧١ةتاباسلأة)واواسواسمرةا 

هال١^؛عثاس:[ خلهت_ءنهاهزالور:١٣]^٠Cه,بدرك<زقهن ١^تعال: 
وكمحا•ويهها 

زخمحداك1ازتيزيكاكا

ميالقبول دس أ0 والأصل ارأْ؛ ثعر مز وجوب أيضا الحديث مى ؤيوحد 
امال.م أنث عل دليل لمثولحد U الأصل هدا للإلحزاء، 

إلابخمار®حائفى صلاة اممه آرلايمل قال! ههآمحلأْؤكاذم الرسول أف ذلك ووجه 
منثياثس لأف العتاد؛ هدا الكث، إحراج لماسهي ق الصحابة اء نعند والمعتاد 

البت؛ق إلا يكون ما والصلاة البيوُت،، ق للماسهي هدا الرجل، ىُب إل اليي رنغ 
يلزمولا الصلاة، ق إحراجهنا محور والكمين القدممر أ0 الراجح القوJ، كاف ولهدا 

فهو-؛م.وسرمها المرأة احتاطت، إن لكن نزمحا، 

مال؛الستر. لأف بحرام؛ لسؤر الإحرام ق الوجه مر ثظئ، فيه هذا ا ١ ل 
الوجؤ،لبس القابر لأف ١^-^؛ مز محثد مؤ، أحص القاص، ولبمئر ُ ئتم،ااُ ررلأ 

لأثهلبمة؛ اعتادلمر ما وكمها وجهها ق تيؤر أف الإحرام حال ل المرأة عل فحرم 
الكمثن،ق الممازينر للملر يعتدف كن وملم آله وعل علميه اش صل الرسول هد عل 

ذللمثج.مر المءممه فنهلمب الوجه، ل والكايب، 

عائشهلحديث، الوجه؛ كثف، الأفضل لكؤر بحزام، أث، فاليأالتغهية محرد أما 

(،١  ٨٣٨)رنم والحرمان، للمحرم الطم_، من، ينهؤر ما باب الصيد، حزاء كتاب البخاري؛ أحرجه )١( 
غ.بمتة.عمر ابن حدسث، منر 



^قضاه1ميصاسمماستيحنبل ٧٢

سائرقاس؛ها تزمحا، ق ظحى لا المشمه لأف عنوْ؛ الكمي أف واك1نث! 
إلاحائض صلاه اف مل ررلأ لموله عوره؛ هدا عدا وما بديأ، 

بخءار«•

علتهاولتس وبار ينع النأِْفي صل افب رسول يا مالئات سلمه أم وض 
آبوداود.زواه هد.متها« ظهور بجر سابعا كاو إدا ررثعم، ممال! إزار؟ 

محل

إلنالن-مح ه إل ناايين لكوأم الأنة، غانا ثتيث ذتا 
بم؛لأةمحشامحضمحآاوهم•

أفتهلايفلهرعالتا، لأنه عوره؛ دللش عدا وئا ق)ا-يامع(ت الثاضي قال 
\)نثثبمقئث ما 

'؛اوبرا كعونْ عورمحا حامد؛ ابن ويال 

كثمنأوذهبوا اصرموا مإذا وبوههى عل خمرهن سيلن اوجال مر إدا رأيه ر= 

الأرض،جبهتها ناشر أف لأجل ثكشما؛ أف فالأفضل متمه عليها لم؛كى إذا 
لكنثه.وهي إليها ينظروا أف للرجال بجور ولا 

مثليفإل وليلك الأمة؛ عوؤة حد ق -٦١ أقنع أدله أحد لم الحميمة ق [ ١ ] 
رنموجهها، تغطي الحرمة ل باب الحج، كتاب داود: وأبو (، ٣٠)ا■/ أحمو الإمام أ-محه !١( 

٢(. ٩٣٥رقم)وجهها، عل الثوب تدل الحرمة باب المناسك،، كتاب ماجه: وابن (،  ١٨٣٣)



٧٢ممباسلأقروابس؛زاسمت( 

أحدثمروج ررإدا ظ•' اللمي. أف جدْ عن بته، ض محب، عمروبن روى ة
الرككإل الثرة عيث ما يإو من ء مي إل يئظز يلأ أوأجثرْ عبمْ أمته 

صدره؟كن لم عورْ رأسه ؤاف الدارئطى• رواْ رييالأمه• عوره" 
منة،لكلئيو.

١^ثعتي.زأم 
منجاكمح،ونجالأة ^:^1^، 

محت؛
عدمالأدلة مى الظاهر فإف والقدم؛ن الكمي مسألة ق إلا المألة، هدم ق للمذمت، 

بمر•الوحوثب 

عائثهالمومنيرأ أم النام ق وأي نعيي يى الرحمن عبد شيحنا أف ؤيذكر 
امكيف فتعجب، الهثف— من ق —وافث كمها كاشفة وهي تصل لأ.بمها 

٠.هوقوقار هذا أف وجد العلم أهل محب ذاؤا فلمإ إ تمل؟ وهي كميها تكثث المومنن 
وعلمت،الصلاة أثناء أعتمت، ؤإف تعيد، لا الصلاة بعد الأمه أعتمت، إذ ألأت م

بالحهل.سمهل لا الثزط لأف ثعيد؛ تنؤو° ولم أعتمتج أما الصلاة بحد 
بحصها.والذتيى الولد أم [ ١ ] 

طل.الزى للت ]؟[أي: 

أنهتحال: نوله تمر ي مها ٢(، ٢ ٦ الكبرى)Y/ المن j المهقي )ا(أخرجه 
والكفذن.الوجه 



^قضاهاييصاسمماسبجءتبل ٧٤

؛و،الث-وجوب عدم الأصل لأف الرجل؛ كعورة المشكل اّقشى وعووْ 
لأفودكرهااُ؛ قيئه مر !زته العنرْ ملنا! ؤإيا يوجبة قلا 

بنّزجنا.سر0إلأ سمن ولا الثر، واحب محا أحل 

نحل

التحرويشي اليجر لأف عنة؛ عفذ يير ثيء العورة مى اُكشث و1ن 
١٧^^ أطارت ؤإل محن. مه ١^^^ لأف يه؛ ^٠٨^٥ ١١يطلت كر نإف ا• م-ثا 
\لتوو0.من اليسير قأمثه يير، لأية صلأيه؛ ثبململ لم برعة مأعادْ عوؤته، عذ 

نخل

عترحا،او ا-إثلود أو افامس، مى الثشزة لوف تنر العونة مر ونجب 
ساتر.ليس لأنه يه؛ يعتد لم البثرة لوف وصف قإف 

ا.2ئولأب.........

منرمحاويكررجل، أش مرج له المنكل وا-قش المرج، صمه المبل ء ت١ 
حمعا.

قومره ممرا كان ؤإذ يصر، لا فإثة سرا العووة من المنتك>سما كان إذا ]٢[ 
فإذاثآس، فلا مر الحاو ق ثم إزاره، مثلا الريح أطارُيج فلو أيقا، يمر لم الحاو 
الصلاة.ؤيتأش يصح، فهولا النكثف أوئحش الرمز ؤنال 

ينمرجلأيه الدبر؛ فيمر الواني يكفي ما نجد لم إذ قذهأثءت العل،اء يقول ]٣[ 



٧٥ةت1باسلأةربابس؛واسمة( 

علليس واجب ثوب الرجدو بمل ررلأ يال؛ ه الئئ أف محْ ابو روى قا 
عاشمنتمحة«محش

بمفهوم١^^٠ ه ٢ نإِذ أيزأة القاس ئ شى ه تزك ٢)؛< 
ب*الخد

نحط.وصع نحريه ؤمحوت المرض• واجبِفي المحن سر المائي^ ومال 
نظاهثس:دJيUذكزناةا١ا.

فهوبمرواثكتم،، والدبر ااالقبل ثلاثة من واحدا يمر ما إلا تحد لم ؤإذ نجد، إذا 
جدا.صعيف وهدا اثكتي 

صللو وأثه والنمل، القنص ق الامتحساب سيل عل هدا أف والصحيح ا ت١ 
اممبعبل. بن جابر حدبمثإ ذللثج عل والدليل صححه، فصلائه الكتش وهومكشوف 

®إذ'كافالنوُب؛ ي له قال وملم آله وعل عليه الله صل الس أل أبيه وعن ث.ثن 
فال،رمح.بمة، جاة يدلك فحدث بهءرآ* ماثرز صما ثاذ يإذ به ياشحم، دامعا 

علالنداء هذا حصن! من بعض له فقال بإزاو، يصل أف أراد الصلاة حصنت 
^١امثلل م بذلك. كنتنحنأ فقال: البئر" يوصععل ثيء المنجس،"والمئجب: 

ليس؛واج_.ا.الكتمين نر أف وهو الحديث، 

الزِسمحاب وسالم: (، ٣٦رقم)١ ضيقا، الثوب كان إذا باب الصلاة، محاب الخاري: أحرجه )١( 
رمح؛هءقن.جابر حدث من ٣(، • ١٠رمم)العلويل، جابر حليثا باب والرثائق، 

(،٣٧رمم)٠ رداء، بغثر الصلاة باب الصلاة، كتاب والبخاري: (، ٣٢٨)م أحد الإمام أحرجه ( ٢١
(.٥١رمم)٨ ه، لبوصفة واحد ثوب ق الصلاة باب الصلاة، كتاب لم: وم



ص(ضاه1همنيصالإئماسنيضل ٧٦

نحل

روىة ونراويل؛ إرار أن ورداة، نحص بملل أل للريو وبمتحب 
)رإذاصئزي ثاو اش.أنقال: ئالزئوو انصزماو: 

الئهلأن أيزأة؛ ؤثاجب امحو فإن نتاةأنوم-. نلبملفها■ 
عليه.مممق واحد. وومحس، صلِق 

ا-إيزابخ كاف قإف الثم، أنأو ه الئs١ءا١أ؛ من زافبتص 
\و\يونول يا يلت: محال: الأكؤئ بن نشه ووى |ئزوئ؛ عنت:هولم منه تزى 

حديثوسو'اكؤأا ولو وارررْ ُردعم، محال: الواجي؟ المجتهس ل امصل يصيد، 
ضت:هُخازل؟أ.ذاوئظلأيى كان لإن 

وهاؤؤّبؤا.ب.......................التحفن واسعا، وكاف رداء، ل صل وإر< 

لكنصحيحة، فصلاته بالإرار محلوصل بواجب، ليس اله هوالمحيح، وهن.ا 
\0م.الأفضل 

هزأخزم،  ١٢ص ِبس مش والئدائ أك،ام، له ثوب ص السش ]١[ 
الإزاتوالنداءَ.

ودْ؛يضع أف فيجزئه أررار فيه وليس ا-مح-، وائفح ية؟ ذا يكذ لم إذا ]٢[ 
هومنة.إما بواج—،، ليس الزكؤع الؤك؛ثماحال عل اليدين وضع لأ0 وذللث، 

علالثجود لأ0 يده؛ يضع ولا ويتنلإ ثوبه يضم أف يمكن السجود حال وق 
تممأظ(ثةن.



٧٧ةتاو|اسلأة)بابخاسمةا 

ملمةم بن عمؤ روى ج لكلقصار؛ متكته، عل طزمه بئ حاكح صما كاو و|ل 
عامه((عل طزمه ألهى ئد واحد، ثوب ِفى يصل ه اطه وو رم رررأيت قال'• 

أفجابر دوى ج عورثه؛ سر منكبيه، أو ينر ما إلا نجي- لم ؤإف 
رواهقايزر؛هءا صما 'كال نإو يؤ، قالتحم واسعا الثوب كاو ررإدا ئاوت اللمي. 
اشحاري.

صدوي قأ بث؛ ثلتحن وجلبايب، وحمار ينع نحلاِفي أف لنمرأؤ وسشصث، 
و1واو•وحمار ينع أثواب• ثلاثة المرأْي، محل قال،؛ انه ;قظئبمئئ عمن 

حدببمذ ووبا ة أجرأ؛ بدئا حمح ينر وحمار ينع و صلن ؤإف 
وليسوحمار، ينع بمثانِفى كادا أنج وئيموثه سنمه أم عن روي وثن• سئمه• أم 

مالك•رواة '• إرارا علته، 

وفدومحلويله، كثيفه ولو اللمة إبقاء عل يدل ■^١٠ يا ُكال ررقإذ قوله؛ ول 
زادتإذا اف الأنإ0 يقول؛ اثه العلمماء مذ نحص عن اليوم الناس بعض حدتمتي 

فاسبالالفارق، مع قياس هل>ا أف المعلوم ؤمى الإسبال• مذ ذلك فإف القبضة عن لخئث 
عغقل•النه فعل بذ اللمخت ومحلول الإنسان، فعل مذ الثزس 

بعورةليستا ويدميها المرأة كمي أف الحدث هذا س ٠ الإملأآر شيخ أحد [ ١ ] 
•الخلاف مذ تموحا أول؛ سرمحا لكذ صحح، وهذا لصلاة، اق 

١٥-١١٤/٢٢)١(مح٠وعاكاوى)



فضل

لزئة؛ووق، أن ء، ؤمحُ ١^، هدم هإف 
^،.٥١أثب فتيوة، لأن 

ي،لأنئبجمحثلأئوياه.
بإيلزمةكها؛ لم فيه، الثصب نيدحل حنثه، يؤذي ' وجد,تاوئ؛اثإف 

ليزلأئة كدتال٢ا، لكف ( jjjفيه، النزوو يلرمه لم ماء وجد وأل الصنو• مذ يه 
الصلاة.مى التمعن ؤيمنعه ينزه، 

فنل

ؤإوأعلظ، لأنج المرجم(، نر العنرْ يعص يسر ما إلا محي لم قإف 
بمأص،وفياماقوام

نوأيزأة.زأج ثالاوثث:ص,الأمح، الم^ه، لأنثُه:تو 

جمه،يؤذي هذا فإل أشنهها، وما امحير أو امحيف مثل الباويه ]١[ 
جسمه.ق القصب ويدخل 

عندبممع فإذا فيه، وهوكد.وويقُ مرته إل يصل الماء أف لوفيرثا لائه [ ٢ ت 
والمؤلم،وتشمه، كلمه فيه لأف يومئ؛ يقالت ولا ينمق، موقن انعثس إذا النجود؟ 

١١^٠٨^٠١؛ مى التمفن وثمنمه سلاه، ليس لأئه ٠ ت بقوله علل 
ظبهئ،ولأ:>أءاليهإلأفيحاوالقللأثاكأن ]٣[ 



٧٩ممدااسلأة)بابس؛زالامرة( 

نحل

لأنهوالثجود؛ يومئ حالنا، صل حال لأكل عدم مإف 
دكنواْ.ثإ وهوآكد؛ النوو0، ثزأعاتظ 

مىأوق أوكان ثملأية عل المحاهظه لأف وتنجي؛ ذ)ن°غأء يصل وعنه؛ 
ثزطااُ.بعض عل المحاهظه 

الناسعامة عند حتى لكن الدبر، ؤيممرج الفل الئجودنسي حال ففي الئجود، 
نرإذا ا،لولفات يقول ذللث، وهع بالثز، هوالأول فيكون الدبر، من أيحس الفل 

أخزأ.أخاJمحا 

لكنفيه، يصل به؛ ينتمت ما عنده وما امرأة، ثوب، إلا الرجل نجد لم ؤإذا 
أولأيكنه،أتى 

والتعليلؤينجد، يركع وال حالنا، يمن؛ ولا قائتا، يصل، اثة الصحيح [ ١ ل 
محأزل«لإهوءاخضص،

ولا١^^٤، عن ولا الهيام، عن بعاجز وليس الوجوب، عنه يفل العجز حال وق 
السجود•عن 

منأول وهو أركان، بثلاثة أتى ونجد وري قاؤا صل إذا ه-ذ«ات ل فيمال، 
القيامعن عاحزا وليس الثي؛ عن عاجز هو وأيصا ثزط، بنضن عل المحافظة 
شاكبلا فالصواب عنه، عجز ما عنه وتنقهل عليه، يدر ما فيلرمه والنجود، والركؤع 

أنث:>،قاواو:زلإس.



^قضاصششصاسممأسبجحنيل

وتقومبغض، عووات يمثضهز يزى لألأ أ؛ واحدال صما حماعة العناه ننصل 
صميصلوا واحد صف سننهم لم محإف له، أنر يإؤو0 وشطهم؛ ق إمامهم 
اث5انصاى قإل لأيفسهم، ثؤع كل صل نساء فيهم كال قإل أبصارهم. وعصوا 

اوجال•ومحس اشاة ضل ئأ اشاث، ومء الئجال ضل 
محل

أمتةعنه، عجر للصلاة ثزط لأنه يعد؛ لم الصلاة بعد القرة وجد ؤإف 
كانتنإل محلل، عمل لأنه ذتزلأ نر قريته الصلاة أساء وجدهاِفى نإف القتله• 
كثر.عتل إل يمتقر لأنه صلاته؛ يطلث، بعيده 

تنألم ؤإل ،، محكيJiiالرأس مكشوقة وهي ^٨^٥ ١١ق الأمة عتمن، ؤإل 
جا.تش ش ط ^;11، ء أثاذL،، ث ض 

ظ
ءنياداوضل، عإرْ آثر لإق فيه، ^٥ ٨٠٠١١ثزمته ثوب، معهم كاف إدا 

للمتحغمُام

صارصمن إذا أنر، هدا لأف مار؛ أو إصاءة ل كاثوا إذا متوجه هذا [ ]١ 
أنر،فهو واحدا صما كانوا ؤإذا أما^۶، الدين عوؤة إل ينذأئود، الخئم، ل الذين 

الأفضل.هو فهذا يقدم، فالإزم خلنة، ق كانوا إذا أثا 
كانث،ؤإذا فهوخزام، وا-نه كانت إذا ١^^، ل الإئاز أف ذكزلأ أف ّنق ]٢[ 

أصلح.هو لعا ينظر حبة ت م



٨١ةتاو،اسلأة)باباس؛راسمة( 

يعصب؛لم ينمل لب قإل يعثرْ أف استء>؛ب صل ^١ الثتية، عل دادر لأنه 
بدؤنه.يصح صلاتم لأل 

وهةوثن ثه، لاثالص ١!^ لأف بئثزك؛ وصار موثه لزنة لواحد أعارم نإف 
واحد،بعد واحد فه صل بمنعهم أعارم محإف منة، فيه لأف نوله؛ يلرمه لم له 

ءزا0.والتاقوف واحد فيه متصل الومب، صتق هافوا إلاأف 
هاخمبجثهم،شمحأدبأ

جاز.لعمه أعاره قإف 
يأمال هز ٣ الصلأة، ثرط عل محادر لأنه ا؛ وحدلأ نيصل \ذذ[ض.' قاو 

مح:بمبمهءالإنو.

قفل

المئسمبجصني،
وركه.صل، عتره نجد لم محإل منة، يقس 

وكيلكواتياش-ها، فيها ل الحرير، تاب انتماو الرجال عل ويئرم 
به؛والمموه داكهء_،، اثوج 

هو.صلأته بند أي! [ ١ ] 

عنعاجزا الإمام يكول أل يجور وانه حرج، ولا معهم، يمل أتم* والصحيح ]٢[ 
الخروب•بعض 



صقضاهاهمهمصالإuماصبجص ٨٢

دؤورعل والدف الحرم لباس ررحرم محال؛ ه اه رثول أف أبوموتى وروى 
صحيح.حديث هدا الرمذ«يت محال ِلإو\هأاا وأجل أميي، 

عنها•المنهي المواصع ل يوجتهمح! نفى روايتان، صه دلك ل صل ثإل 
النهللأف صلاثة؛ صحغ دهّح، حائم أولط مرنة، محاتق صلل، ؤإل 

الصلاة.ثزط إل يعود لا 
^فشتي.زلأ:ازشوخالؤلأ:ازبملأة 

ؤحو0.الصحاهلأن الخز؛ 
١الحاو تنك لةِفى متاح لأنه يعيد؛ ولا فته، صل حري يوب إلا نجد لم ومن 

بنعمر روى قا يوف؛ ما أصابع أربع كاف إدا الئوب ِفي ا"ميج علم ويباح 
أوثلاثأصبعي موضع الخريرإلا عن البي. يى همال• ههنه الحطايتج 

'.مدماا لكو ؤإل ساح بكر؛ أبو وهال مسلم■ رواه صحح، حديث أربع• أو 
وعمة،الحري ثن سج وما القراع، ونجف ا-إيا، ثلينه الئد1غ، وكيلك 

ررإدثادال،ت انه ;محئيمحق عباس ابن روى لقا النصم،؛ عن الحرير مل إدا لبمه حاز 
بأس*بؤ ممس القوُب، وتدي العلم أما المشت،، الثوب، عن و. لبي اش 

ابوداود.رواه 

التيفالشالح اليوم، الناس عمل عليه هوالدى هدا بكر أب [ ١ ] 
الدهبأف يرى ومن حراما، تكون فلا أصاح أربع من أقل لكثها مدهبة أرارير فيها 

اشرطناؤإيإ ده—،، فيها الذي يكوف أف بئزط لبمها نجوز لا هذه يهول،• مطلئا حرام 
بدمس،.ليس ولكنه الدهب لوف لونه يكون بعصها لأف ذلك؛ 



٨٣ةت1باسلأة)وابسماسمة( 

وجهان!مميه امتويا ؤإن }تغني. الحمخأ لأن حرم؛ الممبمف عل راد ؤإف 
كمحا:إ:اظت؛ِم

التحريم.حر لعموم واكاف؛ 

عوف،بن الرحمن عبد أف ووى محتا لأف والحف؛ لقنل اُبير محس قاع 
مممقالحرير• يمص ل لإ1 مرحصن الني. إل الثمل شكوا العوام بن والربثر 

•عي 

؛. ١٠٠٤٧^احتصاصه، واحتإو التحريم، لعموم لاناح؛ وعنة! 
^مياحكلاود،؟فرواةافت

بمامحا:لأةوز؛بمئوماو.
وكافا-ودس،، ل ميمونة عتر وهي للخلاع، منه المغ لأف لحور؛ والئاية• 

الحزب•ق يلبمه نتيس، من بطالته دي؛اج، من يلس لمو0 
4!ُفيش\م.شألثكا>ير٢أ؛محذو، 

الJابه.ألتنة نن ما هأشتة مكثم،، عتئ الص-يى لأف انةَياح؛ وعنه؛ 
عدمالأصل لأل له؛ وجه لا الاختصاص فاحت_،او صحيحة، ض هذْ [ ١ ] 

اقنوصك,

ي٠تاذة.لأنهُ ولم تكثف، لأنث ليس تحوز؛ لا ]٢[ 
xni



حنيلاحمدبق الإمام ص ش اهاش ملي المميق  ٨٤

نحل

أفثس اشمث. أف روي ة واأرعمرا١أ؛ المسر كز لويل ^٥ 
ةزغفزاويو.ئممقشاأل

أحمر،ولونه بالزممران، الصبؤغ وا،لزعثرت بالعصم، الصبؤغ العصوت ]١[ 
قليلا.الصقن؛ إل يميل وقد 

والمزعمرمكروه المنصمز إف العلإءت بعض قوو عل الإحانه ها ئاتل; قال فإذ 

لحرج عتر ابل وأف عوف، بن همدالرحمن ل صمرة أثر و. امحق رأى كا حرام، 
ذلك؟معل اللمي. كاف وقال• عليه، بمكر فلم أصمر ثوب 

كانفإذا الإحرام عثر وأما طتب، لأيه صحح؛ الإحرام ل المزعفر إل فالحواب 
بميلكان إذا وأثا ، ٠١الخالصر١^ ياس امحق  Jrفقد خالصا المزعوأحمت 

مىا"قمرة إل أقرب الزعفران كان —ؤإذ الزعثران ق الغالب هو كإ الصمت؛ إل 
رعفتاداكلمه الثوب يكوف أذ بدون الزءمتان أر وأما الكراهة، عل فهوباق العصفر— 

بأس.فلا 

ورويعلته® ررمثفى ^ ١٥نم ررل،اروي® انه ا.الؤلم، عل ؤيوحد ]٢[ 
عادههده ولكذ الفعيم،، الخدين، ل إلا التمريض بصيغة ينش ولا تمريض، صيعه 
J^tJJ ،^ذللئ،بعد يدكؤ أنه هدا ويثرر التمريض، بصيغة روي® لأيا يقول،• ، ^٥١٤٥

ذللث،.أمتة أوما منّللم،ا أورررواه عليه® ررمممق انه 

ماباب الأدب، كتاب والر٠ذيت (، ٤٠٦٩)رقم الحمرة، ق باب اللباس، كتاب داود؛ أبو أحرجه ( ١ ) 
عموو؛؛؛^؛^؛؛١•بن اممه عد حدبن، س (، ٢٨٠٧)رقم والقي، العصفرللرحل لبس كراهية ق حاء 



٨٥ةت1بااسلأة)بابسراسمة( 

منلم•وواه المعصمر. وس عذ الثئ. مانج، ت ماو ههمحئ عئ وعن 
أواكوثاء.ثلأ:أز 

ق1و:طلخة أنا لأف يئن؛ص ض: أقو ممال ٠ ص م نآ هأثا 
ولاصووه،،.فه'كلب بتتا اللائكه ررلاثدحل ت يقوو اش. ومول نمعت 

ورءإلأرمحا الحديث؛ مساق ق لأف بمرم؛ ولتس يكرم، عمحل• ابن ومال، 
دودس،<<أاأمممقش.

١^١^؛،ستحضر لم أعلم~ ~واش لأيه ؛ للمجهوو اثني بروي يأق فكانه 
لعدمهنا الفاعل حيف يكون هدا فعل صعيف، عنده الحديث، لأف لا بعينه، فيدكرم 

لضعم،لا ذكره لعدم ؟كوذ أف الأئمة له-ؤلأء الغالث، لكن ُه، للجهلي أو ذكر؛ 
الحديث،.

الكراهة،عل ٠ ثوم_،اار رةةاِفي ®إلا الحديث،! بسياق ينتدل أف عري-، هذا [ ١ ل 
ذلك.ق كراهه لا إو4 يقول! أف به استدل من عل وكان الوعيد، هدا من استثني وقب■ 

محثةا،كال ما بالصورة ا،لراذ إ0 يقولوف؛ الأسثناء تبمذا بتيلوف الذين كاف 

وعل،اءالسلم، بعفن بذا أحد وقل■ به، بأس لا فإلا ~وهوالرءمِ بمجم ليس ما وأما 
يكز.ما -بمذا الراد فيقولول! رأيتم، كمما الخلم،، 

اأص.ورةغم الأرقام عل ثوي—،٠ ق رمحا ®إلا قولة؛ تجمل أف الصحح أف المهم 
سوانأى لثا الم وّوعلآله عليه اف صل الئ أف الحنل لهذا محيدل حيوان، ;؛؛ ٠٢٥؛

كتابت لم وم(، ٥٩٥٨)رقم الصورة، عل القعود كرْ من باب اللباس، كتاب البخارىت أحرجه ( )١ 
رء؛.بمقث.طلحة أبير حديثإ س ٢(، ١ • )٦ رمم الحيوان، صورة تصوير تحريم باب الباس، 



ضاهاضمصالإئماء|دبجءنيل ٨٦

قفل

ضررش البت.أة عن نعتد أبو روى ة ١^٠،^^ امحال ؤثكزة 
اشخاواع«نزاةابمري.

ومحقالنسده نأى ول، مزقه، يعتي• ؛ عثوآدقلأْقئم هكه عاتشه بيت ق قيه صور قد 
أصحابرإل ت ءثيألص٤ؤأكةم وقال فوقف أوسجادة، قوة والنمرقةت حل. يد ولم 
قويها ررإلأ قووث: أة عل  Jjbوهذا ُ حلمتم<ار ما أحيوا ماو،ت الصووبمدبوو. هذ0 

-صوان.صونة صث لكنها صورة، كان ما حا فا،لراد محفوظه الكلمة كانت إن عومت،اا 
الأحرىوالرواية الأصطياع، يأيبما ا،لولف مزها الصثاءت اشتإل [ ١ ] 

الحنمكل ينع واسعا كبثرا الرداء يكوف بأف إزار، عليه يكول لا أف بثزط ت يهول، 
به.فم3ني 

الأيم،كفه عل ومحلزمه الأيمن، إبطه تحث، الثويب، ونط عبمل أن والاصيلغ• 
الصثاء.اشتإل هي هذه 

ص،ء؛سميت ولنلالثا بدنه؛ حح عل بثوب يلثم، أن الصثاة اّقال إن وقتل• 
فيمنعهكامله، بالصلاة يأل أن من يمنعه الأستإل هذا إ0 ت وقال( منفذ، لها ليس لأيه 
غيره.أو حيوان لوهاحمه فيإ ه نفعن يداخ أن من ؤيمنعه اليدين، رغ من مثلا 

كتابت لم وم(، ٥٩٥٤)رقم المماوير، من وطئ ما باب اللباس، كتاب الخارتم(• أ'مجه ، ١١
(.٢١٠٧)رقم الحيوان، صورة تصوير يم نحر باب، اللباس، 

٢(،١ ٠ )٥ رنم والماء، ، ^_-؟iJlJلمسه يكرم ءي،ا التجارة باب المؤع، كتاب اJخاريت أحرجه )٢( 
حدثمن ( ٩٦/ y  ١٠٧)رقم الحيوان، صورة تصوير تحريم باب والزيّة، اللباس كتاب وملم• 

رمح.بمها.عاتثة 



٨٧ةت1وااسلأةرو1سس؛راسورة( 

علطزمه الأيض، كتفه محث اوداء ونط محعل أذ الصثاءت ومش 

ه٩ ك مبمُ، ثدو وث ظه م:فن ^١ ضُ ئ ق ؤشُ: 
بمكئض،مح;ازخأ.

والإزاروالموايلالمجص وتكزْاُإساو 

طوافبالست طاف إذا للمحرم يشنغ ولهذا بمكروْ؛ ليس فايث الأصيل؛ أما 
يصعض.أل القدوم 

نحملفإو4 الأصيل؛ ياثه المركن يه فئره بإ مزناه إذا نقول! حال كل فعل 
بخلافينكثث، اليدين حركة مع رثا الحال هلْ ق لائه إزار؛ نحته يكن لم إذا ما عل 

اشتإلوهو الاشتقاق، عليه يدل الذي الآ'حر بالقول قيا إذا أما الإزار• عليه كان إذا ما 
كبذلأن دون بثوف يلتفئ ايه عل يدل فهذا الثيء، سمول معناه والاشتإل وصثاء، 

محارغ.ليديه 

اشتالمن فلامح: فيه، اليدين إدخال وترك المفلح، ل الرجل لوصل مأله! 
ليسإيه ٠؛ الإسلأمر شيح يهول، لا؟ أو المكرؤه الثاو.ل مى يكوف هل لكن الصثاء، 

كتمهعل مثلا الكوت الإنسان جعل فلو الماء، ولا المفلح لا المكرؤه، الثد.ل من 
المكروْ.من فليس اف٠ني ق يدنه يدخل ولم 

علنضل لا بل ظامئ، ثظث فيه الآكراهة عل لآمهآiده المؤلف اقتصار [ ١ ] 
وعيدا.عليه لأف الدنويح؛ كبائر من إنه نقول! بل ^ا، ق التحريم 

(.١٢٢/٢٢)١(مح٠وعاكاوى)



سقضاه1نينيههاسمماسبجضل ٨٨

حلافهذا التحريم، كراهه بالكراهة أراد المولف1ا لعل قاتل! يقول وقد 
لكزيه.الإطلاق عند الكراهه أو اياحرين محي فاكللح ءتر>ولم، اكهللح 

تعدالوف حال يقوون فإيث التحريم كراهه باتكراهة ا،لراد أف عر خملة من لكن 
هوبل عالإفمه، ؤتتذآممق ا،لولمر لأل الحديث؛ ثيذا عليها ينتدل ثم يكزْ، يقولث أذ 

بحديثيستدل وهو التنزيه، كراهة ؛الكراهة مراده إف نمولت فكيف دوثه لن إمام 
االكبائر؟ من بل الحثماتا من تكوف أف يمتفى 

كبائرمن احتيالا والراؤيل والإزار القميص اياذ أل فالصحيح ولهذا 
باممه.والعياد أليم، عذاب وله يزكيه، ولا إليه، ينظر لا افه أف عقوبته وأف الذنورب، 

مابمقدار بالنار عليه يعدب فإثه احتيالا لا الكحبي من أسمل إل ثوبه نزل، من وأما 
ئزلفقط.

وليسيدنه، من حرء عل الإنسان يعيب، أن أي• حما، هذا يكول أن جرم ولا 
وسالمآله وعل عليه اممه صل البي أل )يؤهتنئ هريزة \لي حديث، بدليل إشكال، فيه 

بغسلها،أخلوا ط، الأعقايق؛ عل U الوعيد فلحتن النار«ااا من للأم *رل قال: 
ي^كماولولا يتوصووف فصاروا الوضوء، ق وأمزعوا العصر، صلاة أرهمتهم فإنها 

فكذلكخزِدت، الحذاب، فهنا النار« من للاصاي، )رونل \ذؤإ. فقال أءقايلم؛ 
فيهحصلث، ما عل حزئئر فائه الكعبأن عن النازل الثويت، ق المخالفة به حصلت، ما 

الطهارة،كتاب الم: وم(، ١٦٠رنم)الأعقاب،، غسر، باب، الوضوء، كتاب، البخاري: حرحه أا 
.٢( ٤ رقم)٢ يك،اله،ا، الرحل،ن غل، وحوب، بابه 



مم1وااسلأة)واواس؛واّرة(

الساقنمق من يكوف أف فالأفصل \ذكوحوآ عن ينزل لا إثه ملتان إذا ثم المخالمه. 
فإفكيلك؛ الأمر وحدت الصحاة ألبته تأملت إذا لأيك ستة؛ قئه الكعب، إل 

أبوبكرتقال إل؛هاا افه ينظر لم حثلأء يؤبه جر ررمى الحديث؛ -^،١ حدث ل، ه اللمي 
ئد٠اإثك فةال1 أتعاهده أق إلأ عئ سرحى إزارى شهى أحد إل '، ١٥١رسول يا 

لوكانلأيه هأُزل؛ الساق نمق من ئوبه أف عل يدل مهدا ا ح؛لأءا،ر دلك يصمع ءس 
قوى.من عوريه لبدتر الأرض إل نرل يم الساق نصف إل 

المثعينالصالخ؛ن سمة ^ا أف يتزعم الإنسان وكون المسألة، هده ق فالتشديد 
سمةمن هده فإف الساق نصم، عن ثوبه أئرل( من وأف تييأئلآ٥ؤكلأم، للمرمول 
بينما وامع، الأمر يقال! بل حتلمأ، فهدا الكإل، درجة إل يصلوا لم الدين المتهاونئن 

الكمنمن أنمل *U الرسول ه إو بل الكم،، إل \لفي نقف 
وهوالكم، فزق أو الكم عل كان U جواز عل واضحة دلالة يدل لنار«رأا اق 

كيلك،.

مناثه يقتفي يحديث، اّتاولأله ثإ )ايكنه(ا بكلمة المولمج تعبر أف الشاهد 
حلافهدا كان وإ0 التحريأ، بالكراثة المراد إف قلنا: المزلمح م إل نظزنا إذا الكبائر 

العلم.أهل من المتأحزول عليه اصطخ ما 

حدبثإمن (، ٥٧٨٤رقم)خيلاء، غم من إزاره جر من باب، اللباس، كتاب البخارىت أخرجه )١( 
^^؛١.عمر ابن 

٤(،■  ٩٣رنم)الإزار، ٌوصع ندر ؤ، باب اللاس، كتاب وأبوداود؛ ٥(، أحد)م/ الإمام أحرجه )٢( 
معيلأبب حديث، س (، ٣٥٧٣)رنم هو، أين الإزار موصع باب اللماس، كتاب ماجه؛ وابن 

رء.بمئق.الخيري 



^قضامهمهمههالإئماسبجء،ا؛ل

عش.مممق إش<، افه بمفر ٢ محلأء يؤبه جر راس محاوت س السئ، لأو 
'؛................................^^٠١١

ولباسالسهرة، لباس من السافي نمق إل الثوب تقصبمز إف قاتل• قال فلو 
الثهنةلإمحهرُ

تركوه،الناس لأف الشهرة؛ لباس من هال>ا إ0 نقوو(ث أف ينتمي لا فتقول،ت 
لكثاناتهءا نصف إل الومن ®إرره الحدينرت جاء وقد عنه، وينهى فيتنكروثة، 

آحرين■حماعة أنتم وتقولولت الساق، نصم، بعد ما إل نزل إذا علينا تشددوا لا نقولت 
هكذا.يقول السفهاء بعص فهناك ذللث،، أسته وما الثنةإ نحثوو ولا ا ملسن! لتم 

منلمثتنغى صل وأست، فملئ، غطتث، إذا لأيك فنعم؛ المم تغطيه أما ]١[ 
وعجزيتخقاوب حدث إذا ولكن الأكمل، الوجه عل وغيرها والسح القراءة إؤلهار 

عارض.هذا لكن فاك، تحد أن المثريع مى فإل كطمه عن 
الملاثكهث]ذي لئلا المجد؛ إل محصئ فلا كربمه رائحة فمه ق كان إذا أئا 

ألمثل آخر، مكان إل ينممل أف له يتيثز ولم ينادى ه هونفكان إذا وأما والصلن، 
العيشتغميض بكراهة قلنا كإ حاجه، لأثه حرج؛ فلا الأل الصلاة ل دخل قد يكول 

يعممى.أ0 فله يشعله ما رأى إذا لصلاة اق 

٤(،٠  ٢٩)رنم الئؤهرة، لبس ق باب اللباس، كتاب داويت وأبو (، ٩٢أحن.)Y/ الإمام أخرجه ، ر١ 
عمرابن حديث س (، ٠٣٦ رنم)٦ الثياب، س ثهرة لبس س باب اللباس، ياب ماجه: وابن 

.بممحّ
٤(،٠  ٩٣رقم)الإزار، موضع قل.ر ق باب اللباس، كتاب وأبوداويت ٥(، )م/ أحال. الإمام أخرجه )٢( 

سعيدش حدث من (، ٣٥٧٣)رقم عو، أين الإزار موصع باب اللباس، كتاب ماجه؛ وابن 
الخيري.محق.



هدااسلأةرطد،سأزاىمرة(

الرجلبمد وأف الصلاة، الثدوااأِفي عن ءرش ه؛ الئئ أف ابومحْ وى رج 
ابوداود.وواْ محام® 

القف,اشازى،من محه ج ١^^٣؛؛ شد ي يإ ' ١^١٢د ش^ 
ظماضْشودوك،ئلألأسه.

الكمن،عل محرمه يرد ولا كفيه، عل الرداء يطرح أف ت الئدو العلإءت قال [ ١ ] 
اليهود.عمل من بأيه ذلك وعللوا الثدل،، هدا 

هداإثإ بمحح، ليس وهذا فخذيه، عل يديه يرحل أل الثدل بعضهم؛ وقال 
ٌّ

إرسال.

وتطه.ق الواحد يتحزم أن الوتط ثد [ ٢ ] 

قتعدهم عند أوساطهم به يثدول النصارى، عنلؤ معروف، سد الزثارت ]٣[ 
للمسلمفتكزة التعئي.، عتد النصارى لباس خصائص س لكنه رأيته، ما وأنا الكناس، 

الزوارّسد بإيشبه وسطه أذيشد الصلاة ال حق 

الزثازييز لا لأثه وغبرها؛ الصلاة ق تهللها يتقن0 الفقهاء: بعص وقال 
يقول:المؤلف، يمال،: أذ بقي ولكن 7ءم• يثبها به الوّنُي ثد فيكون الصارى، إلا 

لاتوم،بالغفارمكروآ الي أف كلامه وظاهئ بن محه قإ »ثكنة... 
هومكروه،بل بمحزم ليس بالغمار الكف أف فعندنا ٠، اكهّ_ار يى هوالمشهور وهذا 

وغره.لباس ق يالغمار الكته يكنه قولهم: ق به صوحوا 

٥؛١ ٤ الربع)١/ الروض وحاشة (، ٢٧٦القاع)١/ كشاف نفلر: ا ا
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ههوبموم ثثك ررمن ه! امحي لقول ■ًرم؛ التشبث أف الصحيح ولكن 
حد،إسناده ٠ اكمم<<:ر الصزاط اااءتص1ء كتابه ق هذلأس' الإسلام شيح قال منهمااُا؛ 

-م.اقثبه كمن يمتفي ظاهزه كان ؤإذ التحريم، أحواله وأيل 
ا،لفاسدمن فيه ج بالكماو التئثة أة الصواب، هو رِىقآدثه قاله وما 
لهم؛تعظي؛؛ قلبه و مكون صن؛عهلم، أعجته قد أنه شلئ، لا مم اأتث1ة لأف العغلي٠ة؛ 

تقفضوفته الإنسان جبثه فإة واعتزازهلم؛ افتخارهلم إل ثنيي مم الثشئه ولأو 
واسمح.سمح به يمتدوف الناس رأى إذا اثه 

المهللوببل الغمار، إعزار به يكون ما معل لا أف منا الهللونم، أف المعلوم ؤمى 
مؤ؛لثابملمينح ت قوله ل ذللث، عل افه حثنا وقد الكمار، يغيفل ما شتل أف منا 

صنلمح^صد يهء حر إلاَمحس، قلا عدؤ ين يئافيى تألأ آلخ=قعار ييسظ 
الصالح.العمل من الغمار إغافله [ ١٢•

آمنمل ؤئتثد قال! وسلم آله وعل علميه افه صل محمد وصم، ق ءغ؛؛ةل وقال 
ديبمودأأم ثى ضلا توة نجدا رؤثآ رُيم يمم عدُالغمارثحآء أثدآث و\ق>و 

لنخآلإنجلَكرغ ي، وظم ؤ،أمحث؛ؤ ظهم دثللث ثذ رمههم ف، سمانم 
تالفح;هآاألكماره ؛؛■م ِشء ألنقع بمجب ّممحء هك فانثؤئ قاردء> سهلته> 
ثثبةفني الكمار، إغاظة أحل س معه ومن لمحمي. للممليث العفليمة الرمة هاوه 

من٤(، ٠ ٣ ١ ) رنم الشهرة، لبس باب اللباس، كتاب داود! وأبو ٥(، ٠ )T/ أحع. الإمام أحرجه ( ١ ) 
قأ.بمث؛ةا.عمر ابن حدينا 
(.٢٧٠-٢٦٩/١الممم)الصراط )أ(امحاء 



لصدووهم•شارحا بل لهم، نمظا فليس حم 

بمثثثئ لم لأو4 الباطن؛ ق بم التثق إل يودي الظاهر 3، حم الثثه أف ثالثات 
وهذاأمورهم، باؤن ل يبلهم حتى الثيْلان به متدرج يصنعول، ما أعجبة وقد إلا 

•مشاهد ميء 

تحريممع الكلاب يقتنول المى الميعص أل عجيب ثيء ل حكل ونل 
ممعن.هكذا نعم؛ والشامبو، والصابون بالماء يغسلولها يوم كل وأمم ، اقتنائها 

كانتهوما يطهر والذي عتيق، النجامحه لأف يطهر؛ لا المميل هذا غنلوها إذا وهم 
أبحرسبعة ل يهلهرلويمي أف فلايمكن عيية نجاسته أماماكانت حكميه، نجاسته 

عام.أك 
هد.مفهذا أوقيراطان، قيراط أجر؛ من ينقص يوم كل بالكمار، التثغ مى فهذا 

حزثأو ماشية ككل—، الشنغ به رحص ما إلا "والعيال؛اف~ والخنان، للأجور 
حمايهإف وقال! للحإية، الثيت، ق وضعه اثه يدعي بعضهم كان ؤإف . رنع أو 

الماسة،لأجل ءثءآلألأْؤئم الرسول، أباحه وقد البهائم، حماية من اول النفوس 
الناسعن المنمرد أنت، وقلمنا! ذللث،، سلمنا اننا ه1، نقول،! أول، باب من فالنفوس 

عليهومحنل يشأن نف بجنللث، الذي U لكذ كيا، فاض ضرك أو بنالث، 
اهدهلم.اللهم اهإ٦هلم، اللهم اهد٠^٢، اللهم حهلمأ، لهذا ذللث،، أفته وما الشامبو، 

ياب،لم: وم(، ٢٣٢٢)رقم للحرث، الكلم، اقظء باب اجلزارعن، كابح المتاري: أخرجه )١( 
هقؤؤبقنئ.هريرة أين، حدين، من (، ١  ٥٧٥رقم)نسخه، وبيان الكلاب، بقتل الأمر باب ا؛اة، الم

ابق.ان)أ(اظرالتخريج 



سقضادىييصالإئماسبجينل

نثفنةئالئلما'ا؛

الئثتهالسالمئ يئن انتثز لو حش حال، كل عل حرام هدا بماداتمم فالس؛ه إدن 
لأفءئثم؛ فإيه السلام رد ق أو اللام، أداء ق  ٢٠٦٢التثئث ذللث، ؤمن بالعبادات، 

عتاده.اللام 

حكمهيزول، بعلة فيه ا-اءكم تعلق ما أ0 ؤتهاقث العاJإء يكز فقد الحادات وأما 
الفراشهدا أومن اللباس، هذا أومن الفعل، هذا من العلا كات فإذا العلا. بزواو 

فإد4والكافر السلأأ ين فيه فزى لا وصار الماس ين الأمر هذا وانتثز التشئث، هي 
حجرابن الحاففل ذللث، ذكر وفد بزوالها، زال بعلا ثتغ ما لأف الحك!؛؛ يرثؤع 

صحح.وهذا ماللئ،، عن ونقلا ٠ الثارير تح فق 
السريرنحث، كان غ.بممحاعندما والحم( الحثن قصة ي محاب كيف ت قيل فال، 

(؛،٢١١٠•
؛جرو 

يقال!أو وجه، من هذا للكتار، يغممر لا ما للصبيان يعتمر يقال! فائه صح إل 
ام،•إنهذامأ،

وهناك٠ دوبا*ا ررولأأقم والحديث! الكم® ررمكم يقول،! لآمة١iثق ا،لولم [ ١ ت 
الين.،ق الكم وكم، الأسفل، مى اكونم، فكم، الكيآ، وكم، الثوا.سإ كف، فزق؛نح، 

)ا(اظر:ذحالارى)*ا/'ا*م.
المرثيصعيد بن حفص حديث من (، ٦٣٦رنم ٢ ٤ ٩ y/ )٤ الكبير انمجم j( اممراق أحرجه )٢( 

^^٠اض رسول حائم وكانت أمها، عن أمي، حدثتتي ئالت 
كتابت وسالم ٨(، ١ )٦ رقم الصلاة، ق ثوبه يكف لا باب الأذان، كتاب البخارىت أحرجه )٣( 

عباسابن حديث من (، ٤٩٠)رقم والثوب، الشم كف عن والهي السجود اعضاء باب الصلاة، 
خ.عنة•



ةتاوااسلأةرواوار|،؛رادمرة(

^١أكم ولا آغفلم، نبمة عل أنين أن راأِ>ئلا؛ ه: M الثمن لأف 
ثلأئن:أ«ئممقه.

نحصرأيه الثويب كث ص الم ثى أءلم~ ~واش الخكمه لأف القميص؛ أكإم مغ ولا 
الأرض،من يقعة أكؤ عل وصجل ا،لكان اسع الثزب أرحى فإذا معه، ينجد فلا 

وقال:^ ٤١١كث j الحلإ:ء يعص نظن ولهدا الأرض؛ إل يصل لا القيمص ل والئم 
واحده.هده الحديث، ق يدحل لا إله 

يئهأف ا.الكروْ هل م: يوثا؛؛ أكم لا ١١قوله: لعموم قالوا: الكم، قالوا: والدين 
منثوبه فرع يصل، أف قبل عملا عمل قد يكوف أف ممل مهللما، يكمه أن أو للصلاة 

كثة؟أوكفئ،أوكث اسل، أخلهدا

فعلةما أما الصلاة، عند كان إذا عثا الثمل أف وأءلإئمحا ،!؛، JixJiJنولان ذا هي 
وصبه، باس لا هذا فإل واهراث، العثأل يصنعة كإ هو، كإ بقل م يصل، أف قتل 

يقل:ولم الجود، عند يعني• أكث'ا ولا أعظم ثتعة عل أنجد ®أل اللهظ: من ظاهر 
اقلأ0 خاص مي فيه ورد الشم م، مكفومحا، أوثعري مكفوثا، ثؤي؛ يكوف لا وأف 
*•الرأسُ أو الشعر مقوص وص الرجل بملأ أف ش . 

اممه.أمنه يعني: [ ١ ] 
*HI

(،٤  ٩٢رنم)والثوب، الشعر كف عن والنهي الجود أعضاء باب الصلاة، كاب ت لم مأحرجه !١( 
ق؛هءثمحا.عباس ابن حديث، من 



ح|دبذحنبلا' الإمام ص ي اها،في على السق 

و1باسالدا'

َص للأنبياءمنه الكمه هذه وهل المن. للمالكمه هى ١^^^ [ ١ ] 
شخفإة يئة؟ ان الإسلام شخ ذلك قال كإ أتباعهي من التحريث وخضل 
واشارى>لأؤخ\.1 اليهود ولكن الأنبيا؛، ■همع قبله الكمه إف ت يقول ٠ الإرلأمر 

وذلكاكدس؛ ث أذنملوا إل الملة امقآل >لأؤ\ قاليهوئ >فوئا، كيلك 
الصحن؛،عل قدروا افلقيص بين، عل استولوا لثا النصارى قاف لشارى، مزاعمه 
إكرامهامى ذلك صد وفعلوا اليهود، فجاء وأهانوها؛ والئاسه، القنامه عليها وألموا 

الكنه.وبن بيها كانوا الكعأإذا واستدثروا إليها امحهوا حتى 

بافِالإياف وئ ك،ا محثقه، المله فكانت، الممق، إل فامحهوا اشازى أثا 
ورّوإة•

الهاءل باش قلتن لبملق يتقبلها؛ مله لائصل افَجنل أف الحكمة من ة إم 
يملألحد لكان هذا لولا واحدة، ملة عل المسالمول قحل أذ ولأجل الأرض؛ ق وببيته 

كيلهاتيثز.للجنويخ، والراحتحل سضال، والثالن،يصل والثاقتحل }ذثنق.< 
لم،ملآكل الأرض أقهنار همع ل الصلاة لصحة شزطا القبله صارت لكن 

تلا،محنم ثتث نسمصآءإإ ج ودليلها: 
و-ثوذةأؤمم_أ مكان أي ق الحر، 3، الأرض، 3، الهاء، 3، مكان، أي 3، ١[ لالمة:أأ 
تءلتْأه•

١; ٢٧اكاوى)٠^٤ 



مموااسلأة)باباسهاواصد(

ألتنحدشنلئ وجهلك> ثعال؛ اف لموو للصلاة؛ الراح وهوالثزط 
]اوقرة:أأا[.مطتءوه و-»وهثم ماكنتترفولوا ؤتبثا ألمام 

صربتن•عل الؤبمؤ ق والثاس 
هريتااو بمت5ه، أومن ا، ل ]لكننه المعاين وهو العم(، إصابه يلرمة مذ مئهم 

صلخ،ئذلإبملممهمذورا:؛حامل 
عمإل مصل انه مشاهدة او يقم عذ ا-ائتث أجزأه ينكه، والعريس( 'كالأعمى 

الكلإ.

يكوداألت( يمكذ اد( الإنأد يعني! فقتل، الوجه توليه المراد هل قاتل• يال، إذا 
الجح؟والويئسةأوالمراذ ضأوابمإسوب 

يكزةولهدا القابل؛ هو لأنه الوجه؛ عل نص لكنه الحمح، المراد 
صلاته.ق يلتفت( ألت( ان للأن

وهيشطنه، وجوهكم فولوا كنتم مكان أي j( أي! مكان، )■صن((أ [ ١ ] 
ثزطة.

بمو:نذطزمحاثاومحامح.

مشاهدةيمكنه لا يمكه من لأي المشمة؛ مذ ثيء هدا ون( الكمه، مذ يعني؛ ]٣[ 
أمكنهمن أد فالصواب، الكعتة، مشاهدة أيصا يمكنه لا حائل وبينها بيثه ومن الكعبة، 
يلزمه.لم يمكنه لم ومن الحم(، اسقبال( لرمه العم ه مشاهلم؛ 

كانمذ إلا اللهم العم، ة مشاهدن يمكنهم الحرام المجي. ق فالإيذ هذا وعل 



ضاه1نيهمهماسمماستيءتبل ٩٨

إصابهيلزمة محلا عنها البعيد وهو الكمة، جهة إصابه صه محن مذ الئاو(ت 
خديثه(ماَلاتيذي:سا 

محةظبلأن اكاعدنن، الإثثي ضلأة صفة ثل انمي الإحماغ زلأو ًتجيح. 
واحده،

أحٍاىأنة عل الأزمحي، الدري 3، وهو الإمام تجد إذا إلا بمكنئ، لا فهدا جدا بيدا 
تعتر.ممره أعمدة لوجود يمكنه؛ لا 

ماآس ءؤ،أقوإ قوله! ق افه ذكزْ ما هي الباب هدا ق فهم الهم، والقاعدة 
اسقباو، ^Jiiوجب داستهلامحلث، كان فإذا الواجن،، هو هدا لاكغاين:آ■؛[ ئبتأه 

ئكلفح.لا فائك أوبعيدا الكعبه من قريتا كنث مواء أ\أوتط\جلذ، يكذ لم ؤإذا الش، 
يتمل.لا فإثه الش،ائ محلزمحه إلا الكمة حجر امتقبال، ويجوز 

العياسشال، لأئ العي؛ لا الخقة امتقباو زضه فإئ عا بيدا كان إذا ا ١ ] 
عليهاممه صل العي، قول فهو الثص أما بنص المؤلم، واستدل، متعدر، 

يستةباوولالمدينة أهل لأف ٠ يلة'ار دالنرب انئرق يئ ررما • المدينة لأهل وملم آله وعل 
بينما لهم: يقال مثلا الشام قافل حكمهنر، فله حكمس j، كان ومذ الحنو>-_،، جهه 

قتلة.والغرءلأ_، المشرق ب؛ن ما لهم• يقال اليمن وأهل قبلة، وايرب الثر3، 

نقول!قتله، والمغرب الشرق( بين، ما لهم• ، J_^jلا الهلائم، وأهل جده لكذأهل 
قتلة.والحنونمج الشمال بين ما 

(،٣٤٢)رثم نلة، والغرب الشرق ، juما أن جاء ما باب الصلاة، كتاب الرمذى! حرجه أا 
مريرة؛محهبمن.\لي حدين، من (، ١٠١١)رقم القبلة، باب الصلاة، إقامة كتاب محاجه؛ وابن 



٩٩ةت1باسمةرباباضالاسم( 

نلأممنأوفمحيسا'ل
أم<ام!للامه يقسم وئذا 

إلاوجه ممرصة بجتن، عن بجرم من بحد من أو y؛ و الحاصر أحدها: 
إلالرجؤغ قور ملأ النص، بمنزله هدا لأف لموب إل الرجمحغ أو محاريبهم، 
١^٢؛.زخد إذا لكم نته، الإلحتهاد 

جهةإل متباعدين صلاة صحة عل قذهإنثه الط،ا؛ بإجلع امثلل، [ ١ ت 
وقدمحا، أحو إلا العين يصيب أف يمي؛ لا قطعا وهنا واحدة، حهه يتقبلان واحدة 

مإ4ا.لم قمتا الثاي فإو العلا أصاب، أحدخا فزضأف عل لكذ أبدا، لامحا 
الكعتة،مى أوسع الأيسر وطزفه الأيمن المجد طرف ين الأف مثلا: بمني• 

والابحاهابنوُب، من بطرقي وآحر الشال من محي طرف 3، بمل واحد لكف فإذا 
علالأة يمها؛ لم فالاحز الكعبة علا أحدخا أصاب، إذ امه قطعا نعلم فإينا واجد، 
أشئسممظ،وهداالكفة 

الملموذأم وقد الكعبة، من أطول، الرسول مجد صم، 
مىالصم، ؤ وطزقمتمم، بصم، الرسول. مجد ق الناس صلاة صحة عل 

علااستقبال هناك أو قرصي -إذ قطعا الكعبة علا ينتمبز قلم الشال أومن الحنوب 
أطخا.الكلمة-إلا 

إلمبنية المحاريلم، لأ0 محاريبها؛ إل يرثع أف فالواجب قرية ؤ، لكف إذا ]؟ء 
صاحمت،، ٧١وقال ستا استا-مدث، إذا الدار كماحسؤ يفين، عن بجرم أومن الشلة، 
القبلة.هى هده الثيتؤ! 



^قضاهاهمنيصالإئماسبجءتبل

ثهلأف الاجتهاد؛ >ولأ °مالقبلة، بأدلة ف وهوعاو دلك، عدم مذ الئاف؛ 
الخادثة.دلك،، قلزنة بالاجتهاد، منرئها إل 

حبس،أو لرمي أو أومحته، همْ بميم ذلكإ؛ عذ عجر مذ اكالث،ت 
المملد،ملزمة باجتهاده، الصواب، معرية عذ عجر لأنة المجهد؛ ملئي محفرصه 

١^،ئروج مذ ب ؤالإنتذلآJ ١^ 5^^، أئكنة نإف الآخ٤ام، و كالناص 
كالعازإ.عم؛ ملي محنثة ظأ مسه، داجتهاد التوجه عق محير لأئه دلك؛ لرمه 

دللسمى التي للقبلة العلامات هذه لال،سالمذ اممه يثن الحمد- -وقب والأرز 
آحرمص؛الإثارة،وةسم بالأرقام، مص ننم ت نص( عل وهم، بالبوصلة، القثلة 

كدا،عئرين، عشز، خمنه عثز، متة رمم عل الإبرة صع مثلا• لل—، يقول، دليل ففيه 
الإملم،نلم:ثئض.ابلدالJىضهدا ذعن 

الإبرةاجعل للثج؛ ؤيقول، ~الدليل~ البوصلة نفس ل للثلي• مض وينمآ'حر• 
ندكننحتاج ولا يعرفها، ان إنكل هدم لأف أنهل؛ وهن>ْ البلد، نفى وزن عل 

الأف.نتعمله ميء منها عندنا كان وهده الأرقام، فيه الدي اللقم دصئ_ا أو الأرقام، 
وعزفبالبلاد، ص م>نللم، فارس من شخص صنعها قدذ،، مصنوعة وهي 

حاصهالحاج دليل فيها أنهلواثه أيما وصع مضبوؤله، فوجدثاها فصنعها، سمتها، 
أيما.ومميده الحجاج،  ١٦٠يمز التي والثرى ومآكه بالدينة 

يإلا ئظ، >ثة لها لكذ الملة، للناس لئ العمر(؛ أيما)مانحة وهناك 
يريتاالشاشة عل فيفلهئ الحتر، يعطيك لا ومزدلمه منى وق الخمن، تعطيلث، لا مآكه 

ط؛.مقيده لكنها للغاية، 



(باباسقطلاصة مماباسلأة) 

اظو١^> قد لإف عندةا٢'، أزئقمحا النأمءق قثد ۶^١^١؛ ١^!، هإن 
محوو؛لا اذ واحتمل ُ، وحود٥ا مع ثكدJاك •^٥، عدم ْغ دليل لأنه هوو؛ اف 

لإلخلته، جهه حالث الجتهدإدا محأفته حطوه، فق عل يئلب بإ عمل لأيه 
الأخكاما٤ا.و لكلناص منة، شاة نن ثئد عندة انتن:ا 

والصحيحإليه، اجتهاده أدى يصل واحد فآكل محهدان اختلفن فلي ا ١ ] 
أنياالصحح لكن الانجاْ، لاختلاف حماعه؛ يملئان لا وءيلت خماعه، يصلوف أثم 

ناقض.أوعم للوصوء ناقص هذا أف ق احتلما لؤ كما يصليان 

هناككان ~وإل الأوثق غي فبع أوثق، وأحدمحا اثنان، عنده اختلفن، ؤإذا ]٢[ 
منتقليد ترك لكي الممق، القضية هذه ق الأوثق غي مع الصواب، يكوف أف احتيال 

بطل.صلأى، أل الصحيح أصح— اثه يظة 
منه.هوأول من يوجد لم ما غمم عدم ْع دليله صحيحا، ليس هذا ]٣[ 
وباحبارالإسلاث، يالمحاريس، ستد.ل قرية ق يكون الذي أف فتيي ]٤[ 

وأنت،الصلاة حايت، الم، ق يكوف أي، مئل عجر، من والثاف ذلل-،• ففرصه اكمايتح، 
أهلمن كنث، إذا الاجتهاد يلزملث، فهنا الملة، عل علامايئق عندك وليس لم، اق 

الاجتهاد•

أوبالممر،أوبالنجوم، بالشمس، إما القبلة، دلائل يعرف هوالذي هنات والمجتهد 
نمه،يملد أف ثبسؤ فحينئذ يعرف، لا صار باق الاجتهاد يمكنه لم فإن ذللث،، يغتر أو 

المجتهد.يملد أف فله مثلا، كاجتهاد يفن غي عن محره الفة ولوكان 
ار.كالملة نال! والثاف يمتن■ القبله أحدمحا! فمال مجتهدان عليه اختلفنؤ فإن 



سقضاهانينيصاسمماسبجءئ؛ل

والعملصدقه، عندْ الظى عل يعل—نر هوالذي لأيه الأوس؛ يملد أف عليه وجب 
سيئاحاله، عن يعرف أولم عنده اويا ثفاذ الشن، تعدر إذا واجب، الظى يغال—، 

مساويمركانا فان المعرفة، عدم ق له اؤيي مالثجلأن هذان ؟كن لم ما هذا 
ويصل.ؤيتحرى، وثئتهدهوينميه، ءوك،ا، ممط عليه، واحتلما المحرقة، عدم ل له 

أينفيصل يستدل، أن يعرف لا وهو الوقتح، عاليه ومحاى أحدا، نجد لم فإذا 
كإعليه، يهلزأ ما حثس، عل يصل بمي• الوقت، نجرج حتى يماك«ث، ولا وجهه، كان 
ماء،تحي. لم مى ولهذا ّية؛ كل فوق، الوقت عل المحاقظه وثكرارات مرارا لكم قلنا 

بجدلم وش مرها، عورته بمر ما وحد وش يرايب،، ولا ما؛ بلا صل رابا بجل• لم وض 
ؤإذحتى فقاعدا، يستارع لم قاف قايإ، صل قائ، يصك أل انتهلاغ وش ءنيادا، صل 
كلعل مثدم الوقث، أ0 المهم القيام، عل ميمير الوقت، ■حروج يخل انه يمرق كان 

مح(؛•

مرةبن أكثر الؤبلمؤ تحديد ق الج؛هل" اجتهاد يثر لو الخكم ما قائل• قال فلو 
يصل،؟وهو 

إلباجتهاد صل ١^ أة لو قالوا: المسألة، هذه ذووا العلماة أة فالخوابه: 
وثا،القبمه أو إل اجتهاذث احتلن، الصلاة م ل لإ الملمه، أبا عل الثإل حفة 
ئمالحنونمح، إل يتجه فإيه جنوبا القبلمه باق اجتهاده احتلمث ثم الزيتج، إل يئجه فإنه 

رجلفيمال: -بما يلعز وقل■ الئر3،، إل فيثجه مرقإ، القبلمه أف فظن اجتهاده احتلم، 
صلاثة.فصحتؤ الخهارؤت١ أرع إل صل 



ىباكلأورىواار،،؛نىلارقهإةر

نحل

لأئهأصاب؛ ؤإل صلاثه، يصح لم وصل الإنتماو ؤذئِفي يزك ومذ 
قولكل أحتثأ، انه مال ُ ا يمزصه آتى ؤإل أحطأ، ثز ما هأفّتة كزصه، ثارك 

شافنالإين؛لأكشهلأ:محنيِهمط،ئنكان 
أصاب.لز كإ الإعاذ0، يلزمة 1وأ ثفريط، عتو مذ أمز نإ 

أوللأف حاطئة؛ الأول ابهه أل أصح يقينه أف مع صحيحة، صلاته وهدا 
يطللا الصلاة فاخر فهوصحح، اممه، باز مثلا الشيال جهة إل صلاها التي الصلاة 

أئلها؛لأنثممُب.
ثبمهد.أف القزه. ل كان إذا وأثباهها بالمحارب ,ظ أف منصة ا ]١ 

ىكا:ألمئو.

وأحطا،الأدلة يعرف وهو؛_ واجتهد بقزصه اتى إذا اثه المحواب ]٢[ 
قكان إذا فمثلا [ ١ ما آثت ^؟٤^١ تعال؛ اف لقول علميه؛ إعادة فلا 

دلائليعرف وزكنه الملمة، عن الين، صاحب يسال ولم فيه، ينام بيتا ويحل امحر، 
التاحلمة،هده إل القباه أف له ؤة؛ وباجتهاده النجوم، وراى السطح، إل فخزغ القبلة، 
أففنصه لأف الصلاة؛ يعيد المولمئ فعند أ-حتلما، اثه تبة؛( ثم الماحلمة، هده إل فمحل 

يناله.مذ عدم إذا إلا يآق ما الاجتهاد يسأل، 
غمالبيت صاحب يكون وأحيائا متمة، هن.ا لأف عاليه؛ إعاذه لا ائه والمححح 

هل،اق عندنا العامه والقاعدة أساله، أف يمكقي ولا دم،، أين أدوي ولا موجود، 
عليه.الواجن، أدى قو فاثه كان عبادة أي ل اجتهد ض، كل أف وغمْت 



سقضاه1نييصاسممأسبجضل

 ij:لأفضلأيه؛ م ذ:و ١^، جهه انقو الئلأة، ي الخطأ ث لَؤإذ
^١قانقJاثواإوها، الئلأة، ثئلمِفي ١^ ٢ يم قاء أئن 
َ'أّهمكٌَ 

يعتمدلأنه يصاحبه؛ الإسإم لأحدمما محن وحشنإ اجتهاد احتلث ؤإن 
lU."؟

وحده،انتداو الأطألآحدمحا، مارآ حميعا، يصك اجتهادمحا اص ؤإن 
مهنا،هثدْ ثع؛ثدي مثئد معهنا كال محإل صاحبه، مثارهه منهنآ واحد م وثوى 
يحللأنه ا؛ Jدوراغإنال إلا يدن ٢ حمتعا محلدمحتا ؤإي، يإيانثه، وأقام بدووايه، مدار 

بمثله.إلا يزول ملأ بفثاهر، لصلاة اق 

أحدمحااقتداء يصح ايه لكم؛ مالت، كعا اثه والصحح '، المدم_<ر هو هدا [ ١ ] 
اقص^؛ ١١هن.ا أن أحدمحا:رى لولكن ما الاجتهاد، عل نئ هدا لأف بالأخر، 

باقزئ العل،اع بعص لكذ العكس، يرى والاحر معه، يصح لا الصلاة وأف للوصوء، 
الملةي احتلما من أما ظاهزا، متفقان فهإ واحد انحاههنا الؤصوء نمض ق الختلمي 

يصل}لتزوك<إوهذا للثئرق يصل هدا يكون ظهره الأحر يول أحدهما يكون ففد 
والخام.الخان سمل 

أحدهمااستدار فإذا هذا وعل حميعا، استدارا إذا الأول مع يبقى هذا وعل ]٢[ 
ظاهر•عل الأول؛ ْع مل الأحر دون 

\؟لم\نخم:تممو)ص:\^هوكث\ف\ص)\إ'ا



١٠٥( اسمماو ، jUانملأة) هاب 

'؛عايها ثص الخطأ، ثة لوثال كإ إليه، وجع الصلاة 3، اجتهاده ثو نإل 
لخنثة٣ جهة، اجتهاد0إو محهد،!؛١٥ لأنه 

باجبجاؤ؛،اجتهاده يقص كثلأ الأول عل محي مونى؛ م ابن ومحال 
أوق.والأول 

محلايرولبظاهر، فيها يحو لأيه هوعلته؛ ما عل مصي الصلاة 3، شك ثإف 
مُرهلأممئه

إلالتوجه ولا 1ثامهاإوخيماظابجا، 
^^؛؛١مىيطالإجمائمحا، ؤالٍنللألإخبجاد،لإأزائ 

أ.أحرىل مرة حديث، ثم حادثة، اجتهدِفي 

ررنصالأصحاب! مى غارْ أو ا،لؤلما قال إذا ٠ ؤمةممقر أحمد الإمام أي؛ [ ١ ل 
أحمد.الإمام عن يعني! *وهواضوص« قال! لو كإ أحمد، الإمام يعني! عليه،؛ 

١^ذري؛لألسأنع،محنألسْ 
المجالأن نقول! أوالرابعة، أوالثاكة الثانيه ابهة 3، هي هل يدوي لا لكي حْلآ، 

علاد4 يعتقد لأثه ومحرج يرجح، حتى احرى منة اجتهادك واعمل الصلاة، مى 
أحزىحهه الأف له سع، ولم القبمه، هي ليت، هذه أ0 وهويعلم يشر فكيف حْلا، 
ظاهز.وهو إليها. انتقل نقول! حتى 

مسالةق سواء ثزض، طريق الأول الاجتهاد لأف يلرمة؛ لا والصحح! ]٣؛! 
الآ5تنا،ورا-ح فيها، اجتهد أن بعد مسالة 3، حكم إذا فإثه القاصى، الحاكم أو3، القبلة 

الهواة)ص:ام(،والإضاف)آ/ما(.)ا(انظر:



اصضاهانينيصالإئماسبجضل

فضل

حاله،حسسؤ عل صل عزْ، أو بنم الجتهد عل الأدلة حمت هإل 
هميننيخ،ضوقاو:قاثعمح.

أصبمتنايل، حياله، رجل كل محل المله، ثدوأتى ٣ مهنمة، ل؛اله ق مر نق 
ماحةابن ^١٥ [ ١ ١ لاوقرة:ه ه أقب ونه هثإ مؤأ ٠^١ فنزل؛ مثآ. دنك دكرئا 

الأدلة.ظهور مع المجتهد ماسه يه، امر بئا ^^، ٠١٧والمحمدي• 
روايتان؛الإعادة وق ٢،، يملدْ من المثلاJ نجد  ٠٧و|ل 

بمامحا:لأس؛وذكننا.

ذيل•يخر صل لات محي؛ 
وجهازاهفيها ؤإلأ أحط1أعاد، إذ حامد«ت ش ومالا 

انتمالة؛ثة خاز ابمناب م ^١ ١^^ تلاض زنجوز 
هأبمرتيعمم، بحم ^^٠ ١١ق ملغ ءإذ المبم؛ى، مأفتة العلم، بدلك، ّضل لأنه 

وإذكاذيرصهيتم، لم منصة لأة صلأيه؛ بزعل ١•^، وهو£واؤإضئ ^١^١ 
صلاه،١^ ، a^Jأوأومح1تادس، شمس مى الملمة عل يدو ما مشاهد الإجتهاد 

ثبحغأذ يلمزمك ت نقول فلا المسألة— —ثفس أحرى حدين م العالإء، كلام وراجع 
يلزمة؛لا انه والصحيح ثانة، مث؛ يبمث، أف يلزمه يقول؛ قمذآقق والمؤلم، ثاته، منه 
كان.U عل كان U بقاة الأنل لأف 

ؤةلإأأض'نمهلاكاين:آا[؛



ةت1باسلأة)إاباحالتج(

الاجتهاد،هزصة لأو '؛ ١٧١٨٠٥سدت محهدا هثد زكآو ث1ئا ساهد ئأ ؤإل 
عإرْ•باجتهاد صلاله تحوو يلأ 

شو

حمومحل مدم، قا محون؛ ولا صبئ ولا ئاسق ولا كافر حثر محو ولا 
ِلأممخلإينأمالد:الإ^؛ Vijزاي م ١^^ من ننمزائب 

^محارلأكلأدلألأفي4اابر

دليل.من ^bJ عباده أمد من كل لأف مثد؛ لا أمتا وال۵^حح ا ١ ] 

كمحارد_،كانت الولف عمر ل المسالميرا غز محاؤيب أف عل يدل، هدا لعل ل٢[ 
•اللم،ن 

محزن،ولا ص ولا فابق ولا كاي خن لامحل أثئ الضخ القفل هدا ]٣[ 
للإنسان،ملأ هدا كان إذا ولم حزم محل لا هزلاع أف الأقل أف ثلث، فلا 

مهنته،وعل سمعته عل محافظ مهندس لكنه فابق، وهو حا يقيس الة عنده كرجل 

قوثهقاف نمحته، وعل مهنته عل محاق، حاذى، جثي مهندس لكنه كيلك كافئ أو 
مكهمن الطريق عل يدله هاديا اساجز وسلم آله وعل عله اممه صل الس لأف ؛ مموو 

كافئ،زيل جاآنا ^كاننخهمفمةفيساهواصمولخ،فإذا 

حديثمن (، ٢٢)٣٦ رنم الضرورة، عند المثرين استئجار باب الإجارة، كتاب البخاري• حرجه أا 
•^؛$^٤^١ ءائثة 



سقضاهاينيصاسمماسنيمحل

محل

J^iij  ١٣١؛^ ٥١١و ^lV' ئظوئهز لأ:نرئها، ص ثاظ، لكذ وأو
فيه.محهدا لكل شماث ديل عينا ئن لإل لكف وأل 

،1وو0ه٠^ وافنم معال؛ لموله النجوم؛ أدكها وأوس 
قالث->ى، كثزاثة ذائزه انجم خولئ حمي، وهوجم المطب، وآكد.ها ]الحل:ا"ا[ 

ثلاثهصعاو، انجم دلك، وبع، ا-بملي، الأحر طرقها وف المريدان، طريها أحد 
حول،الرحى ذوراف المهلت، خوذ المراثه س ثدور أنمل، من وثلأية هول(، من 

المنمديز(،ين، مما يعثك، بماُث، ١^١^ وحول يورم، وليلة يوم كل 3، مطبها 
'، UlJvsيمح لا المنامة ومط ق والمطمت، مضيقه، ٠^؛^^ أنجم سعه وهئ 

ف،يدينا —لا يالكذُت، ؤئمت أف ينكى لا مهندس والخهات، الممر بمنازل حبع لكنه 
اتمم؟ مول من ١^ فا - مهثه عل وحماظا ننعته، عل حندا ولكن 

ا.لؤنم،ولوأف مثدإ، حع ولكنه لرااiجثهداا صفه ليس هدا ارااعالم<ا [ ١ ] 
بأدكها،العالم هو القبلة ؤ، المجثمد يمول،• فهو أبع، ~لكال المصل صمع هو٠١ -١٠ أتى؛
هويعيرت ااا،اجتهداا حع ااالعالما، فقوثه; القبلة، ق المجتهد فهدا عاميا• لكف ؤإف 

بادمحا•
يمول،تمنها! متعددة، حسية أدله لها فالقبلة حوله، وما القهو_ا وصف هذا ]٢[ 

تنزئ،الث.مسل لأف والقمئ؛ الشس الأدلة أوصح ولكن الأدلة، أوين، وهي، 
عزمث،زكه أوحونا الكعتة حول، -جهتلئ، عزمث، فإذا اآعرب، ق وتعرب ا1ثرز(، من 



مم1باسلأةرباباسىلامج(

علالمثري صار لمكه به يالنوالغرنم، المثرق بين جهتك أف إذا الملمة، أين 
القطبلكن فبالعكس، جنوبا كنث، ؤإف يمنلئ،، عل وا1نرب شإلأ، كنث، إذ يسارك 
قإلأ لائرى ح ١^ قال ي خفئ، المم،تجلم ولم ثو، لا لأنث ذكزة؛ 
افبإذن الم هدا الم، خدي إلا أيضا ولاثراة ئثت، فيها ليس الش المظبمة افال 

يثثم.لا وهو النجوم، عاليه ثدور الرخى كمهلم-، 
الأسفاروأهل العامة، عند معروف، اخدي، حوله؛ الواضحة النجوم وأقزبؤ 

وكلمإالملمح، من قريب لأنه قليلا؛ إلا مكانه عن يبح لا ي اخل اخدي، يعرفوف 
قليلا.يكون دوراثه فإف الدائنة أوأصل الدائنة من قرب 

لمزف،،ق وهو كالفراشة، سعة جوم قال ~كءا حوله اخد.ي هدا 
ومحه،منه، أوقريتا اخدي كإخاءة مضيئان سمان والمنقيان؛ طرفر، ق والمزقيان 

ربيعيه،ليستا لكثه،ا صغيرتان، جمتان ثم منهنا، أخفى أيصا يجنان الحدي يل تما 
سعه!الفراسة محمؤع فيكون الأجم، شذ0 من الثالتح هو والحو.ي جانس، ق هما إئيا 

الفرقدنن،يش الطزن، ق ذي أزتتة، أم ذلك، بحد نأ ١^٠، نأ ١-^؛،، \يثذ 
اللخة:ك،اقالفي ١^!،، قدم ل صام ؤبمزب 

ا"اتااث؛اءلمن:هموئمئ

منقريبه دورما لأف الأرض؛ عن يغيب لا السثعه الفراسه وهده متمارنان، دائنا 
سعالا.الليل أول ق وأحيائا جنوبا، الليل أول ل نحدها أحيائا لكي الملم،، 

(.٧٩للحريرى)صتالإعراب ملحة انظرت )١( 





١١١ةت1ساسمة)بمباسيارالنيين( 

فو0َوالمغري-،، ود،مبفى امق، من كلها تهللع منزلا وعئزوف دثانأ وص 
'•عروخا وف الصل،، علبمرة طلوعها 

المئرُبد؛ذ مما كب الدبور الثة1ء، روايا من مب باربع الرياح ثى نبمتدل 
إلظهره من تئب ئماثلتها والصثا الأيمن، المصل وجه شطن ئنتملمه والملة، 

yu^١^، ١^ ئ مما مب واؤوب الدبور، ئهب إل ثارة اص، محه 
١^٢؛.نهأ، ^ yuققامحا من ءب والمحال محا، اقابلة الزاوية إل 

قفل
0ُ ُم  ^١^٤:ثلاثة ل الإنتمال، زبمل 

حشب،عل يمحل الملة، عز إل حزرة ل؛كننه العجز؛ عند أحدها! 
حاله؛

اليم؛ن3، ئرومحا فتكول العكس، عل اليمن ق من وأما الشام، ق لمن وهدا ا ١ ت 
وموئ؛اأمانة.الممل حلم، ئزومحها جديكوف 3، ومن المسار، 3، وعروها 

أذنكخفنن قبعلمه مثلا جد 3، كنث، فإذا ابزيرة، من للشام أقرب واُبمدي 
الم^ه.منتقلا فذكوو ؛^،_، 

حا،ذللث، مع كن وابنه، لأمحا دلالة؛ أصفها هي اوياخ هدْ ]٢[ 
جنوبيهأو ثإليه هي هل الرخ، الأسفار.شموفحأَ يارسوف الدين الناس ثن وكثثر 

يابنحرج الذين نحن أما ين'لمعيها، ؛يمذوثأا يب؟ ما بمجرد أوذبور صبا أو 
هذه.الأشياء نعرف، لا يثيابج وندحل 



^قضامانينيصاسمماسبجضل ١١٢

لآ؛ةيضسزمكيما"ا.
عدومن أ ^١ ٥١واثزيسر ا-قزمحس،، التحام حال يمل الخوف، شدة ق الئاف• 

ويصلالقب^ه، رك له ثجور باقرب، إلا مئة التحلص يمكنه لا أوتبع أونيل 
هثنى، ز زءي خفثز فإن ؤ ممال: اشِ  sjiثزاوا؛ ناحلا أئكثة، عيث، 
:^[٢٣٩.]

وواهمانممبفيهااا وعم القبالإ ررمنتمل اللمي عن عمر ابن يال، 
اأزثوط.مافة الإنقاJ، ض ثاجز زلأك البماري. 
روايتان:مميه قوثه، للعدوقاف طالبا كاف قإذ 

ثاو:أنيس بى افه عيد لأف كالطلوب؛ الخائف صلاه له نحور إحدامحا: 
نغزتأنثى لأمحتئه، الهدئ ئثاذ ن خالد إل ه ١^٠ ممش 

النئأحمإيدلك، انه وظاهئْ ائوداود. رواه إ>ةاءثحوْ. اومئ أصل وآنا العصؤ، 

ظهر،عق إلا الص1ح يصلوا لا حنئه: بن قزلحبيل ئال الأوزاعق: وقاو 
..■ به،• اممه حالم، ئئالم، ممال: شزحسل، به همث الأرض، عق هصل الأسر هنزل 

أنهقللكف [ ١٦لاكاين:ئاصره تعال: لقوله ا،لؤلف،: لوقال [ ]١ 
أكثز.الإنسان فيطمئن لقسه، وأطمن 

نحونلا لأنئ الملة؛ اسقبال رك ي يترخص فلا قاتلا الهادب كان فلو ]٢[ 
يترحم،ؤاهمي•أن 



١١٢مماوااسلأةرئباسبالاسم!( 

ا1ط؛ووب.خالا هايهت اوف، خام إخدى زلأبأ اض ذ الأثة ئمج 
نبي':'لأسآلآ

العجز.عند الأول! الوضع موصعان! هذان إذن ا ١ ] 
محوزائه رواية يكر ك،ا ُ روايتازر فيه الطل—٠٠ وعند الخوف،، عند والقال! 

أخزىورواية ذكزه، الذي ولالحاوي.ث، كالهارُ—٠، الهلاوّذ، لأف الملة؛ استقال تزك 
أورقت\واهؤحالأ حفثن ؤ0 ؤ يقول! وافه غبرحائم.،، الهلالس، لأف بجور؛ لا ايه 

لالقرة:همما[.

عادونحتيعل يقضي أن يريد الهلال—، كان إذا المملحة، ق ينظر اله والصحيح 
هاربا.عدوه كان ؤاف الملة، استقبال تزك ل محل فإثه السلمي عل منه 

محوزفلا ذلك، بعد يدركهُ لإ الاتساق ينو أف ومحن نحض لا كان إذا أما 
تنكاّ.تمالاض.

استقبالين يتمغن ولا مرير، عل ممشى التئمي ق المريص كان ؤإذا 
دليل^ا وق عاحز، لأيه الملة؛ استقبال عنه فيمط بالمرصتن، ولا بنفسه لا الملة، 

أخليى الصلاة بداُت، الإنسان محل قد يحيث، الصلاة، شروط اهم الونث، أف عل 
الونت،.عل المحافغلة 

دوبممسملأبج؛؛لأوأنم 
أويمكن ولا طولها وهوق ضيمه، مثلا الخجنْ تكونا أو ثاسة، تكون الثرر بعص 
•وجب أنم إذا المهم عرضها، ق يتكوف 

(.١ • )s_؛A والهداية (، ١ —٨٨ ١  ٨٧/ )١ وااوحهين الرداتن انفرن )١( 



اجمدبذحنبلالإمام فتع ي ادق،افي ظى المميق  ١١٤

راي،ظلثاصةعلدمح؛ق1روىلكف هثاةقوامحاأا،ظِذ 
يومئوجهة، لكف حث راجلته ظهر عل بنبح ررلكف وسول،. أف عمر ان 

•خمارة عل يصل وكاف علتي• مئس  ٠٠محل؛ عل يوبر ولكف برأبؤ، 
كي، ٤٣١ل محق ذبك لأف ؛ ^١١٣الزل  ٣١ئ ي:٣ زلا 

الإنتمأوأمكئه لإل والمصثث، الطويل محه ثنتؤي وملتلؤ، يطعه إل يودي 
زقشلالمحك، مجلأأفيئدك،بمؤابي ق ؤاائيودكالإي 

وعيرُْ.الخاجة دو فيها يأتؤي العامه لإ-نت' لأف يالزمه؛ لا أف 
وءبملوالثجود، بالئ'كوع يوثئ وجهه، كاف حث، صل عؤه ص نإل 

ركوعؤ•يى أحمص سجوده 
اشئورابمل كزي الإخزام  ٥٣ل الإله انثاُل يه ثق ثإف 

زإللكلظلأنمس:لأمحتإنازوث،قإحئئ. 

راحكعر بمل كان أنة وملم آله وعل عليه اممه صل ١^٠ عن ثتث لأيه [ ١ ] 
.٠١١٠١توجهت؛ما حيث 

ؤيمكنالحمللكلخربي، ءم عل يوصع ثى؛ عن همارْ هن-ه الت،وئ؛•' ]٢؛؛ 
سممبلأف يلزمه فهل ويسارا، يميئا هب فيل ينلحرك، أف العنارية وسط ؤ، ال للأن

أيهواحتاو يلزمه، أثه احتاو احتإلأن: فيه يلزمه؟ لا أو بنهولة يمكنه لأيه ابجله؛ 
لأفالؤحصهعامه.لأيالزمه، 

١٠)رنم السفر، ق الوتر باب الوتر، كتاب الب*حارىُ أحرجه )١،  ٠ السافرين،صلاة كتاب ومسالمت (، ٠
ق؟عفبممح،عمر ابن حديث من ٧(، ٠ ٠ ) رقم المر، ل الدابة عل النائلة صلاة جواز باب 



١١٥مم1باسلأةربمساس،اواسأ( 

قالإنتماُل محُ لأم الخزبئ؛ اخازة ذبك، طزنث أخدمحا: 
،١^٠

ساترها.هائب الصلاة، مى جرء لأنه ابوبكر؛ احثاره لايلرمه، داكاف' 
الأصل،لأغبما جار؛ القبلة، جهة إل نشده حهة ص البهيمه محه عدلت، يإف 

هبمةرك لأيه صلاثه؛ ، Lllajنه، محات عالمٌثلالئ، وص عترها، إل عدلتج ؤإل 
بطنغ.لمأ الJاثه، أوعثتة طريمة ظثها ؤإل عذر. بعتر 

المامحمحهوووناا'تهاثا 

]ا[وهل:قازءلالئام،المامح؟
مىكلأ لأف يقاس؛ أثة الأوو! القوو لاّعلإء قولان هدا ق ابواب• 

متيم،ق لتأحز وعئلز، وينجد جو°غِ وقف الماثي ولوأف محتاج، والماثي الراكب، 
وصالمححح، ص وهلءا كالراك،سؤ، النوافل لآكثرة محثاج الثز، محثاج،لواصلة فهو 

والثكوغالقبلة إل الصلاة افتتاح يلرمه المائي باق الراكب، وب،ن بينه فرقوا لكن 
والثجود؛الأكؤغ يلزمه ولا الملة، إل الصلاة افتتاح يلزمه والراكب، والئجود. 

والماثيللراكسؤ محور اثه والصحيح إياء، فيوبئ والثجود، الزكؤغ عليه يتعدر لأيه 
فالث-خ3تةؤإلأ أهمل، القبلة إل الصلاة افتتاح وإو،ا الملة، إل الصلاة افتتاح يلرمه ولا 

عامة.

(،وكثافاكاع٥٣•(،وثرحالزركثى)١/ ٤٨٤الهداة)ص:ا'ما(،والشرحالير)١/ انفر: 
.(Y'r/\)



^قضاه1نينيصالإئماسبجضل ١١٦

يائاةالمثافر، مز حالص إحدى لأي يوجه؛ حيث الصلاة له إحدامحا! 
لإ>ئكانضلا؛ الأم، م ثاشيود ١^ ١^، 

س؛لأواؤنمةنبمواوي،6 °ؤورجإ ثهظ:لأةوز، 
محإقِفيضرشزمم.

١^البمد  Jjiiثإذ فته، خازألينق زقه;Jj؛ و ١^١^ يخز لإو 
صلاة.فيه سيئ ولم صلاثه، أثم يقصده 

عجزلو مولولت الملإ إل الصلاة افتتاح بوحونمه يقولول الدين الدمن، وعل 
فاثهوحدها؛ الملإ إل قجة أف يمكن ولا بعض، يعصها وبط التي المقطورة كالإبل 
عليه.تعدر لاثه الحال؛ هده ق عنه يسقمل 

الصلاةيصل الكمار وبين! بينه حرمح—، ق السالمير؛( من ثباهد الذي مسأاةت 
؟كرأف تأم، فلا وثر كر إل محتاج كاف ئذا والثجود، بالركؤع إياء يوثئ المعتادة، 

صلاته.ل وهو ومث 

X H *



١١٧ممباسمةرطبهماهمطاماسرمامكا 

ب1و،شالضطائئ؛س
إ* ثأ M  ل

اثكتو:ات.أنقات ذوى زقي الزفت، زئؤ 

يدحللم انه أ ماذا نيا أحزم لإل خلاف، بعثر زهتها مل الصلاة تحح زلا 
الصلأةلآُ.سه من المزصمم سه ، LHajو لأيه ؛ ٠٨٠؛^، ٥١ؤهتها 

فعلها،إل زفها يحول من علتها مممدمة مكتوبة صلاة كل مؤ ؤؤمت١ 
زنهارأ؛.م إل فنلها من بمدها الي ززفغ 

ائهوهويحلم الوقت مل تبما لوأحزم ائه ارماذا؛ مِمهانثقت قوله مذ يفهم [ ١ ت 
يقول:اف إنيأق منتهزئ. لأثه نفلا؛ ولأ٠ فرصا ^٠ ثصح لا فإما ونواها؛ يحل لم 
الفجرطلؤع قبل الفجز ماصل قال؛ ولو صح. لا الصحي، ق الظهز مامحل أنا 

نفلا.ولا فرصا لا صلاثه صح ولم صازآئنا، متتمدا ذلك فلوفعل يمكذ، فلا 

النيةهما: نيئين عل القرمةتنثملنيتها فصلاة قاعدةمفيدة، إلف^٥  ٤٢]
الفخر،العشاء المغرب العصر الفمحر  ixjي الميه الكه والثانئ: لالئلأ*ة، ايطلئ 

بطيتجلئا رالأيه الولم، قال ولهلءا الاطلأى، مل التني؛ن باعتبار بطنلم، فإذا 
ظاكزصك;ضغئةو

منوقها الصلاة مل التي فالزاتبه للصلاة، التايحة النوافل لأوقات محاق هذا  ٤٣]
الونت،،آخر إل الصلاة انتهاء من يحدها والتي الصلاة، فنل إل الصلاة وقت لحول 



^قضاه1ضنيصاسمماستيءنبل ١١٨

اشنر1ؤئات;بمو محة نئت،تيإلأ الزنان شع ائئ ^١^ ١١يأى 
حشأ قيامهال وعند رمح، محي يرجع حر طلوعها ويعد الشمس، ثهللع حر 

ثعرب،حر يصمت نإدا وأومومسا، الثنر ا دصفا حر العصر ربعي ثزول، 
الله:٠رئسوو و لثن لها؛ شب لا يصلاة الأويات هده ِق التطئغ محور ملأ 

لطيحر الصنح بند صلاة ولا الشص، ثغرب حر العصر بند صلاة لا  ١١
اشش«ثثثقم.

والعير0الوت، غم ق لأيا قضاء؛ فهي بعدها محعلن، إذا الأنلثه الظهر قرايه هذا وعل 
بالأذان.لا الوقت، بدحوو 

بإمكانهالسائق أف مع والراكمت، ااJثيارة القائد يفرى؛؛ن الناس بنص مسألةت 
ويصل.الئيارة يقود أف 

صلاةررلأ بجمحسصمُ: الض قال وقد ذخنئ، ضغل أو سئ والفزيى 
أ0لوفنصنا لكي حهلر. هوعل وأيقا ٠ الأحتثاناار ولاوهوياو.اذعه طعام بحصزة 

 hj،\ ،،بنصلأف ملأ؛ الشارة ق القيادة حركه لأف مواآ؛ وغإثة ه
تكونأتوماتيكثه.فقهل،إي النو إلا ثا شمك لا الثياراتا 

الزوال.عند النهار ومط يعُي• -ا ت١ 
وهدااقرص، أول غاب، يعني) الموُسج، ق ثزعت، إذا معناه! قيل! ]٢[ 

لمولثنرب أف عليها بقل إذا ومحJت نحوذللثح، أو ؤنضما، دقيقة إلا ينتعرى لا 
هوالصحح.وهدا رمح، قيد يعني! محللوعها، 

حدبثإمن (، ٥ ٦ )• رقم الطعام، بحفرة الصلاة كراهة ،_، Ijاياحد، ئاب لم; مأحرحه )١( 
ئمح.عها.عاسة 



١١٩ممباسلأةروابهماهمطاماسومامه( 

ألينهاثا اممه رسول لكف ماعات ررثلاث مال؛ عامر بن عمة وروى 
وجذرجع، خم، بازعه الئص ظلع جئ موتانا؛ فنهى أومي فنهى، نمق 
أ.مسلما رواه للرودت،*ُ الشمس ثمحيم وحث يزول، حز الظهثرْ مائم يقوم 

ث1نءتلظبام،ملإمحلفلئاقفو، 
الئبحفيإبمد الفلاة. امبإمحهمذإل لفظ لأف ي، 

محظماثهاكام.
اف،رمول أف عمر ابن ووى ل،ا بالوقت؛ مثعلق انه المدمس، والمئ-هورِل 

سبثو\ض]لأصتص(ا\h\؛jJ مال؛»ولح 

منهي؛ وامحسة ثلائة، فقل؛ شئت، ؤإل خمسة، وهي الثهي، أوقات هده ا ت١ 
قيامهاوعند رمح، قيد رجع أف إل الثمي 'للمؤع محمى الثمي، طلؤع إل المجر 

فهدهثمب،، أف إل ذا ؤمى رمح، قيد عليها يمي حتى العصر صلاة ؤمى ثرول، حتى 
وقات.أص 

عنروايتان هدا ق بمعلمها أو المجر ل الصلاة بومت، مثعلمى الثهي، وكون تأ-ا 
النهيونتج حل ين. هذ.ا وعل بالوثن، متعلى الثهي أف رواية ا؛ لآمةآندثُ أخمد الإمام 

ينهىفلا هدا وعل الفجر؛، صلاة ١١بالصلاة متحلي الئهي أف أحرى وروايه الصلاة، قبل 
الصلائثن،إحدى ررلأم،ا ^،؛؛4^؛ ا،لولن قال كإ والدليل الفجر، صلاة بعد إلا القل عن 

العصر.صلاة عل قيانا امحم فجعل ثالعصر،، بفعلها متعكا الئهي هكاف 
٢(.٠ ٢ والإنصاف)Y/ (، ٧٩٦)؛/الكبر الشرح انظر: )١( 



حنبلاء«دبن الإمام هقه ^ اماش ض المميق  ١٢٠

؛،.متكها هدا ق وسواء 

ماصل العصز أدو فإذا العصر، وفت مى يدحل لا العصر صلاة ي الم، فإل 
الحصربالصلاة.ق الم يذحل وإن،ا النوافل، مى شئث، 

علقياس بأنه قولهم ا،لولن علل بالخوان قالوا الذين قولازت فيه والفجر 
نشالبي. أل اشس به يبث بل القياس، باب ين ذلك ليس انه والصحيح العصر، 

الالفظ.-بذا ٠ ر الصبح صلاة بعد الصلاة عن 
هووهذا بالنص، ولكي بالقياس لا الصلاة بفعل متعلقا مsكون هذا وعل 

الفجر((.ررصلأة الصلاة بفعل متعلن الخكم أف الصحيح، 
وصلاةالفجر طلؤع ين ما أف شلث، فلا ^٥١٥ ا،لولم، يكنه الذي ٠ ر الحدين، أما 

كإخفيفتان ركتتان وهما الفخر، زكم إلا الئلأة فيه لأنتن الفخر 
ئلثا:اواتة، غي الئلأة ؤإقانة الفخر أذان بن أضل ائوم اف: الإنقال ظو 

صلاةبعد لوصل كإ آؤا يكون فهل لوفعل لكن الأول، ، حلاففهن>ا معل، لا لا، 
الفخر؟

الوقت،.هذا ق مطلوبة غن لكنها صحيحة، والصلاة ايإ، يكون لا الصح؛حت 
عليهاممه صل الؤي بقول واستدلوا م،كه، ي ني لا ةالات العلياء بنص لأ0 [ ت١ 

اوت،ؤضلفبمثناغة^^ينيصدذاف،لأممنئواأظاطافها 

رقمالشمس، ترضر حتى الفجر بعد الصلاة باب الصلاة، مواقيت كتاب اابخاريت أحرجه )١( 
•ئ.بمتق صر حديث من (،  ١٥٨ ر 

(،١  ٢٧٨)رقم مرتفعة، الشمس كانت إذا فيهإ رحص من باب الصلاة، كتاب داويت أبو أحرجه ( ٢ر 
■دظ^بممح عمر ابن حديث من 



١٢١كتاساسمةرطبفياهمطاهاسومامه( 

أ.ا-بمويعا ِفي الم لعموم وعثومحا؛ اجمنة ويوم 
امأؤم«وسوضلاست 

النهارقال:لأمصاكلئعوط ]ااوصعلابمة؛لألضص 
لهذاواستدلوا بيسير، الشمس زوال قبل ولو يطؤغ أن له الإساف وأف الحمعة، يوم 

ا.الخمعةاار يوم ررإلأ صعيف لكنه الحمعة يوم باستثناء ورد بحديث 
يزالوفولا ا-اثمارة صلاة إل يتمدمول كانوا وأمم الصحابة، بفعل واستدلوا 

عهدق الصحابة وفعل '، ر وملم آله وعل عليه الو4 صل الئِل يأل أف إل يصلوف 
الإسلأمرشيخ اختاره الذي هو الئاف الئعليل وهذا مسة، ءثيأدقة!هؤىم الرسول 
إذاهذا ولكن الصحالإ، لفنل ابمة؛ يزم ل الزوال عئد ^ لا إنه قال: وص 

الإمامقازب؛^،٤ إذا اليزم الماس بعض يظ U أثا الأْلثع، j ئنشزا اف الإنكان 
يمعلةالإنسان.أو يثعي ولا فيهثظر، فهذا قاميتطؤغ، 

(،١٨٩٤)رنم العصر، بعد الطواف باب المناسك، كتاب داويت وأبو ٨(، ٠ / ٤ ) أحمد الإمام أحرجه )١، 
الوافت،كتاب والنساش! (، ٨٦٨)رقم العصر، بعد الصلاة ق جاء ما باب ا"ني، كتاب و١لرمدىت 

بابالصلاة، إقامة كتاب ماجه؛ وابن (، ٥٨٥)رنم بمكة، كلها الساعات ق الصلاة إباحة باب 
لج.بمأئ.مطعم بن مر - حديث من (، ١٢٥٤)رنم وقت، كل ل بمكة الصلاة ق الرخصة ق جاء ما 

حديثمن (، ١٠)٣٨ رقم الزوالآ، قبل الخمعة يوم الصلاة باب الصلاة، كتاب داويت أبو أحرجه )٢( 
نيهمق الشافعي وأحرجه مضلعا. يعني• اه• مرسل• هو داودإ أبو وقال خء^بمنث، قتادة أي 

هريرةحديث مجن ( ٤٠٨رقم ١ ٣ ٩ / ١ ) السندي بترتيب 
ج.بمتأمحاعمر ابن عن (، ١١٢٨)رنم الخمعة، بعد الصلاة باب الصلاة، كتاب داود؛ أبو أحرجه )٣( 

عمرزمان ل كانوا أمم ٧( رنم ١ ٠ ٣ / ١ ) الوطأ ق مالك وأحرج الخمعة• نل الصلاة يطيل كان أنه 
عمر؛نرج حتى الحمعة يوم يصلون نء^ةتن 

)؛(محموعاكاوى)مآ/آ،أ(.



اصضاماهمنيصاسمماسبجص ١٢٢

محل

صلاةض ئام ارس ه! البي لمول وقت؛ كل اثكتوداتِل مماء ومحوو 
تجدةأذنك ررمن وهوله عثه. متس آكوقاه إدا ظثصئها أوثسيها 

الحنانة؛عل الصلاة العصر، وبعد المجر، بعد ومحا منهات وقتن ولحوول 
ي:همافي،اأا،..............ب....

ذكزم الصلأة، بفعو متعلى النهاو أوو ق الثهي أف انحوب أف لنا سؤ [ ل١ 
يفعلالذي أف فدكر النهي، أوقات ق ينعل الذي ما الفصل هذا ق ^٥١^ الولثن 
الشقول ودليله محصل، ستيقفل أو الفائته الصلاة هذه تذكئ ومت، فأي الفائتة، الصلاة 

د'كزها«ااأإدا يلثصئها أونستها صلاة عن ئام ارس ويم: آله وعل عليه اممه صل 
بعده.الذي والحديث 

علالصلاة العصر، وبني المجر، بنت. ومحا منهات ونمتن ق راوبجوز ثانيات قال ثم 
اكلأيث،الأوقات أف ام أقخمثة إل الثهي أوقات يم تممائدة من وهذا الحنارة® 
رمح،قيد ثرثؤع أل إل الشمس طلؤع مى وهي ايناوة' صلاه محووفتها لا القصرة 

صلاةفيها محوز لا فهذْ ثعرب، حتى لالموب متمت ؤإذا ثزول،، حتى قيامها وعند 
ابنارة.

تلم وم(، ٥  ٩٧ذكر)إذا نلمل صلاة نمى من باب الصلاة، موامت، كتاب اJخارىت أحرجه )١( 
رمح.بمثن.مالك بن أنس حدث من (، ٦٨٤رقم)الماسة، الصلاة ثقاء باب المساجد، كتاب 



١٢٣ممسسمةربمبهمالأ|رطاِوسمالوصا 

طافرر:>نيجثثافلأصاكا تي.:كزو 
اثصنالآمما'ل^^١؛ ١۶طممم'صمأن 

هدهبأف ذلك الولث وعثل الحناوة، صلاة فيجوو التلويلة الأوقات ق أما 
الوقت.ووال انتظار الانتظار، يس طويلة، الأوقايت، 

ركعتايوجد لا لأيه للواؤع؛ سان وطا الطواف،. بند أي1 هواإثاJثا، هدا [ ١ ] 
قبله.طواف 

السلقول ومحت؛ أي ي الثهي، أوءارت، ق نحور أيصا الطواف، ركعتا هذه ]٢[ 
وصلالتثث طاف أحاو.ا كنئوا لا هنان، جو ثى »ثا وملم: آله وعل عليه اف صل 

والمؤ؟ث،ئ3أثإ، »ثاعةاا لأو بالتأنيث؛ ز»عه« مار«خ أن ثل من شاة ناص أثه فيه 
بالتا؛•يدمح،ذه 

هداإف وقيل: الأمتد.لأل، هدا ق نونغ ولكنه ن١عةاا ارآيه قال: ائه الدلالة ووجه 
أنتميقول: يض: فيه، يظئ الثزعل المع مأق الولاية، يسب المع عن الم بايب مذ 

والؤلأية.الثّلطة باعتبار وهذا ساعة، اية أوصل به طاف أحدا ممثعوا لا اليت، ولاة 

يصل؟لا أو يصل أف بجور هل يم 
الدليل،ا هن. ق قؤية منارعة هل.ه أف ثلث، ولا الشنع، إل هدا الخواب: 

رنم)؛؟خا(،العمر، ج الهلواف باب، الناسك، ئاب، وأبوداود; ٨(، ٠ / أحمد)٤ الإمام حرجه أ١ 
كتاب،ت اني والن(، ٨٦٨)رقم العصر، بعد الصلاة ل حاء ما باب الحج، كتاب والرطى; 

إنامةكتاب ماجه: وابن (، ٥٨٥)رقم بمكة، كلها اءا>ت، الق الصلاة إباحة باب الوامتط، 
بنمر حديث، من (، ١٢٥٤رقم)وقت،، كل ل الصلاة؛م،كة ق الرحمة ل حاء ما باب الصلاة، 

خهبمثئ.مطعم 



بذحتيلأس الإمام ص ي الكاي ملي اصاية  ١٢٤

افب.زموو مع صقث داو(1 انه الأموي بن روى لكا اِإؤاعة؛ ؤإعاده 
ألمثتكإ ؛؛ما  I(Jl_معه، يصقا لم بز-حلأن هو إدا صلاثه ممى محلتا المجر، صلاه 
إذائبجا_، J^» :Jli ،llJUjق محي اش زثول :آ ةتا؟« نحث 

•^اه<رواةالأترم 

الم،ويت، ي معلأن الئلواف ركش أف الصحيح ولكن هذا، مول أف لقائل واثه 
مىا،لولم، يدكزه ما آحر ق تعال اممه ثاء إذ نلك_ئها مهمة قاعدة عل بناء لكن 

ذك.وجه ز حاءات؛ 

فلثامنجدا-لثيمخ، ق متى ق عفيو^كلأ٥رآكةم والرسول وقعت، القصة هده [ ١ ] 

اممهصل اممه رسول إل فانيا الناس، ناداهما -؛عا، فجيء بمثا، لم هوبرجلم إذا ملم 
الرسولهنتة من سافران يعي; فرائصهتا، رعد وسالم آله وعل عليه 

رخابجافقال: رحالثا. ل طئا قالا: ائقثتجاأنثطاثا؟(< فقال: 
للقلأةبجود واشل»>إلما« نافله«را؛ لمحا هاٍِا تتهم محقا خماعه تنحي ٩^١ لإ 

يحويأذ يمكن ولا الأول، بالصلاة مشل صن المن ولأف مدكور؛ أقنب لأما الثانثة؛ 
الفزصىملأ.

ألعل الحدث حدا الحلعاء بعضن امتدل، الثايه، الصلاة يحنى: ررإما« فقوله: 
لامحقايموت فلم ينهمحا، لم ام. لأف المحي؛ ل أذتكوف لايجب الحكاعة صلاة 

أدركثم منزله ق صل فنمن باب الصلاة، كتاب داويت وأبو (، ١٦١)؛/أخمد الإمام أحرجه )١( 
يدركثم وحده مل الرجل ل جاء ما باب الصلاة، كتاب والممjيت (، ٥٧٥رقم)الخإعة، 
وحده،صل ش الخءاعة مع الفجر إعادة باب الإمامة، كتاب والمائي; ٢(، ١ )٩ رقم الخناية، 

إيؤهقنن.الأسود بن يزيد حديث، من (، ٨٥٨رقم)



١٢٥ةتاباسمةربمبضاهمطاماسزمامص( 

هووهدا رخامحا، ق ينقا أف عل أومحا بل ازس، حماقة إل امحا م رخالمحا، ي
بلاجد، المق ثكوف أف نجب لا الخإعة صلاة أف ' خدهإدوة؛ الحنابلة عند المدهب 

حياةآجر ل الحديث وهدا الحديث، تهدا واستدلوا البس؛،، ق ولو الحاعة الواجب 
منثوحا.يكو0 أل فسعد الودلع، حجة ق الرسول 

وهذاناجد، المق واجثة الحإعة ق الصلاه بل العاJإءت مى آح_رول ومحال 
ْعاجد المق لملأة ١ بوجوُ—، يعل،ا لم أقح عقمل وحالها ل صليا اللذان الرجلان 

والقاعدةأحرى، احتإلأت وعئثمل صلوا، محي الناس أف ظنا أقرتا وعشل الماس، 
تجذُإلاذثات؛ة اكوض وأف الأسدلأل، الأحت،ال:طز وجد إذا أنة لاستدلال او 

المم.
يمكنمحلا اجد، المق حماعه الصلاة وجويت، عل يدل ئكإ ص لدينا كان فإذا 

ّواآ\و؛2وظاإ ص، حديث الخكمِسمذلألإ الص هذا دلاله أذنبمل 
آيهأوحديثا.

شعائرمى لأما كماية؛ فرص اجد المق الحعاعة صلاة العلما؛; بعص وقال 
عنسمط يكفي مى يجد ؤإذا المسلهق، يلاد يعدمها أف محور لا الش الظاهرة، الإسلام 
بصلاةالمنصرر سمط يثر، ألف وحماعته ثلاية المجد ق صل فإذا هذا وعل الماهئن، 
كفاية.فزض لأثئ بصلاتينا؛ القنص سمط اثنان صل إذا بل الملاية، هؤلاء 

حمايمع أذينل والاممزألذي والأن1لم ان للأنالاحتياط أف ط ولا 
الهداة)ص:إه(،وكثافاكاع)ا/أه؛(.)ئ(انفر:



حهدبذحنبلi الإمام ص ي الك1،في هلي اثمميق  ١٢٦

رنون:همه1 اتاتة، الثلاثة الأرقات ق الثلاث الفوات ثذْ بمل قاثا 

بعضق حاوت صلأ0 زلأي المجووة، الأدلة لعموم بجوو؛ إحدامحا! 
كالمصاء.حميعها، ئجازتِفي النهي، أوقات، 

صلاةباب ل اد؛ة ثاء إل ذكرها يأق اش العديدة الممحالح من ذللث، ق ليا السلميرث(؛ 
يصلوف.والناس محلس أف ينبغي لا النافله وحتى الخعاعة، 

»إعاذْالنهي أوقات، ق فعله تنشى مما الرابع الموصع هو هدا أل والشاهد 
وهاواالمرُسا، صلاة حتى مئزوعه الخعاعة إعادة أف ا،لولم، كلام وظاهئ الحءاعةاا 
إعادما؛نس لا الممُسا صلاة إف Jةولت من العالعاء فمي العلعا؛، جلاب؛؛ن، موضع 

تنقول بر وئر، إما يقال؛ ولا تعاد، كلإغ\ أما والصحح يكرر، لا والوئر وير، لأما 
هداوعل منتقل؟، صلاة ليست، لغمْ، تابع فالمتثل مستقلة، غتر معادة صلاة إما 
أماعل والدليل برابعة، فتأئ يقوم أف الارد-، صلاة مس الإمام ملم إذا حاجه فلا 

حماعةمنحي أتيما ثم رحالكيا ل صلتما ا>إدا موبؤ عموم الزب محلاه ئدحل 
فثم(ارا/

الإعادة؛قصد بئر حفتؤ إذا إلا منرؤع، غيث الحعاعة لإعادة المجد وقصد 
»ئأأتبجاقال: بل سجدحماقة، فاذهاإل يمل: لم خماءؤ« »نأأئبجاتب ولهذاقال: 

مثلا.المحد هذ،ا ق شغلا للث، أف بمعنى ( ١۶١^٠٤منحد 

أدركُم منزله ق صل فيمن بابؤ الصلاة، كتاب، داود: وأبو (، ١ ٦ ١ )إ/ أحمد الإمام أحرجه )١( 
يل.ركثم وحده يمل الرجل ل جاء ما باب، الصلاة، كتاب والرمذمخ،• (، ٥٧٥)رنم ١^١^، 
وحائم،صل لن الخ،اءة مع الفجر إعادة باب الإمامة، محاب والنماتي: ٢(، ١ )٩ رنم الخإعة، 

خ.بمن.الأموي بن يزيد حديث، من (، ٨٥٨رقم)



١٢٧ه1باسمةربمبماهمطاضزمامصر 

lj :_ نمقأذ اش ذثوذ لكف خديثه: سو فزو َلأمحز؛
محهى،وأذمحسمنئادا•

هدهالم،ِق ومح؟ل الميت، عل الصلاة ظاهئِو، الدفن مع الصلاة وذكر 
هافلا حممه، أزمات زلأي أحادث، ق يالنهي لتحصيصهى آكد الأومات، 

ا.عترهال خلاف، فتها للطواف، الرمع يأحثر يئس ولا محها، الميت عل 

دايت،صلاة كل ا0 وهي• ماعده، لدسا أل المحح بل عامة، أما والصحح [ ١ ت 
تمتم،أف ررrJ أثث الم أحاديث بعض و لأف أولا؛ ام وفت ي جايزه هي فب 

ظوغضؤيويا«را/
كانوئ الئار، ئثاؤ الأوقات هالْ ل الفلاة عن اض ل ١^ ؛ ١١وي: 

فيهاوثبمد الئ؛_س،، ٥^١ إل ينزى الصلأْ لأف اأثاثآه؛ فيه ثتأر لا فإثة سب له 
الشاه

ماعليها ماز ١^، أزمات ق فمحا وزذ ام انو المساؤ هدم ف إف 
الإمامعن الأخرى الزوو هو القول وهدا الأساي، ذواُت، مذ لها ثشاها كان 

وسخنا'  ١٤٠ابن؛؛الإسلام واحتيارشيح ُ الثافعذر وهومذهب دِمحةآنثق، ُ أحمدر 

رقمالشص، ترتفع حتى الفجر بعد الصلاة باب الصلاة، موامت، كتاب اJخارىت أحرجه )١( 
(،٨٢٨رمم)فيها، الصلاة عن ني التي الأوقاُت، باب المسافرين، صلاة كتاب ومسلم; (، ٥٨٣)

ههبممحا.عمر ابن حديث من 
'٨(.٢ )١/ الكبم والشرح (، ١ ٦ • والوجهى)ا/ الروايتئن انفلرت )٢( 
X\Uالمجموع)؛/•انظر: )٣( 

اآ(.)إ(محموعالفتاوى)مآ/،



^قضاه1نينيصالإئماسبجينل ١٢٨

فضل

يئتغولا ، AJliljلأي عل؛هاآ'؛ ص ' ^١١١١شمعها ايرب أعاد وْش 
ازر•عثر بورق اقمل 

كلارأف وهوالصحح ُلآئ4ماأه بازر بن العزيز عبد وشيخنا ا سندير بن الرحمن عد 
وقتق تصل فإثبا محبب ذات 

وركعثاصل، حتى لاعيلس محصلها، الغرونم، محتل لودحلتؤ المجدمثلا شث 
يفوتلا أنر ق أما يفوت، أنر ق الأستحانة وصلاة الخإعة، ؤإعادة الطواف،، 

•الم وئت يزود أف إل الصلأة ثوحر أف يمكن لأية صل؛ فلا 
نوحزهاأف يمكن هده لأف المهي؛ ومحت ق تصل لا الهز عل الخنارة وصلاة 

انهازأر اعتنام أجل مذ عليه فيصل يديذ لم اثث أف لورض ثعم، آحر، ومت إل 
الصل.يدي وجوده؛؛ن ق المزصة 

وتكوذالإمام ْع ئصل أف عامه الأحادي>ثؤ لأف يئمعها؛ لا ايه الصواب [ ]١ 
,حتء استقلأتا ا وي لت، الاعادة هده لأف ل! نقه يعاد، فلا ئ ٠ هدا قال! لا ْ نافأه، 

مول:إنالئ-محلأزي>مح.

'أحمدا الإمام بض* ت'أ-ا 

الخلية)ص:يّ؛(.والمخارات سلكين)ص:ص، مهج )١( 
(.٢٨٦با3لآءةآلئن)ا؛/ابن الشيح محماحة فتاوى )آ(محموع 

والهداية(، ١  ٦٦والوجهين)١/ واروابض ١(، • صالح)V/ ابه رواية أحد الإuم سائل انفلر: )٣( 
)ص:ه\،(.



١٢٩كتاباسمة)طبنياثرطاماسومامك( 

ثهينتحب ثم ا1نجد، من زهوحايج ش، وقب الصلأهِفى أقيمت ومش 
بناممه همد ذاو بن حتج ك ص انن ض زوي ج ئنهب؛ صل ذحل ظِذ الدحوو، 

خشزائفا م:زل الفلاة، النازل إذا المنمي إل;اب نظن إذا خر خالد 
منج،وضم'نوالثاش، 

محل

الت5ثوف،زصلأة المسمد، كتحك الأ،ساد_،، دؤات٠ الئلزات تائر ماما 
وزابجان•لفيها الثنن، زمصاء التلاؤة، زئجود 

ثه.تنب، لا م! داش؛هت، دافiه، زلأي الم، لعموم ١،^؛؛ إحدامحات 
الله.وتول عل ذحل مالش؛ تلمه، أم وزن ج فعلها؛ محوو واكاذ٤ت 

أكنلز صلاه صللمث، اممه ونول يا مملئ،ت ركعتي، نحل العصر، بعد يوم دات، 
بنيوهد مدم ؤإثه ^، ٠١١بعد ركعتم أصنخ محت، ررإل( ممالت يصليها، أراك 
١٣زؤاْ الركعتان® هاثان ئهها عنهإ، هنعلوق تحم، 

الئحبعد يصل زجلا و. اض زشول رأى دالث عمرو بن يس زعذ 
مثم؟ا<........................الصنح ررأصلأة افه رسول لة ممال ركعمن، 

حارغمقل ووحدهلميصلوف صل وقد الممجد، إل حاء رجل مثلا ]١[ 
٠.رمح.بمتمحار عمر بن اللب عتب بفعل اقتداء بأس؛ فلا المحي 

.٤( ٥ ٥ الصنف)٤/ ق شيبة زي ابن أحرجه أ( 



حنبلبى أحمد الإمام فقه ش اثئاض ملي ارمميق  ١٢٠

صالأو، محئهما ؤيا، اومحؤن طت أئن لإ إف : ثة ممال 
زمحقيئأسهت م، ذات ضلأة زلأبا ذاثد. محو ززاة ه ١^ زثوو 

الطناف.

١^زئوو فنو ١^؛ ول مظ أنئ ١^ j ك ض زاكنوص 
الأثزم.رواه الص1ح« صلاة إل العشاء بهز ما هصثوها صلاه رادثم افه ررإو 

قاخثاثؤأثاأنا أخزأة، ١^ بمد ءثلأمحا  ١٧١^: زمحقى ق زيآو 
الله.زئول قال قال؛ هريرْ م ض المحمدي، ووى قا الصحي؛ إل شنق 

ؤمنها:الأسان، ذوات ق الفصل هذا ا ]١ 

قتدحل فلا هذا وعل واجبه، أما يزى العناء وبعض المجدت تحثه الأول؛ 
واجمت،•عن قلا ولا النوافل، ي الكلام لأل الانثناء؛ 

نقولما أيدي أف عندي والؤا->ح حلاف،، فيها أيقا الكوفي، صلاة الثانية؛ 
يصئوهالم ؤإف أجروا الماس صلاها إف سنة تكوف أف وأما كفاية، فرض أما فيها؛ 

إليلممتوف لا غافالول والماص كوفح يوجد كيف ثيء• منه القس ففي يووووا، لم 
بعيد.فهذا افه؟! 

بصلاةليس إثه ئلنات فإف صلاة، كونه ق ختلفث وهو التلاؤم، سجود الثاكه: 
ثيميهابن الإسلام شخ هواحتتار كعا لامحتئنائه، وجه فلا 

(.٠٣٤ الكبرى[)م/ الخاوي صمن العلب\حما الاخيارات، )١( 



١٢١هاباسإرىبياشمئامإسومامد( 

ومحتق قضاؤها أويمكن الأساُس، ذوات من هو هل الئنن، قضاء ؛ الر١٩
بنمس حدث من ا،لولث ذكزة الذي فالخديئ فات؟ وقتها لأو آحز؛ 

أباعل دو  ٠٢الثافروالحديث الم، وت ي نحز أيا الحدث هدا ض صرورار 
الشص.محللؤع بند ثمل 

الشمس،طلؤع يعد نخل وأل الفجر صلاة يعد نخل أل جائز اله والصواب; 
ونستها،عنها لهت أحرها إذا اف الأنلأف الفجر؛ صلاة يعد أمجا محتار أف والغالب 

ممرا.يثع وهدا 
الراذ;أف عل محمل أو ' صعيمجر ا،لولفط ذكزه الدي لحديث، i، الوز مسالة أما 

الص.أف الصحيحين ق بث، لأيه الصغ؛ صلاة ومت، إل أي؛ الصح، صلاة إل 
„(،)صلا<ر؛*.قد ٠،؛ له دأورءلم< واحده صل ااص1ح حبيأخاوؤإ ُُإدا قال" 

مىالفجر[ ]ريط فاته س باب الصلاة، كتاب داود: وأبو (، ٤٤٧)م/أحمد الإط،( أ-؛محه )١( 
الفجرمل الركعتان تفوته فن حاء ما باب الصلاة، كتاب والترمذي: (، ١ ٢  ٦٧رقم)يقضيها، 
فاتتهممن حاء ما باب الصلاة، إقامة كاب ماجه: وابن (، ٤٢٢رقم)الفجر، صلاة بعد بمئه،ا 

(.١١٥٤رقم)يقضهإ، متى الفجر صلاة مل الركعتان 
١(، ٢٣٣)رنم واسع، يدم فاثار ثمل وهو كلم إذا باب الهو، كاب الخاري: أخرجه )٢( 

العهر،بحد الّكإ يصليها كان اللمح( الركعمح، معرفة باب المافرين، صلاة كاب ومسلم: 
■قهقها سلمة أم حدث من (، ٨٣رقم)٤ 

(:٢٣٩الجمع)\/ ق الهيثمي وقال، يجهمحق، بصرة ش حديّث، من ٧(، أحمد)٦/ الإمام أخرجه )٣( 
وهوأحمد ثّخ لمي الإمحمحاق ين عل حلا المحح رجال، رجاله أحدهما أمد عند إمحنادان وله 
مه.

كابومسالم: (، ٤٧٢رقم)الجد، ق والخلوص الحلق باب الصلاة، كاب البخاري: أخرجه )٤( 
عمرابن حديث، من (، ٧٤٩رقم)مشى، مثنى الليل صلاة باب السافرين، صلاة 



^قضاه1نينيصالإئماسبجحنبو ١٣٢

مضهفلا ئوتن لم وأث الضم ٠^ إذا بل الفجر، طلؤع بند الوئر يمي ولا 
عائنهلخديث، ثنتا؛ امضه ولكن وئرا، يمه ولا الصحي، ل الشمس طلؤع بند إل 

يمالئهار من صل وجع أو ثوم عي إدا ررلكف الم. أف منلم صحتح ل الدي 
ئئزةتىثة«رُ

أبدا.بور قنن، اله الرسول عن شن، فلم دائنا، ث ليس فيها والقنويت، 
 Mء أ*

عائثةحديث من (، ٧٤)٦ رنم اللل، صلاة جامع السافرين،;اب، صلاة كتاب ت لم محرجه أا 
•ههبمءا 



١٣٣هاد،اسلأة)ب1باسة( 

* H *

ين\ذ1ن1صسمِو

»ااب«.الاد<ز هوالئزط هذا [ ١ ] 
أوجه:لها والكه 

العبادات-ها فتميز العادة، عن العبادة تميز التي ومي العمل، ية الأول،ت الوجه 
الفقهاءعليه ك5ثم الذي وهذا بعمى، عن يعصها 

ولارياء لا افه، وجه العمل تندا ينوي أف وهئ له: المنموو سه الثازإا: والوجه 
التوحيد.ق ،!ء ١٧١١١عنه سكللم وهذا سمعه، 

تفنلأنك تسن أنم، وهى: \بي ١^ ^١^، ٧١ظ اكاJث٠: والوخة 
الئلوك.أربان، ءنه سكلمم وهذا اض، لأمر طاعه هذا 

جهات،:ثلاُث، لههتا 

أئلأ:سةالشل.
له.المعمول سة والئاق: 

الأكال.واكالث،:نة 

المعمولنيه وينسو0 العمل، نية عل يركزوف اليوم عبادامم ل الناس وأكثر 
الامتثال،نة ؤيتثوو، اف، سوى ثيء قلو-إم ق وليس فه، نحلمورز أنئم عل بتاء له؛ 

امتثالايثوصأ وقام [ ١١٤]مود: ه ويوِآلكنيرآ ؤ تعال: لموله امتثالا يصل قام وانه 



^قضالئ1نينيصالإئماسبجضبل ١٢٤

ثالتيات؛؛الأخمخ]ذ1 ارإيإ ه؛ اض رمول لمول حلاف؛ تتثر بتا إلا الصلاة يصح ملأ 
م.ئز°وغلمه ئ، مَة زلأَبجا 

ثوىؤإل ثلنانه. يلفظ لم ؤاذ أجزأه، بملبه ثوى هإدا المن،، ت التيه ومحل 
صلأدهااُ.ثمني ٠٧عترها، لنا نمق صلاه 

لالأتدة:ا■[ه ثثونذقأ ة.صأو؛ الكيزأ إق قني ^^، :١١٧^ جؤء تعال: ظو°لأ 
ذلك.أفته وما 

فلأيمنلاقا، ي انمادات وبجتل محزاممزا، الإنسان عل وهذا 
العمل.ؤيثة الامتثال، ونثة الإخلاص، الأوجه: هذه مراعاة 

منبعصها العبادات ا -بونمتن انمادة، من العاذه حا ثتمتز الحمل ؤيه 
بمض•

ولذللث،النية؛ ق لهثدحل فليس اللسان أما الهلس،، محلها أف صحيح وهنأا [ ]١ 
يوثر.لا فاثه بقلبه أراد ما بغثر لودُلق 

الأقلأن:ضزفهلصئذ^لها: 
:نلق-؛ام>اأوبجا؟

يردلم ذللثؤ لأف ما؛ افلق يأشحتؤ لا ائه والصوابه: خلافح، هذا ق الخوان: 
بالج•يطن، فلا بإءراوْ، ولا بفعله ولا بقوله لا صهسوهمحِوط، الي عن 

لبتكالحاج: قول عل ؤقياتا للعبادة، إعلائا جهرا؛ بما ينطق قال: و>عف.هلم 
خئا،ولكنهذالأؤ-بملهّ



١٣٥النية( باب ر اسلأة هتاب 

ئمارثهالمه إتكو0 الصلاة؛ أول لأي الإحرام؛ دكسثرة نع المه والأقصل 
[١)أ،الإ-وايسا ق لأنهأبلغ الصلاة؛ سائر ذكرهاِق انتصحاب ؤينثمحب 

قديمزمن ل الحزم ق يصل، رجل جنت، إل ومحقن عاميا أف الأجار طرائف محمى 
إلالرجل، هذا يصلا أف أراد ملثإ وعلومهم، ومحهومهم الناس مدارك ئتوثع أف مبو 

المسجد3، ركعات أربع الظهر صلاة أصلا أف نويت إق اللهم قال؛ العامي جب 
ثيءٌ.عليك ملأ قف له: العاص قال أفأكء أراد وو الناب، الإمام خلفن ا>ام 
نؤق كذا، شهر ؤ، كذا، يوم ق قل: الئاؤيخ، عليلثا بقلا قال: بقلا؟ وماذا فقال: 
المكافذكزت فقد الوقت، ذكر من فلابد التحديد، بالمنألة المقصود دام ما كذا. 

طرايبثى وهذه ١ذعJH؛•١•١ أ0ثد.كز فلابد المميى المقصود كان فإذا والصلاة، والإمام 
•الئنغ به يأت لا ما يئكر بفطرته فالياثي العوام، عل بعريثه وليت الأنمار، 

استواءق الممهليل أهل قول عن الإخوان بنص فتكلم محلى، 3، مره أي، وأدكر 
فقالامتولعليه، ]الأءرافت؛ه[يحني: عقآلعخي،ه آسؤئ ^٢^ قال: العرش، عل الله 

اناحتى اممب، بحاف فدللئ،؟!اا مل الحرز كاو من وقعني الناس: عوام من رجل 
حلقواصحه، طْ لا، قال: مل؟ ملأ عالم ين سمعث أنش هل وقلت،: تعجنت،، 

هذا؟!مل العرش من فعند استول، نم والأرض، موايتط ال
دكو0أف ؤينثحب العبادة، فعل أول عند تكون فالنية مهمة، مسألة ط، آ ]١ 

ئمارئهالميه لذكوف الأفصل؛ هو هذا الصلاة، أجزاء كل 3، فتدكزها منها، ذكر عل 
بملاكفلا الصلاة أثناء 3، عنك غابن، قاف هوالأفصل، هذا منه، جزء كل 3، للعمل 

الأول•محك علف محأنت 



صضاعاينيصالإئماسبجحن؛ل ١٣٦

العصز،أو الظهر ثوث أس هل فمال! الصلاة أثناء ق الشيطان حاءك قاف 
منشاملا ابن يهب ولهذا لها؛ انس التي الصلاة ث عل فأيث لهذا، _، ijفلا 

نياثتوي أذ الصلاة ث ق ؟كفي قالت لالناس، راحة فيه مذما أحمد الإمام أصحانم، 
الظهرتعيين  ilhfi■يغيب مد لأيه عصئ؛ أو ظهث أما ثقة؛ لم ؤإذ الومب، هذا صلاة 

فإذاالتعيين، ذهنك عن يغيب مد لامحه رائ؛ والإمام حئث إذا يثإ ولا العصر، أو 
سعهفيه أف شك لا وهذا أحزأك، الوء_ب هذا فريصه لتصل ايث، إمحإ أيلث، محومحت 

للناس•

الؤك_وغحلأ فال ئتة، الصلأة أحزاء حميع ق الية ا>سصحاص، أل اiهلم 
أحزأ.محنوالمطع لم لكي النية عن أوالمعود أوالقيام الثجود أو 

أمحهُ الثنميطئ،ر محمد الش1_ح ومنهلم العال،اء مى كبر أحد هنا ؤمى 
ذي_، يزأمن واJم _ لأن ال1ني؛ ئة ولأ ، Jijjiلأتبجطؤة 

فكذلكللئلأة الخاثه ١^ تمحي بر الئجوذ، ولا ص ي ١^ نوى لا أك 
الميماتعند عمزة لثلئ، ت ملث، أف حين فمذ العبادة، أجزاء وسائر والسص الطواف، 

للناس.ثعة فيه أمحصا وهذا العمرة، أفعال كل نوبت، قو فإيلثج 
فوبجع الحرام، البيث، يدحل الرحام أيام ي تئنا ولا الناس مذ وكثثر 

إفملناث فإذا كان، طواف، أي أو العنزة محلواف، نوى أثه ذهنه عن ويغيم، الطواف،، 
صارتثملهنا العائه النيه وأف الصلاة، ق والئجود الأكؤئ بمنزلة والئص الطوايح 

)ا(أصواءاويأن)؛/ث؛ا(.



١٢٧مماباسلأة)واباصت( 

لأ0نختاره؛ الذي وهو العلم، أهل من ممر قوذأ وهو وتسهيل، للناس سعه ذللت، ق
بتةفندحل الثاس وكئرْ الرحام رأى إذا ستا ولا يئدهس الناس من كثتوا أف الحقيقه 

أوذلوتن1.ليحج باد4 ينحر ولا الطواف، 

والنءة؟ث التقط قائل: قال فإذ 
فالخواب:لأبجغاهله

تقولأ0 بالنية ال؛طى لكن المف، ق عثا إحبار فهذا حجا( ت)لساق، فول وأما 
الممهاءيذكزه كإ افج، ثويت ١^؛ اللهم العنزة، نويت إق اللهم الإحرام• عئد 

حبميؤإف العنزة نوث إو اللهلم يمووت أف الإحرام أراد لئن يسني قالوات نء4رأائذ 
حيثمنحل حاس ؤإي، الج نويت، إق اللهم حبمش، حيث، فمحل حايس 

حبسش•

بمتزلةوالتله Iليحول، هو فهذا لسثإ ثم 'نمياُن، إذا فائت، صحح، غتر ٥^٠١ فإف 
إتيانل ع لمي التف، j و إشائ ونمئا الئ، بمزلإ لا الاحرام تكية 

بعنزة.ملب أنا مول• كايلث، القاو_إ، ق لنا 
كلأف وااقاعدة! واوأعة، بالنية التلأذل يأل صرح ٠ نِءهآلثقُ الإّلأم وشح 

هوهذا فهومثيغ، أوثزك؛ عمل أد أوقول عقيدة من الأنه ينزعه لم بثا ّب نبئ من 
العادات،محنى جزي ما أما البدعة، ق الئعبل• قصل■ من فلابد فه تعثد من الضابهل، 

ثزعا.بدعه فائز لعه عه بل• سس محإف بدعه ينمى لا ^•١ 

الكمى)ا/؛اأ(.الفتاوى 



حمدبذحسلi الإمام ص ه اماي على المميق  ١٢٨

اجزائها،من أولها لأف يمثحها؛ لم ما جار يسم برش الكفبتر النية مدمت ؤإل 
كنائرأخزابجا.فته الج انبمخاب ثكثى 

لثمتنعصزا؛ أو ظهنا بعنها، الصلأ0 ينوي أف لزنة ذ\ 'ؤ'كاJثا نإل 
الصسظهر عن لقميز ذو°ح\لأ هإؤأ أف ويلرمه خامد• ابن مال '• مهاا عص 

^^ملألنيسالأبجليهمضا.زاكادةا٢ا. 
وجهان؛دلك وجوب ول المائتة، واكصاءِفي ا-اثاصزة ق الأداء وينوي 

مطلييزي أف يصح فلا يمها، يئوتبما أف العينة الصلاة ق اثرط المؤثث آ ١ ] 
يئوتآاعصرا كاك ؤإذ ظهرا، يئوتبما ظهرا كانت إف بعنها، يئؤت،تا أف لابد بل الصلاة، 
اأط^قه.١^ محزئ فلا ^^١، 

قرض"وأما الظهر بمدي أف أيصا ذلك ْع رريلرمه قمحذآممة؛ حامد ابن وقول ل٢[ 
ئل:لأيإلأمضافيخاس،أثامحصعفيالذفيئممعإلأ موو:

وي-عيرنافرصا إلا ككوف فلا الظهر ثوى فإذا بايع، يصل الذي فيقاو؛ نملا، حمه 
قولحامد ابن فقول، صخث، ما بائ وهو نملا الفلهز لوثوى بل ذلك، 

سك.لا صعيم، 

ينوياثه الإنصاف ق نقله ثاهلأ، ابن وهوقزل إليه أثزنا الني الثالث، القول، 
إلثه'ئيتل الذي هو وهذا أوعمر، ظهر أمتا ذهنه عن غاب، ؤإل الومت،، هذا فرضن 
أعلم.واض ١^؛،^. باله عن يغيس، قد الإما0 لأف وذلكر 

الإضاف)آ'/«آا(.;ا(اظر:



١٣٩ةت1بانملأة)واوااسة( 

بملأمحسوتنذللاثاس،
أداء.ثواها وهد صححه، صلاثة أف الوقت بعد ثاف 

ثاهلهكائن( ؤإل أيه.ا، ثنينها ثرم ووحؤ0، تجنه ئنة كاثث ؤإف 

الأًنللأف انتئثاه4ا؛ لزنهُ لا؟ أن وى ض \ص أثاء و ق، ث^ 
هعلنإل أجزأه. ١^٠^٠ أهعال من ثسا محدث أف مل ثوى انه يكر مإف ^^،، 

^١'.٠٨٠٥ق شاكا سنه لأئه صلاثة؛  vLllajذكره مل ثسا 

وهدالصلاة خمع ق ثزط التيه لأف بطلت،؛ الصلاة مى الخروج ثوى نإف 
ئعلمملعها ق يردد ثإف قطعها• 

أخدمحا:ظل؛وذكزنا.

بالثاك،اآُّمنها يمج هلا متقه، ث مها يحل لأنه لاثبملل؛ واكاون 

^ثه١^؛^^ كثين كان فال اككوك، كثين لم إذا با ممد وهن-ا t ١ ت 
الملأة،ق يحل شجية يسل، العامه— اممه -سأل، الناس بنص لأف إليه؛ يلثن، لا 

هوافقول: ثق،؛ الئلأة ل دخل ظ ^ لأ؟ا أم وى هل م:ظ، ^ ء 
داب،الإنسان عر ثخ لألأ إلخاؤها؛ نجن، الئاا1، كثزة لأف شئه؛ إل ظس، لا 

الزنواس.

لا،أم صلاثه يمطع هل فلوتردد صلاته، ق ينثمز أيه الصحح، هو وهدا ]٢[ 
تدركصلاه يمطع هل فأردذ حاجه، ذكر م الصلاة ق ثتٍع أية لومرص يعني• 



سقضاحانينيصالإئماسبجضو ١٤٠

الظهرنثه يهي لأنه حميعا؛ سيئا عصزا ملتها الفلهر صلاة ل، ثوى ثإدا 
؛لأكناواثاسالإيم.

ثملاثجعلها حماعه فتحصز مثريا، -يا محرم أل مثل لعدو،  ٠٨٥ملتها ؤإل 
دلكمي، نإف المرض' نيه سصمنها الشل نته لأف صح؛ ا-إو1عة، منصةِق لبمل 

الظهردكزثاِفي قا يصح؛ لا أف ومحل دوثا، ة محلبجا؛ وصح كرْ، عزض بغثر 

نيهبجعلها ~يض• الئيه يبطل الردد باق القول معل أمضى• مالت يم لا، أو حاجته 
الصلاة.استئناف يلرمه ماسية— 

متيمنه،بية يحل لأمه تطلمها؛ لا فيها اودد أة الثازات يالقول ملنا إذا وأما 
أفمثو بمعله، ولم محطور فنل لونوى ذلك ومثل ترجيح، غم مذ عليها الردذ وطزأ 

صلاثةأف اويح أطلق إذا أيه ومعلوم الرخ، مأطلؤ، فيقول،• يمل وهو الريح ثنحبس 
معله.ولم محظور مغل نوى لأيه ثبطل؛ لا صلاثه قاف ؤقصمث ينتمؤ م تظل، 

محرجأف يجرر لا لأيه العلة؛ لها"ْ ليس يصح، لا أف يمثمل يقال،ت أف يثغي ]١[ 
إلمحتاج المأله وهذ0 الممل، إل الفزض من حنج الثجل وهذا ثعد-ر، إلا الفنض مذ 

تنقول محاط، وضع 

الاثنان.يصح لم معم إل معم مذ اممل إذا 

يصح.فإنه ائعم محننه ق يد.حل مطلق إل معم ؤمذ 
يصح•لا معم إل مطلمح، ومذ 



١٤١ه1باسلأةرو1وااصت( 

أماالعنز، ولا الظهئ لا يمحغ فلا العصر، إل الظهر من امل أولأت أيه: يمض 
أئلها.من يتوها لم فلأيه العضز وأما أبطالها، فلأثث الظهر 

مثلمعم، إل ئطلق من لأيه يصح؛ فلا الزير•؛ إل مطلق مل من انممل ثانيات 
منلأيه يمح؛ لا موو،ت ويرا، فجعلها مطلثه صلاة ؤمل الليل ل يتهجد ان إن

م.إل مطلق 
تنشلالفلهر صلاة لأ0 يصح؛ مطلق، نمل إل الظهر صلاة من ائتمل ثالثا! 

الصلاة،ة فس غزا، ^^١ فانء ئهزا، وكزبجا الفلاة ث الوي، جزل عل 
قال—كإ معناه فالإبهلال ]محمد:ّاما[ بلمأ ؛؛؛^؛* تحال! افب هول، علينا يوود ولا 

ءيينع عن ينذودئمت؟لم تحال! لقوله بالرئة؛ أعإلئم بطلوا لا العلا؛~• بحض 
وأماإبطال٢[ ]اوقرة:يا ه وآ'لآخ-نم ألوثا ؤ حئثلثآصتلهتر يكاخ»أؤقإى وص مثق 

لعررريكزه نِىثانثن! المؤلم، قال ما مثل أبطلها، ما والرجل هدا، ق يدخل فلا العبادة 
هناكلكن اريكزه* يقول! والمؤلف يمح، صحح لعزصن كان فإذا صحح،، عرض 

والنفر.الئر j ذكزو ئ ي:مخ؛ ئض ق قزل 
معم،إل معم من لأيه لاثمح؛ الظهر، راته إل الظهر صلاة من انممل رابعا! 

؛١^٠٨٠ذكوف أف يكن ولأ أثلها، من ئزو ذ5ول أذ لأي والثاته أ;طلها، فالففي 
رات؛ه.وآ؛مها مطلمه أولها 

رش،ريش الظزأزبثا! أنائأ0يئورلإ نزإذا محأ U قاتل! قال فان 
الثالثة؟إل فقام شي 



اصضاه1همنيصالإئماسبجحن؛ل ١٤٢

أربعااتمها ؤإف ركعتم، ركعتين نفوذ أف لأجل اجلس؛ ت نقول فالخوابت 
باشفلا 

فاهتمزالضم، أدف يم مثلا، بحمى يوتت أف نوى مذ -محم ما دائلت ئال ؤإن 
واجدة؟عل 

بمدا.فالخواب:لأ1ّز 
للتثهدجني وعندما وعمل، ركعات، أرع يريد الظهر الإنسان لوصل فائدْت 

أثالوLمركعى، أبا عف صلأثا لأنت ثنيل؛ لا ^١ الفم، أمجا عل ئ؛ ام 
يكيل•أ3ع  ١٣١عل الركعى مذ 

*ه * 



١٤٢ةت1و،اسلأة)بمبساتاسلأة( 

وابسةاثملأة
ini

ز1زلكيحمتةعم:

هئننتس ه ؤنفوأ لعال؛ افب لمول المرض؛ ل ا وا■حبا وهو القيام• 
مماعدا،م;نتهئ لإو ٌ ررصل محن: نن لعسال ائو. وماو ]القرة:ح"اأ[. 

الثحاري.روآه جتب،ا هعل ثستتي لم محإو 
اتىلأنه يه؛ يعتد لم المام، إل نئوصه حال ل أو ماعدا، للاحرام كمن مإف 

بهِفيعإرمحله•

ئثاآِلأنئ م1ئت ثن قزو ع1د لككئو:ة الإ1م زبمئي 
_iiؤام، آه 

صفيامضثلإ،لأئاصةإلأبم.
اا"صارمعز لأ0 الصلاة® عل ارحل قوله: عند يقوم العالياء: بعض قال ]٢[ 

الإمام Jsإذا يقوم وحضه1: وقال الإئامة. ق ثزء إذا يقوم بعضها: وقال أنل. 
لكنرثة.

ثيءالتوقيت ق ليس وامع، هذا ق عندنا والأمر زِءهآممق: مالك الإمام وقال 
٠•و'ثئمر وعزم عليه اممه صل الثى عن يصح 

)ا(اإلوطأ)ا/'ما(،والدونة)ا/«ا-ا(.



^قضاهانيهمه4الإئماسبجحلبل ١٤٤

إفثاوت مالك بن انس ووى ئ أ؛ للإمام ويستحب 
ا4ئنب-و ^١ -بجي بمنه أخدة الئلأة إل قام إذا كاف M اممه زئول 
سووارراعتدلوا ت وقال سناو0، أحانْ ثم صقوقكم،، نووا رااءتلاوا ممالت 

ابوذاوي.رواه صفوهكماا 

محل

ٍثلأتؤ:شيءِفي ئاو الضM لأو اكانج،؛ الزكن زم مأكوللإ-مام، 
الكفر،ونحريمها الطهور، الصلاة ررمقتاح وقال! ةتم؛زاا الصلاة إل دمّت، ررإدا 

بمعحر امرئ صلاه اش بمل ررلأ وقال؛ داود. آبو رواه الثنيم® ومحيلها 
أكيرث«.اض ومول! المله، ينتهبل يم مواضعه، الوضوء 

١^؛شر ١^ زلا الهُالآتي، لإلأ: ثَلأ ١^، من ي نحزثة زلا 
قفيه١^٥٠!، خروج حثي قإل التعئم. لرمه العزبثه، نحسن لم قإو دكنJا٥، ليا 

وجهان؛

كلمظهومعناْ، الإثان قالزمه اللمظ، عن عجر لأنه بلعته؛ يكبث ١■^-محا! 
افكاح.

فقول:اياز، 1ص أذ له يخذ الإنام أف أي للأمام، هدا الانتحاب [ ١ ت 
محبمت1-؛ما أو مممدما أحدا رأى إذا عاليه ونجب اعتد.اوااا صفوئكم، نووا ®استووا، 

١^^.عيه 
الصموف.تسؤغ عليهم فيجب المأموموف أما 



١٤٥ةتاوااسلأة)واو،حاسمة( 

اليمحز ملي الفلاة، به محمد ذكت لأتمُ ١^؛ شر لائكو واش: 
الأحنأس.حتكر يكون-ئقمه هدا معل لكلقزاءة، ١^^، شر عنه 

نافأربناينكثه• الخروف، بمص أوص القظ، عجزعذبمص قإف 
عذعجز ^١ اش؛لق، نع يلرمه لكل دلك لأف لسانه؛ ٤^^—، قليه أجرس، لكف 

ذيالماضي.ملالآخئ. أخدمحا 
الناطقعل وخب إي دلك لأف لسانه؛ محريك يلرمه لا أيه عثدي ويقوى 

نحسسلا الدي كاياهل صزورخا، هومى ما تمط تمهلت، مإدا القزاءة، صزوره 
لأ}\ذ1نأ ثري هلا ^، جث، القناةة شر س ٧ زلأف ١^، من شقا 

ij ^ ،الش،... يعم مماططا مهئطه لإل يمططه، ولا الكو،ح...............

٠١ ١٤٠^ابن الإسلام شح اقعئ، هو عنده يقوى أنه ماله الدي هدا ]١[ 
امحوغياِفي جث، لأنه أقربط لكف 1لك، بطل الفلاة إف محل: ولز هال،: ح
صارلم،وشفثه لسانه نحئك أف أراد إذا بجلي، لا أحرس فرجن المشرؤع• عل، ونياده 
كشزةحزكه فهي نحتي، أف إل بدأ حن من سوفن لأنه متوالئه؛ ممره حركه 

3\لأ-وئلأنه، ,ه لا أنهُ ح ا،لؤلف1، قاله ما ظلصواب، جا، فتكوف متوالثه، 
١[.لاكغاين:ا■ ه آنقنم تآ ؤ»أموأأثث تعال: لقوله عنه؛ يمط التملي يستطع لا الذي 

القكب،حلأو وذلك، بلعته؛ يهو أف فله رالانربية التحر عن يخجر الذي وأما 
بأس.فلا بلعته سح أو بلعته أودعا كوبلعته فإذا القرآن، بخلاف بلنظه، يتعبد لا 

(.٣٣٦الملمة)ه/ الاخيارات )١( 



احمدبذحنبلالإمام ص ق اه1مؤ ضى المميق  ١٤٦

^bJأوز، أزيد ١^٧١؛، سأة ممال، اشِ ي!نم الهلإة طي أذ ثل 
محزْاآأ•لم "زئوالثو~ كم جع جمر ألما 

زإذولم؟كنبمئا؛، ^١٢نن ^باهمإذك1لبمتاضرئا؛ض 
كالقزاءة.مثه يسبع ما فدر 

محل

حشإلممضن بعضها مضموما الأصابع، ممدودة يديه، يرخ ؤينثهمبأف 

أماثر وآس قوله؛ ثل انتنهاما، ار صآفه قال! إذا أكمث. آممه يقول! [ ١ ] 
لالمل:أره[.ه دذجزن< 

رراشُألإاث«الة؛ث: قال فإذا م، جع كأّواص كر، جع ررأياث(( أن يعني ]٢[ 
كيلكو ل، الطثْ , يمعتء أكتا١ ٠  ١٠أثار 1١١أت! لأول1< لمثنعقد؛ ْ طأه ١١، صلاjii|الا؛ 

في.محضمم\
حشبمحفصة أف اكو0 جهوري كان إذا العنى! وليس الواجّ_ا، أدثى ،^،١ ]٣[ 

حكة.من يسيع أف الواج—، أدثى بل حلمه، نس إلا ينمعه لا 
أفإثا فهو ثئثي لا ١^ ثكوف أف خل أكثز، يزئعهإ أف إلا بمدر نم وإل [ ]٤ 

فقط.القثمة ق محالثة هذ0 لأف يرقع؛ فنقول! يرك، أو جدا يرخ 
—أعلامحا ~أي! أذنيه هرؤع إل أو منكيه، حدو إل يكرف الرخ أف وبيرا 

بيداوزدت الثئه لأن واحده؛ أوصمه صفتان محا فهل الكتمان. هما واأنك؛ان! 



١٤٧ئنإباسلأةربابسغامج( 

منكبتؤ،حدو يديه ومع الصلأْ ائثح إدا لكف الس أف عنز ابن نوى ج
السجود•دكِفي يمعل ولا كيلك، زيجما الركؤع من رأسة رمع ثإدا ركع، نإدا 

ئممقء.
Ojtj  افبيااُ،ايداء ئع اومع ايداة

المحذيرأ،يكز مذ لكذ واحدة، صمه وقال صفتان. إنح يلجأ: قال ؟ ^١١١٠
نهل•هذا ق وا-ظنا الآ5ف1،، أغل فالراد الاذنمر قزؤغ يكز ومذ الأ5م،، أنمل فالراد 

الثنةوجاءت ، الثنة يه جاءت أيصا امحبمفهذا ابتداء الرقعْع ابتداء أما [ ت١ 
يتلُرلأا الثلأم،• رسبل ق اكنعامحا وقول '• دمتكمر يزمع وأف ؛، يردعُ يم يكمن باق 

جاءَوممماْا.٥^١ يأن:زلخت(شثمه،لأن 
صمات.ثلاث إدف فالصمات 

رقمالأول، التكبثرة ل اليدين رغ باب الأذان، كتاب \بخ\دي.' أحرجه النكب؛ن؛ حدو الرغ )١( 
الإ"مام،نيرة •ع التين حدو اليدين رغ استحباب باب الصلاة، كتاب ت وملم (، ٧٣٥)

ههنعا.عمر ابن حديث، من (، ٣٩٠رقم) 
حدوالنيناليدين رغ استحباب باب الصلاة، كتاب مسلم؛ أحرجه الأذنين؛ فرؤع إل والرغ 

ق.بمد.الخويريث، بن ماللئ، حديث من (، ٣٩رقم)١ الإحرام، نيرة مع 
ومسالم:(، ٧٣٧رقم)رغ، ؤإذا ركع ؤإذا كثر إذا اليدين رغ باب الأنان، كتاب البخاري: أحرجه )٢( 

(،٩٢٥^ رقم)١ الإحرام، نيرة مع المنكبين حدو ّين اليالرغ اسحباب باب الصلاة، كتاب 
نيقهقنن.الخويرث بن ^١ ١٠حديث من 

رقمالإ"مام، نيرة مع الين حل-و اليل*ين رغ استحباب باب الصلاة، كتاب لم: مأحرجه )٣( 
 ١( /v\٢٤ ،)-منIjjb ، رمح.ءثن.الخويريثح بن

رقمالإحرام، نيرة المتكئين«ع حدو اليل-ين رغ استحباب باب الصلاة، كتاب مسالم: أحرجه )٤( 
ة.بمنمحا.عمر ابن حدينح من (، ٣٩)٠ 

رقمالإحرام، نيرة ْع التيز، حاذو اليادين رغ استحباب باب الصلاة، كتاب لم: مأحرجه )٥( 
ئ^يءتناالخويرُث، بن ؛، ٧١٠حديث من (، ٢٤)١ 



^قضاه1همنيهعالإئما'سنيضل ١٤٨

الكير،رفعه نتق فإل معه، فتكون U^،^، الرغ لأف ائتهائه؛ لإ وادتهاؤْ 
افير،يقغ حر يرهمغ لم و1ف امو' حال يمطهناِفي ولا يكم، حر أبهء1 

عجزؤإل لأف رقع؛ أثثائه يكري،  ojjغها' ^٠-؛، ستة لأي يرهمع؛ لم 
١^^إحدتح( رفع ض عجز وأل ثئكنه، ما ئدز نقع ايكتم، حدر إل الرفع عن 

انتطنتم،<.ما منه قاتوا بأمر ررإدا :٠ البي ظوبا الأحرى؛ رفع 

قفل

كافمال• هلب، روتم، تقأ له؛ ش، عل يمينه وصع اسحب قؤغ نإدا 
حس.حدين( هدا السمذي! قال، بتمينه. شنالة خد نتأ هيومنا اممه رسول 

ال؛كف1،رصع الثتة I ئاو انه يمبمه عل عى روي قا الئرة؛ محش وعئعمحا 
آبوذاوي.رواه الثرة• محش الصلاة الكمال، عل 

يفعهنااثة يجنمحن حجر ابن وائل حديث عليها دل، ما والأقوى( الأصح [ ]١ 
الرمحول،®أ0 وف؛هت صحيش، نيؤؤههنئ عل حدث لأف ٠؛ صدر0ر عل 

صدره.عن؛ ^١ ١٩۵؛١؛؛ فالصواب ٠ الثؤة«ر محث، يصعهإ 

٣(.' )أ/ واليهقي (،  ٤٧٩)رنم صححه ق حزيمة ابن أحرجه )١( 
قالمسرى عل المنى وصع باب الصلاة، محاب داود: وأبو ١(، ١ ٠ / )ا أحد الإمام أحرجه )٢( 

رمح.بمنن.طالب \نا بن عل حدث من (، ٧٥٦رنم)الصلاة، 
متروك،وهو الوامطي، إسحاق بن الرحمن عبد وفيه () ٤ ٩ ٠ / ١ ) الخبثر التلخيص ل الحافظ وقال 

ذلك.ْع فيه عليه واختلف 



١٤٩هنإباسلأةروابساسمة( 

واكمحبلمصل، أحثع لإتة نجوده؛ موضع إل يظره جعل وينتحب 
ثبْاأ؛•

فإثهالثجدى J؛j( اياكة ق أو التشهد، ق لكن إذا ذلائ،ت من ؤيحقز [ ١ ] 
أصبعه•إل ت يعني اشانته، محل إل ينظر 

>عالتال1وب لقول العدو؛ إل يئظر فإل الخوف صلاة ق لكن إذا ذلائ،ت من ؤينثز 
٧[.١ ]اكاء: •حدرا=كمه 

الكمه،يئظئإل فائه الحرام المجد ق لكن إذا ذللث، مذ الطإء بعص وانهى 
قيثإ -ولا الكمه القوإل ثم التنفيف. عل نبئه والعبادامت، دليل، هدا عل وليس 

ماهناك تكن لم ما فيصح الوجه تلماء القئ وأما او. الإنيني؛، الطواف" ايام 
إليه.يظئ فلا يشعله ما فيه لكن فإف يثعله، 

قولهالثلم، مذ كشر فثر يقولوف• القجوؤ موضع إل القلر ودليل 
مواضعإل ينمروف الذبذ ه كشمن صبملاغم ؤ، هم ؤآؤ!ن تعالى• 

سجودهم-

فعلءلاهر هدا لأف وجهه؛ تلماء بمظر أف الثتة هذضيق'•' العلكا؛ بعص وقال 
آلهوعل عليه الله صل البي لحية اصطزاب يثدذ لكنوا حيث، ة.بممح؛ الصحابة 

أغإثمعل يدل وهدا ٠ •لخسهر باصطراُب قالوات بمرأ؟ يعريويه بإذا ثؤلوا• لأقبمم وملم؛ 
وهوأنزهبه، يمتدى الرسول يأف نحاب، وقد وجوههم، تلماء يتظروف 
له.ثنتاجوذ إليه ؤإمام، 

حويثمن (، ٧٤٦رنم)الصلاة، ق الإمام إل المر رفع باب، الأذان، كتاب اJخارىت أحرجه )١( 
ئمح.؛تئ.خاب 



^قضاماممهاهاسمماسبجصبل ١٥٠

محل

َأثَءَ.ْ ُ َمََْ  سممج.ال ويستحب 

انهالأنود- زواه ما -يعني عمن عن ووي ما إل ئادهب آنا أما أحمد: ئال 
انمك،وتبارك وبحمدك، اللهم ررشحاثك مماو: كن، ممعة عمن، ■حش!، صل 

امح،.ض ردي ظ بمتحن انتمثح رجلا ولوأل عترك"•  ٩١٥جدك، وثعال 
خائنا.ئال: ينالإطاحكالط1،أز 

النارنلماءوسلم آله وعل عليه اض صل العي رأى الكسوف صلاة ق وكيلك، 
أفأراد الله لأف طاريه؛ حاو هاوْ بأو عنة تجاب، أف يمكن أيصا هدا وفعلث وحههراٌ 
والئاز.الحنة علميه ينرصى 

يقاو:أف الصوايح، من بعيدا و،5رر لم أيصا وامع هزا ق الأمن بأو قيل ولو 
أفللت، أحثع كان فإذا سجودك، موضع ق نظرك أوقبعل وخهللم، تلماء أفثنفلن إما 

منطلماظنك محعل أف للث، أريح كاف ؤإذا فامعل، مجودك موصع ق يآكوف 
وجوب•فته ليس القز فموصع بأس، فلا الأمام إل 

مكروهالعيش فتغميص عينيه، يعمقن لا اذ الأنأف أيصا مدا من وتتماد 
باس.فلا لأثعثه، عينيه فح لو أشياء أمامه يكود أف مثل لحاجة، إلا 

ومسلم؛(، ٧٤٨)رقم الصلاة، ل الإمام إل المر رفع باب، الأذان، كتاب البخاري؛ أحرجه ( ]١ 
(،٩٠٧)رنم والنار، الحة أمر من الكسوف، صلاة ل س الني عل عرض ما باب الكسوف،، محاب 

ق.بممح■عباس ابن دين، حس 



١٥١ةتاوااسلأةرباواسقاسة( 

إذااض. نقول لكف قالا: نعيد زأنا ءثة لأف ؤإى 
أرقمحكاو الصحابة، من ينحصر عمئ يه وعمل دبك. ياو الصلأ0، اسممثح 

عي•مذ 
افء،رسول يا قلتا1 دال1 ابوهريرْ روى ما مثل ، aj\*Jالإستمثاخ وصوب، 

وبتذمحي باين الئهم ررأقول• قال؛ مول؟ ما والقناءة افكا؛ر يئ إسكائاف، أرأث 

عله.ئممق ؤالبرد« واناء ^١^ مذحطاباي اهمثلى اللهم الدس، مذ الأبيض 
محثالإيملألإض؛لأئمحهقاةهن؛إ'ل

به!ينمتفيح نيؤهبمنق عمر كان بنا وسرال.ا، بهيا الاستفتاح فيجوز ت يعني [ ١ ] 
تءَ  أويناُ عؤركا<ر ولاإله حدك، وئنال انملث،، وتبارك وبحئدك، التهم ررسبماثك 

وسلمآله وعل عليه اض صل الص أف محهقه هميرْ أبي، حديث من لصحيحي اق 
.٠٢كانظتحذلكر

ومزمغق لأيه هريرة؛ ش حديثا نيمهمآقة العلطء بعص رجح وقد 
د.;ءنة،عثئ رواة ما بحهسم ورجح وسلم- آله وعل عليه افه صل اي إل صربجا 

بالبسملة،محهر لا قال ْن حجة باب الصلاة، كتاب بن عمر عل موقوفا لم مأحرجه ( ١ ) 
(،٧٧٦)رقم يسيحاك، الاستفتاح رأى من باب الصلاة، كتاب داويت أبو وأحرجه (، ٣٩٩)رقم 

إقامةكتاب ماجه! وابن ٢(،  ٤٣)رنم الصلاة، افتتاح عند يقول ما باب الصلاة، كتاب والآرمديت 
مرفوعا.تمحجقبمها عائشة حديث من ٨(، ٠ )٦ رقم الصلاة، افتتاح باب الصلاة، 

الساجد،كتاب لم؛ وم(، ٧٤)٤ رقم التكبير، يعد يقول ما باب الأذان، كتاب اليحارىت أحرجه )٢( 
يمحهيبمئئ.هريرة أيي( حديث من ٥(،  ٩٨)رقم والقراءة، الإحرام تكبيرة يقال؛؛ن ما باب 



صضاه1همنيصاسمماسبجحنبل ١٥٢

قفل

ظد\ؤ ثعال؛ افه لمول الرجم؛ الئبمثان مى بافه أعود نمول؛ نتعيد، يم 
لالمحل;حه[.ه أؤمر أذئة،لي من إش ءاسستمد ^٠١^ ٥١مأت 

بافثررأعود القراءة! مل يقول كاذ انه اللمى. عن وجاء ١^•^• ابن ئال 

قفل

محهثغا،ةنثاش:ئيركئال:
عئهئأخدا أنمغ م وعقال، وعنت بكر وم البن. حلث صقت 

ومنلم.الثحاري رواه \لثجيآ. الرحمن اش ببنم 

تمعهواثه يه، عنانه عل يدل الناس ؤيعلمه عئهريه أمثرا،لؤمار؛ كوف إف وقال؛ 
العاد(؛)راد ق المم ابن رجح وقد وسلم• آله وعل عليه اش صل القي بن 
وشاركوبحمدك، اللهم دررسحاين، الاستفتاح أي؛ أوجه، عثرة نحو بن هدا 

آخره.إل •••،؛ اسملث، 

بينهنا؛هئتغ ولا ئتة، اتكل لأف ناره؛ وبيدا ناره بيدا يأحذ انه الأرجح ولكن 
١^أدعت بخلأم، فقط، واحدا نزئا إلا يكز لم تقول U نؤ ؤا ١^؛،^ لأف 

منها،واحي■ عل يمتمؤ كان أمه ١^^٤ ق ورد ما لأيه بينهها؛ عئمع أف يجوز فإثه مثلا، 
منها.واحد عل يقتمؤ او4 ورد هغ«ا أما 

ا:ا(زاداس)ا/ا/أ،



١٥٢اسلأة( ست باب انملأة) كتاب 

ووون؛وفتها 

حمص؛وآبو بطه، بن افه عد \وو احثاوثا المامحة، مى اية أي إحدامحا! 
]القاتمة:١[ه آلجمم آؤني ؤبمسمأق الصلاة; ءرأِفي الثى. أف تنمه أم ووت بإ 

الصحابهوِلأرأ ايثم• لالفاتحة؛أ[ ه آكنيمك> يين .ف و; ، آبه وعدها 
منها.اي عل قيل مى حمعوا مها المصاحف أثبتوهاِفي 

مول:البت. نؤت قال: أبو ص ئ مها؛ لبمت والئاظ: 
١^:ماو ^^١ ضي، محيى زثأن ثى الئلأة ضن ممال: افُ »ءاو 

ئاث،:ؤإدا محيي. حمدف اللهنخال: محال ه آكنيث> ني ,بمن 
قدوماو: م نس ؤ قاو: هادا محيي. عو أش الهُ: هاو i أتيم 

عجلي،وث؛وا يى هدا هال؛ ه ئنتيثث دإ؛ك تثد ءؤإثاك هال؛ هإدا عبدى• 
إلاؤذ.؛اه ٍظ © آششنإ س آنيث١ > هاو: هإذا شأل. ثا ؤبمدى 
ئتبأ•وواْ نأل،، ما ولمد"ى هدا مال،إ آجرها، 

التتصيغت،يتحمق وJلم يا، لتدأ منها ه آتيي أؤءى أق ؤبمج ولوكائن 
يبممح،نلأتزامحفخاءح

فا'ا.

منتقئه.يعني؛ آيه، عدها فالمراد صح فإف صعيف، هدا ا ١ ] 
منليت البمنلأ أف ومحي أطخ، الآ-مى،• اووؤ »إة تال: الذي وهدا ]٢[ 

فلوجه؛نتالفاقة مى لتت كوي أما • الئوو من ثى'نيها ولا الفامحة، 



^قضاه1ميصالإئماسبجحتبل ١٠٤

٠١٠مش((همدي وُين بض الصلأ0 »مثث قال: و ءغ؛ل افآ أو الأول: الوجه 
-٦١.لبدأ منها البسملة ولوكانت يا-لخمد، بدأ 

يالإحماعوهي آيات، ثإمح؛ الفاتحة لكانت الفاتحة من إبا ثنا: لو أنثا الثاو: الوخه 
إذالأثه متثاسة؛ غبَ آيات سع تكوف أف ؤإما آيات، ئإلم، ثكوف أف قاما آيات، سع 

قثبمآث آين صرط ه آلثستذبم النتط آنيا ؤ فوله: صار آيه البنمله جعلتا 
•طويل وهذا ايه، كنها —٧[ هالكاؤن ^١ ئنهم أيعْثوب غر 

الثنمنهتكوف لا أف تعيرثأ نصفم العبد وبين، اف بتن فيإ منتاها إذا إثتا ئإ 
التي-نلآهتنئك.؛تني ه أتيم آنجى ه آكنيرك> ني ق؛ لأف منها؛ 

وبتنالئه بين هده الرابعة، مثعئثه وإياك ثثد رؤإ،ك لله. هذه آياات،، ثلاث، 

ءلب>ألمعْثوس طر تبحم لذ آئن صرط ه آكبتم آلغرط آنيا ُؤ العبد• 
للنبي.اكلأثآياُت، هذه \ةحوضِه ألا 

والخامسةالعبد، وبتن ييتث والرابعه حالصه، ممه الأول آيات الثلاث فتكون 
وكدللث،الفاقة، من ايست، أنبا الصحيح: هو فهذا للعتيء، حالمه واو.اوعة والسادسة 

قالجثريل أف الوحي بدء ك؛فمم ق عايثه حديث، ذلك، عل والدليل غترها، مى لست، 
ات1هّ Jjuولم  ٠١٢١لالاوق:ا[قده \ثى ه ،آتي ؤ\و\ له: 

حديثمن (، ٣٩٥)رقم ركعة، كل ل الفاتحة ناء؛ وجوب باب الصلاة، كتاب لم; مأحرجه )١( 
ة.محن•هريرة أيٍ( 

الإي،اذا،كتاب ومسلم: رنم)٣(، الوحي، بدء كان كيفإ باب الوحي، بدء كتاب البخاري: أحرجه )٢( 
•( ١ ٦ رقم)٠ اش.، رول، إل الوحي بدء باب 



١٥٥مموااسلأقابابساتاسمء( 

شنعحس أوسىالإتجادْ الإنتعادة، ثرغِفي حص الإسهتاخ ومر(ني 
منيش لَتئوو: ش اوزلإ -م الثامحة و ثزغ خز البمله أو لبملإ، او 

قفل

ع1اده،نوى ج والتمرد؛ ^^،٢ حى و الثالث ١^ هل و م
الكثاب«ئممقهرالأمكنقا:>أبماةة ^و:

لثأّتشعزأ المنءاق نكش نإدا ؤ ثعال؛ افب لمول الماموم؛ عل يب ولا 
ا.٢؛ • ]الأعراف:٤ ه ؤأنيتإ 

لوقض؛هالأنك ممضى؛ لا فإما محلها ماث ئؤ كل ء1ئب: هدا وضابط ل١[ 
لشنع حتى الاستعادة لوثيي يمال• القاعدة هده عل ولكن غثرمحلها، ق ببما لأنث 

لوسياثئ كإ نحرا، لكا0 يسمد باُه فلوقيل الاستعادة، محل ق زال فهولا البنملة 
حتىالامتعاذة سي إذا يرجع بأيث فلومحل وركع، إليه، رجع الصلاة 3، مثلا الركؤغ 

وجه.له لكاف يرجع ايه المامحة ق شنع حتى البممله أوئثي البمثئة ق شمع 
وحديث،،ياية امتدو م والتمرد، الإمام بحي ذللث، قيد ولكنه ركن، أمتا مع، ]٢[ 

صلاةررلأ قال،! الحم، أل ة.بمن الصامت، بن عبادة بحديث، فاستدل، ركنا كوما أما 
المدلوو.مى أعر هنا الدليل أف المعلوم ؤمى ٠ الكتارسح*ُ بمامحؤ بمرأ لم لثن 
لم:وم(، ٧٥٦)رقم للإمام القراءة وجوب باب الأذان، كتاب الخارتم،؛ أحرجه )١( 

الصامت،ين عبادة حديث، من (، ٣٩رغم)٤ ركعة، كل ل الفاتحة قراءة وجوب باب الصلاة، كتاب 
ن.ثئ.





١٥٧ةتاو،اسلأةروابسةاسمء( 

•'؛،••••••••••••••• اكزآل؟ا أناثغ ررمالم، يال'. س الئئ أو هزيزه ١^ ونوى 

بازعويهوهويقرأ، يمرووف فهم القرآن، و الس. ينارعوف أقأم ت بض آ ١ ت 
عنالناس فائثهى ٠ القنآن؟،ار انالمع ,ل ررما ت فقال عليه، ويشوسوف 

التيا؛قهريه الصالوات، المراد أو عل يدل أيصا وهذا البي.، فيه جهر فيا القراءة 
الصامتبن عناية حدث عن عدل المؤلم، ولكن للأمام، مناوعه فيها يكوف 

تإ|ماهئلماا حلم مزوون محم ارما فقال! الصبح صلاة من امتJ، ه ايي أل 
صريح3،أبالأَطةِملإ:>أبما((رىوهدا 

ابهريؤ•الصلاة 3، المأموم عل يب 
الفاقة،غم j، يعني! بمرؤوا٠ا أذ الثاس رايايثهى هنات قوله فيكون هدا وعلي 

وغبرالفامخه وسالم اله وعل علميه اش صل الرسول مع يقرووف الأول ؤ، وكانوا 
الفاقة.

أقوال؛حمثة عل العلمإء ب؛ن خلاف، فيها الماله وهده 

مىتيثز ما يمزأ أف ١^١-؟،.؛؛، وأف أحد، عل تجب لا الفاقه أف الأوو،ت المول، 
اهزأرريم صلاته! ق الييء حديث، j( وملمم آله وعل علميه اش صل، اللمي لقول القرآن؛ 

ماسثزسائ،ساكزآن<ار

)؛(الوطا)ا/ا-درفم؛ة(.
مانحةصلاته j، القراءة ترك هن باب الصلاة، كتاب وأبوداويت (، ٦٣١ )م/ أحمد الإمام أ-؛محه )٢( 

٣(، ١١رنم)الإمام، حلمج القراءة ؤ، حاء ما باب الصلاة، كتاب والرمدى،ت (، ٨٢٣)رقم الكتاب، 
(.٩٢٠)رنم الإمام، به جهر ف،ا الإمام حلم، القرآن، أم قراءة باب الافتتاح، كتاب والنسائيت 

كتابلم: وم(، ٧٥١رقم)^والاموم، للإمام القراءة وجرب باب الأذان،، كتاب البخاري؛ أحرجه )٣( 
;محهنبمه.هريرة أبر حاّيثإ من (، ٣٩٧)رقم ركعة، كل ؤ، الفاتحة قراءة وجوب باب الصلاة، 





١٥٩ةىد،اسلأء)باسسةاسلأة( 

القولالأحد الواجب لكا0 حجة به موم لا صعيف الحدث هدا أف ولوثث 
واصح•رأبجم محتويه لا الدين ولهدا بالممصل، 

هوالمثهوزوهدا الحهرية، ي ولا الئزثة ق الآموم عل تجب لا الخامس؛ القول 
>امنوملم: آله وعل عليه اه صل البل لقول أحمدُاُ- الإمام -مدق الدف مى 

ياءة«رمل4 الإظ؛ ؛ ٥^١٤وم له ثان 
القنل؛هدا رجحنا ؤإثإ المنبوق، حق ق إلا مطلما، النجوب الثاجح: والقول 

١^١٠^بن ياذة ولحدث اعتاب«رم'ا لإ:موثامحة لخن ضلأة »لأ الأدلة: شوم 
تجنلا المسوي فإف المسوي، إلا الموضع ي وهوص الفجرُ؛' صلاة ق فهمحق 

را؛ع،وسلم آله وعل علميه الله صل والبل جاء حنن د.بمنئ بكزة أي لحديث عليه؛ 
افهصل ائ يأمزة ولم الصمج، و يحو م المص، ل يدحل أو مو وركع فانرغ 

هومحلالذي القيام يدرك لم بوى المولأو ٠؛ الركع-ةُ بإعادة وسلم آله وعل عليه 

س)ص:ه؟(،داضحاهم)أ/؛؛(،والإماف)؟/حآأك
الإماموأحرجه (. ١٩٤الإمام)ص: حلف القراءة ق واليهقي (، ٢٦الدارممي)f؛/•أ->رحه )٢( 

محن(، ٨٥رقم)• فأنصتوا، الإمام ؛زأ إذاباب الصلاة، إمامة كتاب ماجه: وابن (، ٣٣٩أحمد)٣! 
ظ^بمثن.جابر حديث 

وملم؛^١(، ٥٦)رنم والآعوم، للإمام القراءة وجوب باب الأذان، كتاب الخاري• أحرجه  ٢٣١
الصامت،ين عبادة حدين، من (، ٣٩رنم)٤ ركعة، كل ق الفاتحة ثراءة وجوب باب الصلاة، كتاب 

زهثه.
بفاتحةصلاته ق القراءة ترك من باب الصلاة، كتاب وأبوداويت ٣(، ١ ٦ )٥/ أحمل الإمام أحرجه  ٢٤١

٣(، ١١رقم)الإمام، حلف، القراءة ل جاء ما باب الصلاة، كتاب والارمدىت (، ٨٢٣١رقم الكتاب، 
(.٩٢" ١ رقم الإمام، به جهر غء،ا الإمام حلم، القرآن أم قراءة باب الافتتاح، كتاب اش؛ والن

(.٧٨٣رقم)الصفج، دون ركع إذا باب الأذان، كتاب البخاري: أحرجه )٥( 



^قضاه1ينيصاسمماصبجحتبل ١٦٠

فإثثنمن، إذا اليد عنل ينمط كإ محلها، بنقوط الفائ عنه فنمطث، الفاقة، قراءة 
الحل.فات لأمه الوصوء؛ ق عنلها ينمط 

فقوو:ا،لؤلم، قال ما الإجاغ أثا 

عامه،]الأءراف:ة'مآ[ ه ؤأنيتإ ك, آسثعؤأ آلمز؛ان نيكك\ يإدا ؤ الأية! 
هريرةأي حدث وأما قصصها، الكتام_،اا بناقة مرأ لم لثى صلاة ءرلأ وحديث،! 

لكسفيه، يقرؤوا لا أف ءقيآلصلأْؤئم الئّول فيه جهر في،ا عام هو ثعم، I فنقول 
أي!يمنلوا،، >رلأ وقال! الصح صلاة من امتل جئ الصامت، بن عبادة حديث، قصصه 

١^١^،،؛.بأم ررإلأ إمامكم ح دمؤوا لا 
مىكثير إليه ذهن، وكدللئ، نحمذآممق، ' الثانمنرر مدهي، هو نراه الذي وهدا 
عنولا الفامحi -ننقط لا أبا أيضا والشوكائِص;;ى ، ٠٢كالثوكائر١^؛^ 
سحناالقول هدا احتار وكدلائإ أصح، المسبوق عن نقوطها ولكي المسبوق، 

والثرد•والمأموم الإمام حق ق وكن أما  ٢٢بار ئن >^ ١١عبد 
يلمرملكن مثلا، لوئثي فتإ المأموم مسألة ق سامح باز ابن الشيخ لكن 

ولوسياى.ثكنأنهلأصغ-زكها ءلالنيليأ؟اا 
ؤإذافيها، \لتيوه\ اونحة شت، ننناى تزكها إذا الأركان من وهي 

(.١٣٩/٢(،ماةاس)١٤١/٢الخاوىهم)^ظر;
)آ(نلالأوطار)آ/؟أآ(.

)م(محوعمحاوىاينباز)اا/بالإ(.



١٦١ةتاّاسلأء)ب1بسةاسمة( 

زلأي)الموولأ( ِفي مالك وواْ البق. فته جهر فيإ مرنوا أف الناس هاسهي ت هاو 
ق-ناةةضع إذ لكن الأزكانل١'، كنائر ص، ض تنقط لإ ء -بمف ثي 

له.الإمامأئصش 
محناأذمرووا الناس ررهاسهى مفهوم لأل وإنراوْ؛ سكتاته ومرأِفي 

خمحمحه«أيءمحؤونوي•

يمزألم ؤإذا أعاد، ؤإلأ عليه إءاد0 فلا به مدؤ الوي الخهل من كاذ فإذ جهلا؛ كان 
صلاته.ثصح لم اُبمهرية الصلاة ق المأموم نيا 

ط:ضمأا،لأموممجفياضمح؟
الإمام؛لقراءة ينمسث أذ فالأممل معه. يمرأ ولا الإمام، قراءة بعد فالحواب،! 

ينشعفكويه لها، الامتلع محن، الإمام قراءة إذ حنث، أممبمل؛ لها الإنصات، لأذ 
معرددها إذا وأما برم، ؤس هو ٧ بجئ كنيه مذ أول الإمام حمح، ل ركذ وص 

هآكفث ب ق؛ ؤألم1ث قال،! إذا الآيات<، اس،إع عن مينشغل اثه فمعناْ الإمام 
تقول!وأنت؛، ه أتيم ؤأ}أنإلي يقول• هو كان فإذا ه أتيم ت سيقول الإمام 

اسمتعاعه.عن استغنت، ه ادثلميرّك> يئن المنيِف ءؤ 
الأستفتاخ،أْلاو والإ٠ام ^، الأّشاح محي الإمام ش الiائ قال إذا وأثا 

بأس،•ملأ 
علمقدم والدليل بالدليل، شلت، يقاو: أذ اشلميل ذلل؛، عن الخواب، [ ١ ] 
المسوي،ولأن يمحئنبمة؛ أبى؛آكرْ ^•_ مذ ذكزنا هوما والدليل المياس، وعل التعليل 

المراةةؤهوءل الذي أوالموضع المكاذ درك لم 



اسقضاه1همهمصاسمماسبجضل ١٦٢

بمرألألكل اللمي أل ابوقاذْ روى ة رفتي؛ فل المامحةِق قراءة وتجب 
أ.عثهل مممى الكتاد-،اا لأجمرم(أم اق 

مانيء/فيمح،...س.س..........ب..........
آلهوعل عليه افه صل البى بأف ركعة فل ي تجب الفائ أ0 عل ا>سدل [ ١ ] 

كأن:خلوالآصأماواب
الفعلمحرد لأف ٠ ر ه أصل رأيمول 'قيا ررصلواوقال؛ إليه؛ يشاق—١ حتى يتم لا منه 

بهالاستدلال لأتنكن ءتأدة أف فحديئ الؤكئة، عن محفلا الئجوب، عل يدل لا 
أصل«.رمحئوف 'كيا ااص1واوملم: آله وعل عليه اش محل زي بإصامحة إلا 

اللففللكن الصحيحتن، ق أصله أف مع التمريض، بصمة قاله الحديث هدا ]٢[ 
سخإن;ئاسلذبم

لسشئهاا(ر،*.
قأو؛ صلأتلثؤ، من بمي ذ؛ءا ذلك افعل المعنى؛ أف عشل الصحيحم, ولففل 

والما--،والظهر العصر ق ذللن، افعل يحني؛ الصلوات. كل ق أي؛ كلها، صلأتلثج 
اصخ®ثم الصريح؛ باللمظ أتى محملا الصء،ءيحما ق لففثه محلثأكان والفجر، والعناء 

ل'كلزمحفلزق.

وعساامت(، ٧٧٦)رنم الكتاب، بفانحة الأحريتن ق يقرأ باب الأذان، كتاب الخاري• أحرجه ، ١ ل 
قهيبمن.قتادة ش حديث من (، ٤٥١)رقم والعصر، الظهر ل القراءة باب الصلاة، كتاب 

حديثمن (، ٦٣١رقم)جاعة، كانوا للمافراذا الأذان باب الأذان، كتاب المخاري: أحرجه )٢( 
خ.بمن.الخويرث بن مالك، 

ةئ^بمئ.الزرقي راغ بن رفاعة حديث من ٣(، ٤ ٠ أخمد)أ/ الإمام أحرجه  ٢٣)
ومجسالم؛(، ٧٥٧)رنم والآموم، للإمام القراءة وجوب باب الأذان، كتاب اJخارىت أحرجه )٤( 

ختهثبمثئ.هريرة أيب حديث من (، ٣٩٧رنم)ركعة، كل ق الفاتحة قراءة وجوب باب الصلاة، كتاب 



١٦٢ةتإبااسلأةرب1بكااسمة( 

ذواك«نل زمحتؤ ثل ل رراصثغ محال: ئأ سم«،  Ujالكتاب هامحه مماو:١١١٧ 
^؟آا،قكثنوكوزمح،كامحع.

بمص

......................

وذون نكن ولأنث ص: لو لأنث  ٣١محة مذ ا.يازا ذلك قال [ ١ ] 
تمءحلا بقوله•"ركن ذلك فاحروعن الإحرام. تكب،رة فل ت قائل لك لقال ركعة، كل 

يريد.لها موافثه ثكوف حتى العثه صع فكانه الصلأةاا محه 
محيرلا كويئ وأما ركعة، كل ق واحته أما والصحح رأيه، هذا ]٢[ 

كهث.لا فكذلك الفامحة عل ينجز أذ  ٥١ف أص 
لالفائ:أ-مi 0أمبمشآتيء آكفث ب فتقرأ: ]٣[ 

وصلعندما مثل اذ.كركشر، قراءما ءْي فإل مممرقة، غي يعني: مثواليه ]٤[ 
بثزطمحلويلأ مئوثا ، iSwأو يادعوممرا، جعل ]الفانحة:آ'[ آكغبم؟اب آلنذط ا آني ؤ إل 
يضر،لا فإيه إمامه قراءة لأاستءإع ككونه مئروعا كاف فإف مثرؤع، غن يكوف أف 
كانإذا أما إتمامها، من يتمغن حتى القراءة هذه  JiJijفيعا يتئكتؤ إمامه أة •٣ إذ! 

ولوكانقراءتها ق ينتمث فاثه القراءة مذ فئ إذا بممت، لا ايه عادته من إمامه أف يعلم 
الإطمثزأّ

لاثهثفرد؛ أذ مح—، لثزعته، معه الفامحه تمرأ أف ينقنلذ لا الأئمة وبعض 
المتابعة.وب؛ن الفامحة قراءة بئ مح.تع أف يمكن لا 



سقضاه1نينيصاسممأسبجص ١٦٤

دبكمعل ثإو أعادها. عامدا، طويل ثأكوت أو ممر، ذكر قزاءما يطع هإف 
ايالأةلأموت.ثاك.ئوى;ذا،أزكال 

ُ.الصلاج خ بخلاف، يالنة يشئ ملم ياللسان القراءْ لأف ثممهبع؛ لم قطعها ثوى 
شدة،أو منهآ ُحنف، أحل مإف ا، يئدذلأ عئزْ بإ-ح—دى فيها وهفا 

الشدةحمق ال وفر، ح مماء أقمت و'الثدة ^٤^١، دم'أها ثن لأنه ثصث؛ ثن 

'١

مثلانمطمت،، أيتائها ذ ولونواه ثبمل، لا تمامها بند الصلاة ءْفي نوى مإف -ا ١ ت 
لوأرادحتى شئ، لا الوضوء بعد كان ؤإف انمطع، أثتاته ل قطعه نوى فإذ الوضوء، 

أثرفهدا الصلاة استقبال أما انثهت،، العبادة لأف الوضوء؛ بيذا حديدة صلاة استقبال 
فئفإذا انقطعث،، قطعها نوى فهوإذا بالعبادة مئلس أيه دام ما ررالوضوء؛، العبادة 

لأماولايصح؛ ١^^، نيه معنا0 الت،ام بعل قطعها نقه لأل تضئ؛ لا رقعها ونوى منها 
وقعن،.

حتىيفعله فعل هناك فليس فمط، نه الصيام لأف اشئ؛ الصيام قطع ولونوى 
دامما العبادات كل وق ينشئ. أثنائه وق شئ لم انتهائه بعد وقطعه اُثهى إذا نقول؛ 

فإثهالخج إلا ينمعها، أذ يمكن فلا فئ إذا أما انمطاJنإ، المهئ ونوى ما متلبسا 
•مسسنى 

المثدد!والخنفؤ منها، لبن، وال1نلة سديدة، عثزة إحدى فيها المامحة ]٢[ 
سديدةتزك إذا فالقارئ بالباء، الباء أدغمت، لكن ُر؛بُ أصلها؛ "رب" حرقي يعنى؛ 
ممىوقد جاهلا كاذ إذا ولكن صلاثه، تصح فلا كامله، الفامحه يمزأ لم اثه معناه 

عليه.ثيء لا ايه فالصحيح الأشياء هدْ ينلم لا وهوبمن طويله أوقات 



١٦٥مماباسلأةردابساسلأة( 

نحل

بنوائل روى ة بالؤراءة؛ محؤ محر محا يبجر:بما آية• محال؛ ثبجا، همع لإدا 
وزمغ٠^٠٠ مال؛ تالفائ:لأأ ١^^^ ولا محال: إدا لكف البن. أو لخجر 

ابوداود.وواه صوثه. تبما 
ؤ؟الإمام ُال، ررإدا ه' افث رئ—ول يمول يايتثؤ؛ ْع ا،لاموئ-ول ويومن 

^»يذاماوامهأئوااس......................
يمنأى أذ فإثا اوثة، الئلأة و الفامحة و يتهازذ الناس س كثة سألا: 

يقنافالذي بالقراءة، اقلق يى لأبد فنقول: الثمتم. يوف اللسان بتحريلث، أو قلبه، 
اووف؟،ضبم،إبغفألهمإتياث ؛القاو،لأمال:مأ. 

نفثه،أفبمجع لأبد يقول: العلكاء فبمص قءهإ؛ثئ: اال*ل،ا:؛ قنلأأء١ فته الجواب• 
يمثأثه محرد أما محاوجها، من الحروف يظهر أف والسرمحل يثرحل. لا ايه والصحح 

منفيه لأي مأكالا« تن كدا.. قال ررئن فيه: ذكز U كل بل يكفي، فلا قالبه عل الهراآة 
الخروف•إظهار 

محهيراجع لم من c*(؛ "وأم، الاس لجمن بجم وقل- شرع• إذا ذاْ• ء ا-١ 
قست، عثأ غملأ وهذا التأم؛ن، من فؤخ إذا أي: ٠ أس*ُ ءإذا ا،لننى: أف الألفاظ- 
أفيكوففكتئ هذا وعر آم؛ناارأُ صولوا: ه آلمثامحن ولا هال: إدا ٠١منلم(: )صحح 

الملأة،ياب، ت لم وم(، ٧٨رثم)٠ الإمام جهر بابؤ الأذان، كتاب، اJخارى; أحرجه )١( 
رء؛ونبمتئ.هريرة ش حديثه من (، ٤ ١ رقم)٠ والتأين، واكحميد التسمح باب، 

الصلاة،كتاب، لم: وم(، ٧٨٢رنم)١اكأمين، ا،لأموم جهر باب، الأذان، كتاب، البخاري؛ أحرجه )٢( 
هريرة؛مح.بم؛ل.أي حدين، من (، ٧٦؛/ ١ ٠ ١ رنم والتأس، والتحميل. التميع باب 



صضاه1نينيهعاسممأسبجءتبل ١٦٦

عانه.مممق عفز)ه« اللأتكه ضأ يأمسه واهق س يإيك 
حئىإلئومنوف يؤس الربثرلكف ابن أف عطاء ووى ة بما؛ وبجهروف 

الئاأمح(تي)مسنده(.رواه ^4؟• للمشجد 
القزاءةحش يدكوه لم قإف ليدكرْ• الماموم؛ به جهر الإمام دجٌبم لإف 

لإغته؛لأوهئتةداتش.
محز؛لمأ الم_لم نيئ لإل التحقيق، ْع ومدها الألف صر محازت اريزا؛ ؤق 

نحل

سعهزأ دلك،، عن ١^^ صاى لإف ثعئمها، نزمه المائ، محسن لإف 
وجهئن؛عل حروفها؟ عدؤ ككوفِفي أف نجب وهل عثرها• من ايات 

اكزابمميزبا-قؤوف،ياغتريث،كالأي.لأف نجب؛ أحد۶^١: 

مش،ا،لأأوئتو0 ا،لؤلمات قال ولهذا الئامثن،؛ ل شنع إذا أي■ أس٠٠ ررإدا قوله• معنى؛ 
دأبم؛قةاا•ح ا1أئوئو)؛ راؤيؤس فمائ،؛ الإمام مع أى• 

كعامد، بغر ُ'أمثر(اا أقول،• أف يجوز الولب كلام عل بمش• -ا ١ ا- 
لأفثبور؛ لا فهدا ا،ليم، وتشديد الألف بمد ااآم؛رأاا أما ا،ليم، ونحفيف—، الألم، بمد 

ثابت،هذا هل فيها يأظئ فلهيا الأماثة، من ®أميرأا® حتى لكن فاصدين، ت بمعنى ®آم؛ناا 
تكونررأم؛ن® أف المثرك باُب من هذا فيكون بأس، فلا لعه ثبم، إف لا؟ أم للثة اق 

الخائن.نحد وتكون؛معنى! ارسءص1ّ،، اللهم ؛معنى• 



١٦٧ةتاباسلأة)بابسإتسة( 

قالعصاء يغتم لز ُني؛ل يوم صوم يائه مذ لأف ينثمث؛ لا والاحر؛ 
بمدرها.نجن نا كزز نبما من لإ يإذ مثيه. يل زي 

م!الثامحة، من  iLنجن؛م م ت ئامن ؛، ٠٣١م قزأ ذ\ش: 
عترها٠من بتدله هفا" أف وجب مئها عجرعنه ما عترها، مذ 

لأفاضَ^^،لإءأن؛وجم؛بجاسم؛ 
اش،زامحتش،ذلأوبجاشُ،نبماذ تغال 

أكم،وافت افث، إلا إله ولا ف، والحمد اممه، ارّبحانى لكلعات: حمز هن.ه [ ١ ] 
ولأ>وولأمةإلأباله«را'.

منها؟أكثر وهي الفاقة عن ضان حمس يعني كتف ت مائل مال فإف 
الثزآنمن لوهمأآيات U بخلاف هنا، مه اثدJ جني غي من  JjJlلأن قكا; 

ايئس.مى لاثه المامحة؛ بمدر يكرف أ0 نجب مإثه الفاقة، غتر 
.^١١١٤٥بمدر _، الدم، ولا القنآن من شبما من لا كان فإذا 

والأءجسمنالأس محزئ ما باب الصلاة، محاب وأبوداود: (، ٣٥٣)٤;أحد أخرجه)١( 
القراءة،بمن لا القراءة،لن من مجزئ ما باب الأفتاح، نحاب واكمائي: (، ٨٣٢رغم)القراءة، 

ئقهمحن.أوف، أي بن اف همد حديث، من (، ٩٢٤رنمر



^قضاه1همنيصالإئماسبجءئبل ١٦٨

أنتطتعلا  Jiممال؛ الني. إل رحل راجاء مال؛ أوو إي بى اش عد ررى ثإ 
فه،والحئد اف، منحاو ٠١قل! ممال1 ؤنتي.أ ما يعلمني ، jT^Iمى مسا آخد أف 

خنلولأمةإلأبافازواة5رئاثئ•
قإلكالمام. عنه، العجز عند مهامه عتره ممام الصلاة، ق ركن زلانث 

يويوي1.

نحل

روىج حلمه؛ من فيها ،زأ نكته، المامحة بعد ينئث، ال للإمام ؤيسشهمب 
منمغ إدا ونكته كمت، إدا نكته نكتي، ه اض رسول عذ حفظ انه تمز0ت 
داودأبو رواْ لالفاتحت؛لإ[ أههآقأّه رثُ ئنين آيشثوب ؤراءة؛ 

القناةْفه، داعثئوا ت!كتتان، للإمام الثحم_ن: عد ثن نتنه أنو زئاو 
أدثآإنهلس:طآا.ئاو: ^١ الثلأة، ^٤ ١٥١^١^،،إذا ^١٤^ 

والبحاريفيها، وهي"محتلما تمرة، عى الحتن، رواية من الحديث، هذا [ ١ ] 
منه.تمع إله قالوات الحافظن الحمقى من وحماعه 

:الأى عن ثابتؤ إيه ُت الاري(ر ق)فح حجر ابن الحافظ فيه قال والحديث، 
المأموممرأ ما بمقدار تكون أنها العنإء بعص زعم ك،ا لمست، الثكته وهدم ]٢[ 

الفامحة.بند يمزأ ماذا ؤلبملز النص، إليه تراد حفيمه؛ سكته ولكنها الفامحه، 
٥(. ٤٧٢ريم)العقيمة، ل الصبي عن الأذى اماؤلة باب، العميقة، ياب، البخاري: انظر: )١( 

■( ٢٣٠)آ(فحالارىرآ/



١٦٩كت1با)هلأة)بابسةاسمء( 

الفامحة.بمدر ينغئ إيه فقال! الفائ المأموم بمزأ أف أجل مى إله قال! مذ وأما 
المأموميفزأ ما بمدر الثورة قراءة يند يسكت الإمام إل مول! أف يلمرمك له؛ قيل 

وهداررق^ مورة المأموم يقزأ ما بمدر امكت نقول! ه ارق محورة قرأ فإذا السورة، 
لأ:قولبهأخد.

قراءةالمأموم يكمل أل أجل بن ليت الثكته هده أف الصحيح كان ولهذا 
قراءةق يئتٍع الماموم ثإ بمزأ، ماذا ؤيئفلر القس، إليه يراد أف أجل ٌن ولكذ الفامحة، 
الراجح•القول عل الإمام قرأ ولو ؤيكمل الفامحه، 

رىوالدي بدعه، قاما الثكة أؤلمال إذا المقرئ أو الإمام بأف صرح نذ وهناك 
الدىأما ُاوعه« »إوه بمال: لا القق علمإء فيه ا•حئ^م، الذي فالم؛ء وجه لا أيه 

لكاوؤإلأ >رذثه« نقول: لا الثوقاتما علماة فيه ، اخلفما أثا فنني. ابدع أفل به قال 
علنهآ ءئ نخن تذ ئي ئبمدئا. فيها المخالف يكوف حلاف فيها ألة مكل 

يعثرولهذا محذ؛ إ اثثدعتذ؟ ئحذ فول أف الممكن ثئ ألتس مبثدعه، بأنم الناس 
نقولفهل عريصة، محلويلمه خلاقامت، قي —الفقهاء— الئق عناء لأف عاطا؛ ^٥؛، ٠٤١هذا 

يراه-لا -والاحر الإبل لخم أكل عند توصا لمذ نقول هل إ ئثلغ؟ إيه فل 
ثراه"لا ~والآحر الركؤخ عند اليدين ريع لمذ نقول هل ئثدغ؟ا إثه توصات لمذ نقول 

AjJنقول:يغ؟الأ،لأ:ضلمهذا 
الفامحهالمأموموف ليفرأ يقف الذي الإمام لآءهآ؛ثهبيع الإسلام شيخ كان ؤإف 

مذلسوا به قالوا الذيذ العل،اء لكن يه، يقول من هناك كان ؤإف صحح، فهذا كلها، 
الأئثة.



سقضاه1نينيصالإئماسبجضل ١٧٠

فضل

'،اiثصلا طواو من الصح ل، يآكوف نورة، الماقئة بعد يمزأ أف ؤيس 
أف٣ نن جايئ نرى و أرناطه؛ من تائرهن وو قصارْ، مى امُب وِفي 

•منلم رواه المجرب-ؤف4• ل مرأ لكف البي.؛ 
والثناءوالطارق الفلهروالعصربالثناء مرأِق البي. لكف يال• وعنه 

أبوداود•وواْ الثور. من انأرؤج، دان 
وئزأالفلهن، صل الشس، دحضت إدا اممه. رمحول كاف قال! وعنه 

كالقإثة ال2ثإغ,( إلا كلها والصلوات كيلك، والعصر إدا سحؤ! 
مملها.نبم5دوداند/

بمفيذلالئ،ممأيزأ^ل
الةتاد٥ ١^ روى لنا صلاة؛ كل من ١^^ يتيل أف له ويسثما 

اوثاد،ؤنومح،ثابحة الفر من الأولإن اوكتن الض.كال:ئنأق 
مىوأوساطه! ررعماا1 إل ررق® من وطواله! ااق،ا أوله معروف! المصل ]١[ 

لكثزةئمصلأ؛ ونس المزآن، آحر إل الصحي® ١٠من ؤقصاره! راالصحى® إل ارعم® 
فواصله.

راق®أف قلته، هوما المشهور لكن الدحان، من يبدأ المصل إف قال! من وهناك 
صأئلالمثئل.

الوجوب.عن احي_از وهذا السنة(. به حصلمث )يعنى! نسخة! ق بعدها ]٢[ 



١٧١ةتاباسلأةرطواساتاسلأة( 

الركعىيقرأِفي ولكن أحيائا، الأيه وينجع الثانية، وبممرِل الأول، يْلول،ِق 
الكتابمامحة الأولى ١^^، و ام مزأو زكاذ الكتاب. بمامحة الأم:ي 

مذالأول الركعة يطول،ِفي وكاف الئامحؤ• وبمئرِفي الأول، يطول،ِفي وئووس، 
ظةامحزد,ثوكأورزو: زو ه. ثممق اكاته. ق نبمئز \شم ضلأة 

دركالأازجمالأوق٠

ِسصزلأاكاهِسممب،
امحثل١ا.لهدا 

نحل

والعشاء،المعرب مذ والأولتم الصح، ل 'بالقنا٤ة ابهزل للأمام ويس 
لأنتي.كانشوذ/لالئ،.ؤالإماثمحانناءَذ;ك؛ 

;?؛.محه،٠ ا-ؤاورير تعيد أي -لخدث م_دد؛ أف يأس لا بعضهم• وقال، ناء 
يقولتنعيد أي حديث، لأ0 منه؛ أرجح ٠ ر?؛.بمئئر ثنائه أيى حديث، أف شك لا ولكي 

قتادةأي حديث، وأما والتمييز، هو والحزرت .ا؛ الحم، صلاة ًٌُرر رركئا 
بأس.فلا أحيائا فعله اف الإنلوأف لكذ فصريح، 

علداوم فكونه الزحوب، عل ابهر عل ائذ. بئداوئة __J، ربجا ]٢[ 
وصفهدا لأي قالواI منتحب بأيه قالوا لكن أنر، انه عنه محمظ ولم هدا 

(.٤٥٢)رقم والعصر، الظهر ل القراءة باب الصلاة، كتاب ت لم مأحرجه ( ١ ر 
كتابلم: وم(، ٧٧٦رقم)الكتاب، يفاتحة الأحري؛ن يقرأق باب الأذان، كتاب اJخارىت أحرجه )٢( 

(.٤٥١رقم)والعصر، الظهر ل القراءة باب الصلاة، 



بذحنبلأص الإمام ص ي اه1ني هلي اصليق  ١٧٢

الممردجهر محإف عيْ■ إسإغ شد لا لأم الإنام؛ لغي ابفث يس ولا 
١^۶.من نا ِكذاء \]أ\ثإ ده ي ؛ j\^iلأم نلألأي 
ضلأة»إن ١^ ِكنو ؛؛ ^;١١لإ ^٧، محضاثا م ضلأة داصُ ثإذ 

البجارعياءُام

صثةوهذا مسها القراءة وجوب اشوص يه جاءت والذي للقراءة، أوصفة للقراءة 
فقط.

]ااالصححهء؛لأن
يثملوطا ٠ يومءار "كل يصخ *كهل »هصخ قال! وصلاها الشص طلعت، حتى ١^٠^ 

أوستهاصلاة عن ثام ررمن وملم! آله وعل عليه اممه صل اللمل قزل ولعموم الحهزما، 
٠٠٥١هيئه أيصا به واد الئلأة به؛؛١^، يائ ه كإ وهذا ذ:كزها((رأا إذا 

جهر،النهار ق الليل محلاه مصي إذ الممضق، حنب اثه فالصواب وصمتها، وكنمتها 
تبجر•لم الليل ي النهار صلاة ص ؤإذ 

منشاه،فريقه فإما ا-ئعة صلاة وأما النهار، صلاة ق يبهر لا أذ الثنة ]٢[ 
وكومما-بمع، فلكثرة اجئع، هوكثزه استثنائها وسب والعيدينكنللئا، والأستنماء 

القراءهلكوذ الإمام؛ مرآ أذ الناس—، مى صار اتلي.— أهل ~كل واحد إمام عل 
واجي•إمام قراءة عل ؟كونوا أذ لأجل ثبهر أل المناسب، فمي واحده، للجميع 

قتادةأبير حل.يث، من (، ٦٨١)رقم الفاثة، الصلاة قفاء باب الماحي، كتاب مسلم! أحرجه )١( 
غئثئبمه.

ومسلم؛(، ٥  ٩٧)ذكر إذا فليصل صلاة ني من باب الصلاة، مواقيت كتاب الخاري! أحرجه )٢( 
ماللث،ين أنى حديث من (، ٦٨٤)رقم الفائتة، الصلاة قضاء باب الساجل.، كتاب 



١٧٣ةتاوااسلأة)بابسةاسلأة( 

،٠٥ئاته'ؤإذ ثتار، ضلأة لأي ٤يهزل١ا؛ لإ ثلأ شتحاثا م ؛ ٥٠ثاتئ نإف 
جهن.ءعة، ق تلا مممحاها 

خدثِفي لأن ١^؛ مو نكته أذبمئث، اشي من مغ ^١ 
تكتاءا.القزاءة مى هرء ررؤإدا رواياته؛ بعص ل نمرْ 

ظ'
هؤآمّجسدإ ؤأئءظ،مأ افه لموو اوابع؛ الركن وهو يركع، ئم 
إلمام إدا كاف اض. وئول أف هريرْ ابو روى ة بلرمع؛ نثكم لالخحتماما؛ا 

حنيكن ثم ينجد، حن يكن ثم يركع، حنن يكن ثم يقوم، جنن كن الصلاة 
ثسأ.البماري رواة ^1. صلاته ل ذلك، بمي زأنة، :>دع 

رواقان!اف5بنات هذ0 وق 
»ضثواياه1و: زيد ص، الين.لكو لأف زايه، أي إخدامحاث 

محعبجهاهصذ/سممحم■
صلاةقفى ثإل يبهز، لم الليل ق النهاو صلاة قثى إذ ت يعني غريب، هدا ا ١ ل 

صإذا أنك يخي: بالعكس، الثاته تكوذ أن هدا تمض وكان محهز، لم النهار ق اللل 
الليلصلاه قمى إذا كذك نقوو: مز، صلاة قمى لأيه عئهز؛ لم اللل ق النهار صلأ"ة 

•جهر صلاة قمى لأنه جهر؛ لنهار ال 
محهز،لا ليلا اثا قف إذا النهار الأداة، ص القضاة خبجآثت: العلماة قال 

دقا،بمفى ممطثط، لأي حثوزبما، عل تش فلا ابمة صلاة الفائ كانت إذا وأثا 
منه.للميل مناويا يكوذ أذ يلرم لا والبدل 



سقضادىنيهمصالإئماسبجينل ١٧٤

نملآئتيقلإ:محاني؛تيم،ثلأه3
ا.قاء؛ا".؛أه؛تاينضثإت 

عمت.ش -قديث ^؛ ٥١ْغ نديه يزم اذ ؤيتشثب 
لايئىائت ثثشتدت؛؛ ص ■يرثني' الإسق؛ زئذزالإيزا؛: 

]٢[.  ء بدؤيه

لأفإنمايا؛ يجوز لا وأنه واحف، اصرات هذْ أف ، الأَئو والصواب [ ١ ] 
لكن؛٤؟^ولأنه ثكيوا«رم الإلكم ثي >اإذا غال: وسلم وضآله عيه اممه صل الض 

واجثه.أمتا فالصواب ، jij^^ (j؛هوالفاصل ذللئ، ولأف وريع؛ حمض ل كق 
والتنهدأيصا، ااتئهل يعلمه ولم يةال(ت أف فجواره أيضا، غثره هال، وكيلك ]٢[ 

شل،فيه أماء ما علمه إثإ والئثالصلاة، منأرلكن الأمحرركى 
أيصا!لملنا المييء؛ حديث، عليه دل، ما إلا الصلاة ق واجب بثيء نقول لا اثنا ولو 

\لئلم؛؛ر\بهذه أف فالصوابا ٠ ١^^٠٠١ من معك، سر ما ^١ ٥١١١لموله؛ نجثا<ا لا ررالفامحه 
واجثة.الأنممالس —تكبيرات، 

ونطا،أفيكو0 بثزط الفقهاء قال ^^٤، ١١ق الأجزاء مقدار هذا ]٣[ 
محرُني،يداْ تكوف الماس بمص لأف المدين؛ صتر ولا المدين بويو لمس أثث يعك، 

قليلا.إلا انحناء إل خلا؛قاج طويكغ( يداه تكون الماس وبعض كثير، انحناء إل محتاج 

كتاب،لم: وم(، ٧٢٢رنم)الصلاة، تمام من الصم، إقامة بابظ الأذاjا، كتاب الخاري: أحرجه )١( 
رمح؛هءتن.هريرة ش حديث، من (، ٤١٤رنم)بالإمام، المأموم امام باب الصلاة، 

كتابلم: وم(، ٧٥٧رنم)والمأموم، للإمام القراءة وجوب باب الأذان، كتاب البخاري: أحرجه )٢( 
نمحهنبمئئ.هريرة أي حديث من (، ٣٩٧)رقم ركعة، كل ل الفاتحة ثراءة وجوب باب الصلاة، 





ضلبذ iحمد الإمام ص ي الكايؤ على المميق  ١٧٦

نحل

روايثان؛وفته '،  ١٣٣١ربا ئيحاف بمول؛ ثم 
هداوعل الإمام! هدا صلاه محقوق -^؛؛ ٧١الناس أكثر ما ولكن ستأنفوو، لا الأركان 

مكانه.ق ؤيبمى ينمصل يتاح أف ينقلع لا اون،ي ت نقول 
هن.هلممسك. وأكمل عنه فاممل الإمام مثايعه يمكناك لا كان إذا حال كل عل 

لكذمتمرد، فاث تد.رك لم ؤإد جاعة، لك،إدراك يكتب أدركشركعه إف القاعدة 
صلأنلث،.لإصلاح 

■■ العيمليخني■؛* ر؛، ®سبماذ قول؛ به يأس لا حديث ل أيضا ورد وقد [ ]١ 
ربمدوس ءرسثؤح يقول؛ كان أيه أيما عنه وبت '• ويخئبُْارالأعل ري ثبمان 
ركوعهل يقول يمحرأف قهبمهاكال عائثه حديث، ق عنه وبث، ا. والروح"ر ااالأقكة 

الأيأاغفزفي«رم.ثبسك »اضاكامحلمنواا ونئودة: 
ربت*ثبماذ عل الاقتصار يوف وسسيح تعظيم فيها أدكار مى ذلك، سوى وما 
قوآوئلآْجم:١^),< فبمكنألي>ثثينمل الأغل،، زي ئبمان اسم.ؤ 

ررقتظمافيهاوي((اأ/

من(، ٨٧)٠ رنم ومحجودْ، ركوعه ق الرحل مول، ما ;اب، الصلاة، كتاب، داود؛ أبو أحرجه ( )١ 
خ.ةتن.عامر بن عقبة حديث، 

خ؛.بمها.حل.يثإعاتثة من (، ٤ )٧٨ والجود الركؤع ل عايقال باب، الصلاة، كتاب مسالم؛ أحرجه ( ٢) 
الصلاة،كتاب وسلم؛ (، ٧٩٤)رنم الركوع، ل الل.ظء باب الأذان، كتاب الخاري؛ أحرجه )٣( 

•ة.بمتا عائشة حدينؤ من (، ٤٨٤)والجود، الركؤع ق يقال ما باب 
(،٤٧٩)رقم والمجود، الركؤع ق القرآن قراءة عن الهي باب الصلاة، كتاب لم؛ مأحرجه )٤( 

ق.بمثعا.عباس ابن حديث، من 



١٧٧كت1باسلأة)و1بس،تاسمة( 

رهروت ل، انه عامر ن عمه روى تإ نجب؛ إحدامحا؛ 
أنمبلمه روت يلتا ز رراجعلوها اللمي مال تالوادة؛أماآ ه العقم 

فعلزلأنئ أ■ داوذأ آبو زواه ئجود'5ماا ق رراجعئوها د1و! ١[ ]الأمل: زه 
كالمام.واحس، ذكر من يئل  ٢٧٥لصلاة، او 

شُشءَِفيمأ'.

بهجاءت ما والعدوو فهوخر، قوآئغؤئمُ اتي، عن ورد ّْا نقول؛ دلكن 
العمومل عليه ينثني أذ يصح لقظا هناك أف لوفرص حتى لا؛نبغي الأذكار ق الثنة 
ءفييأصآؤئيمُاتير عن وزد ما عر فالمحاظه الؤمث،اا فيه ارعظئوا ذكزت: الذي كهذا 
اول-

)رثتحح: jLالتنظيم، لفظ فيها ليس لكن واردة أدكازا ازكوع ل ولوذكر 
الرُث،اافيه ررعظئوا لقوله؛ العظي،ٌ زثخ *ثيحان يقول؛ أن لابد محزنه، لا فإثه يدوّن" 

اطوم.ظونيكالنا:
أوارننحالالأعلاا زئا »ثنحان وجويت، عدم عر ;؛٥١٥ المزلث اس1دو [ ١ ] 

أيْع صلاته، ل اليء يغلمها لم البي. بإل الثاية الروايؤ ثم، ك،ا العيم" ربا 
ماأكثز العلما؛ من وغرم المولنن لكن الوجوب، يؤيد مما وهذا داود، أيٍر عند وزدت 

>الصحيحش ق ما عل المسيء ، حديق اعتمدوا 

ٍذإإشصسخ أن الأسدلأj -ومي هذه أن عزفثم ]٢[ 

ومسلم:(، ٧٥٧)رقم والمأموم، للإمام القراءة وحوب باب الأذان، كتاب الخاري: أ-محرجه )١( 
زْ.بمنئ.هريرْ أي حديثج من (، ٣٩٧رقم)ركعة، كل ق المانحة هراءء وجوب باب الصلاة، كتاب 



ايدبزحنبلالإمام  ٥۵ي الك1ني ئى اصليق  ١٧٨

رثع»إدا هاوت البئر. أف منعود ابن ووى بإ ثلاث؛ الكناو وأذثى 
ثنحاوهلمل: شجي ثإدا أددا0، ودلك ثلاثا، العظتم و؛و! سبماف محمل• أحت'ؤم 

واحدةهل امحتصز ؤإن والرمد-ي• الأئرم وواْ أدثاْاا ودلك ثلاثا، الأغل ري 
الأكم.صفأيزكص؛،كأل

محي

١^^وهدا ياجا، يعتدل، حز حميم، لمن اشّ نجع قائلات رأته يري ثم 
مضلائه: البن.هماءو  Syiزالثاع؛ الثادز ١^ زالاغداو 

لثىاف راشخ قال،؛ افه. رمول، أف حميي• ب، حديث، وؤ، قاة،ا® يتتدل، حر ارمع 
معتدلا.موصعه عظمِق كل رجع حر واعتدل، يد*يه® ورغ حمده 

الكبر.ق دكزئا لنا روايتان؛ التنميع وحويت، وق 
لمناض تخ الإمام؛ مال ُُإدا ه•' اش رمول لمول للمأموم؛ ينتغ ولا 

الخنداا.ولك، رثنا هقولوا؛ حمده، 

أ.دكنJاا لنا روايتان؛ وجوبه ؤؤ، الخمد. وللئ، رثنا اعتداله؛ ويقول،ِق 

ندكنلم ذلك، وْع معزوقه أركاثا هناك لأف صحيحة؛ غيث — صلاته ق المجيء يعلمه لم 
إو،اعثته3،حديثالييء،وأجبماعنذلك،بأفلمتاو.كن؛لأفالثّول،

فقعل.فيه أساء ما 

الحمد٠،رارتناولك، يمول؛ الريع حال ؤ، الركؤع من إذارمع المأموم إدن ء ١ ت 



١٧٩كت1باسلأةروابذسمت( 

فيهوزى مد ت نمال الواو• أمر يثبت اممه عبي• ابا وسممت الأيزم! محال 
أمحي•ص ماؤ زعذ محْ، أتجا ص نعيد وعذ اض، ض أحاديث ثلاثه الرخري 

الئ٤ا١ا.ضقثبه قد لأنه و؛ نز س  illزوا: Jliزأن 

المأموثة•ب؛ وأمر يالأ، الس. لأف مصل؛ كل لك دو 

وتمامالرقع انتهاء وبعد حمد«ْ'ا لثى اف ررنخ مولازت الري حال ق والقرد والإمام 
الحندرا.ونك رارتنا يقولان! القيام 

تأوجه ؛؛ ٥jjL^١ ق صحت الثنة ا ١ ] 

الئهءنوازَلكاطرا/الأثل:
اتيأزواَكاطُى.داصت

واكاث:نتاوكائرم.

والثاغ:توالاكاظر'ا.
الماعدة.هو كعا أحيائا، وهذا أحياثا هدا ويمعل الئنة، ثبا صحت كنها 

من(، ٧٩٥رنم)رأسه، رغ إذا حالفه ومن الإمام بمول، ما باب الأذان، تناب اJخارىت أحرجه )١( 
يمحهبمن.هريرة أبير حدينح 

(،٧٧رنم)١ وقيامه، اللل صلاة ل الدعام باب وقصرها، المسافرين صلاة محاب لم: مأحرجه )٢( 
علحديث، من 

كتابوسالم: (، ٦٨٩)رقم به، ليوتم الإمام جعل إن،ا باب الأذان، محاب، المخاري: أحرجه )٣( 
نمحهبمئن.أنس حدبثح من (، ٤١١رقم)بالإمام، ائأموم ائتإم باب الصلاة، 

حديثمن (، ٧٢٢)رقم الصلاة، تمام من الصف إقامة ؛اب، الأذان، كتاب، اJخاريت أحرجه )٤( 
خ.بمنن.هريرة أف 



i ص؛خمؤ ^ ١٧١ض المميق  ١٨٠ |،UX حعدبذحنبل

م؛مذ جئت ما ؤمزء الأوض، ؤثلء الءة ملء مول؛ أف ؤيثحب 
مال؛وأنة ومع إدا كاف البذ. أف أوو م وابذ نيد، أبو ووى ة بمد؛ 

ثئثما ؤمزء الأرض، ثملء الماء ملء الخئد، لك رننا حميم، لنذ افه ررنخ 
مذمحءبملاُرواْسم•

اتيكزي ^A، نص ا.ئو« ولك ررنن١ م الز:ائة بمأئوم ذلاصي 
ثوي:أمئلمتي.ولكائ(( زثنا ررقولوا: 

ا-ئامس(؛وهواحتارأي( لة• الثهاء■ ملء مول؛ انتحباُب، عل يدل ما وعنت؛ 
ُ.كافقبيرا ^ L»i))لإمام، >تذئو؛أ ذكئ لأنه 

ثتما ؤملء الأرض ثملء الماء رربو،ء قوله؛ مض ل العلماء ا-حتلث [ ١ ] 
تازكايا ممن! حمدا يض: أ-بماتاللآذلاك، لوكان أنث انمي فمل: س«را* ثيء من 

فهلوكالأخناتاللآذك.
يحد'أثذ يئن ما يبلء الأذض ثيلء المادات ارثلء مض بل وقيل؛ 

فعله،فإثه ذلك، يعد ثاء وما والأرض عاوايتح الؤ، عيججل افه حلمه ما كل أف 
لأفوالأرض؛ الموات، ق ما كل عل الحمد للث، قال! فكاثة عليه، محمود وفعله 

،لاأ-صسائثاررلوكان المغز؛ بأف القول مى أهرب هدا ولعل محمود، ءغء؟ل فغله كل 
دلك،«.

افهصل اتير قول وأما للماموم، يئتيغ ائه والصحح يمحيح، ليس وهذا [ ٢ ] 

حديثمن (، ٤٧٧)رنم الركؤع، من رامه رغ إذا يقول ما باب الصلاة، كتاب ملم؛ حرجه أ١ 
ييتهنهئن.الخيري سعيد أيا 



١٨١ةتاوااسلأةردابسةاسلأة( 

وولم1موماعتداله، بعد واتمرد الإمام حى الخندا،تي ولك اررتتا وموضع 
ولثوسا يقولوات حميم، لمن افه شخ الإمام' مال أرإدا ئوله• لأل رئعه؛ حال 

وقعه.حال وهي ا،لامو،، الإمام مول ينقيب يمفي الحمداا 

فنل

اضلمول والتامح؛ الثامن الركن ومحا ئجودْ، ناحدا، ز ختم 
]الخج:بم\[.ه ءؤوإمّجسدإ ثعال؛ 

إلوينحط ناجيا'ا ثطمئن حر انجد ررئم للأ؛عزايأت البي. ^^٠ 
غنز.ان يدث زَلأ;نلإ:ذ;ه؛ ئت;ئة، م يديث ١؛ ^ص 

ojtj ' وثأ؛س؛ جبجثت ئإ نلم:تات، ثئائ، \لأنص م ظ:قع؛أت ٥
يديه،متل ركبتيه وصع نجد إدا افه. رئول كاف هال؛ حجر بن وائل نوى 

تثوثمح.نثاةلإوداثد.
•وا->باُ الأ•ءصاء هد0 عق والثجود 

فهلءاالحند،ا رثك رننا ممولوات حميم، لمن افه نخ مال؛ ُإدا وملم؛ آله وعل عليه 
القيام.بعد يكون الذي للدكر قرص ولم حمن.،؛؛ لثى اف ررتخ مقابل 3، 

محوز؛فلا رأسه، لحلثج يديه؛ إحدى ريع سجوده أثناء ق النل فلوأل آ ١ ] 

كتابت ومنم (، ٧٩٦)رقم الحمد،  viUرسا اللهم فضل باب الأذان، كتاب اJخارىت حرجه أ١ 
رء.بمتن.هريرة أي حدين، من (، ٤٠٩)رقم والتأين، والتحمد التسمح باب الصلاة، 



حنبلاصدjj الإمام  ٥٥المميقعلىاماضي ١٨٢

الخثهةأغفلم، نبمة عل أنجد أو ررأمرت ئاو؛ ه السل أف عباس اس وى وئ 
عثه.منس الميمين<، وأطراف والثكتت؛ن، واليد«ين أذفه~ ~وأثاوسدهإل 

روابمان؛الألب وفا 

س'.ي من \إثولأء؛ نجي لا إخدامحا: 
الئيود.نجدت1نص ك م4؛ِلإثازة 

فيهاي ابتهه، إلا الأعصاء هذه من ب؛ىة اكنل ئباثرْ نجت ولا 
رواوي؛

حره اش رنوو إل ررس>كنوا I ثاو حبايب، ض روي ئ تجن؛ إحدامحات 
قشنثمأ.رواه يشكنا*؛ ملم وأكمنا، حبانجا ااؤمصا;ءتي 

نعيصل اركنا I ثاو آس روى ج اأدهسا؛ ظامر وهي تجب، لا والئانيئ؛ 
الثجود؛،مكان ق الحث شدة من اكوين، طزف أحدثا ثفع ءتإأق؛شوغ البي 
وئثبأ.اليحاري زواه 

فومغالحكة أئثثة لكذإذ أطم«را؛ ت ض أنجد ءأمزلم،أن البن لقوو 
ماكئصو،ينح لم الإمام كان ؤإف الطماينه، من الراحس، بالمدر اتى إذا اشجوي من 

عليه.مشمة هناك فليس 

كتابوملم؛ (، ٨١٦رنم)الصلاة، ق ثوبه ، يكفلا باب الأذان، كتاب الخاري؛ حرجه أا 
عباسابن حديثه من (، ٤٩٠رقم)والثوب، الشعر كف، عن والهي الجود أعضاء باب الصلاة، 

ق؛ئئبمما.



١٨٣ةتاباسلأة)وابسداسلآة( 

لكلمدمنياحائلها عل الثجود ئجاو اشجود، أعصاء مى ولأن؛ثا 
عنويخدنه نحديه، ض وبطنث جثيه، ض عئديه محاق أف وينتحب 

١^١٤ووصص إبمثه. عن عقديه حاق البي. أف حمي ابو روى ة ناميث؛ 
ابوذاود•رواْ أ• عجترج ورثع بالأرض، ئوصع^ الئت. نجود 

هجبهته يؤذ محسا الإنسان بمع أذ يكره اله السأله هده ق والصحح ]١[ 
عنستا لاثه بأس؛ فلا مئثصلأ كان إدا وأما وغتيته، ؤمئشحه يه، متصل هو 

الثدي:حدا اسماة قال وقد عل نجد ه وسالم ٌ وض عله اف صل اي 
ام:أقثلاثة إل ينقسم حائل عل السجود إف 

يديه،يضع أف مثل نجوده، أعضاء من حائل عل ينجد أذ الأول،: القنم 
الصدا يدي، عل، جمتئ وبمع 

يكنه،فهدا ؤمئيحه كثوبه يه، متمسل حائل عل ينجد أف الثان: القسم 
١۶١^كنية حاجه هناك كان إذا إلا  ثوكفيها الأرض ثآكول أف أو انس، لحديث ؛ ٠٥٥

بأس.فلا يطمئن، ولا الحبهه، تح_ا صغره حصى أوفيها متعسا، 
أفمثل الثجود، أعصاء من وليمن عنه، منثملأ الهائل يكوف أف الثالث،: القنم 

محئصنلا قالوا: أمم إلا بآس، فلا عليه، ؤيئجد منديلا أو عليها، ؤينجد عتيثه بمع 
علإلا لاثنخدوو الإين واقفة أي ذك قل ٥^١ ماي؛ ولحدثا؛؛؛،؛ ا-بجه 

ئتيءِسالأزض،واط4ُأءاوء.
يعي؛يمده، ولا ظهزْ أف.ذغ دعني لآءهأ؛دهت العلم أذل وقال، ]٢[ 

(،٣٧٩)رثم سجو، إذا امرأته المحل ثوب أصاب إذا باب الصلاة، كاب البخاري; أحرجه ر١( 
خ.بمها.ديناميمونة حس 



^قضاه1نيهمصاسمماسبجءتبل ١٨٤

الأنصعل ويصعهكا بمص،  cliتجها يديه أصابع يمم أف وينتحب 
ثحوويثؤها يدميه، اصاع أط_زاف، عل وت5ول ع وين منكتيه، حذو 

تجدكظ! نق حدومنكينه. كميه وصع اللمي. أل محي أبر روى ة القبلة؛ 
متجدوواية1 ق ِوالقيله. وجانيه باطزاف وانممتل مابضهنا، ولا مفرش، عر 

ناحد.وهو مدميه، وصدور ا، ورك؛تإهأ كمنه عل ماسمحسّأا 

juj ١^١٠^،ذزاهمه مرش ولا ملبمتدل نجد ؛ ٩١١الئ
معناة.عل مممى صحح، حديث، ' الكاوي،ااا 

مول،!ثكاد حتى يمتد سجد إذا المعار الطلبه بنص معلمه وما يمده. ولا قوى، للأعل 
تجوده،ق معتدلا ينجد الإنسان أف هو والمجاماه له. أصل لا فهذا ائبهلح® مد ررإثه 

فلهزة.تزمع ولم 

؟5نلم لو١^ لأثه كميه؛ عل فايتم، لكم، إوت ج ينهي أما هذا [ ١ ] 
الإنسان.عل كبره متمه فيه أيما الامتداد هذا إف م متما، 

صمتازتوفيها القيلمة، إل ويوجه بنص، إل بنصها اليدين أصابع يضم ]٢[ 
ا1ممينرهءخدؤ الئمهالآول:أ0ئكو0 

٠١ م٠نلمر أحرجه • بينهنل ينجد بحتث حذوجبهته، ثكوف أ0 ١^^؛ والصمة 

الصلاة،كتاب وايزمذي.' (، ٧٣٤رقم)الصلاة، افتتاح باب الصلاة، كتاب أبوداويت أحرحه )١( 
خ؛هبمئاالساعدي حمار أي حديث، من (، ٢٧رقم)٠ والأنف،، ا-يبهة عل الجود ل حاء ما باب 

صدره،نحت، الإحرام تكثرة بعد اليسرى عل اليمنى يدْ وضع باب الصلاة، كتاب لم! مأ-محرحم )٢( 
غئيعن.حجر بن وائل حديثا من (، ٤ ٠ ١ ) رقم 



١٨٥ةت1ب،اسئةرواواسةاسمة( 

ثديهو \إثض مخ ٣ زممة ١^(( زئ نئوو: 
مض•قا ووجوبه؛ 

أجزأه؛الأزص، عل جبهتة هوينن وجهه، عل يهوى الثجوذ أواد هإف 
ثاؤثاالأنص جتهته همثش اقلب م جسه، عن؛ اقلب نإل دواْ. قد لأنه 

مد٥ا١لويأقلأشجود محزم، لم بمؤ لم ؤإف أجرأه، للثجود، 

التكتين.حذو إل الأول• الئثة صمتازت اليدين موصع ل فيكون هدا وعل 
بمجدظا•ض قليلا بمدمحا 

١^١،.انيفاع مع اود;ن محافاة فالأ£ 
يكوفأو متنغ أذيه حا حصل فإل حاأذيه، يتحشز لم ما ئق أ؛صا المجافاْ يمإف 

تنعلأف سعي لا لأيه بمل،؛ فلا صاحبه يؤذي أف و§نثى الصف ونط ل الإنسان 
نشالرسوو كاف ؤإذا العم، عني ودفييس أدى عليها ويرب الئنة 

و\لأمى فهدا الأدى، مى حوما ٠ بعض-ر عل ١صواتيلم-يلجأ يرقئوا أف أصحابه 
•أزل 

الدى،غلهل، وهذا مقابله، تكون تكاد الأصابع وكئعر، يديه، بمرج الناس وبنص 
الصلة.جهة إل الأصابع تكوف أف يثغي 

حصلم تام، من سجد أذ أراد اثا إئلوأف مثلا واضحة، المأله هذ>ه [ ١ ] 

كابلم: وم(، ٣٩رقم)٠ الجود، ل وبجال ضب يدي باب الصلاة، ى1ب الخاري: أحرجه )١( 
خهمحن.بحنة ابن ٥!^، بن اف عد حديث، من (، ٤٩٥رقم)الصلاة، صفة ما؛بمع باب الصلاة، 

من(، ١٣٣٢رقم)الليل، صلاة ل بالقراءة الصويت، رمحع باب الصلاة، كتاب أبوداود: أحرجه )٢( 
رء.ءتن.الخيري معيد أف حديئ، 



^^اضاماهميه4الإئماسهضل ١٨٦

فضل

قم؛زامى ص وكن زش ج ؤبمدُل ^١١؛، ئأثزلإزك 
مرشقمرثا، وتبلس جالنارا غمحاء حى ازهغ ررم للآعرا؛ات ه اي لموو 

ضلأةي،صام؛كنوممموثض 
كلنجع حش اعتدل ثم علتها، ويعد الثُى، وجلة ثنى م .ت ، ٧٥١زئوو 
قعظم 
ٍ

موو!فهنا ماجدا، واسم الأوض، عل جبهته ووقعت الأوض، عل قفل دواو، له 
الوصولأجل هوثى إثا أنمو إل أعق من والانتقال وحصل، نوى قد لأنه يصح؛ 

فمثشاقلب، م جنبه، عل املث، ؤإن ذللث،، ق به ^^١ فليس الأرض، إل 
هئالأثضلإااضودمحأة.

الأنءس،عل جبهته ووصع ئاملب، قام، ثم امحبح، عل نمط لو أيضات مثلة 
اوأزاتمح:سمح:ا^^^ُ،ِض:أذاننى 1^1 أخزأة 
•بعدم بالسجوؤ وثأق محزئة، لا فإثه فقعل اُبم-ب، عل ؟كوف لا أل لأجل 

الجودإل الهوي وأما ركنا، الجود مى الرأس رقع يمأس' المولس عد [ ١ ] 
ارتفاعوذا اذبمغن،  jiVدي ممز، لم ت ج الرنغ ن أل ي

رى،ةذ4َأق* العلم ص من أحد يعدم لم ولهدا أغل، من ٧ والأثر رول، من 
رمعيعد لم العلمإ؛ بنص أل مع للثجود، الهوي يقولوات ولم الثجود، وقالوا؛ 
يناتقلوس ملنات إذا لأثنا قال؛ ركنا، الركؤع من الرأس رنع ولا المجود من الرأس 



١٨٧ةت1وااسلأةربابساتاسلأة( 

البمى،وص ايمى، رجلة الض.تمس ئاذ ئائ: ثُالئ 
تشصمحاصا'ا.نثا؛ممإ.

أئهعمر ابن عن القانح،، وروى نحوالمله؛ اليز أصابع يثي أف قيس 
القنله.ياصابعها وانتمال اليمش، الميم ينصب أف الصلاة تق من دال1 

-^١عمه، عر وعئلس مدميه، مرش وهوأف الإمعاء، ويكز0 
وعائشه.حميد م -يديث 

معلوثه.^١ العتادله يعيه، من أعيب ولا أهعثث، لا ئال: ١^ أحمد وعن 
لإكهنؤاةسم؛لأا.

للزومكان إنإ والثءع الهوي يكوف هدا معل لأنمه من لأنه الرفع؛ عن الئجدتم؛عى 
له.المجود 

الإقعاءق يبموه* أحمد الإمام ومراد عقثه، عل يبلس باق بعضهم همثرها ]١[ 
اثهواضح أحمد الإمام مراد لأف ل؛ ت؛يرق الذي وهذا رْ.بممحا، عثاس ابن مراد غيمث 

ملاستقرار، فه لص لكنه كذلي، فلص عبامر ابن يكره ما وأما ومتمس،، صعبا 

ءلأ.كالا مقى البمى وضب اليرى إذا ما 

قدمتهينهبمتج الأ ' رْ.بممحاُءباس ابن ذكره الذي الإقعاء ي معروف لكن ]٢[ 
ُعأيقا الصثة وهذه عقبيه، عل ومحلص قدميه يمرش الأ لا عمسه، عل وبجلس 

ففيهالعقتم؛ عل وءاند'ت، رحلتك، لوفزسنؤ الإنسان. عل ثامحة هى ؤبب\مكروهه 

(.٥٣٦رقم)العسن، عل الإقعاء جواز باب الصلاة، ومواضع الساجد كتاب أحرجه ( ١] 



حنبلايدjj الإمام ص ي اهاي عش المميق  ١٨٨

مووهكاف \ذقأ. مع صل أقه حديثه ووى تإ ل؛ اعفن رب ؛ نموو 
\}ثكلثمأ.رواه  ٠٠اعقر^،رب • اعؤرل• رررب السجدثي؛ بئ 

الركؤع•ينبح ف لكلمول وعدد0 وجوبه واكولِق 

الثجدش:بأن يموو الئى. لكف مال• عباس ابن ووى ما مال ثإف 
أبوداود•وواْ '• باس ملأ دانودنح،اا دعامحن، دا٠بف، دارخمى، ررالثهم 
وقمكروه. اثه يرى أ أحمدر والإمام ننك نته إثه عباس• ابن يقول فالإقعاء مشمه، 
يفعله.لا ولكنه فعله من عل أعيب لا ت يقول ائه رواية 

الأولالصفة عل كان عباس ابن أف من العلياء بعض إليه ذهب ما ل والظاهر 

ريإذا كان رْجثبمئه عود مبن افه عبد فعل كعا بالناسخ، يعلم لم ولكثه نبغ، وايه 
يمينهعن أحدهما جعل اثنان معه قام إذا وكان ركثيه، بين ؤيضعهعا يديه بين يطبن 

توح•الفعلأن هدين من وكل يسارورى، عن واكابي 

عثاسابن أن أعلم— —وافه يبعد فلا النسخ، •بذا يعلم لم عود مابن لكن 
عليهاطه صل البي، جلوس وصفوا النءين حم—ح لأف سابمة؛ ث عل بتي رع^بمنمحا 

اليمنىؤيتصب الينرى يمرش إثه يقولون• الجديم ب؛ن وملم آله وعل 
ارهلأ؛اش«لأدلقولئ: لأو ررسن«كاني؛ لوقالا،لؤلفنحمئاه: ]١[ 

(.٩١(،والإضاف)Y/ ٦٠٢الهداة)ص:أخ(،والنرحاعبم)ا/ )١(انفر: 
ضالأدىضالركبفيارضع،رتم)؛به(لأباب اد.اجد، محاب يلم: 

عمرابن حديث ْن (، ٨٢٧)رقم الشهد، ق الخالوس سنة باب الأذان، كتاب الخاريت أحرجه )٣( 
ن.بمنمح.



١٨٩مماباسلأة)باسساسمة( 

محل

^١ئثىن،لإتلإزأت1 
يديثلإ(ميرْ•

رواقازتفته للأنلإاحة؟ محيز وهل 

صل؛جنثىمك:ئابي1نتيهاخازثا بمامح:مح 
بثثْ.اليحاري رواه ينهص. أف محبل الثجود من رأته رح إدا ثملز لكف 

اممهرمول صلاة صمة ق حميد آبو روى تإ المصل؛ حلنة مثل جلوسه وصمة 
مض•ثم موصيه، عشآِفي ثل زجغ حر واعتدل ومحعد وجله ش ثم اي؛ ي. 

صحح.حديث 

أنموةمححوك.ؤئال

كانائه وذكر الليل، صلاة ل كان ذلك فإل ا ر حذيفة حديث وأما مطلوب. اثه عل 
يطيلكان ذلك ْع ولكنه ل* اغف—ر رب ل، اغفر رب ل، اغفر *رب ت يقول 

والجودالركؤغ يطيل كإ الليل، صلاة ل الجدي ؛؛^٠ ة الخلءثيالصلأْؤئيم 
يطيللا إثه العلإء مى أحد كان إف ررمحلأثأساا أراد فلعله الركؤع. بعد والقيام 

فهوحنن.يقال: أن فالأصل ؤإلأ وجه، فله الركن هدا 

كتابماجه؛ وابن (، '١ رنم)٩٦ ذلك، قيامه ق مايقول باب التطبيق، كتاب I اتئ النحرجه أا 
(.٨٩٧)رنم السّجدس، ين يقول ما باب الصلاة، إتامة 



رمحي؛عل مشدا يدمنه، صدور عل يبجص بل يبلس، لا اش؛■' والروايه 
المحمدي•رواْ مدميه• صدور عل بجص لكف الني. أف ابوميرْ روى ل، 

ؤإداوِفيكب: رفته. مو يديه رمغ نآص ؤإدا حجر؛ بن وائل حد-بمثا ول 

بمبشه؛ ذلك ذكزنا،إلأأذ:ثق ئ الأزض، ء زلابمدح 

صمح،محئووينمينامحدااا.

ز؛ذةإق4أuعلإء أقوال ثلاثة فيها ابلثة [ ١ ] 

أصحامحت،المتاحرين عند هوالمثهوئ وهذا ْطالها، يتق لست أيا الأول: القول 
ق!وئ\ش.أحمدراُ الإمام 

واكان؛تبلسظا•
حلوس،بلا بالقيام نفته يتعب فلا إليها احتاج إن ائه وهو التفصيل: والثالث: 

الوهقاختيار هو المفصل القول وهذا تملس• لا أف الأفضل فإف إليها محتج لم ؤإذ 
الأقوال،أقرب وهوعندي ٠ العاد(أ ق)زاد المم واختياوابن ٠ ق)المعني(ر 

ولألفيها؛ ذكر ولا لها نير لا انه بدليل مقموده، ليت ابله هذه لأف وذلك 

القاعوكثاف (، ٧١والإمحاذ،)آ/ والهداة)ص:؛م(، ١(،  ٢٧/١الروابينواس)انفلر: )١( 

(.٢٤١زادالعاد)ا/)٣( 



١٩١؛ت1و،اسلأة)وابساتاسمة( 

أنأراد إذا لكن لأنه لحاجة؛ لكن أنه لها وملم آله وعل عليه افه صل الص فنل ظاهز 
حاجة.مى إلا يكون لا والاعتاد يديه، عل اعتمد يتهص 

لكنزإليها الأسان احتاج إن اثه وهو أومهلها، هذا ل عندي الأهوال فاعدل 
أففالأفضل ؤإلأ نفسه، عل يثى لا أف فالثنة ذلك، أشنه ما أو ركبتته، ق مرص أو 

الشط•القوي الرجل ؤإش بجص 

أفللماموم فالأفضل يراها، والإمام الاستراحة ة حاليرى لا المأموم لكن ؤإذا 
ء؛لنللا أف فالأفضل أيضا، وبالعكس له، متابعة إمامه؛ ْع الاستراحة ه جليبلس 

والمأموم:راثا.لايراها الإمام لولكن 

ئنة؟أم وا-يه القولة الأذلكث هل قاتل: ئال فإذ 
فيهوالتكميث حلاف، فيه فالتسخ حلاف،، فيها \.لإئو1ا: قال كإ فالحوان، 

نجبلا نقول! أذ أرديا ؤإذا ،. حلاففيه والتسمح الإحرام، تكي؛رة ءا.ا ما حلاف، 
ملماذا الفاتحة؟! عدا يكون ماذا ل® اغز ®رب ولا بيح تولا تمح ولا نير 

فقهلّأفعال محزذ الصلاة؟! من 

عريالصلاه تكوذ أذ يمكن ولا عليها، اللمي}. لمواظه واجه؛ أما فالصواب 
منمذهِ_، وهوعل الأمراء أحد نحاطب لكن ااعلإء أحد إف يقال! ولهذا فقمل؛ أفعال 

أذفأراد أكث® اااف4 لفظ ولا التكيثرات ولا الطمأنينة ولا الفاتحة قراءة وجوب يرى لا 
رمعيم يسترا، ءلهرْ حز يم ا-ارُءنت؛ا'؛ا نهاثافياه ؤ أجل الله فقال• أمامه يصل 

يقول،!لأية ضترط؛ م الأحير، التشهد وقرأ صلاته، ي امتمث ثم يئا، شيمل ولم 



سقضامينيه4الإئماسنيص ١٩٢

محل

ذلكاضخ ررم النيهلأ>ابمث فزو لكلأول؛ ِ يب١^٧ نأنحز 
م.لانثاح ٧^٠^٥^١٢؛  ٥١ق ٩ ئها« س ضو 

ووايتازتلاستعادة ١ ؤق 

اكتهلتنمن مإؤأ٠١سمدأش ؤ؛ياهمأت • ثتال اممب لمول يستمذ؛ إحدامما.' 
قراءة•كل بمد يشل أف ثمحى لالنحل:ااا'[ ه القبر 

مضاش.إدا رمول لكف ت قال هريرْ ابو روى لها ينتعيد؛ لا واكاسهت 
[Y;UUJi]ه اكسك> يينذ د-ؤادمنث القزاء0 انتئح الثاتة، \لمثفز؛ مض 
أؤلهاشا\لأينادذفي لإدا حمأه  ٥١٨٥١ jVjمنلم. زواْ بمآكت. وللم 
لخلافوالأستقثاح الثانيه، -؛اِق آتى الصلاة أوو سمتهاِق قإل كالإنتئتاح، كمي 

ذ;لكامصه•

أوثيء،أوأكل أوحدث كلام من الصلاة يتاق ما يفعل أف الواجب التسلم، يجب لا 
الأحذعن فعدل محزئ، فهدا ُمدهبلث، أحدثا إذا  ijliصلاتنا. هال0 قال 

مدا•
الأسفتاخوأثا الأول، بالة اكفاة الثانة؛ ١^ ي نٍثئ محدد لا ألا ص: [ ١ ] 

ُ.روايتازر فيها والأستعاذة فسنه 
والأتُاذةسقط، الأُول ١^^٥ j ية فاذا ه الأسضاخظظث لأن ]٢[ 

(.٨٤والهداية)ص; (، ١١—٦ ١ ١ ٥ / وااوجه؛ن)١ الرواتى انظرت )١( 



١٩٢ةتاوااسلأة)واسسةاسمة( 

محل

مإدا. افه وتسول صلاة وصف حمدل أي لمول مفرقا؛ عئلس يم 
ثائرشت لمظ وِفي الأ-مى• ونحب البمزى، عل جلس الركعى ل جلس 
صحح•وأثليصدوالبمىعلبميه• البمرى، وجله 

مضموطنيثوطه، الئنزى ثخذه عل الثنزى يده نحع أف ويستحب 
مخيهم دة نبجع ثكبم، أزبجثؤا اله، الأضاع،م.ا>افها 

ذكرعند يائثالإ ونمئ وحممي، عمدثلاث الإيام مع الونهر يعقد البش، 
يدهوصع البل. أف عمر ابن روى لها والبجر؛ الخنحر وبمص يعال، الثب 

ئنيأ.^١^ نأقاوالئ!ا:ة. زين، ثلاى زفي البمز، ه ووم اليز 
افث.رئول رءكاف ماوت الزير ابن وزى ثقا زالبجر؛ الخنحر يبمظ ؤعئئت 

د...الثمز، قخده عل الثمنى يده قعديدعونصع إدا 

عندله خمتا الأول القراءة ق سنة فإذا القراءة، يدي ينز القراءة مقدمة ق هي إد،ا 
م\.ج-\س■.

ققرأ لو  I،Jنقوواحده— قراءة الصلاة قراءة ~وهوأ0 القول هذا عل وثناء 
يمزأأف مو مئتا، كوف فإيه قبمها ما الثانخ الركعة ق قرأ م ثوره، الأول الركعة 

لتقليلنات إذا أما منتكتا. يكون فإثه العاديات، الثانية وق القارعه، الأول لركعة ال 
الركعةمل ما الثانية الركعة ل ولوقرأ هذه، عن تنثصل هذْ فإف مستقلا فراءه ركعة 

واحد٥١^١٠٥ الصلأة قراءة أف الأظهئ ولكن منتكسا، يكذ لم الأول 



صضاهاينيصاسممأسبجحد؛ل ١٩٤

إتهامةووصع يدعو، السبابة بأصبعه وأثار البمرى، لخدم عل البمرى نيدْ 
س0وء!؟/وفيء:البمزى كفة م دئو، الن:ش أت ثل 

رواةأبوذاوي•رركافمح.كإذادثا،ولأمحئمحا«اأُ. 

كلاموعل ١^^!،، ذكزه ما عل يدل لا ٠ لأ.بممحار الرز ابن حديث -ا ١ ت 
هالرمول عن الواردة الحبمفه م والبنصر، الخنصر أويبمط ئى، أف إما ١^^، 

الخنصزااوةبذس أراد! واثه سهو، والبمحرُ ابنحر 'لي4هل قوله؛ولعل التحليق، هي 
ابنبحديث والبنصر الخنصر عل ببالمؤلف استدل ثم صعوبة، فيه فالبحل والبنصر® 

أول.الئنة علميه دلت، ما حال كل عل حلاقه. عل أيه مع الزؤ 
واردة.كلها  ٠٢٣١وهاك الفخد، عل ط فهناك 

ثعاؤلأكوتيا((رىكفنمث)ركانشثلأنمإذا س:]٢اوندفيهدا 
®تحرثهاآخر؛ حديث، 3، وزد ولكنه قئريلثج؟! مى فيها لابد والإشارْ محرك، ولا 

إثازةالدعاء، عند ثوكها ؤإن،ا دامحا، وكها لا أنهُ الرا3 :نعوبما«ا؛،ويغظا؛ال 
عكتجل.علواممه إل 

اشعبد حديث من (، ٥٧٩)رنم الصلاة، ق الخلوس صفة باب المساجل•، كتاب ت لم مأحرجه )١( 
ههثعا.الزبثر ابن 

السابق.التخريج انظر ( ٢١
الهو،كتاب والنسافيت (، ٩٨٩)رنم التثهد، ق الإثارة باب الصلاة، كتاب أبوداود! أحرجه )٣( 

S/C£.Jالزبثر بن اممه عباد حديث، من (، ١  ٠٢٧ ) رنم الركة، عل اليرى بط باب 
قالثمال من اايمين موضع باب الافتتاح، كتاب ت اني والن(، ٣١٨)إ/أحمن. الإمام أحرجه  ٢٤)

ج.بمنت.حجر بن واتل حديث، من (، ٨٨٩)رقم الصلاة، 



١٩٥ممباسلأة)بابسةاسمة( 

محل

كميالتشهد، . ، ٥١١زموو علمني محاو،ت منعود ابن نوى بن! يتشهد يم 
والقات،والصلوات، في، رراشحثات ١^^١؛; مى الثووْ يعلمنى كإ كمه، ثئ 

^يمعواثعلتالهِاثين،اط؛ثمى;ه، 

ثاحثازة١^٠,^، ااس.و عن زوي حديث أصح هد؛ الرمدي: قال 
جار،وعإرْ عثاس ابن كتثهد البذ عن صح َ، بٌثرَ دنّهت ءإن • لدلك أحمد 

صء.

الامحإمأجل من  ٠١١^؛ينز هبمثئ عود مابن كفل الثص. جعل [ ١ ] 
والعناية.

الثشهإ٠.ح—يا عنايثه عل يدل أيئا المرآنء، مى الثورة يعلمني اركإ وقوله؛ 
البلعن صح بإ تشهد إذا ولكن التشهد، ق ورد ما أصح هو عود مابن وتشهد 

باس.فلا وسلم اله وعل علته افه صل 

٠.الصحيحم٠ر ق لست، نهءا >ذرولذ لا ااوحو.ه وزيادة؛ ]٢[ 

الصلاة،كتاب ومسلم؛ (، ٦٢٦٥رقم)باليدين، الأحد باب الأسمم.ان، كتاب البخاري؛ أحرجه )١( 
(.٤٠٢رنم)الصلاة، ق التشهد باب 

عودمابن حديئ، من (، ١١رقم)٨٦ الأول،، التشهد كيف باب اكُل؛و،، كتاب اش؛ النأحرجها )٢( 
ته.بمئ.الأشعري موصى أي حدين، من (، ١ ١ )٣^١ رنم التثهد، من آحر نؤع باب و؛ ;ْ.بمئ 
•خ.بم؛ئا عمر ابن حديث، من (، ٤٠٣)رقم التشهد، باب الصلاة، كتاب أبوداود؛ وأحرجه 



سقضاه1نيمصالإئماسبجضل ١٩٦

ا.بأس ئلأ التنهدات، بنص قظة ْشأحل انه هدا وممتصى 
نوىئ ا؛ ■عأ؛ها يزد ثم ركعتم، مذ أكؤ ١^٨^٥ ولكئت، منه، ينيغ هإدا 

'•الرصفا عل لكنه الأولى الركقتن 3، بجبس لكف اللمي. أف منعود ابن 
كئفيفه.لشدة ابوداود• رواه 

القووحذا ملنا إذا لأنه ثظث؛ فيه الزلف ذكزه الذي التفريع هذا ا ١ ل 
•كلمة هذا ؤمن كلمه هذا من مثمق، بتتهي• يأق أف يمكن صار 

أفأراد فإذا به، يتشهد أف أراد تشهي• من بلفظة محل لا اثه الصواب مولت ولكنتا 
يعقبممحاهماس ابن أوبحديث بلفظة، لامحل فائه عودرْ.بمنن ميتشهدتشهدابن 

بأحدأف أما الممق• الكيفك هذه عل التشهد— ~أى ورد لأيه منه؛ بلفظة محل لا فإئه 
•ظاهئ ثظئ فيه فهذا عليه قعا لم ما وسقط لفظه، هن.ا ؤمن لفظه هذا من 

الأولا~التشهد —يعت_يت صلاته بطلنا متعمدا الءشهل• ق مص إذا أما ]٢[ 
ولوئمح لا صلاثه فإن الثان التشهد وأما هو. السجود يدحله ناسا كان ؤإذا 

•ناسيا 

البي.عيا الصلاة ونحصيص الأوو، التشهي• نحفيفت هاوا من ؤيوحل• ]٣[ 
ابنوحدث هتعاُآُ عباس ابن حدث ل لأنه الأوو؛ دون الثاف التشهن• 3، 
كانهحتى الأول، التشهد محففح وكان التشهد، علمه الرمحول أن رْ؛.بمنهر عود م

٤(. ٠٣رقم)الصلاة، ق التشهد باب الصلاة، ياب مسالم; أحرجه )١( 
٤(. ٠٣رنم)الصلاة، ق التشهد باب الصلاة، كتاب مسالم; أحرجه )٢( 
ومسلم;(، ٨٣٥)رنم التشهد، بعد الدياء عن يتخم ما باب الأذان، كتاب البخاري; أحرجه )٣( 

٤(.٠ رقم)٢ الصلاة، ق التشهي. باب الصلاة، كتاب 



١٩٧ةتاوااسلأةرواواسلااسمت( 

لكلأولإنزاوامه الثالة ينز من ئهوصه ^١ ييص نأ 
صو ١^^؛ مامحة ثل ؤلأ:زذ ابجر، ل إلا 

نحل

١^؛،لأف قم؛  SjpUقم ^، ١٥١^^ زمحا كشيد، ظن مزغ ^١ 
صلاثنمت ممد ذه قظت م1\ محاو: P ننثود، ١^ زشة بؤ، أم و. 

ذاوي.ابو وواه 

^٥١خل الثلأم التنهد: علثا أف،/؛ش مل موو "S؛! ماو:منعود ش وعن 
ف«التحثات هولوا: ولكن اف، عل الثلأم ررلأمولوا: اللمزس: ممال، بمائه، مل 

ؤإش.انه عق ^!١ ئدو 
ثتج-بجاصمتكا،نيشرظالثءى،صامح، وص 

البمرى،عل، جلس الرمح، ق جلس لإدا وص ِفي ي م لمول محي؛ 
ؤس،الثش

ائماة.ا-فحاؤة عل يعني: ٠ الثصفر عل 
الصلاةؤيدكر الأموم متمث يئهص، ولم الأوو التشهد ق الإمام أ٠لاJ( إذا لكن 

يكرييشر، لا الُلا:؛ت بعفن وقال إلح• محمد•• عل صل اللهم ت البق عل 
تمث.ي أية والصواب الأول. التشهد 

الصلاة،مماب والزمزي.' (، ٩٩٥)رنم القعود، ، نحفيفق باب الصلاة، كتاب أبوداويت موجه )١( 
بابالممليق، كتاب ت اني والن(، ٣٦٦)رقم الأولمن، الركعت؛ن ل المعري مقدار ق حاء ما باب 

ج.بمتئ.مسعود ابن حديث، من (، ١١)٦^١ رقم الأول،، التشهد ل ، التخفيف



^^اضاه1هميصاسمماحمدبجحنبو ١٩٨

^غوةامى،بجصلكيط
الثحاري.وواْ نمعديؤ. عل وقعد الأينر، 

أكوبمن الثش، دخدْ محت البمرى وجبه باطن بمو ومحال 
نيمم:شمك،ثخؤ:سش

التمنى،ا.قدمه ومب اليمر، مأبض عند الينزى 

اليزىقدمه جعل الصلاة ئعدِق إدا افه. رئول لكف الرب؛رت ابن وقال 
جازا١'•معل وأته! ذاوي• أبو رواهما وسامحه• مجذ-ْ محغ 

ٌيعو لاك ميا؛ الأم و ثشئدان محقا ضلأة ل إلا زلا:وزك 
ؤلأخاخهإَلإهنغنمالإنمأْابر

هكداوناةه<ا محخد؛ ثئ الثنزى قدمه ررجعل الحديث• هذا ل الصواب [ ]١ 
إذافإما سز، لها ليس ا< ونتاقه مخيم ررمحش ت قولة لأو أول؛ وهي ا، منلمر ووايه 
قما الرواية فصواب عليه، لإنهس حاجه ولا المخي، نحت صارت، الساق تحت كانت 

ؤنائها<.رابئقخن•، منيم• صحتح 
تصفات، ثلاث للتووك يكون هدا وعل ]٢[ 

بأليسهونحلس الساق، تحت، من اليرى ونحؤج اليمنى، ينصسم، أن الأول• الصفة 
صض

الساق.تحت، من الثرى ومحرج خميعا، يمرثهإ أ0 والثانيةت 

؛٥٧٩رقم)الصلاة، ق الحلوس صفة باب اجد، المكتاب ت لم مأحرجه )١( 



١٩٩ةتاباسلأة)باسسةاسلأأ( 

نحل

ُتووايثازا وفيها  Wiاقن عل صل يم 

ذكزهما وهذا والساق، المخي المسرى وعبمل حيتا، يفرثهإ أذ والثالتة! 
العاد(رُ)زاد ق المم ؛ ٢٠١

و-يذامث؛ -يذا يائ أف أمكن إذ لكن حائزه، الثلاث الصفايت، من واحدة وكل 
أذفالأهصل البادامحئ، نوعت إذا أثث الصحيحة القاعدة عل بناء أفضل؛ فهو صْ 

٠

تارة.وتيدا تارة تهذا يأق 

كانإذا لكن ماح، ولا رابعة، صمة فهكب محفوظه ٠ داوذر \ي رواية كانت، إذ ثم 
أحدأن عل محمل هده صئش. نصمإ يمكن لا واجد والرواة واحدا، الخدين، "مج 

منلم.روايه وميم ذاوي، أب رواية سياق ق فيها وجب الثواة 

رجلنجعل إذا الأرض عل الركه يصع أذ يستطع لا الناس بحص يكون وقد 
فيهايكون أحيائا لكن الأرض، عل الريه تكوذ أذ والأحسن الساق،. نحت، السري 
ظه.

١^٧،لكن ي عل ضل ;_رراءلم - ٣ -واه الراجح ]١[ 
المسألة.ق الثلاثة الأقواو ألخد وهدا ثاجئ« ر)إبجا فال،: بل نكن، أبا ^ ٣١٥١^^

المدهّت،من والمثهور أوركن، أوواج_ا، سنة، أبا أدوالت ثلاثة فيها فالمسألة 

)ا(زاداس)ا/آ■"؛'؛(.
(.٩٨٨)رنم التث.هل.، ق الإثارة باب الملأة، كتاب أبوداودت أحرحها )٢( 



حنبلأصدبن الإمام الكاي^هم اصيقء،ى 

ممندلك معك ارمحإدا ١^^! ق الؤي. بقوي واجبه؛ لبمئر إحداحات 
ىئغواك<د

دلك،أميب كنت أحمد: ض الدمئش، نزعه أبو يال( واج؛ه، أي واكاتهت 

ممثا؛عينا حزج البن. إف محال؛ عجنْ بن كنب روى ما ووجهها 

صثمحثرا؛ولأئصةإلأه
إلزامي ^١٥ورعه عل دلل دلالث،اارآُ آ؛ؤب ارمحت، أحمد: الإمام قوو وق [ ١ ت 

يقول:أو يتهيب أن الإنسان عل بجب ايث وهو به، الإلزام عل الدل؛ل يدل لم ما الناس 
يمعل،لا يقال،ت لكن محرمه• لم والله محرم® ارهذ>ا أو: يوجبه• لم وافه واجب® ررهذا 

واجبإما تقول! أذ لأيد باق اف الإنيلرم الناس بعض كان ؤإف ؤيكممي• يسل، أو: 
انافلا أعلم، لا فقل: الوجوب أو اكحربم لك يّبع، لم إذا نقول: ولكن حرامإ أو 

اد4يقينا تنلم لا فيا تقول أف بملرم ولسث هالا، يرك أوأقول: هن.ا، يسل أنول: 
بأومحمحئ؛:إلُوابمأووأ.

مماؤإذا عل الاقتصار فيكن نة الي، عل الئلأة يأو مما ؤإذا 
مماؤإذا الثهؤ. مجود فيها يكفي النيان وْع العمل•، مع تركها بملح لا بوجوبها 

يأبأ؛الثهو.م ؤيلإ، حا، ؤيأن صلاته إل فيعود بها، يأف أف لابد ركن بأي 
١(.١ ٦ والإنماف)T/ (، AUالهداية)_:انظر: )١( 

الرومحواس)ا/هأا(.)آ(ام:



uLlS  (اسلأةuU  سة)اسلأء

إبرامحم،آل عل صيغ محا محمد، آل وعل محمد، عل صل اللهم رريولوا؛ قاوت 
أوإ;ناهم،غق نءلأوئب،ث؛ا;اتثق محئي، ن;ايك؛j نجت، محي !نك 

إنائ،محتلجث«تققظ؛ا"ل

الأصول!حيث من فوائد فيها القطعة هذه ا ١ ] 

وهوالأخر، التشهد ق وسلم آله وعل عليه اممه صل البي عل الصلأْ أولا! 
!أحمد عى روايتان فيها ~ أورياعثة ثلايق أو سائية ق ~سواء السلام يعقبه الذي 

أيزأة،ويم الأزل التثي عل اقنصن إذا ا0 الأنوأة بواحت، ليتت أبا إخدامحا 
ءنلأوك((رى.قغ ص ئثنق ))^١ قوه:والدJل 

صلالبي أف ;لأ.بمتئ عجرْ بن كعب روى ما ووجهها واجبه، أما والثانئ' 
ووجهاحرم، إل علمنا..ا، مد الله رمول اريا فقلنا! علينا حرج وملم آله وعل عليه اممه 

محثد(ارى.عل صز ال1ةلم ))^^١! قال!  ٥١ذك، 
لعليلث، صلتنا حن إدا علتالئ، نحل ، »^aLالئواJا١تج! بعض ق لكن 

لوأما الصلأة. ق عليه يصلوف أبم عندهم المتهمر من أيه عل يدل وهدا صلأتثا؟<ار؛ُ 
محمد®عل صل اللهم قولوا  ١١قوله! لكال شل ي<تئآنثق ، المؤلفقال كإ اللفثل كان 

x٥٧٩/١(،واكرحهم)١٢٩/١سوهمص)
دمح.بمن،عود مابن حديث، من (، ٩٧)٠ رقم التشهد، باب الصلاة، كتاب داود; أبو أحرجه )٢( 

أنثئتر ؤإن فقم، تقوم أن ثنت، إن صلاتك،، قفت فقد هدا أوقضت هدا ئلت، )رإدا بلففل؛ 
قعد؛٠.فا تقعد 

كتابلم; وم(، ٦٣٥٧رقم)ه، الني عل الصلاة باب الدعوا>تإ، كتاب البخاري; أحرجه )٣( 
'٤(.رقم)٦ التشهد، بعد المح،. عيا الصلاة باب الصلاة، 

(.٧١١رنم)صحيحه ق حزيمة ابن أحرجه )٤( 



^^|ضاه1همنيههالإئماسبجضل ٢٠٢

ببما،اللمي. لأض الصمة؛ هذه عل الصلاة ومحب أصحاساث بنص قاو 
ألفاظ^L، لأي أيزأة؛ الئلأة أر زكبجا الأصل، ئدا ثالآنلأذ؟قول 

الأحادين،لا'.علنه احثثنلم، ما منها ءئزئ أف موجب ٤^٥؛، 

أصلعن سألوا ولم الكيفة عن سألوا لأم الكث؛ ليان لكن للوجونم،، ليس 
الصلاة.

'،Jajإذا لكن لاووحود_،، لا لالك؛فق بياثا ااهولوا،ا ق الأم يكون هذا فعل 

الئلأةأة عل دو هذا فاة ضلأتثا« ل عمحك ث نخن ا>إذا ٠' اض ١^ إل 
الوجوب.نمرر أف يمكن وبيذا مممرره، كانت ءثوالصلأْوآلسكأ عليه 

كثامحم« عل ضل ررالليأ يقوله: فهلثكض عليه الئلأة قابوجوص إذا نأ 
آلهوعل عليه اطه صل البي إليه أنمي كعا نقول أف لأي أو ٠ ا،لذهس،ر مى المشهور هو 

وملم؟

١٠^أشارإليه حلاف، ذا هق  الصيعهنقول أن لأبد قال: الأصحاب فبعضي ،، ٥١

١٠صل...اللهم *هولوا: قال: لأيه وسلم؛ آله وعل علميه اممه صل الص إليها وجه الي 
الحديث.ذكر م

بالقصود.أتيت لأيك كمي؛ محمدار عف صل *اللهم قلغ: إذا يقول: وبعضهم 
وأئصل.أول وملم آله وعل علميه اش صل افه رسول ذكزها التي الكيمه ولكن 

إذافقالوا: الأول، التشهي. ق ;قمهإقه الأصحاب سلكه وقد ثظر، فيه هذا [ ١ ] 
الأحاديث،ي صفه كل لأف نوظاهت؛ فيه وهذا الأحادث،كس، علميه اجممُث، أنى؛إ 

(٢١vّ(،وثرحضالإرادات)١١٣/٢/١الإضاف))١(اظر:



٢٠٢اسلأة( همة ثنا 

محل

.، ٥١١وو رم لكل ماوت ابوهريره ررى ج أربع؛ من سعود أف ا وينتحبل 
الحيافتنه ؤمن النار، عياب ؤمن الثم، عدالته من ئالث، أعود إن ءالثيم يدعو: 

علته.متقى الدجاو٠٠ الميح _ ومن وال،ات، 

فهوالأحايين، عليه اجتمعن، ما ونقوو! يلس فكيمخ الأحرى، عن متقله صمه 
بواحمت،؟افليس فيه ا-حتلثن، وما الواجب، 

بإحدىفيكممى معينة صمات، عل وردن، الأحايين، لكنت إذا ،! ^lJبل 
،iajjli؛-يداولا اشظ -رذا لا ايث، تش° لم شن إذا لشذ يلمى؛ بأذ لا الصفات،، 

تيمال ولكي صعيئة. ؤلريمة هنا عليها مشى التي فالْلريمة ! نلمق؟ إثنا ت يمال( فكيف، 
وود•ما أعل عن أجزأه ورد ما باش الاتساق لوأش 

وعلعليه اممه صل البي لأف وذللث، بموذ؛ أف بجب إل الُاءاع• بعض وقال، آ ١ ت 
ارالتنهدت رواية وق  ٠٠أحدكم ئئهد ررإدا به، وأمر ذللثط، يمثل لكن وملم آله 

الوجوب،الأمر ق والأصل أ أربع٠٠ر من و\ب ررهلبمتمد مسلم صحح ق كإ الأ■محراا 
مافلأجل لأهلهئة؛ بالإنسان لوأحاطن التي الأمور من الأربع هذه وأف يس،ا لا 

عنيكز وفد واجبه، لكنت، منها بزبه يستعياز اف الإنوأف الهلاك مى عليه تئتمل 
ا.الصلأةر يعيد أف الأرع هده من يافه يستعد لم لثا ابنه أمز قئإههأيه ءلاوس 

(،٥٨٨)رقم الصلاة، ق منه يستعاذ ما باب الصلاة، ومواضع الماحي كتاب ملم: أخرجه )١( 
مريرةأبا حدينا من 

(•٥٩٠رقم)الصلاة، ق منه يستعاذ ما باب الصلاة، ومواضع اج المكتاب ت لم مأخرجه )٢( 



اسقضاه1همنيصالإئماسيءن؛و

مما Ajدعا وما ولكزه. أنع٠٠ مى محلستمذئافث أحدئم ثشهد إدا ٠١و1نلمت 
\لئدول،له ينتحب لي إماما يآكوف أف إلا بأس، ملأ والأحباو المرآن وردِق 

يؤثرواأف المأمو؛يرا،!لا عل يشي كتلا 

علني،ه•' اش لرسول مال انه ظغه الصدينء بكر ب؛؛( عى روي ومد 
ولابئفزالثيأقهلم،شىص^؛:١، ر)م: هاو: يهِفيٍئلأق، أذئو دُثاءّ 

الئحيم،االثمور انث إثك وارحمني عندك، من معفره ماعفرل أنتج، إلا الدئوب 

وجوبنامدليل يدعها، أف ان للأنينبغي لا ولهذا ٥^^،؛ والقول؛الوجونم، 
وملم.آله وعل علميه الله صل البل عل الصلاة وحولت، دليل مذ أموي 

إذاأما محموويذ، يكونوا أف بثزط هذا ولكذ يزصوا؛ذللث،، أف إلا بمم،• ء ١ ت 
انبذا؟ رمحوا أقم يعلم أف يمن فكيمج همصويثذ غتر كانوا 

3،به يئن أف بكر أنا ائ. عك الذي الدعاء موضع المزلف لمْيمح، ]٢[ 
قالوملم آله وعل ، uUافه صل الض لأئ التثي؛ ند أنئ ص ولكن ، ^١١٠

اّر ثاءا( ما الدعاء من لتتحم ا>وم عود: مابن ديث، حق 
M * !ء

الذكر،محاب وسالم: (، ٨٣٤رنم)اللام، قل الدياء باب، الأذان،، ى1ب، الخارتم،: أخرجه )١( 
ويجههقنن.الصديق بكر ش حدين، من (، ٢٧رقم)٥' بالذكر، المويت، خفمى اسحباب، بابج 

ومسلم:(، ٨٣٥)رقم التشهد، ؛*،و الدعاء من يتخم ما بابؤ الأذان،، كتابه البخارتم،: أخرجه )٢( 
(.٤٠٢رقم)الصلاة، ؤب التشهد ؛اب، الصلاة، كتاب، 



٢٠٥ةتاباسلأةر0و،ساتاسلأة( 

قفل

الآذمحثر<،كلام ينبه وما الدئيا، وئهوات باللاذ فيها يدعو أف نجوز ولا 
صلأساررإو اتير لموو طثا؛ وطعاما حنناء، ووجه ازوهيي اللهم مثل؛ 
ونزاءةو\ذئغ؛و التنتح مي إيإ الناس، كلام مى ء مي فيها بمنح لا هذه 

_،I^I«4ثنيت أثب الآدمنول، ث تخاط1، ^١ زلأة ئنبأ. ززاة اكنآن« 

الدئيابملاذ يدعوفيها أن يجوز لا أيه وهوقول،• جدا، صعيف القول هذا ا ١ ] 

العنديكون ما ®١^'>-، قال! وسلم آله وعل عليه افه صل اللمي لأف وذلك وثهوايا؛ 
حديثق وقال ٠، اللءاء«ر من فيه هأكئئوا الثجود ®آما وقال! ٠ وهوناجالاار ربه مى 
ا.ثاهءر غ ثلييغ التنهد من أحدثم مغ ®إدا ;ء.بمنن! عود مابن 

®إةوسالم! آله وعل عليه اش صل البي بقول بجوو لا ال عل استدلاله وأما 
هدا؟ل الاس كلام أين فيقال! ااناس(<ُ؛* كلام من ثذأ فيها كية صلاتنا 

لاحلمب فلأن يا هويقول! هل حنناء، زوجة ازوقنير ري يا مال! إذا الإنسان هل 
أيٍرحديث من (، ٤٨٢)رقم مجود، والالركؤع ق يقال عا باب، الصلاة، كتاب، ت منم احرجه )١( 

هريرة؛غ.ءنن.
(،٤٧٩)رنم والجود، الركؤع ق القرآن نراءة عن النهي باب الصلاة، كتاب لم! مأحرجه )٢( 

عباسابن حديث من 
ومالم!(، ٨٣٥رقم)التشهد، بعد الدياء من يتخير ما باب الأذان، كتاب الخاري; بمعناْ أحرجه )٣( 

٤(.٠ رقم)٢ الصلاة، j التشهد باب الصلاة، كتاب 
بنمعاؤية حديث، من (، ٥٣٧)رنم الصلاة، ل الكلام نحرتم باب الساجد، كتاب لم! مأحرجه )٤( 

قهبمد.السلمي الحكم 



سقضاهإينيصالإئماسبجضو

محل

١^٥ررثخ ١^، فنو ثم؛ م وكن م زالثلأ؛ نأ؛1^؛، 
،uS(jواليم/ذي. داود، أنو ^١٥ ا)تتدم<، ؤكئل1ها الكير، وكنريئها ١^^^٤ 

ك1لأوو.وآحب لطي فيه الص>لأة، طزل ١■^ 

ثمينه،عن ويلممغ ؛، ٧٥١ورجمه علتكم الثلأم ؛ ثموو ممثتى، ؤيلمم 
يمينهعن يلمم لكف البي. أف تنموي ابن ووى ئ كدللئ،؛ ينارْ وعن 

اله«ااا.

ابل الاستدلال فهدا ءياد0، والدعاء ؤيدعوريه، رثه، هوقاطن، أبدا، حنناء؟ زوجه 
الصواب,من بعيد ايه شلئأ لا الخدين، 

ؤإذاالآدموJا١ بمتله يتحاطن، هدا "زلأو لآئها؛دئتقوله أيصا كدللثج 
آدمئا.أحاطس، أنا فهل بمثله بمحاطوف كاذوا 

الناس،،م من فيها ءلأملمح ههصآصمُ: الرسول مول والراد 
يه.باز فلا الماس كلام محة با اممه دعائ وأثا الماس، ثثايه 

كانفإذ إم، يكن لم ما شاة ثدئوب،ا اذ الإنأف المألة: هدْ ي فالصواب، 
الدظء.ذ الاعتداء باب من لأنت محوز؛ فلا إء 

اف،اونجمه علبجر الثلأم ،.. ٧٥١ونجمه عيلإ  ٣١١١مول: ض ق [ ]١ 
حتىيلممحه وسلم أله وعل عليه افه صل الثي وكان ؤيلتمت،• والشإل، اليمن عن 



٢٠٧ه1باسلأةرو1و،سةاسلأةا 

وصعذمحه حدْ ش .يلم زئول زأيغ لخظ؛ وِفي 
أول.الثانية التماتهِق و؟5ون صحح. I ومحاو النيذي. وواه يتاره. 

مائلا:ئأطممت ١^؛؛، إل عأوقا« )م يدئ نمو: ١;>، محاو 
تلماءيحلم ه اممه ومول كاف عائثه: لمول وسارْ؛ يمينه عى ءورخمت 

ا;تداةالئلأمل؟رثخههاا'.ننثاة: 

ثرىُياصحد0ُُ

عوكمرراللأم يمينه: عن يحلم كان البي. أل داود لأب;، روايه وهناك 
ابنالحافظ محها قال اش« وزخمه عليئم رراللأم شاله: وعن وبركادهاا، اممه ورخمه 
صحيحه.إما ق)البلؤغ(: لآىق\مق حجر 

عنمح ثيء ئكل به، نقول أل فلابد رْ.بمها عائثه حديث صح إذا [ ١ ] 
وبئنهؤهو عائثه حديث بين فنجمع به، نقول أذ لابد ^١^٥^^؛؟؛ الرسول 
اليمينعن وأمناه القبلة من ابثدأْ إذا لأيه منامحاة؛ لا باثه رْء^بمئع عود مابن حديث 

حصلالقمود.أوالثمال 

يقول:ي المنة، تحاة علكمء ءاللأم يقول: اثه عميل ابن ذكره ما ]٢[ 
أيمااللمظ ومقتمى هسعود ابن حل.يث مقتمى بل ثهلر، ففيه اممهء ®ورخمة 

(،٩٩٦رقم)اللام، ق باب الصلاة، كتاب داود: وأبو (، ٣٩٠)ا/ أخمد الإمام أحرجه ]١( 
الهو،كتاب ائي؛ والن(، ٢٩٥رقم)الصلاة، ق اليم التق جاء ما باب الصلاة، كتاب والترمذي؛ 

مها،والمة الصلاة إقامة كتاب ماجه: وابن (، ١٣١٩)رنم المن، عل اللام كيف باب 
خ.بمن.عود مابن •حديث، من ٩(، ١ رقم)٦ التسليم، باب 



حتيلأصدبن الإمام ص ي الكأي ض المميق  ٢٠٨

الخلال•زاحثارْ عليه، ثص ُ، اكاذقةا مى أممز بالأول كبهن اذ ؤينتحب 
كافأنه ي ناحية، تنينه يئز كاف . ١^، أف قابمه، خديث، أءد ؤءل 

الهِننوُل قاو ئال: أنا لأف الث_لأم؛ لا:ثد أف ئش4 
صحيح.حس ث حي. وهال! السمدي، رواه ؛٠٠ ثج الثلأم ررحدف 

^١.يمده لا معن1ه! اiناركت ١^٠ مال 

به^٧.لأيوو شئثاة: قالأ-تد: 

وراءه،لذ خطاب، لأو باللام؛ سد«ئ أف حتن مذ يلشق أيه -الخطانمح- 
التماسه.بعد الكاف تكوذ أن فلابد 

مِسسسامحاغإدُم،بمبمُووص
ظاكبوسلم وعلآله عاله اممه صل الس 

محثبجئبالأولأكؤ٠ناسفي
الحواز،لبيان واحدة سليمة عل الاقتصاو إي ت نقول أذ المكن من إذ ثيء؛ منه الني 
محها•لأنث ولمس 

ورحمهعليخم ءالثلأم فيقول! الماس بعص أما يمده. ألا اللام وحيف ]٣[ 
يعصإو حتى كثبرا، يمدها اض® ورحمه علقم رءالثلأم المائة: وق فبمدها، اش« 

بمعل.لا أذ ئالثنة الثق، حلاف فهان.ا يقوم، بويذ الم
H  Mار



٢٠٩كتاباسلأةروابسةاسمة( 

قفل

تندبى ونهل عائشه لأن ئئه؛ والثانيه واحده، سلمه والواحب 
إحماغزلأي واحدأر مرْ صئم صل البل. أف  Gjjالأكؤع بن وسلمه 

ص\:والمروو.

راتي:كفيكئاالض.: محال ئاو: خا.>ا لأف زاجأ؛ الثاته أف زفة: 
منيم•دوام أ دسءالها٠ا بمتنه عل من أجه ءل 4نئب م مجي5، ءل يْ ٣ أف 

لكبج.واحتا ١^ ث5اف محللان، ه ع؛تاده 

بعضلكذ واصح، دليل فهو صح إذا ٠ الثلاثةُ حديث الأوو الحديث ت١[ 
عليهاف صل البل عن محثظ لم وقالات القل، صلاة ي ائه عل حمله لآمةإ؛ةل العل،ا؛ 
الفنءس.صلاة ق واحدة سليمة عل ائتصز اثه وملم آله وعل 

1دبملمقالوا قوا إذا لأيم الض. قالئ إى هذا همحق حابر حدث ]٢[ 
3خده،عل يده يضع آذ \-ىوؤاأ يكفي آكاذ ُرإتما ت فمال، منى، جيل أدنابه لكما هكذا، 

يفعلوذ،لكنوا الش لحالهم ياذ وهذا ، ٠٢١١٠وثمإلهبيينه عل من آخه عل ئم مبم 
سليمى.من لأبد بائه صرمحه وليمت، الثإل، وعن اليمئن عن مول لي 

(.٠٩٢ : ٩١٨أرغام)واحدة، سالمة لم يمن باب الصلاة، اقامة كاب ماجه: ابن أحرجها )١( 
عاتثةحديث من (، ٢٩٦رغم)الصلاة[، ق ]التسليم منه باب الصلاة، كاب الرطى: وأحرجه 

٤(.٤ ٥ الأحكام)ا/ حلاصة j النووي الثلاثة وصعق، ت.بمها. 
بنجابر حديث، من (، ٤٣١رنم)الصلاة، ق بالكون الأمر باب الصلاة، كاب ل لم مأحرجه )٢( 

كهققن*سمرة 



سقضاه1نينيصاسمماسبجينل ٢١٠

قفل

انهأحمد كلام ظاهز الماضي: ممال عليولم<ا هوبه: عق ائتقز محإن 
نئناشلإا« ررمحلبجا قال:  ٠٧١لأف الحثازة؛ ضلأة ل ه ص محزئة، 

الرخؤ'بدون حاصل 

م.
مذاي. نلأم وصقل مذ لأف محزئ؛ لا انه الصحح عنجل: ابذ وقال 

بدونؤا،نحز 1للم ١^۶، ذكئ فيه وزد ملام لأنه إزافاا ررورحمة فيه: قال أصحابه، 
•كالئلأمءاتي.ِفيمح 

\ئظو\ش4ِالثلأم(ا )رعأوئئ ممال: ج0ص ^11، بالثلأم زاق 

السقلأف وهوبعيد؛ عئصل، اقصود لأف صحته؛ ق وجها الماضي ويكر 
الصلأة،طني أحد ي به تنش ذكئ نلأ0لأ مزسا. إياه وعلنهلم مزسا، اله ق. 

قاعت^ترسهكافني.



٢١١ةتاو،اسلأة)بابساسمة( 

محل

صصلاثة، ثبملل لي م لب لإل أ، مى اووج بنلامه ، ۶٣
■ءت^ذ٥ؤاي حم-لتها. مذ والثلأم خمسعها، ثملغ ئد الصلاة ئه لأف عليه؛ 

J^j ، اليهفيه يزجتث الصلاة، ل طن أحد لأيه صلاثة؛ تطل حامد؛ ١^؛
لكم.

•هدين،عليه؛ يص بأس، ملأ معه وااصلئذ اثمفلة ا-عل بالسلام ثوى ؤإي( 
بنصنايثلم وألت( الإمام، عل رد البل.أو ررأمزثا لخظ: وق ددما٥، الإي جابر 

رواْأبوداود•علبمس،'؛ 

نخل

وانتعمارْ.ودعاؤْ الصلأة، مذ ادصزافه بند دعال ، ٧٥١ذكر وستن1، 
مكتوبة!.صلاة كل دبر ق السل.يقوو كاو المغثرْ؛ 

زيالكن الغابي،، j فهدا ا>وغ، بموي ي؛ إذا او الإنأف وااغاJت، [ ١ ] 
التشهد،بوئ لا أنه فكنا الأذكار، من كزها أيا بزي الخروج، نثه خاطرة عن يعزب 

ينويلا فكدلك، الصلاة عموم ق داخله لأما الجود؛ يئوي ولا الركؤغ، يزي ولا 
منوكذ ايه عل لوسلم او الإنوأف اللام، نثه يشرط لا اثة والصحيح اللام. 

يأس.فلا الصلاة من به الخروج يزخآ أف يوف الصلاة أركان 



سقضاه1هميصاسمماسبجضل ٢١٢

مدير.الحط، نله اقك، له ق، شريك ؤحوةَلأ اشُ، ؛لا ررلأإو4 
الد«ثث، ائد ذا يممغ ولا تثنت، و صئ زلا أغطث، و ماغ لا الئهأ 

ثلاثا،انثغثن م من انحزف زنوو رركاذ ثن:أئ: زقاو 
رواةوالإمحام« الخلال ذا :ا -١^ الثلأم، ؤثك الثلأم، ك ءاللهأ زمحاو: 

أصءْ
•مسهءدم 

اأ؛كتوتهمن الناس ينحرف جإ بالدكر الصوت رقع إف عباس؛ ابن ومحال 
عل؛هلمتقى بدلك،• انحرمحوا إدا أعلم 'كنئ، .. ، ٧٥١وشوو عهد عل كال 

سبماة؛وبماك؛يذواممه أف الصلاة بعي• سشحب انه يهزفيه الفصل هذا[ ١ ] 
هجتورا==غم وع؛ وممدا ^١ أق هآديظثوا ألصاوة محيثث ءدل تعالت لقوله 

عباسابن قال وهوكذلك. به، ثئهز أيه عل ل يل. الأحاديث من به امّتدل وما 
وأفبه بجهر لا باه والقول '. رثمنتهاا١ إذا بذلك، انحرفوا إذا أعلم 'قنت ١٠نجقبمنمحل! 

'•لأسباين، ؛ ، صعيفقول للتعليم يه جهر إثإ وملم آله وعل عليه الثه صل اللمي 
وككيرثولررس4حول لالفق_راء: قال فانه الماس، عئتة البي.قد لأف أولا• 

المساحي،كتاب لمت وم٨(،  ٤١)رقم الصلاة، يعد الدكر ياب الأذان، كتاب البخارىت أحرجه ( ١ر 
(.٥٨٣)رقم الصلاة، الذكريعد باب 

الساجدكتاب ومسلم؛ (، ٨٤٣)رقم الصلاة، يعد الذكر ياب الأذان، كتاب البخاري؛ أحرجه )٢( 
هريرةأي، حديث من (، ٥٩٥رقم)الصلاة، يعد الذكر استحباب ياب 



٢١٢ةت1وااسلأة)باو،ممتاسلأة( 

محل

المأهااُ؛ئنتمل مكانه ا"إفلوستي للإمامإطاله وئكرْ 

صل•كل،ا عليه يداوم ولا واحدة، بمرة يئصل التعليم أف ثانيا؛ 
أفأراد الرمول إف فنقوو؛ للتعليم، او4 مثمنا لو اننا ثالثا؛ 

اشليءومصاصم،وطمحبه،ذكون 
جهرا•يكوف وأثه 

—وعنهم عنا وعفا اه —رحمهم العلياء يعص يلكها التي التاؤيلأت هذه ومثل 
نجدةاظ لإ الإنسائ \ظ فإذا اّئدلوا، نأ اةقدوا أقم عل ّاء' إليها إى 
م^?؛٠، يستدو الإسال أف والوا-بم_، ينتقده، ما ^١^، حتى اشوص؛ أءناد، ي يلؤ 

له.تابعه الأدله وليست، للادلة التابع هو يكوف حتى ثانيا؛ ويعمل يعقد 
أف3، صريح نص أما وجديا الأحاديث، هذه إل ونغلزيا التقليد من نحرذثا فإذا 

مقوورجاو جاسلئ، إل أف فنصنا لو ولكن الصلاة، بعد بالدكر بجهر اف الأن
عليهملشوئث، ولوجهرمث، الصلاة، يمض—وف وجالا أمانلثج أوأف الصلاة، 

١^^٠واف آحر. وفتح ق  ١٠٢تاق والثنة للأذية، اماء قبهر؛ لا 
نكروآ:^سفيمضزائةسا 

يقعدلم البل.ؤ رظ^بمهاأل عائثه عن المؤلف، ذكره الذي للحديث، أولا؛ 
٠.ثؤا'أل'١ J١ؤمنلث، الثلأم انت، ؛راللهم يقول؛ ما مقدار إلا 

(.٥٩٢)رقم صفته، وبجان الصلاة بعد الدكر استحباب باب اجد، المكتاب ملم. أخرجه ، ١ ؤ 



^قضاهاهمنيصالإئماستيءتيل ٢١٤

نافدان إلا مند م ط؛ ١^١ ه اشِ زئوو لكف قالت: زه ثاممه لأة 
دواةوالإوام،، الحلأو ذا يا وزكت ام، يمنك الثلأم، أئن ر>امحم بموو: 

كافقال: ه شم وزى ج ينه؛ عى احرق ثاء ؤإل قام، أحب ئإل ماجه. ابن 
وم1للم.الثحاري ززا0 بوجهه• علتثا أيو صلاه صل افب.إدا ونول 

ينعللا منعود: ابن يمزل شنال؛ أو يم؛ن عى شاة، حط وينصرف 
واتيمنه، عذ إلا يتصرف لا أف يزى أ، من حظا للش1طان أحاJكلم 
ع1تهامممق عن ينصرف ما \ب.أكثز ننول 

ثنبقونررلا قال: الثي فإف المأمومئذ؛ تجبس لأنه وثانيا• 
الذيلأف الماس؛ أخرج القبله، ئنتمل لالجالوس، مهليلأ بض ؤإذا '، بالإنمراذج،ار

الإمام.تأحر إذا حرجا تجد سوفت، دالإنمزاف،اا منموق ررلأ النض: ينسل أذ يريد 
الفعل،أخل من ليس المن، عن إلا ينحرف لا أيه يرى أنه الحظ ا ١ ت 

ا'ءثٌن"تحيث حظ؛ له هذا يمتنه، عن إلا ينصرف لا انه يعتقد كؤنه أجل ثن دلكي 
بجائز.ليس جاننا شيئا أن 

المار؟أوجهه المتن جهه ينحرف هل القبلة عن احنق إذا [ ٢ ت 
جهةمن وأحيائا المن جهة من أحيانا هامحا، ؤمن هامحا من ينحرى نقول: 

،هاهنا ؤمن هاهنا من ينحرف، كان وملم آله وعل عليه اض صل اللمي لأف المار؛ 
خ؛هيبمتن.أنس حد؛ث س ٤(، ٢ رقم)٦ الإمام، سق عن النهي باب الصلاة، كتاب لم: مأحرحه )١( 
رنم)اأ"ّ؛ا(،الصلاة، من الانصراف باب الهو، كتاب والنساش; (، ٨٧أحمد)اُ/ الإمام أحرجه )٢( 

وأ-محهثماله. وعن يمينه عن ينصرف كان اممه. رسول أن رق.بمأات عانثة حدبن، من 
ومسلم:(، ٨٥٢رنم)والشإل، اJمان عن والانصراف الأنمتال باب الأذان، كتاب البخاري: 



٢١٥ةت1باسلأةرب1سستاسمة( 

هوويثبث النثاء، يثب أذ هالمنتحب أ، ؤساءا رحال الإمام لإ كاف يإف 
اممبرئول عهد ق اشاء ررإف تّلمهت أم لمول اشاء؛ ينصرف ما بمدر والرجال، 

محساصمحنممنضواف.نشذوِسلإي1و
وقالمي:مى1لذإاكَمئام ناثاةافُ،ءإِذا 

إلبمفى بدلك الإح-لأل الثحاري. رواْ اشاء« من هنؤوق من ينمد 
ياشاء.الرجال احتلاط 

علالمامويتذ بجي هل الحرف ؤإذا اليمتن• جهة داحا؛>، ينحرف أف لازما ولس 
يدأالانحرافهل ي! الكلام ولكن ينتمبلهم، ،: j^jأويستملهم؟ أوعل.بارْ يمينه 

كيماتيثرله.فيقوم الانصراف، ق صمه له ليس والآموم 
الخروج،عن قليلا اوجال يتاحر أو الأفضل فإو ؤنساء رجال اجثثع إذا [ ١ ] 

منوهدا اء، بالنالئحال عئتلط لا أذ أجل من وذللث، بحرجى؛ الئاء نادر وأف 
وسالمُا؛.آله وعل عليه اض صل السل هدي 

فإنهُوإلأ أذ:نحرف، فللمأموم ح١بما؛ الملة اميال الأئ؛ أطال ^١ )لا ]٢[ 
إمامه.انصراف مل ينصرف أف له ينكره 

من٧(، • رمم)٧ والثمال، المن عن الملأة من جوازالانصراف باب السافرين، صلاة تاب ك ح
يساره.عن ينصرف ممرا اليي. رأتم، أنه ههبه'• عود مابن حديث 

حديثمن (، ٨٤رقم)٩ اللام، بعد مصلاه ق الإمام مكث، باب الأذان، كتاب أحرحه )١( 
ملمةأم 



^قضاهاهمنيصاسمماسبجينل ٢١٦

ل\لثرأتادروق ^ ٨٥إمامئم ررإق ه! اللمي همال وقد ُ• مسجدا سهوا يدكن قلا 
^^نيافل٢ا«ززاةسم؛.

الملة، j-illJا-إلقلوس؛إطالة الثنةِفي أوحالم، مأته ض ادءمة1، قإن 
ويدعه.الأموم بموم أف واّز ئلأ 

١^يكو0 أف والأزJ الدلل، ش ١^ ذكر أنئ العجسث، ]١[ 
المحللفدكر الني« مال »نئن فال: ثأ محبميد(( ^١ قال:هو بالعكس، 

لأفطم؛ ي ذي ١^^، ٥^١ P بالعكس، يكون أن والأزل ض ه 
ظع،فالأزوضلضالأول،هاناAوالأنJ.الوىذياحت،ال، 

الضمحئم؛لأل المممحت،:إنالأضاد،يالإيم ]٢[^ 
ساىأف ومعلوم والأنمزانح، بين فمنن دالر'كوعاا سائرون( لا ١١ال: ق. 

الإئم؛الئكوعومٌ؟
؟ثل؛؟لثادؤ ا-ثكم: اشاوكاق الأقزانلأJوجي دلألة إة فالخوان،: 

•لإكل الخيل أو ْع لالنحل:ه[ ه تدتو0 ي ما ؤبمؤر ونمهء لؤمحقبؤثا 
صريح،بثهي، أحرغ قد الثجوؤ ول الرمع i، الأول أل هو هدا أحرج قاليي 

;;٥٠^١قان'كئوا، ذغأ هإذا عي، محلئوَا ٥^ بؤ لتزتأ الإى؛ حبل ررج قوه: وهو 
١^٠؛،إذا الإuم وأف ^u^،. مع يكز فنم هد! أثا ١;،آخرة، خنىثزقغ...«اه 

اللزوم.وجه عل به االأموم اتحال، فاقهى صلاثه، 

محابت لم وم(، ٧٢٢رقم)الصلاة، تمام من الصم، اقامة باب الأذان، محاب الخارى،: أحرحه )١( 
خهنبمثئ.هريرة أي حديث من (، ٤١٤رقم)بالإمام، المأموم امام باب الصلاة، 



٢١٧( S_l_ub)i_؛luL؛؛

نحل

كدازئاوت ا، عليها ثص اآكتوية، صلاته موضع للإمام وتكرْ 
عمت.ابن يعله صلاته، موضع أفظؤغ ؤللمأموم رْءثبمئ طالت، م بن عل محال 

بملالذي مثامه ل الإمام ارلاظؤغ هال؛ اي. أف سعته؛ بن الخوْ وروى 
قليلاايحزف ايثجد لضيي صزورة؛ دعتإلته قإف ايوداود. رواْ بالناس® فيه 
صلاآُ.ثم صلأْ، مض 

تحل

أزكاذشازت ني، الخامل وكن زم ذكننا، نا ء ال2ثلأة ^٧٠ 
نض.غاوقئل>نلأ يانح لا تكا، نلإ ئ الئلأة 

قوالتنسح الإحرام، ك5بيرة يعوى افقب؛ث تنعة؛ فيها؛ المحتلن وواجتاتبا 
١-^^،ؤللئ، ربنا وقول،؛ حمده، لمي ال٤ه نميع وهول؛ مرْ، مرْ والسجود الرمع 

^^^^^۶،...........ؤ...؛.ب.ب...ا....ءؤ.لأبب.......

كراهةعر ;مح.بمنقُأآ؛ عل بحدينؤ واستدJ '، أحمد الإمام أي؛ [ ١ ] 
صلاته.مكان ق الإمام تطئع 

آخز.ملكن إل ملكنه عن ثقل أذ الأذل ]٢[ 

(.٥٨١" ٠٥٨ )؟/ راهويه بن ؤإمححاق أحل. الإمام ائل مانظرت ( ١ ) 
والوارممي٣(، ٠ ١ الصف)٤; ل شف ل وابن ٤(،  ١٧الصنف،)X/ ل الرزاق همد )؟(أخرجه 

فيالمن)ا/اخمآ(.



سضاهاهمهمصالإئماسبجءتبل ٢١٨

نمدالثاتئ. زاكيئ ه البن م زالئلأة لا، الأثُل، ٧)؛؛^ 
وواقثن•محها وجوُب دكريال 

ذك

ض.'ه:ثأنأماو،ض 
آمي،ومول الرحيم، الرحمن الألب بنم وفناءه والإنتعادة، الإنتهتاح، 

علزاد وما ، موصعهنا ِفي والإحمات واجهن المامحة، بعد الثورة ونراءه 
ملءويول، المنفرة، سؤال لط المرة وعل والثجود، \لثأ5وآ ق الواحدة التنبيحة 

الؤُر■وقور~ف الأمحر، التثهد والتعودل، والدعاء، التحميد، بعد السناء 

وعشزوف؛ادن1ن وهي الأئعال، سنن الئاف• الثؤغ 
علالبمى ووصع '، ثلمه والزمع والرمح الإحرام عند اوين ومع 
،••••••••••••••••••ثجودْا ءؤح إل واثأر '، اءْا مح، وبممحا ^وى، 

صفهوالإحفات ايمهز لأف ئظئ؛ فيه الأقوال نتن إل والإ-خفات ايهر صم [ ١ ل 
هوالقراءة،ليس صنا العالمن(( زب ض ررالخئد الإنسان; فقوو هوالقزل، وليس القوو، 
بعصذكزمحا ولهدا للمزل؛ صفه وابهر الإحفايتح بل هوالقراءة، ليس جهرا وتوئا 

الأفعال.نتن مى الفقهاء 

الأول.التشهد مى القتام وهوت منها، ائت والصحح الرابع، لميدكرالوصع ]٢[ 
صدر0.عل كعلهنا أف الراجح أف لنا ومتق ]٣[ 
إشازئة،لانحاوربصزه فإنه الإثارة، >؛LJ ل ذلك سزمن ى ومنق ]٤[ 



٢١٩ةتاباسلأةروابسةاسمةا 

وءرْ،وأبه بئ والميه الظهر، ومد الرهمع، الرمحتثنِفي عل اليدين ووصع 
مواليدين ووقع الئجود، ل اليدين مل الرك؛مح، بوصع والبدايه محه، وامحاق 

أ،ا"لإلوسا وِفي محه وجليه أصابع وثح محه، والتجال النهوض، الركثتنِفي 
الئثهدِفي والتورك القبله، -يا منتهبلأ مضمونه، منكتثه حدو يديه ووصع 

الهالثشيالسالأَئووفينا:تراض؛ثزض 
البمزى>^> ٠٥١١عل التنزى ووصع و\وثأ\و؛، والإثارْ محنمه، ئمبوصه اايش 

والثجودعلالتنيم، ل وبنإله عذمحه والإلممايئ، مبموطه، 

وستقأصبعه، إل ينظر الإثارة عند فإثه التشهد، أوق الجدص ُين جلس إذا وذلك 
أد4يثمثمدعاء.

فإمابدون؛تكاء زئيا إذا أثا الأصايع، عل 1ظ إذ! إلا يكن لا هدا [ ١ ] 
عل٤^٠ أنئ بمظح لا الاس كبض الإ-اام، عر اثخأ إذا إلا الل4أ ئكه، ظى 

والثثابة.الإببمام من ما المج يكوف فحينئد الإبمام، عل فبجئ الأصابع كل 
عليهاش صل البي لأف ركن؛ الأئف عل الجود أف الصحيح أف وسق ]٢[ 

تئتةعق سجدرآ'- أمنداأى رواية• ~وفي ٢ أذأنجدر ®١^^، قال،ت وملم آله وعل 
.أنفه١١وأثارإل • • الحبهة عل • أعظم 

الصلاة،ممأب ومطلم: (، ٨١٢رنم)الأنف، عل الجود باب، الأذان، محاب الخاري: أخرجه )١( 
عباسابن حديث من (، ٤٩٠)رنم والثوب،، الشعر كف، عن والهي الجود أعضاء بابا 

ه؛هبمثمحا-
عباسابن ين، حد من ٨(،  ١٠رنم)أعظم، سبعة عل الجود بابا الأذان، كتاب، الخارك،• أخرجه )٢( 

.بمعا.



^قضاه1هممصاسمماسيءنبل ٢٢٠

وي ؤظ ١^٤٢؛، زص بالقلب؛ بمثق نا اكالث: واوغ 
مح؟ا•

نحل

ءرضا؛ا؛صلاة ق ١^١^، يس ولا 

الاستراحة.ه وجلالأم، عل الجود ت يعني [ ١ ] 
حشؤعبلا صلاه الصلاة، لّئ، هو وهدا حضووالقلس،، يذللث، يعني الخشؤع ]آآ 

كجسيلأووح•

الصلاةأم عل الهواجس" ت "يعنى الوسواس غلب لو فيإ العلياء احتلم، وقي 
بوجوبلومحل فلذلك جدا، ناقصه لكنها يبملل، لا أيا والصحيح أولا؟ ثبملل هل 

به.مل ومحي وجه، له لكاف ا>كوع 

السلام.عند الصلاة مى الخروج بمي• ]٣؛ 
ذللث،مع لمر لثتك،، رلأ بشة يس أنة ^>^ ۵١١الفنءس، ^*0 ق اكويت، ]٤[ 

علويومن يثابمه فإية الفجر صلاة ق يمنت، بإمام اسم لو أحمد الإمام محال 
سكان وكليا للكلمة، نس متابعته عدم لأف الإمام فمه مى وهذا ٠، دءائهر 
محالثةمى يكشر أعظم الإمام عن الخروج كان ولهذا أغفلم، كان أمحر المسالمارا كلمة 
صعنىّإمامة الصلاة ؤإمامة الصلاة، إمام 

داود)ص:0ا،(،الإماف)مأ/؛لإا(.ْائلالإمامأحمدرواةفي )ا(انذلر: 



٢٢١ةت1باسلأة)بابساتاسلأة( 

الرسولقاله قد أو ركعق، إذا اركعوا االناست يقول هل سبيأ,! الصلاة فإمام 
العصايشي أف ينبغي فلا به، يقتدي فهوإمام الرسول، ءال< قد بل ءثيآلصلأْؤئم؟ 

يتابع،أف االاموم عل وجب وجوبه مع الأول التشهد عن قام إذا كان ولهذا فتحالمؤ؛ 
الركعةهي حقه ق أما مع يبلس أذ عليه وجّب، الثانيه الريية ل الإمام مع يحل ؤإذا 

عاليه.والأ-محلأف، محالمته ولعدم للإمام؛ متابعه ^ا كل الأول، 

انتحباب،يروق الأئمة بعص الراؤيح صلاة ق يوجد فاثه كيلك كان فإذا 
بد.عة،،رهذه وية.ولت ؛ئرج فلا هذا يرى بمن الإنسان ائثم فإذا القرآن، حتم عند الدعاع 
ويؤمن.متثاع اجتهاد، أنة مالمّاله لأف ويؤمن؛ يثابع بل وم 

ك1إالمخالمة عدم وهي بال، عل له تكوف أف العلم لطاؤب ينبيي قاعدة وهدم 
قالشنع مقاصد أكؤ من إيه حتى فهوأحسن، القالومحتج" ~تأليف التاليث أمكي 

لوفعلنعم، الهلاعة. عل والأجت،إغ القلونم، هوتألين احي المق الحإعة صلاة وجونم، 
اتايعه.لا فآنا صلاته ق يطمثن لا الإمام لوكان مثلان يعتي ئنيءآحر، فهدا محرما سيئا 

تنب؟وحد إذا الفراتض ق يمنت فهل 

العامهوالستب هل التب هو ما لكن السثّث،. وحد إذا يمنت، نعم، الحراب! 
مامنه حطب من كل يتزوج، أف عاليه تعثز شانم، الإمام أف لو يحني! الخاص؟ أو 

إذاالقنوتر لا، الحواب! زوجني؟ اللهم ؤيقول! الفريصة صلاة ل يمنت، فهل أجانر، 
لفاف الإنيدعو فالخاز فلا، الخاز أن ي، بالملمهتن تزل ؤإذا عاثا، ألمزا كان 

نازلة.بالمالمن نزل إذا إلا يمنت، فلا القنومحت، أما الأح،ر، التشهد أوبعد لجود، اق 



حنبلايدبن الإمام فقه ي اهاي هلي اصيق  ٢٢٢

اف،رسول حلس صقت هد إيك إ آبت يا لآبٍا؛ قلت هال! الأئجم مالك آبا لأف 
بختذ،حمس مذ ثحوا الآكوية، ِفي هنا ها رعئ وعثإذ، وعمر، بكر، م و. 

حتن.حديث هدا الرمدي! هال محدث. بى، أي ت قال، يمنتول؟ أكانوا 

لمالعرب، أحيا؛ مذ حي عل، يدعو شهرا كث الس. أف أست وعذ 
ؤكئ.زناةس؛.

الركؤع؛بعد الصح صلاة ِق القنوت هللامام ثازلة يالمنلمى يرل، ئإن 
صلاةق يمنت لا سكايز اش رسول، أن ايوهريره روتم، ايثب.ج برسول اقتداء 
هومعل دعا دعا إلاإدا المجر 

الاموماراُحاف فمد الدعاء ق نفثه خص إذا الإمام أف الحديث ق ورد وقد 
المامحهجعل سيء\ةمحوةتال الله أف من الحكمة هي أعالم~ ~والله وهده حياثة، فهده 

القارئأل مع أعبدا؛ ارإياك يقل• ولم ه مثل ؤإ؛ك الحنع بصيثة أو التعظم يصيعة 
ؤؤإءكتمول! ولهدا متعددين؛ لأناس ّمأ السورة هده أف يعلم تحال افه لأف واحد؛ 

يقولبه يثر الذي الأحر الدعاع 3، لكذ بالحمع، ]الفاتحة:ه[ 4 منعثث دإ؛ك تثد 
وذاكله، دعاء هدا لأف باش؛ نحوي يقول! ولا جهم،، عياب من ُاه ءآعوذ الإنسان! 

دءاءٌلنمح.

رقمحاقن، وص الرجل ابمل ياب الطهارة، كتاب داولت وأبو (، ٠٢٨ )ه/ أحمد الإمام حرجه أا 
رنمبالدعاء، ه تفالإمام ؛محص أن كراهية ل حاء ما باب الصلاة، كتاب والرمدىت (، ٩٠)
٦(،١ )٩ رقم يصإب، أن للحاقن النهي ل جاء ما باب الصلاة، إقامة كتاب ماحه؛ وابن (، ٣٥٧)

يهئبمتئ•ثوبان حديث من 



٢٢٢كتاباسلأة)واسسةاسة( 

اكئا١أ.لأخاد ذبك زيز و)ئثه( ززاةتعيد 

ولكود.بمق عمن اممه. زسوو محوو مذ ثحوا ينونه ق وبمول 
والمنلنات،والمنلم؛ذ و\لأ0ؤ1اب، بلمومنى اعفن ارال1هم القنوت؛ ِق يقول عمر 

اللهموعدوهم، عدوك عل وانئزهم سهم، دان وأصلح يلونبمم، لهط وألم، 
خالفاللهأ أنتاةك، ثمائوذ بخو/و الدين ١^١^، م كفزة ١^؛، 

المجريتذ،العوم عن لا٧ الإى بأسلخ، ى وانزل، أيدامهم، وولزل، لمتهم، كص 
البلادمن وغرها والهرناك البوسه ق وجد ما ممل التازله وحدت ؤإذا [ ١ ] 

الإمامبل اجد—، المأتمه وليس الأعظم، —الإمام فقط الإمام إلا يمشت، فلا الإسلامك، 
فقط.اللأ، إلا لا:_، اشلكة ل ها ه بمي ١^، 
الرمولإلا هثث، المدينه اجد ممن أحدا أف لم؛ئمظ لأيه يمشتؤ؛ فلا غإئ0 أما 

د\5لوإلأ الأول، بالدرجة الإمام هو الملمتذ بأمور المنيل ولأف 
شل.الأعظلم الإمام إلا يمنت، لا الفقهاء! قال فلهيا منيول الناس 

كالأمراء.وثوابه الأعظم الإمام يمنت، وقيل؛ 
الناس.آحاد يوف شل مسجد إمام كل يمنح، وقيل• 

مصل.كل يمنت، أف يمس اده الأصح، هو وطا مصل، كل يمنح، و٠يلت 
رأيعن يتندروا أ0 ؤيثغي ال،كلمه، تتمنى أف يكعي لا اُنجاعة اجد مj، لكذ 

يمنح،هذا يكوف أن أما قنتوا، ائتوا المساجي•؛ عن البلد ل المؤول تال فإذا واحد، 
الذيإما الإمامم(، أحد  ciيتنمذ أف ويوحب، الملمس، يمرى فهذا يمنت، لا وهذا 



سقضاه1هميصاسمماسنيص ٢٢٤

يكظك«١^^٠٢، ١^ ١^ بنم 

غمم،يوف ؤفت بنفسه يعتد اثه الناس فيه طعن يقنت الذي يقنت، لا الذي أو يقنت 
الئلأن؛نادمام ايظز يمنت، ولا ايلمي، بأمر ثيم لا رجل هذا يقولات يمنت، لا والذي 

٠وقن2إح لمن المبأمور الذي.؛تم 

أفإلا اجد الملأئمة لا!ببغي عام القنوت، باق القول احرثا ؤإن اثنا نرى لهذا 
باضالناس ألثن واحد؛ِممعاس،هظوك :شدئواضرأي 

ُدء..ِ َِْة. القنوت؟يتمز وهل 

منت،مثلا! يزول. فاثه القنوت مميغ أجله مى الذي السن، زال إذا الحوااثجت 
قتلواالغمار من قوما لأف ثمنت، ينتصروا. حتى ثمنت الغماز، محاربوف قزم لأيتصار 

إجراؤه*نجب ما عليهم وجري حم، ثظثر حتى منت، أوعلمإءئأ، قزاءنا مثلا 

أوثطورتحدد إذا م بالثز، مده أJنا فالفلاهز محلويلأ القنوت، سن، امتمث وإذا 
المنون،٠نعيد أكقر إل 

فعلتبهر؛ ولا الركؤع قبل منت، والإمام القنوت،، يرى لا الماموم كان ؤإذا 
المامومأليقزأمىالقرآن.

واشبمارى.اليهود هم ٠ الكتاف،ا،أ أهل كمزة العن رءالثهم رمح.بمتهت عتز قول، [ ١ ] 
مذمزمن، يوجد نحم، مومذ؟ الكتانم، أهل ق فهل الكتافااا >ركمنةأهل قال: وقد 

لواليهقي (، ٣٧المنن،)ه/ ق ثسة أبيأ وابن (، ١١١الصنم،)م/ ق الرزاق، عبد أحرجه )١( 
الكرى)آ/-اأ(.الش 



٢٢٥ةتاباسلأة)وابسةاسلأة( 

ملامبن اللب فعد ا، واانجاثيُ ؛ سلأمُ بن ائب عد مثل بالرموو آمن 
وامرابجم•اضاوى ء ثى وامحابي وظ<0لم، اليهوؤ أخباو من 

غزهم؛من بالدد_ا أحل الكتايت، أهل كمنه لأف الكمزة؛ حميع عمر يذكر ولم 
وليسعناد عن هكمرهم أبناءهم، يعرفول كإ محمدا. يعرفوف كتابا، عدهم لأ0 
-بذا،جديروو وهم لآ.بمئ، يدعوعليهم عمر كان فلذلك أعلظ؛ فكانوا جهل، عن 

قبوياكذوا والقئارى؛ ال؛هود عل افي نعته ١٠يمول! كان حياته آجر ل ه والبئر 
آ.ةساجد<ار أسثائهم 

للعن،أنل فهم القيامة؛ يوم إل لعائنه عاليهم يثابع أل تعال ال؛ه ثنأل ونحن 
فهذاصاغرول، وهم الحريه يعطوا حتؤر ماثلوا لأل وأنل للدس، وأنل للب، وأغل 
محزمثا ;مون ولأ ألأم أثوءِ ولأ أش ءطوى ١^٧؟ ثنوا ؤ اشُ؛هت أمز الذي 

أيوئظوا ء محأألخمح، أك بم؛ أم ^ ه أق;تثومح 
عليه.قدزنا إذا ذك ؤيكوف لاكوة;ا'أآ[ ٣،^<^ وين( د يص 

قفنحنرعاجزوف وحكاما، سعوبا الحاج، وصبها عل، الإسلامه والأمه أما 

(،٣٩ ١١رنم)الدية، إل النح،هو\صح\و< هم؛ باب الأنصار، مناقب كتاب اJخارىت أحرجه ( ١ر 
خ.بمد.أنس حديث، من 

كتابو.سالمت (، ٣٨٨)٠ رنم التجاتير، محوُت، باب الأنصار، مناف، كتاب الخاريرت أحرجه )٢( 
نْء^بمثد.هريرة أي حدث من، (، ٩٥١رقم)الحنانة، ملر التكبثر نر باب الخنائز، 

كتابومسلم: (، ٤٣٦، ٤٣٥)رقم المة، نر الصلاة باب الصلاة، كتاب الخاري: أحرجه )٣( 
عباسوابن عائشة حديث من (، ٥٣٠)رقم القبور، عل الماجد بتاء عن النهي باب الماجد، 
هقم•



^قضاهاهمهمه4الإئماستيءتيل ٢٢٦

إذنحن م الإلي، الأم هذا تنجد عن عاجزوذ هذا، عن عاجزوذ الحميمة، 
لإليهم نصي أذ نريد إليهم، سيء أل ثريد نا لغيهم~ أو ~هم الإسلام عل 

كمرهمعل بقوا إذا أما والآ-يمة، الدثا ق به ينجوذ الذي الإسلام، لدين إدحالهم 
رروالذيو: المحن لموو لهم؛ نجاة فلا الأيترة ل أثا الدثا ل هإنا:^0 جن؛ فإذ 

^ديوَلأص>افبمَلأمحئ"محن
النار«م.بمارسوJرا١لأثاذينأب 

منحم، وحمه ماتلهم ولكذ وعص؛ا، نقانلهم لا الغمار ماتل عندما نحن إدذت 
ماأبعد ؤإذكاثوا إحواسإ، مهم الإسلام ق دحلوا ؤإذا الإسلام، ق يدحلوا أجلأذ 
و؛لأدا.سأا عنا يكونوذ 

من،، ١  ٥٣رمم)ه، محمد نسنا برصالة الإي،ان وجوب باب الإييان، كاب ت لم محرجه أ ا
قتهبمن.هريرة أف حديث 



٢٢٧ةت1د،اسلأةرب1بهلأةامااوع( 

ه صص
ب1به،لأةاممثنعااا

H إ  M *ا

أوررواغلئوا ءتإ|قتقظث اف، نموو لمول البدن؛ يطئع أ أءصلا وهي 
آكدفتطؤعها الهمووس، آكد هزصها زلأ)؛ ماجة. ابن رواْ الصلأ0اا أعهالئم حتر 

الأطئعل^ء.

ذلكمع الله أف لولا لائه يعباده؛ سءاةقوةأئاق اممب رحمة من بالصلاة التهلؤغ ا ١ ] 
قالتهلئغ لعباده مع أف تبمائذؤقاث اممب نعتة مى لكن وغلاله، يدعه فنلها لكاف 

العادات.

ُُْ ء;ٍَََ َتء  الفرائصلأف الفرائض؛ تكميل يم ع،ثل، لله التعبد اكْلوعت هدا من والقائدْ 
والفرائصالقياتة ين؛ نأي الفرائص، حا ريع النوافل لكن مص، ثى ظو تكاد لا 

فرائضمن فريقه تجب لا ولهذا تالتطؤع؛ ءغ؛ْل افه فيكملها ناقصه، اتتتها التي 
لهوالصيام ®الصدئء ثطؤغ لها والزكاة يطئغ، لها فالصلاة تْلوغ، ولها إلا الإملأم 

-ءاو0الفرائصى تكنل أف أجل مذ هذا كل ثطؤع، له وابهاد ثطؤغ، له والحج ثطؤع، 
الوافل•

[J[T  :اشلئغلأف الأصح؛ فهل التعيف.ل؛ عل تدل، أنمل()من( )من نسخة
وليل)أقفل(.بالصلاة)منأفل( فاشلئع بالصلاة، التطئع من أفضل بالحهاد 

هيالصلاة فريصه باق قريصتها عل الصلاة ناقله ;؛تذآنئذ الولف قاس ]٣؛؛ 
الفم|ههظآمحوثؤ الؤى لأف ئْلر؛ ~فه أزكي نافلتها فكانت، الدف أعال أؤكد 



صضاهاهمهمهعاسممأء4دبجضل ٢٢٨

Iهتام I أويعه ينسم وهي 

نص؛أ<؛4أ؛نإع:ال1؛و\لإس أص 
أ،.......المزاتصا ثع \لئو\وب الأوو! ١^؟ 

اله<اراُ.نبل ايهادل تنامه ذريه ®إل لإسلام؛ اي 
وصاكللم،مالخلمسم

الخلمإل الطس حائ لأئ اض؛ سل ق الخهاد من للظم- أنلأ لكن -ق أفصل 
داخلها،ق العلم إل محاجه الإملأمة والأمه العلم، إل محاج إنسان كل ملحه، حاجه 

الماس.ومع مسها، ول حاوجها، ول 

إلل ابهاد، إل صرورمحم بذ أشد الشريي العلم إل الناس فصردرْ 
علإلا يعمل وكسف المجاهد يسبمر فكيف الثرعي، الثلمم إل بماجوف الجا؛بين 

العلم،بتعلم إلا الثريعه متضيه ما إل يصل أف يمكن ولا الشريعة، تقتفيه ما حتست، 
طاملامة:آأا[يخي:لأبج؛ولهذاقال 

ألنبنؤ نثنممهوأ  tSjUfمثؤ ثرينَلإا ؤءي الحهاد إل كامه بجروا أف 
العلمأحمد؛ الإمام هال، لاكوبةتأ'أآا[ ءندطث>ه دلهمِ لجماءيم مم،-ءّلدا ؤلبمذروأ 

لأبمدلهُثتىةر؟ا.

المراتص،تنمى كإ وئنمى بيا، الإخلأو يثغي ولا لها، تابعه أما بمني؛ ا ١ ] 

رنمالصلاة، حرمة ق حاء ما باب الإيهان، كتاب والرمذى، (، ١٢٣ )ه/ أحد الإمام أحرجه ( ١ ر 
حديثحمن (، ٣٩٧٣)رنم الفتة، j ان اللمكف باب الفن، مماب اجه: وابن (، ٢٦١٦)

حملبن معاذ 
(.٣٣٩/٢)٢(اظرالفروعلأ؛نْفلح)



٢٢٩ةت1باسلأةرواواه،لأةاصوع( 

عشزه الئى مل ررحفظت ت هال عمن، ابن يكزها ركعايث، عئر زآكدها 
وى،الزب ثزك٠محبمJثا، القي، م زكؤن زئناُتج: 

........................

عثزه،أما الولمح وذكر معها• راتبثها فاقض وفثيا وحرج الفريقه، لوياسلئ، حتى 
علتهاش صل البي رركال قالت،؛ نيقؤههقآ عائثه لحديث، عئزه؛ ائنتا أنيا والصحح 

مدها«رأا»زكعتان عنز: ١^؛ حديث، وق ا الظهر«ر مو أزما لاينع ونلإ آله وعو 
والمجرركاثني، والعشاء ركعئين، واآمم_، ركعاُتج، سن، الفر رواتب فتكون 

زكتى.

عداوما تصل، لا والعشاء والمرُت، الفم فرايبه سمر عل الإنسان كان ؤإذا 
صلاةمن محزم لا لكن ئثافز، بأنهُ حكنثا إذا ئنافزا، دام ما نجل النوافل من ذك 

التطئعاممق.
مىأن فالصحيح صحيحا، ليس ممرا؛ ق الثق يرك الئثة ررإف ت بعضهم وقول، 

والعثاءّواالخرد_ج الفتج ق الراته يملأ لا أف المق 
^^بيئهاأوموفيالمإ،وهذكفيزمح]ا[إوالأئضزفيهدْ 

آلهوعل عليه اش صل البل لقوو الست،؛ ق تكوذ أ0 الأصل إف قلنات وإد،ا ايرتحج، 
عليهاممه صل الش ولأف عام؛ وهذا ا اثقتوته٠ار إلا سه ق المرء صلاة أمحصل ١٠وسلم• 

(.١١٨٢رنم)الفلهر، فل الوكتن باب التهجد، كتاب اJخارىت أحرجه )١( 
صلاةكتاب ت لم وم(، ١١٨٠رنم)الفلهر، نل الركعت؛ن باب التهجد، كتاب الخارتم،ت أحرجه )٢( 

٢^١(.رقم)٩ الراتبة، السنن قفل باب المانرين، 
ايانرين،صلاة كتاب لم: وم^١(، ١٠رقم)١ الليل، صلاة باب الأذان، كتاب البخاري: أحرجه )"١( 

ني؛ج^بمنن.ثابخ بن زيد حدث من ٨^١(، رهمم)١ بيته، ق النافلة صلاة استحباب باب 



ضاهاهمنيه4اسممأصبجحتبو ٢٣٠

حديتنيأحد. فيها البي. هل حل بل لا ناعه كاثث الصح، ميل ووكعمحن 
و.ئممق نىقن«. ضل ١!^، زطلمغ 1^0، ك \ووق0أ1\ طثه 

مءم .وي:فن اضِ ننول ررإف هانئ: مالت لشم؛ اص 
منإئ أحب المجر ااركاثا ت ومحال المجر® ركعش عل منة معاهد0 أشد ؛ ١^١٢٠من 

هااثل«َنواة5وداثد.
نكشاش.يصل زئوو كاJ عائثه: قهفيمهناا١'؛ ويشمحبثة 

ئه.مممق الكتامس،؟ مامحة محزأفته، هل ؛ لاقوو إو حر محثحس، المجر 

أفعل داله والفعلثة القولثة الثنة فتكون ُ ر سه ق الثاتيه يمل كان لم ومآله وعل 
.يالرسوواقتداء بيته؛ ق الإنسان يتتلؤغ أف الأفصل 

١^٠^؛(أم عائقه كاثت حتى يطوي، ولا ئثهنا أف ^ ٠٥١١ركعش ق السنة [ ]١ 
التحقيق.ندة من ٠ الكتاُس،؟،ار مامحة أمحرأ أهول؛ إق ُحنى مول• 

التق—ق —أيأ الفجر ركعشر ل أطيل أف أجب انا ان• الإنفلوقال هن-ا وعل 
أةمع التطويل، مى أقصل فالتخفيم( حطأ، قلنات التنمح. ونيادة الدعاء من لأكأكن 

الالأمر، مواممه الايع حقيقه أن ، ثمفوتمدا بالأد؛اع، أوق الئق لكن عبادْ، الشلويل 
١٣٧فهدا الزيادة، بطاب الئة حاأ0 إذا إلا باد، لا بالكيفج ي الزاذة، 

صلاةكتاب ت وملم (، ١١٧٢)رقم الكتوبة، يعد التطؤع باب التهجد، كناب ١ليخاريت أحرحه ( ١ )
عمرابن حديث من (، ٧٢)٩ رنم وبعدهن، الفرائض نل الراية المن فضل باب السافرين، 
هتهنمحأ•

كتابوملم؛ (، ١١٧١)رنم الفجر، ركعتي ق يقرأ ما باب التهجد، كتاب اليخارىت أحرجه ( ٢) 
(.٤٧٢ ) رنم الفجر، سنة ركعتي استحباب باب السافرين، صلاة 



٢٣١ممباسلأء)وابه،لأةامممع( 

آسهن وؤؤ 4 تأق، وش المنيات وكم وِفي محهثا بمرأ 
نأيؤؤ المجر! ومحنتي قرأِق البي إف هريرْ؛ ابو محال 4 أرثد 

منللمااُ.ووا0 4• لحتثد هوآس و4هاو 4 آلًكغروث 
ؤؤالزب' بم" الركعثم ق بمرأ كاف البي أف منعود ابن وعن 

ماجة.ابن زوا٥ 4. مد -أهوآس و4غو 4 آلخفنروث ثأه 

حديحبن وائ روى ولما عمر، ابن يديث البيت؛ ركوعهنِفي ؤينثب 
ئاو1م منجدثأ، ق المعرب محصل الأسهل عند ني هِفي اش رنوو ررآتاثا محاو! 

ماجه.ابن رواه سوت؛كماا الؤكعتأنفي هاد؛ن رءاركعوا 

4را*،لمحثد هوآس 4 آلخقتغروث الفجرب-ءاؤهوقأي ركعكب ^j، ا ١ ا- 
الضم،النهار صلاة أول لأف النهاربالإخلاص؛ صلاة لافتتاح ذلك؛ انتحب وإد،ا 

هدو4مح 4 ٦^؛^^ نأي ه الإحلاصزت فيهاَبنورو فتمرا لها، نح وراقتها 
ءنه،اتأويمرأبدلأ الخر، توجيد فيها والئانيه الطن--ا، توحيد فيها الأول 4 لممد آس 

سونهق الأنة إلآخر [ ١٣٦]^:إمح4 ءاق أنف ونا إمحنا د؛آمم أش ءَاثكا 4ملوأ 
^١^ئتث ْقثوم ^١٠^ طنو\يج 4ق الثاتة: الرمحنة ول القرة، 
عمرافال محورة ق [ ٦٤لألءمرانتقبما4 يهء فيك ولا أث، إلا فد 

من(، ٧٢٦)رقم الفجر، محمة ركعتي استحباب، باب، االسافرين، صلاة كتاب، لم: مأحرِحه )١( 
تهنبمثئ.هريرة أي حديث، 

من(، ٧٢٧)رقم الفجر، نة ّركعتي استحباب، ياب، السافرين، صلاة كتاب، ملم؛ أحرجه )٢( 
ح.بممح.عباس ابن حديثإ 



اصضاه1نينيصاسمماسبجينل ٢٢٢

j^ :ض ١^، بمد \ص من بز أيد: داَل 
التت.

خبةأم ززث ج ؛ ^jUذخ ١^، مو أنبع م الخ1ظئ يضئ 
بخدهاوأربع الظهر مل أرع عل خايظ ررمى مول* اض. رنول ثمنت قالش: 
صحيح.حديث هدا ١^؛؛^•^('' محال النار® عل اممه خرمه 

صاينصلأل:ئونئولاش.:^
ملمأنبم«رواةلإوداود•

ارسهأ اممب رسول مال مال؛ هريرْ، آبو روى تإ الزب؛ يمد بت وعل 
تة٠١عشز0 ئتي عباده لك عدلن يثوء، بتنهى ؛^^^٢ لم سئا انئرمت، يمد صل 

رواْامحذي•
العشاءالله. رسول صل ما ;?؛.بمهر: عائشة لمول العشاء؛ يمد أرع وعل 

ثرذلم فالحاظه الحافظة، ذكز فيها ليس مائها الش الأحاديث بعص ؛ا ]١ 
•٠ هققبمهرر ■ميتة أم حديث الأول الحديث ق إلا 

(٢)تمأنيح\ااسة:»م ^ماضيهاتحقق أثا 

رقم، b،_jjالظهر قل الأربع باب الصلاة، كتاب داويت وأبو (، ٥٣٢ )٦/ أحمد الإمام أحرجه ( )١ 
منثواب باب الليل، قيام كتاب اني؛ والن(، ٤٢٧)رقم الصلاة، كتاب 1 والترمذي (، ١٢٦٩)

اتامتكتاب ماحهت وابن (، ١٨١٢)رنم المكتوبة، سوى ركعة عشرة ينتي والليلة النوم ق صل 
(.١١٦٠)رنم أربعا، وبعدها أربعا الظهر قيل صل فيمن جاء ما باب الصلاة، 

وقم)\لأ\\هالعمر، نل الصلاة باب الصلاة، محاب وأبوداود: )آ(أحرحهالإظمأحمد)أ/لأاا(، 



٢٣٢مم1باسلأةرب1بهلأةاص( 

نحل

خفرْل ء ه الض س ئزكدة؛ ئأ زم \ؤؤ. اش: اوغ 
أذيمحترأحب ص ررااوئرحى، ت ماو اللمل. أف أبوايوبت وووى وتمره• 
بواجدهنحير أل أحب دس محمعز، بتلاث تحير أف أحب دس محئعل، ثحض 
ابوداود.رواْ هأومعل،ا 

اربعصل إلا مط العناء س اض رمول صل ررما ٠ متارار اآثرص« ثني صل 
المحامظة.منه يفهم هذا آ ركعاتااُ 

صحتإذا القس هذه لكن باللازم. والأمحئ! صرثئه، فيه الحاظه فالأوو! 
عئئإما هى! للفراتفى ملازمة منة كون الش فالثواتب وواتب، ليت محإما أحاديثها 

يكن®لم هؤهقهك' عائثه حديث عثرعل اسا ؤإثا ، عمن ابن حديث عل 

عمراين حديث من (، ٤٣٠)رقم العصر، نل الأرح ق حاء ما باب الصلاة، كتاب والر*ذىت 
•ههبجا 

رقماجلغرب، يعد ركعامته وصمته التهلؤع فضل ق حاء ما باب الصلاة، كتاب الارمدىت أحرحه ( ١ ) 
رقمالغرب، يعد ركعايتؤ الستر ل حاء ما باب الصلاة، اقامة كتاب ت ماجه وابن (، ٤٣٥)

ح.بمتئ.مريرة أي حديثه من (، ١١)^١٦ 
العثاء،رفم)يمما(،نل الصلاة باب الصلاة، كتاب رآ(أحرحهالإيمأحد)أ/ح0(،وأ؛وداود: 

ة.بمثا•ءادثة حديث، من 
(.١١٨٠رقم)النلهر، نل الركعتن باب التهجو، كتاب البخاري; أحرجه )٣( 
(.١١٨٢رقم)الفلهر، نل الريتن باب التهجد، كتاب البخاري; أحرجه )٤( 



اصضاهانينيه4اسمماصبجءتيل ٢٣٤

جورزلا صزوزة، عي من ١^١^ ي يصل لأنه ؛ ^٥١۴^٠ والصحح 
دلكِفيوبياال

والإمامتزكه، يتبعي لا مؤكدة سنة وايه ^^، ١١حكم بيان فيها الفمره هذه آ ١ ] 
وهذاا. سهاد0اار ثه مبل أ0 يثعي لا موء يهوزجل ازر ترك ُرمر( قال• دِمحةآقة أخمد 

عليدل ركعة هو الذي الوئر ببذا تبماويه أف يقتضى لكن فاسما، يكول أن يمتفي لا 
شاهدا.يكوف أن يستحى لا رحل واثه مبالاته، عدم 

أثوال;ثلاثة عل الوئر وجوُب ل يِمحذآثئ العلمائ احتلث وقد 

مطالما.الوحوب، ت الأول القول 

مهللما.الوحوين، عدم والثانر! 

آلهوعل عليه اض صل اليئ لأف اللل؛ وزدٌس له كان لن اوجوب واكاِك: 
الإسلامشخ احتيار وهذا ٠ أنترداُ؛ القرآن أهل ُيا فقال؛ القرآن أهل وملم"محاطبت، 

مهللما.يوجبه مى قزل وهوبعفن قال• آ)؟نء' ييميه؛ ابن 

فيهقال الاJى الأعرايأ حاليلما لذللث، ؤيدل مطالعا، بجب لا أيه والأخلهئ 
ئالتاقس— اامالوا>ت، —يعني! غينها؟ علآ هل مأله! نإ الرسول 

(.٢٨٥)رقم المسالة صالح ابنه رواية أحن. الإمام مائل )١( 
(،١٤١)٦ رنم الوتر، استماب، باب، الصلاة، كتاب، وأبوداود! (، ١ ١ ' ا/ ) أحد الإمام أحرجه )٢( 

اللمل،مام محابؤ واص: ٤(،  ٥٣رنم)حتم، ليس الوتر باب،ئحاءأن الوتر، كتابه والترمدي: 
قجاء ما باب، فيها، والسنة الصلاة إقامة كتاب، ماجه: وابن (، ١ )٥^١٦ رقم بالوتر، الأمر بابه 

خ.بمثن.عل حديث، من رقم)؟ا"اا(، الوتر، 
)ّآ(الأحتيارا>ت،اسة)ه/مإم(.



٢٣٥كتاباسلأة)وابسلأةاصع( 

ءُ ومنونه.وعدده، وفته، أسياءت يلاثة فيهِق والكلام 

؛؛....الصحا صلاة إل العشاء صلاة ممن ومته؛ أما 

.٠١٠٠٤٣،الأ،إلأأن
عيمذ الراجلإ عل يصل ®لأنت المؤلف ءة ما أبما لدلك ريل 

ره.بمهالصحابه ولأو لفرووة، إلا الراحلة عل يصل لم واحتا كان ولو صرورة٠٠ 
غيوقالوا: ا، راحالته١٢عل يوتئ كان أيه وسلم أله وعل عليه اش صل اتي، عن حكنا 

الدمىللمعهد ررأل® إ0 نقل• ولم المكتوبة بعموم أحدثا فإذا المكتوبه عليها يمحل لا انه 
المكتوبات.من ليس انه عل واصحا دليلا صار 

ئتةط غيرهم، عل ولا القرآن أهل عل لا بواجب ليس أيه الراجح• ذالقولا 
.ijSy

إلتقديم— جع العرت إل ~ولو•محموعه العشاء صلاة من وهته! هن>ا نعم [ ١ ت
العشاءصلاة بتن ما مصلوها صلاة *إة ءثيأدقلأْؤئمت لقوله الصح؛ صلاة 

إلضلأةالئلح«رى.

الإبجان،كاب لم: وم(، ٤٦)رقم الإسلام، من الزلكة باب الإبجان، كاب الخارى: أخرحه )١( 
ظققنن.اش عبيد بن طلحة حدث من (، ١١)ريم الصلوات، بيان باب 

١٠)رقم السفر، الوترق باب الوتر، كتاب البخاري• أخرجه ( ٢ )  ٠ المافرين،صلاة كتاب ت ومسالم (، ٠
عمرابن حاليثا من ^١(، ٠ ٠ ) رنم توجهت، حيث السفر ق الدابة عل النافلة صلاة جواز باب 

نمحقؤبممحا.
اسيفيص)أ/؟م\(:وقال نهن، بمرة (،سحلثأبي ٧/٦أخمد)ام أحرجه )٣( 

وهوأخمد شخ السلمي إمحمحاق بن عل حلا الصحيح رجال رجاله أحدهما أحمد عند إمحمنادان وله 
مه«



^قضامنينيه4اسمماسبجءن؛ل ٢٢٦

صلاةيهن ما قصلوها صلاة، رادثم افه ررإو هال؛ اللمي. أل ابوتجرم وى رة 
أخمد.الإمام وواْ الور،، الصثح، صلاة إل العشاء 

عانه.متص هأؤيزيواحدوءا الصنح حشست، راهإدا البي ومال 
١^.ثبم:ينلكاشددأورنضو 

يتام؛أف مبل أور لابموم أف حثي ومذ ازربميم، جعل مجد له ممذلكف 
محمانيمحمنأمح،سمشع١^،.: لخول 

ودلكثشهودْ، اقل آخر صلاه هإة الثل، آخر مذ مثؤتن آخره، مذ موم آذ 
شثبأ'رواه آهصل؛؛ 

حزثمنا وصل وئرْ، يقص لم للبججد محام ئم النوم، ثو أور ئمذ 
حنن.حدث وهدا لتآؤ« ورانِل رالا ه؛ امحذ لمول تحبح؛ 

الفجر؛صلاة إل الفجر أذان يعد يصح أثه ا.لولم، كلام وظاهئ 
السذلقول الفجر؛ بمللؤع يّتهمح، انه الصحيح ولكن الصسحاا صلاة ®إل ^ ١٥لأيه 
حثي*إدا ولقوله! اللل، صلاة مذ فجعله ٠ ونراءر اللتل صلأث،ئمز ®اجعلواآجر :٠ 

بئراما وهوفوله: الحيف يحماو ُ  ١٠٠صن؛ ١٠٠قآورت واحدْ صل الص1ح أحدُثم 
الصبح.صلاة وهت إل أي! الصنح،، صلاة إل العشاء صلاة 

صلاةكتاب ت لم وم(، ٩ رثم)٨٩ وترا، صلاته أحر ليجعل باب الوتر، كتاب اوخ1رىت أحرجم )١( 
ق.بمثمح.عمر ابن حديث، من (، ٧٥١رنم)مثنى، محنى اليل صلاة باب السارين، 

كتابومسالم! (، ٤٧٢)رقم السجد، ق والخلوص الخلق باب الصلاة، كتاب البخاري! أحرجه )٢( 
أة؛هنبم؛ئا.عمر ابن بث، حد من ٧(، ٤ )٩ رقم مثنى، مش الليل صلاة باب السارين، صلاة 



٢٢٧ةتاباسلأةرب1بهلأةاص( 

طمإذا ثام والإئر، الراوخ الإمام مع ممل الو_در، تأحثر أحب ومذ 

التهجديريد وهو وازين، التراؤيح الإمام مع صل مذ إل نفووت هل [ ١ ] 
قالك،ا بمعل أم الليل، آخي ي ولايقوم الإمام، عليه اقنحز ما عل يمنحز أف محالأفصل 

أحرى؟رمحه ازئر إل يضم المؤلمات 
ؤإذاثكنملة، صالح عمل الليل آحر ل قيامه أف إل إذا لأثا محلثظر؛ هدا 

تلهم فقال الليل بقيه يقاهم أف اللمي. تذ طايوا الصحابه أف إل نح، 
أفيثعي اثه إل إثازْ وهذا ا ثانهءار يام له ينحرف'كتب حص الإمام ثغ قام ررمذ 

أفأراد مذ لقاوت شاء لو لأئث أنفتهم، لاتكلموا وأذ الإمام، عليه كان ما عل يمنحزوا 
•توقف فيها عندي هده المؤلم،، لكزه ما إل وأرثدهم محليتهجد، يتهجد 

وأنتالإمام، به قام ما عل ثمتصز أف الأفصل هثا: الخدين، ظاهر إل نظريا فإذ 
ه١^؛, ي هدا ند ثهيد أذ \لخف من ولولكن نزج وأنت ليلة قيام لك ّبمثل 

لأصحابه.

المقثثةإلاشمح،وثثماكوفالخايه ^لنناإلأفقٍامسِمذالأءءال 
رجحناالرياء، عن بعيدا وحده، يتهجد الليل آحر ل قام إذا لقلبه زي صلاح فيها 
هدا.

كتابت والترمذي (،  ١٣٧٥رنم)رمقان، ثهر نيام ل باب الصلاة، كتاب أبوداويت خرجه أا 
بابالصلاة، إقامة كتاب ماجه؛ وابن ٨(، * رنم)٦ رمضان، شهر نام ل جاء ما باب الصوم، 

الإماممع صل من ثواب باب السهو، كتاب والسساشت (،  ١٣٢٧رقم)شهررمضان، نام ل جاء ما 
ذرظ^بمثن.\لي حديث رقم)؛ا"ما(،من بممرف، محي 



صضاه1شيه4اسممأصبجحتبل ٢٣٨

مممدئا.ذلإ، تإ أ؛ المجرا يبل صلاه الوئرحرأصخ قاثه وش 

قالوقد بركعة، إمامه بعد يأق أف الإنسان لهدا تحزوف كيف قابل• قال فإن 
به«؟رلثوثم الإمام جعل ررإء وملم آله وعل عليه اممه صل القي 

هالم،قلم الشمع، نوى وإو،ا الوئر، يتؤ لم الماموم هدا لأف ذللث،؛ يجيز ئلثات 
الثصخ.نوى وهو الؤدر نوى فإمامه إمامه، 

قامسلم فإذا ، ركعتم( افئ المفيمل السافر، •حئف1ا يمل المقيم ذلك،ت وئفلمث 
الإمام،صلاة عل المأموم صلاة زاديت، إذا باس لا اثه عل يدل، فهدا أربعا، قاتم المقيم 
الإمام.صلاة عل زائدئ صلأيه الشمع ناؤيا إمامه مع يحل الذي وهدا 

طيرإذا ولكي ؛^_، وقت من تقدم ل،ا صعيفح؛ هدا نحمذآنثق المولم_ا تمرع ا ١ ت 
عئزة،بإحدى توتر كنت، إن ركعه عئزة ثتتي النهار ق تمضيه توتر لم وأنت، الفجر 
عائشهلخديث، بواحدة؛ تؤتر كنت، إذ وركعى بثلاث، توتر كنت، إذ ركعايت، وأرع 

الئهاربميمى صل أووُجع يوم عي إدا رركاذ وسلم آله وعل عليه افه صل اللمي أف 
محةنئ«رى.

أوثرلابموم أذ حاف فإذ الليل، مزم بموم أذ يع لئ أفصل الوني، وآحر 
أذالؤئر نمض وكيفية ودرْ• يئمض لا فإثه فقام له قدر يم أثله، ؤ، أوثر فإذا أؤلؤ، ف، 

مماهدا ؤيكون الليل، أول ق سل ما عل تبز واحدة، بركعة الليل صلأ0آحر يتتدئ 

كابوسلم: (، ٧٢٢رقم)الصلاة، ممام من الصف إقامة باب الأذان، كاب الخاري: أحرجه )١( 
رمح.بمثن.هريرة أي حديث من (، ٤١٤رقم)بالإمام، الآموم امام باب الصلاة، 

(.٧٤٦رقم)اللل، صلاة جامع باب السافرين، صلاة كاب لم: مأحرجه )٢( 



٢٣٩ةت1بااسلأق)بابسلأةاصع( 

ظز0ظلممنإحدى وأكؤء أيوب، م بديث ومحثه؛ ثأقله عدية، وأي 
يمزالله. ومول كاف ١١عائشة روت تإ بواجده؛ ؤيوتر ركعى، كل 

يثوترركمحن، كل مذ يسلم ركنه، عئرْ المجرإحدى إل العشاء صلاة ب؛ذ ما 
•علنه متثق بواحدةاا 

اشزئوو نأل وجلا ررأن عمن ابن روى ل، ثلاث؛نيمالأ الكإل وأدثى 
وواهبالتنلم،، ؤاكتت؛ن الواحدة ررانمل افه رنول ممال ١^^، ن ع. 

الأي•
أونصي أحمد! ثال ^1^4، لألأ بمتأة؛ فقا ثابتة الإمام حلمخ أوثر لإل 

■ء1دىااا.عقؤ بمئق ٢ ثلاث اوثز ؤإل ١^'^!،• يئمِفي 

جدا؛صعيف القول وهدا بواحدة، وكنتم ركعتم، ركعتي يمل يم السائق، للوئر 
jUjالثانقة؛والرمحثة الأول اوئتة محن وث ئثوالأ، تكود أ0 لأي الفلاة لأف 

سابمة؟!ركعة عل الركعه هده بش محكيمح حنابة، وربعا وضوء ونمض ونوم 

ورانررلأ كان ؤإذا ، ٠٠۶١^ثلاث الليلة ق لأوثر هدا المؤلمتإ بكلام ولوأحدثا 
واتهؤتذايثئ، المؤلم، قال ك،ا ورْ يتمص لا ايه فالصواب ؛الئلأيث،، فكيف، بمة® لل 

المم.بمئلع محي ركعتم ركعتم يصل 

الوئز،مدم أف فالأصل الصحي وقت ل يصليه أف فاراذ الوئر عن نام ومذ 
بأس.فلا الصحي قدم ؤإف 

،۶١٩يؤتزأن أحث، مذ  ٠٠الرمول.قالت أف ستى لأيه عليه؛ بشيق لا [ ١ ] 



سقضاهايهمصالإئماسلأحتبل ٢٤٠

كأت،^^]٠ الثاتة: وق ا1دءله ره أنث يجبي الأول ل يمرا أف وينثحب 
لكلمحال: كم، بن أنأ ووى ئ ه أحتثد أس هو ^٣]، \ذةإؤ.' وق ه \ة>=ضنثث 

وؤ؛وه \ة=ضرثث نأي ؤؤ؛ن أ'لآءله ره أنن ب-ؤثج ثوي اممب. وتول 
دآود.١^ رواْ ه. دك هوآس 

،:Llliئاممه لأف دئ إلاق قيز قي نزدئن، يخس أزر ثإف 
حمس،دلك مى يوث زكعه، عئزْ ثلاث الليل مى يصل اممب. نمول اركاف 

لأمحألألس«ققه•
مثطإ،لإحبمس

لعايثة؛قلت هال! هثام بن سند روى ثإ الثع؛ معلِق وكيلك وسئم، فتشهد 
فهإي ي ثة نئئ ة ض . اشِ زثوو وتر ص خض 

ثدكئ!؛، ٠٥١ق إلا مها محلق زكئات،لأ سع يتز كئك ه، أف شاة نا 
مندلإ الأأيخ، محل بموم P كلإ، ذلا خ م يثدنوة، ومحنية اشَ 

ثنيماركعتم؛ يصل يم ينمعنا، سلي-، يسلم ثم ويدعوْ، ويدكرْ اس بحمد 
ئشزةنئ:ائني.بمى ظلك، ^^_، 

ركمحنبن ملم إذا أما سلتم• محنهن ؟كن لم إلاإذا بملأيت، كنار يكوف ولا ٠، هلقسل*ُ 
بواحدة.موترا صار 

رالشاش!(، ١٤٢٢)رنم الوتر، كم الصلاة،;اب، كتاب وأبوداود: (، ٤ ١ ٨ ه/ أحمد) الإمام أحرحه أ( 
ماجه:وابن (، ١٧١٠رنم)أيوب، أي حديث ؤ، الزهري عل، ذكرالأخلأف< باب الليل، ثيام كتاب 
الأنصاريأيوب أي حدين، من (، ١١٩٠رقم)الوتر؛ثلايئ،، ؤ؛ جاء ما باب الصلاة، إقامة كتاب 

رمحمقبمان.



٢٤١ممبااسلأةرواو،ملأةاصإوع( 

مثل\لأ6نؤوأ وصعِفي أوئزبنع، ال1حلم وأحده ه اض زئوو أتى ثلتا 
وابوداود.مسلم، رواْ '• الأووا صنيعه 

والثانة،الئادتة إلأِل تجلس ثم ركعات بسح رراوتر حديثه؛ ؤق 
مظابجواس((اأا.

ركشمبماصل لثاصل يض؛ بغدالوئرركعتين، صل ض؛ ء ١ ت 
ؤإحدىؤتنع، ونع، وحمس، وثلايثح، واحده، العدد؛ عندنا صار ]٢[ 

 ََْ

aعسره 

واحده.إلا سلمم لا معرومحه، الواحدْت 
_؛واحدة.يسلم أف وله مرس، يسلم أف له والثلامث،؛ 

ا.واحدةر مث؛ يتنهدإلأ ولا واحدْ، صْ إلا سئم لا أف الثنة والخنس؛ 
هداو والأم كالتنع، عبملها إثة وقيل؛ كالخئس، بجعلها إيه مل؛ والثح؛ 

رابع-

التا>سعة.وبعد الثاث، يعد يتشهد»^j؛j(، لكل واحد٥، فيها تثلم والتنعت 

النتويخئدةعاس_ه: كوو الثامنه؛ ق كثه التشهد يكمل أيه ويمكن 
لهداؤيدل دعاء، فيه وصار جيدرا خميد ارإيك حمد فيه صار التشهل. كملنا فإذا ويداءوْاا 

تماما،كالأول ويدءو0اا ^^^كره ٥١هي1حمدا معد ،رنم التاسعة؛ يعد التنهد ق قالت، أثبما 
الفريمهّءليها ما«ز ولا ؤيدعو، . ١^٠ عل يعني بمل، أيه فالظاهر 

;ؤهبمثا•حديث من (، ٧٣٧)رقم الليل، صلاة باب السافرين، صلاة كتاب لم؛ مأحرجه ، ١ ) 



سقضاه1منيصالإئماسبجضل ٢٤٢

التحّبلأبمنتإلأِفي وعنة؛ \ذثؤ' حمح دئننولِفي فيه المن_وت وأم! 
الراوخ.يصل حنن دلك بمعل لكف أبيا لأل رمصاف؛ مذ الأمحر 

إلأدهب كئئ ئد وواية ق  Jliرجوعه، عق يدو ما أحمد وعن 
خماما ذلأثأ وحثي• هودعاء ؛، قترايمإق رمصاف، مذ الأمحر اشفي، ق انه 
كعددْ•عإرْ ئرغِفي يمصاف ل الأ ِفي 

مدقنث، البق. أف وأنس هريرْ، ابو دوى ج '؛ بند ويس 
اوكوع.نثاةسم؛.

يكمل.أف بأس فلأ الوئر اثنا؛ وهوق الفجر لوأدف مسألهت 
أففيجور مش٠ار١'، مس الل؛ل راصلأْ قوله.ت مذ الوئر ينتقى أته: م

صس5ذاشوم•
ارصدعاةؤلإ(<.بلإئوذكقولخ:

قهدا إف يقوون ٠ مسلمر بحديث، واسشهاد0 الوثف كلام يمزأ الذي ]٢[ 
نوم•يدعوعل لكف لثا الفرائض ي منونه ل هدا بل كذلك، وليس ازر، منويتؤ 

لكل. الرسوو أف عل يدو ما أحدمحا ولا الصء>بحني ق ليس نإثة ازر منويتج وأما 
•فنله مذ ض؛ ١^، 3، منت، 

كتابلم؛ وم(، ٤٧٢رنم)المجل.، ل والخلوس الخلق باب الصلاة، كتاب اJخارىت احرجه )١( 
نبجئقبممحا.عمر ابن حديث، من (، ٧٤٩رقم)اللملمثنىمثنى، صلاة باب المسايرين، صلاة 

ومسلم؛٣(،  ١٧رقم)٠ عهل.ا، نكث، من عل الإمام دعاء باب الخزية، كتاب البخاري؛ أحرجه )٢( 
(،٦٧٧رنم)؛اللم؛ننازلة، نزلت، إذا الصلاة حمح ل القنومحت، اصتحباب باب ال.اجار، كتاب 

;ء؛هءثن.أنس من 



٢٤٢مماواانملأة)بمبسلأةاسوع( 

بنوحديثه قش، اثه يدكن ولم ُ االيلر ق معه صل ;ممحبممحا عباس ابن فهذا 
صلالرّموو يون لكن ولهدا قف؛ أنه يدكروا لم ة.بممحُآ' منعود وابن ٠ ايازر 

^؛^.١١ق كن، اثه عنه يدكر مما اصح النوازل عند الفرانفى ل وسلم آله وعل عليه الله 
الصحابةبفعل فاستدلوا رمضال من الأتم القنم، ق يوتر بأيه قالوا الذين وأما 

ةهعئمحر؛ُ.

ولأفدعاء؛ فلأيه القنوت؛ أما أحيانا، ؤييغ أحيائا يمنتؤ الإئاف أف والأول 
قنوتل أدعوبه دعاء ءلمني الله رسول، يا قال• ءلالتا أي بن عل، بن الحس 
الثقظاهر عل بناء أحيانا؛ تزلا ؤإذا ؛، هدئت،...،ارفنن اسر( اراللهم فعلمة! الؤُر، 

•أحيانا ويرك أحيانا هغدل، فخرأيصا، وغإرْ عباس ابن حديث ؤ، 
الماس،حضور j، لاثه وذلك ^^١؛ لكادا عليه فلوقيل؛اكاومة رمقاف ن، أما 

بدعاء،إلا الفزص—ه هده يموت أف ينتعي فلا إمام، عل واجتاعهم الكلمة، واجتcإع 

محابت لم وم(، ٦٩٨)رقم الإمام، ار يعن الرحل قام إذا باب الأذان، كاب الخاريرت أحرجه )١( 
(.٧٦٣)رنم وقيامه، الليل صلاة ؤب الا-ءاء باب السافرين، صلاة 

(.٧٧٢)رنم الليل، صلاة ؤب القراءة تثلويل استحباب باب السافرين، صلاة كاب مسلم؛ أحرجه )٢( 
كابومسلم؛ (، ١١٣٥)رنم الليل، صلاة ؤ( القيام ْلولا باب التهجد، كاب الخارتم،• أ'؛مجه ، ٣١

(.٧٧٣)رقم القراءة، مملويل استحباب باب السافرين، صلاة 
بنائب فعل من (، ١٤٢٩—١٤٢)٨ رنم الوتر، ؤ، القتويت، باب الصّلاة، كاب أبوداود؛ أحرجه )٤( 

كب

الصلاة،كاب والترمذي؛ (، ١٤٢٥)رنم الوتر، ؤب القنوُت، باب الصلاة، كاب أبوداود؛ أحرجه ( )٥ 
الوتر،ؤ؟ الدياء باب الليل، قيام كاب والناني؛ ؤإالوتر،رقم)؛آ؛(، القنويته ؤ؟ جاء ما باب 
١(. ١٧٨رقم)ؤوالوتر، القنوت، ؤ؟ جاء ما باب الصلاة، إقامة كاب ماجه؛ وابن (،  ١٧٤)٥ رقم 



سقضاه1ينيهعاسممأصبجضل ٢٤٤

اممب.وئوو علميي ئاد؛ ُ عيآا بن الحس نوى ما ت قوته ل ومول 
وتزلميعامش، يثن ؤعاذني هديث، يئن ائدق راالثهم الإئرت و أقركن كلنأت 
يممىولا يمضى إثك ؟صيث، ما ثر وقى أعهثش، فيإ ل وبارك يوثث، يئن 

^حنىءاذ;ثثانئنكالآيى«ا'ا
أ0فالواك الواؤع، هو كإ واجب اثه العامه يظن لئلا أحيايا~ ~يع؛يت تركه إذا إلا 

تحلثوراثحرجوا يقتت لم إذا الإمام إف حتى قنوت، بدون وئر لا انه يظنول العامه 
أفأحياثا فينثغي الوئر، هو القنوُته أف عل بناء يوتر؛ لم إمامنا يوتر، لم اليوم إمامثا 

بنزط.ليس اثه الناس يبن حتى القنوت، ينغ 
عل،بن الخن وسلم أله وعل عليه اممه صل البي علمه الحديلم، هذا [ ١ ت 
الهوعل عليه الله صل الرسول قال وقد لأه^بمم، الرسول بنت ابن عل بن والخن 

وهوأفضل، التأدانأا من دثت؛ن به؛؛^_، افه وّيصلح سيد، هدا ابي ُلإذ فيه■ وملم 
والحسيالهسن ق وقال سيد، بائه وصمه الرسول لأن الحسم؛ أحيه من 

؛؛نبه االهمي3نتي يأل عاليه أش الرسول، إف ثم ٠، حميئا؛١١ الحق أهل قبات، سثدا را۶ما 
دماءيذلك، هحقنتح ' ظ^بمقل لعاويه الخلاقة عن تنارل فإيه كذلالئ،، والأمر فمن، 

كثثرة.عظيمة 

تنحملة ق أي: اشِ، إل اتيث-ل حا هذْ\:شلأ_ثر\إ هدئث،(؛ ر>فئن قوله: ]٢[ 

أبىحدث عن (، ٣٦٢رغم)٩ الإسلام، ق اكوة علاماته باب، النام،، كتاب، البخاري؛ أحرجه )١( 
ظ^بمتن.بكرة 

يقم>،، بن الخن محمد أي •ناف باب الناف، كاب والترمدك،: ٣(، أحد)م/ الإuم أحرجه )٢( 
الخيري؛مح.بمتئ.سعيد ابير حديث، من (، ٣٧٦٨)

والمها؛ة)؛؛/هم؛(.(،وس ١٦٢/٥اظر:تالخاسرى))٣( 



٢٤٥ةتاو،اسلأةروابهلأةاصوع( 

هدايةهنا والراديالهداثة معهم، انانا هدث إثك السائليقول• فكاف هدث، 
اص.وج العالم 

القف.وعامه التين عامه بال،لك: اراذ عامت،،ا ممن اروعافني وقوله؛ 
لأفمنك؛ الناس ؤيتلإ الناس، مى اممه يعامك أف العافاة ااعلإء! بنص وقال 

الاسلحوم أكل مذ افه عافاه فإذا غيم، هوعل وثنتل• عله منتدى يتن ما ال الإن
عظيمة.معافا0 فهذ«ه لحمه أكل من الناس وعال 

ل\كلالعامه لأف الخاصه؛ الؤلأية هده وولإش،ا ممذ ررومولي وقوله• 
مولثمأم ائ ردوأ تعالى؛ قال كا الأإهوؤ4م، الاكمار حتى أحد، 

لالأنعام:مآا■[.

بسمذالالومجمنا.
ثصحولا موصول، امم هنا وارمالأ بالفئح، هفنتر هضيش،ا ما ثر وقولهت 

نحتاجوحينئذ هصائك(ا )رثؤ العني لكاف لوةدرت٠ا لأثلئج تكو0 أف 
فاكولدصثه« الاJى ثؤ اروقتى اقُنىت ر ص؛ موصولأ امنا جعلناها ١^١ أما تاؤيل، إل 

وملم:آله وعل عليه اممه صل البث، قال ولهدا القضاء؛ ل ولسر، الهضث، ق الثؤ 
هوالذي ^، ٥١قضائ أما ، ٠٧٥١قضاء ق ولمؤ، المفتر ق فالثؤ إده«راُ لبمل، ارؤالشؤ 
فهوحتث.وتهديره، هوفنله الذي مصاوه، 

من،(، ٧٧رقم)١ وقيامه، الليل، صلاة ل الدعاء باب السافرين،، صلاة كتاب ت لم مأحرجه )١( 
رْ.ثن.عي، حدث 



اسقضاممنيصاسممأسبجضل ٢٤٦

احرى،حال ق ونحرا حال ق ثرا يده ثربمي، ممضياة ل الوجود والئر 
علآتموئ■ومحوا ياس عل ثرا أويده 

الأمطاوفجاءت الأن، بنائه سمف صمئ، وقد يني ووجل نحث، مثلا فالمهلر 
هويالمتهم نحث. غإر0 عل لكنه نزا، المت صاح-، عل الطث هذا فصار الغزيره 

عظيمة،يئاُت، لتكفرا سيكون لأيه محصا؛ شنا ليس بدللئ، عليه قفي الذي لهذا 
آفي(بعض لثزمهم آلنامى س( ترنحاكثبمن، آلم ي ءثنزالم1اد ؤ ت تعال اذه قال 

تكوفمصيتة من الإنسان عل اش قثى ما كل فليس ٤[ تالروم؛ا مجمداه تلهم ممحأ 
بند.فيإ سن ممرا خرا تكون قد ثرا، 

ءا1ا1ث،؛ ٣٤٥٤ولا نحآكم أي: صدق، علتائ،اا يممى ولا ممفي ارإك وقولةت 
ذلكول شبه، عل أوجبه ما إلا واجب جئ، الألب عل أالّاس ليس العلياء• قال ولهذا 
ؤءه\إثن:الممُاُ ابى يقول 

منأنبم،الأخنصاكاناسادشطي ث
والإحنانالإحلاص باف كإذ انع صه أديل عنولا كلأ، 

انللمنوالمصل له هيمفوا أوممبد.و4 عد-بوا إذ 

فهو١^؛^،ؤلثئ ، ٧٥١كان نى عادتث،« من ولابمن داثث مس لايد>ل، "ؤه وقولهت 
كخهىنثث١إئصه ق م أي تن ك همد قال ^١، ثدل أف ولاممن 

)ا(الوية)ص:ه•؟-•؛؟(.
كتابلم: وم(، ٣٥ ١٨رنم)الخاملة، دعوة من ينهى ما باب النانب، كناب الخاري: أحرجه )٢( 

جابرخ.بمتن.حديث من ٢(،  ٥٨٤ررنم ظاتاأومفللوما، الأخ نمر باب الروالصلة، 



٢٤٧ةتاباسلأء)و1واه،لأةاصمع( 

هدا.من أحس ثسا الئنوت اي.ِفي عن نعرف لا وئاو: السمدي. نواة 

علهاف صل اش رسول وبالأدو: نفثه، بالأعزت يريد لالناسون:م[ آ'لأدثه آ'أهزت؛ا 
هوتن لكذ الأذو، الأنز عمج أذ ذلك ئنء تعال اث فقال وسالم. آله وعل 

اضررورسول ت يقل ولم ه وإآمؤإبن\؟ى ولربمش، ألمرْ ؤل؛لب ماشزة! ذعاسها الأعز؟ 
لمسأثأ ابن يا وأنت لاداسون:،م[ ه نإأثوكى نيتسش، آلمزة ؛)jA قاوتبل الأعز" 

وليسعزة، أنأ لأنن أف لمهم ٠ والمومتوو افه رمول ®والأمل ةالت ولو عره• لك 
كيلك.

ماا هل. عل زد ولا له، عز فلا اف عاداه ونى له، دل فلا اممه والاه من أف المهم؛ 
وله،، iJ^^وانمار استدراج هدا لأو الساكان؛ عل الكمار انتصار من أحيانا عئصل 
ولهداعزؤةأحي.؛ ل حصل كالذي ليطهرهم، لهم؛ مصبه وكوف المومنتذ؛ من نبب 

حكمةمن ذلك وراء ما أو يقلن لم ٠ مجالءر والحزب بدر، بيوم *يوم أبوممياف■' قال 
أمثاله.وعل عليه نحفى ما اللب 

علالخمار انتصار من أحياثا ؤئصل وما له، عر فلا الله عاداه من أف فالحاصل• 
تعالاش ذكز كإ له، عظيمة وحكم لل٠ؤمن١ن، وتطهبمو وامتحان فهواستل>راج السلمان 

عمزاف.آل محورة ق ذلك، 

وكنزت،، iijl^^عظمن، أي; تبارك_ثا وساثت،،ا رتنا *ساركت، ت وقوله 
علموةأيصا ذلك ؤمن سوء• كل وعن نمص، كل عن رسن، أي؛ ويعالتث، ^١^،• 

أعلم.والله ستحاهةو\ل. بذاته 

نيؤيقنن.الثناء حدين، من ٤(، ٠  ٤٣رقم)أحد، غزوة باب اكازي، كتاب البخاري: أخرجه '( 



^قضاه1نينيصالإئماسبجينل ٢٤٨

إلرراللهم الوزن آخر بمولِفي ه اش زثول ررلكف مال؛ 6قؤلآقنث عئ وعذ 
ثناءلاأحهي منك، وبك عقومحك، بن ويئعاياتلث، مذسحطك؛، أعودبرصاك 

وابوداودأحمد ا/يمة ورواه الهقايى، دوام ؛٠٠ مء>-كاعل أثتث ي انت، ع1ثكا، 
واشايئ.

إثااللهم الثحيم، اوحمن افب ررسم قمانات محثت، انه رْ.بمته عمر وعن 
عليكويئقي عليك، وسوكل بك، ويوبن ويسثئفرك، وسسهدلأ،، سشسك،، 
iUjنبو، ١؛!^ ١^ ١^، اش١ِ^ سم ذص" ا-لإنئه، 

عداباكإن عذاباك، ويحشى يرجورحمتك، وثحفد، سعى ؤإليك وسجد، نصل 
نسلك<لعذ بمدوف الكتاد_ا أض كمز0 عيب اللهم ملحن، ا-يددالتكمار 

أى.مصحم، ق مورثان وهاثان 

زالإ,ماغ......تج:يادث،ثأضلاض:ئام، 
مذوبالمعافاة الثحط، مذ باوصا صدها؛ من بالصمة التعوذ مذ هذا ]١[ 

اا؛اكوأما معاثاه. العقوبة وبدل رصا، اشحط بدل أحلل يقول• فكانه العقوبة، 
فيسنبمذاأز-ى، إله الذي هو تعال اش لأف مثلثا؛ باق، أستعيذ أق غمعناها ٠، منلثارار 

المثدأمه الذي تبم\دةؤن\ق فهو له، مند فلا سوءا قزم أراد إذا اممه لأو اش؛ مذ باه 
بتلذه.راأعوذ؟؛، يقال،؛ أل صح ولهذا المتتهى، ؤإليه 

(،١ ٤  ٢٧رقم)الوتر، j اكون، باب الصلاة، محاب وأبوداود: (، ٩٦>؛/ أحد الإمام أحرجه )١( 
وتهلؤعالليل نام كتاب اش: والن(، ٣٥٦٦رقم)الوتر، دعاء ل باب انمءوات<، كتاب والرمدي: 

ماباب فيها، والمنة الليل إثامة كتاب ماجه: وابن (،  ١٧٤٧رنم)الور، 3، الدعاء باب النهار، 
رأ؛وئنبمنن.عل حدبن، من (، ١  ١٧٩رقم)الوتر، ل ^^:، ٥١١ق حاء 



٢٤٩ةت1باسلأءرب1واه،لأةاسيع( 

ؤإللاحق، الحاء كنر وملحي الثمث،، لا الص أي؛ الجتم~ "بأكسر والجد 
جاز.فتحها 

ثصهو، دعا الإمام، منوُت، ينتع لم هإل حلمه، مذ أمذ الإمام دّش نإدا 
ه.

أمرهمغ ثإدا يعله، منعود ابذ لأف ا؛ صدر0ل إل المنويت، يديهِق ويرير 
الثابم،ين:ز1فاو:إنلأن ^؛ ١٥١^:ذيمبج.ثثئئ:لأضل. 

أ.ابوذاويا رواه يديه• وجهه ومتغ يديه، إدادعاري كاف اللب. رسول 

فإوالصلاة صر ق كان ؤإذا بدعه، القنوت عتر ق الصلاة ق اليدين ري [ ١ ] 
أكثز.الأبتهاJ وعند الصدر، إل رلإ اليدين 

الكلأمفيهدْاض;]آ;ا
معروف.وهو فيه، يهال، وما القنوت ق يدكر ما أولات 

^^^«أوظموي:مإناص
عندوانز->ح ؛، أحمل الإمام مدم، ل قولان هدا ل ' ٠ يلخإا، ومنتهي• بلث، 

افهعل ثناء لأيه وذلك وونتهد.يالث،،ا. بالث، ئنشن إثا اللهم ب'، يبدأ ائه الأصحانم، 
بندم.لا لJدءاء سا؛ما يكوف أذ يتبنى والثناء عيججل، 

(.٢١١والمهقي)؟/ دءآ(، ب)ه/ ش وش (، ١ ١ ١ ارزاق)٢; ب ب )١( 
الفروع)\/^مآ-إا"'آ(.)آ(انظر:

وكثاف(، Y"[Y-r-\r /Y)والفروع )ا/ها/-ا،ار(، وايحرر (، A،^-AAالهداية)»_:انفلر: )٣( 
اكاع)ا/خاإ-ا،اأ(.



سقضاهاهمنيه4الإئماصابجضل

ثقفإذ الناس، عل يس لم مآ به بأس لا واده الدعاء، هذا عر الزيادة وتحوو 
ا.رْ؛.بمنقر معاذ لفعل وملم آله وعل عليه الله صل الحم( عفب فقد علتهم 

أحمدالإمام مذم، ق قولان أيصا فيه لا؟ أم الزير قنوت ي يديه يرقع هل ثالئات 
قيدنه نقع وملم آله وعل عليه الله صل السئ لأل يرقع؛ أيه والصحيح '، لآءهاللهُ 

محا.فكدلك الفريصةرآُ، ئنوُت، 
روايتئنذكر ^٥١^٥ وا،لولف الدعاء، بعد الوجه عل اليدين ؤإمرار المنح رابئا• 

السائس،بحديث، واستدل يده، يمئ أذ الأول إف وقال؛ ، ^٥١^٥ أحمد الإمام عن 
الدعاءبعد الوجه منح إف يقول! لآكةا؛دق ' د؛ميهر ابن الإسلام شيح لكن و، 

موصوعة،أو صعيثة دلاثإ ق الواردة الأحاديثج إذ ومحال! بق. وليس بدعة، باليدين 
. ApJbيه فاشثد الخدين، يصح لم ؤإذا جوارْ، يرى أحمد الإمام أل ْع 

باثهيقفي ومحئوعها حوف له إذ يمول! ا المرام(؛ ربلمؤخ ل حجر وابن 
ح^أوءاح»ر^ء

_،J،Jالصلاة، كتاب، لم! وم٧(، ٠ )١ رقم الإمام، طول إذا بابح الأذان، كتاب، الخاري! أحرجه ( )١ 
رء.بمنئ.جابر حوسث، من (، ٤٦٥)رقم العشاء، ل القراءة 

(الص١٧٢/٢والإضاف)(، ٣٦٢)Y/والفروع (، ١  ١٣)Y/ والغي (، AA)_:١^ ل ذكر )٢( 
عز،دءعالل-ين•

زهثت.أنس حديث من (،  ١٣٧أحمد)r/ الإمام أخرجه )٣( 
(.١  ٧٢/ Y ) والإنصاف (i )ص•'٩٨والهداية (، ١ ٦ ٤ / ١ ) والوجهين الروابج، انظر! ( ٤ ) 

١(.٤ )٢٩ رقم الدعاء، باب الصلاة، كتاب وأبوداود: (، ٢٢١)أ/ أحمد الإمام أخرجه رْ( 
رآ(محموعالفتاوى)أآ/ا<اه(.

ص(؛اووغالرام)ص;هآإ(.



٢٥١ةت1باسلأة)بإسسلأةاص( 

فنل

الصحؤراصلاه اكاث! الوٍغ 

هذاطرق عل بثاء لونسح ولكن بالدين، الوجه مسح يس لا أيه والراجح 
فقط.القنوت دعاء ق ليس مطلق، والمنح ذلكوآس، ق يكون لا فنرحوأل الحديث 

حدثفيه يرد فلم بدعه؛ أئد الوجه مع الصدر منح من البعض يمعله وما 
المعوذات.هراءة ل الوم عند إلا 

أقواوتثلاثه للعلمإ؛ فيها لا؟ أم سنة هي هل الصحي صلاه [ ١ ] 

لأغرتارْتهبمه\؛ عايشه بحديث واستدلوا مطلما، يق لستا أنها الأول! القول 
ولكنيه• الناس أحص من وهى دطااراُ المحى يصل رأيته ®ما الني. عن قاك 

رايت**ما قالتت إذا لأيه تش؛ ج نافنا يكوف أف يمح لا هذا مثل أ0 المعلوم مى 
استحباغا.عل ثدو فنلمك غم هزة أحايين، أو نأى، وعإئها فيقالت 

محالقزلالأثل،سملأنان
عل*ينسح و؛حديث،ت ٠، إْ.بمتقر هزيزه أي بحا.يث، هؤلاء واستدل دائنا، الصحي 

(،١ ١  ٢٨رقم)والواقل، الليل صلاة عل ه الّمح، نجرم، باب الحمعة، كتاب الخارىت أحرجه )١( 
رقمركعتان، أقلها وأن الضحى صلاة استحاب باب ونمرها، المسافرين صلاة كتاب ومسلم! 

(٧١٨.)

(،١  ١٩٨ ) رقم عثرة، وأربع عترة ثلاُثؤ الييض أيام صيام باب الصوم، كتاب البخاري! أحرجه )٢( 
رقمركعتان، أقلها وأن الضحى صلاة استحباب باب ونحرها، السافرين صلاة كتاب لم! وم

(٧٢١.)



^قضاهانينيصاسمماسبجحنيل ٢٥٢

ايام5لأوة صيام بثلاث! حليل محال! هريرة ابو وزى ئ منتحثه؛ زهئ 
عثه.ئممق أن1م. أذ مو أؤتز زأذ الصض، ونكش شهر، كل مى 

دلكص ررومحزئ قال! \}ئشاا فه ثطلإ ثوم كل صدمه الناس من شلأمى ثل 
قلكمي الفائدة هده إلا منهتا يثن لم فلو قالوا: ٠ الصض<ار من ركعتان 

ٌئروبيم(يرآ•
عليها،الداومه له يس فلا الليل آخر من مجد له كان من أف الثالث: والقول 

ذلك،عل هريرْ آبا حدث وحملوا عليها، يداوم أف له سن مجد له يكن لم وش 
الليلأول ينهر كان لأته الليل؛ آخر ق مجد له ليس ر?.بمته هميرْ أنا إف وقالوا: 
البلأف ذللث، عل والدليل وملم، آله وعل عليه اممه صل اه رسول أحادث تحقظ 

يتهجدأذ عاذته من ولوكان ينام، أل قبل يوتر أل أمره وسلم آله وعل عليه اش صل 
لآمة١دثق.٠ د؛ميهر ابن الإسلام سيخ اختيار القول، وهدا الليل، آخر ل يوتر أف لأمر 

كانلمن عليها المداومه تنشب ولا مجد، له يثن لم داؤا!ن منتحثه فتكوف 
آلهوعل عليه اه صل البي عن الواوذؤ الأحاديث بئن تخنع هدا إف وقال: مجد، له 

لطمةىممحوبج•
 [ ١ ] U وأكوثا: زك٠ثان، أتيا: أكؤثا؟ ومآ أ1محاolp.

حدثمن (، ٧٢رقم)'الضحى، صلاة استحباب باب ارين، المصلاة محاب ملم: أحرجه )١( 
ذرهبمتن.أيٍر 

)آ(محموعاكاوى)أآ/؛مأ(.



٢٥٢باب ةت1وااسلأء) 

يحوالبي. أف هانحأ؛ أم ووت ة وكعات؛ دإل وأكثرها هريرْ، م
يقإ، ٧١عيث منها، أحم، صلاة يط أر ٥!^؛ يإن وصل ؟، ٤٠مح يوم سها 

علته.متقى والثجود. 

الأوابقنررصلاه ■ةقيأ3ؤلم'أ لموله ُ؛ وائتد الشص، عنت وومحاإدا 
ْسللم.رواه ح؛نثرمضالفصال((. 

^طاب،:ئ،سءا؛

الصاض«،راوركش رْ.بمنت ئريرْ ش لحدث فذلاهر؛ نكتي أهلها كوف أما 
حدلا أيه الصحيح ولكن ا، لأ.بمهاُ هانئ أم فلحيين، ماسا أكئرها كو0 وأما 

الرسول(قاف هانئ أم حديث وأما شاء، ما يصل اف الأنوأف لأكرها، 
»لأمدواعااا.مل: ولم مالركعات، محل 

فخحين السل. صلاها التي الصلاة هده ل العلعاء بعض ناثع فقد وأيثا 
بلدافح من لكل وامتحبوا صحى، محلاه ولست، قح صلاة إما بعضهم• فقال ؟، ٤٠
المالة.أصل 3، هنا الخلاف، فتكون ركعات، د،اذا بمل أف 

ارماعبعد إلا يكون لا الصحي صلاة وئت، أف المؤلم، كلام ظاهر ء ١ ت 
الشصرجع بأ0 وذللثح الم، زوال حمن من يكول أثث والصحيح وعلوها، الشمس 

أفإل أي: الزوال، مل إل وقتها ؤينثد أئله، من، أنحل الوقت لمآحث ومح، محي 
الشمس.زواو< عند الم، ونت يدحل، 

وس<اومت(، ٣٥٧)رنم به، ملتحفا الواحد الثوب ل الصلاة باب الصلاة، كتاب ١لب٠حارىت أحرجه ( ١ ) 
(.٣٣٦)رقم ونحوه، بثوبه المغتسل ستر باب الحيض، كتاب 



^قضاه1ضيصاسمماسبجضل ٢٥٤

ذنوب4،عفرت الصحي ئفنة عل حامحظ ارثي ؤلموله هريره، يإ يدث 
ادومة.اف، إل العمل أحب المحمدي• أحرجه البحرا، ربد مئل ثامن ؤإذ 

اشرسول رأيت ما دمح.بمهات عائثه لمول دلك؛ ينتحب لا عإرْ• وقال 
بالمزائض.سبيها فيه زلاؤأ علثه• مض قط• الصحي .يصل 

نحل

أ،رمصار٠ا مام وهو الواؤيح، منها اجاعة، له نس ما ُت ١لئافيا القنم 
واحتثاثا،إيإئا وقامه رمصاي؛ صام ررمن ت قال البي. لأف موكدْ؛ ئنة وهي 
عليه.مممق دئبه" من ثمدم ما له غفر 

اكلؤع.صلاة من يع؛ي1 [ ١ ل 

وثقوملم آله وعل عليه اض صؤ، الرسول تق الفنلق؛ بالثق وثتومحا ]٢[ 
تنتعلا التراويح ررإ0 ةالت من الصواب حالفن وقد الخطامت،، بن عمر ا'لؤمنير1( أمثر 

وسلمآله وعل عليه افه صل البي أف بن قد فإلا يصلها؛١ لم البي. لأف جاعه؛ 
ئنتمةا-ائئنة وهده ؛، علينارأ0 حئيه تأحز؛ ثم أربعا، أو ليال ثلاث صلاها 

ُّوةَ'بمد 

لهص وهو ٠ د.بمننر عتز ا،لومتئذ أمثر سنها فمد بمنها لم ألا فرض عل ثم 
للمواص.مواممه ؤمن ;مح.بمتئ الرامييى الخلفاء فإثه مثعة؛ ئنة 

توملم (، ١ ١ ٢ رقم)٩ الليل، صلاة عل الني. نحرض باب التهجد، كتاب البخاري: أحرجه )١( 
خ.بمها.عاتنة حدث من (، ١٧٦ ) رنم رمضان، قيام ق الترغيب باب السافرين، صلاة كتاب 

٢(. ٠١٠رقم)رمضان، قام من قفل باب التراؤيح، صلاة كتاب البخاري: أحرجه )٢( 



٢٥٥كتاوااسلأةردابمخقاسوع( 

مزص،أف حسه ركها يم ص، ثلاث 1ُصحابه ه اللمي وهمام 
يتثثوذ،أوو|غ وهم عليهم محيتن عثر حرج حس لأنمهم، بملوف الناس 

حميصل كاف كف بن أنط عل الناس عثر جع لثآ بن الثائب محال 
^^١؛.اياقه؛ ق زينه ي ئالثئهأذبمقى يزئ؛ 

أملأف ركعه؛ عئزه إحدى أو ركعه، عئزه ثلاث إما العلد أف الصحح [ ١ ] 
وسلمآله وعل عليه اش صل البي محلاه كاث كيف نئلغ؛ قهبمثقا عائثه المومنتن 

نكته((؛*؛،عشزه إحدى عل عإر0 ولا ومصا5 ق ثريد كاو ررما ; gJUsمضاف؟ وق 
•صرح ص وهدا 

ابنحدث ق صح وكيلك ٠ ركعهر عئزْ ثلاث يصل كاف ايه عنها ورري 
هيفهذه عئزه، أوثلاث عثزة إحدى بين داثره الركعات فذكوف ٠ لآ.بممحاا عباس 
٥١.

بنعمت أف يزيد، بن اس_، العن ماللث،، فزوى حلاف، ففيها عمن ثنة وأما 
هظاأل؛طيمسبمىالخلاك،يأنتوينش،وئا 

صلاةكاب ت لم وم(، ١١٤٧رقم)اللل، ه الني نام باب التهجد، كتاب الخاري؛ أ"مجه ، ١١
(.٧٣٨رقم)اللتل، صلاة باب المسافرين، 

رقمالخم،:< ركعات وعدد اللمل صلاة باب ونمرها، المسافرين صلاة كتاب ت لم مأحرجه )٢، 
(٧٣٧.)

صلاةكاب ومسلم; ١(،  ١٣٨رقم)الني.، صلاة كف باب التهجد، كتاب الخاري؛ أحرجه ، ٣١
(.٧٦رقم)٤ الليل، صلاة ق الدعا•، باب السافرين، 



سقضامنييصالإئماسبجينل ٢٥٦

محال:و/ذ بن عنلإد نايك نوى يإ ركنات؛ سلاث حم الإمام ئؤي 
ركعه.وعلمرين رظ^بمننوثلأث عثر عهد بموموفتي الثاس كاف 

نئوترالإمام لإ بخنيأذمحل مالأحمد: 

الجمرهدي لأيه ظ^بمنه؛ بعمر اللائق إله ثم إستاد، بأصح ثابت وهذا ٠ عئزه 
وسالم.آله وعل عليه افه صل 

عئر؛ىحم يصل وكان كنب بن اق عل جعهم ايه المؤلف ذكزه ما وأما 
عثرعهد ل يقوموف الناس كان قال: روماف بن يزيد لكي ئظر، نوته ففي ٠ ركعهُ 
لكمالذي الأوو واللممظ عمن، عهد إل مضاف وهذا ٠، ركعهر وعئرين بثلاث 

قفعل ما لأف عهد؛• إل ، اضيفمما أموي محوله إل أصيف، وما عتر، محول إل مصاف 
إلمنوبا بحجة ليس يعني؛ المحانج(، إل ينتب ولا بحجة فليس الصحابئ عهد 

،،.JLpاطغ اثة ثنلم ال إلا الهبمحابي(، 
ه،هونفبه أمز ما عل عهد؛ ل الناس معلمه ما نمدم أف يمكن فلا هذا وعل 

هوالصواب.هذا ركعه، عئزة أوإحدى عنزة ثلاث أقها فالصواب 

أفأوالأفق—ل صلاثه، وؤيم الإمام مع الإنسان يوتز أف الأفصل هل [ ]١ 
ام؟ذم هجد الإمام 

الإمامج يصل أف ارينجبنى أحمد الإمام لقول أمحصل؛ الأول فالحواب: 

(.١٢٥ ،رقم ١ ١ ٥ قالوطأ)؛/ )١(أخرجه 
(.٤٩٦/٢)٢(أخرحهابج،فياسمامرى)

(.٢٥٢رقم ، ١ ١ ٥ ^طأ)ا/ ق مالك أخرجه )٣( 



٢٥٧ةت1د،اسلأةربابءلأةاس( 

تامة حسب بمصرف، حر الإمام قع صل إدا اوجل »أو ئال: ائ. لأف 
عايهم•يثى ولا الناس، عل عنف—، م، ومصال سهر ِق يالموم وبمرأ ت يال لإؤ®■ 

ظ؛ثلأ:ثقمحإ،...س.........

تقالوا الصحابه لأف الحديث؛ —ر ٠١١٠هو بمجبه اثه قال الذي وهذا ؛. معهاارويوتر 
محبيتصرف حر الإمام خ صل مى ®إيه فقاوت لشنا، بمه لوملتنا افه رسول يا 

لهتاموة(<رى.

ثاءمى لقالت ؤإلأ معإمامه، صلاه ما عل الاقتصار الأول أف عل يدل وهذا 
المجر.إل بائه والليله مفتوح، فالابج ثكتئل، يممل أف 

تامله محل، ينصرف حر الإمام مام؛غ مى ررإثه فقال؛ لشنا، بقيه ملتنا لو 
علنائم وأث ليلة قيام لك يكتِث، كان إذا لاثه ظاهر؛ ايينى حيث من ووجهه دالة'ا 

أرادإذا الإمام ْع يصل الذي ولأف عغبجل؛ اممه نعمة من فهذْ مناك، فاؤخ فزاشك 
ثمالإمام ْع يؤتر أف ؤإما الحعاعه، حالث فيكوف اوئر قبل بجئرذ أف فإما التهجد 

قدكان ؤإف اوياء، عل الإنسال عئمل ورب،ا حلاف، نؤع أيصا وهذا يركعة، ينفع يقوم 
للناس:يقول وكأه ؤياء، قلته ل نحصل الاستمرار ْع رب،ا م اوياء، مى منة عئمي 

الوئر.ثنعت ولذلك أتإجد؛ سوف إثنى 

(.٢١الليل)_؛U ثيام ومحتصر (، ٩ • داود)صرت ش رواية أخمل. الإعام ايلر ماننلوت )١( 
كتابوايرمذي: (، ١٣١)٥^رقم رضان، شهر نام ل باب الصلاة، كتاب أبوداود! أحرجه )٢( 

ماباب الصلاة، إقامة كتاب ت ماجه وا؛ر، ٨(، • رقم)٦ رمضان، شهر قيام ل جاء ما باب الصوم، 
الإماممع صل من، ثواب باب هو، الكتاب اثي،أ والن(،  ١٣٢١رقم)^رمضان، شهر قيام ق جاء 

ذرأي حدت منر (، ١٣٦٤)رقم ينصرف، حتؤر 



سقضاه1ششههاسمماسنيضل ٢٥٨

ققأذ إلا اكنآنا١'، حمع لبممم منها؛ \إه\0 زلا 
محلأثأّشغ1.

أنبعثنرفوف.كل ص عيلثوف كانوا لأقم ثراويح؛ هدم ونميت 
البت.أٍنثاب من ثلاثة ض فيه :  Jlijثثها،  ٤٣١أخد زي 

عامر.بن وعمه وأبوالاJرداء، عتاد0، ، ^١٥٤

امآJمكقأومابج؟[ضها
ينقص؛لا أف عليها. ؤإيذ ولا حتمة، عن يتقص لا أف ؤءهإسئ الفقهاء استحب 

•عليهم يشي لئلا يزيد؛ ولا القرآن، حميع ينمعهم أف لأجل 

لأثئمبجي،؛ لا الذي الثمح،؛ مس الوم الناس عمل يكوف ذلك عل وبناء 
تمالليل، أول ؤ، الأول الصلاة ق الراوح ق قمحتموف هم فتجن. حتمة، عل يزيدوف 

عليسمح، لأيه هي؛ لا وهذا حتمة، عن يقلوا أو محموا أف إما يزيدوف، التهجد 3، 
الماس•

قاجد المإمامه يتول الن،ي صار المتأحزة أزماننا ق الحمد— —وفه ولكن 
إح—يتم(عل يزيدوف لا الثق، فعل عل الناس فتحملموف علم، طلبه غالتهم رمماف 

أولل يصل، عليها، يزيدوف لا الأواخر العشر ق حتى رمحنه، عنزة ثلاث أو عئزه 
الليلآم ي يأتول يم محنيم، إل الاس( بجئرذ يم ُلويله، ركعاي، أربع الليل 

هووالطلوب، الناس، راحة مع الثق يوافمح، طيب حسن عمل وهذا بمح،، ما ؤيصلوف 
الثق.فعل مع الراحة 



٢٥٩ه1باسلأةرباسهلأةاص( 

آنتالأف حماعه؛ و1فاهتي الراؤيح بند يصلوا اف وهو التنقيبلاُ، ^^٥ ولا 
و:زيويرأزئزمحدثول/

يديث؛.محزو ١^ إلا انئتكز0، وعنة: 

وواي؟محرم، لم اوآخره الليل نمحق إل الصلاه أحئوا إذ أبومحر؛ ماو 
واحده.

يديكيارهع ه التاّن 1ءود م قراءْت مذ هرعث، أيث ^١ أخمد: مال 
عتينهبى ونماذ نفه اهل رأيت القتام، واطل وايغ الزكؤع، مل الدعاء ِفي 

يمعلويه.

نحالقتام لأف الماصي؛ ممامها '، ا الشك لتلة قتام ق أصحابنا واحتلم، 
قذبم، رك ثتاذ، الأضزبماة لأف ١^؛،، شص أبو س لثام، 

الأصل.عل سمى عداه مميإ احتتاطا، الصتام 

فنلهو كإ ثانيه، ٠^٥ ويصلوذ ين-جعول يعني: التراوح، بند الئنفج، t ت١ 
أوبندالور وقبل الراؤح هوبند هل التنقينر لكن الأواخر، العفر ل الأن الماس 

دالوئر؟الرامحنح 
>فث،وقد لأتحاf، ، ٠٧١يزم وكدس، الثكلأمحJ، ليلة أن !كحخ ]٢[ 

حرام.الثالث، يوم صيام أف 
MUM



^قضاه1ششصاسممأسبجضل ٢٦٠

قفل

وهواللتلءا صلاه المزوصة بند الصلاة ررأقصل اممب:٠ رئوو لمول أقصل؛ 
•ح^«*ساح^سن 

١^؛أي اممه، رئول، يا محلئ! عبمأت عمئوبن محال الأ-محرأصل، واشئس 
اقلاني(زثاة1دوئاثد.ررجنف أننإ؟ااائاَل:

اش،بمص كازظ؛ اشِضلأةثاثد، إل الفلاة )رآخي ائ.: زئال 

ه:١^؛؛، كزل خفمى؛ ًنلأص/>مح أذبميح لمحيي 
ئلمبأ.زوا0 أ حفيمتم،،ال يزكعمن صلأد4 ملتمسح الثتل من أحدّكم هام ررإدا 

الاسجالإ.ننع ها فالثتع للاحالإ، أهزب يض: ا)أتح( ]١ 
الليل--صلاة الصلأ0 يمح كان أيك . البل فنل مى ألجا هذا وست ]٢[ 

قاضعل الشيطاو ممد م إذا اذ الأنهوأف ذلك ي والحكذ حفةير١؛ برمحقن 
صلؤإذا الثاسه، انحثت توصأ ؤإذا عمده، انحك اممه وذكز قام فإذا عمد، ثلاث 

أ.اظتاكالة٠٢

(،٧٦٧رمم)وقيامه، الليل صلاة ق الدعاع بابح وقصرها، المسافرين صلاة كاب لم: مأحرجه )١( 
•نهتهنبمهأ ءاسة بثإ حد من 

رةم)')أا)(،يمل، إذالم الرأس قافية عل عقدالشيطان باب الحمعة، كاب البخاري؛ أحرجه )٢( 
من(، ٧٧٦)رقم أصبح، حتى أجع الليل نام فيمن روى ما باب السافرين، صلاة كاب لم! وم

ح؛هبمه.هريرة أف حديث 



٢٦١ةتاباسلأةرواو،ملأةاصع( 

لأفمن حزبه فيها بمرأ معلومة، ركعات ثه يكوف أل وسشصط 
مممقمل® نإل صاحثه ؛1p 4يدوم الذي افي إل العمل ررأحثؤ ياوت اش. موو  رمو

ه.

صلاةمن يمنع أذ ب؛ن ٠^١ يصل ، ٧٥١رسول كال عائشة ومالئ١ 
رواهركعه. عنزة المجرإحدى الآحرةإل العشاء 

خائ:كوذلككالشوزمه،إلناةخامت،ؤإل 
يثعة،مذ يسجع كاف إل انه إلا صحتح• حديق جهر• ووبجا أمر وبئا س البي 

أوييلهلأحدا، يؤذي كاف نإف أمحل• يا"؛قهر لملبه، وأخب له انئط أويكون 
هاض رنول اعتكث يال! بخهثة سعيد آبا لإل أول، ئالر القزاءه، عليه 

ئآكمإن ررألأ I ومال الشر، ثكشم1، بالقراءة، يبهروف يسمعهم لمنحل«، اق 
الأزاءةأ<ق بنص عل بنصآكم يرلإ ولا بعصا، بعصقم {وظ محلا ربه، مؤج 

:ى

أبوذاوي•رواْ 

تحل

بن ٠٧٥١لعبد مال اخي. لأل ّيع؛ م ؤ، المراق ييتم أف ؤينشحب 
عثه.متقى نبع® ٌكل ز المرآذ ُُاءرأ عمرو• 

هذهحل ق الإسراع لأجل حفيفه؛ هذْ تكوف أف فينبغي ;ِمحهاددقت العلياء قال 
فنتةالعناء، ثنة المقصود وليس وبالفعل، بالقول بتت الثنة هذه فتكون العمد، 
الزم.مل العناء 



اسقضاصنينيصالإئماسبجئبل ٢٦٢

اممبلرنوو محك ت ئاو ;نحعبمق حديفه بن أومن ووى ج أخرابا؛ ومحربة 
أليكرمت، حربير، عئ طرأ ررإو4 محال! اللLJه، عاتثأ أبطأت ثمد ءتإإئ4هظت 

أجيءَخممح«•
:Jliالمزآف؟ زئوو داوأنز:سآثسب 

وحزبعئز0، وثلاث عئز0، ؤإحدى ؤسع، ونع، وخمس، ثلاث، مالوا! 
داود.ابو رواه وحده. اقصل 

قفل

الئنأف عم ابن ووى ة وكعتي؛ عل ^ لا ^١'، مثك، الم وصلأْ 
منئنئإ محاو: مش؟ مش ما عم: لأبن قتو مش« مش اض صلاه ٠١او؛ ه. 

لكنمحن.محه.

علذيل لأمحة ام محص لأف باس؛ هلا امحاوبأوبع يطئِفي ؤإف 
الز;ائةءهاواتيار.إس 

الإمامهال، حتى وجوبا، مش مثز الليل صلاة هوأف القطعة هذْ حلاصة [ ]١ 
فإذأنئ:زجع، أي الفم، صلاة ق ٣ إل قام فكاما إل'الثة قام إذا أخمدرا' 

بأربعثهلؤغ ؤإذ مش، مش تكوذ أذ الأفصل النهار وق الصلاة، بطنت، يمعن لم 
بأس-فلا 

)ا(اكى)آ/؛م.



٢٦٢ةت1|أ،اسلأأرباواه|لأةاصوع، 

محل

jبالفلاة م !ش. زئوو أكلا^ا؛ اليت ِفي  ٤٣٧
عملمذ ^ ١٧منيم- وواْ اثكت-وبم إلا بجه j الزء صلاة حثر يإذ محيئم، 
.p\

والأهار«رأاالم »ءئلأة ؛: Jyق ٠لوالنهارا قوزب: رادة أة عل ماة هدا [ ١ ] 
صححهاوص والنهاو، الليل ين ون لا ايه وى صححها نس أما بصحيحة، ليت 
صححهانس لكي فيها، خلت وهي صحيحه، إما هاوت ا بازر بن العزيز عبد الشيح 

باسالأهار صلاة ألخق 
بجه3، الرجل صلاة حثر ررهإ0 اي. لقول أقفز؛ الين ق المملؤغ ت٢ا 

ولأيوأزلأتكونأهمبإلالإتخصوبميناوuء؛ إلأاثُق«امولأوذك 
ادرابي^٥ ٠١٥الصلاة، تألفورن يصل يرهم العائلمه ئثاهد أو أجل ؤمذ لورا، بيوسا 

اقل.البيت، ق الصلاة صارت 

(،١  ٢٩٥رنم)الهار، صلاة j باب الصلاة، محاب وأبوداود: (، ٢٦أحمد)؟/ ام أ-محرجه )١( 
واكساتيت(، ٥٩٧رنم)ثى، عش والهار الليل صلاة أل حاء ما باب الخمعة، محاب والرمدىت 

إتامةمحاب ت ماجه وابن (، ١  ٦٦٦رقم)الليل، صلاة كيف باب الهار، دتُلوع الليل قيام كتاب 
حديثحمن (، ١٣٢٢رقم)مثنى، مثتى والهار الليل صلاة ل جاء ما باب فيها، والسة الصلاة 

همنظا.عمر ابن 
٣(.* ٣—٨ ٠ ٧ ١/ باز)١ ابن الشح س،احة نتاوى محمؤع )٢( 
السافرين،صلاة كاب لم: وم(، ٧٣١رقم)الأيل، صلاة باب الأذان، محاب الخاري: أخرجه )٣( 

لأه^بمنن.ثابتؤ بن زيد حديث، من (، ٧٨رقم)١ بيته، ل الافلة صلاة امتحياب باب 



احمدبذحنبلالإمام فقه ي الئايؤ ملي اصليق  ٢٦٤

ابنأم ومد مممردا• كاف اللمي. يطئع أكؤ لأف حماعة؛ وق منمردا ومحوو 
ُ.ا-اثميعا جواز عق قيل وه، ا والشلمل وآنثّا مؤْ، وحديفه وه، اشئئع ق •ءباس 

ىزبه،هوأماينئاسرصئل،

أمهمإليه البي. ودعب صنعثه لطعام نيم أم إل ذهب لثا هو إيإ ،، ٣١صلاة 
*خ.بمنر ئاك ئن خاو مع ذلك فنل كإ اللمل. بصلاة ليس لكنه ءفيمسةزسمُ، 

له•مصل ليثخده مكان؛ ق لصل عثبان دعاه حن 

الليلصلاة ق مواء القل، ق حا بأس لا أحيايا الخإعة صلاه أف واأهمت 
مئزوعاليس فهدا يصل، ليلة كل راتبه، سنة انحاذها أما أوغتوها، الصحى أوصلأة 

الذينالأفراد بعض تنشيط لمصلحة أو للمقرأن، اّسإعهلم ولولمصالحة رمضاف، ق إلا 
محصلقد هذه والمملحة المصلحة، أجل من ثريته سس ملأ بمهندهم، يصلوثنا لا 

مثلا.الصلاة غم ق يقراءؤإ-م 

محابوملم: (، ٦٩٨رقم)الإمام، بمار عن الرحل قام إذا باب الأذان، كاب البخاري: أحرجه )١( 
(.٧٦٣رقم)وقيامه، الليل صلاة ق الدعاء باب السافرين، صلاة 

(.٧٧٢رقم)الليل، صلاة ق القراءة تهلويل استحباب باب السافرين، صلاة كتاب ت مسالم أحرجه )٢( 
كتابلم: ومرقم)هما؛(، الليل، صلاة ق القيام باب'لولى الهجد، كتاب البخاري: أحرجه )٣( 

(.٧٧٣رقم)القراءة، نملويل استحباب باب السافرين، صلاة 
الساجد،كتاب ت لم وم(، ٣٨رقم)• الحصير، عل الصلاة باب الصلاة، كاب البخاري؛ أحرجه )٤( 

(.٦٥٨رقم)اكافلة، ل الحاعة جواز باب 
المساجد،كتاب لم؛ وم(، ٤٢٥رقم)لبيوت، ١ ؤ، اجد المباب الملأة، كتاب البخاري؛ أحرجه )٥( 

رقم)٣٣(.بعير، الحإعة عن التخلف ق الرخصة باب 



٢٦٥كتاوااسلأترباسه،لأةامملؤع( 

محل

ر)صلأةاليئهئاو:هاشلئخ1تااأ؛لأن 
وثكشثزه،ينتحبثطويله لأنه دلك؛ ا-ظجهثدعوإل  SSZjمنلم. رواه الصلاة،، 

لة.ثكشرا القيام ثرك دثومحِفي 

قفذلك لاوقرة:خمآ[ ه نننتس ف ؤدقوأ تعال• قوله قاما لا• ابواب• 
ئنتهئذإ هإل هابجا، ررصل حصم؛ بن لعمزاو ه البي لقوي الفريصه؛ 

حئباار١؛.يتق ذلإتنتظغ لإو مماعدا، 
القيامولكن وهوجالس، يتْلوغ أف فيجور فيها، ركئا ليس فالقيام النافلة أما 

لثدر.إلا أقفل 

قاعدا؟صل إذا القيام حاو ي يكوف وكيف 

الثجودحاو ق وأما الركؤع، حال وي القيام حال ي مربعا يكون الحواب،• 
مرة،وهذا مث؛ هذا ينعل كان البي لأل رجليه؛ ثانيا فيكون الخلوس حال وق 

ُ.مثْر وهذا مث؛ هذا يمثل ائه عندنا التي لأحايين، اق 

(.١١١٧رقم)حن_ا، عل صل ةاءا.ا يطق لم إذا باب، الصلاة، تقصير كتاب البخارىت أحرجه )١( 
رممصح، ثم ماعا-ا صل إذا باب الصلاة، تقصير كتاب أحرجه نام من ركوعه. )٢( 

من(، ٧٣١)رقم وقاعدا، ئايإ ^ ٧١جواز باب المافرن، صلاة كتاب وسالم: ١(، ١  ١٨)
جوازباب الماقرين، صلاة كتاب الم: مفاحرجه قاعدا ركوعه. وأما ة.بم؛ا■ عاتثة حدينح 
ئ.بمهاأيضا.حاليثها من (، ٧٣رقم)٠ قاماوقاعدا، النافلة 



صاضال؛لامنيصالإئماسبجضل ٢٦٦

ثيم،افوس، خالا لبمالف صبماا١ا؛ اؤام خاو و أف:فوو ثيص 
المام.كحال الألمع لحال لأف الثجود؛ محال رجليه 

صلوأذ انس• ص يروى دلك لأف الثمعأبما؛ ل محمحا ابرمحث؛ وثال 
عائشهزون ئ ركع؛ ثم هام ثاء لإل \إ؛ؤوأ بلغ ؤإدا خاز، الهيئؤ هذه عم عق 

يىكالأنس، حش قاعدا اللتل صلاه يصق اش. رثوو أز  ٠٧: cJliرمح.بمهآ 
ايه،\ووه؛اوإ أو ايه، ( JU^Jمذ ممزأثحوا قام يزكع، أف أراد ^١ لحر قاعدا، يمزأ 

تأزكغ.ثضظه.
كاله افب رسول، أل عائشة روت لها قعود؛ من وؤأ قاء نإل 
زتندزكع قاي؛ قزأزم زكانإذا ي\, لأ زثه ^;١، ٍميلأ بمزَه 

شثجزواه وهوقاعد. وتجد ركع قاعد وهز قزأ ^١ يجأ.( وهز 

نحل

^ص:طزثءاسل^،

الركؤعحال لأف ١^^٤؛ حال وق القيام حال ق يربع قاعدا صل إذا ]١[ 
ا٠٠ر أنى عذ يزوى دلك لأف أيقا؛ الرهمع محمحاق ا•' ا"؛ذرنير رردقال، القيام• كحال 

١^.المؤلف ئاَلأ U القاّز أف شك ^٠ تكذ 
نممثالوىذكزانيكح،فل

)ا(اظر:خصرالخرفى)ص:خآد
لرجله بمي أنه فه ولمس يربعا محل أنه أنس عن ٣( • ٥ )T/ الكرى المن ل المهقي أ-مج )٢( 

اركوع-



٢٦٧انملأة)باسسلأةاسوع( ةتاوا

يحلءرإدا اش وسول هال ه1ل1 رظ^بمنق ابوقتادة ووى نيا النّحد؛ محية منهات 

يعلمناس افه رثول كان نيؤهه.' جائر هال أ، \لأ»ثبن\و\ صلاه ؤمئها 
١^هأ ))٩ ;قوو: ص من \شم1 ظنا يا \رو و الأنتخانة 

نتمهإنكشثثَلأمحث، 
لييj محري الأم كدا أو يقم محث إذ اللهم العيوب، علام واث أعلم، ولأ 

ي،مائدزة وآجله، أنري عاجل ررو ماو: أو آمري" دعاته ومنادي دنناثي 
دمنامحيص ، 34ثرالأم هدا أف يم يإذ'كنئ محي، ب، بارك م ب،، ثيئرْ 
عنه،داصرمحي عر، ياصرئه وآجله أنري عاجل راي، أويال،؛ أنوي" وعامحي 

اشحاري.أحزجة يه،ا زصض م كاذ، ح4ثج الخي واقدرب، 
فضل

افبرثول كاف هال؛ عتر ابن لأف والمستح؛ ؤلمارئ نئة التلاؤة ومجود 
سصضُ،ضلأمحتأطنا

عثه.ذممق جتهته• لموصع تكايا 

يحلمى عل والتصدق الأنتتماء، وصلاة ثنة، بأما القول عل الئتوف صلاة 
هالبعا محئوزه لست الأساب ذوات أ0  ٢١الوضوء. وثق العلام، هامة وقد 

قمحذآهق.

الملام.بند يكون الاستخارة ودعاء ا ١ ] 



سقضاه1منيصاسمماسبجضو ٢٦٨

ماص،مث نيقؤهقنئ عماو بن عثإل لأو يتند؛ عتر عن بالثابع يثن ولا 
انتمع.من عل الثجده إثإ وئال! ينجد، قلم عثإن، معه تنجد نجدة ممزأ 

اممه.أشنثوَل أف _ و بمنيع؛ الأال:طحبمئا كنف نثنوِطو 
ممالاطب. رسول إل ثظر ئم نجده، خز رجل ممرأ أصءحاده، مذ مر إل 

يمذ\0و\ض/
دلك،لأو عنه؛ بالعاحز المام عل والثائر الأمل، بثجود الثارئ ؤينجد 

لبمن(بواجمبمحه،ولابمومالركؤغمثامالقجودا
بمخدفلا هذا وعل يض: ا \س١١محث، ه قولئ: هدا من [ ١ ] 
كلوامرأة إل ينثبع أف مثل له، إماما يكوف أو ملح لا القارئ كان إذا المسثؤع 

تكووأف صح لأ المرأه لأف ينجد؛ لأ قإو وينجد بالسجدة المرأه يتئز القرآل 
الصبللأف وذللتح ينجد؛ الصبل تجد إذا فاثه يقرأ صبيا تيع لو أما للرجل، إماما 

واحدا.هولا النافلة، ق إمامته ثصح 
وتجدمثلا، الراؤيح بالنارس يصل والإمام الحد ل جلس رجلا أف فلو 

له.لأ؛دئوسبمتا الحائز؛ هدا فلابملحي الإمام، 
فإثهفزكع، نجدة القراءة ق آحئآية وصار صلاة، ق لوكان فيعا يم؛يت ]٢[ 

مبثيغ،فإثه الثجود بدل وركع الصلاة حارخ كان إذا وأما الثجود، عن محرئ لا 
علم.عن كان إذا بدلكآنا ركوئ 

بنزيد عن (، ٤ ١ ٨ )v/ الصنف ق شيبة أبي( وابن (، ٣٤٦)"T/الصنف ق الرزاق عبد أحرجه )١( 
■مرسلا أملم 



٢٦٩ةتاو،اسلأة)وابه|لأةاممع( 

ضغصَمحدص.
أحبؤإل وكع، م ثسا ٥^١ مام م نجد، او؛وو0 آخر الئجدْ كاثت ؤإل 

بهيوش اشيود لأف الثونة؛ م رلإِو ثاء نإف قراءة، عم مذ رلإ ثم محام، 
؛•١٣١محب 

محل

علمزأت ماوت يابي، بذ ثيد لأف واجب؛ عثر الألاؤؤ ونجود 
ء•ع بجا• قزمحد ام، 

ومنأصاب، ممد شجي محمذ بالقجود، ثمث إيإ الناس. أنجا يا عثر؛ وياله 
اشُجا.^نمش.ؤلإحا

الثمر.كصلأة \ؤذ\ج'.أ عل بالئجود يومئ أو وله 

ثلندلا ءؤ^ مثل• السورة، آجر ؤ، الثجدة كانت إذا حالاتر ثلاث هدم [ ١ ت 
لالعاوق;ه١[!ه هُ رأ3رب ؤأنمن 

ري.م يه، الأمومول يلحق حتى ما نيئا قنا قام فإذا ينجد، أف قاما 
ألأجل ثئ قل؛لأ بمحر وجنب يركع، لم يمرأ، ولا الجود مذ بموم أف محإما 

القيام.ق المامومو0 يكامل 
محرئوى بند يكول الذي الصلاة سجود أل كلامه وظاهر يركع، أف محاما 

ثظث؛فيه القوو هدا ولكذ الومت،، ق امقا جس من عبادتان لأما التلاؤم؛ مجود عنه 
المؤلم،.إليه ذم، ما يظهئ فلا وهوالزكؤغ، والتلاؤم الجود بين الفاصل وجد لأثه 



سقضاهانينيههالإئماسيضبل ٢٧٠

وقالصلاة ق واحده كساوه للئجود ؤيهر للنافلة، يشرط ما له ؤيئرط 
ص^١ المزال، بمزأعلثا . ١^ زئوو »كال محاو: عمز ابن لأن عرها؛ 

ا.معه،،ا ا JJوسجاوتجد، كبت 

يومحف، ;مح.بمنن الخطاد_، بى عمر أف بمعناه البخاري رواه الأثز هدا [ ١ ] 
مىم فجد، النم من نرل، الثجدة رل وصل فلثا الثحل، مورم فقرأ ا-إئمعة، 
ألإلا الجود علينا يفرض لم افه ارإل قاو(ت م يجد، ولم الأحرى ا-بمتة 
*عليه أقكر أحدا أل نعلم ولم )؟ؤهقهؤ الصحابه من بمحصر وهدا 

يسجدوللا الدين عل أيكن تعال اطه لأف واجب،؛ التلاوة مجود بل وةيلت 
بدلك.فيئهم لالأنثقاق;ا٢[ ه مئيسنلأمثثونه فقال،: 

ليسبأد4 صرح لآ.بمته الخطانم، بن عمن لأف بواحس،؛ ليس انه والصواب 
أحد.عليه ينكز ولم الصحابة، من الملأ أمام بفزصن 

.هلأمثدون آة/»آ0 عانجم زه ^٧^١ تعالت قوله ق الذي اوب_ود وأما 
يقولونلا الأنة حذه تدلن مالتلاؤة مجود بوجوب القايلن فإف أأ[ ]الأس.قاق:ا

كذلك،وليس المجود، نوحب القرآن قراءة محرذ أف ظاهزها لأف قتلعا؛ بظاهرها 
تعال!قوله المذكووق فهوكالثجود يذلول، ولا يئقادوف لا أقيم النجود معنى ؤإيإ 

والقممرألتث ؤآلثتس ١^.، ؤ( ثش ؛؛^، ٥١ؤ، ش مجيلا، آص ورن أؤ 
[.١٨لالخج:ه العياب علته حى ؤئثثر أثابى نن ؤحفئيد ؤآلدؤآب ؤآلثجر 

رقمالسجود، يوجب لم عيججل افه أن رأى من باب القرآزا سجود كتاب البخاري• أحرجه ( ١ ر 
(١٠٧٧.)



٢٧١هتاباسلأة)واداه|لأةاصع( 

لكفؤإل أ. \فؤحا ثيزه لأي الصلاة؛ عتر الكفزةِق مع يديه ويرمحع 
نجودأئبة نجود، من وقع لأئة منه؛ للرمع ويكلإ ووايثان• يميها لاة، صق 

يزىؤ؛يءأكق ُ الأسلأم؛ شيخ كان ؤإف التلاؤم، مجود نجن، لا اثه ذالصواب، 
صعيم،.بالوجونمؤ القول هذا لكن الوجونا، 

النجممحوزة قزأ ثيدا فإو صريح؛ أيصا ُ نمح.بمنئر ثابت بن زيد حديثر إل ثم 
المجودويلآمةاءئهذك•

ابنقول لنئوم الصلاة؛ حاوخ ولا الصلاة ق لا يرلإ لا اية والصحيح ]١[ 
الخالقرينه كانت، ؤإف عام، فهذا الثجودا<رآ'. ي دلك، معل لا اروثاذ عمر 
لفظلكن الئلأة، شئود يعني: القيود،، ذِلالث،ِفي دررلامنز ئزادة أو عل تدل 

به.باس لا العموم 

يصحلا هدا 3، والماز اشامن، ذكر ه دللا، هذا ن، يدكن لم ]٢[ 
كانولهذا الصلاة؛ وتجود التلاؤم مجود الكسبمر المرق لظهور يسقيم؛ ولا 

قكان إذا لامحه صلاة؛ ي كان إذا إلا التلاوة شجوي من رقع إذا يكيمث لا أيه الصحيح 
ألهوعل عليه افه صل البل لصلاة الواصضن أف ذلك، ودليل ريع، تكلإإذا صلاة 

)ا(الأخارات،اس)ه/'؛مك

ومسلم;(، ١٠٧٢ريم)يجد، ولم الجدة نرأ من باب، القرآن، سجود كتاب، الخارتم،؛ أحرجه ( ٢١
(.٥٧٧)رنم التلاوة، سجود باب الساجد، كتاب 

كتابهوملم؛ (، ٧٣٥رقم)الأول، التمرة ق اليدين رقع ياب، الأذان، كتاب، البخاري؛ أحرجه )٣( 
(.٣٩رقم)٠ الإحرام، نيرة حذوالمنين،"ع اليدين ريع استحبابؤ باب، الصلاة، 



^قضاهاشفيصاسمماسبجءاا؛و ٢٧٢

ايتاية•صلاه هامبهت إحرام، دان صلاه [دآمتا واحدة؛ سلنه رغ ؤسلمرإدا 
ووضمح.ثَلأ:محألع•

يممولا ا، الحناوْل صلاه أمتة فيه، ركؤغ لا لأئه لتهؤلاُ؛ فيه ينجد ولا 
إلوام؛لأ؟دهلأقزاةةلخ.

ؤظنبمتهاتعائشة روت ما مال ؤإن الصلاة، مجود يقولِفي ما فيه ؤيقول 

وصوره،حلمه للذي وجهي ررتجذ المران• سجود ي يقول  tjijس"البي أل 
عترهمال ؤإي، صحيح. حديث وهدا محنن، وةوتهاا يحؤله وثصزه منعه وشى 

.١^^٣٢^
فيهاالتي الايات أثةيمرأ المعلوم يمن حمفزرآ* وكلمما رقع كثا أنه.ثع* ذكزوا وملم 
منجد.التلاؤة تجود 

البيه،ض يقل لم لأثه ولايلم؛ رقع، إذا لائمجو ايه الصعحيح إدن، 
التنقف.عل متناها والعبادات 

من١^أكي جبم،هُتربجمس 
مجودان.وايابئ واحد، تجود فالأصل الأصل، 

لومهاابتاؤة صلاة لأف ا"بمئارة؛ صلاة أفنه بأيه يعلل أف يمكن أيصا هدا ]٢[ 
جائزا.لها النجود يكون فلا أصلا، فيها تجود لا لأثه ينجد؛ لم فيها 

هاقأنكابمكاتيأانيزل؛
الصلاة،محاب لم: وم(، ٧٨٥رقم)الركوع، ل اككبثر إممام باب الأذان، كاب البخاري: أحرجه )١( 

ظهقنإ.هريرة أي حديث، من (، ٣٩٢رقم)وريع، حفص كل ل التكبثر إثباُت، باب 



٢٧٣مم1باسلأة)دابهلأةاممئ( 

تيهمبحند ؤبمثمأ ثجدا -ميإ بي، ذًًقثثأ أل;نإدا تعال؛ لقوله 
جاوة:ها[.؟ا<لاله وئلملأ_سلإيذئ< 

قيام،لغز ينجد واثه الهوي، م التلاؤم لتجود القيام عدم الأظهر أله• م
قائوهم عليها، هازا فقاسوا ٠ فقامت،ر سجدت، أما نجهبمها عائشة عن روي ولكن 
انمادات،،و لأ:مغ القياز لكذكامحا: قاوا، أذيتي أنهُين الم عف أيا 

ايهفالأظهئ التلاوة، ئجود بخلاف، النافلة، صلاة ق ممصود الممل ق القيام إل يم 
القيام.بدون ينجد 

الألاثة؟نيود ي الملة استماو نجن، هل قائل: قال فان 

صلاهالتلاوة ئجود هل بأية القول عل يثني القبلة استقبال ءالحوابات 
أولا؟

غزعل كان ؤإذا الوصوء، له تجب واثة القبلة، ثنلإل اية يظهرل والدي 
شجويأثه يرى هدا، يرى لا الإسلأمرآُ وشيح الأظهر• هو وهدا ينجد، فلا وصوء 
■هغيثلف، تجودا دام ما اثه نرى ونحن بواحس،، وليس سنة القبلة استهبال، وأف دعاء، 

شجويبخلاف طهارة، غز عل ؟كوذ أف ولا القبلة، غز إل يكوف أف ينبغي فلا 
بدونتميم.يعته يآق لاثه الشكر؛ 

ينجد؟فهز سجدة ايه وقرأ برية صلاة ق الإمام كاذ إذا قابل• قال فإف 

(.٦٣٢ )Y/ الك؛رى السنن ل واليهقي ٥(، ٠ ٥ )؛،/ الصف ل شيبة ابى ابن أحرجه )١( 
(.٣٤اس)ه/•)؟(الاختيارات 



صضاهانينيصالإئماسبجضو ٢٧٤

قفل

قوثلاث اسان، مها الحج ق مجدْ• عئرْ أرع ١^١١?؛ ومجدات 
امحم.

العاصبن عنرو نوى ج ص؛ تجده مها نجدة، عئزه حمس اما وعنه! 
ونجدثأنالمصل، ق ثلاث مها نجدة؛ عئزة حمس أمرأْ اممه. ومول أف 

قالخح-زراةأنوداثد•
عباسابن روى لها السجود؛ 'ءرا,يم من لبمنا )صل( مجدة أف والصحيح 

داود.آبو رواه ا. القجودا عرائم من ص لسنت، هال،ت انه 
الحج،مذ واكامحه امحل، تلحدان صاتلإلألإبمع،1لأ ومواصع 

عمروابحد.ي>ث، ؤف يثث ويد 

ؤإفالمتنلتن، عل سوس مخي إف لأيه وذلك ينجد؛ ألا الأفصل فالحواب; 
وينجد،يمزأ بل وقيلت يقرأ. لا أف فالأحثن مننوئا، شيئا تزك فقد الثجوذ تزك 
الماس.يسمع قليلاحش صوثه زع السجدة آية من يربح ؤإذا 

روايةمذ ذكزه المولث م الخاريُاُ ق عثاس ابن حديث، [ ١ ] 
.٠٢شداوئر

وافزأ.والانثقاق الملحم ق؛ وسجل.ادة ءق® من اشقل ]٢[ 
'٦٩)رنم صن، ممجدة باب القرآن، مجود كتاب الب٠حاريت أحرجه ( ١ ) 

١٤٠٩)ريم صن، ق السجود باب الصلاة، كتاب أبوداود! أحرجه )٢( 



٢٧٥ممو،اسلأة)و1واهلأةص( 

Iقال سجدئان؟ ايج اشل؛، رمول يا قال؛ انه رْ؛.بمئه عاير بن عقبه وروى 
ابوداود.رواه يئرأجتارا هلا ينخومحا لم ومن ررثعم، 

٠ ُ ٌَُ

التلاؤة!سجود ق مبق ما حلاصه إدذت 

،٠^٠^٠٤حديث ودليله الراحح، القول عل ثق التلاؤة نجود أف الأولت المألة 
موقوف.وأر 

ينجدفلم الجم ق ه اضأ عند قرأ أنث ثابت نن ثني حويئ المرفؤغ؛ الحدي>ن، 
فيهام.

اللهارإ0 اواس1 أمام وقال ينجد لم انه ١^^^، عمر أثر فهو الألئ؛ وأما 
صيأنشاء«رىؤ

ازفلة،غمخأ ممئ الدفر٢؛ من اكهور عل الألأؤة سجود اك1ظ; وا،وأق 
والتسليم.وثئتتم بامحبثر، ؤيفتح التافله، ق يثرمحل ما فيه فيشرط 

قالثاته الثيدة إلا عليها محع ؤ ي المزجودة امحداث الثالة: المسألأ 
ينجدأما والصحيح خلاف، محل مجد،ااءت، أرع المصل، ق سجدايت، وثلأُث، الحج، 
فيها.

و٠س٠امت(، ١٠ ٧٢) رقم يسجد، ولم السجدة ثرأ عن باب القران، سجود كتاب اليخاريت أحرجه ، ١ ) 
(.٥٧٧)رنم التلاوة، سجود باب اجد، المكتاب 

رنمالسجود، يرجب لم عغقجل اش أن رأى من باب القرآن، سجود كتاب اJخارىت أحرجه )٢( 

(.١٩٣/٢والإضاف)^محوالوجمن)ا/هإا(،والهداة)ص:او(، اظر: )٣( 



ص|ضاه1ششصالإئماسيضل ٢٧٦

عند!سنحاف وق ٥[ • ]الحل: يوعميذ،"ه ما ( S^،_y^عنيت القحل وق ء ١ لالرءدت٥ 
لمدم:خه[ه t يجزث\ عئد: رم وق ١[ ■ ٌ ي 

ؤظ=ظبعند: و\بي ]الخج:حا[ 4 ه قلا ما عند؛ الأول الحج وِفي 
وق]امثان:'ا■[ ه ٠ صا ؤدمح؛دذم بمد• الثريان وق لالخج:يب[ ه ٠ كيحؤث 

?0تؤئهلاس:ا-ما[ههتاكل:آ-أاوقؤاقت جصهم عند: الم 
العند: السجدة حم وق تالسجالةتها[ ه ٠ دسسكمإقك• لا ؛ ^J،Vيد• 

عند:لالأنثقاق:ا[ الجآ.ث ^١ زق: النجم، ووم لنمات:خم[ ه  ٠٠ةتو0 
هه]الأنشقاق:اأآ[ؤآحثامل

ركعة.ق ثمناها الثجدات ايات يبتع وهوأف الثجود، احتصار ؤيتكرْ 
محدث،مكئوْ؛ وكلامحا قراءته، ق الثجداُت، ايات عئدف أف وقتل• 

Jالرت٠ب.إحلال وفيه 

قفل

ننشئمحئا'اس........

عذلا ١^٢، نحدد عند لكل يخذآسن، ١^ ثنةك،اقال النكر تجوئ [ ١ ] 
النعملأف الدهر؛ مدى ساجدا لبقق النعم دوام عند يسجد إيه قيل: لو لأيه دوامها؛ 

ثنثادة.لمسنؤ ١^ النعم نحدد عذ لكن لحظة، كل ثرى 

أسهوما والعناء، الغداء ق الأكل وحصول النوم، مذ كالأسيقاظ العناية فأما 
بانتصارسر أو يثرؤج، أو ولد، له يولد أف مثل نعمة، له نحدذت لو لكن فلا، ذلك 



٢٧٧ممباسلأةاو1و،سلأةص( 

بهسر أنر جاءة إدا ه ١^٠ كاذ ئاوت بكنه أبو روى تإ ١^١'؛ نحدد عند 
عريب.حديث وهال! رواه ساجدا. تله حز 

•وئزوطهاا التلاؤم ئجود كصمة وثزوطة وصمتة 

للشكر.دكج1. ذلك؛ أسنة  Laأو المسالميى، 

سيارة،ل حادث حصل لو كإ النقم، اندفاع عند بمهإثءت العلمإء محال وكيلك 
اندفاعمن هدا فغل فنض، خفزة ي تثط أو جتل، مذ أوتندى الحادث، من فنض 
حصلت.التي النعمة هده عل عيججل للب شكرا منجي. الطارثة؛ الغم 

يكونولحه من إيه ت يقال قد لكن النقم، اندذاغ المولن ين.كر لم ا ١ ] 
نعمة.مثلا الهلاك مذ السلأةه لأف ننمة؛ نحدد 

سجد،إذا يهر هذا وعل له، يشرط ما له فيشرط التلاؤم، كنجود حكمة ]٢[ 
مجدإذا كر اثه التلاؤم سجود ق الراحح القول عزمحتم ومحي ؤسالم. رع، ؤإذا 

فقهل.

ولهدامنها، حارج لسست، لأيه الصلاة؛ ق للشكر يسجد أف يصح لا ايه ذكر يم 
سجدةلما لأما وذللث، الصلاة؛ لطلتج الصلاة ق ®ص* سجدة الإنسان لوسجد قالوات 
•ف{؛' سجدة ولال.اوذ نكر، 

الصلاة؛وخارج الصلاة ق سة ص١١ ١١ق التلاؤة سجود أف الؤا->ح القول ولكن 
بنا.مرلم، ما هدا ثلوثا اينا فلولا التلاوة، هو لما باشتة سبتها لأ0 

زادهالأثه صلاه؛ بطل ص١١ ١٠سجدة غر سكر سجدة الصلاة ق فلوسجد 
فيها•مبسما له ليس مجودا 



اصضاهاهمهمصاسمماسبجص ٢٧٨

مجدثن كنا تطلث، معل هإل منها، ثتس سبثة لأف ^٠٨^٠؛ ١١ق واإش\5ر ينجد زلا 
•احرى صلاة لسهو لصلاة اق 

الملأ؟وانتماو الطهارة الشكر لننود  UjJiهل قائل: فلوقال 
دليلهناك وليس مماجئا، يأق لأيه الطهاوة؛ ل لايشرط اثه الصحيح ءالحوابت 

نقول!ورثيا وثوصا، فاذهب الئمثة جاءت إذا ان! للأنتقول أف الطهارة اسةَاط عل 
المصل.لهلال وتوصا لوذهب 

أفان للأنلاثيغي إنه التلأنة: نجود ي لكم ملت فكنا الملأ امفال وأثا 
اممه.بت إل ودبره فه ينجد 

الشكر؟تخدة اخك ئاثل;هللأمامأذسفيص ئلوقال 
المير؛االبانتصار نحلب وهو الخطب بئز لو يعني بأس، لا نعم، فالخوابإت 

بأس.فلا الخهللأ أثناء ق ومجد 



lulis(،؛_ub  تجود )٢٧٩اّو

ه ه
و1بننودِاءاا'=- 
إ* أ1 *  إ

وثاكاومص، زيادLlif ;، ،0وهويلاثه الصلاة، حلل يم يئ/غ ثإدإ 
ت^١٤ يلاثه ثتتؤع أهوال، زيادة صزبازت دالزي1دة 
محثه،.................................عتر ق مئزؤع ثدكر أذ I أحدها 

ينلئةثيء عن اف الإنيدهل يض؛ معلوم، ثيء عن الدهول هو الهوت [ ١ ] 
تفنوعان الصلاة هوعن الفأما الصلاة، وسهوعن الصلاة وهوسهول فينجي، 

هقمتيى ^^45 تعال؛ قوله ي هوالمذموم وهذا الرك، سهوبمعنى 
لالأءونت؛~ه[.ه ساهون  ٢٠٢صلاعن هم آثن 

أوسنهاصلاة عن لأمنثام فوله ق المدكور هو وهذا النيان، بمعنى وسهو 
اءصاثلأة.ذوظ<ارا؛هلاساأ1ا 

ا،لوصوع.هذا ق \.ؤقنث كثة الذي هوالماب فهذا الصلاة الهوي أما 
قانحصارها ووجه وشك. ومص، نياذه، ثلاثة! الهي سجود أسائح ]٢[ 

فوجدوهاذلك ق الواردة النصوص تبعوا العلياء لأف والأستقراء؛ التتح هو ذللث، 
التفصيل.ؤياق فك، ؤإما مص زياذْوإما إما الثلاثة، هذه من واحد عن نحرج لا 

توملم (، ٥  ٩٧)ذكر إذا فليصل صلاة سي من باب الصلاة، مجوافت، كتاب اJخارىت أحرجه ( ١ ر 
غجنبمن>مالك بن أنس حديث من (، ٦٨٤)رقم الفائتة، الصلاة قضاء باب المساحي، كتاب 



سقضاسنييههاسمماسبجضل ٢٨٠

ايعل والصلاة المام، ق والتشهد وا-ئوس، والئجود ق لكلقزاءة 
قثثزؤغ ذكئ لأئة بحاو؛ الصلأْ يبطل لا يهدا ونحوم، الأوو، التشهد .ق 

شيود؛لأنسمحممل.

صودم^ْ؟محهوواسانت
وواْهلبمجد أحدثم ررإدائي ١^٠ لمزو يثن؛ |حدامحا: 

صحح.حنن ت ومحال بمئثاه، السمدي 

سلأثم،محاصائاا.ؤاكاط:لأيإ؛لأل 
ثلاثةالقولثة والزيادة فعلثه، وزيادة قوليه نياده صزبان! الصلاة الزيادْفي ا ١ ] 

نِمحةآدئقثاألولف قئمها كإ أنولع، 
يأقلكن الصلاة ق مشرؤع موضعه، غثر ق مشرؤع بدم يال أف ت الأوو الثؤغ 

•موصعه غز ق به 

واجوس•والسجود الريع ق كالقراءة ت أمثله ا،لولث له وصزب 
عليهاض صل اللمي لقول محرمه؛ الراجح القول عل والسجود الريع ل فالقراءة 

نائاأنتاها(ارأ؛لأ0ماةةءا
القيام.

قه البي عل والصلاة الخلوص، ئه لأو الق؛ام؛ ق هد التث_أيقآ كيلك 
وهداونحوم، الأحم، التشهد ل البل. عل الصلاة محل لأف الأول؛ التشهد 

(،٤٧٩رنم)والجود، الركؤع ل القرآن قراءة عن الهي باب الصلاة، كتاب مالم: أحرجه )١( 
هماصابن حديث، من 



٢٨١السهو( سعود باب اسلأة) مماب 

لأيوذلك ولوتعمدها؛ الصلاة بطل لا الزيادة فهذه ولوتعمدها، الصلاة يبطل لا 
محله.غم ق به أتى لكذ ا-ادملة، ق الصلاة ق مشرؤغ قوو 

قراءةإف يةولت من محوو عل إلا اللهم الصلاة، إدهلاJ، يوجب لا محالثه وهدم 
بطلثذلك، تعمد من إف يقاو(ث أف يتوجه فهده حرام، والثجود ق القرآن 

الصلاة.ق محرما شيئا فعل لأيه صلاثه؛ 

قالكا رواظنر١؛ ذللث، ق لا؟ أو الثجود له ينزغ فهو ^١ فذنئ إذا لم 
نهورامحل الم: نجود عل الدائة الأدثة لئموم الثجوئ؛ وؤو1أث4/ضُ ١^: 

ذللث،.أشه وما ش.بمءن(ارآ؛ مئبمجد أم ؤ»أ1ائؤ شبمتان<(رأ' 
فكانالصلأ٤،  oJUPتظل لا لأيه وذللث، الثهو؛ مجود نس لا اكاو(ت والقول، 

اليسبمتةالحركة عل قياسه لأة ثفلر؛ فيه التعليل هدا ولكن يى"الصلأة، المنة كالحركة 
المزهالحركه قاما مئرؤغ، اثة عل زاده زاده، الذ،ي هدا أ0 إذ صحيح؛ غيث لصلاة اق 
لهينن الشن؛ر هدا أف فالصحح مثزوعه، أي عل نعلها لم فاعلها فإو لصلاة ال 

ولكثهُلأمحن،.ب\ب 

والهداية)ص:١١(،  ٤٧- ١ ٤ ٦ )١/ الروايتنانفلر: )١( 
جالس،وهو يتثهد أن ني من الصلاة،;اب، كتاب وأبوداويت (، ٠٢٨ )ه/ أحماّ الإمام أحرجه )٢( 

رقمالسلام، بعد مجدهما فيمن جاء ما باب الصلاة، إقامة كتاب ماجه؛ وابن (، ١ ٠ )٨٣ رقم 
رجه^بمثه،ئوبان حديث، من (، ١٢١)

(،١  ٢٣رقم)١ مجد، أرثا أو تلانا صل كم در لم إذا باب هو، الكتاب البخاري: أحرجه )٣( 
(،٣٨٩)رقم له، والجود الصلاة ق هر الباب الصلاة، ومواضع الساحن. كتاب ت لم وم
ظ^بمه.أفهم؛رة حديث، من 



سقضامانينيصالإئماسبجضو ٢٨٢

لأنئضلأتئ؛ ممن صدا لكف لإذ مز!ي، ١^٥ ق ثم أذ ش: 
مها،اوقي ثاء بمدر أيما؛ ممت القفل زطإو ^١ كاف ثإذ مها، تكل؛ 

الثلأم.س وتجد صلاثه، انم يريبا يكر ؤإف 

واجبالقيام لأف جلوس؛ عذ ليئهص قببس؛ أف معليه مام، هد كال مإل 
يا.هاطا ه وملأن للصلاة، 

افب.رنوو بثا ررصل هاو؛ >و.ض' مريرْ آبو روى ما فته والأصل 
قمموص_ة حشته همام!ل تلمن؛، يم زكمي هضل العثي، صلاي إحدى 
التمنييدْ ووصع أصامحعه، بثن ونثك عصتان، كانه عليها يده هوصع النجد، 

ممبمزتممالوا! النجد، أبوايت، من الئزعان وحرجمت، الينزى، كفه ظهر عل 
يديهوجلّق الموم وقط يكل،اْ، أف ههاباْ وعمر، بقر ابو الموم ؤؤا الصلاة• 

الصلأْ؟هصزت أم آنسسث، ،، ٥١رنوو يآ مماو(1 التدين، دو ثة؛ ماو طوو، 
داJ،!ثمم. ممالوا! اليدنن؟ا، ذو يقول ررأكإ ممال؛ مصز،ا. ولم أس ررلم ممال؛ 
ريثم أطول، أو نجوده مثل متجد كم ثم تلتأ، ثم يرك، ما هصل فتميم 
متفقلكمت،١. رأته رمع م أطول، أو مجوده مثل وتجد، كمت ثم يكمت، رأته 

ءا^

الثجوذويس ت٠نماJها، إذا الصلاة بطل لا محلها غتر ق القوليه الرياذة إدن؛ 
فذلهاإذا 

هولزيادة وطا تمامها، قتل الصلاة ق ينلنا أ0 الأقوال؛ زيادة من الثاف -ا ١ ت 
يقول!فإنه الآدمثار(، كلام من الملام لأف المحلاه؛ بهللت، عمدا كان مإذ شك، لا 



٢٨٣ممباسلأة)واب|،جوداسم( 

يطلالصيام ق الفطن لونوى فهوكإ إتمامها، مل قطعها نوى ولأنه عليكم* ®السلام 
الصلاة.فتبطل يومه، 

أئلهاعل آحرها بناء لتعدو أيصا؛ الصلاة بطأت الفصل وطال سهوا كان ؤإذ 
العنف،إل فيه وجع الفصل، لآءهآiئئشاوطول ا،لؤلما يم ولم ائوالأة. بفوايت، 

كانوإ0 انشافها. من ولأي الئلأة، بمن ئنا: الفنل. طاو الأو مثلا: تمل فإذا 
اللام.للسهوبعد ؤينجد صلاثه، يث فاثه نمثوا 

ليسالأول قيامه أف ذلك ووجه يقوم، لم عئلس أف محنر ائه المولما ذكر ولكن 
بمومم ومحبس يرجع أف فيجب انتهتخ، صلاثه أف عل الأول القيام قام ل همادة، قيام 

الئجودمى الأول التكبثر لأن يكن؛ ولا مئزوعا، الخلوس مى لإوصه يكوف حتى 
هاوْعل والدليل القيام، إل اشجوي مى الانتقال ق آحر تكبن هناك وليس حصل، 
ومزأْا اليديزر ذي الحل،اء عند الموف زْ؛.بمئئ هريرْ ابا حديث، المسألة 
الأذ:

وصلأثاالعثئ® صلاق اض.إحدى رسول بنا ®صل كتؤغه•' هريرة أبو قال 
نأزمحتى، »فل الغزوص إل اووال ثن النئ لأف والنئل؛ المحن هما: النثؤ 
يئوثثك عصتاف، كانة عليها يدْ محوصع المنجي.، ق معئوصة حشه إل قام سلم، 

غضبان،كاثه عليها يدْ ووصع قام قبمه، هي المجد ل المعروصة امحبه أصابعه® 
ءفيهأدقلأْؤقلأأ.أصابعه وثبك؛؛ن قال، هكذا 

كتاب>ّالمت وْس(، ٤٨٢رثم)الجد، ق الأصاح سسلث، باب الصلاة، كتاب اJخارىت أحرجه ر١( 
(.٥٧٣رقم)له، والجود الصلاة الهول باب الماجد، 



سقضاه1همنيصاسمماسبجضل ٢٨٤

يكولوبا مهموما كان إذا اف والإنالثنزى* ئه ظهر ض اليئش ارؤوصعثدْ 
سم،لم الصلاة لأن عفيؤألآلأْؤئم؛ أوكالغضبان مهموما كان ؤإثإ حالوئه، هكذا 
يتممأذ عادته من كان إذا الإنسان عل اممه ننمة من وهذه اتمامها، متعلمة القنر فكال 

اممبنعمة من أمتا شك لا فهذْ منميضه، مسه تحد منه، شعور بغؤر نمصت ثم ع؛اذو4، 
الانقباضر.هدا س_ا صر يمكر موف الأنقياصر، هدا وحد إذا لأد4 عاليه؛ 

نحرجولالذين ت يعني ا1نءحدا، أتوامب، من الثزعاو ®وحزحت، دمح.بمتة: يموو 
ينسى،قد الرسول، أل يمكروا ولم الصلاة® يصزيته قو2ولور؛.' حزحوا مريعا، 

أوههاثا وعمر آبوبكر الموم رروق هصزلم، الصلاة أف ممكن نييع، وفت، والومت، 
ذلكومع يه، أصحابه أحص وهما وعمر بمكر أبو اكلتي( ل يعني لإكثإْ® 

ئ؛اأنت5ايإة:
افهُعليهاالها;ة.لأن١^؛،.أمرولا: 
إذالكن معه، يتكلم أف يستملح الإنسان كان ؤإل حتى الخاو هذ0 ق اثه ثانتا: 

ووصعأصابعه، بين وقئلث، وايكا قام لكونه أكثز؛ بمابه مزق الحاو هذْ عل، رآه 
وحدإذا الإنسان سهثب، موف اف الإنأة قك لا عصتان، وكانه كمه، ظهر عل حده 

ألقلن، فلا ؤإلأ يكثمه، أف امتحو، أو يعلم4 أف لتهثت، الحال هذه عؤ، مثية قحصا 
ولكنهنار.عتعا، وعمر بكر أبو محا ^^٠^٣ الرسول عل إذلالا الناس أقد 
ألئكلقاثو؛ي:ها؛ا 

الهابؤ•من رموله عل افه ألمى ما الأول،! الست، 

الهاثه.ثنثدعى الأف ق أف الثاف: والم4ث، 



٢٨٥ةتاو،اسلأة)واب|،جودا1سهو( 

طويلتان،يداْ ث يعني طوو، يديه و وجل يكلمئة، من هأ افه يثر ولكن 
أحياناالكبثر يإزحه لكن إذا والإنسان اليدينء ذا *يا أحيائات يإرحه س اللمي وللُل 
اممه،ومول يا بادُت، تكلم ده.بمنن ولكنه عاليه، ومحرئا معه ئنطلما هو يكون 

كاJاولأبمحضصة،لالأسإثا تة؟االممحمبمني، قئزت ٢١٧
ؤإثاكدا.

أويعت_يت يخ. أذ يمكن لا لكنه العقث، المتمة بئمتفى ثالث، قسم وبقي 
الينحال باعبار لكنت عفئ، احن،ال الثالث، الاحتإل وهدا سا، التإم ه شث، 

منيمع أف يمكن فلا ممتع، ثيء هدا لأف يذكنْ؛ لم ولهدا ممتع؛ هيآئ"هقئم 
ه•'اليي ررممال عندا إتمامها قبل الصلاة من يسلم أف الرسول 

المصر،وثنى الئسياف هنقى محولا، النامن أصدق اممه. رسول إف مصنا؛ ولم انس ®لم 
ضوضلإهولح(م،الأ>ينبناة

صادمحا،اممه عند ثنتبث فإنه فث يختمن، أحل إذا او الإنأف عل يدلنا مما وهلا 
حتىحانثا يكن لم ظنه علبة عل بثاء اليمئن عل لوحلم، المتن، ي ؤئثث لا ولهذا 

لل،اصي.بالنستة آم يكن ولم لمقتل، اق 
ئعليه؛ حنث، لا محإثه يقدم ولم ظنه، عل يثاء غدا، ؤيد لمدمن وافه فلو 

سبى.

ءءِ:-، ؛-ْ؛'َ  سست،،امذ ®ثل الخمله وهذه سست،ا( محذ ®ثل همال1 ثمصز(ا، رنم انس ®نم قال! 



سقضاه1همنيصاسممأصلأضل ٢٨٦

اا1سياللأن مقصورة؛ ١^١٠ يأل عئزم ولم ناس، ياثه فجرم الألفاظ•، بعض ق محدومه 
ممنه بمغ اشياف لأو قواصآبممُ؛ الرموJ إل بالية م جمل \ل أوب 
سي•أيه وهو بالثابي( نجرم مستحل، أو بعثي فهذا امحم يبهل كوئة 

اليدين.ذي وثلإ ظنث، أمزازت \ذقأ عند فتعارض 
إدأشهمدوء سء 1، كزقم ؤ؛ن اليدين؟ ذي بخز يأخذ أو يظئه ياحد فهل 

ذيوحز ، ٥٠الين عند هدان تنازع الاذ ]اس:ا،ه[ ه ثأؤوو 
العمل،ق له الثاركوJ، الصحاثه وهئر الثالث الطزف إل يرجع أف إلا يبى فلم اليدين، 

بجايلوافلم الحي، ل الصراحه هي وهد0 دعلم(< هالوات التدين؟ دو يموو ررأكإ فقاوت 
سسثأااايعم، قالوات  ٠٠الصلاة يصرن ولا ئسيت ما أبدا ؤإوبوآ\ ءفي4ائوْؤكلأأ المي 

وأوهي جذ؛ة' ألتنط م,عيا "ؤؤ؛ »اثنواآفيى ؤكآئثا  I(JL4»؛ محي^١٥٧تحال ١^ لأ0 
صلاته،من مارك محمل فتميم : »ilJ [ ]الاء:ه"آ؛ ه وآلأين آوؤدن آؤ آنسك؛ عق 
إليرجع فإثه مكانه عن وقام هذا مثو حصل لو اف الإنأف عل يدو ررتقدم« ئم« نم 

رك.ما ويصل الأول، مكانه 

يمعبلس ايه مى ؤكهآنثق  11\لؤئنمحالة ما إل شبر ما رك؛؛ ما ررصل ت قوله وق 
حملةمس النهوض هذا أف يعني! القيام، إل الخلوس من القيام تزك لأثه وذلك يموم؛ 

موصهبخلاف العبادة، بعصي النهوض ل؛تكو0 يقوم؛ ثم يبلس أف فيمتفى تركه، ما 
ثمثم ثئ؛؛، ثم ٠٠صلاته ص تزك ما فمل تلم،، محي الصلاة أ0 عني نيض فاثه ١^^ 

تجود؛مثر وتجد، نكز ثم محآكؤ، نأته زئع م ألموو، أو ئجوده مثر مثجد 



٢٨٧ئنإب|كلأءرىبا،جوداسهو( 

ثكتج«رُزك زئغ نأ أزأطزو، 
لكنومتى نيادة، رسهإ لأف وذلك اللام؛ بعد الثهي مجدي مجد لم مه 

محتيعلا أذ ذلك ق والخكمه اللام، بعد مجوده فإف الثهوالزياذه مجود صبب 
الشهبسجود فكان الثجوذ، أوجب الذي والثهو الثجود ومحا الصلاة، ق زيادتان 
ميأق.كإ أوفعلة، مولة الزيادْ لكنت سواء اللام، بعد للزيادة 

لأبوهميرْ يقول لكن الهو، مجود من ملم أيه يذكر لم الخدين، ذا هق 
مجودين،فينجي هذا وعل ٠ سلمءار م مال،؛ حصم يى ءنزال أق ررئستؤ آحز؛ حديث، 
الصلاة.كلام ويناللم 

أوئمرئا؟ضكا الثانك:كوئ الثنية من الئ3ع بند ها ااثلوس وي 
الأمحرتشهده ق صلاة ق لكن إن الصلاة، حثنؤ يكون ايه الغلاهر الخواب،؛ 

مه.رسا.ؤإلأصار صارمتوركا ثووك 

محلايلائه؟هل انس: نزلخائ قائل; قال فإن 
أوبقوارجعوا هل حزجوا فالذين الناس، بعمى عل أمكلت، هذه فا-لحواد،ت 

أمفبمممل محمل. هذا كل فاعائوا؟ ًلأوئإ أعيدوا لهم: أوقل عاليه؟ هم U عل 
أقيمومحتمل رجعوا، وابعلووا ناحروا الخإعه رأوا أولثإ الكفن، ممحوا لثا رجحوا 

ومسلم:(، ٤٨٢رقم)وعترْ، الجد ق الأصاع تشسالث، باي، الصلاة، كتاب، البخاري: آخرحه ، )١ 
خ.ءثئ.هريرة ش حديث، من (، ٥٧٣رنم)له، والجود الصلاة السهوق باب، المساحي، كتاب، 

)؟(الخدبثااّ.



YAA اصضاه1نيهمصاسممأسبجضل

صؤ'\ما عر بموا أمم وعشن تمث، ما  ٥٠٨٠٥١١لأف صلأُةقلم؛ هث\ بعدت فيإ لهم قيل 
الصلاة.يكملوا ولم 

ؤنِ\لا الدثه وهوأ0 الأم، إل رجع هكدا كان فإذا احتالأت، ثلاث، فهدم 
الإئؤاهارعني الشرعثة! والقاعدة ومشيها، مشكلا الحديث ^ا ممى تامة، بصلاة إلا 

.افياه، به ليس الدى المحكم إل ثر*جع 
أيموعلمئوا بينهم فيا الناس محاور ثم الثزعاف، حزج ثم هدا مثل وقع فإذا 

يصل،حتى ملئه منهم أحدا ءزدث، إذ للأمامت نقول الصلاة، وأقوا الصلاة، مصوا 
نامحهكانت الفاؤ صلأتا إة لهم: وئل الحإئ فم الئانأ اس جا؛ت، فإذا ؤإلأ 
جديد•من يصلوا حتى 

ائس،لم *إل قال: البي. أل الساجد ي يقرأ حديث هناك ئائل• قال فإن 
يثربمس؟البي. أف مذ بجالث الحديث، وهدا ا لأسى*ُ انسى ولكذ 

يصح،لا وهدا الكدونم،، الحديث حذا واتى العلمإ؛، بعص إليه ذم، فالحواب،: 
سقوون(ارى

ابنونال لآنن«، أنثى أز َلأنمى و \يبلففل: ٢( رم ١ ٠ ٠ بلاغا)١; الوطأ ل مالك ذمْ )١( 
منبوجه س اليي عن يروى أعلمه فلا اللفغل حذا الخديث هذا أما (ت ٥٣٧ x/ ٤ ) التمهيد ق الر 

التيالوطأ ي الأحاديث وهوأحر أعلم وافه الوجه هذا عثر من مقعلوعا ولا مجندا الوجو0 
اه.الأصول. ل صحح ومعناه أعالم وافه مرسلة ولا نية مغثره ل توجد لا 

الساجدكتاب ت لم وم(، ٤٠١)رنم القبلة، إل التوجه باب الصلاة، كتاب البخاري؛ أحرجه )٢( 
مسعودين اطه عيال حديث من ( ٥٧٢)رنم له، والسجود الصلاة ق السهو باب الصلاة، ومواصع 



٢٨٩سجوداّوا  uU)،^_luL؛؛

شأنعز ق أوذكؤأ أح_نى، صلاة ق يحل أو وصوؤ0، امص ؤإن 
سالبي كلام مثل ثكئم ؤإل صلاته. قنيت ناء،، انشي  ١١ت كمنك الصلاة، 

ووايات!ولأُث، قفيه اليدين، وذي 

او;نتئئوالإُا^ئ،لأئتيههمثصزثذا 
ضلأم.

برجلمر قد القرآن، مى ايه أحيايا بمي الرسول إف بل نمص، فيها البشرية والطباع 
مول!عؤإ؛؛ةل وافه ٠ سينهاا،ر آيئ دكزق لمد فلائا اطه اارحم فقال! الليل صلاة ؤ، يقرا 

أوفالص_واب تالأءل:ا--'ا[ ءسه تمحأ.ثثتنثا إنث أس ق ط ح0أإلأ دئ ولا 
لغإرْ.تكون كعا ليرمول. تكون اليشريه الطباع 

الدرس•اقهى إذا للأمام يقول أل السجد ل الخديث، هدا مثل نع أن ؤينبغي 
الثيءهذا ق سامحش فإثه حثا موجودا المولث كان ؤإذا تيا-؛ع. وكدا، كدا القضثه ثرى 

الردود•مى أحس وهذا الكتاب، يعدل حتى 

المنوي؛الضرورة عند إلا بعض، عل يزد بنمهم العلياء أف جب لا ونحن 
تحزبونوحج، والؤاد، عليه المندود توهن الطرءما• توهن الطريمؤ هدْ امتعإل لأل 

الأمور؛المحاورةمعاؤة فالواح—ب لهذا، يتحزب وهذا لهذا يتحزب هذا الماس، 
أفمإمكانك هوعليه ما عل مل محطئ أنه ظثث الذي هذا أف محير ؤإذا والمنامحشة، 

كذاالصحخ أف لتبيرأ( الكتاب يولم، فلأن، عل اود ق مثلا من؛ ولا كتابا، ثولمؤ 
الصحح.القول عل مبنثا كتابا ثولث باق أي؛ وكذا، 

صلاةكتاب ت لم وم٥(، ٠ )٨٣ رنم القرآل، نسيان باب القرآن، كتاب الخارىت أحرجه ( ١ ) 
رْ؛هنبمها.عانشة حديث من (، ٧٨٨)رقم القرآن، بتعهد الأمر باب السانرين، 



صلاةوثمني ئالبي. أنوم له لأف ^٠-،؟؛ صلاة ثمني لا ^١^١^؛ 
ثاجابتهلني،. محيتن ظا لأي بكروعتر؛ بب؛، ام لايمكنه لأثه المأموم؛ 
دلكيمكن رمن، ق الصلاة قصار عن نائلا ثكلمم لأنه الدين؛ بذي ولا واجه، 

الخزي.احتازها ش، خلاف يثذز، يه، 

هذْلأ:طحه "!ن اني، قزو بموم ئلأي ئشد واكاكه: 
^١'•والأول ؤوبكر، احتاوها النا-ر،اا كلام مؤ، ّىء محها 

الفصل،محنال ^١ الأول بمدر ت نقول أولها؟ عؤ، الصلأة آخر يناء بخدر متى ا ١ ] 
وسق•

ؤإفحتى صلاته، مثدلمر وصونه ايممص إذا لأو4 وصونه؛ انممص إذا الئاز(ت 

بمم(•ض جها بناء بمن 
أولها؛عل الئلأة آخز تى أف لايكن فانة أخزى صلاة ل دخل إذا الثالث: 

قولان:فيها وهده الأحزتم،، الصلاة -لإلولة 

الصلاثم،بين، جع لو كإ مقروصة صلاة ؤ، شنع إف موو<: من العلمإء فمن 
لأبدفإثه العصر صلاة ن، وشنع الفلهر، صلاة الثهوق هدا نههم، ثم والعصر، الظهر 

النىّئإموالفلاة وأبمل ظع افلة ن، شنع ؤإو الصلاة. امثتاف من 
إتمامها.

بمي:شأإل، الكلام فإة -كلم؛ إذا الراغ: 
الظهرمن ركعتي من ملم أذ بعد مثل الصلاة، شأن غز ؤ، يكوف أف أولا: 

ائتيا ابنه: له مال هدا فال أف ثأبعد ياره، الأحضر بس يا لاينه: أوالحصرمال 



٢٩١ةت1ساسلأةربابر،جوداسم( 

بكلامتكلم لأُه جديد؛ من الصلاة يعيد أذ الأب عل فيقغي الصلاة، أممنث، ما 
تكثمحين تكلم لأيه ستأنمها؛ ولا الصلاة يعيد لا اية والصحيح بالصلاة. يتعلى لا 

ولاينتأنف.يسى ائه فالصواب صلاته، تمام بعدم فهوجاهل تامة، صلاثه أ0 عل بناء 
٠!رواJاتر ثلاث ففيها فيها سها الش الصلاة بشان تكلم إذ ثانيات 

السل.من وقع الكلام هذا لأن ثبملل؛ لا والمأموم الإمام صلاة أف ت الأول 
حلامحم.عل وسوا ٠ ر وأصحابه 

الإمامالتعليلت إل واظر المأموم، صلاة وثبملل الإمام صلاة يبمأل لا و١لثافت 
لاثهصلأJه؛ بطل والاموم وسلم، آله وعل علميه اف صل بالبل أسوة له لأف بطل؛ لا 
ؤإجاثثئ.، لارّوو كن كانا لأي ؛ ١٠ولن بكر بأي التآر ,ي لا 

إجابتهفإذ واجته إجابته كانت، ؤإن حتى لأيه علتل؛ روف~ ~كا اشبتل وهذا واجه، 
ررإنسْئةلأ:مففاتي1محمحم^:ِمنكلأمالآدثن،وقدقالاتيئ 

اكحاول؛ممح.تيفامامملهس.إذذسا 

فيه،ذللث، ينكس ومن ق الصلاة قصر عن سائلا تكلم لأيه اليدين؛ بذي ولا 
سلامبدون الصلاة أثناء ق لوتكلم لاثه ثقلت؛ فيه أيصا وهذا غنيْ، يخلافا قعذر، 

(.١٣٣والإنصاف)Y/ (،  ١٣٨والوجهتن)١/ الرواسن انظر: )١( 
كتاب،لم: وم(، ٤٨٢)رمم .، اأو>جالق الأصابع تثسالث، باب الصلاة، كتاب الخاري: أحرجه )٢( 

هريرة؛نحهبمتن.أيٍ( حدين، من (،  ٥٧٣رقم)له، والجود الصلاة الهوق باب ساجد، ال
بنمعاؤية ين، حد من (، ٥٣٧رنم)الصلاة، ق الكلام تحريم باب الماجد، كتاب ملم: أحرجه )٣( 

رمح.بمته.السلمي الحاكم 



سقضاهانيهمصاسممأسبجضل ٢٩٢

؛٠٥١أبمو  ١٥لكف هإذ ، ٥٠٥١ٍئف و وكئي أذ الثاك: اوغ 
الرجليكلم الصلاة؛ ق يكلم كثا مال؛ بنأرمم، ئند روى ولما زونثاْ، ة إحماعا؛ 

ومينابالثكوت، مامزيا lJ[YVA ]^؛:ه قننتس هي ؤو؛وموأ ت ينثن حش صاحثه، 
ضالكلأم.ئممقه.

روايتانIمحفيه شحريمه جاهلا أو يابسا لتكلم ؤإل 

ّأوالأف لكنه صلاثه، فتبطل الصلاة يصر فيه يمكن رمن ل الصلاة قمر عن سال 
بماي.ذلك كاذ إذا تشم أولب نفئرزة، كان إذا انقضن الفلاة أف عل بماة 

النسيان،وب؛ن المصر ب؛ن مرددا الأم جعل بل ممصووه، بأما بجزم لم اليدين وذو 
تامة.الصلاة أف ظاقا تكلم ائه العلة ولكن ئمصز، أف إمكانثة ق ليت فالعلة 

قاماشحاوروو تكلموا إذا تامه الصلاة أو يظنول الدين القوم أولثلث، 
لأتطلٍلأيا.
تطل.لا والمأموم الإمام صلاة أل إدذت فالصواب 

لأممالأفوال؛ أشد وهدا الماموم، وصلأْ الإم١م صلأة تهلل أمتا والثاكهت 
الصلاة.ق لايصلح الآدمث؛ن وكلام الآدم؛ان، بكلام تكلموا 

جهلأُالآذمي؛ن وكلام جاهين، تكئة.وا إمم فيقال1 سهل، هدا عل والخوان 
للذيوقال الصلاة، صنسا ق تكلم الحكم بن معاونه أف بدليل الصلاة، ق يور لا 

١^؛ولميأمزْ >لؤامحلأمثاْ« وقالأ اف، ، »^^illعند خمد 
الاعادة.



٢٩٢ةت1د،اسلأةروابسجوداسم( 

العملياقته الصلاة، حس عز مى ^ ٠٥ووينا، بإ يطلها؛ إحدامحات 
الكثة.

سات ماو نيؤكقنئ الثانس الحكم بن مع1وثه روى لنا ينسيها؛ لا والثاتهت 
القن؛هرماق اممه، يرحمك مملف؛ الموم، من وجز عطس اللمي.إد ؛ع اصل، أثا 

يصربول^،^٠١ إة؟إ سئروف ٠^١ أمياْا والكل ممنئ،! بأبصارهم، 
وأمي،هز هبأبير اش. زموو صل ئلتا سمخت،، لكز أفحاذهم، عل بأيدت؛م 

صريي،ولا كهنق، ما موافب منه، يعلها أحس بندم ولا مله معؤا رأيت ما 
إماهءَرالناص، كلام يهاثيءمن الصلأْلأيصخ هذه ررإو يال،! يم ولاثثئنيب، 

بالإهادةM الق م.ى ئنلء. رواة الممح« دئزاءَة والي المخ 
ءله،زالأابىوةنثاةااا.

الذيبالكلام الصلاة صال_، ق تكلم إذا اثئ الصححه، هي الزوايه وهذه [ ١ ] 
تعال:قوله عموم ذللث، ودليل أوناسا، جاهلا كان إذا بطل لا فإعا ثعمدْ يطلها 
عامة.الأية وهذه ه لثثآا أو مينا إن تواجدنا لا ؤ;ئا 

مرت؛ن:تآكثم فإيه رْ.بمتئ الحكم بن معاويه قصه وهي خاص، الثاف والدليل 
ومع^٠٠ ثأثئم ما أمياه رروايكل هال،: ومره اله،ا رايزخمكا للعاطس؛ ، ؛LJم؛ 

أمرك،ا لأمنه؛الإعادة، باطله صلأيه ولوكانت، بالإعاذة، ه البي بأمرْ لم ذلك 
صلاثه.يعيد بأن يطمئن ولم صل الذي 

بكلاميتكلم يعني؛ ~، الصلاة مس، صالق "أف الثاJثا الئؤع هو فهذا 
الآدِمح



سقضاه1نيهمصاسممأسنيضو ٢٩٤

علنه؛ص صلاه، مثذ ٢ حمروما اسظم بإ ثثج علتةااات5اء، ؤإل 

عليه.الكلام تسى وقل. اواُت،، هذا من فليس الصلاة ق مئزوعا ذكرا لكن ما وأما 
'ا-همُبن معاؤيه حدث وقّليلة صلاثه، بطلغ الصلاة صف ق تكلم فإذا 
ثبطل؛لا أما والصواب ٠ ووايتازر ذلك ففي أوجاهلا ناسا تكلم إذا ولكن ;?؛هبمى 

ولخديب]اوقرة;\'خأآ[ لثثأوا؟< أو مجنا إن دؤااءاJذا لا ^^؛-١ تعال! قوله لعموم 
الموضع.مس وهوو امحم، ئن ئثاوثه 

لعمومتبملل؛ لا صلاته فإف ناس من وقع ^١ ١^!؛ إ0 قلم: : ةال؛IjJ فان 
ولمدح س إة وكأ: [ ٢٨٦]^؛:^ ٤٥٠٥أؤ قثآ لا وئ تعال: قوله 
بالإثم؟الواحدة مي عل وحملتمو0 الأنة، بعموم تقولوا ولم ذبيحته، محل لم ناسا سّلم 

فنلوبئن المائة يبملل فنل بئن فزى فقالوا: قيهرآه الحناة ، iyفالخواب: 
ناساالإنسان تركة ؤإذا منه، فلابد المأمور فعل من؛انم، فاكاق العبادة، يبملل 
المحظور.يخلأف، عليه، الفعل حكم وترب الإثم، عله ممهل. 

قائه مع ثبملل، صلاثه فإو ذلك مصي قاف ذللث،، يقصد لا انه ْنه ضأ [ ١ ] 
وعلعليه اممه صل الثي لأف ثظر؛ به الصلاة إ؛ْلاو< ض للادميتن، بآكلأم ليس الخقيمة 

افالإن_>؛^ لو ولهدا ا الآدمقرااا١٢كلام ثيءمن فيها »لأمالج قال: إنإ وسلم أله 
كلاما.ليت، النحنحه لأن ثتطل؛ لا صلاثه فإن مزاده ويهم لشحمي 

(.٥٣٧رنم)الصلاة، j الكلام تحريم باب اياحو، ئاب لم: مأحرجه )١( 
(.١٣٣والإنصاف)Y/ (، ٩٠)ص: j\_■ (،  ١٣٨)١/ والوح٠ين الرواتن اننلر: )٢( 
ينمعاؤية حديث، من (، ٥٣٧رنم)الصلاة، j الكلام تحريم باب احي، المكاب لم: مأحرجه )٣( 

خ؛هيةقنؤالسلمي الحكم 



٢٩٥ةت1باسلأةرطواسجوداّر( 

ا.وناء من ثشيجه يسمع كاف نمحيتئ عمن لأف 
يئكنةلا لأنه صلاثه؛ مئد •عإر0 مذ بكلمة قاني القراءؤ ق علط ثإل 

افمزم1ه.

وجهم؛احتمل مكلم ثام ؤإل 
مدم.ما أفته عثة، عن لأيه صلاثه؛ مند لا أحدمحا: 

ثاش:أنهمض.
نلأما،رد إذ ، وكدJiiمعاويه، ■هديث صلاثه؛ أهند عاطنا ثمث ؤإذ 

ههمةوإذ العاطمل، ثنيث هأفته الادمتئ، كآدم من لأنه إئنان؛ عل أونئم 

كلاممن ليس فهدا صوت،، له وس٠غ سكى، فصار البكاء غلثة إذا [ ١ ] 
بنعمر المومتثذ أمثر بفعل نِكةآنثئ المؤلم، واستدل، الصلاة. ثبململ فلا الآدم؛-ئذ؛ 

ُ.الصنوف_،ر وراء من نشيجه ينتع كان ايه بخممقبمنن الخطايس، 
تنالالمهمهه لأف سمحلل؛ صلاثه قاف بالصحلمثؤ، صوت، يعني الئهههة: ]٢[ 

فتبطلها.الصلاة، تثال فإما بكلام ليت إما قلمنا: ؤإن حتى كاملمه، منافاة الصلاة 

علسقهل. اثا إنيزى أذ مثل الصلاة؟ ثبملل فهل قهثهة اذ الإنعثت، ؤإذا 
ثبمللفلا الثلبه، ياص، من هذا إذ نقول،: فهل المحك، ينلمبه الناس فبعضي الثلم، 

قوالبيهقي الصف،)بما/هه؛(، ق شيبة أي وابن (، ١ ١ ١ / ،)Y الصنفق الرزاق، عبد أحرجه )١( 
(.٢٥١المنالكرى)؟/



اصضاهانينيصالإئماسبجءنبل ٢٩٦

ثنئصولا الصلاة، يتمص اراكهمه1 ئاوت البي. أف روى ههمحق جابرا لأف 
الداومطي.وواه الوصوءاا 

أ؛,.......,................,..,...قصا■؛^١ حرش ائتظم ما اثطل والكلام 

غزمن يقول، ئيء أصابه إذا مثلا الناس يعص لأف الكلام؛ عل لوغلب كعا الصلاة 
احتيار0شر غلب الذي لأل صلاته؛ تطل لا الصلاة ق له حصل لو وهذا شعور، 

عرلاثمي لكن الصلأة، تطل لا أنة غثة اشُأنثإذا شاة إذ ظلظاهئ ^، عنر لم 
الصلاة!!.إلآحر العثة امتدت ويقول،• دانتا، صحكه 

تثة-عئزة ص إل أ-مارهم مميزوف، المدارس""وهم طلاب ذ)لإذ•' قال، فإن 
الكمر؟إل يصل هدا هل ْقنئد"ين، والكلام الصحك الصلاة ق يتقثروذ 

ويماو:نكص. لا صلاته إ؛ءألال ولوثعئد حتى الكمر إل لاتصل قالحوابت 
بتويكم•ولو3، أعيدوها باطلة، صلاثكم 

أوبجوارمعلم.كبم، بجوارطالت، صغثرا طاليا يبموا أف والأول، 
بكلامليس الحرقتن يوف ما أف كلامه وظاهر يمد، لم أم أفاد مواء هدا [ ١ ت 

قال!ع،عتبجنبه الذي اسة فلثأ الصل، تصرب أف شحص أراد مثلا فلو أفاد، ولو 
منتنتظم لم لأيه كلاما؛ ينمى لا انه الولفج، كلام فظاهئ الوعي، مى أمرا يض• 

م1ّلإ.فاعل وفيه واحد، هوحرفا بل حزمن، 

يدوأيصا المولمب وكلام ومفيد، لأدبي، ■حهلاب لأيه يظر؛ فته هذا أف ومعلوم 
يمال،تأذ وينعي حرمن. من منتظم كلأم لأنه صلأده؛ تطلئ، ارهنا؛ قال،ت لو اده عل 



٢٩٧ةتاباسلأة)وابضاسم( 

وتححالصلاة، ق يفح ؛jA اللمي. ض روي وهمن الكلام• مه مابميم أمل لأيه 
تم;ات,ممح،أزلإ:ا0ثخنتييج

•ع،ذلك: ق أنتذنل ُناجل واحد، حنق أوأنالولوين مة؛ن، ين حااةئ؛أ 
•مفيدْ حمل وهي واحي•، حرف عل وكلها ق* ب، 

٠ءثياص،ألأةمر الص عن ارز°وؤأ إل المؤلم،ت يقول الصلاة ق الثحح [ ١ ] 
ثحنحةمن الإئاف يتمغن هل أذوي ولا يأت لم اية عل محمول لك ذق 

محىقالامإلأومأو4ُلإةناكن، أصلا الحاء لأ>هين،فئلأ>ف 
مكورة.وصل 

بج؛محومحأولأممإلأظ؟م
بكلأم،وست والإثارة الإشاوة، يئبة فالئحح ، ١٨٥١بكلام ليس أيه عل محل 

ثثة((ررإنه يقاو; لكي أبدا، تكالما؛ ^ ١١يةاو(1 لا نحنح إذا الإسال أو ، Jpفيحمل 
^.٨٠ك5ثماا ®إو4 يقال! أف وأما 

المرخالكلام لأف ظئ؛ فيه أيما وهدا لحاجة، اثه عل ا،لولم، غتر وحملة 
وودولهدا بكلام؛ لست، النحنحه إف يقال! أ0 فالصواب، الصلاة، يبطل لحاجة ولو 
ي1تاهارآ'.ولا صلاته ق يثلحح كان ايه لبي. اص 

*ء أ* 

(،١٢١٢رنم)الصلاة، ق التحح باب، الهو، كتاب، ت ائي والن'٨(، / أحد)١ الإمام أحرجه  ٢١١
ننحهبمتن.عل حديث، من (، ^٠١٣ رقم)٨ الاستئذان، بابؤ الأدب،، كتابه ماجه؛ وابن 

(،١٢١١رنم)الصلاة، ق التتحح باب، الهو، كتاب، والنسائي؛ (، ٨٠)١/ أحمد الإمام أحرجه )٢( 
ح.بمتن.عل حدين، من ماّا(،  ٠٨رقم)الامتثدان، باب، الأدبه، كتاب ماجه؛ وابن 



سقضاهايفيقهاسمماسبجينل ٢٩٨

فضو

أدو|عتئلاثه وهئ الأيعاو، زياله ١^١؛؛،؛ 
كالهمتى أوتجود، أوركؤع كزكعه أ، الصلأةل جس من زياده أحدها: 

صلهاو: دؤ.بمثق منعود ابن ووى تإ له؛ تجد تهوا كاف ؤإف أبطلها، عمدا 
ررماممال: سهم، الثوم الصلاةثوموش مى امتل هلتا اطه.حمتا، رثول بنا 

٧؟.........................^ثوواشِ،ضو1وئة 

أنولع:ثلاثة إل قال ~كءا سؤع الأفعال زياده [ ١ ] 
وازادوقعود، وقيام ونجود كركؤع الصلاة: جس من الزياده ُكول أذ الأول،: 

اليدينريع زاد لو —ك،ا الصلأة هنثه يعيث لا ما فأما الصلأة، هقه الشئعيث الزيادة بذلك 
١لمؤلمح.قاله الذي الحكم هذا له فليس الجود~ مى القيام عند أو الثجود عند 

دكزئاأف ؤإثا الئلثو0، ١^:^ أنماء ق الزادة يكز أف إثا كنلمو ^٠ زاد ^١ 
وبمجدؤثثهد قئلس أف علته وجب الزا.بتْ الركعة أنماء ؤ، ذكزها فإف اللام، بحد 

مجدس، م المؤلف— كلام —عل 

هن.الأف الصحح؛ ^ا س.جددين، ينجد ثإ يثلم، يتشهد، انه والصحيح 
يزححوالم زائدة إل قاموا إذا الذين الأئمة بعص حطا ثعرفإ وببذا نيادة، عن السجود 

عفليم،حطأ وهذا الأول، التث..هد. عن القيام ممل هذا أف منهم ظي قائميرا انتتنامهم يحد 
الخامنةهي هذه أف ذكر ثم حمده،ا لن افه ررسؤع وقال: ري، لو حتى يزجع هذا بل 
الرجؤغ•عليه وجب لرياعة اي 



٢٩٩ةت1وااسلأةرباداسعوداسم( 

ه:لم ط؛، نم يدي ضد ئاقو ى، طش !ك د1لوا: لا. هال: 
،jjتجدم(ا؛ هلبمجد أحدثم سي هإدا شوو، ثإ أنثى ثنللخأ، تثر آنا إي 

وواْ___،، هلبمجد أومص راد ®هإدا ثمظ: 

ام،و نخد م خر :يكز ٣ زا:ذة، زكثة إل النبل ثام ؤزش 
خاوأي قل خلل الزكنة، و ذكز ناف نم، م تغد الثلأم مل ذكز ثإذ 

تجدثنيه كال نإل تلإ، ثم تجد ئم سهد التثها٦ مل مامه كال ^٠ ١٥كال، 
و'تئأآتجد، م عثه، صل ه اللمل عل يصل ولإ تشهد كال ثإل تلإ، لإ 

فنل

المامومير؛(وتيههتعل الإمامفزادأومص نها ثإدا 

خ؛هبمةعود مابن حدين، ق وسالم آله وعل عليه اممه صل البي لأف ا ١ ت 
.٠ وتلإر تجد لإ اللام، بعد إلا بالزيادة بملإ لم 

بعدكلة فالثجود اللام أوبعد الصلاة أثتاء ق بالزيادة عل؛ا إذا مول،: ونحن 
زثاذة.عن لأنه اللام؛ 

لا؟أو تشهد فيه يكون الزيادة بسب الثهؤ سجود هل قائل• قال فإذ 
سهد.بدون سلام، نم مجود، اثه المبمحح فالخوا'ء،: 

الإمام.بصلاة مزثيطه المأموم صلاة لأف ظاهر؛ هذا ]٢[ 

باباجد، المكتاب ومسالمت (، ١٢٢٦)رقم خمسا، صل إذا باب الهو، كتاب البخاري! أحرجه 
(.٥٧٢)رقم له، والمجود الصلاة ق السهو 



سقضاهاميصاسمماسبجضل

أناررإي،ا محال؛ ثم فزادأومص، صل البل. همحهأف منثود ابن وى رج 
يدؤروف"•ثنّيت لإدا نئسوذ، ي انس بثر، 

هلبمثحأئئ دا؟كم ءرإدا ه؛ اممب رموو هال هاو: نعد بن نهل وعى 
مممىلأناء،< والأففيى ررالشتسح ثمظ! وق الئثاء« ولثصي \إثإة\ئأ.< 
م.

أي:هزئي، زين، جنبك إل أذينق مثل ثنبيهة؟ الأصم؛ى غتر عر نجث، وهر 
ينبهة؟أذ يلزملث، فهل لأئ،، إماما ليس وهو زائدة إل يقوم 

والأمرالصيحة، بانم، من هالا لأو لإهه؛ أف يلزم أثة الغلاه_ئ نعم، الحواائ،; 
الغاو_ج.عل بناء ١^^؟، كلام فيكوف هذا وعل التكر، عن والنهي بايروفج 

ءإ؛4مبمعل لم فإف الرجهمغ، عليه ونجب زاد، بأيه سهره أف عليهم نجب ]١[ 
وليجلأو يفارهوثة هل ولكن: عمدا. زيادة عل تابعوه تابعوه إذا لأث4م يتابعونه؛ لا 

لأجالأنكوننمنيئكاِساصلكووة، ١^أن نقول: 
بحصفإف ممزا، ذلك ك،ا:قع تزك، قا الرس.^:١ هْ فش الرىُات إخدى من 

لأو الأول الركعة ل الفايجة فراءه انائيّيت قال: الصلاة ق زدت له: فيل إذا الأئثة 
•ذكرنا ما لاحتيال تتظزوه أذ ثحتار فلهيا ذلك،؛ أفته ما أو مثلا، الثاج 

وهدالفجر، صلاه بمم يصل كان لو ك،ا وارد غي الاحتمال هذا لوكان أثا 
فحينئذالثالة، إل قام ثم وقعدوا، وقاموا ونجدوا، معه، وركعوا الفاقة، قراءة نمعوا 



ةت1باسلأةربمبصداّو(

لإل^■؟٤، بمدي وأمر وعمر، بمكر بط مول إل رجع ص؛أأقثمحغ البي لأف 
لثطلأناتأ|عة؛ لنإ وليس عندا، الواحب رك لأنه صلامه؛ بطلمش يرثع لم 

لأوبطل؛ ^ ٨٥جاهل؛رر ت5وووا أف إلا صلاي؛،  JlJIsjابمْ هإن صلاته، 
صحتونثموا مازقوه ؤإل ا-ئمثة. ق ثايعوْ ءتإآئ4يوثؤ البي أصحاب 
ضلأم.

أنمنالته: ؤرثا:ه انبما:ا. تابمونه أثم أ-ونى: رثا:ه الماضي 
حامد,ابن احتارها ينتظزوثه، 

^تجينضنففم:>ئ؛لأن
الظن،

ذييمول لم ه البث لأل علته؛ ص يرجخ، لم واجد بؤ ثإف'تبح 
وخدةا١'١^ 

إلباطله؛ صلاته تكون الحال هد0 ق لاثه مثارقته؛ عليهم وجب أصر فإل ينبهويه، 
له.عدز لا 

أيمسه، صواب ينرف أثه دام ما واحد به نح إذا يرجع لا اله الصحيح t ١ ت 
كان.نس كاسا ألحد لمول يرثع لا متمه بصواُب جرم إذا انه 

مصيب؛به سبح الذي أل طنه عل غلب تسبيحه وبعد واحد، به سبح إذا أئا 
ينميأحيائا ممزا، بمع هدا ولأي جائز؛ الظى غالب عل البناء لأل يرجع؛ ذحيّني 
مىورجح أمره، ق شك أحد به سبح فإذا صلاثه يكمل لم اثه عل الإمام 

>ثبحبه.





٢٠٢كت1و،اسلأءرواواس9وداسم( 

لهم؛هن نمط طائمثي ال1مومول انرى ؤإن مقبول. عيُ حإره لأف 
ثةا'ا.

الماس!أحنن من الصلاة ق ؤيكوف الأعال مى عمل ل فائق إنان مذ وكم 
أوعئلىفنق— الدحان مرُب عل "والإصرار مثلا اللحاف يشرب ان إنمن فكم 

إمحناحتى الاس، أحنن من الصلاة ق تجده ذللث، ومع فنق— اللحٍه "وحلى اللحية 
بلالخإعه، مومم ولا الليل يقوموف عليه، مصريذ اللحاف، يئربوف اناتا نعرف 

أمرق -لمونم° مبل لا مولت هؤلاء مسل فهل الصقن. ق الأفصل الكاف يفو-أم لا 
ا!٠مايكون أبمد من فهذا بالصلاة؟ يتعلى 

يفعل؟ماذا قولهم محشل [ؤإذا ت١ 
بهينبح لم كاثه يكون ت يعني مسه، ق ما إل أي! عنده، ما إل ير-ى الحوامح،؛ 

أحل..عل أحدا ينجح لا اثه غإرْ وكلام كلامه وظاهر أحد، 
ظنعل يعلن، من يرجح فإثه أصواتئم يعرف كان فإذا يريح، ال والصحيح 

وهواض،ا راسحال ت وراءه من له يقول أن المألة هلأه وصورة الصوانم،، إل أقرب ألمم 
عليه.اختلفوا فالأن مم، لا يعي• اش* *تبحاف الاحروف• قال بالقيام هم فلثا جالس، 

الآخرولتفقال فقام، اشاا *ئنحاذ ) ٢٧٥أحدله قال الذي كالعامل نكون ولا 
أدريلا الإه، أنتئفئ فاصطعح. اف« »ثنحال الاحرون! فقال فقعد، اش® ارثنحال 

ممصوصة؟قصة أنينا أم صحح أهاوا 

فلأن®؟يا اممه *سبحاذ فقال) يانمه، للإمام لونبح قاتل• قال فإف 
صحيحه.^5^ فال جاهلأ تكلم وإذا جاهل، إلا هذا يقول، لذ ايه فالخوااب،ت 



اسقضاه1ششه4اسمماسبجءت؛و

ؤيتابعوثهين->ع، لز هاج، اسصابه ثني به مثحوا الأزل، التشهد ثسي ؤاف 
زكعمن،صل محلتا سغبه، بن اأغيت0 ينا صل محال! علامحه بن زياد روى لتا القيام؛ ِق 

تلم،صلاته مذ همغ ملثا محوموا، محأشارإلتهم حلمة، مذ ئه محنح يبلس، ولم محام 
ذذ\1\لإت\أسزنخدنغدىزط؛ااا،زئال:ثكداضغزضلالهه. 

■حطأل لأنه ؛ يتاثعوْ لب القراءة ق ثزوعه ر-لإثني قإل 
وهوالحديث، ق إشكال هناك يكون هذا وعل منلم( ئسخة؛)رواه ق ]١ا 

مثللأن الرتسنا؛ ئنتلزم لا الواو إف Jةالت قد لكن نجدس٠٠ ونجد ®_J»؛ قوله؛ 
يلمم•أف هبل تجل• ايه اض عبي. حي.يث، من الثك، عن ثنت هذا 

يقومهوأذ يض:واأراد مقرة، ولأبم5نأن_لإإلأكزم نايك لم؛[لكنهذا 
وهمبعيد، هذا قاثتا، ثنم أف نو القراءة ق ونزعوا قاموا هم إذا الأول الشهد عن 

يتعلق؛العجادة•محرما فعلوا لأثيم صلامم؛ الثبيىبملأJثV هزا وسموه ذلك إذاتعمدوا 
يبطء،إلا يقوم لا ثقلا مثلا الإمام وكان وسبقوه، جهل عن وقعن، إن لكن 

منأف والحاصل ^-؛^؛، عليه نجذ قامأ إذا فهو القراءة، ق زعوا نم 
حالات:فله الأول التشهد عن قام 

يلرمههل الحال؛ هدْ ول الرجؤغ• فلمرمه قاما، ثشم لا أف الأول؛ الحال 
ثجوئامأولأ:يئئ؟

قياماقام ؤإذ عليه، سجود لا فإنه القعود حد به مارق قياما تقز لم إذ نقول: 
مجوديلرمه فإله عقبيه" أليثاه ماري، بأذ يعضهم —وصثطه القحود حد عن به ؤئرج 

قاما.لمينشم إذا هازا الصلاة، ل لأثهزاد الهي؛ 



٢٠٥اّو( جود _؛،)باب SluL؛؛

'؛وثابعولأ لأمسهلم سهدوا يرجع لم قإف الرجؤغ، لزمة قيامه ثل يه نثحوا قإف 

زئض الهرض لأن يء؛  'مأن ه رض إذا س تخن لا إن؛ دم: 
عاليه.سجود فلا نيادة، ط) يعتبمر لم نبحس فإذا بنفسه، مقصودا 

احتلثالخال هده ففي القراءة، ل يفتغ أف قبل قاؤا يثم أف الثانية! الحال 
رجعغلو وعليه؛ • fyrولا يمحْ أيه والمدهي١١٠ يكزة؟ أو اوجوغ عترم هل ؛ ٤٣١

بطننم 
استثمإذا هذا صلاثه. لتطلث، رجع فلو وعليه؛ ءً—رم، اثه الثاف؛ والقول 
•٤^:^

يزحع،لا الحال هاوه ففي قاجا، يسثم أف بعد القراءة ق ستغ أف الثاكة! الحال 
صلاته.بطلش وق فإن 

الرجؤعوهوعال(ٌتحريم عندا b^،رجع لايرجع، انثمقامحا إذا أثه والراجح؛ 
LILj ، ،بظل.لم ؤإلأ صلائه

يأتكودهفلا واحيا تزلئ. لاثة لاثقوموو؛ أنئم عر يدل ١^^، كلام ا ١ ت 
فبلالفاهنه متم اله الغالسر ق الحال هده وق ؤينابعويه. لأنفسهم فيتثهدول معه، 

ؤإنمعه، ركعوا المأموم عل واجبه ليست الفائ باق قلنا فإن فثقوْرذ، يقوموا، أن 
محابمته.ق ثلم:أشئول قزاأبا، بنحوخالزن4لم محنا ؤإذا الفامحه. يمززوا لم 

الفامحة،إتمام يوم الحال هدْ ق هاموا وأثمإذا نكن، الفامحه أو والصواب٠: 
الثجودرق الإمام لثدركوا اوكوع؛ ق وكاولاك،مئول مها، لكزيرهوو 

٤(.• ٥ (،وكثافالقاع)ا/ ١٤٠الإماف)Y/ :١(انظر: 



اممُومى.ئإةزئإلإممُ;ئك 
وومروعهم المأمومع، محام بعن إليه مرجع ائتصابه محو التشهد يكز ؤإف 

معلومبئ1 عإرْ ولا متابعة، واجب، ريعإف لأنه الرجمحغ؛ لنمهم القراءة 
ؤة.

قإف'، والروحأ اثك، وا-لكلمثي الصلاة، حش عتر مذ ريائه اكار(ت المع 
أفنْ.محق آبوقتادة نرى ج يبمللها، لم قل ؤإف إحماعا، الصلاة أبطل متواليا كثر 

محإداحملها، محام إدا الربح، بن العاص إي بئثؤ أمامه وهوحامل صل البل. 
الصلاة.وهوق لعائشه الباب فتح انه عنه وروي علته• مممق وصعها. تجد 

لهيشئ ولا الصلاة، جنس عم مذ لأنه والثهوفيه؛ العمد بتذ قزى ولا 
^،.Jjنخوي، 

صلاةل ؤثأ-حره ميمه ؤزمثل رؤيناه، فتإ اي. فنل شابه ئا والنيتر 
الئئوف.

^بي،يبلم؛،هألضأة
.'٧٢^

أحرى•وجل عل ومرة رجل عل مم، أنه الروح [ ١ ت 
يلللا قاخا صات إله الضرورة يثن إذا الأفعاو اوغ؛ن هزا لكذ ]٢[ 

أنومعلوم ]اوقرة:ه'م'ا[، أورك؛اداه يماي حفتنِ هأ ت١نقوبم١ك• افب لقول الصلاة؛ 
تبعلوصارعه وكدللئ، ثكثر•حتكاتر_لم، موف ءدوه.لم من هاريئ إذاكانوا الئحال 



٢٠٧سجوداسهوا باب انملأة) ةت1و، 

فإثهكثثر، عمل إل واحتاج حية هاحمته أو كثثو، عمل إل واحتاج الصلاة وهول 
العم؛.تبيح فرووه هذه لأل الحال؛ هذه ق صلاثه لاثبملل 

ا،لأمومولبه ويح الئلأة، ي زمحنه زاذ إذا الإمام إف ق: هائل: هال فإذ 
الإماممحذمجثل ه اللمي قول بعموم هلواستدللنا يفاريويه، فإمم يزجع ولم 

الزيادة؟ق يتابعويه فإمم الأول التشهد نقوط عل وقياسا ئؤ٠٠ 
ولم:زيدوا،شيئا تركوا الأم الشيد و لأي القياز؛ هدا لا:طح فالحواب: 

يالثهو.ينمط والواجب واجب، ،لروك ام 

هدا.فتير؛ا علته«راا قئتلموا هلا له لتويم الإمام جعل ررإث،ا قوله' ي العموم وأما 
متافلوصل الخالق«رأ' معصسه ل لحلوق طاعه لا ٠٠له طاعه فلا الحدود تعدى إذا أما 

تتايعوه.نقول: فلا 

عدمالمأمومارأ عل تجب ■حامنه الصلاة ق الإمام لوراد انه ذكرنا قائل: قال فإذ 
نئ.بمثقعود مابن بحديث، لا منتي. التابعه، نجن، هال: العلمإء بعص ولكن التابعة، 

عأتهلما<.اممب رضوان الصحابة فتابعة حمتا صل افب. رسول أف ٠٠

كتابت لم وم(، ٧٢٢وثم)الصلاة، تمام من الصم، إقامة باب الأذان، كتاب ١^١^; أحرجه )١( 
رْ.بمثن.هريرة ش حديث، من (، ٤ ١ رنم)٤ بالإمام، المأموم امام باب الصلاة، 

حصنبن عمران حاوبث، الكبم)خا/*لإ؛(رنم)؛خّ؛(من العجم ل الطراق بلففله أحرجه )٢( 
(،٢٩٥٥رقم)للإمام، والطاعة المع باب الخهاد، كتاب البخاري: أحرجه ما له ؤيشهد ة؛هبمه، 
حديثمن (، ١٨٣٩رنم)معصية، غثر ل الأمراء طاعة وحرب باب الإمارة، كتاب ومسلم: 

ممعفلا بمعصة أمر فإذا بالمعصية، يؤمر لم ما حق والطاعة •السمع بلففل: عمر؛ظ^بمتءا ابن 
.aرلأطاعة



 T•*اسةضاه1مهممابمءاسبجص

لأيذ ي ش\و ئالأزن، الأقل الثالث: اوغ 
لكلمريصه.و\ل1اؤ1؛ الصلاه، ينامان 

انء1وه،أبطن ابطل ما لأف أزق؛ والأول اليسبموا يطلها لا زعنة1 

ووقتزيادْ، فسموها ٠ الصلاة؟١٠ر ق ررأنيد قالوات الحديث آخر ق فالحواب! 
رامصزتI اليدين ذي قصة ل قالوا ولهذا محماه؛ فيه والزيادة تثريع، وقش الرسول 

اثلأة«رى.

تابعوهظ^بممح فالصحابه يمكن، فلا الرسول موت ~بند وهسا ق أما 
رائدة،الخاصثة هذه أف نعلم الأف نحن لكن حمسا، صارت الصلاة أف يفلرل جاهلين، 

حرام.الزيادة حكم أف ويعلم 
فإذاالأول التشهد ق يرّثع فلم بالإمام الماموموذ سح فلو قائل• قال ءإ0 
يفعلون؟

ذكرثاهما وأما معه. ؤيقومول ير■خ، أل محوز فلا قيامه بمد كان إف فالحوابات 
قلأنه يزحع؛ ولم قاجا تسثم أف قبل به سبحوا إذا فهذا يدركوثه، يم بمشهدوف أنإنم 
فإلحرام، فعلة لأل متابعته؛ ق عذر لهم يكون فلا الزجؤع، عليه نجب الحال هذه 

وتايعوْ.لأمسهلم شهدوا ير■؛ع لم فإذ الرجؤغ، لرمه محابؤ محل به بحوا 
الساحو،كتاب ت لم وم(، ٤٠٤)رنم الملة، ق حاء ما باب الصلاة، كتاب البخارىت أحرجه )١( 

(.٥٧٢)رنم الصلاة، المهول باب 
كتابت لم وم(، ٤٨٢)رنم المسجد، ل الأصاح تشيلث، باب الصلاة، كتاب اؤخاوي.' أحرجه )٢( 

(,٥٧٣)رقم له، والسجود الصلاة ق السهو باب المساجد، 



٢٠٩ةتابانملأةربابصعاّو( 

مؤإف ي، ذو لأثمُ \ص ذِلك:طك وو ظن\ سمحا 3أذ 
لكلمي•وسهوه عمده يير؛ا محوي الصلاة، حسري غم من لأنه محكذلل؛ 

الئهيِفي عنص يعفي العمد، ق وكثمْ هللا تئ ثوي لأية بطل؛ لا ت وعنة 
فينجيتهوه، عذ عفي بعمدْ، الصلاة بطل لأنه له؛ ينجد هدا معل كالئلأم. 

Jثكءشدةا١'.

وساللئلأة، ئبطلأن ١^١ ح ذم والئزب الأكل إذن: ]١[ 
صحيح.

الغاِف.ي م عنل إل محاجان لأمحا ولا: 
وسلم:آله وعل عليه اش صل البي قال ولهذا تماما؛ الصلاة بمايان أما ونابا• 

سكالا:موأكثض«
وهوواضح.الصلاة، يطل الأكل أف علم طمام'ا بحفرة صلاة ارلأ مال: ملثا 

شايأوفجال، فاك^ها. وهويصل حمصه معه ان إنمثل الأكل، المومى لكن 
لا؟أو يطلها فهل وثربه ثنلم أو قبل يزد أذ وحاف نصمه، ثمل مثلا 

وأثا^، ٧١لأيلل أي: الشلأ(( يطلها لا >رثغن4رأ؛: ح يقول الحداب: 
س.الييث يمحا القرمة 

فنصهاللصلاة معلل الأكل فقال: والئزنم،، الأكل بتن ثزلأ بعضهم وفصل 
حديثمن (، ٥٦رنم)•الطعام، بحضرة الصلاة كراهة باب المساجد، كتاب ت لم مأحرجه )١( 

ج.ءتا.عائشة 
٩(.والهداية)ص:٠ ١(،  ٤٢الروابمنرالوجه؛ن)١/ انظر: )٢( 



^قضاه1همهمصاسممأسلأضو ٣١٠

نإلأكل، ههو منه، يذوب ما ؛ JsjIjكاث5ر، يذوب ما فيه ق ثرك ومن 
مندلز يائثلعة، اويق به عتري الطعام مايا مذ سير اننانه أوأهث فيه ق مذ 

لإوعَ..........................................

هووهذا القنص، ونلل الممل يبطل لا مسمنه الثزب وأما وقلياله، ممره ونملها، 
الرمبن اش سم• عن روي بأثه بينها وفرقوا ٠ ١^^١ مذ ااتأحرين عند المشهور 
النافلهوُأل الفريصة، مذ حكتا أحفئ النانله وبأف آ، الافلهر ي يثرب كان اثه ظ^بممحا 

الصنف.ايام ق منا ولا فيها، التسمر الثزنم، إل الإنسان فتحثاج يطول( قد 

الفرصهابطل ما لأف والنافلة؛ المريقة الصلاثتزت ب؛ن فنق، لا أيه يظهئ والأي 
الأحكام.ي نماوؤا الأنز إ0 إذ أنوازفلة؛ 

بن؛؛كان إذا لايلمحا الفلاة ثناو لا الذي السمن ١^ إئ يقاو: ولكذقد 
هذافعل نهوا، وي وقد وحقممتها، هنثها عن الصلأْ عنرج ولم يبر، عمل لأله 

والثهووالعمد.والكثثر، التبر بين يقر3، القول 

لآءهه.ياقال أنمسممكالأم، ]ا[>دوبكاثروسوط 
أي(يوف فق3ل بهلنمه ومحس الثمر، قشور أو اللحم من أمنانه بين يبقى ما وأما 

١منه لمثمة وذللث، يصر؛ لا هذا فإن الممدة، إل يتزل، جرم له يكوف 

وحينئذوصوء0، يتقّض فإثه وابتلعه الإبل -لثم من أمنانه بئ ما كان إذا ولكذ 
الوضوء.لأنتماض صلائه، بطل 

(.٣٩٨/١(،وممفاكاع)١٣-•١٢٩/٢والإطف)
(١١ ٠  ٥٧رنم  ٣٨٩)y/ صالح ابنه برواية اطه مق كإ أحد الإمام أحرجه )٢( 



١٢١١ةت1باسلأةروابتجوداسم( 

^لإبمُمحو:ذ،محة؛وئ 
أثطو،كإز إل يهولكلعثل، ^٠^ مإل وق-ناءبم، حشوعها ض يشغل لأيه 

ئوَإلأملأاأا.

القرا؛ة،إجاء من وس الواو، ق الإنسان تشغل محها نفز، لا هلْ [ ]١ 
راْنلثا يمل، قام يم حبزة ممه ق وصع ئحصا لوأف فيإ إلا اللهم يمع، لا وهذا 

يئمث،فحينئذ صلأيلئ،؛ فتبملل وثأكلها تمصعها لا له: قال يممعها أن يريد محاجثة 
طيهافيلهح5،بمل•

لأنةالكراثه؛ أحواله أيل لكذ ص يبل لا كان ^ ٥^١ أذ موُل: لكن 
وجهها.عل دا-لثروء_ا ثاق أل من ؤيمنعلث، يثعللتج موف 

فأيثتداركه ينكى مما كان قاف يؤلث،، من أحرجها يبمئ، الأمز فء، والحمد 
وقته.انتهى ينكى لا مما كان ؤإذ بند، فيإ تذوقه ، موف

العملحكم حكمه فهذا أويمفعها، همه، ق يديرها يلوكها، جعل ت يمي ]٢[ 
الكلاملثم المم ق اللسان حركه أف ثمفح هنا ؤمن فلا. ؤإلأ به الصلاة بطلت، كثز إف 

الش،أو أواوجل، فقيل، اوإ> حنكه هى الحزكه أف ظن لا يعنى! الحركة. من محنتمث 
اللسان.-مكاا.تح حتى 

مىعندممي يوجد كإ وشهالأ، يمينا وانصرافه المن، محنكاُتح ذلك، من وأعظم 
اممهأو نالشيهلان. من هذا وكل وهناك، هنا إل قنثه ماهر الصلاة ق يحل إذا الناس 

منه.ويعيذثا عليه، يعيثثا أن 

ini



^قضاه1همهمصاسمماسبجءت؛ل ٢١٢

فنل

امح،زصلأةً:اش:البمب 
jjj، ١^٠٨١٥أبطل عمدا لكل قإل أونجود، لإشآ رش، لإلأ أحن*هاااُ• 

لثعدوالساءصلأيه؛ فتمني المصل، وطال، نلم، حش يدكره لم أحدها! 
المصل.طوو مع 

املأف كاملإ؛ ءإمم:أقيرمح ،، ٢٣١من هرن1 ذي اش: 
لكلمروكة•يناوت عترها، ؤالئروع,في بمش بجا الرض يرك 

i{>ل قزوعه مل ١^ ذؤ ١^١^،:  Yj  ^:^ثأقوبموذ ، ١٣١
هدكن،المصل حلمنة مل هام يم نجده، نجد هإو صلأتؤ، عل يى ئب ركه، نإ 

لأنهتبلس؛ ولم تجد وخدم الثجوذ رك ؤإل هام، م تجد ثب لنممحل، جلمل 
ءمس  ٠.٠٠٠ .َ ْ ٠ ص  ٠٠٥ َ ْ َ َء  ٠٠٠٥ِ

ؤضدض،ظلدإ
صدا،إلأألةوفخايخ

لفظاذندكن ولا: iJiلأنكك،اإخدائا، \موص\س: صواب ا ]١ 
مثلهذا.ق يجهمأنثذساها!ول والفقهاء معنى. مويثج 

أولها.من الصلاة يعيد الخواب: يمسغ؟ وماذا يعني• ت٢ا 



٣١٢هوااسلأة)واواسج>داّ( 

ارئلإطل أخزى، زكنة بن\ج j ئزوعه ذكزبمد ': ١٣الخال 
اموا وسجد صلاته، ويتر ^1^1، الأحزى ويبعو وحدها، وكنها تزك التي 

الئلأما؟ا.

الفقهاة_صل.م يك لكذكا الرابط، الحال قزك: الصواب ]١[ 
)بعدتكون؛ أذ متقى مل من أصلناها الى والقاعدة )بند(، نسخة! ق ]٢[ 

الثلأم(.
الرامة:الحال إلا صحيح فهو المألة هدْ ى  'ح ٣١ذكزة ما كل ]٣[ 

إلمل لم ما يزجع أنة فالصواب الأخرى، الركنة ^١؛؛ j شروعه بعد ذكزة إذا 
تقاماكاته قامت، الثاج  -صل ا،لتروك إل وضل فإذ اكاتة، الزكنة ق ا،لتروك 
هذا.الشتنكمها الأول 

شنعحتى اكانية الركعة ق الأول السجدة مى قام لو ذكزْ! الذي المثال فمي 
الذيالقول وعل الثاته، هي الثالثة الركط هدْ تكوذ ١^^، كلام فعل لقراة؛، ال 

مؤينجد، الثجدص، ين حالط وهي الفصل، جاكه وؤئلز يرثع نقول• احرثا٥ 
صلاثه.يكمل م للتشهد، عئلمس 

فإذامحله، عل ق فعله الثانيه الجدة بمجد أذ مل فعله ما أف ذلك: ووجه 
أذينكى ولا الزيادة، ق يتتمز ولا يزحع، أذ عليه وجس، وذكر، محله غبمر ق فعله 

المؤلم،كلام وعل لإبطالها• وجه لا لأيه الجدة؛ هذه منها تزك التي الركعه سطل 
محها.بدلا الثانأ الركط وتكوذ يللها، 

ررسؤعقال! أذ بعد إلا الجود ثنى ايه يدكر ولم ري لو حتى نقول: رأينا فعل 
اسمئ.م اسجد، م للفصل، اجلز م ارحع، له: نقول حمده،؛ لمن الله 



سقضاهاهمنيصالإئماستيحتهو ٢١٤

jjj ) مكايج.يزمحن أش ركعتي من رئن رك
نجدالتشهد وهوِق ويكر ركعات، أنبع من نجدات أرع يرك هإف 

ؤتنجدركعات، بثلاث ؤياق ، ١^١٩اوكنة ومبمحثة نجده، 
ظل؛لآة;ضإنىمنينيهبجا'ا.

مم،، J^lشجي٤؛( ١^١^؛، نجدة؛_ رك التئهد!نه وهوق يكز 
^-بمبجا تنيا، اوثنات أي ض لي:م لإذ للم، زتخد ثم، 

نجرد؟••■•■•■••••••هزأم ليبمليأرثؤغ ؛زإف'''' 
يفعل؟ماذا غر0 أو نعاس بسست، ركن فائه إذا المأموم ٥،^،؛ قال فإذ 

بالإمام،ونص به، شبهه؛أق أو اشاس أجل ثن ثيء فاثه إذا فالحوابت 
فاوةنيآلمبمإأذ:محبه.الز،إلأإذا ولابمخدمجود 

uذاالنلأة من انتهائه ند وذكزة الثاح الرمحة ي ثكا تزك ^١ ئائز: قال وإن 
بجل؟

الألؤه اكالثة، مكاذ الرايعه وصارت مكاما، الثاكه صارت نقول! فالحواب! 
•اللام بعد للهو وسجل• وسلم، ؤيتسهد، ارابعه، 

القليل؛ع، فرف، لا ئلنات ١^-^ العموعن إل نقلننا إذا الكثر العمل هذا ق [ ١ ] 
ينتأنم،باثه القول إف قلنا! ئاحثا شنا الصلأْ تيعت هاأ"ا أف إل نقلننا ؤإذا والكثر، 

•سك بلا أحومحل• فهو الصلأه استاف إذا اد4 سك ولا أقنب، الصلأ٠ 



١٢١٥ةت1باسلأة)و1واسعوداسهو( 

ئك.عل الصلاة من هرج كيلا بعده يإ مم يه، لتأئ ركوعا؛ جعله 
الإحرام،دية عم ثالأي عندا، ركن عم واجبا ثرك اكايه؛ الثيغ 

شهوائركث ثإن بوجوبه، سا إذ صلأيه تطلت والثجود، ١^^۶ وسبح 
ئويثاص: بمق"' ان س تن ض ب و l^.(؛ ظ نم تخن 

ئأم،ئماةزم'،ئ؛؛اشسة
•نلم.. يم يلم أو< مل نجدي ينجد كن سينه، الناس واسظن 

اويلئض iJuفكو0،جدة،إنإ»بمظ<اك، ليس رربمثه« ج: ]١[نوله 
ابنماللئ، ءربن ت فيمال، تائك أيقا يثرن ولهذا أمه؛ وكنية أبيه، كثة كثثتن• 

بحثه،،.ررابن وبثن ررماللث،اا  ij؛؛ررابن'؛ محرة الوصل خرة ينعل وأيصا 

لأوتلول،؛ ابن \لي بن ، ٧١١١عد ت مول، نلول،® ابن أق ن ، ٧٥١*عند ذلك: ونظن 
أمه.محلول 

ويكوفباين، فتكوذ ابد إل ئضايه كانت، إذا الثانأ )ان( أو والحاصل: 
منالأول عن محتلث ت يعني يكر، فتك،ا الأم إل مماقه كانت، وإوأ منون، غن الأول، 

•أوجي ثلاثة 
وئّالدي ١^ ي \ه• 

الأول.الامحم يعرب؛إءرانمL اثه والثان: 
بناض *عند مثل: الوصل، محزم ننله الذي الاسم و؛ين بينه يوصع انه والثالث،ت 

بالرئعبحتثه؛ا ®ابن ؤإعراب أي؛ بحنك® ابن ماللئ، بن افه *عند لكن الخطاي-،® بن عتر 
ماللئ،اا.رربن مثل ثان، بدل اثه عل 



سقضاه1نينيصاسممأسبجضل ٢١٦

الزا;بماتلبرنائن ش ثقن1ا ثداباو، محت ه. ئممق 
شزوعهبعد دكن٥ ؤإل يه، هاتى رجع محاج، ائتصايه يبل التشهد يكز نإف 

لكرمثإف واجب•  Jiضء قم طصود، ه ثبن لأم يرجع؛ لم لقراءة، ال 
بىامحرْ روى ولما لدلك، أيصا؛ يرجع لم القراءة ل تروعه وقبل قيامه بعد 

ررلأاكتهضتي.محق1ل:
تجنفيصرواةووذاوذ•

وهدايقيسول، وأحيائا المادات، ق قياس لا وةولور(ت دائنا الماله هذه [ ت١ 
تفنقول الإشكال، يوحب 

متريه.ليسست، القاعده هذه أولا! 
عبادةعل أصلا عباده يقيس أف العثادامحت، ق المنؤع بالقياس مزادهم أن وثانتا! 

الممهاءفا0 ذلك، أثب ما أو عبادة، ي صمة أو عبادة ق واجس، قياس وأما أحرى. 
محبكعا الأصعر، الحديث، عن افمم ق التميه محن، قالوا: فمثلا سعمئوماممزا، 

قياسا.الوصوء، ق التسمية 

أيصا.قياسا الوضوء، عند تجن، كبا العنل، عند التميه تجن، وقالوا؛ 
ثكبثرهالبي. برلؤ ثرد لم السألة فهده الآل، ا،لاله هذه ومنه ممن، وهال.ا 
وهوقياس"ظأ،الواجات، بقيه عليه فقاموا الأول، التشهي• هوبرك إما أوسميعا، 

بمئ،سا اث الإنتزكها إذا الواجبات، فغل واحد، امح؛ لأف إشكال؛ فيه ليس 
النص،به ورد ما عل النص به يرد لم ما يماس أف فينمي سهوا تزكها فإذا صلاته، 
الثهو.سجود عليه وحعبؤ سهوا تزكه إذا ونقول: 



٣١٧ةتاباسلأةرب1د،«جوعاّ( 

إليرجع ولا صلاله، متذ لم ا-هو( هدم ق رجع ؤإف أصحابنات وقال 
فوكوعا لراد متحة لأم الركوع إل رجع لو لأمة الواجبات؛ من ■ي 

عترمنزؤع.ئزكؤع ل وأربالمح صلاته، 
ءوأ سا محكها الئ_لأة تبمم قلا ئئة، ثزك \ذؤأ 

ءنوأ\ئذلإ،ظِذاقامالأمثاجا 

روايتان!قفيه الأقوال منن من كال ؤإل منه، 

لاينلة^صوئكئتنالأسال.إخدامحا: 
شجدم«لقلبمجد \؛ووم سي رر|دا ; ^١٣لموله يس؛ والئاته؛ 

نجيلا ا،لؤلف: قال ك،ا ^١ نق، ثزك واتيك: الزيادة من ١^ الزغ [ ١ ] 
الئننرك أف ومعلوم الصلاة، سمده يبطل لقا نجت إما جود اللأف الجود؛ له 

١^؟له تحن هو لكن: اكلأة. لأيلل 

تجد،وثمسها التنة هذه يمعل أف عادته من كان إل يةال(ت أف يبني ابواب• 
قيهال، وكدللث، يمعلها. لم ذكر لو لاثه ينجد؛ فلا يفعلها أف عادته من يآكن لم ؤإذ 

الرك•

مجودله يس فائه موضعه غتر ق ْشروع بقول اتى إذا اثه سبق فائه الرياده أما 
الئهب•

يخكسفالفعل عليل؛ والتعليل ثنلئ، فيه الأقوال ورك الأفعال رك ين وتفريقه 



صاضاه1ممصاسممأسيحنبو ٣١٨

قفل

تتاؤ:ثلاث زفته الثك، اكاث الصم 
وراياتIثلاث هميه الركعات، عدد شكِفي إحداهى! 
روىتإ الئلأم؛ ثني وينجد صلاثة، ؤيم فق، عالس، عل يبني إحداهرات 

يليثحثصلاته ق أحدكم ثالث، رزإدا اممه.! رمحول قال ت قال نْ.بمن منعود ابن 
التندما،.ررثند ولكحاري1 عليه، مممق شجدس® لبمجد ثم عليه، وكم الصوايبؤ، 

اممه:٠رئول قال رء؛.بمثقثاو،ت ابوتعيد روى ج اليئتن؛ عل يبني الئاته؛ 
بميخائلئ،،ؤم

ثهشفس ثازضومحا قإن طم، أن مد شبدؤي ثأبمجد ١^، U عر 
سمان<(نؤاةثبم؛.

للإناملأف الشن؛ ثل زالممردُ فق، عاي، ثل الإئ؛ يي الثالة: زاوزئ 
لأيهالمن؛ عل، والمممرديبني ثلئ،، عق منها تجرج ملأ علط، إف مذيدكرْ 

يةمٌ،لإلألإئخيندةالخطأ،زيزوُشدؤة، لأ:أنن 
أ.اللم_اا ظاهر وهدا فيها، ثاكا 

ليسالجود لكن المح(؛؛، نمس والقول صلاة، ق ائه اسحفز إذا منه الت٠مز 
الأمين،•ؤ،بواجب 
ئطاقا.الشن عل أوئ:نى اياخريزرا؛ محي الدفن [ ١ ] 

ا؛(،وضحصالإرادات)ا/'مآ(.ض)ص:.



٢١٩ةتاو،اسلأق)داواسعوعاّ( 

أحدغالب ظى عنده كان فإذا الئنة، عليه ذلت بإ يوحد ت يقال أف والصواب; 
الأولالحديث لمظ من ظامئ وهو القين، عل بمي الأمران عنده اوي نؤإف يه، 

مشمالصواب منثحؤ صلاته ز أحدثم شك ءإدا ;محعبمه: عود مابن حديث 
الفاثه ظن عنده ليس من لأف ظنا؛ ءندْ أف عل تدل ررمنسحثاا وكلمة عل؛ؤ؛' 

الفص.ق أو الزيادة ق مواء به، عمل غالب ظن عنده كان فإذا 

وهوالأهل.بالشن عمل ظن عنده يثن لم ؤإف 
ظنهعل وغلب الثاسة؟ أو الثاكة هي الركعة هذه هل رحل شك الأول; مثال 

اك١كهفاذابمغ؟أبا

ثئعلهاالثاكه، أما فش عل يعلب لم فمهل، برابعة ؤيأق الثاكه، ثئعلها اُبمواب• 
عود.مابن وحديث ُ تعيدر أي حديث عليه دل الزى هو هذا الثانيه، 

أوبعده؟اللام هوفنل هل للثهي ينجد متى الوصؤع; ق آحر بحث بقل 

بعدينجد ه فث عاو_، عل بنائه حال ق أي; الأول، الحال ي أما نقول; 
اللام.

يدلأيصا وهذا اللام، مل فينجي فلن غلثة بدون ردد إذا الثايقةت ل وأما 

المساحن،كتاب ت لم وم(، ٤٠١رقم)نحوالقبلة، التوجه باب الصلاة، كتاب الخاوي؛ أحرجه ، ١١
(.٥٧٢رنم)الصلاة، هول الباب 

الخل.رىمعيد فآ حديث من (، ٥٧رقم)١ الصلاة، الهول باب اجد، المكتاب لم؛ مأحرجه )٢( 
خءؤؤبمئئ.



^قضاهانيهمصالإuم١صبجضل ٣٢٠

ومعلوم|ثجاوس® ينجد ثم علته ارهلسم ظ^بمئت عود مابن حديث الحديثان، عليه 
ا؛ةلأيأالإممامعليهإلأإذاط؛.

اللام.بعد ينجد اثه ق صريح وهو ُ التسدثإاار ررثند اJخاريت وقول 
ألقتل ثجدس ينجد ررثم قال; فائه رْ.بمئ سعيد أبي( عن الثان، أما 

الثلئ،!ؤ، نظران المسالة هذه ق لنا الأف فصار 

الإمامم_ثيى؛؛j( أم مطالئا، ظنه غلبه عل أم مطلثا، الشن عل سي هل أولا؛ 
وغإوْ؟

هدهق والصحيح روايات، ثلاث آ ؤءثئآنثقُ أحمد الإمام عن المسألة ق الخواي،! 
أوالمامومالإط؛ مواآكان نث، غاف عل بز ظن غالأ لدله كان إذا نقول: أذ المسالة 

\1بنأو 

خث؟غال—V عل يني فكيف المأموم أما واضح، والمفند الإمام فامئ 
الثاتة،الركتة أول الأول الرمحنة ي الإمام مع دخل هل يثك أذ الحواب،: 

أزبمة.أم ئلأءا صل هل  SUأنة الشك هدا ومض 

لمىاممه ررتجع يقول؛ والإمام رأسه يرير ثم رائ، والإمام الإمام ْع أويدخل، 
ولث.رقع الإمام أن أم الركوع j، الإمام أذنك هل دري ولا حمدة،( 

١(.٢ ٢ رقم)٦ حما، صل إذا باب، الحمعة، مماب، المخارى: أخرجه )١( 
(.١٦٩ )١/ الير والشرح (، ٩١)ص: واكاة (، ١ ٤ ٥ والوحهئن)١/ الرواتن انظر: )٢( 



٣٢١ةتاوااسلأةرداوا،جوداسما 

اللام،بعد ؤينجد فث، علت عل ثكن ظن غثه الشاك عند كان إذ ت فقوو ٍ
نء؛.بمئة.عود مابن حديث عاليه دل كإ 

عاليهدل كإ اللام، نل وينجد اليئن، عل بتي فلن عثة عنده ليس كان ؤإذا 
رمحهقبمنئ.سعيد أي حدين، 

أوالشكالظن غلت حال بين الغرين لأف وا،مد؛ والمأموم الإمام بغ، قرئا ولا 
الحديثي.j ظاهئ والتردد 

السلام،بعد جود اليكون ظنه عل غلب إذا ايه ل الحكمة ما قائل• قال فإذ 
اللام؟مل كون م؛ مجة بدون ثاكا كان ؤإذا 

امتطاغ،ما ١^ انمي فقد ظنه غاف عل بني إذا لأيئ ظاهره؛ الحكثه هلنات 
صارملهيا رائدا؛ نجودا الصلاة ق يدخل أذ ينمي فلا تامه، حقه ق والعبادة 
وهوالصلاة، ق ينقصن الشلث، هدا فال ترجيح بدون تردد إذا أما اللام. بعد النجود 

منكان الصلاة يتمص كان ؤإذا فهوسيحتاط، الشن عل بش ؤإذا الشن، عل نمحي 
فإنهناس١ الأول التشهد لوتزك كعا صلائه ينتهي أذ مبل النقص هذا تجر أذ الحكمة 
انتهائها.مل للصلاة حترا اللام؛ مل ينجد 

مسالةحنا—ق ررإف'قاذصل قال؛ علل إذالرسول. ثم هذاواصحه، ق فالحكمه 
ا.أنيتا'قاتامغي،اللئتطان،،ر يإذ"كاذصل صلاته، ثمس ~ ترجيح بدون الشلئ، 

الخيريسعيد أي حديث من (، ٥٧١)رنم الصلاة، السهوق باب الساجد، كتاب ت ملم أحرجه ، ١ ر 
هئة.



اصضاه،نيهمصالإئمأسبجضل ٣٢٢

لا؟أو السجود عليه هل فعل، فنا مصيب ايه تيس لو ما التمليل• هذا عل يتض 
المجود؟طزئه فهل فعل فيإ ئصيب أنه _!؛ أف مو له وتعن الشن عل بتي ت يعني 
اجعلهاله! نقول ترجيح، يدون أوأربعا ثلايا صل هل الظهر صلاة ل شلث، ذلكرت مثال 

فعلهوأف الصلاة، ق لإل لم او4 له ش؛ق الأخر للشهد جلس ول، ثلائا، فجعلها ثلاثا، 
لا؟أو اشوئ عله فهل صواب، 

ربماضل ثان يإن ضلاثه، ثفنن محا ضل كان >اإن الحديث: نفي الحوان،: 
لأئمحثئسنياف1هُ؛ 

أيهإذا أثه ٠ هوالمدهبر وهذا مص، لا أف تغن وقد للقص، هوجبر المجود 
عليه.مجود فلا فعل فيإ مصيب 

كننهق مرددا صلاته من جزءا أدى اثه ووجهه جود، العليه الثار(ت والقول 
وكدللث،فهوشاك، مثلا بالثالثة اتى حينإ لأيه الفص؛ هدا جبر من لابد فكان منها؛ 

ثئبرحصل الذي الردد هدا تقول: كاملة،  ١٦٢١عنده ترجح واثه يزد لم اثه محدريا إذا 
يرلؤإن ينجد، أن والاحاحل اللام، يعد لمحود ١ ثكون ولكن الهو، بحود 
فيه.ذلاهتا ليس الدلل لأف أاإنثآنأاا لممل: 

المأمومقيئ الأخر، التشهد ق الإمام مع المأموم جلس إذا قائل• قال فإذ 
معل؟فإذا معه، وملم الإمام، وملم امح،.، عل الصلأْ 

صلاته،ق يعوذ أف عليه وجب ركى البل عل الصلاة يأو ئلنا إذا الحوان،: 
١(. ٤٨والإضاف)Y/ (، ٠٤٧ والدع)ا/ الفروع)Y/ انفلر: )١( 



٢٢٢اسهو( سجود uUمماباسلأة)

لأ0\لأظمحواص،سممى؛ 
عدئة.

ئركان ُ مذ الثني، مجود يوجب متا ماك الئاكة! اننأله 
وجمان؛^ '، ٢١٣٣٧

بعدللثهؤ وسجد سالم، م ومحالم، آله وعل عليه افه صل البي عل الصلاة ويقرأ 
واجبإي ئلنا: ؤإذا أذثزجغ. خاجه فلا بزكن ولمست ئأ، إي قلنا: ؤإذا الملام. 

سجدإذا حاو كل وعل الواجس،، لرك الثهو؛ مجود عليه لكن يرحع، أف حاجه فلا 
َءٌ

جيد.لهو 

عدي.الأصل لأن عليه؛ مجود لا اثة وواضح الزيادة، ق هدا [ ١ ] 
الرابعة؟هي هده أو حمتا صل هل سلث، الأخر الشهي. ق وهو ذللئج: مثال 

اكلئح.لهذا يلشئ، فلا الزيادة، عدم الأصل لأف عليه؛ نجود لا نقول،: 

الأختةالركعة ق يعني: فعلها. وك الزيادة ق ثلث، إذا ما هدا من وسسش 
لأثهالثهي؛ سجود عليه بجب فإيه قليل، قبل مبق وقد الرائعة، أو الخامتة هده ثلث، 
منها.كزنه ق صلاته؛^^١ من جزءا أدى 

 ]٢[jL  الزلففيقول لا؟ أم الأول التشيد تثيدتج 1ا هل أذري لأ يقول: أو
مستؤوجود ق الث، ثلأيه عاليه،١ مجود لا ®أحدحا: يقول: وجهان® ررفيه رِءتذانثن: 

وهوالثهو، مجود لوجوب سمب الأول التشهي. فرك عدمه. والأصل الوجوب، 
عدثة.والأٍئّل لا؟ أم اثؤ هدا زجي هل ثالئ،: الأف 



سقضام1همنيصالإئماسبجضل ٣٢٤

الشاك.تحب ^٠ وجويه، عدم الأصل لأف عليه؛ تجود لا أحدمحاإ 
قشك  JUقيئها، الأنل لأف بمجن؛ م زادة ق ثق، ، Jiأنث ناش: 

ثجدِفياثإ،إذا قيئه، ١^ لأف زاج_،مإصد؛ وك 
الوجهعل ^^ ١١القاهن لأف لإصمح؛لاا نلابما ثكبمد قال الفلاة، 

نسايرالشالث،تي وهكدا مننمط، إله الؤج_وع مشى بمكثر دللت، ذلألأ المئرؤع؛ 
منها.ئراغه يمد العبادايب، 

Uعابم، ئي؛ لا نقوو: لا؟ أم \لأتذ التثئد تشيد هل ثالث، إذا هدا: وعل 
عدمه.والأصل الوجونم،، سم—، وجود ل شك، لأيه تركته؛ اثلث، يتيمن لم 

سجدأف ملزمة الواحس،، فعل عدم الأصل لأف ينجد؛ أو عليه ل وقيل؛ 
للم.

نجس،نقول: لا؟ أم الأول التشهد تشهد هل شك، الأد: ذكرناه ما هو وا،لثاو( 
ملزمة.\ذحش.أ عدم الأصل أي: فنله، عدم الأصل لأف الم؛ سجود عليلث، 

الأولالتث.هد تشهد هل شك، إذا الجود يلرمه ايه الثاء؛ المالإ ز والصحيح 
واصح.وهدا الفعل. عدم الأصل لأف لا؛ أو 

أوإذ فلاطممتؤإليه؛ العادة فرلإ ند شك لأنة الثالث،؛ هدا إل لامح، ]١[ 
بابجلائفثح الباب، هذا لوفتحنا ولأينا تاليم؛ صحح وجه عل العبادة وقؤع الأصل 

فكانيتمها؟ لم أو أنها هل يشك،: عبادة من ينتهي إنسان كل وصار الوسواس، 
سمط؛؛إقه الثح_وع هسق يكثر دلك، رُولأ0 يق—ول؛ ;^٥١^٥ ولأيه أول؛ الباُب سد 



٢٢٥ةت1وااسلأةرباو،سوداّو( 

محل

عبادةمن مغ كل، العافيه— ولكم لنا الفآ ال ~ذفا،لونوس ا،لونؤمير(، عند هذا؟قثر و= 
قال:َلمأقفغ.

غممن لكن إذا أما الصلاة، جنس من يكول أف بثرط لكن قاعدة، هدْ ]١[ 
وإن،ا١^، مجود ي فيه بمث لا فهدا ذلك أك وما والأم لكلكلأم جما 
المووعل ل؛كن فيه، نجود فلا وتكلم فلونها أويطلابما، الصلاة صحة ي فيه يبمئ 

هدا.سق وفد الصلاة، المدم-ارا'ثبملل وعل الصلاة، بطل لا الراجح 
منلكن ما يه يراد لكن عاما لكن ؤإف هذا عمده® يطل راج فقوله 

محلمها،غر ل جلته جلر أو ئثود، أو قيام أو نجود أو ركؤع مثل الصلاة، جنس 
فإذاتعمدها، إذا الصلاة يطل هذا كل ذللث،، أسه وما واج--،، رك أو ركن أوترك 

له،السجود نجن، فلا الصلأة عنده يطن لا م؛ أما الئهي، تجود ويتؤ نهوا فعلث 
ِءالم.

غمق يديه يزئع أف ت ملل صحيحه، فصلأيه تركها الإنسان يعمي لو فالقس 
جلوسهت مثل جلوس• بدون لكن التشهي•، موصع غم j( ئثهد أو الريع، موصع 
يوحبلا فهذا اعقرل® راربه فقالات ذكر تم ناميا، فتنهد اعمرب،® اررب لمول• 

السابق.الخلاف فيه لكن الثجود، 

(.١٣٣والإماف)Y/ (، ٩٠والهداة)ص: (،  ١٣٨)١/ والوحهين نظر: ا ٠



سقضاه1نينيصاسممأسبجمحل ٢٢٦

يبوِ\ةبواجبا قهاف واجم-،، يتر فئ زلأنه به، وأمر يعله س العي لأل 
كئجودتلامها مل ث5ال وثانيا، تامها من لأنه ا؛ مل وحميعه ابج، 

محا،إلأفيلألإتنق;
ممثلالقتة، فيه احتلمئ، مما هذا إف المجود! موصع عن العلعاء بعض قال، [ ١ ] 

علاقتصز ؤإن الملام. يعد وْرْ الملام مل مث0 ينجد يعني! مره• وهذا مْ، هذا 
حزج.فلا دائنا بعده ما أوعل دائنا، الملام مل ما 

 Jئطلثا.١^٢ مز أنث والقن
مهللما.الملام يعد الثالث! والقول 

مسائل!ثلاث ق إلا الملام مل كله محله أو المؤلم،وذكر 

أوأمل.ركعه الممص كان مواء نمص، عن ملم إذا الأوزت 

الفلهر•من الثاة 3، ملم إذا زكعة؛ عن النقص ومثال 
وتشهدالأختة، الركعة 3، الأول المجدة مى قام إذا أمل! عن النقص ومثال 

للتثهد،والخلوس الثجود إلا يرك لم لأيه ركعة؛ من أمل هنا فالقص وملم، 
زيادة.عن كان إذا الملام يعد فيسجد 

محله.غتر ق ملأتا زاد اف الأنلأف زياذه؛ الحميمة ق هو نمص عن واللام 

عودمابن لحدينا الملام؛ يعد منجد ظنه؛ غال-، عل بثي إذا اكانية! 
لبمجدم عيه، يئس م الص-وابا، ملسعر صلاته 3، أحدٌئم ثك ررإدا يممحن؛ 



٢٢٧ةتاساسلأة)وابسجوعاسم( 

الراجح،عل يبني فإله الرحح مع شك إذا فيإ وهذا ُ يالم®؛ أل بند تجدص 
•السلام بعد ؤينجد 

واضح.وهدا بعده، مجد اللام مل الجود سي إذا اكالث،ت 

فإنمص. عن ؤإما زيادة عن الثهوإما تجود أف المسألة! هذه ق والصحيح 
قصةل هزيزه أن وحديث، منعود بن اللب عبل. لحديث، اللام؛ فبني نيادة عن كان 
الصلاة!ق زيادتان محمع ؤلتلأ فيهإ؛ اللام يند سجد الثسول. فإف التدين، ذي 

تركق إلا هذا يتصور ولا مص، عن كان ؤإن الثهؤ. ونجود فيها نها التي الريادة 
بهأتى فإذا ينده، وبإ به يأئ أف فلابد تركه كمي صار ركنا مص إذا لأيه الواجسؤ؛ 

زيادة.فيه صار بعده وبإ 

وركالأول، التنهد رك ثثل: الواجك،، رك ي إلا يكوف لا القص إذن 
هلأاامثهها، وما الاحرام، تكبمة عر ال؛كسبر وثمرل الجود، او الركؤع ق السببح 

اللام.بعد به اش سيه فإذا اللام، قبل يكون 

لط إذا أي! الشاوي، مع شك إذا لام! المو تكوذ التي الثاتة الحال 
قنمهانجد هل مالثؤ ؤإذا الأمل، عل ينير فإثه ثيء؛ عنده يرجح ولم الركعايت، عدد 

الصلاةمن تجثج لا أف أجل من اللام قي( ومجد أبما، الأمل عل ثممر أومئْ 
الساجد،كناب ت وملم (، ٤٠١)رقم القبلة، تحو التوجه باب الصلاة، كتاب البخاري• أحرجه ، ١ ) 

(.٥٧٢)رقم الصلاة، ل السهو باب 
كتابومسالم! (، ٤٨٢)رنم المسجد، ق الأصاع تشسالث، باب الصلاة، كتاب البخاري! أحرجه )٢( 

(.٥٧٣)رقم له، والمجود الصلاة ق المهو باب الساجد، 



^قضاهانينيصاسمماصبجء؛ابل ٢٢٨

ذيلخديث الثلأم؛ بعد تجد صلاته ق مصان مذ طأ إدا أحدهات 
اص•

منعودابن -يدث الثلأم؛ بعد نجد ظنه عاف عل بز إدا الئاف• 
زهثث.

الواحبثاثه لأنه بعدم؛ نجده الثلأم مل الئجوذ سى ^ا اكاوثا1 
ممضاة.

حرسا٥ أف إلا ١^٨^٢، مو حمعة او أحمدت زعذ 
منكاف وما التدين، ذي يوه ^^٣؛ ١١يهوبعد زيادة من كاف ما وعنهإ 

نيؤهقجهآ.تعيد وم بحينه ابن ؤديث ملة؛  tjis^أوثك مصان 
بمنته■ابن ؤديب التشهد؛ مذ هراغه بعد جعله الثلأم مل تجد يمذ 

وينلم١^^٥، صف( كنجدن تجيش وينجد منه، والثءع Jالئجود مكن 
اليدين،ذي •ؤديث، منه؛ للثجود كن الثلأم بعد تجد ؤإذ عقيتهنإ، 
همتها، f-rصل س اللمي أف هبمه؛ حصمح، بن عنراف روى قا ثيثلم؛ ؤسشهد 
•••••••■"■•■•••••ء•••••••••••••••••••""""•••••• وتلم سهل يم مجدتن، مجد 

الواجب،،برك اللام مل يكو)؛، أيما وكيلك( اللام، مل يكوف هذا جترها، وهد إلا 
الأمزاي(.عنده ترجح إذا الشك( وق الزيادة، ق اللام بعد ؤيكوو 

القول،هو وهدا لام• البند ومنالش السلام، مز منألش ق الأل فانحصز 
الراحح.



٢٢٩ةتاباسلأةرباب،،جوداس4و( 

صفكئجود ئشهد معه هكال ثة، تجود حنزرال حديث وهدا 
الئلأةا٢ا.

ثكلم.ؤإو تجد المصل طوو مل محدكزْ الثجوذ سي هإل 
..................^lij؛ نإل التجد، مى يمج لم ما ينجد الخرقي• وهال 

يتشهد.لم انه صحح رمح.بمه اليدين ذي ث وحن. ثظث، صحته ل بل ا ١ ت 

و-ءكتّا:طزدا مقص قمحذآممه ماثه ]٢[ 

الثانتةإل قام فإذا تشهد، بندم مجود كل فليس الصلاة، صن، مجود أولا: 
,j^Sjفيه ليس \لثو\عك ق إل قام ؤإذا تشهد، فيه ليس 

الذهبعل التلاؤم مجود المدمر، عل التلاؤم مجود ق منممفى هو ثم 
ثجودارلأئه فقال: وهوعثل ١^^، فيه ليس ذلك، ومع التنليلم، وفيه الةك-جم فيه 

مجودلأف منفض؛ القياس هدا أل فتبس الصلاة'؛ ٌكجود الئثهد ئه ه،كال له، يسلم 
التشهد.له يشنغ لا ذللث، وْع التنليم، وفيه الكفر فيه التلاؤم 

يعي.النهي مجود يعل. التشهد يمرأ إمام ْع يمل المأموم أل لو قائل: قال فإؤ، 
اقا:ط؟فهل:وئة وهو:م، اللام 

يراموالإمام هو المجود بند التشهد يرى لا الماموم كان، إذا نعم فالخواب: 
يتاُعه.أي( المأموم عل وجن، 

I٩٣والإنصاف)؟/(، ١٩١(،والهداية)ص: ٤٥اروايمنوالوجهتن)١/ انظر: 



^قضاه1همهمصالإئماسبجينل ٣٣٠

مسلمازواه والكلام. الئلأم ثعد شجي البي.5 لأف 
نمط.الخرئ، قوو عل السجد، مذ أو■حرج ١^۵^، طال حص سيئ ؤإذ 

الصلاة.يعيد و'ءنهت 

صلامه؛يطلن عامدا الئلأم مل المئزؤغ ئزك إف ابوا-ئامحس،! ومحال 

لأثئسجن.؛ لا محإثت السحد. مذ حرج إذ رِمحثآ؛ئئت ٠ الخزمحترُ رأي عل [ ١ ] 
المصل؛ولوطال ذكر مش ينجد رَمحهآنئث1 ُ الإملأمُ شيح وقال بالصلاة. يتصل لم 

صلاةعذ رامذئام هائوْؤئ؟أت السل قال وقد الصلاة؛ -لإ_منان الثجود لأف 
دانجد.يكزن متى نمول: سي إذا فهذ؛ا لكزها(ارآآ ^١ هالثص1ها أوسنها 

طالإذا اثه لآدهءآ؛ة، آ الأصحابر إليه ذهب ما الراجح أة آعلمإ— —واه ؤمزب 
^١١٥٠د ئح، ك د تعمد اذا الأ يه سطآ. لا فالصلاة الصلأ٥، لاثمي ٠ ممط، الفصأ. 

ض.
مقدارمض؛ العرف، إل فيه يرجم الثيء العل،اء أطإى أو الثارع أطلى ؤإذا 

الفنل.

لمنجثباوسنونفو؛_

(.٢١•ب(،وثرحالزرىني)أ/ ٠ اكي)أ/ماآ(،ومحاهم)ا/ )ا(اظر:
(.١٣٤ العلب)؛،/ )٢(الاخيارات 

تلم وم(، ٥ ذكر)^١٩ إذا نالمل صلاة ني من باب الصلاة، مواقست، كتاب الخارىت أحرجه )٣( 
نيهليتنئ.ماللتج بن أنس حدث من (، ٦٨٤رقم)القانتة، الصلاة قفاء باب الساجلّ، كتاب 

أ/خأ(،واكرحهم>ا/؛'ي(،والدع)ا/هي؛(ّ
ي؛م(ا)صر، ٥٧٥١^^الث.ارح ثّيخنا لفضيلة وقواعده، الفقه أصولط متفلومة انظر )٥( 



٢٢١كت1باسلأة)وابتجوداّ( 

تبمملإ ^١ أز صدا الثلأم \1ذئو1يحذ رك نإذ صدا، فيها زاجا رك لأم 
؛.^٠١١١ءثلأوئ؛لأسمرك 

مصل

ررإدااللمي يثول أحدمحا؛ كماه واحد، ثجودمحا عدل تهوين نها قإل 
الش_هوكله،للجمع القجودإثإأحن؛ سىأحدثمملتتجدتجدلإن،، 

الصلأ0؟تظل فهل صدا، ركه ت يعني ١^-^، سجود رك تعمد لو [ ١ ] 

تحبما نقص لأثة صلاثه؛ بطلش اللام مل ما رك تعمد إذ هتيشوة/' يقولوذ 
اللامبعد ما لأف تظل؛ لا فإما اللام بعد ما رك تعمد ؤإذ الصلاة. ق ؟كوذ أذ 

الثهيثجود بخلاف فيها، واجبا وليس لها واحب وهو الصلاة، انتهاء بمد كان 
ركبخلاف الصلاة يظل لا للصلاة الوا-جس، ورك فيها، واجب فإثة اللام مل 

مها.الواجب 

مهاالواجس، ورك الصلاة، يبملل لا للصلاة الواجب، رك قاعدة• وهدم 
للصلاة،واحب هذا لأف الأذان؛ برك ولا الإقامة برك الصلاة تظل لا ولهدا 

مها،واجبا وليي لها واجب، ذلل؛، لأف الؤا->ح؛ القول عل ابماعة صلاة برك ولا 
كلها.الأركان بلاك وكازلك، الإحرام، والنجرغيتية الييح رك ثش• وثبمئل 

—\ءدإ —واش الفلاهئ ؛ل نظث، العلة لهذه أحر كؤنه ؤا يعني• ثظر، فيه هن>ا ]٢[ 
اوثه_واحتلعفسا ينجد لوكان لأية المحلأة؛ ترسب، نحتل لا أذ أيل من أحر ال 



^قضاه1منيصالإئمأسبجحنبل ٢٣٢

وجهان!محقه والآ-تحئونو0 الثلأم محتل أحدمحا كان ؤإل 
ضم؛بم1ُن؛قؤمم

الثانير.خلاف ثه الإسان ملزمه مثامه، يقوم ما ينيمه وثم 

رواةءالفلتهوتجيئان؛؛ البيس: لمول ظهتا؛ يأل،نئءاِفي دالئاف■ 
أنودَاثئلاا.

نحل

معه؛الثجود معليه إمامة تها محإل '، ونهؤْا نجود اiأموم عق وليس 
تهامحإذ تهئ، الإةام حلم ثن عق ررلبمن ماو: . ١^، أو عنن: ائن وى نج 

ملزمهلإمامه، ثاح المأموم  jSTjالداومطنق، ووا0 حلمه؛، من وعل يعليه إمامه 
بمثه/فيامحودؤوى.

هوالخكمه.وامحر0 ءكا0 الصلاة، ترس_، 

كانلو يقاو! لكن صحيحا، تدو قد ^١ كلمة الثهو ليجمع أحر انه أما 
الجدةبند تها لو ك،ا واحد، تهو إلا الإنسان عل يغذ لم إذا فيعا لامص كدللث، 

الآدJJمنمح
يعني!اللام، مل ويكون واحد، نجود يكفيه ايه الأول! المول، الأمحزب [ ١ ل 

اللام.مل ما يعلب 

المامومعل ليس لأيه الأموم؛ تها إذا حتى يتحمله؛لإمام الئهب مجود ]٢[ 
.٥١التثإد الإمام الم،كءاسل مجود 



٣٣٣ممباسلأةربابتج>دسم( 

القجودلكف ؤإل يدركة، لز الدي سهوه ِق إمامه نع التنوى وينجد 

النغئا'ا.

ياجا،انتتم يكن إل معه مجد رجع الإمام ئثجد ملم، ولم محام محإف 
واجب،ص ئام لأيه سلامه؛ مل صلاته آخر سجدق م مصي، محاج انقم ؤإن 

.Jهأتجمكاكئدالأث
روايتان!محفيه الأمام نع سجد قإف 

تبعا،إمامه مع تجد ؤإثإ الصلاة، محلهآ•تم لأف الثجود؛ يعيد إحدامحا! 
ضامحزوغJظكاقمح.

اللامثني الإمام نجود كان إذا الننوى أف الأحرى! الرواثه الصحح! [ ١ ] 
ولأبمكنألئآ، ي،لأمحهالأ؛ظالتاطإلأإذا قندر لابمخدذوذك 

سجد؟هو ولكن ونونجدللثهو، داداك ما لمض1ء لم 03الإمام سلم إذا فنموو! ينلم، 
معهثدحل أل مبل سهوه كان ؤإف سجدت، تهوه أدركث إذ اثه الصحح! 

الوجونم،.عدم فالأصل دع1لم لم ؤإذ عليك. نجود فلا 
الؤجوع،عليه وجب قام قاف ينلم، ولا معه ينجد أذ فثجب، ' المدهنار أما 

ركلأنئ اللام؛ ول ؤيكوف الثجوئ، وطيه فلاثزى انثأ فان قاجا، أذيحؤإ إلا 
واجبا•

والبيع(، ١ ٥ ٠ / )١ والوجمتن والرواي-ين (، ١٤٤رص• صالح ابنه رواية أحمد الإمام ائل مانظرت 
>ا/الإ؛(.



^قضاه1ينيصاسمماسبجحتيل ٢٢٤

إلينجد نإ صلائه، واجوت تجد، هد لأنه ينجد؛ لا واكاسة1 
ُ.Jاحداا وجها تجد إمامه 

روايتان:فيه ههزينجد الئجود، الإمام نإفثرك 
٤^^١ولم ئثدةشئغبمؤإمامه، لأو ينجد؛ إحدامحا: 
تحسالم المثبؤغ يوجد لم محإدا بما، ينجد إيإ لأنه ينجد؛ لا والئاتة: 

^٠فكإ الثاو: اووو عل أثا الدهي« •رإنه قال ما عل هدا [ ١ ] 
تجدنهوالإمام أدرك كان فإل صلاثه أش إذا لكن إمامه، مع هولاينجد نقول: أف 

ؤإلأفلأ.

المضلهذا ]٢[ 

الإمام،يتحمله اثه يمتي: الثهب، مجود عليه ليس الآموم أف الأول: الآلة 
لسه الإنساف دخل إذا أوفيا ذاضا، قام إذا فيا الأى التشئد الإت؛ بمثل كا 

اوكمةق يتشهد أو ؤيلزمه الأول، التشهد عنه ينمط فإثة الث;اعمم، من اكاز؛ه الركعة 
لإمامه.بتا الأول 

إشكالولا اتمائئ، عله وخن، اللام ول الإمام مجود كان إذا الثاته: المأله 
إلوأنت، ٠ ل؛ؤمبؤ"ر الإمام ر'إدءاجبل ت وملم آله وعل عليه اش صل اللمى لمول فته؛ 

محابوسلم: (، ٧٢٢رنم)الصلاة، تمام من الصف إقامة باب الأذان، محاب الجاري: أحرجه )١( 
;نحهبمن.هريرة آبى حدث من (، ٤١٤)رنم بالإمام، الماموم امام باب الصلاة، 



٣٣٥ةت1باسلأةرو1وا،،جوداّ( 

أنك ٢١ظلدفنرالملام بمد ١^ لكن ؤإذ يم، لم الإمام لأن مأموم؛ الآن 
آخرل اشجوي يلزملئ، هل م؛ فتفغي، يقوم ثم سلإ، أف بدون لكن معه سجد 

الصلأة؟

وجهان!فيه الحوابا؛ 

الوجهالأئو:أنئبجد.

واكاف:لأ:ط.

قافصلاته من مئ إذا م الإمام، مع ينجد لا ائت المسألة هده ق رجحنا والدي 
فيهاحصل وقد الإمام، بصلاة ارتبطت صلاثه لأف مجد؛ نهوالإمام أدرك قد لكن 

عليه.نجود فلا ؤإلأ إمامه، مع وهو الثهو، 
^Uj(!فيها ذكر فإثه الإمام ينجد لم إذا الأحيزة! المسألة 

ينجد.لا والثان: ينجد. أحدهما; 

عننها الإمام يكوف أف مثل المأموم، لحى قد الثهو لكن إذا ائه والذلاهئ 
الإمامترك لو كإ المأموم يلحق لم السهو لكن إذا أما معه. المأموم وقام الأوو، الشهد 
ينجي.فلا فمهل، الإمام السهوعل فهنا كم، والمأموم الإحرام تكبوة غز ق التكبثز 
المسألة.هده ق الصمحيح هو هدا المأموم، 

الأكل،رئأ ررمبحاف يقول،! أذ لوسي المأموم! يلحق لم الذي اكاق! ومثال، 

والملخ(، ١ ٥ ٠ )١/ والوجه؛ن والروا؛ت؛ن (، ١٤٤)ص؛صالح ابنه رواية أحمد الإمام مسائل انظرت 
)ا/اَا؛(،والإضاف)'ا/'اها(.



اصضاه1نينيصالإئماسبجضل ٢٢٦

محل

معناهاا١أ.وِلأ؛عَفي الأنحاو، لعموم السجود؛ لكلمريصةِق والئافإه 
التثلتليل٢ا،..".......ق يفقئ لأيه الئهؤ؛ سجود ِفي لسهؤ ينجد ولا 

شكعنده أوكان لذلك، وتجد الركؤع، ق العظيم،ا وق ررس1ءحال أوت لجود اق 
وجهعل يالإمام ثعلى الأص فهنا صحجا، دناؤْ وكان ظنه، غال—، عل وبتى وتردد، 

المصل.حلاصة هاوا الإمام. سجد لم إذا ينجد فلا ا،لأموم، يلص لا 
قالسهو مجود فيها تحب أئه ق كالفريضة فالمافلة واصح، الفصل هن،ا [ ١ ] 

الصلاة.عمده يبطل ما كل 

إللأقصى مجودا فيه إن فلنا1 لو لاثنا السهؤ؛ مجود ق مجود ولا ]٢[ 
قسهو وربإ سهو، سجود فعله الأول، الجود ق مها سجلج فادا الثلل، 
ِ  - ٢ً

واصح.وهذا السهو. سجود فيلزمه 
الخاليمةعند جلنا أمإ والكائ يوسم، \لي عن يذكر كإ الأمر وليس 

بارعاصار فإذا عإرْ، إل تحثح لم العلوم من علم ل بؤع إذا اف الإنإل الكائ؛ فقال 
إليقغ لم الم ل بارئا كان إذا ث: ي، إل ي لم الخلوم ين م ل تحدا 

مجودعليه نجب هل الهؤ مجود ق مها إف أوأث ا؛ يومفأبو له فقال الفمه، 
ئيئمنتراثالن،فيام؟

٠٠ر يصم لا الصم النحوأف قاعدة من قالت 

(.٨٢الحور)١/ عل الكن ق مفلح وابن (، ٢٧٥الْللب)٢; مائة ق الخويى ذكرها )١( 



٣٣٧ةتاباسلأةربابسوعسم( 

ولابمجد|ولاا'، ثزئا ممي صلبها، لاثجوذق لأنت جنارة؛ صلاة ل ولا 
أند4ثم ئاذ إذ اد زلأة شثوئ!لم، اشثُئ لأن ض''ا؛ كم 

العدو•محل فمغِفي إما والثجود له، عدو محلا عمه لكلِفى ؤإل الصلاه، 

فضل

̂ oljظ، أخو لإتمُ ؤئن1خدث 
.مسدطهاوثة،......................................... U طزأعثؤ ا"قدثااُأو 

ايهالحي هو الوثث ذكز0 ما لكن دليلا، وليس صحيح غتئ هذا لكن 

ليتابناوة صلاة لأف ا-لناوة؛ صلاة ق السهؤ ق نجود لا كيلك [ ١ ] 
أول.باب من فجزها صلبها، ق سجود ولا أصلها، ق ومجود ركؤع ذات 

وإوكانِممافإن4ُلأتجئةالثجود، ئإنكانِمماممواثلأة 
هوللثهو.إثإ الثجوذ لأو فيه، الثجود آل حاجه لا فإو4 الصلأْ يبطل لا 

١^اث_ت ضرتا،كإلإ ثفاف أن !لا ^١، محدث أف له محل ولا ]٣[ 
الخروجيتوي أف الخال هده ل يتبغي لكن عليه، إئم لا فهنا فأحدث، صررا منها فخاف 

الصلاةمن الخروج لأف صلاة، ق ليس وهو محدث حتى الحدث، مل الصلاة من 
عئدث.ثم الصلاة، مى الخرؤج منوي جائز؛ أوالر؛ح الغائط أو البول لاحتباس 

احتيار٥.بدون الرج أو اختيارْ، بدون الول منه جرج اله يم،■ آ ٤ ل 
الموافقاتلالشاطى)ا/خاا(.وانفلر: 



^قضاسنينيههاسمماسبجءتيل ٢٢٨

ثطلشالتول، ناس ئه من وبرء التح، مدة وايقصاء سح، 11اقدمي كظهوو 
ثلأتثا'ا.

والدهبمعناه. الصووق وهدم أ، ويبنيا بموصأ الحدث؛ ثمه يئى وعنه 
؛٥١

انقضاءوأف وضوءه، يبطل لا الماسح ظهووقدم أ0 الصحيح القول أف سبق وقد 
فليسثمرالصلاة ق وهو المدة ممت فلو هذا وعل الوضوء. ينقص لا الملمح" —مدة المدة 

القوللأ0 صلاته؛ ق فللملمتمث القدم أوكل القدم بعض لوظهر وكيلك لاته، صق 
القدم.من بفلمهووثيء ولا الدة، بتإم ينتقص لا الوضوء أف الراجح 
لمسال\وق0ي فإذا صروؤة، طهارة البول سلس به من طهارة أف ووجهه؛ [ ١ ت 

لكنيرج، البول كان الضرورة طهارة ق لأنه جديد؛ من يمملهز أف الواجب صار 
جديد•من سوصأ أل لأبد صار وتوقف امتع فلمثأ للضرورة، عنه عفي 

أكنز>ال نه حدث لأثث وضووه؛ ينتقص لأ ائة السأله: ط0 ق والص<حح 
قليستوقث، الحدث والأن يترج، والحدث متطهر الأول؛ فالحال الأول، الحال من 

الؤصوء.دائلمبملل حدث به ص توقم، إذا الحدث أو عل دليل هناك 
دبرءالمدة، وانقضاء الماسح، قد-مي ءرظهور الثلأيث،؛ ائل المهذه ق فالصواب 

يطللم الوضوء ينقض لم ؤإذا الوضوء، ينقمن لا ذلك أف البول® ملس به من 
الصلاة.

الحدثسبقه إذا واثه يبغي، لا اثه والصواب السابقة، معنى ق الصورة هذه ]٢[ 
ه

جديي..من واستانثها صلأيه، وبطلن وصووه، بطل 



٣٣٩ةت1بانملأةرباوا،،جوداسهو( 

صلأًئينسِفيثثلأملال
ضفشُظىاص؟ا.

سطل،الصلأْ أف آ! ر هب ، illالصحح الحدث سمة من مسألة ق لكن [ ١ ] 
أوفالصحح الدائم حديه نوقم، من وأما حدد. ويتوصأمن الخروج، عليه وتحنا 
لأينتقص.وضوءه وأف صصحه، صلاله 

بمثخبم،.الصلأة؟ تزيإط بمخلق فهر كان!ماتا اذآ ]٢[ 
انصزف،الحدث مسقه إذا بل الحدث، سمه إذا ، لأسشحلفا! الناحرين عند واكم_ا 

حدد.من الصلاة وابتدووا المأمومول، وانصتء1، 

صلاته!عن نقول فهنا ؤيح، منه حتج الصلاة أثناء وق بالناس، يمل إمام مثاله. 
صء.لأةاسطثهلظل؟

روايتانر؛ا;فيها يقول: 

ٍلأثييلأتطل.الئوائالأول:أو 
مئاكاظ:أنحلإطلؤ

للامتخلأف،حاجه لا 1لآمه أحدا؛ -رّم لايخحلم، فإنه تطل محلامم إو ملنات فإذا 
ملةؤللث،؛لأنس:اس،ولدللث، الصلاة؛ إذاظت، 

(.٣٢والإنصاف)٢; ٤(،  ٩٩امر)ا'/ والشرح (، ٤٣اكي)A انفلر: )١( 
والهداية(، ١ ٤ ١ / ١ ) والوجهين والروايتئن (، ١١١)ص؛ اش عبد ابنه رواية أحد الإمام ائل مانفلرت ( ٢) 

•١( ٤ ١ )١/ الروا؛ت؛ن انظرن ر٤( 



^^(ضال؛ل1نينيصالإضأستيءنيل ٣٤٠

تيسبمنئعمت لأف الأوو؛ والدهب باطله، صلاثه لأف دJك٠؛ لة ليس وعنة؛ 
ينكزهفلم الصلاة، حم قاتم فقدهمه، عوف، ين الرحمن عبي بيدي أحد طعن ح؛ن 
صلواأو إلآنفسهلم، الإاعة ياسحلم، ينتحلم،، لم نإف إخماعا، نكاذ أحد، 

ئحوا؛ا-خاز.

يثدمة،عوفج ئن الرحمن عبد بثدي أحد طس جئ يمحهبمئن عمر لأل الأول،؛ ؤالدم، 
ثكانإجاعا«.دلإىئةرا؛ىإمحزةمم، 

لذليقول ثبملل، صلاثه فإل الحديث، سمه إذا الإمام أف هوالصحح! وهدا 
سشحلمؤ،ثم ارؤإل خت الولف_قال معل؟ لم فان الصلاة. حم فليم ثمدم، فلأن يا وراءه؛ 

قدمفإذ لم:ظلف، إذا يض: جاز« وخدانا، ضرا أن اياعهِشب، مانتحلس 
نخدانا.أوا ؤإلأ الطلوب،، فداك حم منهميأ واحدا الحمائ 

الصلاة؟ق معهم كان همن إلا ستحلم، لا نقوJ(! فهل ا'تشءلم، ؤإذا 

فلأن،يا فهال! حدثه حال وهوق يحل رجلا فلوأل بثرط، ليس لا، اُبمواب؛ 
اشحلمهوسلم آله وعل عليه اه صل اللمي أف بدليل صح، الصلاة،  ٢٠٢أكمل تعال، 

مذمعه♦؛ ؟كذ لم وسلم آله وعل عليه الله صل والنص ٠ الصلأةر أثناء ي بكر أبو 
أمما•

(،٣٧، رنم)•عفان، بن عمان عل والاتفاق المة نمة باب ايام،، محاب الخاري: أخرجه )١( 
ممرن.بن عمرو حديث، من 

(،٦٨٤رنم)الأول،، الإعام فجاء الناس، ليوم دخل من باب، الأذان، كتاب أحرجه )٢( 
سعدبن مهل حديث، ص (، ٤٢١رنم)، ٢٠٦-مل س الخ،اعة تقديم باب الصلاة، كتاب ت وملم 

نمحهثئ.



٣٤١ةت1باسلأةربمبمداّو( 

Jli  هالض لأف ١^٠؛ و ئ فن لإ نن دئ زلة
ابوبكرإلتؤ اقهى حيئ مذ ماحي معه، تكذ ولم همحئ بكر م صلاة يحلِفي 
هبمتئ.

جلواهبله المأموم؛ذ صلاة فتمت، الصلاة، يمض ننبوها كاف يإل 
لأفهتله؛ ينثموذ ولا جز، ملمم أدركهم ثم صلاثة، هام هو وهام يتشهدوف، 

مف،ئاآأئوثونآنرصاال
المأموم—قذفإة الصلاة، ببعض ايشحلمث الحديد الإمام نمى إذ أي؛ ]١[ 
واقووا،خالئوا ١^٨٠؛ أضا إذا وم ص, ذ لزادوا لو-ابعوة لأئم لأبمابئوثك؛ 

وأذنكهمئإ.؛م.إليهم وضل ك،اقالالؤوفنس،مإذا 
يممرذعنأل للماموم بمكذ ولا وهوإمامهم، صحيحه، صلاثة أل ذللئج؛ ووجه 

أعلم.واممه به. ينلموذ ثم فينتظروثه شرعي، لنت، إلا إمامه 



^قضامانينيصاسمماسبمينل ٢٤٢

m ,,..,., ,٠.
Uub ^ ضالصلاة في~

ل* ثأ *  ل

،٧٥١زئوو تألت ،،: محاJLدمحهعه١ عايشه لأف حا->ة؛ شر الإلتماتا١' محزم 
اشلأنممه انحلاز م مماَل: ١^٠؟ و زئز أم الممات ض . 

ءصخ،ئاولم:ثزبم،
أز:ثويرهآل

بالحتد.والتفاث بالخف، الممات نوعان: الفلاة و الألممات أف ثم [ ١ ] 
واستدلمكروه، اثه ^٥١٥ الؤلف قذكر بالختد، الألممات( عن هنا والكلام 

صلاةمن السيطان عئثله #هوانحلأس وسلم: آله وعل عليه اممه صل البي بقول 
علينيق كعا التعليل وهذا العبد. صلاة من الشيهلان سرقها ترقه يعني: ؛ العتداءر

الصلاة،عن الألب، يصد الشيهلا0 لأف الخلل؛ الألممايته عل وضرتأ الخندي الألمماُت، 
يكنهكان إو،ا لكن البعض، إلا صلاته من له كتب وما ، يتصرفاف الإنإف حش 

اكمزفإ0 باكن، الألمماُت، بخلال، هق، لا مه اكمز لأف بالخند؛ الألتفاث، 
لكنهثقي، -حديث، أو ونواس قلبه عل حصل إذا للإنسان محنه لا ولهذا يثى؛ منه 

صلاثه.يتقحى لأيه معه؛ يسرسل أن ينبغي لا 

كوار>ت،صلاته؛ بطلت، الخبله استدبر أو فمهل بحنقه ليس أجمأته التمث، إذا ]٢[ 
الصلاة.شروط من شرط 

رْ.بمها.عائثة حديث، من (، ٧٥رنم)١ الصلاة، ق الألممات، باب؛ الأذان، كتاب، اJخارىت أحرحه )١( 



٢٤٣مماباسلأةرب1بئيمهياسمة( 

.اشِ نئوُل يم ئاو: ان ني لأن Jاكاخةل١ا؛ محنة زلا 
زواهطلعه. مرثي م بى آنس ب؛نف ولكل قال؛ الثنت،، إل وهويألتمئأ يصل 

همئاثئ٠

الفقهاءقال وقو تزول، الكراثة قاف لخاخة كان إذا ا،لكروة الالتفات ]١[ 
الحرامتتاح ولا الضرورة، ريله والحرام الحاجه، لإيله ا،لكروه قاعده! لآئهإ؛ةءت 
للحاجة.فإن4ُتاح الوسائل محريء وئا كان إلاإذا بالحاجة 

يمعل،لم إذا الض؛زر يناله ا0 الإذأف تعني الضرورْ الضرورة، دو0 والحاجة 
ضرورة.بدون لكي لدللث،، محتاج اف الإنأف تعني والحاجة 

لكنهحرام، المرأة إل الرجل ظر الحاجه؛ وسحه الوسائل محريم الحرم مثال 
ووسيلةديئعه ولكل لكن بعورة، ليس الأصل ل الرأة وجه لأف الوسائل؛ تحريم محرم 

للحاي.حاز الوسيلة؛ تحريم حراما لكن ولثا حراما، صار والفاحشة الفتنه إل 
ينظزأذ قله المرأة عم؛ عل يشهد أف أراد فلو والشهادة. الخطتة، الحاجة! مثال 

وجهها•

همها،ق أو أنمها، ي أو عنها، ي أو وجهها، ي داء المرأة ي لكن فلو والدواة، 
الحايمة.فأباحته وسائل، تحريم الوجه نظر تحريم لأف إلثه؛ يّظر أف للرجل جار 

المصلربا لأو المصل؛ رثا محريم من منقاْ فالحرايا العرايا، أيصات ذللث، ومثال 
وهووهوالأكمة، بالتحريم، هوالمقصود النسيئه ورثا النسسئه، لرثا وسيله محؤنه ممنؤغ؛ 

فحصرآ السسةه،ار ق الئثا ررإيتإ غ.بمنمحا؛ ريي بن أسامه حدين، ق حاء ولهذا الأصل؛ 

(.١٥ ٩٦)رنم بمثل، مثلا الطعام بح باب المساقاة، كتاب لم؛ مأحرجه ( ١ ) 



^قضاماهمنيصاسممأسبجحنيل ٢٤٤

عقةولايلوي وشكالأ، محنا يلممت اض. رثوو لكو عثاس: ابن نقال 
الثناتثر.رواه ظهرْ. حالث 

افبرسول قال قال؛ أنسا أف ابحاري روى بإ المر؛ رهع ويآكرْ 
دلكق ئولأ "مائتي صلأتم َفي الث؛اء إل أنصارهم يردنول أموام بال ررما 

^سبمايم«اا'.

ربايبح وصار الحديث، بيدا ياحد لم أ.عتها عباس ابن إل حتى اشيتة، ق اوبا 
بعدفيإ اثه إلا سد يدا لكي صاعا)صسمنآح يبح أف للإنسان محوز ويمولت المصل، 

ا.رمح.بمئنر رمحر المحابؤ بعض ناظزْ لثا 
والرأس،وهوبالعنق الحاجه، يحة ا،تكرو0 الألفات نقول: أذ هذا من والشاهد 

الصلاة.ؤيلل محرم، بابمد فالألفالمر يالحثي، وليس 
هوهل الصم، محلزف ق البعيد يدري ولا نها، الإمام يكول أف مثل والحاجة 

أوقام.قعد الإمام هل لبمئن يلتمت، أف فاراذ أوقعد، قام 
أولمفامتتؤ، قاج استم هل ا،لآموم يدري ولا الأول، التشهي. عن تها اثه أو 

بأس.فلا يالتقث، أف فاراد فرجع ينسم 
سلبملز يلممق أف وأراد صوثئ، يعرف ولم اف، إنعليه ستأذف أف ومثل 

المهمائهبيحهالحاجة؟والحاجاتكثترة• هو. 
عليهينتد.ل م مكروْ، بأية الفنل هدا عل يئئأ أف الاستدلال غراب من [ ١ ] 

رنم)أهها/ه؟(.مثلابمثل، الطعام بيع باب اةا0، الكتاب لم: مأحرجه )١( 
«\ر؛م)؛؟ها/«مثلابمثل، الطعام بح باب الماتاة، مماب لم: مأحرجه )٢( 



٣٤٥مم1و،اسلأةرب1بئبحهنيسمة( 

وهذا1هوام« ثاو ا٠ما قال; الئى. لأة الدنوب؛ كائر من يكوف أف بمجي با 
ذلكي قوه فاشثد ضلأتثلم« و الياء إل أ:ضاناوأ رريزهئون للانكار الأسممهام 

IJU،ِء أن:رذ بمكن هف بماثئب(ارأء شظئن أؤ ذلك ص ص : JISحش 
مكروة؟ثي؛ عل الإنكار وهذا الوعيد 

يملوالإنسان الياء إل البصر رغ أف ثالصحح ولهذا يمكن؛ لا الجواب• 
عله.ائ لأف منكائرالدنوب؛ بل حرام، 

الإماممل رأته يزيغ الذي ررأما؛مشى الإمام؛ مو ريع بذ قوي مثل وهذا 
•الدنويب، كائر فهومذ ؛ خارٌرصورة صوريه أويبمتل لجار رأس رأته افّ أف؛ٌول، 

صلائه؟بطل مهل مل وهو رأنة ريع لو ولكن 
أثهيزوق أنم ذلك وأصل يبطل، لا أما عل العلكاء حمهور الجواب- 

الصلاة.يبطل لا وا،لكروه 

محرمفعل لأثه الصلاة؛ ثبطل بل ثذهإذذت العلمإء مذ وحماعه ُ حزمُ ابن وقال 
العبادةق يخموصه عنه نبي ما أف والقاعدة! الصلاة. ق بخصوصه عنه تنهل 

لها.مبطلا يكون 

حا-يثمن (، ٠٧٥ ) رنم الصلاة، ق الياء إل المر رفع باب، الأذان، كتاب، الخاري! أحرجه ( ١ ) 
الصلاة،ق الهاء إل المر رفع عن النهي باب الصلاة، كتاب ت لم موأحرجه تمحهيبمثه. أنس 
ظؤبهنئ.هريرة أي حديث من (، ٤ ٢ )٩ رقم 

الم!وم(، ٦٩١)رقم الإمام، قبل رأمحه رسر من إثم باب الأذان، كتاب البخاري؛ أحرجه )٢( 
رجيبمثئ.هريرة أي حديث، من (، ٤٢٧)رقم الإمام، سق عن الهي، باب الصلاة، كتاب 

ا،لحل)أ/ها(ا)٣( 



صضاماهمنيصالإئماسبجءت؛و ٣٤٦

السئأ0 هقئث ئريرْ ابو روى ة حاصرته؛ غل وتتْ يصل أن ذءإ 
.شأنيتيويلمحوقوشا'ل

الحرامالمجد ثطز وجهه يوئإ أف بجب اف الأنإف قالوا• أحرى بعلة وعللوا 
بالوجه،الكل عن افه نلإ [ ١٤٤]^:آدمإوه ألتنحد شتلن وجهه 

رفعالمر رفع من يلزم اثه فالغالب ياء الإل بصرْ رفع فإذا بالذات، مقصود إدف 
ياء؛الوجهه ول فقد الياء إل بصره رح فإذا الغالب، لكني يلزم، لا وند الرأس، 

لوجهي.'للصلاة مبطلا ذللث، فجعلوا صلائه، فتبطل 

الصلاة.بحصوص عنه مض ايه الأول،ت الوجه 

جدا.وهوقول بالوجه، القبلإ استقبال من ُه اممه أمر ما حالم، أو4 والقال! 

بهللأنول حرام، بأيه الحمهور قول س أقوى المسألة هده ق الفلماهرية فقول 
أيهأيك، لأ لكذ يعيد، أف عليه نجن، وأيه ياط1ه، إنرا أقول! بأف أجرم لا الصلأة 
عليه.الوعيد لوجود الدنونم،؛  Jisمن بل حرام، 

حتتىرأته رخ خمده® لمي افه *نمع قالوا! إذا نراهم الأن الاس مى وكثير 
حطآ.وهدا الوراء، إل ظهره يكير يكاد 

أ،3،ووائةأحرىُ نجا اليهود فنل لامه عنه؛ وش الخموين، فوق الخاصرْ ت١ء 
يكادالاذ أناس وهناك خ\بنؤز.< عل أيدثم يصعوف صلأكإ ق اليهود وكان 

البمرىعل البمز يده وصع إذا اكاس س كثترا رأيت وقد اختصارا، فعلمهم يكوف 

من(، ٣٤ ٥٨)رقم إسرائيل، بني عن ذكر ما باب الأنبياء، أحاديث كتاب البخاري! أحرحه ( )١ 
نيقهبمتها*عائشة حديث 



٣٤٧اسلأة( ي مايم، باب هت1وااسلأة) 

مح:محئزةأنتابم'رأنينمحا'ا؛

لأفغال: ئاذا؟ وقالما: من!وات منة بعشهم فآلنا البمرى، الخاه>ة عل بمع 
قلوحم•عل فيمعوثها اليمحار، ق هنا القلب 

قاص\بمكت ؤنٍا حاضا كان إذا ف عل 1ث يشع اذ الإنعاذة فنقول: 
أفأما قلبه، عل يده يضع حاضا كان إذا اف الإنأ0 فالغالب لااقمّص;مآم[ ه أهب من 

أفالخال هذه عل أحدا رأيتم إذا اشحتكم انا ولذلك حلأ؛ فهذا جئته عل يده يفع 
صءلم،حءلمهووثهُذلك لأتجملأ:شئون لإأوو0نم 

هوالبلاء.وهذا بعلم، وليس علتا يظنه ما عل التعبد ق ائئكله وإد،ا سهله؛ 
ألوسلم، آله وعل عليه الله صل البي عهد ق معهودا كان في،ا هذا ]١[ 

يكوفأف أجل من سعرْ؛ يكفئ اف الأنأف فيكرم رؤؤسهم، سعور بمللقوف الرجال، 
وت5مة،سعزك ثري لا ت فيمال، الأعضاء، بقيه كاذت< كعا الأرض عل ماحيا الشم 

قوهذا معزك؟ ثرثع فكيف الأرض، -يا يعمر ذلك، ومع الشعر، مى أسرف، فاب؛بهه 
ضفيلإ الأرض، ثعرك ينال، أف الأستكار، مى نؤع عن ينبئ 

علثوبه عبمل بل ذللث،، فيكره السجود، عند ثوبه يري أف أيقا كذللث، 
كمه.إذا مما أكثز الثنُب، مى الأرض عل يمرش إطلامة جعل إذا ربجا لأية إطلاقه؛ 

بمعنىوكم، لليمئن، اليسار أو ار السإل اليمن مى كم، نوعان• والكم، 
يثعي.لا مما وكلامحا الري، يحني: التنمر، 

هلالعلياء واحتلم، عليه، هما ما عل يدعهتا أف فجب يرينهنا، بمي■ ت؟ا 
مصيهوعن إو،ا النهل أوأف الصلاة، قبل لعمل قدفعله ان الأنولوكان مكروه هدا 



^قضاهايهمصالإئما'ستيحنبل ٣٤٨

الصلاة؟عند الفعل هذا 

لوأما الصلاة. عند الفعل مصي هوعن إيإ النش يقوون العلمإء بعص 
يعغبمهثعره رثْل أو الصلاة، قبل لعمل ثوبه رير أو أكإمه، شمر قد الإنسان كان 

عنيكون إيإ اثه الذلاهر! هو وهدا يكرم، لا هدا قاف الصلاة، قبل لعمل ببمضي 
قال!الس. لأف به؛ بأس فلا مل مذ حصل قد كان إذا وأما الفعل، هن.ا مصي. 

وأماالثجود. أوومت، الصلأة، ومت، ق وهلا ٠ أ'قمااار لا أنيذ... أذ لأ\إنت 
سثإلا ثوبه، شمر قد تجده الأف العإل مذ وممر به، بأس لا فإيه ذللثؤ قبل كان ما 

ثوبه،شمر قد بيه اتن، الثق ا.لاء ق أو ذلك، أمنة وما الهلن ق يعملول الذين 
بهّباس لا فهذا 

ثوبهيكون الناس بعص لأف الحادة؛ حننت، مثمنا الثوب لوكان ذلك! ؤمثل 
مشمر،الحميمة فهوق المساق نصف إل الثوب كان إذا ءم؛لأ العادة، بحنك ا مثمن 

ا،لشمزة.القصيرة الثياب يعتادوذ الناس بعض وكل.لك 

يديهأكإم تكون الناس وبحص يكره، لا أيصا فهذا نازلا الئزوال كان ؤإف 
هذهق داخل غيث فهذا والتمصسل الخياطة باصل كان مإ يد.حل. لا أيصا هن.ا قمثزة، 
فهذاالثجود، عند يكمه أذ الإنسان أراد نم واما، مرخيا كان ما الكلام لكن المسالة، 

اي.فيه هوالذي 

I كتابلم: وم(، ٨١٦)ريم الصلاة، ق ثوبه يكف لا باب الأذان، محاب الخاري: حرجه أ
عاصابن حديث، من (، ٤٩٠رقم)والثوب، الشعر ، كفعن والهي الجود أعفاء باب الصلاة، 

5.بمعاّ



٣٤٩اسلأة( يمء؛٠ U باب انملأة) هتاب 

ولاي((أنحث ولا 1طم، نبمة  jpأنجد أن ه: ١^٠ )فنو 

بىاش عد وأي عثاس ابى أو روي ج أومكنوها؛ معقوصا بمي ال ومحرم 
1I(J^Jض.ونول تمعت إن ت وهال هحثه، معقوص ورأثه يصل الحارث 

بجثصفتوف«ززاةالآترماأ؛.
ثنكثد زيلا نأى الض. أف ثوي ج ي، بمتك أذ ؤتمة 

uخائل٢أ.اثن ززاة أضامه. همخ;ئ الفلاة و أضاثة 

الثتس،مى نؤغ فهدا متعددة، صفات عل الش،اغ ياكسول الدين الناس وأيضا 
الحديث،.ق لايدحل 

باتة،رؤؤسهم محبق في،ا الصحابة وكان الشعر، لم، ت يعني المنقوص ]١[ 
الشم.أنتاف فاضنِس سمثة، هو هدا ثلأثنثا((رار ررلأأئشننا هال: ولهدا 

ينجدحتى تبقيه أف الشعر ق المشرؤغ لأف ؤينقمه؛ ينقده كيد ثعر عنده ان إن
سكءلالأنضاذاكان:طإلالآنض•

كتمه.عل يديه وضع الذي معناه: والمكتوف 

ض:ولم _J، يرد لأيه ٠ الحليث،ُ -رن.ا الأستدلأل ق منانغ يئانغ قد لكن  ٤٢]

كتابو>سالمت ٨(، ١ رقم)٦ الصلاة، ل ثوبه يكف لا باب الأذان، كتاب البخاري؛ أحرجه )١( 
ابنحدث من (، ٤٩رقم)•والثوب، الشعر كف، عن والهي الجود أعضاء باب الصلاة، 

عباس
من(، ٩٦٧)رنم الصلاة، ق يكره ما باب فيها، والسنة الصلاة إقامة كتاب ماجه؛ ابن أحرجه )٢( 

نء.بممم.عجرة بن كعب حدبث، 



اصضاه1نيهمصالإئماسبجض

افننول أف طاب ي بن عو ض ووي ة ١^^١'؛ يرئ ويكرْ 
ماجة.ابن رواه الصلاهءر ز واث أصابعك رالأمج او؛ ئ. 

ااتلوساآُ؛يدْو عل يشد أف ^٥ العبث• من لأمه '؛ الأئأآ ثئكرْ 
زهويشدالرجل تبلس اطب.أف ونول  Jrهبمنهايال؛ عمر ابن زى وة 

عليدْ-وواْأبوداود•
نتكنُْشحصام

بئيشبك لا أو اامألأة إل ثبن فيمن ورد اففبيك عن الثهي إف فيقال• دسبكا؛ ررلأ 
أول.باُب من الصلاة صف ق كان فمن الصلاة إل سن فيثى هذ"ا كان ؤإذا أصابعه، 

منفاثه ظاهز، ووجهه محزن، لها يكول حتى الأصابع، عمر ١^١ء 
الاس.عل ثشزش أذ إل ذلك لأي الخاص مع الإناذ كان ؤإذا الجث، 

العبث،من لأيه مكروْ؛ فإيه باإند'حؤ، الإنسان يروح أف هو الروح• ]٢[ 
يروحأف إل واحتاج شديد وإم ثديي• ئأ ل كان لو كا لحالخة كان إذا لكن 

ولوروحالحاجة، تبيحه ااكروْ أف العلم أهل عند القاعدْ لأف باس؛ فلا ؛اإروحة 
جمإضأي:مكهاطا،بجةإلألأامح؛

إلالحاجه دعت لو لكن عليها، ويشد الأرض عل يدْ يبعل ت يعني ]٣[ 
فإفعليها، ليغتمد يديه فمع منتصبا، الخلوص عليه يثى أن م؛ل بأس، فلا ذللثج 

هذالخخهلأإّز.با.
اللملمجد وكان الأرض، به سر الذي هو والحصى ]٤[ 

ذللث،إل الحاجه دهمتح إذا لكن الإنسان، يمنحها فلا الحمى، وهي بالحصباء، مفروئا 



٣٥١ةتاو،اسلأة)واب4اثرءياسمء( 

لإلالصلاة ل أحدثم محام ارإدا افه ونول د1ل محال: در أبو روى ج

اّبماءمن إف ؤهبمنئ؛ مسعود ابن لمول ُ؛ ■جبهتها منح يمحر أف ودكرْ 
الصلاة•مى يمثغ أف م؛و جبهته منح الريو يكثر أذ 

مايلهثهاآُ؛إل ١^ ويكرْ 

أجلمى امحش منح إل فيحتاج حهت0، الثجود عند أمامه يكو0 أف مثل باس، ملأ 
حاذ.لأنث به، إز لا ^١ الم;ة، 

تلكان اشَإذا فإة ؤخهه«اا؛ تل الهَوت1ل ١^؛، ]ا[هدايمل 
نحاهه.أما يعني! ' الصز،اار اروتواجه اكسنى مى قريب افه رحمه قاف وجهه 

تحلكنا إذا فاتل: لوفال لكن الت، من فيكوئ إليه، حاخة لا ولأنث ]٢[ 
انثذ^محس،وثتماثاوضامح،فهلليأل علذلإس1\لأ 

حاجة.لاثه يعم؛ فالخواب؛ منذللث،؟ حويا تجدن؛ كليا 
نمثل^ئث الذي ل إليه، ظز أف فانث؛كنة ئنخدْ عل أو  t\Jكان مواء ]٣[ 

قالذي وأما الحدار. عل أومتقوسا معلما كان مواء الملة، جدران ق يكتس، ما 

كتابت لم وم(، ٤٠٦ريم)الجد، من الزاق حلث، باب الصلاة، كتاب الخارىت أحرجه )١( 
رظ^بممحا.عمر ابن حديثه من (، ٥٤٧رقم)المجد، ق البصاق عن النهي باب احي، الم

رنمالصلاة، ق الحمى مح ق باب الصلاة، كاب وأبوداويت ١(، ٥ ٠ )ه/ أح،. الإمام أحرجه )٢( 
(،٣٧٩رنم)الصلاة، ق الحمى مسح كراهية ل جاء ما باب الصلاة، كتاب والرمحذي؛ (، ٩٤٥)

كتابماجه؛ وابن (، ١١٩١رقم)الصلاة، ق الحمى مسح عن الهمح، باب السهو، كتاب ار؛ والن
١رقم)الصلاة، ق الحمى مح باب فيها، والسنة الصلاة إقامة  ره.بمته,ذر \لي حديث، من (، ٠٢٧



صاضاه1همشصاسممأسبجينل ٣٥٢

ممال:أعلام، ثها حميصة ق افب. وئّوو صل ،؛ LJliرْءمحقبمها عائثه وويتذ تإ 
واقتوقحديثه، نن حه؛أ \لي إل تتا ادهثوا هذه، أعلام ررثعلش 

ئممقء.

عئاررأبممح، لعايثه؛ س البن لمول يلهه؛ ما يديه وبإذ يصلا أف ويكنْ 
الثحاوي.ووا0 صلأقا< ق ل يتزض ثصاويزه يراث، لا هإد4 هدا، قرامك 

نظرفإذا الومحي، فيها أي: موساه، تكون اجد المفرش بعض ل يوجد فكعا منجده 
لأفبه، يتؤى لا فانئ اي هدا الإنسائ اعتاذ إذا أحيانا لكن آلهثة. إليها الإنسان 

فائهعليه داوم إذا لكي فيه، ويئفلر فيه بمأكو فإثه الموسى هدا إل يئفلر ما أول اف الأن
وعدما.وجودا العلة مع يدوو فامحم به، تنثم لا 

البمرى،الرجل عل( وصْ البمك، الرجل عل مره بممد أف التنيل.س•' آ ١ ت 
الشاب؛عل سق لا أننا والغالث، لها، داعل لا حركه لأيه مكروه؛ القرمة ق فهدا 
إلبماج بحث الشاب عل يئس لا وطا المقصل، طوال، هو يهمأ ما أكثز لأف 

أذعلميه حرج لا القراءْ فيه تطول، ١^^، القل أو الكبثر لكن، قدميه، بين، المراوحة 
إذازيا لأي الءئلأْ؛ ل له أنخ كان إذا ذلك، تضئ، بر ت، تن بص 
القدمان.ثش، القيام ْع'؛^_J، حميعا القدمم( علا اعثند 

دحمهآثنهاستثنى ولهدا علميه؛ هان هنأه علا ومره هده علا مرة بينه،ا راوح فإذا 
عن:طول جي  ٤٣١دأثا ذِلك،. بمثطغ لا ي أن\أ ؟كون أن )ري فقال: 

مثْاا.هد.ا وعق مره، هد.ا عق يوكؤ من بد ملأ الإس<ابا، 



٢٥٣ه1و،اكلأةرب1بئثرءهمسمة( 

ميمهعل ماج ينتد«و وأل التحريك. فه يقل أف لأحب إن أ! عطاءل فوو 
الإنثان،عو يطوو مإنه اشلئغ ماما دلك. ينتطيع لا كر إننال ؟كوف أف إلا 
يفئجلا رْ.بمنئ عمن ١^ وكال مثْؤ هدا رعل مثْ، ٠^١ عل ثوكو من بد محلا 

^^^محالأ>ى،ثلإن:ئذلكاأا.
-أا؛ينثانس لكنه يحجة، وليت -ها نس ينتأ التابعين أقوال ]١[ 

معروف.عايرآكئ رباح أف بن عْلاء لأف 
بتنولكن بينها، يلهي، ولا القدمم(، بين، مرج لا القيام• حال j، هدا ]٢[ 

هداق هرى ولا ثح، ولا صم بدون حابنا عل الفدمم، موضع محتل اثك أي ذلك. 
محعلولكلهم الإمام، أو وخدم يمل الذي أو الخاعة مع يصل الذي الإنسان بين 

صم.ولا قح لا طبيعتهنا، عل القدمم( 
فتحاقدميه يمح انه زءم~ ~كءا بالصحابة اقتداء الاس؛ بعمى يه.عاإه ما وأما 

يلهقالصحابة كان التق. حلاف فهال>ا متثرجا الكتممر بين ما يمي حتى شديدا 
عليدل، وليس التراص، عل يدل، وهال.ا ا بم1ك-هر ومئكته أحيه بتكن—_، كعبه الإنسان 

أحيك.بكنس، تلهمهنا حتى القدمين، ثفح ايك 
الذيكان إذا وأما بالراصس، الهمج سد وإو،ا لالقل،مذن، بقح الفرج ند وليس 

أماقدميه، قح إل يئثاج هنا اكلوم-، كالهنم يكون بحيث واسعان كتفان له أمامه 
حداءعل قدماء تكون، محليعتا وقوما وص إذا الإناي( أف فالغالب عاديا كان إذا 

نئكته.

من(، ٦٦٢)رقم الصنوف، تسوية ؛اب، الصلاة، كتاب، داويت وأبو (، ٢٧٦)؛/ أخمد حرحه أ ا
ق.بمثعا.بثير بن النمان حديث، 



أحهدبذحنبلالإ،ام  ٥٥ي اه1هم هلي اسق  ٢٥٤

التهود.فعل هومذ وماو! أحمد، علنه ثص ا. العيزا ثعميص ؤيكزْ 
ءبثي الصلأْ بطل ولا ١^^٥. بخشؤع يذهب وما كثة، العت.ث، ويكنه 

.إلأنائدا من 

ولأفاليهود؛ فنل مذ لأية الصلاة؛ حال، ق مكروه العي تغميص [ ت١ 
ولأيالومحليفة؛ هده فاتتا عينيه غممي فإذا سجود، الموصع إل النظر وهي وظيفه 
اثهالسابق ظ^بمثها عاثشه لحلي>ث، عينيه؛ يمح أيه عفيمحآدةلأ،لآئمُ اللمي حال ظاهر 

عينيه•يعمص لا اثه عل يدل، وهدا الخميصةثقلن٠٠ أعلام نظرإل 
jيصل أف مثو العيش، تعميض إل معه محاج ثيء حدُثا أنه لوقرض لتكذ 

التغميصيكون ربا الحالي، هده ففي يديه، يغ، يتجول، فجعل الصبيان أحد فاني بيته 
أذعىلالحضع.

فيقال،للحثؤع، أدعى كان عنى غمضت، إذا انا فيقول،! الناس بعص ويسألا 
أدعىهدا أف ثنتقد وأنت، المكروه، هدا معل هتكذ الذي هو الشيطان، مذ هدا له! 

منالمكروه معل أل وأما الحشؤع، مراعاة مع العيش فتح هثتلذ فعود للخضع. 
للث،.بمنؤغ ليس فهدا الخشؤع عل الحصوو أخل 

*n*

(،٣٧٣رنم)علمها، إل ونظر أعلام له ثوب ق صل إذا باب الصلاة، كاب الخارى; أحرجه ا
(.٥٥٦رنم)أعلام، له ثوب ق الصلاة كراهة باب الساحال، كاب ومسلم! 



٢٥٥ةت1ساسلأةرطبئيمههمسمت( 

قفل

وابنوالخض، طاوس، ض روي لأمه واشمحآم الأي بعد باس ولا 
ِلآ[

•أجمس 

و\ذوؤو؛<لأالخه بمتل ولاثأس 

ذلك؛إل الحاجة ذقت إذا !لا اكسخبمد أذ ثكنة أنئ الصحح ا ١ ] 
دقتما إلا الكراثئ، \ص■ ي الحركات j والأنل حركة، عدها لأف وذلك 

ملأ.ؤإلأ طّش ملأ ذلك، إل الحالحه دنت، فإذ إليه، الحالحه 
أومثلا، الناس عل يطيل أف ويمشى إماما، لكنيه قدم؛ إل محتاجا يكون ومحي 

السجودق عئزا، الزكؤع ق سث،محتإ مثلان محيمل متنايسه، صلاته تكوذ أن يريد لأيه 
نللأإ.أفته وما قفزا، 

الصقاف يجدها الذي التبح أما الصلاة. ق الذي يح التبالتبيح؛ واراد 
الصلاةنر ق اذ الإنولأف طويل، لأيه يه؛ بأس ولا ا ُيمينهر بخ التبمقد ان كه 
أفمله 

آّثريذر وابن والخض طاوس عن روي بأيه وقء' ا،لولث اسندو ]٢[ 
به.ينتآئس لكنه التابعئ، ماله بإ حجه لا باثه قلمم ومحي خذهإنئئ؛ 

بناف عبئ حديث عن (، ١٥٠٢رنم)بالحمى، التسبيح ؛اب، الصلاة، كتابه داويت أبو أحرجه )١( 
•عمروة.بمثعا 

(.٥٦• —  ٥٥٨)T/ المنقح ق عنهم شيبة أيى ابن أحرجه )٢( 



٢٥٦

٧^.النلأة،\مي' الأمديناا'ِفي بم أنز ق الض لأئ 
زواهالصلاة. المنوِفي يمل كال عتز لأف بآس؛ ^ ٨٥اكم^ه هتو ؤوذ 

س.ئاواكاض:زائاثلعاأزلاأ'.
ويدئنا.للخا-تة اليم باص زلألأّز 

اكدس،،ي من هدا لكن فقط، العمزُت، ق السواد أف الوائ الأمويان: ا ١ ] 
سودا.ليت، يت، ١^١ غالب لكن توداء، الحيات بعفن تكون وديا 

الئن.مبام امتدل نأ م« >رثلأ:أز ا،لؤلم،: فوو ئائز: قال فان 
الأسلإ:تلبجاءيهالأص؟وزم بالإباء يحكء فكيف يا؛ 

لأفالإباحة؛ سبيل عل هنا الرسول أمز إل يقال! أل فالحواي، 
باجة،لم ما مقصود، لأئر حنكه هذه لمر الحركة، من ثنع أف اكل ق الأصل 

يدابعمأموويأل ّاف الإنلأف الدفاع؛ عليه ولحب فقد العمزب، أو الحيه هاحمته فإذ 
ءنذْجي•

أملوقتلها فتؤذيه، عنها التغامل يمكن لا وأحياد١ سعلة، لم ما •^^١ بماقل ]٢[ 
التعاملإف نقول: التي هي مثل بدون الحغه لكن ملته، أشعلت، إذا £، بكم حركه 

إذاآحز، باب عليه امح -دكها إذا لكن نكنت،، محها تعامل إذا اذ الإنلأف أول؛ محها 
هدألمر،عنها تعامل إذا لكن وهكذا، التهلن، جاء ح،كه ؤإذا الظهز، لح،كه الكتث حالت، 

(،٩٢١الصلاة)j انمل باب الصلاة، محاب داود، وأبو (، ٢٣٣)؟/أحد الإل، حرجه أ( 
الهو،اني؛ والن(، ٣٩الصلاة)'ق الأسودين نل ق جاء ما باب الصلاة، كتاب والرمذىت 

ماباب الصلاة، إقامة كتاب ماجه; وابن (، ١٢٠٢)رنم الصلاة، ق والعقرب الحية قتل باب 
رْ.بمتن.هريرة أي حديث، من (، ١٢٤٥الصلاة)ق والعقرب الحية قتل ق جاء 



٢٥٧

نحل

jjj ) هليده وصع مدن لم هإف ؟5^؛؛، أف لة انتحب الحلأؤ ق ثئاءب
دوائه•وِفي ا'سطاغاا ما هنكظم \؛ىوؤب قاءب رءإدا اممب زثوو لمول فيه؛ 

حض.حديث وهدا مسلم زواه يدحل١١ الئتطان هإل فيه، عل يده ارقلثصع 
النجدق هإنكاف ميمه، نحش عنيساؤه،أو مق البصاق بدره ؤإن 

افنمول أف 5ْ.بمثن هنيزْ ابو روى ج ببمثس؛ بنمه وحلن، ثويه، ِق بصى 
ررى;الأخدئلمبمومممال: ض، ي ماثل \ص يلة هزأىوخانةِفي 

سي ١٥!وجهه،ِفي مثتنلإ 1و أتحث، ^، ١٠٠١محتتنلإ ١^^، منتمل 
ووصم،هكدا،، منيئل نجد لم مإل هدمه، قنت، أو يثارْ عن هئسنءي \؛ووؤب 
ا.بنضل عل بنصه ومنح ثوبه ل كثل المامم: 

إذذ;ؤمتلت. وداس مْ مذ الإنسال بمالإ أذ لأي اشل فان سلا كان ^١ أنا 
ة.أووئ ثنظه لا كانت إذا محا صحيح القاصي كلام 

الززغ،شد الزائ ق يكوف والمثل: للإنسان، السل المم، غيُ والمم 
هالزنع ق ه والمثل وأ-لراد أهمعاث نهأ ئأرسلنا ُؤ تعال: قوله ومنه 

[١٣٣]١^١^^^،4 اويث ؤوآلدمه؛عنيت لماء اي 
بينالصلاة ق يبص أ0 للإنسان محوز لا ايه عل دليل ٠ ُ الخدين، هدا ق [ ١ ت 

(،٥ ٥ رنم)٠ وضرها، الصلاة ل المجد ل البصاق عن النهي يا'—، الماجد، ياب ملم: أحرجه )١( 
ه؛هقنإ.هريرة أي حدين، من 



^^اضاهاهمنيصالإuماح^ابجءتبل ٣٥٨

أدزكغقاوت رْ.بمثق جابر روى قا بالإثارة؛ رد المحل عل ثلم ثإف 
>رإواك،ومحالت دعابي، مغ مال، إو، د1قار عليه سلمت يمحل، وهو . البي 

كوآئاؤمحم((ققشام

حذاس البث أشار وقد وجهه، قبو واشُتعال عغجل، اممب يدي بتن يقوم لأيه يديه؛ 
ثمأمانة، نحص يقوم أف يرمحى لا الناس مى أحدا فإف الأديت،؛ خلاف اله إل اثل 

فكيفالمخلوقن ُين فيإ هذا كان فإذا العظيم. الأديس، سوء من هذا أمامه، يشح 
في،اتنالخافيضق؟!

يدمه((,»أزكنت لقوله: طاهزه؛ ائثانه أف عل دليل وفته 
هلمل:نجد نم لقوله؛»هإرر المسجل،؛ ق سح أف محور لا ائه عل أيصا دليل وفيه 

يثثمحأف محور لا فإيه السجد ق يكوف أف مثل صالخا، محلا مجد لم إف معناه: هآكدا(ا 
٠.النحدحطٍثها(ر ق ءاليصاى وسلم: آله وعل علميه افه صل الؤي لمول فبه؛ 

لألالتعليم؛ أجل من منه ينتحل ما يمح أل للمعالر محور انه عل دليل وفيه 
منمحزها،يكون فد ببحفى يعصه ومحك ثويه ق الناس أمام ييصق الإنسان كوف 
به.إز لا فإنئ اكُلم لأخل كان إذا لكن 

،٤^١٣لني علميه سلم لو وأيه جاهلا، المصل، يكوف أف حاذ إذا لكن [ ١ ] 
سالم.فلا 

*ء أ* 

الساجد،كتاب ت وملم (، ٤١٥رنم)السجد، ق الزاق كفارة باب الصلاة، كتاب البخاري• أخرجه ٠( 
نيهليقنن.أنى حديث من (، ٥ ٥ ر٢ رنم ومرها، الصلاة ل المسجد ق اليصاق عن الهي باب 



٣٥٩ةت1باسلأة)وابالءمائ( 

-ٍتيٍ

اM أ ث* 

خ.بمنقابوميرْ نوى ج مكتوبة؛ صلاة عل الئ-يماوأ عل ا واحه ا-إيعه 
بحطبأذآم حنئ لخد يلْ، متى ®والدي محال؛ س افث وئول أف 
يشهدوذلا رجال إل أحالم٠ ثم الناس، هيوم رجلا آم ثم الصلاة، م ثم 

بيمحماةر«ققش.
واجبهارالخماعة وقال; محقمها ئإ؛^٧ الصلاة، ق الخ،اعه يعني! [ ١ ] 

عليهنتجب فلا النساء، ااالئجالا<ث مد فخرج مكثوتهءا صلاة لكل الرجال عل 
الرجال•مع ولا منثردات لا الخ،اعة، صلاة 

والخعاعةرمفارز، ق القيام حماعة م\قتوته،ا1 صلاة #لكل موله! وخرج 
امحتدل،ثم واجبه، ت، ليفإما الامحتفاء، صلاة ق واإّءاعه الكسوف، لاة صق 

هوالقولالمؤلم، ذكر0 الذي القول وهذا ا آخرُْ إل • • البي.• أل وُو بالخديثخ، 
قولي!ين ومحط وهوقول الأول، 

عذربلا الخ،اعه ترك من وأف الصلاة، لصحة محزمحل الخماعه أف الثاق! القول 
ابنالإسلام وشيخ أحمد، الإمام أصحائ—، من عقيل ابن اختبار وهذا باطله، فصلائة 
.^١٥تم؛هرأ' 

ئابطوسلم: (، ٦٥٧)رقم الخإئ، ل العثاء قفل باب الأذان، محاب الخارى: أحرجه )١( 
نمحهقبمتئ.هريرة أيير حديث، من (، ٦٥١رنم)الخ،اءة، صلاة فضل باب احي، الم

X٣٤٦/٥)٢(الأحياراتاس)



حتيلصدi jj الإمام  ٥٥ي اهاي على اص،يق  ٣٦٠

العبادةق واجس، كل أ0 فالقاعدة واحته كانت فإذا واجأ، الخإعه إف وقاوت 
ثكولا واجن،. إنه نقووت أف يصح لم ؤإلأ ثبطل، العبادة فإن عمدا الإنسان تزكه إذا 
لماق ك،ا يلعى، حلاقه عل النص يدن الذي التعلل لكن رة، اكعليل هذا أف 

ا،لؤأف_،.كلام 
منحا قام إذا كفاثة، فنص هي ؤإثإ واحثه، لست، الحاعه أف اكالن،ت القول 

المجدإل وذمث، مر، ألم، الحي أهل كان فإذا هذا وعل ؛^(، ١^١٥عن سمط يكفي 
الحميع.عن كفى المجد ق وصلنا اثنان، متهم 

فولوهن.ا يأJموا، لم الحإعة صلاة لوتركوا الناس وأف ئنة، أما )لقول 
الشافعي"مذمث، ررليس وأقصد يذكر، كإ الثافعل مذم، هو وليس جدا، صعيف، 
بركهاأف الحاعة صلاة عل قدو لمن ارحص لا قاوت لأيه الثخهؤ؛ الدهن؛، 

الراجح.هوالمول كإ وحوما، يزى اثه عل تدل العبارة هذه ؤمئل آ. عذرر بلا 
واجبه،أما الجاعة صلاة ل العلما؛ أقوال مذ الراجح القول، أف فالحاصل• 

المولفنذكرْ ما هل>ا عل والل>لتل مكتوبة، صلاة ل،كل الرجال عل عم فرص وأما 
أثنب؛ب5 محثي ُدالي'ي قال- اللمي. أل هريرْ أي حديث، من ){ولأقم' 
مالناس، قوم رجلا أمز ئم بالصلاة، أمز م كختؤن!،، حطب أمز أذ هممئ 

علميهمتص بالنار" بيوم عيهم ءأجرد، الصلاة لأينهدوذ رجال أحالفن 

الماحدكتاب وملم؛ (، ٦٤)٤ رقم الخإعة، صلاة وجوب باب الأذان، كتاب اJخارىت أحرجه )٢( 
هريرةأي حديث من (، ٦٥١)رنم الحإعة، صلاة فضل باب الصلاة، ومواضع 



٣٦١ممباسلأة)باباس4اط( 

وحدثبالنار، محرقهم أف هم الرسول. أف هزه lisالحديث; من الدلاله ووجه 
وهوأصحابه به محدث ء بثي ؤؤ أو محرم، ء بثي فم أذ يمكن ولا بدلك، أصحابه 

معل•ولم هم ه الرسول إف قالوات الوجوب بعدم قالوا والذين سهل، 
همبائه الناس تحديثه من الفائده ما لكن معل، ولم هم اثه ذلك، سلمنا فيقال! 

كثن عل ؤإقرارهم التقرير، الفائدة أو التحدير الفائدة هل بالمار؟ سوم محرى أف 
الحإعةصلاة وحونم، ق دْس الحدث هدا أف نرى ولهدا الأول؛ ايه سلئ، لا الحإعة؟ 

ثمآئث ِتي حمق ^)؟١ تازقوق\ق: اهِ قزل أيما ذلك، عل دل ظاهناكإ وليس 
ينةكظم_أ ث٠ذوأ ^١ آأتلحتبلم ويلدوأ تثناى تتيم ثلآمه قلإ الصثلوْ 

حيرهموثأ-ثدوأ ^١ ظمتّؤأ بمكؤ؟ لز أئتبج0 »تادثة وتأت ورآهظم 
ولست،عم، فرض ابإعة صلاه أف عل دل الأية فهده اء!آآ'ا[ لالنه وأتلحمم 

عم.فهي الأول؛ باس لاكممل كفاثة >_ كانم، لو لأبا كفاثة؛ فنص 
أزل.باي، من الأم حال ففي القتال التلحام حال ق واحب الحإئ كانت، ؤإذا 

التيالاجتهاد ائل ممن وليست، الخلاف، ائل ممن الحإعة صلاة ووجوب 
الأنكاث؛فيها الخلان، ائل ملكل فيها، إمحاز لا الاجتهاد سائل تكل فيها، و5ث لا 

قإئكار لا بل عاط، وطا الخلان،، ائل مق إئكار لا يقول; النامن بعضن ولهدا 
عليه.ذكت فهدا لمخالمته وجه لا الذي المخالم، وأما الاجتهاد، ائل م

;هلثرشأشثفيالإنكاِر؟
بالاس،لأم واجتهاذة ]؛؛jh لو ١^ هدا \لأر\0 ولأ نأى إذا فالخواب; 
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ثَدثمطاسلم

و0بنوأاللاق التاء عل يك5ز أف تحب الوجه إظهار الأل صار كإ ينثعه، أذ له فهذا 
الثومحكزولألهذاإعلألب،اثراةأذو ١^؛ 

يركهالم واجبه حماعه* *الصلاة لوكانت ت يقول الناس بعص ت قاتل قال فإل 
بالنار؟بيوم عليهم محريا أف أجل الس.من 

رحلاآمر إنر الرر«-ولت قال هل لهم■ فنقول الثابه، يلمعوف هولا؛ أف فالخوابت 
احتإل.فيه الخإعة؟ صلأم-ثي حال ق هؤلأء إل وأذهب بالناس، يصل 

فنقول:بالمار، بيوتم عليهم 4ريى الخال هذه ي يدهب أيه الحديث ظاهر لكن 
الماسخماعة وئث، ذهثوا إذا النكر إزاله إليهم يوكل والادين النكر، إرالة بانم، من هدا 

بملووأنإثم حرم؛؛ تعهم برجال *انشن أيمحا: يقال وربإ حرج، فلا المنكر لإزالة 
•حماعهأم٠ا 

الصلاة؟ئلأمامالآJأنبجيىشهءن فإن 
بالنار،التعذب عن  Jrوقد معل، لم الرسول. لأف يجور؛ لا فالخوامح،: 

شوقد ٠ والدئية®؛ الئناء من فيها ما *لولا المثني: ق صعيفه— —لكنها رواية ق يم 
الض.أنش؛الاراُ

بمولا>>ّتدل م للصحة، شزط أما زعم من عف ردا بالشرط؛ه؛ المول نفى [ ١ ] 

قالهصعق أبومعنر وفه خ؛هبمنن، مريرة أبا حديث من (، ٣٦٧أحد)V/الإمام )١(أحرجه 
١(. ٤٧الأوطار)٣; نل ق والثولكو ٤(، ٢ الزوائد)Y/ صع ق الهبمي 

حديثمن ٣(، ٠ ١ )٦ رنم اش، بعداب يعذب لا باب والسثر، الحهاد كتاب البخاري• أحرجه ( ٢١
اله«.إلا  ١٣يعدب لا ْلالار خت.بمئنبالفظت هريرة أي 



٣٦٣مماباسلأة)باو،اثبمائا( 

دزجه«وعفرين بحش اسا١' صلاة عل ا-نجاعة صلاة اريمصل اللمل لقوو 
نثاةءءث« ء •الإقاذا" \ض' ^j، يا؛ش، زممت قد. ئممق 

\ق'ح

درجه١١وءشرين بحئس المد صلاة عل الخهاعة صلاة التح، 

أحثالمد صلاة ق يكن لم الصلاة لصحة ثزطا كانت لو اثه الدلألهت ووجه 
إطلائا.
وذلكصحح؛ غم وهدا عدر، يه من عل المدار  ١٠كلمه حمل وبعضهم [ ١ ت 

ولأف ٠٢مقةااارصححا بمثل ثال ما له ؤت أوتامز مرص ررس قال البل. لأف 
عليه.إئم لا المعدور 

فتكوذشلت، دزخا إذا الونل محزة لأف اللام؛ بمر الاثنان: ]٢[ 
اللام،وتح؛ك أذ ، مجسساكنه، الهمأه ما, ساكنه كانتر اك, اللام ٠ ساكنا اكاء 

الإمم.وأثامحنمحمحز.بال:
نحقدأبا عل ^٥^ ي ررالإثثان ان بحدبمث، الزلف استدل ]٣[ 

عليهاف صل التح، ْع نام حنن عباس ابن بحيث ستدل أل أيقا ؤينكى باكن، 

اياجد،كتاب الم؛ وع(، ٦٤٧رقم)الخإعة، صلاة يضل باب الأذان، كتاب البخاري؛ أخرجه ر١( 
;ْ؛.منن.هريرة ش حدث من (، ٦٤٩)رقم الخ،اعة، صلاة فضل باب 

(،٢٩٩٦)رنم الإهامة، ق يعمل ماكان مثل للمانر يكتب باب الخهاد، كتاب الخاري• أحرجه ، ٢١
ق.محد.الأشعري موسى أي حديث، من 

موصىأبى حاويث< من (، ٩٧٢)رنم خماعة، الاثنان باب الصلاة، انامة كتاب ماجه؛ ابن أخرجه )٣( 
;محهبمثه.الأشعري 
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^؛،٤١١ق صغ أم لإل لدلك، حماعه؛  IjIS"أوزوجته عبمْ الرجل أم مإل 
أحمد:ممال هزض، ِفي أمه لإف التهجد، ي عباس اس أم البئ. لأف جاز؛ 

ثث1ه::ئءلزأمزبجه

٠.عودُ موابن ٠ حدث وكيلك، ؛، التهجيرق وصلم آله وعل 
أةعل والدليل بدليل، إلا الفزض j بث، ام ل بث، U أن الدلالة: ووخئ 

أفخكزا ؤا الصحاثة أف دليل« الفزضإلأ ي بث الم ل ررمابن 
.الكتوبهاا عليها يصل لا اله راغير قالوات به توجهتا حئ،ا السمر ق راحإته عل يمل 

قدوهم بدليل، إلا المزض ل بث ام ق بثج ما أف عل يدل مما ذللأؤ، فامشنا 
اثكتوثها<.عا لأمل »ءيأنه قالوا: راحلته، عل يوتز أيه حكوا 

ملأ،كان إذ بالصبل وتنعقد و\وؤلإإ الخعاعة انعقاد عل أدله عندثا اسا المهم 
بالصبل.ثئتقد ١^١ وال۵وابح ٠ أحمدر عن روايتان ففيه قنصا كان ؤإن 

 Mء أX

لم•وم(، ٦٩٨)رنم الإمام، ار يعن ارحل نام إذا باب، ا'لآذان، كتاب، اJخارىت أحرجه )١( 
(.٧٦٣)رنم وئامه، اللمل صلاة ل الدعاء باب، ايارين، صلاة محاب، 

رنماللتل، صلاة ل القراءة مملويل اسحبابر باب، ايانرين، صلاة كتاب، ملم: أحرجه )٢( 
(٧٧٢.)

وملم•١(،  ١٣٥)رقم الليل، صلاة ق القيام ؤلول باب، التهجد، كتاب البخارىت أحرجه )٣( 
(؟٧٧٣رقم)القراءة، تهلويل اسحباب باب السافرين، صلاة كتاب 

صلاةكتاب ومسلم: ١(، ٠ ٠ )٠ رقم الممر، ق ارتر باب ارتر، كتاب البخاري: أحرجه )٤( 
عمرابن حدينا من ٧(، • رقم)•الممر، ل الدابة عل الافااة صلاة جواز باب المسافرين، 
قنهتعا.

(.٤٢١٣(،والإنصاف)Y/والمرحالكبير)آ/ (، ١٣١الخي)Y/ انفلر: )٥( 



٢٦٥ممو،اسلأةابابا1بماطت( 

محل

ررأجأذزمحك!لثلأةي ِكزو ي زتجزطفيِفي 
صل،لإمحتج((ققه.

اتحدررلأمبار زاتمحوتي.:
إلأِواس«ااأ.

الصحراء؟وق البيت ق فنلها محوو أو اجد، المق نحل أ0 محب هل ا ١ ] 
يصلأف ان محووللأنذلك عل وبناء البيت،، ق فنلها بجون ايه )؟ئيقم* المؤثث قدم 

اضعيفلكنه الذهب من المشهور هو وهذا الحإعه، يشهد ولا بته، ق بامرأته 
المجد.ق تكول أن محب أثه والصواب حدا، 

اتجدا<ُأ'ِفي إلا اشجي بار ثلاة »لأ ضعيف: لكنت ١^، لهذا ولا: 
أدثهأحزى:هناك لكن ضعيف. الخدين، فهذا 

الناس،يوم أف زجلا يأمر أف هم الير. أف هريره أي حديث، ق سبق ما منهات 
هؤلاءلأف ٠ ارر بالنبيوتيم عليهم ى فيم الص_لأة، يشهدوذ، لا قزم إل يطلى ثم 

٢(. ١٣)T/ (، ٤ الفر)Y/ والشرح (، ١٣١والخي)Y/ (، ٩٤الهداة)ص: )ا(انفلر: 
عناياب ول خ؛ققبمن، مريرة أن حدث من وضره (، ٤٢سنه)ا/• ل اكارقطتى أحرحه )٢( 

الحافظمنهم أئمة، ضعفه والحديث، موقوفا، خجنبمد عل وعن مرفوعا، جهنبممحا وعاتثة جابر 
الحبمِالتلخيص ثابتؤ. إساد له ليس ، فعيفوهو الناس، يحم( مشهور فقال،ت حجر، ابن 

.(nn/T)
الماجدكتاب وسالم: (، ٦٤رقم)٤ الخإعة، صلاة وجوب باب الأذان، محاب \أبخري\ أحرجه )٣( 

خ.بمنق.هريرة أب، حدين، س (، ٦٥١رمم)الح،اعة، صلاة فضل باب الصلاة، ومواضع 
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عذرليآكذلهم فلم ل؛يويّا" جاعه ررئصل بقولهم؛ عنهم العذاب يدمحعواأف امكاغنم 
•المجد عن التحلمج 

نعم.قالت الأداء؟اا ئلممغ هل ١٠فقال: أعئى رجو اّّتاذنة . ١^ ولأف 
الماجل..ق الخإعة حفور نجب اله ل صرح نمس وطا ®مآجب® قال: 

تحلإنسان رركل قلما: إذا اجد، المتعطل منه لزم القزل حدا مما لو ولأتما 
ثعاترمن شعاوْ نفقد وحينئذ تتعطل، مزق اجد المفإف البت(( ق بأهله حماعه 

الماجد،ي الخإلمة إقانأ اتزم إل ننهم طي من الملمتن عنل ولأن الإسلام، 
الإسلام.هوهدي هدا أل عل إحميع شبه وهاذ.ا 

عنها.سحلمث أف للإنسان ثبور ولا الماحي، ق واحبه أحا فالصواب: 
مملحةجب إل الماجد تكون أحيايا الحاصر: وقتنا ل آله مهنا ها ولكي 

صيقواطلأثا كانوا إذ أولا: فإئبمم المجد إل حرجوا ؤإذا مدرسة، أو حكومة 
هذهق لهم يزحص فهل تحثوذ. ولا يمقول وربإ فيه، ينثوذ ورثا المجد، 

نتب.فالحواب: الدرنة؟ ل تحلوا أف الحال 

لأذاهلم.دفعا أولا: 
ُس:لأيومحلأ:يبسصمج.

واحدة•صلاة ق عارض أمر هو إما رانيا، داؤا أمرا ليس هذا أف وثالثا: 

النداء،سمع من عل المجد إتيان قبب باب الصلاة، ومواضع اجد المكتاب •سالم! حرجه أا 
خ.بمنه.هريرة أبير حديث من (، ٦٥٣رقم)



٢٦٧ه،باسلأةربابارع4اس( 

ررهوضلخاومكنوتي.:
الرجل،بغ صلأيؤ مذ أرش الرجؤن لإ وصلاته وحدة، صلاته مذ ' ١^١١

ءلإنأسإلاضأتال«ين)ك(.
أئصل،فيه ممعلها عنه، شثه فيه ا-بجاعه كئتل منحد جوارْ ق لكف نإل 

نأفلءةثوبم

الدائنةأفل أل لو الناس! بعامة اس ملها التي اادواير بعض ق يقال وكدك 
الوفلقنهؤلاء يعص ولذهب جهة، من الناس أمور لتعطلت، وذهبوا الدائرْ أعلموا 

أتمأحش ^١ اليت،، إل يدم، م شل، أنه عل محئج وائ، هو كا محؤهم إل 
الناس.به سهد ثيء وهذا حاء، العمل إل جاروا 

عليرس-، ئ مهائتكم؛ صلوا أذ ق لكم نقول! أيقا هؤلاء فمثل 
وعامةبالحمهور اس ملهم لكنوا إذا ولأمم صياعهء وعدم الوقنإ حمظ ين ذلل، 

الإنسانعل بمعب وثائق هناك يكون رد،ا ولأيه ذهبوا؛ إذا الناس يعطلوف الناس 
منأو الضياع من عليها حاف تركها ؤإل ويمثح، يرجع لم ال؛اب ينلئ، أف 

علدليل ٥^١ الدىهواقئدمي!أكثنمحا،وفي ]ا[أزرهتامنؤكاء 
صلاثةلأف جافه، نجليان فإمحا الأول الحائ ظتؤ وفد رجلان دخل إذا أنهُ 

وحدة•واحد كل صلاة مذ أرش جينا 

ئشط١^ هدْ ق فهدالأنئ حال كل عل هدا. عل دليل من لأي أولا: ]٢[ 
عنيْ•ق صلاته من أمحل فيه صلأية فصارت خاطرهم، وتحر ويموتإم، اباعه 

باتكان.يتعلن لا خارج تيء إل يحول لأمر وهدا 



اسث|ضاه1هميصاسمماسبجص ٢٦٨

م^١؛، لكنا نإذ أنغ. فته الئائ لأف أنصزام ثالختق تنجدآم وم 
اها٢لJJjهمأوامحع

اسهذا صان أني فيه الطائ لكنت فإذا أني، فيه الطاقه لأة قالوا: [ ١ ل 
معكله وهدا القديم، و أول نمار الآحر، من أني وجه عل عئإ؛ل ه عبادة محل 

ل٤ونهأو إمامه، يلاؤة "قنن آحر مجدا الإنسان مصي قد لكي ا،لكان، مراعاة 
حارج.لأمر الثقل هذا فيكون ذلك، أفمه أوما درس، فيه أولكؤيه عالما، 

مجدمن وهوأصبق الأئش المجد ل يالصلاة هذا ينتقفى هل قائل: قال فإن 
بالم،الديك مجد ق الصلاة ذللئ، وْع أفدم، فيه والعيادة ءفي4ادقلأآؤقلأأ، البي 

اسبق؟انه مه بحمن الاقمحي الجد وف صلاة 

الرسولمجد ق فالنوعية أتصل، هنا الؤع فأصل هذا، عل ( Jjbلا فالخواب،: 
أفصلوهو قياددلأأبممُ، الئنلي حاتم تنجد هذا أف بالوعج والمرائ أمحل، 
محاك.من اؤثل غالن، لأف محل، له لكن وذللث،إن،ا الئئل، 

الأبعد،بمصي قال: ئى ومنهم الأفزءنج، بمصي قال: من العلعاع فمي ]٢[ 
تجنأف ش أنهُ ه الض عن ورد قد لألأ قالوا: الأرب، بمصي إنئ قالوا: فالذين 
أومعناْ.هذا ا. آحزر مجد إل محده الرجل 

ررأغثولمضاتي.:^^^لأن:ضتالأيدسلوابمؤل 
(،١٣٣٧٣)رقم ( ٣٧• آ/ )٢ الض الٌجم ق واممراف (، ٤٣٢)T/ الضعفاء ق الشل أحرجه )١( 

وقال،اياحد،. ينتح ولا مجيء، ز أحدكم >لمل مرفوعا: رء؛هبمثمح عمر ابن حديث، من 
الرمذؤ،،الضر بن أحد بن محمد الطراى شخ إلا موثقون رحاله (؛ ٢٣)آ/ رالجمع( ق اليثمي 

ترجه•من أجد لم 



٢٦٩ةت1وااسلأةرباو،اساس( 

لأنه!غلواحد؛ منجد الناسفي احتئ ثالأفصل ا دماا اتلد لكف ؤإل 

وُ؛تيي زلا مئة، كثغ لإ اشجي ^١^ هإذ ه، خن وأة ائ 
زواهلهى٠٠ حيث وثثومى اممه، متاجد اممه إماء كنثوا ررلأ اي لثوو 
أحمد.

أمافيئةأسمَشم.
يدلهو بل ، JbuVlيقصد الإسال أف واضح دليل فيه ليس الثاف والحديث 

الأبعد.ا،لكال يفصد أف لا فهوأمحل، المجد عن مكائة بعد إذا ا0 الأنأو عل 
ضياف الأنإف العلم،: أهل من فال نس قول الوجوم بض مى هدا وينبه 

الأجر،يآقثر أل أجل ثى بعض؛ بن يعفها اخلوات، يدئ أف المجد محي إذا له 
ّكلj »له الرسول قول لأف بمس؛ لا وأيه ذلك، خلاف والصواب 

،l^^jولا ا-ئا يوئع لا فنحن العتادة، اخلوْ يعني: ا نحلوهاءر حطن؛ 
عنكحا ونجل درجه، ثبا للئ، يري حطوة• بأكل ولك معتادا، مفيا منيك، واجعل 
خطثة.

قمحثمعوا أف فالأصل والأعداء، السالمان بين التي الحدود يعني؛ الثم [ ١ ] 
للأعداء.وأدل للمهيبة، ذللث،أوئع لأف واحد؛ محي 

الساحاا.،كتاب ت لم وم(، ٦٥١رنم)الفجر، صلاة قفل باب الأذان، كتاب البخاري; أحرجه )١( 
خ.بمن.الأثعرى موصى ش حديث، رنم)'اآآ(،من اجد، المإل الختنا كثرة قفل باب 

ابنحديث من (، ٦٥٤)رنم الهدي، مسنن من الحإعة صلاة باب الماجد، كتاب ت ملم أحرجه آ ٢ ) 
ق.بمثئ.مسعود 



صضامايشصالإئماسلأءتبو ٣٧٠

ئتطق^تل١ا.عي ملأت«ثش »دمجن وِفيووو: 

ثومال وزقه لأم أذو اللمي. لأف ا بالئساءل يصلا أف بأس ولا 
أبوداود.زواه ذارها. أهلا 

قولة!وأما وغيرمحا. ' اضحيحيزر ق اجد الممى الماء مغ عن الثهي [ ١ ت 
الصحيح-و فلتس ٠ لهرا'ار حثي ُربجوثس 

ا-ختلم،وقد الحإعه، للماء يس لا ائه ٠، بأس ؛رولا \,لمؤبى.' قوو من علم ]٢[ 
قخماعه بم1ورا أل للماء ساح— —يعني! يس لا قال! من فمنهم هدا، ق العلمإء 

يصلى.لم شئن ؤإف صلين شئن إن يعني• البيوت• 

وخمسقالتبمس•
وميلمتنقال:لأيإ.

صلاةأجز ظن لا فإنش حماعه يصين أف لهى يس بأيه القولر عل وحى 
لزجه؛وعترين ثبع عل تئصلن لا ض- الماجد، ل الرجال ينالها التي الجاعة 

واشُأظإأ.١^^. علمهأ تجي الدين الزجال ل كلمها الواردة الأحاديث لأف 
 M ه*

(،٨٧٥)رنم المجد، إل بالخروج زوجها الرأة استدان باب الأذان، كتاب الخاريت أحرجه )١( 
مطية،نحرج لم وأما ثنة عليه يترتب لم إذا الساجد إل الماء خروج باب الصلاة، كتاب ومسومت 

عمرابن حديث ر؛م)آ؛؛(،من 
الماجد،إل الماء خروج ل جاء ما باب الصلاة، محاب وأبوداود: (، ٧٦)Y/ أحمل الإمام أخرجه )٢( 

ةهعاة١•عمر ابن حديث، من ٥(، رمم)٧٦ 



٢٧١ةت1باسلأة)باباسائ( 

نحل

ؤمدووركا-قإعةوا-لءئعةبخاثهأسالأ

نجن٣ الداء ثجغ رامن ثاو: . ١^، أو عثاس اثن روى ئ اآرص؛ 
١^؟....................زن1 مئزلأسني،قارا::ازضواف، 

٠الأحقنر وهو^١^ يصل أف س 1. الص لأف معز؛ لا أثة معناه لس ا ١ ت 
صلأيئ؟فهلثصح لوفعل العناء: واخثلث الطعام. أوبحضزة 

لأفالطعام؛ نفسه ننوقال ولوْع الداثعة، ولومع ثمحح، إما نال: من فمنهم 
يكوفأف لأبد وهدا صلاته، ق ئنثه وعمحصز صلاته، ق نحشع أل أجل ثن هنا الم، 

لكنلسءلالكءال.

الإنسان،وانشغال مائيا، المن، حضوو عدم إل ذللث، أدى إذا أيه والصحح 
صحةبعدم نقول قد فهذا يتتثمث أو يتعقز نجده دحسثا الأحبش مدائعة ق سنجا ولا 

الظاهرية.هومذهب كعا الصلاة، 

نقول:فهذا وأوكايا بواجباتنا بالصلاة ياي أذ يتهلع لكذ يدافر كان، إذا أما 
علمناإذا ولكن صلأْاا *لا الحديث،: أف مع ثبملل• لا ولكنها مكروهه، هنا الصلاة 

قبورلا فهوا الخشؤع، من ثيء معه سيكون والرجل الخشؤع، ذهاب هي الحله أف 
بمعلما يدرى ولا مول<، ما يدري لا وصار بالأكؤ، الخثؤغ ئثد لو أما إبطالها• 

صلاته.ثصح لا ياثه القول يتوجه فهتا الدامعة، ئدة من 
حدثعن (، ٥٦رقم)•الطعام، بحضرة الصلاة كراهة باب ا،لساجل.، كتاب لم؛ مأحرجه ر١( 

رء.بمهااعائشة 



سقضاه1همنيصالإئماسبجضو ٣٧٢

تم'و6نلأ".ةن,و• ض;.ءنذأن 

بنب U ض الخاز  jjjJLقتتأهأنى ءق لكن ج دلل ور;تا ]١[ 
الدليلثى أول فهو الخاص بالدليل تأف أف أمأكى إذا لأيه وصحته؛ سنية ق المقاو 
لحميعبشموله ينلم ولا محصوص، اثه \قنأ يدعي قد العام الدليل لأل العام؛ 

المميئن،عل أقرائه حمح يتناوو لا العام إف قالوات الأصوو ^;؛ بنص أو كإ الأفراد، 
الأزاد.حح  J^-Jلك!ئظاهئسل 

فالثنةالثق، وأنطلته صعيف، ائه ^٥ ٥٧٠الأءراد حح يتناول لأ راو4 القنل ثكن 
وعلعلتا الثلأم ~يحنيت دللئا قلتم  ١٥! ٣٢عفيمحآئو!،لأئأآ؛ الرمول هوو هي 
الأنض((راءوطاشث م

أقرائه.حح يتناول العام أل ق صريح 

الدليلوكر فالأول عام، دليل وفيها خاص، دليل فيها اله مأساق، إذا فأنت 
•الخصم منازعة أو التخصيص، لاحتإل الخاص؛ 

السيانةل بمثي كرجل عمد، غثر عن كان إذا الإحرام ل الصفد قل فملأت 
ؤُإيستعال• لقوله كفاوه؛ ولا فيه إئم لا ثيء، فيه ليس فهل،ا عند، شر صدا فصيم 

دليل^١ ]الأءزاب:ْ[ محوثأه ^ تا ه م، أطآثر يآ شج هٍم 
يثننم؛'♦ مم؛دا ذغ نئن ؤوس تعال؛ بقوله قال والأحر الناس، من واحد به امتدل، 

•بالعام بمتدل م لخاص يا فبمتدل بالقاعاJة، أتق فالثاق [ ٩٥]l_،: ه أقم ثى ثر ما 

الصلاة،محاب ت لم وم(، ٨٣رقم)١ الآ-محرة، ل اكشهد باب الأذان، كتاب اJخارى: أحرجه )١( 
سعودبن اف< عبد حديث من (، ٤ • رنم)٢ الصلاة، ل التنهد باب 



٢٧٣ةت1باسلأة)وابالبماط( 

لص،أن سلطان، مذ مسه عل حاف زسواء ا-اثديثا. لهدا والخوف؛ 
أوصتاءثألم، مذ ماله أوعل ا، يعطها معة ميء ولا يلرمه أوعريم شم، أو 
 ،f َاوسرهه ت-اأا،

قولههو الحءاعة تزك ق با،لرض يعدر مذ مسالة ل أقوله أ0 أريد الذي قالعام 
طُ:>لأيجآشُثثاإلأص4

قالعامه والاياثر [ UA]_:من.،ه يآلدن عوؤ جعل وقولةت [ ٢٨٦]!^:
الأحايين{.وكيلك، ممرة، هذا 

فهويكفيه ئيء عنده وليس يلرمه غريم مذ حاف إذا الحد، هدا ]ا[إل 
للمسجد;حزج إذا أية وقني كثترا، يطلوثة أناس له الذي اقلس اف فالإنمعذور• 

واكالالمحد، عتية عل وواحد الهلريق، ق وواحد البائح، عتبة عل واحد إذا 
حياتهكل مل لو يض: وفاء. تحد أف إل معذور فهو هزلا؛، من محقي المقت، 3، 
مذيأتموذ الئرماء هؤلاء لكذ معذور، فإية العرماء مذ حويا الحكاعة؛ ْع يمل لا 

وجهإزت

دووه(كمنت- ؤ تحالت لقوله الني؛ حى ي الإظار يلزمهم أثة الأول،■" الوجه 
[.٢٨٠]اكرة؛ طل"اك 

الحعاعة.صلاة الرجل هذا يرك أف 3، سببا كانوا أمم الثانرت 

مفندارمالاا وكلمة صيلع، أو تلم، من ماله عل حاف إذا أيما وهذا ]٢[ 
علالخثار حال{ لو قالوا; ولهذا يي•؛ لم لأي قل؛؛ ررؤإف أية؛ وظاهره فتعم• مضاف، 

ماله.يضّح لأيه الحعاعة؛ ثزك فله تحرق، أل حبره 



^ة(ضاه1همهمصاسمماسبجحنيل ٢٧٤

باُلإعةساعل إف عئدْ اووديعه '، نمرغ هاف عريم عل دين له ؟كوف أو 
ابمتازا أوثاطور طيخه، أو حبزه الإايى أو دابجه، قرود قاف أو وركه، مصي 

فلهيصل، ذهب إذا الإسمنت حلطه صد أذ نحثى كان إذا أيفا ذلك ؤمن 
أّزغلأثه ايص— ت —يعني ايبس حلطة عل خاف إذا وكدللئ، الخعاعة، يرك أذ 

صيلع،مذ ماله عل خاف إذا كذلك الح،اعه، يرك أذ فله الإسمنت، حمود من أيقا 
هداوثالص الخكاعه يرك أف فللث، الصبي ١^، فاز أول، باب مذ ولدة وعل 

الإنسانش الواسم، أيام السؤي والمسجد الحرام المجد ل ممرا يقع وهذا الصبي، 
وهذاصئاف،، عن لتحث، الحعاعة؛ برك تعذر إثك ت فنقول — ينهللق —والمسئر بصبيه 

١^•ثى أذل أي•' أول، باب مذ 
البلد،قدم غريمه أ0 له ذكر يستنرب، للعامي نقوث؛ لو هذه أيقا، وهذه ا ١ ] 

بموقم،والغريم الصلاة،، قامت، ررقد الإقامهت يسمع وهو الإف، يسافر موف واثه 
يلمتدلأذ يمكذ وهذا منه، حمه ليأخد غريمه؛ إل ويذم، الصلاة فييغ السياراتا، 

لأوآ الآح؛ثان*أ ولاوهويدافئه الطعام بحصزة ءلأصلاة الرسول بقول عليه 
ثئضزفلا ومسافئ الموقم،، ق غريمه أف يشعر وهو الجاعة مع صل إذا اف الإن
كشرا،ماله كان إذا مئا لا التلعام، حصر لو مما أشد قلبه وانشغال الصلاة، ق قلبه 

ثماهُ.الغريم وكان 
يدغأف فله عليه، موممذ لأيه الح،اعة؛ تزك فله الحاوس. البستازت ناطوو ]٢[ 

يصلى،ذهس، إذا قليه ينشغل سوف ائه هذا عل والدليل مكانه، ق ؤيصلل الحعاعه، 

حدثمن (، ٥٦٠رقم)الطعام، بحفرة الصلاة كراهة باب، اجد، المكتاب لم؛ مأحرجه )١( 
ة؛ءيمئها.عاسة 



٣٧٥ةت1باسلأةرب1باربماط( 

قافمريض ثه يكون او رممتؤ، هوت قاف منافر أو منه، ميء مرهه قاف 
جاا،أنضث|زمئقافءااأو

لإاسهثمحمحقالزاكا)ثثلإاغ:م 
علُرحي مل• ملأ افه® ومول محمدا أف ®أمهد قنت،؛ إدا مطيرت يوم ل لموليه 

■محزمه،ااثئعه إل مر، حير ض من دلك، معل بثوأكم® لط ®صلوا ومل• الصلاة® 
عثه.ثممى زالنحلا٢'. الطني هتئشواِفي أ-؛محثلم أف كرهئ، نإل 

ئزلألأنه به، لألإم ا،لكال هلا ولوترى 
شحشىيميز، لا صار حتى الرص به مل الل«ي المريص مرادْت أف الظاهر ا ١ ] 

ثضع.وشإلأ، يمينا ويدمت، اريص هدا قرخ أف 
ابقيلهان هال لو امرأه معه مثلا إنان العير، ق يكون ما أمد مى هذه ]٢[ 

فينثىمثلأ~ حائض —لأنها المجد لاثدحل وهي عليها، حاف المجد راُ—، عند 
المسجد،عتبه عند معها نمى أل المتثحنن من وليس معذور، أنث، نقولت عليها، 
مكان.أي أوإل البيت، إل وهي أنت، اذهنؤ له! فنقول 

الأعذارلأف الخزف؛ س_، الأعذار هذه عل الدليل أين هائل: هال فان 

لأي
ينألبج؛ ي هوؤ -كثل ^^١ فه: فالحمد إ ننتهي لا الأءالائ ولخكن فالحوادثه: 

المائلوهذه قواعد، والثريعه ، -٦١الإحاطه يمكن لا والحوادمث، لالخح:هي[ -،ه 
قثى.لأيه قلبه؛ لانثعل حماعة ْع يصل ان إنلوذهب المؤلف ذكزها التي 

علارحل ت لأمل قال؛ وهوأية ر.بمهاإشكال، عثاس ابن كلام ق ]٣[ 



^قضاه1ششصالإئماسبجمحل ٣٧٦

كانواؤإذا الصلاة، إل أقبلوا يعي• الصلاة،* عل ررحي قول• أف ذلك ووجه ؛ الصلاة،،ُ 
صلواالصلاة،،I •ثل ررحل بدل فقول الصلاة،( قل ررأقبلوا نةولت فكيف، هعدورين 

و،رحابما•
بيته،ق صل ولو ثفلح اف الإنلأف الملاح،، عل ررحي نقولت رثا ولكن 

الأذانألفاظ أ0 يمثفي هذا نقول1 ثإ الصلاة،، قل ررحي إلا فته ليس الأف والحدث 
صلاته!ق لوقال العناء! قال ولهذا به؛ يتعبد مما كلها ليت أي! تمديه، كلها لست 

صلاته.ثبطل لم افه،، رسول محمدا أف أشهد اممه، إلا إله لا أف أشهد أكر، راالأJه 
أماالحديث، هذا عليه ؤيدل كلامآدمثن، لأما ثطلث،؛ الصلاة،، عل ارحي قال! ولو 

والتشهد.التكبيمث يقصد كا بذاته مقصودا ذكرا ليست، 

ن.بمعا!عباس ابن حدث فوائل• ؤمن 

يعني!عرقه،، الحمعه ارإ}؛ قال! سوت؛ك؛إ،، صلواِفي رامل! له! قال جقبممحالثإ انه 
لهمرحص فلهذا متحثة؛ وأما يواجتة ليسمن، أمتا ظاف يقلن أف حثي لأيه ااواحتة،، 

البيوُت،.ق يصلوا أن 

ْعالماص، عل يشي كان إذا الحمعة رك ق عذر المطز أن أيصا! فوائد؛ ؤمن 
الإنسان.فيها يعدر ذلك، ومع الحمى، الصلوات، مى أؤكد الحئعة ق الحاعه أف 

الؤحهس،إل رظ^بمتمحاتييميل ءثاس ابى أف الشخصثة! الحديث، فوائد ؤمن 

(،٩٠١)رمم الطر، ل الخمعة محضر لم إن الرحمة باب الخمعة، كتاب البخاريت حرجه أا 
(.٦٩٩)رمم الهلر، ق الرحال ق الصلاة باب وقصرها، المسافرين صلاة كتاب ت لم وم



٢٧٧ةتاباسلأة)بابااعماس( 

اءئ؛كنص زثدا ازرء، ص \ؤ البي1ةو ١^ ذص: 
يمولم موئل، مناديا يأمر كاف افه. رنول أف يقهبممحات عنز ابن وى رج 

......................

قالالخليفه إو مال: ولهذا التثدي.؛ إل يميل كان فانه لأ.بمئمح، عثز ابن هكسن 

عمر،ابن تشديدات تحب قال: )الوطا( يصنف أف أراد ل، لآ"هاسق م١لاي٠ للأمام 
أر؛التسهيليالتثديد احد أذ بين ما اله مق الأمر دار لو لكن ٠. ءباسر ابن ورحصن 

ولأدعئزوا«راايئزوا وقوله؛ ' س.ئا<رالد.ين ررإو قوله لعموم بالتسهيل؛ أحدثا 
ذكزها؛ئرجالى القيود وهده ا-إثمعة— ق لا —يعني: بالخإعة خاصة هده [ ]١ 
jتكوف لا وابمة اتاردة«  'ش\ذ0 و الئد1ة راالئج قال: لأنك ١^، 

ثدييهرح الجاعة يرك ل عذر اله يعني؛ با"بمc١عة• خاص اله وانحح وهذا الليل، 
وبارئهوثدييه رح كانت إذا الطر، مى أس تكون قد وهذه مظلمة، ليلة ق بارئه 

ثعتا.فيها أ0 ثلث، لا مفللمه والليله 

الإفللأملأف ئفنمة؛ تكوو أف الليلة ق لأتبجط أنث ا الأصحادح٠٤بعض وذكر 
سضل:إذاكانمحاكئشاليدة؛ارذة

هووالخليفة  I.(y)ص.'1 حلدون ارن وتاريخ (، ٧٣)Y/عياض للقاصى المدارك ترتيب انظر; )١( 
العبامى.المنصور أبوجعفر 

هريرةأي حدث من (، رنم)٩٣ير، الدين باب، الإي،ان، كتاب، البخاري؛ أحرجه )٢( 
٣(،• رنم)٨٣والاحتلافج، التنانع عن يكر0 ما ؛اب، بر، والالخهاد كتابه البخاري; أحرجه )٣( 

حديث،من (،  ١٧٣٢رقم)التتفبر، وترك بر بالتيالأمر 3، بابه بر، والالخهاد كتاب، لم; وم
ة.بمن•الأشعرتم، موس أبي، 

٣(.)آ/آ• والإنصاف (، ٦٢)T/ _ انظر; )٤( 



صضاهاهمهمصابمماسبجءتبل ٣٧٨

^١؛.ئممق ٣. أو اورذة ^ ٥١ِفي 
ثمؤقتةتوؤإيا^ل

ثديية،ياوده العتاد، الترد غي باوذة تكوف أف لأيد لكن الحإعة، ترك ق عير فإما 
الخروجق ْشهتهلم من أسد فيها الخإعة إل الخروج ق الناس مئمه أف شك، لا وهذه 

إلالحامفي>:نلاكياب،.
الث1زلأف ^^١؛ يكوو لا الحم ق أنة عل يدل، ٥^١ نقوو:؛0 قد ال1ئ [ ١ ] 

الخصرق تكون فهي المثمه العئة دامت ما وقد الحصر. بخلاف مثمه مظنة 
ؤإئإسديدة، فه وليسى ريح همه لس ترون~ ~كءا الحديت لكن السفر، ق وتكون 

منالخروج الناس عل يئن التي الاودة بالليلة المراد أل شك ولا بارد0ا< ررلإه هي 
الرويةرءإف قلمنات لو لأثنا يعذر؛ ليس فهذا العتاد الثيء أما المسجد. إل ييؤتئم 
وأثاالشتاء. حمع ل الحإلخة صلاة يتركوو الماز ص الحإةة« تزك ل ئدز الحتاsة 

الحفركذللأؤ.ق فيكون المشمه،، العله دام ®ما فنقولات الثموار ءق قولئ.' 
يأكلحتى فيندر إليه، تتوق، ومنه الطعام عئصر أف العدرت من أيثا هذا ]٢[ 

المقيميسْع يالتق— ممتكه شدة —عل عمن ابن وكان ينصرف،. ثم ويسع، 
٠٠■ءثّائها من ولايقوم وهويمنى الصلأْ يقيم 

!.،-ئ 1ئُ؛ َ،بَ أ.ُ 1َ, ْ َِْث مثء.ٌ  صلاةومتا ق عشاؤ0 يكول أل عادته من قبمل لم إذا بإ مقيل هذا ولكن 
لأليعن.ر؛ لا فإل الحإعة صلاة ومتا عناؤه يكوف أل عادته من جعل فإن الحاعة، 

أوالحصولالطعام طهي يتأحر أف مثل طارئ طرأ إذا لكن محيوحر، بميم أف يمكنه 
(.٦٧٣)رنم الصلاة، وأنيمت، الهلعام حضر إذا بابج الأذان، كتاب، اJخ١ريت أحرجه )١( 



٣٧٩ه1ساسلأةرب1باادأم1ط( 

العشاءقدم #إدا يندر ~ذهلا البيت خشمغ له لعير يتأحر أوم ذللث،، أفته أوما عليه، 
ظأدؤواُهموالمشاء«رأر.

مشغولا،قئثه يكون فسوف الخإعة إل جاء لو لأثه الحإعة؛ برك فيغير 
فهنابوصفها، يثعلى ما عل المحاهظة مى أول العبادة بلااتإ يتعلى ما عل والمحايظه 

الهذسا.وحفور امحؤغ يعني• عئؤ، موف العبادة ذايث، فإ0 الطعام قدم إذا 
المعريبج؟أذان ومت ق إفطازة رمقاف ق الناس بحص قائل: ق1ل( فان 

ينتغيفلا الهلث، ال١■حتة مى ايس مى ليس اثه مع عارض، هذا فالخواب: 
ممرولهذا فشيئا؛ شيئا الطعام العدة فأعط العدة، فرل؛ بعد فيه نفع أكلا تأكل أف 

يحدالعشاء ونححلوف تتمر، وما قليلة تمرات عل الإفطار عند يقممروف الماص مى 

والجثاء.المعرب ؤإثا العشاء، صلاة 

المولفنعدها المي الخوف صور من ذكره متق ما أل هذا من ناحد أل ؤيمكى 
الومتج،ذلك ق وجودها تعمد فإن الوقت، ذلك ق وجودها يتعمد لا أن بثزط 

وماالصلاة، وت إلا يبنجر لا أوالتناء الصلأة، ونت، إلا تجز لا حبار يكوف أف مثل 
وم.ذلك، أية 

يعدرفائه ذللث، حصل فإذا الإنسان يريد ما غز عل الأمور تاق أحيايا لكن 
•متق ما عل 

لم:وم(، ٦٧٣رنم)الصلاة، وأفت اسيام حضر إذا باب الأذان، كتاب البخاري: أحرجه )١( 
لآئدبم،آا■عمر ابن حدين، من (، ٥٥٩رقم)العلعام، بحضرة الصلاة كراهة باب احي، المكتاب 



٢٨٠

مالنرترمح.بميا عائثه وزن ج أ؛ اوأحدمحاا الأحبى يدائ أف ١^٠١^ 
ثدائوئؤ ولا الطعام، يحصزة أحدثم يصل ررلا يقوون اممه. وسوو< سمم، 

الأمحوناةس؛•
عمنابن أن ووي تأ يئصرْ؛ ولا موله قافإ مريب لة ؟كويا أف الئامن• 

وركها.إليه مدهب للجمعة، تحمر وقد زيد، بن سعيد عل استفلح لأ.بممحا 
قاز،ترمح.بمثن هريره أبو روى نقا امحور؛ أمكنه إدا يعدر قلا الأعمى ئاما 

المنجي،إل بمودنجا مائي ل لتس افب، ننول، يا مثال،؛ أعض رجل لؤي. اض 
٠٠الداءئالصلاة؟ ررأثغ ئمال! دعاه، قلنأول لة، قزحص له، يزحص أف مألة 

شيجرواه ررقأجإ،اا قال؛ يعم. ثال،ت 

محل

أحدمحاثوى لإل حالإا، وا.لاموم الإمام ينوي أف اُحاعؤ صحة مرط نمن 
منه،،وحوذها قبمتر بالكه، ايعمدمحت، إينا ا-؛قناعه لأف صح؛ لب صاحبه يوف 
ثوىنإف لة، ماموم لا لأنه يصح؛ لم صاحبه إمام انه منهيا واحد كل يوى ثإل 
باحداف ثوى نإف لة، إمام لا لأنه مح؛ لم ماموم انه منهنا واحد كل 

4ُلأمممحامحائة،دا

عندكان إذا فإد4 الزج، مداقعة ذلك ؤمثل والغائط، البول، هما الأحبئازت [ ١ ] 
مويممس، ويذهب الحإعة، برك يعدر إيه نقول،ت فإثنا وآدئه بطنه ق رح الإنسان 
ويرجعيتوصأ، 



٣٨١ممساسلأة)باو،اسائ( 

لمالممرؤ أو بالماموم الإمحام ثوى ؤإل لدلك، مح؛ لم يجأ الإمحام ثوى و1ف 
أ.ُإماما ليس لأنه تحح؛ 

إمامأغأ،ا ؤو\ فإف إمام، اثه والإمام مأموم، أيه الآموم ينوي أف لأبد إدذ، [ ١ ] 
له.لاإمام لأثه يصح؛ لم مأموم أوايه له، مأموم لا لأية يمح؛ لم 

يصح،لا اثه الإمامه يو لم بتي الأتتإم نوى لو اثه ا،لؤلما كلام وظاهر 
يمح.انه والصحح 

صلاتهل هو وامحتمؤ إماما، فاعتمداه يصل ثحصا وجدا كرجلي يعنى! 
U؛.أنة لم:ني الإuم لأ0 نصغ، لأ صلاثثا أن فا،لدنئراا قثاثئته، ذ وا-ثنئا 

افهصل البي باق وامتدل ُ صصح؛ ذللث، أ0 مالك الإمام وذهب 
وصل، النخو مى بخصم، احتجنها حجنة ل رممال ل صل وملم آله وعل عليه 

٠٠وراءه؛ يصلوف بأقإم يعلموه أل دول أناس وراءه 
علمقد يكوف أذ يشل ه البي باق الصحة بعدم يقولول الدين وأجاب 

إمامهم•انه فنرى  ٢٠٦:
لآءه١نئثماللث، إليه ذم، ما المحح نقولات المسألة وقعت، إذا حال كل وعل 

لميتؤالإمامه.بتن الامحإم أف يمح انه مى 
(،٤٩٦/١(،ومحهم)١٧(،ص)٢/•٧٠٧/٢محس))ا(اظر: 

والإصاف)أ/يآ-ا/آ(.
)'ا(الموونة)ا/ا،لإا(.

السانرين،صلاة محاب لم: وم(، ٧٣١رقم)اللل، صلاة باب الأذان، محاب الخارى: أخرجه )٣( 
خ؛هيبمثن.ثابت، بن زيد حديث، س (، ٧٨رقم)١ يته، ل صلاة اسحباب باب 



^قضاهانينيصالإئماسبجءت؛و ٢٨٢

قفل

ناينايث مميه •ء1ها، اسمل ثم صفة، عق أحرم يإف 
ثجوولإمامتك، محتوى معك، محأحرم إساو جاء لم مممردا، أحزم إحدائن: 

محصلئنه، محاخزم عثاس اثن نئاة اتيجد، 3، يصل محام الين. لأف الم؛ 
•بؤاليثه.ققء 

علته؛ص محنا، جار معه، يضل مذ محيء ة°لجو وكاذ محزض 3، كاف ؤإذ 
ءإ•محفل ر.,عمح رجبار جابر نجاء وحده، يالصلاة أحرم الم. لأل 

ومنلثإ.ابوداود زواه 
محُلامالإسلام

الصلأة.

ئعنا0اوالثزصِفي الم، يصحِفي لأثئ الإجراء؛ عل يدل، ما وعنك؛ 
الصلاة،أثتاء ق الإمامه ينوي أف يصح اله الصحيحة، هي الرواية وهده [ ١ ] 

أحد،معه يدحل أو وليس؛نحو لحل أم أحد، معه يدحل وهويرجوأل لحل مواء 
المرضل ستا الص ل ست، وما الم، ق ست، لأيه يصح؛ فإثه أحد، معه يحل ثم 

إلابدلل•

والمرض؟الهل اوي نعل هوالدليل ما مائل• مال، فإذا 
مسائلإلا الأحكام كل ق اشوكا وقد صلاه، سمى منهما كلأ أف الدليل يلنات 

كانوملم آله وعل عليه افه صل اقل أو ذكروا رمح.بم؛ثزلثا الصحابه ولأف نادوه؛ 



٢٨٢_( UAllub)_luLi؛

احمدتممال معهم، يصلا أف ماحب حماعه، هحصزت متمردا أحرم إ الثانية 
الإمام.مع ويدحل ا، ١^٠٨^٥١ ^ aijاف أحب!ؤ 

ذلكمدل ُ المكتوته«ر ئتها يصلا لا أثه ررعتر قالوا; به توجهت حيئإ راحلته عل تحل 
ضأناص-اويامومإلأبمم.

إمام؟اثة الإمام أ0 سّرط لماذا ئاتل! مال ؤإل 
وهوالمأموم صلاة لوثهلمنغ ولهن>ا ببعض، بعضها صلاتينا لارتباط فالحوابت 

وهوإماما يكول أف نوى لاثه صلائه؛ ، Lilaالإمامة؛ث عل الإمام واستمث واحد، 
ًٌُآ 

ممرد.

مىأو والمعروف فنص، ق يحل وقد الصلاة مطع كيف مايلت مال لو [ ١ ] 
شرعي؟بعدر إلا منه عمج أف له محور لا فإية فرض ل لحل 

يمطعمذ فزق؛؛ن وهناك تقمالها، أذ أجل من الصلاة قهير هدا أف فالحوابت 
يكملها.أف أحل من يقطعها مذ وبين منها لبمحلمص الصلاة 

اريدنالت طاف أف وبعد فعلمه أثناء ول بالحج، ألحرم اثا إنأف لو ذلك ونفلتر 
ومعيفطاف ففعل، الحج، مذ لأثئلص للعنزة؛ والثعل الطواف هن.ا أجعل أف 

هالءا.محور فلا لبلي•؛، ورلحع وقصر، 
أحزمالإساف هذا أف أي جاز. متثتعا لأكوف بعمزة؛ أتحلل أف أريد قال! أما 

فمصزليصيرأجعلهاعنزة، ؤيدأف هال؛ ومعي ولثاطاف  ١١حجه "لسك فمالت با-ني، 

صلاةكتاب ت وملم ١(، " * )• رنم الفر، ل الوتر باب الوتر، كتاب الخاري. أحرجه ، ١١
٧٠)رقم الفر، ل الدابة عل الافالة صلاة جواز باب المسافرين،  عمرابن حلءيثا من (، ٠
ن.ئاا.



صضاه1نيهمصالإئماسبجحنبل ٢٨٤

ووايثان؛ممته معهم ودحو بمعو لم لإل 
ء.محلإ:زالإيامواص 

مأموما.عتعلمها حاوأف إماما، ثقته محتل حارأذ لثا لأنه محزيه؛ واكانية• 
ا،الإمام يطول أف يحو جاو، بعذر الإيبراد ثوى لم مأموما، أحرم اكاكه؛ 

لثحلص.لا أكمل هو ما إل لسقل المرض هذا ^ ٠٥لأيه جائز؛ هذا نقول• متثتنا، 
ؤءتذمحث.أخمد الإمام قول وجه فهذا 

بملأأف ندر لمن وسلم آله وعل عليه افه صل البل إدن من يوحد أف ؤينمحت 
أفشل.إل ممفول من انممل لأيه ُ هاهنأاار ارصل له؛ قال القدس ت، سق 

أنهمهي أحمد الإuم ذكزئ ١^، ا،وألة إل أقزبج وهو ظاز ،^،^، ١١.لثال ام 
وكوفمتثتتا.١^ ^iJ؛ 

الئأث.ْع يتامة أن ١^ ٥^١ لأيكن بممث، الأئ؛ أن:فض وكيلك [ ]١ 
نجيفهنا بالئأث، بالإحلال \0ي/\لأ ولأيكن الإمام:نئل لوكان بمي: 

يماريه.أن وجويا 

يمارمه؛أن ذحسا الط٠أسه عدم أما محوز. لكن يمارمحه أن نجب لا التْلويل ول 
يلأJها٠وهذا ١^، أركان ئ م بذك إلا أتامة أف لايخئ لأم 

حصل،أصابه أو باس، فلا الصلاة مى فائمتل رعافج، أصابه المأموم لوأن كدللثح 
وحد0.الصلاة بقيه ؤيصل يتمرد أن فلمه الإمام، ْع يمي أل عليه ؤيشى 'ءازادتا أصابته أو 

ونمل أن نذر س باب والندور، الأتمان كاب داود: وأبو (، ٣٦٣)V/أحمد الإمام أحرجه )١( 
هؤهقتن.جابر بث، حال• من (، ٣٣ ٠٥)رقم القدس، بيتؤ 



 Luاسلأءر؛؛tjU  )٢٨٥ا1ج4اءة

قاوتهؤصئ جابر روى ة دحؤْ؛ أو حدث شق مذ لعدو صلأيئ مثد أو 
مميلوخدم، ممل رجل فتاحز البمرة، بوتة ممرأ مومه، دمح.بمنق معاد صل 

ثناذ؟«ررأقانأنت:ا مماو: ذبك، ئدو!ة . ١^؛، مش ملاق، ناس:ا ئ: لَ
ممح.ئققء.

بعترإمامؤ مئابنه رك لأئه صلاثه؛ هندمتج عدر لعي الإمزاد ثوى نإف 
الممردعل بناء يصح، انه وجئ وفيه اقازمؤ. ث شر لوثركها ما مافبه عدر، 

٢^١؛.وى إذا 

فقط،مثال هذا الإماماا يهزل أل ررثحو قال! يم ارلعيرا، الؤلم،ت قول أو الهم 
الحلنر•سل عل وليس 

يلحذالإمام كان إذا الصلاة مذ هئج أف للمأموم محور هل ئايل• قال فإف 
^١؟

لمأو ينسل لم لو ولكذ الصواب، له ويبئ عليه وبمثح محج، لا فالحواب؛ 
ءام.العير أف المهر عرج. أو له فحينئد الخزف ينم 

الإمامه،نوى متمرد وذاك الانفراد، نوى مأموم فهدا عكهثي، قياس هدا ا ١ ل 
وهويصل،حماعة لوحصنت في،ا ذكزه الدى الثاق الوجه عل الأمام نوى أومئمرد 

عدر،بلا ينمرد أن محوز!المأموم ايه الثافعي مذهب هو ذكره الذي الوجه وهذا 
وملم:آله وعل عليه اش صل قوله لعموم عدر؛ بلا يثري أف محور لا أيه الصحيح لكن 

وروضة(، ٢٤٦)؛/والجموع \،؛(، A/T)لارافعي الكبير والشرح (، ٠٣٥ )٦! الأم اظر: )١( 
(.٣٧٤اّالين)\/



^قضامهمنيصالإئماسبجضل ٢٨٦

'،ا-خوثا إمامة شتق أو مثل لعدو، إماما صار يم مأموما أحرم الرابمه• 
لأيصحاآُ.وعنة: ؛؛يصح. ١٥

يصاحمؤأحدمحا ائم تلم هلنا الإمام، ح الصلاة بنص منان أدرك ؤإي، 
'،هإلكافنيسركإصح.وجهازا مميه قسها، بق 

لأ"اُررإمحامحلالإما؛هم 
يزولالروايتتن" إحدى ~عل عدر بلا الإمام عن يممرد أف بجور أئن القول وعل 

منحلث ا،لنرُتا صلاة يريد ثخص لولحل فنا الناس لبمفى حصل الذي الإشكال 
ثلاثا،صل لأيه الرابعة؛ إل الإمام قام إذا بجرد أف يصح كيف وقالت العشاء، يمل 

الانفراد؟جاز فكيف ؤيثالم، عئلس فوف 
م.بلا الأمراذ محور لا أثث ي إخمائا لست، المأله أولا: نقول: 
أزبما،الزب أذينل محوز لا لأنة نزئ؛ ئدز هدْ الحال هلْ ل وثاتا: 

العشاء.صلاة من مذ فيا الإمام ْع ؤيقوم ؤيلمء، فيجلس شزعئ، فهوعدر 
يصح،.< ٧١١٠الأول والصحح ]١[ 

الئلأة.أناء ى ألحدث ]؟[يعنى: 

فاماقد اتان دخل ^١ يثغي لا أنة ^ وبJا وعيثها. الئلحه الوجهان: ]٣[ 
وجهان:فيها أثه الملأف مخي؛ فيعا إمامالثر انا لالثاني؛ أحدهما يقول أف الصلاة بحض 
إنثثنتح.ئ،.يقول: من فيه وليس بالغ، ووجه بالخوان وجه 
لم؛وم(، ٧٢٢رنم)الصلاة، تمام من الصم، إقامة باب، الأذان، كتاب، اJخارىت أحرجه )١( 

رْئ^بمتن,هريرة ش حديث، من (، ٤١٤رنم)بالإمام، الآموم امام باب الصلاة، كتاب 



TAUممساسلأةاااو،اسائ( 

'،لعيرا متمردا صان م إماما أحرم • الخامثه 

قطاماثبا ما لقضاء انان ئم إذا الاس، عل تشونا هدا فم ل إف نأ 
واحده.زكعه إلا يدركا ولم حهريه، الصلاة كانت إذا سإ ولا حماعه، 

لوكإ يمح، لا فائه الإمامة، عن وثئل ه، ينفامند الإمام أ0 لو يعني! [ ١ ] 
الواقع،ق معذور فالإمام عدر بلا الأموم امني لو أما الائتإم. عن ا،لآموم نحل 

الإمام•بذم بجو،ت فالعير 
كانؤإذ بأس، فلا لعير كان إذ نقول! الإمام إذا ومأموم، إمام مثالهت 

وحده،يصل أذ وأراد الإمامة، فنح وهوإمام الإمام مس عذر• لعثو مثالة 
الحدث،ا،لآموم يسبى أذ مثل لعير كان إذا أما عير، بجون لا هازا ت مول 

بأس.لا فهلءا متمردا؛ ولحده الإمام فسمى متصرف، 
لأ0بأس؛ فلا متمردا الإمام نبقي عدر، بلا صلاثه قطع ا-لآموم لوأة وكيلك، 

منذورا؛منهمدا فبقل الإمام، انحسار بغز صلاثة قطع فالأموم ليس؛اختاره، هدا 
ضلساموم:لأتجصلأءلأ،.

صور؛ثلاث ألة للمقمار 

مذانقل لأية يصح؛ لا فهدا عدر، لغز إمامته الإمام قطع الأول؛ الصورة 
صلاته.فتظألث، عذو، بلا انفراد إل إمامه 

إشكال،ولا حائز فهدا لحدر؛ ا،لآموم صلاة لأمهلاع إمامته الإمام دُني الثانية؛ 
له.



سقضاه1نينيصالإئماسبجينو ٣٨٨

الإمزاد،الإمام دسؤي لعير، صلاله متد أو ا-لتدث، يسبى أف مثل 
صح.لخم لكل لإل ح، 

ائت،انام عن أل:>م مثل بمدر، نائزئا ضان نأ إنانا أنترم الثادته: 
ومبميُالأول، صلاة عل ويبنجر الصلاة، أثناء ِفي ثممدم الإمام، عدر ثزول 
وجهان!مميه ماموتا، الأول 

افبرمول رردهب يال،! رمح.بمئه نعد بن نهل روى ثإ يصح؛ أحدحا! 
بكرابو محل الصلاة، قحانتج _4^؛، لبملح ^٥؟،؛ بن عمرو بنحب ل إ. 

الصم،،ق ويم، حش فتحثص الصلاة، لب والنامي اش. رثوث، مجاء رْ.بمتة 
انصزفن((ئإ هصل، اللمي. ويثدم الصص، لب انتوى حر بكر ١^ دانتأ■حز 

•قذ،ظمحلاأ 

للإمام،صح فهنا عدر، بلا ائتإمه الآموم ^ ٥٥١إمامته الإمام ^ ٥٥الئاكه! 
الآمومتحت أف باحت؛اره ليس لأيه له؛ صح فلا صلاثه فهلخر حال كل عل والمأموم 

فهوتعدون.البقاء، عل 

لندر،مأمونا كنته إل إمائا كزنه من انممز المادتة المسألة هدْ 3، ]١[ 
حصرالصلاة ؤ؟ متع فالثا بالناس* *صل فقال! الخل، إمام حلمه إمام يكز! ما ومثاله 

يكونإماما كان والذي الإمام، هو ؤيكون يقدم، أف الخي لإمام فهنا الحي، إمام 
مأموما.

مأبو صل حن وسلم آله وعل عليه الله صل البت فنل ذك عل والدليل 
نْ.بم؛ءزيصف>ولالصحابه فجعل الصلاة أثناء ؤ؟ الس. فجاء بالناس، نيهبقنئ 



٢٨٩ةت1باسلأةرب1باسئا( 

اممهصل الثثر فإذا فالممت، صلاته، ق يلممغ لا ;.محه بكر أبو ولكن بأيدبمم، 
يتأحز،أف نْ.بمق أبوتقر فأراد مكاثه، إل اللمي وصل حش وملم، آله وعل عليه 

رصيءفيهادقلأهؤئمُ الرمول لأو افه؛ لبممد يديه أبوتقر فريع البي.، فدئعه 
والرسوليتأحز أ0 عل أصز لآ.بمه لكنه غبطه، وهدم له، إماما أبو؛،بر يكوف أف 

أبىلأبن كاف *ما وقال• ظياقلأهؤقثمُ، للرسول إكراما التأحر؛ عل ينصر يديعه، 
الصلأْ،الرمول حإ فكمل اممه.٠ رسول يدي مح، يقدم اف محاقه 

الصم،ُُق قام حتى تأحز وأبويكر 
تائل معرر فيها وهذه 

الن؛ل•حالم، تقر أب، فال منصته؛ مد لأ للإكرام المخالقه أل الأول! الاسألة 
منصته.الحالمة هذه تكون فلا للإكرام، حالمه ولكنه ءقوأئثْؤئم، 

حاءحمن، ٠ ا-محويب؛ةر صي ق هقهنث طايب أي بن لعل وي ما ونفيرها 
افه»ئنم يكثوا: أف عل واتمموا ^، ٥١١ق للمفاوب عنرو بى سهيل 

١^فقال الئهلماا، بانملخ، اكت-1،؛ ولكن الرحمن، ثعرف ررلأ سهيل! فقال الرج؛ماأ 
م_لماا. الثهارباسمك، فكشت،! الثهم،ا ئانماثف رااكثتج! م! وملآله وعل عليه اممه صل 

(،٦٨٤ر رنم الأول، الإمام فجاء الناس، بوآ لحل من باب الأذان، كتاب الخاري• أحرجه ا ١ ر 
بنمهل حدث من (، ٤ ٢ )١ رقم حم، ص من الجامة تقديم باب الصلاة، كتاب ت لم وم

خ.ءتن.صعد 
(،٢٦٩٨رقم)فلأن، بن فلأن صالح عا هذا يكتب، كيف، باب الصالح، كتاب البخاري: أحرجه )٢( 

الراءحدين، من (، ١  ٧٨٣رقم)الحديبية، ق الحديبية صلح باب بر، والالحهاد كتاب ومسلم: 
رْ.ةتن.



محمد١٠تكتب أف يمكن لا ر«هنلت قال \به رسول محمد علته همي ثا ررهدا قال! 
بنمحمد  ١١ت اكتب ولكن مثعناك، ولا قايلناك ما اف رسول اثك نعلم كنا لو اف® رسول 

رسولارمحمد كتب أذ بعد وذلك أبيك، إل سستك قزيس، رحال من كعبمرك اش،ا عند 
تواكتب اف، رسول محثد ^؛ ١١١طالمتات ش بن لعل اللمي فقال اف® 

ءفي4أئخؤئمتالرسول فقال وابى. أمحوها، ما وافب قال! اف® عند بن محمد 
بيده.ءفيهأكاوءؤئ؟أ الرسول فمحاها إياها، فاراه 

بمدلا ه الرسول م رد ق امة ؤإقظ^بمثق، طابب أبي، بن لعل محالمه فهده 
ءفيمح\لصلأؤئم.للرّول وتحظنإ إكراما معصنه؛ 

عليلثإ؛حلف، الذي الإنسان محالثه أف ٠ الإسلام شيح أحد ثم ومي 
ليسوهدا الإثم، عل مبناه الخنث، لأف كفاره؛ فيه محن، ولا حنثا، يعد لا له، إكراما 

يلزمفلا يحلن،، ولا أيحل، ما وافه فقالت،؛ لتيحل، واف مثلا؛ قال فلو 
اثنعل العناء حؤغ لكن حصل. وقد الإكرام أراد لأئة بالكفانة؛ الأول الحالم، 
بمث،.

نحنتقولول؛ ثم ثيء، ل فتخالفوثني الباب هذا عليكم يتميح أن أؤيد ولا 
وهذاأحوال،، لها القرائن إثا الباب، هدا ينمخ أ0 أحنى الإكرام، باُسف من نخالملئ، 
اممه®.عيد بن محمد واكتنؤ امحها ١١قال! ءفييادقلأْؤكلأأ الرسول 

٥(.٠ .٥-؛ .اسة)ه/ الامحارات ;١( 



١٢٩١ةتاباسلأةرباواا1عماذ( 

بنمحمد رامحال قولود،ت صاروا الذين أف اادديبتة صلح قضية ق المحت ؤمى 
إممنقول! ائب،، رسول ، ^١١٠١يهولوا! أذ دون اش® عبد بن محمد وااح\كم الألب٠ا عبد 

يوصفنولم ١^٠ عبد بن ®محثد نوت لو لأيه بجغي؛ لا ما إل بجني ما تركوا 
ثيء.المنسؤ ق صار أوصافه أفزف مي الي والرسالة 

قالتولهدا اش؛، رسول ^٠١٠ ١١محل! اف،،، عبد بن محمد ا؛ ثقول! أن من بدلا 
محمدأراكب فقال! اممه® عد بن > ^١١٠١نكتب! اف® رسول )رمحمد نكتب ما ةنيش1 

ابنعداش(ا,

إلالرض" اللب رربمم عن بميل أف :يدا، الرمول. يزصى كيف هيوث فإذا 
اف®.عبد بن ارمحمد إل افه® رسول رامحثد وعن اللهم® ررئانمك 

يرد؟لا فإثه الملمى مى ذهب ومن إليهم، ردْ مسل،ا جاء من أف آحرت وشرط 
أذورمحصست وحنثت، عيوألآلأهؤئمُ— —نامحته المائة حيتإ؛ركن، الترم لأيه ئلثا؛ 

ماررواف فقال! كمي. أف واث حرنت، يعني! المصواء® ررحلأت الماس فصاح كمي، 
تنتابأف يمكن ولا يثع، أف أحن الخن لأف 7ييمه؛ وهي عنها وداع المصواء® حلأت 
لهاداك "قال وما المصواء، حلأت ما رروافي محال! الثوء. هاJا من حانه وص البهيمه 
فهابمفلئول حيلة بمألوق لأ ررواله قال: م ^،(^ ٠١١حابز حسها وتير بخالق،، 

الخزبجمازن، هدا عل ^١ ولولم صافيأهاءاهرا؛ثمسئ، 
المسورحديث من (، ٢٧٣١رنم)الحياد، ق الشروط باب الشروط، كتاب المخاري: أحرجع )١( 

Sics^^ejالحكم بن ومروان نحرمت، ابن 



اجمدبذحنبلالإمام ص ي اماي ض اصيق  ٢٩٢

هلأنفوزه ائ ثبؤ ذبك، إل ياقة لا لأم' لأ:ملح؛ واش: 
ا.ساوJها لا ١^١ لأو ثه؛ حاصا 

اعتباري،اص هذا محاج لا أو عقاج ايه اله ومالخصوصق، عدم الأصل ا ١ ل 
أذفيح،ا، الخإعة، حمح عند مول ذا ليس ناسه لتكون الحي؛ إمام إليه محاج فربا 

حاجة.هذا ق ؤيكون الصلاة، تهم هولكمل يقدم 
ائاغفإ الحي، إمام من ألحسن النائب وأف لذللث،، حاجه لا اثه زص و لم 

بمل•ولم وسلم آله وعل عليه الاله صل، اض رسول ثى وبع ومد ذلك؟ جواز من 
الخصوصثة.عدم فالأصل يٍر« حاص ه،وا >اإل 

عندشثن إل يلجوول وعنهم~ عنا الله ~عها اإعلإء يعص أف اعلموا ثإ 
الآصلحئواإلها:ضايىب(

منسوخ®.ااهذ.ا التحثص عن عجز العاإأ'إذا فتجد ءالننخ® الأولت 
حاص؛الرٌّولُُررهذا قالت ورد مما اشثلص عن عجز فإذا ®الخموصية® الثال! 

النسخ.عدم الأصل لأن محور؛ لا وهلءا 
يعدرهمان مهمم، من قيه لأبد والنئح محكمه، المحوص أف والأصل 

باكار؛خ•والعلم الحْع، 
رندثش ^^١ ءغ؛؟لت اممة هال، لثا ولهذا العدم؛ فيها الأصل والخصوصنه: 

ort ١٢٠٠؛^١ ■^^ ٠١أق ؤا لحج آلمحبج< ؤ أؤث لا 4^، قثتظك محيمرإ  ١٣٠
بلعرج" عل؛كا ؟كوف لا ر'بم يقل• فلم الرسول، ْع والقضيه لالأحزابتم؛ّ؛[ ؤئلتأه 
أحلما أف إشار0إل وهذا ]الأحزاب:؟*؛[، ه حج وآلنو٠نيرا بخف ي ءؤ,ع، فال،! 



٢٩٣اسماط( باب اسلأة)  ١١١٥

شل

أنتنرأإذا الي دنيثال١ا؛ ثيا لإ:ضل الفلاة ك ثإذا 

واضح.نص وهذا لي، أجز للثّوو( 
لكأح1ل1ونا يعي• ْأ ' تالأحزابت ه مهمهثه ^^٧٠ ت قال الخصرصة اف أراد ول، 

دؤثنمن لاكن -فا.لبمتثه مدكما أوأن أدأد إن لاقى ستا رمت ون مؤمنه امرأه 
أدتينير؛اه]الأنماب!'ه[.

١^كوي به؛ ضز فلأثاكأن4ُلأيجوزأن الاJقا أمور من لإثا أثا [ ١ ] 
دائشواإلالئلأة«رأ*.:ارإذاتمظاالإس 

أنبعد رجل ت يعني بجور• لا فإثه ابتداء كان فال أحرى بْلاعة اشتعاله وأما 
ثبوز؛لا ذلك فإف عليه، كانت فائثه يمحل أوذهب رات؛ه يمل ذق الصلاة أنيمت، 
كان-ؤإن لأحمد رواية وق ايقتوته«رآ* إلا صلأ0 محلا الصلاة أئنت، ررإدا قوله؛ لعموم 

ط.لا هوالراد وهذا أس،«رأا ام ارإلأ نثدهاصعفا-: 
العبادة،ق شنع قد كان قاف العبادة، ق ثنع قد انه معناه استمرارا كان ؤإف 

اجد،المكتاب ومالم: (، ٦٣٦رمم)الصلاة، إل يعي لا باب الأذان، كتاب الخاري؛ أحرجه )١( 
ويؤلآةنأأ.مريرة أي حدث من (، ٦٠٢رقم)وسكينة، بوئار الصلاة إتيان استحباب باب 

السافرين،صلاة محاب لم: وم(، ٧٣١)رنم اللمل، صلاة باب الأذان، كاب الخارى: أخرجه )٢( 
ثابت،بن نيئ حديث، من (، ٧٨رقم)١ بتته، ق النافلة صلاة استحباب باب 

كلام.وفيه لهيعة، ابن فيه ٥(: الجمع)Y/ ل الهشي، ونالط (، ٣٥٢أحمد)أ/ أخرجه )٣( 



اصضاهانينيصالإئمأسبجينل ٢٩٤

ا-الإاعةؤ\و3 هاف اذ إلا وأعها، حممها يافلة وهوِق أنمت، ؤإف 
يوه ثعال؛ افب لموو يمها وعنق: أهم. المريصه لأف ثمطعها؛ 

س.-ج}

شنعوقد الصلاة، فأنمتا ثميحل، فائتة، عليه لوكان كإ أنها، فريصه فإذكانت، 
^لفاتتة، اق 

المؤدنأقام ثم الظهر، صلاة ق وشنع فيحل الظهر، صلاة عليه تكول أذ ممل• 
يدركأذ أحل من حفيثه يمها لكن فيه، إثكاو لا وطا أنها. ت فنقوو العفر، صلاة 

الخاصرة.الصلاة 

العناءاحتلم، فقي. الصلاة أقسةستإ م نافلة، ل متع قد كان إذا وأما [ ]١ 
أفواوتعل ذللق، ق خءهإسث 

فلاةهلا الفلاة أنتن ءإذا : الي لقزو تظل؛ اكافله أة الأه: 
إذاأنت ائلخدئ، من م زاي وهدا واترازا، ابتداة للصلاة ص وهدا الكتوثه« إلا 

لمميؤإثا الوجود، لقي إما القي لأف الصلاة؛ بمللت ناقلة 3، وأت الصلاة أقمن، 
الصحة.ثش فيمي متع، قد لأيه متعدر؛ هنا الوجود وس الك،او. لممي ؤإما ١^٠٠^، 

الخ،اعة.فوات عيثي أذ إلا وئمها الافله، يتر العالعاءت بعص وقالا 
أيصاثالعناء فيه احتلم، الخعاعة؟ تفوت وبعادا 

مىالمشهور هو وهذا اللام، قبل الإحرام تكب؛رة يدرك لم إذا تفوت ت فقيل 
اسأا.

(.٢٢١والإطف)آأ/-٦٥(، ٥0/٢(،واIاJع)٤٣٦/٢واموع)١^: ١



٢٩٥ةتاوااسلأة)باو،الع|اط( 

الإحرام،تكب؛رة مقدار إلا ؛، Lipيمي لا حتى ، iiiiiljأيإ نقوو؛ ذلك عل وبناء 
ثمطنتهار،.الخهإعة هوايت، يمسى ررإلأأذ قالت ولهذا فاهطنها؛ هده إلا يبى لم فإذا 

حتىالنافلمه ؤإ ت فنقوو هذا وعل وكعة• بإدراك إلا الحاعه يدرك لا إثئ ت وقل 
اثطنها,نكته إلا تق لم فإذا نكته، الإمام عل يمي 

يو^؛٠ قال: تعال افه لأف الخإعه؛ ولوفاتت، بمطعها لا العبياء: بعص وقال 
عنله.لأبطل وهولوقطنها عام، وهذا تمحمد:'أ'آ[ 

الرادلأف محله؛ عر ق ُالآية والاستدلال سك،، بلا صعيف القول هذا ولكن 
بالنذَةصالإسلأم،وضلإاءنوض:

أهلهعل يحل لم- ومآله وعل عليه اممه -صل الثئر هو فها مطلئا، النمل إبطال 
ضاج((أس، ملقي ا)ويه قال: ص. عدى قالوا: ثي؛؟(( ^ ر>هل فقال: 

مأكزرا؛.
فيه((الدخول بنن منه ارالخرؤج بمعتى: العمل، إدهلال عن الئهي فيها ليس فالأيه 

هذا.ليس 

أس،اطلأةوأنت،فيلإكتةسوأةرب،الأةوالوهذْ 
دامحطنها.الأول ١^^،^ ق وأنت، أق؛مت، ؤإي، حفيفه، مايمها 

اضصل النص لقول الصلاة؛ أدرك فقد تامه ركنه صل إذا اده الممصل: وجه 

(،١١٥٤)رقم الزوال(، نل الهار من بنة الافلة صوم جواز باب، الصيام، مماب، لم: مأحرجه ، ١ ل 
عائشةحديث من 



حنبل ijjس الإمام ص ي اماي على المميق  ٢٩٦

يالقاوث هقؤهقتئ هميرْ آبو ووى تإ إليها؛ ينع لم بتيه قبل أقتمغ ثإف 
الثكبت،وعوكم امحوها  ijjkLjثأتوها هلا الصلاه أقيثت ررإدا اش.ت رثوو 

رردائوا«ققشاالشي:^١، ٠٥^١^ 

صلوهذا ُ الصلأة،ار أذرك ممد الصلاة من زكعه أذرك ااس وّالم: آله وعل عليه 
إدراكهلأف كص؛ لكن شمها، ١^٤، أذرك فكوف نه يودو ونت ق ركعه 
الصلاة.نافاه من أفصل الصلاة واحسا مذ شيثا 

تلعموم فليهطعها؛ الأول؛ الركعة ق وهو أقام بأل ركعة يصل لم كان إذا أما 
ولأنفيها؛ الدخول فيه له تحل وقت ق المافلمه يدرك لم ولائه اثكتوته،ا إلا صلاة ررهلأ 

المدبي؛الحديث ق تعال لقوله بالنافلمة؛ التثاعل مذ أفصل بالفريصة التشاعل 
محشءسإوِثماسضرى.

أظض ومنهم 'رهاغوا® ^١؛• أخد من فمنهم العلياء احتلما [ ١ ت 
٠,ارماقضوا، يقوله! 

للاقي.والإتمام فاث ج \سو قال: والقفاء: الإعام بتن ووق 

(،٥٨٠)رنم ركعة، الصلاة من أدرك من باب الصلاة، مواقت كتاب الخاري; أحرجه )١( 
٦(،٠ رنم)٧ الصلاة، تللث، أدرك نقد الصلاة من ركعة أدرك من باب الساجاو، كتاب لم! وم

خ؛ويبمتئ.عريرة أي حديث، محن 
;هتهبمته.*ريرة أي، حدبثح عن (، ٦٥٠٢)التواضع باب الرةا3،، كتاب اJخ١رىت أحرجه )٢( 
الماجد،محاب ومنم: (، ٦٣٦رنم)الصلاة، إل سعى لا باب، الأذان، مماب البخاري: أحرجه )٣( 

■رتيه^بمته هريرة أي حدث من (، ٦٠٢رنم)ومحكينة، بوقار الصلاة إنتيان امتحباب باب 
(،٥٧٣رقم)الصلاة، إل المعي باب الصلاة، كتاب داود: وأبو (، yTAfyأحد)الإئ،( أحرجه )٤( 

ة؛قنهتن.هريرة أي، حديث، من (، ٨٦رقم)١ الصلاة، إل المعي باب الإمامة، مماب والماتي: 



٢٩٧ةتاسانملأةرئباس4اط( 

صلاته؟احر أو صلاته اول يقصيه ما هل الخلأفت هدا عل ؤيتهمع 

ز'كاتتم؛،من أذرك فإذا صلاته، أرو مابمضيه فات لها المضاء يلنات إف 
ؤيتعوذالاستفتاح، ؤبمرأ وسورة، الفائ بمرأ فإله ١^١^^٠، الركلإن بمفي قام ثم 

®١^١٠®ماهضوا،ا ت معنى وأف القضاء، معنى بمئر الإتمام إف قال،! ومن 
قضاهن١١٠٠لكلت،:مآا[ ه ف،سننك سخ ؤش-نهلا تعال؛ افب بقول واستدلوا 

الأجلموسى محي لالممص؛اّ'اآء آ'لآبمله مح( فش ^^-١ تعال؛ وبقوله "أء-ةىُ' ض• 
 Iأتمه٠٠ ١١يعني.

®اقضوا،،فمعنى بعصا، بعفه يمز الرسول كلام إف وقالوا• 
»اأؤا((شث لكن العربك، اللثة ل وارد ؛®أنيا،ا  ٠٠®امحوابر تقلأف ®^١٠٠ أىت 

منق.U بناآعل الإتمام لأف لم:رذ؛ بارامحوااا 

الذيالفائتة الصلاة من او الإنبمضيه ما أل الراجح• القول، فيكوف ا هن• وعل 
اللتتنالزكعى وكمث الفاقة، عل فيه فبمثصؤ صلاته، آخز هو الإمام مع فائه 

فهناالطناسه، لماJته دوثه حس لو محفبما همم، الإم١م كان إذا إلا اللهم بمضيهنا• 
لامح،.

رمحته؟الإمام زاد إذا المسوق ق تمولوف ما قائل: قال فإذ 
أذيلزمه شل حمتا، فصل تها والإمام اكاج، الركعة ي الإمام ْع لحل 

يلزمه؟لا أو بركعة يائ 



صاضاهاهمهمصالإضأسبجينل ٢٩٨

سإء:قولان فيه 

أولهو يمضيه ما إف قلتان إذا سيإ ولا ركعه، فامه لأثه يلزمه؛ قال! من فمنهم 
ويقال!الماله، هذه ق فيلمعز هذا وعل ببا، فيلق الأول الركعة قاسه فقد صلاته، 
.صلاته® ثبملل ملم صلاته ركعةِفي زيادة ثعثد ءرزحل 

القوJ٠وهذا يأئ«با، أف محور لا بل بالركعة، يائ أذ يلزمه لا قال؛ من ومنهم 
هوالمحح.

هأفيا«»ثا!١٣ قال: وملم آله وعل عاليه اش صل البل إو قاتل: قال فإذ 
يتم.أذ محب ركعة فايته وهذا 

أئنكالذي وهذا »هأبجا« قال: زنوا« أو قاغزا ثاوفز »u يمل:لم لكنه ئلنا: 
قولفيكون تامه، هي بل ؤإ,( حتى الادزثاقصه صلألمه إ0 ي٠الا: فلا ركعه فزاد الإمام 

والأحكاملإلأي هذا لأة نكثه؛ الإطء زاذ إذا U همج ءآفيا« »ى،٣ الئّول: 
الزائدةبالركتة يأق اثه عل دليل لآ1ؤئ\اا قوله: ق يكون فلا وال٤ث^ر، الغلواهر عل ثش 

ثيءعليه ينحص لم هذا فيقالت ®^^٠١٠١ لموله؛ 7،ا؛ يأق لا اله عل دليل قيه بل عندا، 
الآلحنىثطاي،بالإتمامؤ

ؤةل1>ما لأمر الصلأة ثمطع أف أردمت، إذا يمولول: ؛ ١٢١٠١١بنص مائل: مال فإذ 
.٠٠١٠٣*ومحيمحا لحديث،: شلميابام؛ 

(،٦١رنم)الوصوء، نرض باب الطهارة، كتاب داويت وأبو (، ١  ٢٣/ ١ ر أخمد الإمام أحرجه )١( 
كتابماجه؛ وابن رنم)٣(، الطهور، الصلاة مفتاح أن جاء ما باب الهلهارة، كتاب والرطى; 

ق.بمثن.طال، أن بن عل حديثؤ من (، ٢٧٥رقم)الطهور، الصلاة مفتاح باب الطهارة، 



٢٩٩ةتاوااسلأة)باباسئأ( 

أصحابعذ جاء لأنه قوات حاف إدا ثسا سئ أف باس زلا 
١^.ش؟ااااإذاخاقوا ننوواشهأبمإكازا؛غو 

آحزها،اكاليلم لأف ملام؛ بلا مطعها قطنها فإذا صحح، ضر هذا فالخواب! 
ثيء•دون بلكها لها، ^i؛ وها 

الركنهإف ت نقوو ركنه، وزاد الثانته، الإمام مع لحل إذا المسبوى قائل• قال ؤإذ 
فكيف،غنتب، فلا منزوعة، غتر ركنه تكون زائدة كانت، إذا الإمام ببما أش اش 

أمثروعة؟ ضر وهي بوؤ، للممحسمسج 

فإنالفاثنه، فيها تزك لركتة جبوا لكنه مثتمد، أو ناس إما الإمام فالحوابجت 
والآمومبه، معذور فهو ئامسا الأول كاست، ؤإذ ببما، معتد ركتة فهذْ اكانيه كانت، 
معهيحل معه يحل حى أيه يعلم لا يكون وقد الإمام، هذا ناع لأيه معذور؛ أيصا 

الثانية.هى هذه أة يعرفج حلس إذا التشهد بوامطة يدري وقد لثاج، اق 
لكذهلهذْ

الركحايت،إحدى ق ركنا ترك لأيه الخامثة؛ لهذه قام الإمام أف احتيال فيه دام ما 
صحيحه.فملأيه تهون قد الإمام! قال ؤإذا زاد. انه أتيمن فلا 

عجلأو: الثيء، بنص ررعجل ت قولة لكن تعليق• إل محتاج لا واصح هذا [ ١ ] 
صوت.لها يكون ولا مبح، لا وعجله ثرا، يشيئا معناه: سيئا® 

دْ.بمنئ:بكرة لأي قال وملم آله وعل عليه افص صل البي إف ئايل• قال فإف 
.٢١٠٠٠ثنيولا حزصا افه *رائك 

بكرةأبير ين، حو من (، ٧٨٣)رنم المنح، دون ركع إذا باب، الأذان، كتاب، الخاري: أحرجه 
خ؛ئؤةئن.



^قضاهانيهمههالإئماسبجحتيل

وهذاونمنها، . الثسوJ أذوكها عجله عجل ههتإلأ ؟كره أبا لأف ملثات 
مبحاالا بعجلة بأس رالأ ا•' أحمد الإمام قال ولهدا ثدييه؛ أما عل يدل 
شديدا،نكصا يو°كض راي والإمام يدحل حين الناس بعض يئنله ما نعرف وبه 

نمعا/دبمةإذا بنص إف ،; ^lJأويثنحح. الصابرين٠ نع افه إل اراصحُوا ؤيقول; 
وقفتعامه. ؛^_، عومرأوانه مل شيئا تنجل فمي مثاثزة، رير الذي 

فجعل__؛، أف أرائه الامومثرا وبعص ١^^٤، الإمام هذا أطال الأيام مى يوم 
نهص.الإمام به فوأخز داحل، ^ كأنه برء .عبوإ 

عادتهمن كان إذا الإمام ئرعة عل لبمحيل الماص بعض من يكول قد وهذا 
هإذاضنذهمن،يربجأو:ظني

أفبثزط يتاحر أ الأصحابر قال كإ يثأحت أذ هذا ق الأفصل لكن 
الداجل•ازجل بالراعاة؛_ أول مهم ■عليهم شهما فإف حلمه، من عل يثس لا 

أدركأذزكها، فقد ١^^ أذنك أنه يتمن أف إما دحل الذى ^١ ٥م 
يشكأو وإما ١^^، يدرك لم فهو الركؤغ يدرك لم أيه سمن أف ؤإما الركؤغ، 

هوالأفنقوذ■' حيتثد لا؟ أو منه الإمام بجص أف قبو الركؤع إل وصل هل يدري لا 
نناملاكاك؟وكم، شاك 

اعملقلنات و)تز. قال! إن يدرك؟ أولم أذزكتج انالث، فلن علته عندك هل نقوو: 

•0(،وكشافاكاع)ا/ا-آآ*؛(.١ (،ومحهم)١/ ٣٢٨/١اكي))ا(انظر: 
والمغني١(، )ص;؟؛ اش عبد ورواية )ص؛ّ؛ه(، داود أي رواية أحمد الإمام ائل مانظرت )٢( 

.(١٧٣/Y)



ةتاب،اسلأق)واو،اساط(

بطء\لأ6وذ ثدوك لم إيك قلط: نلن علته محيي ليس قال: ؤإذ عليه. وابن الفئ؛ بعلك 
اص•وعل الأصل عل 

أ-طم.^٠، ،^: jlفيمج'ض: 
وإنمحا:ممي،أخطاتم.

يزكعة،ؤيأق انسس، ما عل يبى فإله يذوك، لم ايه ظي عل غلب إل يقال: 
علغلب ما عل سي فإية أذرك، أية خك عل غلب ؤإل اللام. يعد للثهب ؤينجد 

كانإذا المأموم إف قالوا: العل،اة لأف محه؛ تئثل الأم لأف للم؛ ينئي ولا ظنه، 
شموذعليه.فلا ائها مذ الخ.لأة ^ك 

الإمام،كالث لئلا المأموم عن الثهؤ سجود أنمطوا إثإ قائل: يقول، ئد لكن 
المخالثه،محي فلا يعده أما اللام، مل الهي سجود كان إذا فيإ يفيق إثإ وهن،ا 

نؤعهدا ثيء يفته لم وهو إمامه سلام بعد ينجد كونه لكن وارد، هذا نعم، فيقال: 
فلا:نئد.محالفة، 

لأنةتم، بلا إن4ُبمل يقول: ^١ الإمام أذنك إذا ١^؛: ١^ _، 
صحيح.وهذا النجود، من التكبير ءل يذوك لم 

بدونالإمام انع P للإحرام، فكت أوقاعدا، ماجدا الإمام أذزكتج إذا يعني: 
الذيبخلاف بمثرؤع، ليس وهن.ا قعود، إل قيام من نستقل الأف لأيلث، تكثر؛ 
ثقلالآ0 وأنم، القيام، من إل انقل قد الإط؛ فإف راكنا، الإمام ثذرك 

ذض نابمااككة الإّام ئذ اككة أن س.ع .ناكا.رإدلإمع، 
أممل.لكنة ليس؛واحنم،، حقه 



^قضالك1هميهاهاسمماسبجضل

كيهإذ ^٤^٤• كوأنيى ثم وهويائم، للإحرام كث رابما أذركه لإل 
ء،ثاجشبجكينسصمح

يدركلز و[و ١^٧، أذرك الإمام مع الركؤع ق نحزئ ما يدز أذرك نإف 
ill®ماو1 . الس أو هريرْ ابو روى ة لها؛ مدركا يآكذ لم دلك 

محيأذرك ومي سسا، ولادئدوها الثجودمحانجدوا، ق الإمام أدركم 
الئئ«ززاةأثوداثذ.أذنك 

لأنهيكبثر؛ عثر مى وائحط للإحرام، كي أوجلوس ئجوث و أذركه لإل 
الثجود•مى افكبثر محل يدرك لم 

فكمللشهد أوجائز السجدم بين جالس أو ناحد والإمام جث إذا أما 
قعوديوجد لا لاثه واجبه؛ ليت هنا فالتكبثرات تكبثر، بدون ايرل، ثم للإحرام، 

الشرؤعفاشحود مباثزه، القيام بعد مشرؤغ مجود ولا متاثزة، الهيام بعد مشرؤع 
ركؤغ.مله ليس وهنا ركؤغ، ملة قيام يعد يكون إثإ القيام بعد 

الإمام؟مع ١^^٠٤ به يدرك الذي الخد أو هوالمقدار ما ئائلت ئال، فإ0 
الإماموأذزكث أفنت، P للإحرام، وث إذا في،ا يزك ١^ فالخواب: 

الأى•حد ق والإمام امت أنت يض• بجص، اذ قبو ركوعي ال حل 
xnx



ارج4ألأ(باب انملأة) قتاب 

محل

يسثم ما \فظاو0.< ثه استحب ١^^٤ أو القيام ِق يداخل احس نإدا 
الركعةل بموم لكف ه البي أف هبمق أوو أف ابن ووى ئ المأمومع(؛ عل 

\مأورك انتظات زلأنة يدم، زهع لا:ضع ش ١^ ضلأة من ١^ 
ا>ف،إلأأذ؛فولٍنلأة كالإنتظارو ٣^;، لأ:ئق، يه زش 

ش:لمقه،زلآدثبمئلم،خق
واحد•لأم محرم جاعة 

ظهأ•زستي أ، الإأعةا يقيله أذرك ممد الإمام، نلأم مل كمأ زمن 

فضيلةمن شيئا أذرك أية أراد ؤإف ثظئ، ففيه الطاقه الفضيله ، iUJijأراد إذ ا ١ ] 
أذركلأمن ويم: آله وعل عليه اف صل ائل قزو هذا وزجه صحح، فهذا الح،اعة 

منركته أذرك ارمن أذ اللفظ هذا نمهنوى الصلأة«ره أذرك ممد الصلاة من ركنه 
وهذااكلأ0« يدرك لم فائه ذلك، يؤذ أذرك ارئن ومفهومه: الصلأ0اا أذرك ممذ الصلاة 

يدركحش الإمام سلام مل بالتض ابمة لأدرك أنه وك،ا الإدراكات، خمح 3، عام 
الطثقهالمضيله يدرك لا -ايه الراجح القول، عل الدليل قمار هنا، فكذا كامله، ركنه 

إلأبإذزاكركةة-أتتاونظتا:
محنئيناصةصأذنكمحة«.الأثث:ةزله: 

(،٥٨٠رثم)ركعة، الملأة من أدرك من باب الصلاة، مواقيت كتاب، الخاري؛ خرجه أ ا
(،٦٠٧رنم)الصلاة، تاللئ، أدرك فقد الصلاة من ركعة أدرك محن بابؤ المساجد، محاب ومسلم: 

خ.بمتن.عريرة أبا حديث من 



حهدبذحنبوالإمامi اص،يقعلىالكا،في٠^ص 

محل

أوثهايمضيه وما فه، ينمميح لا صلاته آحئ الإمام مع المأموم يدركه وما 
والمئفئهاقضواا، ماثكم اروما الني يقول ويستييد؛ إليه مام إدا يسمميح 

ض
هاثكم®وما عثي١لثةم! لموله آخرها؛ يمضيه وما أولها يدركه ما أف و'ءنهت 

محا«ااا

وكبتا-ادمعة، إل اتى لو ان فالأنا-اثئعة، صلاة إدراك عل القياس واثلمر• 
بليدركها، لم لأية حمعه؛ يصل لا فائه الأخثر الركؤغ فائه وقد الإمام، ملام مل 

نم]،محا•
ئئئوا«رأ؛م ®U وقال: هآفيا«رأا م ®U قال: الض. كان إذا [ ١ ] 

يكو0أو إلا اللهم الئمظ؛ن، أحد إلا يمل لم ه الي؛ أف أعلم~ ~واف والظاهر 
U سأ يقوو:®U أذ بم5ن فلا وإلأ محلفي، زش ل قالها  .jJcU  ماهئوا«م
يعيد.فهذا 

»دآفيا«قال: فإذا اي، هوكلام اي كلام به بمثز ما أختن فإة كان ووا 
محاسبالإتمام؛لأفاكاةصالإتماموارد

الساجد،كتاب وملم؛ (، ٦٣٦رقم)الصلاة، إل يعي لا باب الأذان، كتاب البخاري؛ أحرجه )١( 
هؤؤهه,هريرة أي حدث من (، ٦٠٢رقم)وسكينة، بوقار الصلاة إتيان استحباب باب 

(،٥٧٣رقم)الصلاة، إل العي باب الصلاة، محاب داود؛ وأبو (، ٢٣٨أخمد)٦!الإuم أحرجه )٢( 
رْؤوبمتن.هريرة أي حديث، من (، ٨٦رقم)١ الصلاة، إل السعي باب الإمامة، كتاب اني؛ والث



مموااسلأة)ااباسط(

صلأيهأول،  tjlJoالثامحة، بند واوا؛وو0 يمضه فيإ ٥^١ لأئه الشهور؛ والأول 
و\لن:وولأا.

ي،ستنإت سح ؤشستهن اش قال الكريم، القرآن ق بل العزق، للثة اق 
أنهى.بمعنى! مقاهي [ ١  T:،iL]_ه تومير1ا 

ؤيقزأؤيتعيذ، فيه، يتتميح صلاته، أول بوق الأدركه ما أن فالصحيح! 
إذاإلا يستعيد، ولا ينتفيح، فلا هوآحرها، يقضيه ما وأف ممأكن، إف وموره الفامحه 

الودي.ق يستعيد كإ ^، ۵٥٤١ف؛، فيستعيد ركعة، ذكل ستعيد بانه ملنا! 

القضاء؟يكون ، فكيفالمعري، مى ركعه أدرك لو ائه الصحح المول لهذا ؤيدل 
هوآخريدركه ما إف ملنا! ولو الأول، للتشهد غلس ثم ركعه، فيصل يقوم نقول! 

واحد.بتشهد ركعمن يمل لكاف صلاته 

وسوره،الفامحه يقرأ إيه تقولوف! يقصي قام إذا إيه تقولول! إنحم يقول! كانه [ ١ ] 
وجهم!لايلرمنامن هذا فنقول! صلاته، أول، يقضيه ماكان أف عل وهدايدل، 

الفاقنة،هع محورة يقنا إثه نقول! ولا به، م ثلم لا إثتا نقول،! أف الأول! الوجه 
اس•عل بلبجز 

ياو.ركهلم ثإ فضاء هذا ؤيكون الفامحة، مع محورة يقرأ إيه نقول،! أف الثاف• الوجه 
المأمومبممغن لا وفد الفامحة، عل بمتمز سوف الصلاة آخر ل الإمام لأف الإمام؛ ْع 
قوله!عموم ق داخلا ذللمثج ؤيكون فاثه، ما يقرأ فإيه سمكن لم فإذا غ؛رها، قراءة من 

إقامه.من فلأي فاتا هوا لأو دأغوا<ا مائ،كلم رروما 
وجهي!باحد الإلزام هذا من التحلص قمار 



اسقضاهانينيصالإئماسبجص

تقووتلأننا يiزمنا؛ ولا أحرى مورم الفامحة بمزأْع لا نقووت أف الأووت الوجه 
الفامحه.إلا فيه ليس الصلاة وآحر الصلاة، هذاآحئ 

أووق بمزأْ لم ج قضاء هالا لكن الفامحة، مع سورة يمأ نقووت أو القاف؛ الوجه 
صلاته.

قالفاثئة بعد سووه قراءة من بوى المهدا ممكن إذا نقول؛ ذلك عل وبناء 

ثانيه.منة السورة يعيد لا فإثه الإمام صلاة آحر 
معاذحل نقول؛ فهل الأمحر التشهد و الإمام الرجل أذرك نائل؛ ئال فإو 

يصلوا،١؟أئنكم ررما ^^٥; أي حديث عل ثحيب وكيف آلإمام؟ 

الصلاةأول من أحزى حماعه سيد.رك كان إذا إلا الإمام مع ادحل مالجواب• 
الصلاةمن ركنه أذرك ررمن قوله عل محمول هريرة أي وحدث معه، يدحل فلا 
أؤلها،من يدركها بصلاة يآق دكوئه يدركها، لم الحةيةة ق وهدا  ٠١الصلأ٥اارأذرك صد 

الصلاةيدرك لا حال ق الإمام مع يدحل كونه من ~ح؛را ا،لطلز اباعة فصل ؤيدرك 
معه.

يدركلم إمام مع يدحل أف بتن، كمث اف الإنإف نقول؛ فهل الحاعه يدرك لم فإذا 
الثافي١الحواب! الحإعة؟ معه يد>رك إمام مع يصل أف وب؛ن الخإعه معه 

 Iخارىت حرجه أJلم وم(، ٥٨)٠ رقم ركعة، الصلاة من أدرك من باب الصلاة، مواقيت كتاب ا•
حديثمحن ٦(، ' )٧ رنم الصلاة، تلك، أدرك فمد الصلاة من ركعة أدرك من باب الساجد، محاب 

قؤهبمثن.عريرة أي 



مم1اااسئة)واد،اسلأ(

روايتان!دشهد0 موصع في أوالرباعية ا،لخرُسا مى إلاركعة يدرك لم فإن 
صلاته،اول اأمفي لأف يتشهد؛ م ْتوالتتي بزكعتم( يأق إح^Jامما! 

^١^،ص بالثوزة، فهإ زمحان:^١ زلأبجا ١^٥، وو صفه ^١ 
كغ؛راص.

هبمهمنعود ابن عن  ijjriلاك ؤبلسا١أ؛ نم يأق.زضؤ واكانأ؛ 
ثنم:نك'،ش.

مصيمإدا '، ١^^ ١^^ كزر الأخ^ر سهد0 ق ^^٠٢ مع جلس نإدا 
نلم.لم ه الثي عل وصل سهد، علته ما 

وقخفذأ\القول هدا عل حس يعتي! صلاتؤء أول يقصيه ما أة عل بناء هذا آ ١ ت 
يانهالقول عل أثا صلاته. أول يقصيه ما إل يقولول؛ أقإثم مع ه وكنه عفب يئلس ررإثه 

0

مصطرب.فهدا متواليين بركعتي يأق 

جلوسههو الإمام ْع جلوسه كان إل ،! Jliيعضهم حلاف، فيه أيما هدا !٢[ 
الإمامنشهد فإف رباعت، ي ركعتم الإمام مع أدرك يكوف أف مثل التشهد، كرر الأول، 

بلا:زد لأف الأزل؛ التثي محزث الحاJ ُالْ ففي أزلا، -^١ له سيكوف الأمحز 
><مامحغفثه•

قمعه يدحل أذ مثل الأول، تشهده ليس الأمحئ الإمام تشهد كان إذا وأما 
صإلا له جلوس تزنحع ليس الخلومن هذا لأف التشهد؛ فإن4ُبجل الأخمة الركتة 

وجه.له وهذا بالفعل، يتابعه كإ بالقول فيتابعه المتابعة، 

مرتتن،التشهد ثكرار عل دلل لا لأية التشهد؛ يتقمل ل -الت قمن ومنهم 



سقضاه1نينيههالإئماسيضو

نحل

مذإلا نجد لم مإف أحرى، حماعة ل يصلا أف اشب ا-إقإعه ماسه مإف 
رجلاارأل رْ؛.بمتئ تعد آبو روى بإ معه؛ يصلا أف لتعضهم استحب صل مد 

وهدا ١٠معه؟ كصل هدا عل يتصدق ررمذ ت ممال اممه. رمول صل وهد جاء 
ثنعالمد صلاة عل مضل الخهاعة ررصلأة اف.ت رمول ؤلمول حض• حديث 

عليه•مممئ وعيريذدرجه" 
ومنجدا-اءزام، ائنجد ق كرهه أحمد إلاأف الناحد، حمح ل دلك ومحور 

•' الله.انمول 

٠احره إل وستمر الهد، فيكمل 

فالأقوال

كانسواء مط1ما، التشهد تكرر اثه وهو المؤلف، إليه ذهب ما الأول! القول 
لا.أو تثهد0 موضع ذلك 

تثهد0.موضع كان إن يsكئره أثه الئاق! القول 
نشهن.؛.موضع أوليس تثهده موضع كان مواء يتمن، الثالث،! القول 

حوا،معل امثمز ؤإن -؛^١، معل كزر إذ وامع، هدا ل الأم نحن! ونقول 
الثلاثة.الأقوال هد0 بين مصل دليل هناك وليس 

واحدمّجد ق الحإعة ؤإعاذة واحد، مجي• ق الحإعة إعادة مسالة هده [ ١ ] 

أقسام!ثلاثة إل تنقسم 



ةت1و،اسلأترواباسط(

كالمساجدوذلك صل، ص نس فآكل للعاؤة، المجد هدا يكوف أف الأوو<ت القسم 
المزين--محطاُت، الحطات ق تكون الش اجد المت مثل الطئداتا، ق ذكول التي 

ينكىولا للمإرة، هده لأف واحدا؛ قولا مآكروهة، غتز فيها الحإعة فإعادة أوغثوثا، 
أذاتكرو0 مر صلمزا، حماعه جاءئ، كثإ ضقوذ.' بعصا، يطأ _، LJينتظز؛أذ 

يوجدكإ وحدهم، فيصلول الصلاة، ق الأول الحإعة ثزعن، وقد حماعة 
السلمي.تقيم إل يودي لأيه حطأ؛ وهدا الطزق، احي مق هدا 

بملموفأثم يشل وهزلاع المعرب، محل لم ندحل نحن قالوات إذا ولكن 
ركعثن،ممصلوما تمر فهم العشاء يصالول كانوا إذا لأنئم مؤ؛ لا هدا هلتات العشاء، 

فاتواركعة آحر أدركتم فإذ معهم ادحلموا لكم، بالنسبه المثرين، صلاة يعيُ لا وهدا 
ولابزكعة، فاتوا ركعة أول ق أدركتموهم ؤإذ العرب،، نخلوذ كنتم إذا بركعتمر 
للملم؛ن.وتفريق غلهل فهذا وحدكم صلاة تقيموا أذ أما ^ا، ق إشكال 

بدعهفهدا ١^؛،، احي مغم ق راته الحإعة إعاده سحي أذ الئال: القنم 
السعودية،الحكومة عليه ئتول أن قيل الحرام المجد ق يفعل كان وهدا مكروهة، 

هبه،من ق يتيعوثه بمنر يصل إمام كل أئمة، أزبعة قيه يمل الحرام المجد فكان 
المقامهدا فيقالت إمام. ولالإلكمم إمام، وللحنفك إمام، وللشافعك إمام، فللحناش 

يتفموذج أحيانا الحظ، المقام هذا الثافعن، المقام هدا المالئ، المقام هدا الحئ، 
الشإلثة.الخهة مع يمل وهدا الحنوق، الح؛هة مع يمل فهدا حميعا، 

حناسم،محر كان ولهذاا الملمن؛ لتفريق وموجبه منكرة يدعة هدا أذ مك، ولا 
فيكونواحد، مجد ررالمحي وقال! هل.ا، ألعى أذ ■ءايه~ اللب —رحمة العزيز عبد الك، 



اصضاه1يهمصالإئماسبجضل ٤١٠

متكزه. U-Jbأثة ق شك لا فهد١ الأئمه، تعدد أذ ينكى ولا واحدا®. إمامة 

الذيهو وهدا طاريه، المجد هدا ق الحإعة إعادة تكوف أف اكالن،: القلمم 
فهناالصلاة، مى وانصزموا الممجد طا ق الناس صل وقد حماعه فياق كثيوا، بمر 

أحزى*.حماعة ق يصل أل ينتحب *إيه ا،لووما قال كإ نقول 

تغالثحل *صلاة وملم: أله وعل عليه افه صل اش، قول أولا؛ ذلك؛ ودلل 
اوجل،مغ صلاته مى أرش الره ح وصلاته وحدة، صلاته مى أرش الرجل 

عام.وهدا اله«راُ إل أحب مهر أكّر دما'كاف 
بأصحابهجالس وسلم آله وعل عليه اه صل والبي رجل لحل أيه ثانيا• 

وط٠ْ معه؛ ومجل الصحابة أحن. إليه فقام معه* مصل هدا عل يتصدق رامي فقال؛ 
أحزى.حماعة حماعة؛U. إقامه 

صلاةمى أيصل الخهاعة صلاة ١١س؛ قوله عموم من المولث به امتدل ما ثالثا؛ 
عام.وهدا درحة® ويرين بيع الفن. 

رنمالخ،اءة، صلاة ضل ل باب الصلاة، كتاب وأبوداويت (، ١ ٤ ٠ أحد)م/ الإمام أحرجه ، ر١ 
بنأب حدث س (، ٨٤٣رقم)انمن، كانوا إذا الخ،اعة باب الإمامة، محاب والنساتي: (، ٥٤٤)

رء؛هننّكعب 
رنممرتين، السّجد ق الخمع ق باب الصلاة، كتاب داود؛ وأبو ٥(، )م أحمد الإمام أحرجه )٢( 

رقممرة، ف، مل نل. مجد ق الخإعة ق حاء ما باب الصلاة، كتاب واارطيت (، ٥٧٤)
لآ.بمتن.الخيري صعيد أبير حدث من ٢(، ٢ )٠ 

اياحد،كتاب ومنم؛ (، ٦٤٥رقم)الخإعة، صلاة نحل باب الخإعة، كتاب البخاري؛ أحرجه )٣( 
عمرابن حديثا من (، ٦٥رقم)٠ الخ،اعة، صلاة فل باب 



٤١١ةتادااسلأةربابا1ج4اط( 

كفضيلةالثانتة الخاعة مضيلأ أف يمحي الحدث حذا الامتدلأو هذا ولكن 
أوفالظاهئ ظن؛ عندي هذا وق درجه، وعشرين سع تكون أما أي الأول، اباعة 
الثانغأما الأوق، الحإعه هي إثإ درجه وعترين بع أقصل تكون التي الجاعه 

وعشرينسعا تكوف أ0 ثلص لا ولكن الانفراد، من أيصل اباعه أف شك فلا 
الظاهر.هو هدا درجة، 

أحدمدى إذا فيإ إلا الحإعه يعاد لا إما قال،ت العاناء بمص أل وقد؛لتا هذا، 
الأثري:الدليل وعن الفني، المياس عن يكوف ما أيجد مى الحميمة ق وهذا عليه، 

الدِللالآري:فقديئئوة.أثا 

شخصمع الحإظ نحام أذ أم ه الض كان إذا فيقاو: القياز وأقا 
المحيىهذا لأ0 أول؛ باُب، من له يضيله تكون شحص مع فاقامتها عليه يتصدق 
يملمنهإ واحد كل الحاعه فالته، اللذان الداخلان والرجلان نملا، ممل 

امضِسبأنل•^طمجفيمءإقاتيؤ،همضا،فاذا 
ارإمات يقول الولمر لكن وجه، له لكاف تجتر هنا الحاعه إل ءايلت لوقال بل 
واحدكل وصل تمرقا، الداخل؛ن الرجالإن هذين أف لو قوله• عل وبناء نسمبج؛ا 

دكافحيثي الحاعة بوجونم، ولوقل الأجز، فامإ لكن إم، عليهإ لم؟كن وحدة، 
الحإعهلأف الحال؛ هذه مثل ق الحاعة بوجويب يئرم لا اف الأنلكن وجه، له 

الأود.ما-بمماب،ائة 
العارضالأم هدا ق حتى الحإعه نحاد لا يقولوو! الذين إف قائل؛ قال فإ0 



اح«دبذحنبلص ي امام هلي اصليق  ٤١٢

ومعهالمجد يحل اله د?.بمتن عود مابن عن روي بآر امتدئوا الصدقة حال ق إلا 
ذك:عن الخوانم، ق فيقال وصل، البيت إل فانصريح الماس، صل وقد أصحابه، 

?،٠^١قد فرآهم المسجد يحل اية عنه روي قد ةأ.ةتئ عود مابى إف أولأت 
قحول ملابن فتكون عنه، ررالمعنىاا صاحب نقله هكذا ، بأصحابه حماعه فصل 
قولان.ذلك 

عاما،قولا وليت عم، قضيه بتته ق وصلاثه حوي مابن رحؤغ إو يانثات 
يتهاوفأو الخإعة أقام إذ حاف، دْ.بمئ عود مابن يكوذ ربإ يشل• فعل أي؛ 

اقتدواالحال هذه ق رأوه فإذا جليل صحابأ لأيه الأول؛ الحإعة إل بالحضور الماس 
الأول.الحإعة بحضور الناس يتهاوذ أذ حماعه يصل الماس رام إذا فخاف، به، 

أذمن حوئا معه؛ الذين بالحإعة ليصل بيته إل ذهن، ربإ ظ^بمئئ إيه يالئات 
قرعترحتى حوي مابن ناحر لماذا ؤمهر• فيه، ما المجد" "إمام الإمام قلب ق يكوذ 

صحايأ.اثه سإ لا وارد، أمر وهلءا بأصحايه؟ يصل وحاء الصلاة 
هذهكوضوء عل ليس امحه ندكن عود مابن يكون فربا يدري، لا إثنا - رابئا 

الاحتالأُت،.أصعق الاحتال وهذا لتثوصأمنه، بيته إل 
يموجوها، محتمل عم، مضيه ئة.ةتئ حوي مابن فعل إف مولت حال آكل فعل 

الرسولأحاديث، عليه تدل با معارضة هي ثم صل، اثه عنه يروى با معارضة هي 
الئة.عليه دلث، ما عل أي: الأحر، عل والنول هيائةأقلأمُ، 

(٥٠ ٤ ه/ ) الصنف ل شيبة أي ابن حرجه أا 



٤١٢ةت1باسلأءروابارجماذ( 

فنل

جيلررإتما العي لٌنل أمعاله؛ بند أقعاله ثجعل الإمام، الآموم ؤيتع 
حميميذ اف شخ هاو: ؤإدا دار'قنوا، زثع ؤإدا وةكمثوا، لإدا ُه، جوتإ الإمام 

للتنقيب.والماء عليه• مممق هانجدوا،٠ نجد نإدا الحمد، وللذ رنتا هقولوا! 

•ممسيم امُْ

لمحمده لمذ اممه شيع داو(ت إدا ه اممه رمول كال رمح.بمتئت الإاء ومال 
ئعءئابمة.ققهااأ.٧^١، 

سعقات. ٢٧ُمى ايم لأثة يمح؛  ٢٧مله أو إما٠ه مع للإحرام كم هإف 

قال:ولهدا ١^،؛ وعدم ١^، ذ المادزة 1مين: تكوذ ١^ ]١[؛ذن: 
هداوعر التنقيب<ا عق يدل ررإما : ^؛٥١٥الؤلما يقول والفاء ةكمثوا«راُ كمت ارإدا 

ذلكفإن للدعام تأحن قاس كان ؤإل حتى الإمام عن المأموم يتأحر أف الثق مى فليس 
وسمنائ.

المأموم——صلاة صلائه سعقد لا أ0 الإحرامئوحب تكبمة ق مواءمته إدذت ]٢[ 
التكب؛ر.يتم حى صلاته كعقد لا الإمام فإف صلاته، لأأثنعقد بمن اسم لأثه 

وسالم!(، ٧٢٢)رمم الصلاة، تمام من الصف إقامة باب الأذان، كتاب البخاري: أحرجه ]١( 
غهبمنإهريرة أيير حديث، من (، ٤١٤رقم)بالإمام، الآموم امام باب الصلاة، كتاب 



سقضادىنيهمصالإئماسبجينل ٤١٤

اجتمعلأئة صلأيه؛ مند ولهأ الثق، لمحالمة كره معه الأيعاو نائز يعل نإو 
ألأمقروام لقزو سراأني؛ ثلئ نُغ نإذ3ةغأن اوثن'''، ل نتن 

التحرين؛.يمتفي والمر مسلم• وواْ ولائاكيام® ولابالقجود، بالرٌكؤع، 
يزهغالذي بجشى ررأما هال؛ انه الم. عن 6هئ هريره أبو وووى 

أند^٠٠٢ > llijه. ئقق ^١^(( زم زأنة اشُ بجَل أن الإىم مر زك 
ماتياب، وُ ءنلأةلث;ءني ثئ كاف م قال: \ص ^١ ظل؛ ضلاثة أف 

العماب.عليه تنس 

ا،لوواممها ما أمتة \لم؛تي.1 معهِق اجتمع لأنه صلائه؛ يمحح الماصي؛ وهال 

وهوالركؤع ل اجتمعا بغده الإمام ركع ثم الإمام مبو ركع تإ أي؛ ]١[ 
ركؤعه؛ل وزمع ركع أثه ررلو قولهم؛ لهم بملم أف لأجل ذلك قالوا ه الرآس، 

الركن•ل معه §بموغ لم لأيه بطلن٠٠ إمامه 
مبنم ١^٠، اوجل ٥^١ أن ~وهو الأول التعليل لأف علين؛ التعليل هدا لكن 

هوالمحح.سطل~ أف فوجثت لصلاة اق 
٠؛نِءتهممئر أحمد الإمام كلام ظاهر كان ما الصواب الأول؛ والصواب ]٢[ 

الإمامقال وكعا العبادة. ذفسر، ق محرما سيئا هعل لأيه صلاته" ثطنش نبثه إذا رراثه 
العمابء.عليه عئش ولم الثواب له لرجي صلاه له ر'لوكاف أحمد 

ارك5بلأثه ياطالا؛ فصلأJه محور لا أثه عالا متعئدا الإم١م مل لوركع إدذ: 
ْعلكس الركن، ل واممه إمامه لأف ئطل؛ لا صلاثه أف والمدهب رل.لك، عاؤا محفلورا 

(.٢٣٤والإضاف)Y/ (، ١ ٤ الير)Y/ والشرح (، ١  ٦٩)١/ الرواتن انفلر: )١( 



٤١٥اساعات( باب هتابااسلأة) 

العبادةق محرما كاف ما أف القاءدةت لأف للقواعد؛ محالف وهدا سمه، هوآثم ذلك 
لها.وشد لها مبملو لهو 

والظلأن؟الفساد بتن فزى محاك هل قاثل: قال فإن 

عزىفلا مدت. يعنى وتطلن، يطلت، يعنى صلاته مدت ثرى، لا فالخوامح،! 
العلم:أبواي، مى بابي ق إلا لآئيُآق الحنابلة عند والماطل الفاسد ينز 

الإحرامّالا'ن،الأئو:فيباك،
وساكاو:فينيامحاح.

الإنساو١^! فاذا لابملوالأ؛الثذَة، الإحرام إة يقولوو: الإحرام باب ففي 
دلباباع فالنثلث، الأوو• اشحلل قبو باباع وبمني إحرامه• بمش محرم وهو 

مائي.إثه يقاو! ولا باطل وبالردة باطل• إيه ت بمال ولا فاسد، الأول القحثل 
احتلمواوما باطل، فهو مائه عل العلهاء أو فإ المحاح: باب، الثاف: والبابح 

محريمه.عل محتع لأيه باطل؛ الندة ونكاح يابمل•، وؤ بلا فاليحاح فهوفامن.، فيه 
المسجدق الحاعة إعادة ل ^٥١^٥ أحمد الإمام كراهة وجه ما قائل- قال فإذ 

غزحا؟دون السوي والمجد الحرام 

الثاس_،،الإمام ور حف عن الناس توادي أف محشى يائه علله ذللث، وجه فالحواب،: 
كإالدية- -يض: الثوو< الإعادة سيل عل ذللئ، كان إذا ءادة: أف بمتفي وهذ-ا 

سبق•فيا بمعلوف 



^قضاه1نييصاسمماسنيضل ٤١٦

لإلمعه، بدلك، ليأئ يعود؛ أف وعليه بأس• يلأ يامسا أو جاهلا معله ؤاذ 
تيجلأبج؛اكئزبم

ُالتحريمعاج عندا نقعه مو ونجد إمامه، أذ مو ونقع زكع ؛ف 
ثامتاأو جاهلا كاف نإل معظم ِفى يإمامه ياتم لم لإنة صلأيه؛ بطلث، 

ي}و اوىثة؛ ؤللم:سطث، _^، JJج تبمم لإ 

صلاتهيللأن ففي اوم إل الأم نق إذا الأْوأ اصل: لهدا ايئوا [ ١ ] 
ذاكزا.ثاؤا كان إذا هدا اشللأف، والصحخ يج °ؤ

الإمامتكبثر ظنه صوئا نجع أو غافلا، أو ناسيا كان أو جاهلا كان إن أما 
لمفإذ إمامه، بحد يه ليائ يرجع أذ عليه نجب ثر*يع، فإثه الأمر، له نيئ؛ يم فركع، 
لاتممنسر الثني الؤهدا وقال،ت الؤكن. ق معه اجتثع لأيه صلائه؛ صحن ينعل 

غثيمئهأُ ر الثم ينكى ررلأ وقولهم• به، ينلم قد يسترا؛ اُإده ت فقولهم منه،ا \ذئلإو 
واحد0.هده انتظر. للمامومت فيهال، اشمر، ينكذ إي منلم؛ 

عامداالإمام، ذي مل ومجد إمامه، أذ مل ورغ رٌكع ررفإذ قال(؛ يم 
سممهإذا هدا ١^^، معظم ق يامامه لم لاثه <ا صلاته يطلن بتحريمه عالئا 
بالرمعهم، لأثه برم؛ إمامه سم، فهنا الإمام، يركع أذ مل وزثغ ركع باق ه، 

صلاته،١.سهلل ررإثه فيقول(! الإمام، أذ مل تاما 
لنا١^٣ بتلك( يعتد ولم للعير، صلاثه؛ ثبملل لم ناسيا أو جاهلا كان ؤإذ 

سمةإذا هدا اوكعق. معفلم ق به ياتم لم لائه أي؛ ذكننا. 
والبمقالزكن، إل ئ الإف: فعندي 



٤١٧اتجاط( باب اسلأة) مماس 

نرابمتلم الإمام، ثل الأم إل بجل المأم؛ أن ط: م اد ثالئ 
البطلان.والصحح قولان، صلأتؤ بطلان ل فهدا يلحمه. الإمام بمي• فيه• الإمام 

الإمام،إليه يصل أف مو الركن من بجع الماموم أف فمعناه: بالركن الثبى أما 

الثهسمد صلأتة بمغ ذاما عا1ا كان إن ّقة إن4ُ مموو: فهدا 
ذلكوطلوا ركضُ، تطل لكذ صلأتئ، تطل لم  C-Uأو جاهلا كان ؤإذ %ني. 

إمامه.مل ورح ري إثه حيث الركعة؛ معظم ل بإمامه ياتم لم بائه 
أوبمبثة\لأغا إل بمبثة أذ ب؛ن  llxUأوجاهلا كان إذا }ئ لا أن4ُ والصحح: 

١إمامه بعد به إمامه سبق بإ ليامحا يحوي جهله زال تم جاهلا كاف إذا فإثه بالركن، 
سجعم مثجد، لاشجود، مت5مثا الإمام فطنه صوئا نجع رجل ذلك: مثال 

كيفجاهل، فهدا بعد، سجد لم والإمام فرح، رافعا، الإمام فظسه أحرى مره المومحت، 
منجديعود الإمام، سجد ثم السجود، مى رح لثإ مول: ل إ صلاثة؟ ثبملل إيه نمول: 

سذوو.لأثه للملأة؛ مبطلة عل هنا الئجدة نياده وتكوف إمامه، بعد 

بعصفإف المنارة، ق الموت مكؤ عل الصلاة رح من أمحرا حديث، ما ُن،ا ؤمن 
بعمىإف بل نجا>وا، أو فركعوا إمامهم، ءلتحْ حولهم س نير نمعوا إذا اجي• الم

ْعيمثول حنن بصوت محولة جئدة قراءة ايجد ق جارهم قراءة كان إذا المأمومان 
قالتفإذا الإمام، هال.ا مع فيمشوف قزأ، الل.ي ما يدرول ما إمامهم محنركوف الإمام، هنءا 

منوهذا ١ أحزى محورة ق إمامهم كان ؤإن آمي، قالوا: لالفاتحت;ما[ ه آلمآلُا ءؤو؛لآ 



بذضواص الإمام ص ي الناش على المميق  ٤١٨

اومحنةوالاعتداد الصلاة و3للأ0 ؤي زمحع، زكع فلتا ية زكع لإل 
وجهان•ثننيانه جهله مع 

لركهصلأيه، بطنت عمدا، انأموم وكؤع مبل ووغ الإمام، ري لإل 
ذان°موسر، تبق لأنه بطن؛ لم دلك، يحو أو عمنه أو لنوم كال ؤإل التاJ٠نه، 

وجهان!مفيه لعير دلك، من باكنر تيمه ؛ف 
د،كاوخومواص.
ظلاوئ؛لآٍامحةيلأاأ.

المتارة.فوق من الصوت بمكؤ الصلاة ري مقامي 
والئواببالئكن. والثي \لأق إل الثي بن العل،اةبوقوف أف الخلأئ: 

كانؤإذ مطلئا، باطنه فصلاثه ذاكزا عانا ابق انكان متى وانه بينهتا، منيى لا أيه 
الإمام.بعد به ليأئ يعود أل وعليه صحيحه، فصلاثه أونامتا جاهلا 

الإت؛وكع الإمام، صوث بمثع لا أو الإنسان بمل ^١، يقع ٥^١ ]١[ 
يلغىهل يصنم؟ ماذا حمده،ا لمن افه ررتمم قال! وقد إلا به ثمحس ولا وينيم، مثلا 

الثىُه؟

باقذلك، من باكثر سممه فإذ الإمام• ويثاح ويري، يرؤع يلمحها، لا نقول• 
وجهان!متابعته ففي غافل، وذلك ومجد وري الإمام ركع 

شبجاثئبهالإuم^جبماع.



٤١٩_^( Slub)_luL؛:

يقوو!تعليل، هناك ولكن دليل، هناك وليس 1^^5*4، هده يبطل اكاق؛ الوجه 
بأكزعنه ثيلم، إذا ما بخلاف ييث، نحلما فإيه بركؤع الإمام عن هئلم، إذا لأيه 

الثكعةفاتئممتذلأ؛خ.
عدزثاهدمنا ما والكشر، القليل ق قائم العدو لأن ت فيقول الصحة وجه وأما 

هووهدا الكم، باكحلف فلنعدره ك\لثكوأ— هام بركن ~ولوكان القليل ياكثلم، 
يلغوبل فاثه، ما يمضي أف يتوجه لا هنا فاثه مكانه إل الإمام وصل إذا إلا المحيح. 

ملممه.ركنه له ؤيكون لال«أموم، الأول ^^٠^ ١١
بمزا،وقام ووخ ومجد، ورقع الإمام، فركع الإمام، عن ثمحثث مأموم مثاثه! 

نقولتلا هنا كاملة، بركعة عنه نحلث فالآل اكانية، الركعة ق يقرأ قام حنن به فاحس 
عليه،أنت، ما عل ابق ت نقول بل الكببمر، الخلل مى ذللث، "ق لها فايلئ،؛ ما نمقي إيلث، 

ملممة.ركعة للثج وتكون 

الإمامملم فإذا الخانية، والثكعة للإمام الأول ١^"^ من ملمقه أمتا ملممة) معنى 
فاتن،.التي الركعة بدم مأيتخ 

وهداوتتابعه، يه نحلمت، تأق؛،ا مكانك إل يصل لم الإمام كان إذا أما 
أنت،الذي الوصع إل يصل أن إلا ولو*كثر، عنه به نحلمت، بما تاق ايالث، ر؛ هوالصحح! 

فيه«.

١^؟إطاله المأموم تنئي إذا ام U قائل: قال فان 
هووهدا صلاثه، ، iJdajواحد بركن الإمام فارق إذا فإثه تعمد إذا فالخوايج: 



صاضاهانينيصاسمماسنيص ٤٢٠

بمدر.لكن إذا ستلكتيإلأ 

ظئة«؟إٍا أو: ئققه.. رئ ررإبجا قنِلث1: ق الض و الفزى U هانز: هال وإن 
اوكعةق الإمام واهي اُة معناه ماسهاا »ركعه هلنا: إذا اثنا بينهإ المرى فالحواب: 

إذاإية نقول: ولا القضاء. من فلابد القفاء حيث من أما الثانية• الركعة وق الأول 
ئلممه.ركعه ثبمى نقول: بل الصلاة، ثبملل فإما م؛كاذؤ إل الإمام وصل 

اموع)م>/خ؛؛(،والإظف)آ/هم>(.\م.■ ا



 Lu٤٢١الآن«ة( ست اسلأءر ؛؛

واو،سةالآئنة
*ء أ* 

أمام:حمثة ي مقا زالناز \لإج صئه أخدئ: 
1^1؛^العدو ١!^^؛ الث-حلأ زهو حاو، بمكل إمامته تحح مذ أحدها؛ 

منعود،وابذ در، آبا لأو عدا؛ كاذ ناف إمامته فتصح '، و'نرا,يطهااالصلاة أركان 
أمدلأ4/ كا ثملآ معد ادا ١ يدم؛ . ر'معلاش أصحادا م•, واأسا ٠ وحدمه، 

مامحي،فاقالإ.
يومممحتوم أم ابذ ينتحلم، كاف ه البي لأل الأعمى؛ إمامة وثصح 

الأاسوهنأضوواةهمئاوئ•
.....لدلك،ب. \لخمج إمامة وثصح الشم، ممد قامنة حاثة ممد العمى ؤ/أل 

,ُِِ, ة ,ب .ِ .َُِ.ه. ةَ , •« ء ءُ  قإمامتها تصح فيقال: إمامتها؟ ثصح أبما ا،لرأة آليت قائل• قال إذا ]١آ 
ومنحضه من بمذكانوا حال، بكل إمامته ثصح من عل والكلام الزجال، يوف النساء 

جنية•بذ يكونوا لم 
مناحترارا وراالنلماا الصغر، من واحترازا ا،لزأة، من احترازا وُالرجلاات ]٢[ 

احترازاوثزاتطهااا الصلاة بأركان وارالقائم الفاسق، من احترازا وراالعدلاا الكافر، 
يومأوعار الزكؤغ، يستطيع أولا القيام، يستطيع لا كالذي عنها، العاجز مذ 
ذلك.أثب ما أو 



^قضاهانيهمصالإئماسبجصبل ٤٢٢

مديسهوملأينكنلأنه إمامته؛ لايصح أصحابنا• بنص ممال أعمى أصم كاف ءإل 
والثهوعارص،الصلاة، واجثات مذ بثي؛ قل لا لألأ صحبجا؛ والأول محثه• 

الثجود'بحكم كاُبجل وحودْ، احت،ال الصلاه يطل يلأ 
نيماثالأمابمْا،أذا ولدالزناا٢'، ويصخ!ناثه 

المن؛»يؤم ه: الثذ ( Jyعئوم لدحويهبِفي دينهم؛ 3، 
متيمتا،صلثأصحاه العاص ئ  jytS■لأف بالوصئ؛ اليمم إمامة وثصح 

ائامحح.أنته صححه، طهارثه )، S/jبكرعليه؛ ولم مصحك، اللمي. وألحم 
فضل

نزقان:؛ Ujيش:تذلأضإنائه؛ 
يثزطأحل ومذ والمجثون، كالكافر لنمسه صلائه يصح لا مذ أحدمحا؛ 

...........مسه،٠ لةِق صلاة لا لأنه يحال؛ إمامته يصح عذوقلا لثم أوواجب 
إذاانه لاشلث، لكذ إمامته، يصح الأعمى الأصم اف الأنأ0 والصحح ا ١ ] 

نهوأول.بصيرا ٌم.ينا كان 
أبيه.]مأ[لأنئقل:سةشؤم 

الأشياء.بعض ق اهلوف يتأثم الجوؤ عل الغائب ت'ُاء 
لاهح.ولهذ.ا اعامل، وليسكالئيل الخئقة، ل فيهشنا لأن ]٤[ 
ثصحلا يقول؛ العلعا؛ بعص لأف هدا؛ عل المولث نص واصح، والأعرابأ ]ْا 

وانحط.فالمأله ؤإلأ سمْءلم، 



٤٢٣ممباسلأةابمبكس( 

بن^١ ناق>س!ذاولم:ممنهضما"ض ص \بى؛لاق ك
حرجثم الصح، والناس صل انه رئ.ةثق عمن عن روي ج وحده؛ أعاد الصلاة 

الناس.اعل> ولم يأعاد، احتلاما، ثوبه قوجدق ائاء، ،؛رئ ا-اتؤف، إل 
لهمولم عمر، وابن وعلآ، عمحاف، ض هدا يحو الأئرم وروى 

به،الإهتداء ٠ندوراي ١^^ لكال يش، مما هدا ؤ/أل إحماعا، هكارز محالئن، 
ؤاتياتئسث،رلأبجامماُ.

الإنامك،فيفاض،ظِلي؛
الإتؤناذا٢ا.ل٩^ ذلك ذ\مأ 
واكيدد.الواحد فثشمل ابض، هنا به ا،لراد الآموم [ ]١ 

نوعان!وهم إمامته ثصح لا خن التاف القسم هذا ]٢[ 
لنفسهصلاته ثصح لا فثى كالكافر، لنفسه صلاته ثصغ لا من أحدهما! 

كامناكان إذا لم إماثه. نصغ لا فإن4ُ ^تا كان لو ظلكاي لغية، إماشُ تصغ لا 
كإبخفائه، معدورول لأتم صحيحه؛ صلاتم فإف بأناس وصل ممره عل علانه لا 
فهذانمل، الناس أمام لكنه به، يعرف ولا الأخر باليوم الإياف بمكر رجل اله لو 
فتصح.معذور، فإثه جاهلا كان من وأما بحاله. عالما كان لمن إمامته ثصح لا 

علهوجبم، كافر اثه علم متى وأنه مهللما، نمح لا أما اجلولف كلام و٠لاهر 
كذلكثيء. عليه ليس الإمام بحاو الخامل أف وانمواب، ثظر. هذا وؤ، الإعادْ، 
لكنهمحنوئا يكون ربعا نعم، نقول،' محنوئا؟ ثخصا بميم أن يريد أحد فهل المجنون، 

فظاهركلاممحنون، اية الصلاة ق ثتع أف يعد علمننا ولكن أحي.، لكل حنويه يطهر لا 





٤٢٥ممبانملأءررابسةاص( 

الحدث،الإمام نبق لو ي ْمبى ما عل يبني انه المأموم عنةِفي وحكل 
•الحدث سمة مذ بخلاف طهارة، عتر عل بي نفى ما لأو ؛ الأوو 

بميمحمما؛ يعيدوف أقم مالمحوص بعض، يوف الامومير؛( بعص علم ؤإذ 
،؛ila^Jبالعلم اخص لأنة عل؛؛؛ ُنذ الإعاد٥ قص أذ ويشل فه، المشمة 

لوأحاJثاي Jاثiلأن، أ\-نضثا 

كعاعنها، التحل أمأكنة إذا صلأية بطل لا أما ت الجاثة مسألة ق والصواب 
نعليهل أو صلاته، ق وتنفي عنها يتحل أن يمكن فهنا نجاسة غتيته ق كانت لو 

صلأنه.ق ؤينفي يتحل أذ يمكن فاثه 
قافا،لأموم به يعلم لا وجه عل باطله الإمام صلاة كانت، متى ائه والقاعانةت 

لمفسق عن أو نجاسة، عن أو حدث، عن ذللئ، كان سواء صحيحه، الآموم صلاة 
المهمقول• وبدون ذكر بدون ؤيجل• يركع أوكان به، نعلم لم كمر عن أو به، نعلم 

صحيحة.صبملاثه أل فالصواب العلم، الماموممعذور؛حا؛-م أل 

الإمامعلم إذا واله صحيحة، صلامم قاف يعلموا لم إذا أقبمم الصواب! [ ١ ] 
وقدمعذوروف، المأمومئ لأف الصلاة؛ حإ يم مذ وأمز اصزف، الصلاة ساء أق 

منم؛ العد.ر يعدم ملنا ولو [ ١ لاكناين:آ■ آتقعمه تآ ك ؤ»آمإ تا3قؤد\قت اممه فال 
طاهزة؟ثيابكؤ هل طهارة؟ عل أنت، هل له! المامومول يقول إمام تقدم كلمإ اثه ذللئ، 

ثجاسه.ثوبه ل أوأل محد>ث، اله لوبش فيإ الحرج 3، يقعوا للملأ 
الإمامعلم سواء عليهم، إءاد٤ لا فإثه يعلمو١ لم إذا الماموم،ذ أف فالصواب1 

انتهائها.بعد إلا يعلم أولم الصلاة، ثناء أق 



اسقضاهاينيه4اسممأسبجص ٤٢٦

ئثة؛شبمضرؤون:
-؛،jis"إدااث اركمن هقؤيقنئ.' در لأي( البي. لٌنل ثمحح؛ إحدامحا؛ 

ررصوقاو: ُو؟ ي ثك: قال: ثنيا؟« عن ١^؛ محئون ١^١٤ عايك 
من)ك(.(( ءإٍِالك٥٥محل، هإذأذزكثياميم الألأةِلنءبجا، 

وراءيمثان والحسين والحس الحجاج، وراء يصل عمر ابن ولكل 
مزوال.

اض.يموJ٠؛رئول شمعت، قال: ظ^بمنئ جابرا لأف محح؛ لا والئانية• 
نوط4أوقاف بثلطان، مهرة أذ إلا مؤمنا ماجر دلا رجلا، ائراة يؤمن ررلأ 

هُلأبجسمماطاص.

let:أمر البي. لأل 'مرجا؛ دول والمحل اّبممعه تحح اف أ و؛قثلا 
يفضىالماسق حأف1ا منها ماثع واحد، بإمام ّهتص وماجر؛ بر كل حلم، 

ال2قألزات,نائر دول فيها ئومح مويتها، إل 

ابمةو الفايز حلف، الئلأة تحغ أبا الدم،ُأ' هو الاحيال ٥^١ ]١[ 
داؤا،ابمه محل لا أف لزم تحل لا ئثا: لو لأتا غ؛رهلم؛ خلئن، تذز إذا والعد 

المد•لامحلا وأف 

وأذمحل أو وخدة، أذمحل قالما;لأنخلأئكنئ إذا ح اكالوات أما 
آحز.مكان ق حماعة 

X٢٥٥/٢(،والإنماف)٢٠/٣(،وموع)٨٦١/٢بمق)'(انظر: 



٤٢٧كتاباسلأةربابهثتاس( 

القاسيأف وهو ا،لؤلف قدمها التي الأول الرواية هذا ل والمحح 
الصلاةفإو أوبالاعتقاد، أوبالأفعاو بالأقواو فاسما كان سواء حلمه، الصلاة ثصح 
حلاقه.عل الدليل دل ما إلا إمامته صحث، صلاته صحت من لأل حلمه؛ لصح 

لأيهللإمامة؛ يصي مى الحاصر يومنا ق يجد لم ثرطا هذا اعتثرثا لو ولأينا 
الغيتة،مى سلم الذي أين لكن افه، وبتن بينه فيا الدين مستقيم الإنسان كان ؤإف 

.العاته— اممه أل —نبالغيتة إلا الجالس لهم تهلسث، لا الماجد أئمة من كمر بل 
دمح؛ءةنبمنيالصحابة وفعل الفاسق، حلمن ئصح الصلاة أف إذف فالصواب 

يصللا أف ينكن أقه مع  ٠١الحجاجرحلمن صل لآ.بممحا عثز ابن فإف ذللن،، عل يدل 
حلمة.

نحلمهيودي لا لأف الحجاج؛ حلمن يصل كان رء^بمها عمر ابن إف يمالات وقد 
يماوقد  ٠٢ننؤالرطفن وامحنيصليان امحن وكدك فق؛ إل حلقة لئلأة اض 

الفق٠من نحشتان إما كذك: أيصا 

إذاانه وصحيح عدلا، الإمام يكول أف اسراط عل دليل لا إل نقول؛ لكن 
بهإلا الفلاة تصخ لا ثزطا ذك جثل كزكا لي شك، بلا أزل فهو قيلا كاف 
يهو.ففيه 

ولاشبالأفعال، فاسق فهدا لحثه، لحالما الإمام لوكان U ذك عل و:ثني 
إذااثنا وهو آحز، ثيء عل يت؛ءي فهذا حيلأء، ثوبه بجر فاسما كان إذا ما ذك عل 

(.٣٤٤)A/ اكف ل ب أن ابن أخرجه ( )١ 
(.١٢٢)٣ الكرى المن j والمهقي (، ١٨٥)ه/ اكف ل _ ش ابن أخرجه )٢( 



^قضاه1ضيصالإئماسبجينو ٤٢٨

المازوالثوب عليه الذي هذا محاو ئباحا يكوف أف الساير صحة شرط من جعلنا 
إمامته.لصح لم صلاته لصح لم ؤإذا صحيحة، غيث فصلاته تماما، كالعاوي 

بينها١^ إثة؛ حالب( وبغ، منل وحل بئن المزق تنرف أف بجن، ولهذا 
فلا.اللحيه حالق وأما الصلاة، شروط من بنرط يتملق هذا إسال، أف 

وألمباحا، يكول أل الساير صحة شرط من ليس اق ت الراجح القول، 0 أح 
ءابت،ص بئحزم >زتئ لوخ الإنساو 

أثمسوف لأثه يه؛ الائتإم يصح لا فهنا للصلاة مبطل الإسثال، أف يرى من أما 
ستقسلم.لا وهذا باطلة، محلاثه أف يرى بمن 

الأحم،•فيمدم وجه من فائق( منها واحد كل ثخمال اجتمع فإذا 

لأوالدحان؛ شارب فيثدم مثلا، اللحية وحالي( الدحان شارب اجتمع فإذا 
أهوفمراوإخم،تليه 

الوخهالأكو(:هلأمضب.
منعند يجاهر فإثا جاهر ؤإف به، يجاهر لم الدحال شارب أف الثال! الوجه 

منلىاللحية حالهم( وأيصا اللحية، إعما؛ بوجوب المر جاء مل لكن حولة• كانوا 
باممه.والعياد الجاهرين، فهومى والمعصية، بالمخالمة تاما إعلائا 

الدخانوشزنم( كبثرة، الغيثه لأف العتانم،؛ مى أول، الدخان شارب وكذلك 
التيهمعروف شحص اجتمع فإذا هذا وعل بالإصرار، إلا كأار0 يكون ولا صغره، 



٤٢٩ةتاباسلأة)باواسةالآس( 

العامةعند هذا أف ْع أول، الدخان فثارب للدخان، شارب وآحر الناس، لحوم وأكل 
•VV
لأفُالإمامة؛ أول الدخان فثاوب خمر، وشارب دخان شارب اجتمع ولؤ 

الحمر.شرمت، ثن أهون الدخان شرب، 
والشيثه،الدخال يثريول وهم العوام من جموعه يمغ أن أردئا إذا مسألةت 

الدخان؟مى نحن>رهم أم ا،لهمة، والأشياء Jالتوحيي. فتبدأ 
وبمثالرسول لأف شء، كل مل الدعوة فالحواب: 

افه،إلا إله لا أذ نهاية إثه يدعوهم ما أوو مالت اليمن إل رق.بمنن معادا 
نئوواف<اُا؛.وأف 

وهاواماح، فلا للأغل لمولهم نبتا بالأنهل إليهم يغوينا كانت، إذا لكن 
الإسلام.عل للتالف ص أعْلتنائب لو ك،ا الوسيلة، باب من يكوف 

ماأول ننوإ،ز فهل الغلو، وجه عل القبور يعفلمول اناسا أن لنمرض فمثلأت 
التيوالأشياء والصلاة الطهارة ق تحب فيإ أولا شلأمأ أو ذلك، عن لحيلهم 

هدا؟عن بنائب علينا وأملوا نا ملوا إذا ذلك ند P لها، قلوهب تلن 
كلش لكوحد الدعوة أف ح ؤإلأ للمس، هدا و نو كل، عل 

•iisr"

الإي،ان،كتاب ت لم وم(، ١٣٩٥رقم)الزكاة، وجوب باب الزكاة، كتاب الخارىت أحرجه )١( 
يخمحقبمما.عباس ابن حديث، من ١(، رقم)٩ الإسلام، وثرانع الشهادت؛ن إل الدياء باب 



صاضاه1همهمصاسمماسبجءنبل ٤٣٠

نحل

أيولع!يلاثة وهم ُعإر0، ولايصح لمثله، إمامته ثصح من الثالث،! القنم 
ولاريلا، توم أف قور ولا مدم، ة التاة؛ توم أف محور الزأة أحدها: 

ويلأ،<امزأة ثومي ررلا '.' ■^١٣لموله مل؛ صلاة ولا موص ِفى مشكلا، حش 
^١١^لأم ^ئحخاو،محاةزمحاأن 

نقو.صحته ففي  ٠١١رحلأااامأْ ®لأثؤس الأول،ت أم، [ ١ ] 
علههي ولست، عله هذه فإف للرجال يزيل لا كوبجا ل الئاف: وأما 

إذانقول! أف المكن فمي إدف• ثومهم لا نقول،؛ للرجال يؤذن لا فكوما معنويه، 
محا،فهوالأصاسوبه.كاوتإلأ;ؤذو 

*لذوسلم! آله وعل عليه اف صل البي بقول العليل يصح أف يمكن لكن 
مأمر، توليه فهذا صلاتنا، ق القيادة نعطيها وكونا ٠ امنآْ*ا أمرهم ولوا يوم ملمح 

صوماوكان ثاثه، كانت، إف سث،ا لا العفلنى، الفتنه وهي؛ منسيْ، فيه إماما كوما إف 
•حرج ولا فحديث، شبابا، وراءها الذين وكان رقيما، 

والفته،امزاة® ^٠؛ ولوا هوم يمئ ررلن الخدين، عموم هي العله أف فالحاصل• 
منصبطة.غيث الحقيقة ق الفتنه أف >ع 

من(، ١٠٨١)رقم الخمعة، نرض ق باب فيها، والسة الصلاة إنامة كتاب ت ماجه ابن أحرجه )١( 
رً.بمنئ.جابر حادين، 

من(، ٤٤٢٥)رقم وقيصر، كرى إل الّكا. كتاب باب الغازها، كتاب الخاركات أخرجه )٢، 
خ.بمن.بكرة أف ينط حل• 



٤٣١ةتاوااسلأء)رطبسةس( 

الموت،حننه شابه، لكنت، إذا فيإ ا،لرأة إمامه أبطلوا ةاتلت قال لو 
والذينعجووا كانت إذا لكن باس، لا أبطلوها، ثباي،، وراءها والذين الأداء، حنته 

الفتنهيقال،■ لكي فتنه• هناك فليس رديء، وصوتها مكثزة وثراءتما محيوح، وراءها 
الأزل.هو ابُت، فاغلأى لاقطة، ناقطة لغل قل: وكإ لامط، 
ثمحولا بمثلها، إلا إمامتها ثصح فلا للمرأة، إلا إمامتها ثصح لا هذه إيف، 

يكووأ0 فلاحتاو الحش وأما واضح، واوجز والحش، الرجل مثل منها، باعل 
زيلا.

عدمويب أش، أو يكرا يكوف أف إما حلقه، يفئهر لم الذي هو والخشت 
صووتأرع إحدى وجود الظهور 

ليسرجل الشام ق يكز إنه ق)المعني( ^٥١٥ الوئؤ، يقول، الأول؛ الصورة 
حيتا.والغائط البول منه يمج واحد م—، سلم(، الفنزج ( juثم—، إلا له 

لكلورم،ثيء فيه ه أ؛ز، همج ولا يكر آله له ليس آحر رجل، الثانته■• الصورة 
٤مغمنهالإزلزنماكالأزق.

منيهمج ؤإيا الأسفل، من الففلأُت، منه تهمج ثي،ء له لي~ل الثاكهت الصورة 
صور.ثلاث فهذه ميئه، اممه ثاء ما المعدة ق وبقل الهلعام، أكل إذا ئون،، 

يتوليأل الأحرى عن، إحداجما ثتمير لا آلتان له يكوف أن ت الرابعة الصورة 
منهإحمعيا•

)ا(المغنى)ا"/ا،م-«أم(.



صضاهانيهمه4اسمماسبجحت؛و ٤٣٢

'،منهار اأوحرف محيتلهار أومحل المائ، نحيس لا وهومن الأبي، اكاف؛ 
صف والحمد لكن أواش، دكت إما فهوواصح، إحداهما من يؤو كان إذا وأما 

الحس.فيها يممت ، ٧٢الماعز، س،ا ولا للمهائم، كثثربالنسه الأدميتر(، بالشبة قلل 

تحور؟لا أو تحوز هل لتش يا-الضحك عن ياو الناس بعض ثن موال ورد وقد 
ؤإفجريه، فهي ذكرا كانتؤ إف احمال، كل عل جريه لأما محور؛ فالحوادت،ت 

ي•محي اش كانت 
أقتن،١^ نم ومت، ,>أولأ:كثي، لا ١^^، هو ١^: ل الأم ]١[ 

ينلملا أمه بطن من محتج اف والإنالأم، إل ننبه يكتوف، ولا بمرووف لا لأنبمم 
د1ايجاةفيامآناهمم.

من®وهو ت المؤلف ذكزه ما فهو الحإعة صلاة ياُبخ ي الاصْللاح ق أما 
يوممالك ٠ العالين رب ف ااالحمد مرأت فمي بريلها'٠ يل أو المامحه، تحس لا 

ام.هذا فنقول: هكذا، مرأإلأ ولا الدين* 
قبالباء محلوف أعم المراء بعضن من سمعه ما ذللمثج ؤمن مثلا• مثنقطه ]٢[ 
.العالمين١١ري، ف، ارالحمد Jقولولت إمم تقول؛ أل تكاد إيلئ، حتى ءؤد،سه 

بالجزم،يقروومحا لأيئم المعنى؛ بحل لا هذا ه جنثئ يكلمة بعفمحم إحلال وأما 
يبينلا ]اافائ:ه[ ^ منعثث وإءك غثتت ؤإ؛ك يقرأ سمعته إذا الأئمة من فكثيث 

صاربالكون الوئم، حار لعا إم أونقول: بحركة؟ إحلال هذا إف نقول: فهل القثه. 
الوقف.جرى الوصل أحرى كالذي هن>ا 

بالغالجؤ•ويغتي يمرض أف ان للأنبجغي الذي حاك كل عل 



٤٣٣ةت1وااسلأة)واواكالآس( 

المش،نجل -قنا ينحن ومن ع؛ناااا، ١^١٤ يبمل الدي كالأقغ بي يدله أو 
]الفاتحة:ه[.........ا ي لكف أوممسز تالفانحة:يا أ مثلألضمداءؤآسأاهل 

تيقول أذ الولف من غريب لكن غب فه ررالحمد مثلأت فيقول [ ١ ت 
هوالكلإ.فهدا لأنا، الراء إبدال والكثثث ينا، الراة تدل 

الميأ؟يكوف فمن عاايهلم« الدينكث، ررصراط قال: إذا انمى نحتل لأنه ]٢[ 
عغجل.افه هو حقيقة وادعلم القارئ، هو المنعم يكون 

)روكقال: فإذا اشَ، نحاطن، وهو للخلانم،، الكاف وأطب، أطأ وهدا ]٣[ 
ررأهدواا<فيقول: اندئاه ؤ همزه يمتح أو جدا، عظيم حظر فهذا ر'إياكٌ دل نمد" 

والتوفيق.الدلالة من ورراهل.وااا الإهل.اء، من ذااأهدداا< انمي، فيختل 

الذلاللأف انحى؛ به فيختل ظاء، الضاد إبدال، هدا لأف الظالتن® راولأ مول،: أو 
فإذامنويا، وجهه صار يعنى: لالحل:خْ[ مننداه وجهث> ؤظ مثل: صار، الذي معناْ 
وهداالفامحه، قراءته ثصح فلا انمي، معه نحثل بحرف، حرما أبدل، فقد الضاد؛فلاء أبدل، 
المسألة.هدأه ق الوحهمر أحد 

وذللئ،بمر؛ لا يظاع الضاد إيدال، أف ٠ أحمدر الإمام مدهج، ق الثاف• والوجه 
أثناولو والظاء، الضاد يزلأ لا والعامي المخايج، وقرب، منه، الثحرز لمثمة 

الناس.من كمر صلاة لفسدت، ذللث، بمثل الصلاة أنمدثا 

صحيحه.فصلاته الفثالن،، ارولأ لوقال: انه الصحيح ولهدا 
القاعومماف (، ٢٧١)٦١ والإنصاف )آ/آ'ةا(، والمضي ١(، • الهيابة)ص:• انفلر: )١( 



^قضاهاششصالإئماسبجحنيل ٤٢٤

هامثراالثحم،ا واع مدة آل بدليل حرف، نمام يامث الشدة محإل يشدة، نحل أو 
قزاءتإ-مإصلأح عل يمدروا لمأ قهولأء!^١ أجزأئة، حممها إل لكن اللأما١ا، ممام 

الص-لأة،ركن ض عجر لأيه بثارئ؛ يصح ولا لمثلهم، صلامم ثصح أميوف، 
وهتيث،الأؤن صلاة صحث، وقارئا أمثن أم لإل الثجود، عن العاجز محأستة 

لأفمأل مص فقد بالشدة يأت، ولم العال؛ر(ا، رين، ه ءرالخمد قال(ت فإذا [ ]١ 
مقامفامت، الرحيم راء شدة وهوأن لثوي، والدليل حرفان، فهو مشدد حنف_إ كل 

تمثل خناهزه القمرية فاللام اكسة، واللام القمرية، اللام فهناك اللام، حزف 
المثدده،اكن اللام ُدو جعل لكن فناهزة، غتز الثمن مثل: والشمثه الممر، 

ررأل((.عن بدلا وقعن التي والشين الأصلع، الشين نمام قامن، المشيئة فالقين 
اواعنقام قامت، المشيئة اواة قمحذآه: ١^^، قال ءؤآتيء4كا وكيلك 

اللام.عن بدلا سم،واواءمنيلث، 
فإماكث؛إرا يشدد أف غير من منهله  ١١٦٢؛^؛ إل يعني• أجرأئه، حممها إل لكن 

لالفاتحتت٢[ه آذنذيرءك> راّد ِس ؤادم1ث مثل! ممب، والحمد السسير، من أيصا وه،وا ثئرئه، 
إفبحسن، حفيفه، فوقعت، شيئها، نفسه ق هو إمحإ حلفه، من أنت، ينمعها ما لكن شدد 

اuئلأفمبهأءنثا.
لأموذللث، وجها، ثزلأ لكان الحمع صلاة محغ لا اتجا قيل لو ^ا ]٢[ 

اويلهدا إمائه محكون الهِ«اأا لكثاص، أفززئب ء وتوإ قوله: ق الض.  ١٣
عودمأبي( حديثا من (، ٦٧٣)رقم بالإمامة، أحق من باب، اجد، المكتاب، مسالم: أحرجه )١( 

البدوي



٤٣٥مماوااسلأة)بابسالآس( 

عنوالعاجز كالأمسااا رم أن بشرط نحو مذ الننع هدا مش نل 
والمعود.والمام والثجود، الرمع، 

أوفسهلم،ِفي صلاي يصح وأ>ئ1اههلم اتوو نلس به ومذ والنتحاصه 
د1ئنةالصلاة، بفرض أحلوا لأمم إعثرأ-م؛ مح ولا كحالهم، حاله ويمذ 

الهادريزم القيام عن العاجز وهو واحد، ترصع إلال، '، المائما يوم الصهيجع 

فلوقلأسديا، انماذة ذات إل عاذت إذا المعصأ أة ومعلوم محمحا، غي ل الأم 
وجه.له لكاذ الخمح صلاة ببطلان 

١^١ض >ثة صلاة ي  ٧١بجين لا ص القارئ كان إذا قائل: قال فإن 
الثانالقوو عل إلا به، ياتم أف محور لا المش تجل لحنا يلخذ انه يدري كان إذا مواء؟ 
لأتا،أو با ١^١٤ ندو ألثغ كآن لو ك،( :ضيع لا عاجزا كان إذا إنئ ئلمنا: الذي 

حلمه.يصل أل محور ائه فالصحيح يعدل، أل ينتطح ولا 
يمزالا وهدا اف« لكتايب، أيردئم المن؛ رربوم لحديث؛ كالأمذ؛ الأحرس ]١[ 

أصلأ.

الشأله المثدحل لثلأ ا>الماءدا<؟ يقل ولم >>الصط(خ« قال لماذا ]٢[ 
القاعال.يومه القائم استنى لائه انشاها؛ 

ثصحاو4 والأركان الشروط عن العاجز وهو المسالة هذه ؤ، نرى الذي ]٣[ 
أيزنهمالثوم اريوم ثص؛ فيها القراءْ لأف القراءة؛ مسألة ل إلا علميها بالقادر صلأيه 
افه،(.لكثاى 



صاضاهاهمهمصاسممأسبجءنبل ٤٢٦

ن:كونبمماي1:آحوح1ءِّْء. وو 

منصة.آو زو أف واكاو؛ 
هوموراءْ هصل جالتا، نثم صل ه السل لأف جلونا؛ حلمة ويصثول 

كئتلمواهلا بؤ، الإمام.١^٢ جبل ررإي،ا مال• لم اجلسوا، أن إليهم هأثار قياما، 
عوو،هإذاءنلخابماصا

يمحلقارئا إماما وجدنا فلو إمامته. صحش صلائه صحت فمذ غنرها وأما 
ؤبمجدذللت،، أسبة أوما رمحتيه، أوق عينيه ق لمزص الجود يسمملح لا لكنه بنا، 

ونحنا>امتهلاغ، ما اش امى لأيه صحيحة؛ حلمه الصلاة أف نرى فالذي إي،اء، 
الشروطمذ وغزمحا والثجود ١^^٤ مذ يالواجس، فأثينا استطعنا، ما اممه اميثا 

والأرلكن•

الأركانعن كالعاجز بمثله إلا صلأيه يصح لا مذ عل نتكلم نحن ]١[ 
فانهالقيام، عن عجز إذا عقه زواو الخل إمام ^^،: من وسم والشروط، 

ارألحن9ؤوآ.' )؟هءو المولث اشرط لكن قعوذا، وراءه الناس ؤيصن، قاعدا، يصل 
زواليرجى م يكوف وأف المسجد، ي الراتب الإمام ت يعني للحي'ا إماما ؟كوف 
عيه.

اليًرقول لعموم يفرطان؛ لا أنيا والصحيح Jظث، فيه،ا الشرطان وهن>ان 
وهيالعئه ولأف ٠ ر  ٠١قعودايصلوا داعد,ا صل ررمحإدا م• وسلآله وعل عليه الله صل 

كتابت لم وم(، ٦٨٩)رنم به، ليوتم الإمام جعل إن،ا باب الأذان، كتاب أحرجه )١( 
إء.بمقن.أنس حدين، من (، ٤١١)رنم بالإمام، المأموم امام باب الصلاة، 



٤٣٧ةتاباسلأةربابساتالألأ( 

وجهان؛مميه قياما صلوا محإل 

أحومحا:لأنم؛همثئة.
^١^٣'.زقي الأذل، ئز الإام لأن وش: 

زواليرجى مذ أو الخن، إمام مر أو الخي إمام إل بننها قئتلث لا الإمام مواقثه 
شوسلأتض•

صلالهيام يستطع لا كان ؤإذا اف، لكتايت، القوم يوم اثه فالصواب 
قعودا.وراءه وصلوا قاعدا 

ؤ!وئ\ذئ4أيقول صلاتيم؟ يصح فهل قاعدا يمل من حلم، قياما صلوا إذ [ ١ ل 
وجهازراثلأمها 

افهصل افه لرسول مععبميه ذللث، ق لأف صح؛ لا الصلاة أف الأول؛ الوجه 
*رصلوائئودا،ارا'.قال: حيث، وملم؛ وعلاله عليه 

الوجوب•مجيل عل ليس محعودا بصلامم الأمن لأف صح؛ أما الثال؛ والوجه 

نقسق محظورا اريهبوا لأنبمم قوي؛ قول ثصح لا صلاثم اا0 القول ولكن 
العبادة.يبطل فإنه العبادة نمى ق محظورا ارثة٠نا ننن أن والقاعدة الصلاة. 

لكنهمأحطووا.بطل، لا الصلأة أو الأولا؛ الأهّت، ^٠ 
الثنة.أبطلتة أصل هدا با0 معارض التعليل هدا لكذ ]٢[ 

كتابت وملم (، ٦٨٩رنم)به، لوتم الإمام جعل إذ،ا باب الأذان، كتاب اJخارىت أخرجه )١( 
ئهتن•أش حد.يثح من (، ٤١١رنم)بالإمام، المأموم امام باب الصلاة، 



صقضاماهمنيصالإئماسبجضل ٤٢٨

;?.بمهاعائثه لأف تاما؛ أقوا يجيز اعؤ مم ٥،^، ااصلأْ ابتدأتهم لإل 
موبالناس،( ملبمل »موامحام قال: اف ننول وص قالت: 
ساوعذ جنس حى اش رنول محاء الني. حرج الصلاة بكرِفي ابو ذحو 

بصلاةبمدي قاع وابو؟كر جالسا، بالثاس يصل اممب. رنوو مكاف بكر، أب؛ا 
لإ:تداهلمإثاثاهاماتائا الأازبمةمم.محه. اتيهثبمدي 

^١؛.

قعفييادقةث0ؤئم اللمي فنل قزيج بمي: الصحيح. هو التخريج هدا ]١[ 
حاءهمالحم،. لأل الضمح،؛ وص ٠ ق؛امُ حلمه والناس قاعدا صل حيثج حياته؛ آجر 

يياما.يتموها أف فالإم قتاما، ابتدزوها وقد الصلاة، ثناء أق 
وملم:آله وعل عليه افه صل قوله وبغ، محنه نجنع هوالتعس؛ هدا قلنا: ؤإتما 

قاج،الصلاة -هم ستد.ئ لم ما سودا يصلوف فيهال،: هنوداءرأ؛ محلوا هاعاو.ا صل »إدا 
ةيائا.ُيتئول ٢^٠١ اغثل P قاقا، الئلأة م ا؛ثدأ ^^٠ 

وعللواقعودا(، ^^١ ١٠لٌوإؤ نابخ الحديث، هدا أف إل الثلاثة الأئمة وذهن، 
فالأجر•بالأجر يوحد وإد،ا آجرحياته، ل هدا بأف ذللثح 

أمتكى^j، النصم(، بجن الحنع يمكن لا أف النسخ شرط من إف يمال،ت ولكن 
مقتفاهوالخمع المحس، أحد ال، إ؛هلمقتضاه النح لأف بالنسخ؛ الهول، نحون فلا 

كتابومسالمت (، ٦٦٤رقم)الجماعي، يشهد أن الريفي حد باب الأذان، كتاب ت البخاري أحرجه )١( 
همحؤقتؤتأ.عائشة حديث من (، ٤١)٨ رقم عذر، له عرخى إذا الإمام استخلاف باب الصلاة، 

كتابومساومت (، ٦٨٩)رقم به، ليوتم الإمام جعل إنإ باب الأذان، كتاب البخاري• أحرجه )٢( 
رْهقبمن.أنس حدين، من (، ٤١١رقم)بالإمام، المأموم امام باب، الصلاة، 



٤٢٩ةىوااسلأةرواو،ستالأئ«د( 

بميمخاِلز؛ نئن المام ي قادزا الإثلأ:صلحأل:ؤم إتأم مأثا 
محوللا لأثة إمامته؛ نحز لب بنوة ينج لب ؤزو ا، عجزْا نغ مديمه إل الخاجة 

.................................

الن3ثني.أحد إبطال اثتفى مما فهوأول يالصم العمل امحى وما بالقثين، العمل 
اعؤم قاعدا ابتدأبمم ^١ الإمام أو مذ ا،لولثذكزة هوما فالصواب: 

يئوتا.جابما الئلأة اثدأط إذا أثا قيانا، حلثت فجمأوا 
Mالنحت لقني ِسي أص الخن إمام لأل نو؛ فها الجة ْ طص 

^١^.:س'همالأكأأخقِمنني؛ 
والثافالقيام، عل قادت أحدهما انان: احممع فإذا اشِ«رمأ' لكثاُت، ١^ »يؤم 

الأهزأ.مدم أف متقي فالثنة أهزأ، القادر غيث لكذ قادر، عيث 
٠قال:^ثثلولميجزوالشلمنحزأل:محإماتا، 

فادامإلينا، وليس أويدله، مصله الص هي الوولإ، الحها0 إل هذا إلينا، ليس هذا 
أولأ•عقه زوال يزجى أف تثمنا فلا الوولذ يل ثذ وهوإمام بما بمن، بايا 

له،الماح الرص بمؤع ذللئ، نموق لا؟ أو عقه زوال، يرض ايه يعرف كيمؤ لكذ 
غثالا الأخنكا اوجل عل أف بمتطع ولا رجل، ظغ الرص كان إذا فتلا 

زواله.يزجى لا أيه عزفنا ذلك، أنته أوما الأسفل، ق قللا أوكان عصا، شر ولا 

عودمأي حديث من (، ٦٧٣رنم)بالإمامة، أحق من باب الماجد، كتاب ت لم مأحرجه ر١( 
نمحهتن.الدري 

عودمأي حدين، من (، ٦٧٣رقم)أحق؛الإمامة، من باب الماجد، كتاب لم؛ مأحرجه )٢( 
ؤعئبمثن.الدري 



صضاه1نيهمصاسممأسبجءنيل ٤٤٠

دومارالالم ق ثموطه بدليل لخمته؛ الأزلكن تذؤ يوف المام ل هدا واحتمل 
علبالثجود لإحلألؤ إمامته ثمح لا ابوبكر• ممال اليدين أقطع كاف قإف 

معناه؛وق جبهته، عل السجود عن العاجز مائبه الئجود، أعصاء مذ عصوين 
أ.الد أممثع 

يزجىمما فهدا زواله، يكظر ركسه أو مخدة أو ساقه ق كوجع عارصا مزصا كان ؤإذا 
ومذعك زوال يزجى مذ بتن لا؛ji، أيه فالصحيح حال كل عل ولكذ زواله• 

تيهقال:«إذاطساصامحئا«ااا.لأثزض،لأن 
لأفالم؛ ق ي1مءلان والثجود والزكؤغ يقال؛ لأثه عليل؛ التعليل ا هن• [ ١ ] 

تقولوف:وأشم جود، بالويو؛ئ يالزكؤع يومئ فإنه ام ق قاعدا صل إذا ال الأن
عليها•للماؤر إماما يكوف أف يصح لا والسجود الركؤع عن العاجز إف 

الأركانعل القادر الإنسان ياتم أف يصح نقول،• أن هو الطرد؛ فالصواب 
أعلمأو أمرأ لكونه بالإمامة؛ أحي الحاجز أل ملاحظة مذ لابد ولكذ عتها• ؛العاجز 
ذلك.أست ما أو بالثق، 

أ ؤإذاومحنها، سجد فإذا صغ؛رة، طفلة ومعه يمل إمام قاتل؛ قال فاو ]٢[ 
الصلل،عل ويشويس مفسدة هنا فحصل الست، يأك0 الجود فعند حمالها، قام 

أعضاءستة عل سجد يكون وبلللئ، بيد، وأمسكها رأسه عل السجود عند فحملها 
يجوز؟هذا فهل 

كتابومسلم• (، ٦٨٩ومم)به، ليوتم الإمام جعل إما باب الأذان، كتاب اابخارىت حرجه أ ا
رمحهبمئ.أنس حدث من (، ٤١١رمم)بالإمام، المأموم امام باب الصلاة، 



٤٤١ة11باسلأة)واو،ساتالآس( 

ثاوكبخلاف الصلاة، بركن نحل لا لأنه إمامته؛ ثصح الهاصى! رمال 
'•الثجوؤلكالإةُ 

بمدراتى فإذا الجود، يطيل أف من بدلا نحمث هذا مثل أف أرى ءالخوابات 
اشتدة،تزول فحينئذ مل— ؤإل الكون هي —والطمأنينة الطمأنينة وهو الواحس، 

أعفلم:تبتة عق أنجد أو >ااؤنت ت فالحديث أعظم، بتؤ عل ينجد أف بد فلا 
ا،لولما،ذكزه هوما الكفل فالأمهي أ والكم؛ناار أمه~ إل بيده ~وأثار الحبجة عل 

.٥۶وهذا 

ىفن فلا صححه، والصلاه فزى، لا يكون الصحيح المنل عل وبناء ا ١ ت 
ا-ؤيؤ•عل السجود عن والعاجز اليدين أقطع بنن 

الأعضاء؟بمه عنه ينمط هل ا-اسهة عل الجود عن عجز وش 
يلزمةلم ا"؛لإهة عل جود العن عجز مى وأف تنمط، الدم، فالحواب،: 

شرثا.

[١ لاكغا؛ن:أ■ أأ1؛ثلتؤه ما آثآ ؤ»أموا ت تعال لقوله ينفل؛ لا انه الصحيح! والقول، 
لكنالأوض عل يديه وبجع الأرض، ئزيب إل ينحى أف يستطع الرجل كان فإذا 

يلزمهفائه ذلك، أفته ما أو عينه، ق وجع أو جبهته ي لحروح تنجد أل يستملح لا 
الجود،عن معها يعجز التي الهيئة أو المكان إل شحني عليه، يمدو محا ياف أف 

يتطع•ما بمدر الأرض من ؤبمرب، يديؤ، وبجع 

كتابت لم وم(، ٨١٦)رثم الصلاة، ق ثوبه يكف لا باب الأذان، كتاب الخارىت أحرجه )١( 
عباسابن حديث من (، ٤٩٠)رنم والثوب، الشعر كف عن والنهي المجود أعضاء باب الصلاة، 



صضاهاينيصاسمماسبجضل ٤٤٢

إمامتهمبمح زلا بثنزكه، لأته بمثله؛ إمامته تصح الصبي اكالئ؛ الئؤغ 
ؤايةعباس• وابن منعود، ابن عن ووي دبم، لأل علته؛ ص يوض، بباِغِفي 

علالقل و يومهم وهل كالمرأة• الرجال يوم ئلأ الكإل، أهل مذ لثس 
رنا:مح•

بمامحا:لأمحلح،بمواك.
الؤيتحثج حاله• مثل هوق مذ ثوم صلا لأف ثمحح؛ والثايه! 

بذعمرو زلاث؛ للئمرض، المتئل إمامة عل ساء المزض، و لهم إمامته تمحح 
اممهرئول عصر ل علام وهز هونه يوم كاف ايرمي نلنه 

أ>بمالبمارئااأ.

علالقل قدم )؛يثقم' ا،لولث وليث سك، بلا الصواب هو التخرج هذا [ ١ ] 
العملتقديم يعتي• وهدا النص، عل التعليل نحمذآلثه قدم لأيه المسالة؛ هن>ْ ل العمل 

الم-عل 
بنعمرو ~قصة القصة وهذه العمل، عل القل يمدم أل الترسب، ل والأول 

أفوفزاريوقفم عفيهأص'ْأئتمُت قال لأيه البخاري( )صحح ق ثابته ايربي— نلممه 
ولهإمامهلم، فجعلوه يزانا، الصبذ هذا من آكأز يجدوا فلم القوم ل فنظروا هرانا® 
ذاتالقوم مذ امرأْ فحرجت، هزمه. يوم فكان صغير، فهو سنوات، سع أو ست، 
مارذؤلم«انت< عنا ^١ ٥٤®فةالت،: عززيه، تنكشفن تكاد رفع، إرازْ أو ووجدلم، يوم، 

أتاذُتجذك،يجززو١^^ ١^ ووستإالمل، ١^، زالإث 
ملمةعمروبن حديث، رفم)آ'ّ؛إ(،س الغازى، كتاب \بأخ\)ي\ أحرحه )١( 



٤٤٢ةتاساسلأة)وابذاس( 

نحل

منة،أعل ولا بثه نحح ولا دويه بمي إمامته نحح مذ الرابع• القنم 
يزقتكول أف أحواله ادئى لأف بالئثاء؛ إمامته يصح المشكل، اهش وهو 

ثلأئشضل،لآنئمحل^، ثلأمحغييل؛لأثثمحلأنتكون 
'.كنJالائومنيلأ١١

الثويح؛-بدا كمنحي الإيلام يعد هرحت، فإ حديدا، ثوتا ل فاشروا ت يقول 
مندم؛را.كانوا الناس لأف 

يصلصبيا فلووحدثا هدا وعل عليه، الدليل لوحود هوالتتي،؛ القول وهدا 
الثا-جح.القول هدا عل صحيحه إمامته قلنات أوفريصه ناقله ثالماس 

أهوال!ثلاثة فيها المسألة صاريتح 

دولاكزض.اثئهفيض القولالأئل:
والفرض.الم ل الفساد الثاف: القول، 
هوالمحيح.وهدا والثنض. الممل ل الصحه الئالن،؛ القول 

1 وذللأش، أم هو أذو لأثم ١^ وهو نشكل، المشكل ١•^، ]١[  ،iل
ثيءله عئصل ولم حميعا، منها يثول وفرجا، دوا ت بعني وأش• يكر آله له يكول 
أي!لوثه بمن إلا إماما، يكوف أن بمغ لا وهذا الرجال، عن أو المساء عن يه يتمير 
الرأة"

ولأفله؛واذكرولأ_كوئإماتاناويل فامحاككل_كوئإماتالوري، 



سقضاماييه4اسممأسبجص ٤٤٤

نحل

ئمرصا؟يوم أو يصح وهل أ. مثملأا يوم أف يصح الممل، الخامس! القنم 
ووايتان!فيه 

ابمههأثب لأتثأذَىبج اأ؛ئوم م لأن مخ، لا 
حلم،ننمحلاشاآو

للوصالاش ؤإمامه وجلا، والمأموم اش، ا-قش يكوف أ0 احتإو من الؤJما
الرجل،هو والمأموم الأش هو الإمام يكوف أف فبمثمل يمثلمه كان ؤإذا صح• لا 
فواضح.بالأش أما مثمن، صث لكنه صح والعكز يالعكس. أو 

دكئ؟ائه لاحتإو حلمة أم أنش أيه لأحتإJ جنبه إل ثمف هل أنش، أم إذا لكل 
أفيمتفي وهدا واحد، إمام مع منفردة ويمت، حلمه ويمت، إذا مشكل؛ وهدا 

يكرإيه قلنا! لو حتى صلانيا ثبطل لم يمينه عن ويمت، لو لكن باطله، صلاتها تكو)، 
أنالاحتياط فيكون هدا وعل الاستحباب، مثيل عل حلمه مقامها فإل أيش، وهى 
جلبي-إل يؤما 

واصح.وهن،ا [ ١ ] 

الفرصنأف ومعلوم نفلا، سينوتها والإمام فرصا، يرحا المأموم لأف ]٢[ 

ركعتان،وا-ةثعه أرع فالفلهئ الفلهز، ثوافق لا ا-إثمعه لأف ظاهر؛ ثظر فيه ]٣[ 
فيلمالإمام قالث أف إما الفلهر يمل من حلم، الخئعه يريد صل الذي المأموم فيلزم 



٤٤٥الأن*ة( سثت  ubةت1وااسلأة) 

لكورْ.بمثئ معادا أو روى ;ْ.بمئه حابرا لأو أول؛ وهي يصح، 
علة•متص الصلأْ• تللئ، مصل:ثم هومه إل يرجع ثم س الثى مع يصل 

بالأحرىصل ثم سلم، ثم ركعمن، بطائمة القرف ل الأى. وصل 
ثمريوم متممل، ١^١^ ق وهو داودإ أبو ^١٥ نلم. ثم زكعى، 

اكفليممحضل٢أ.مأية الأنماو، و اشقث1 ءئلأًان زلأتح 

مذأغل الآموم صلاة ررلأف محال لو لكذ أربعا. فمل يوافثة أف ؤإما يله، 
لوقالنقل. الإمام وصلاه فزض، المأموم فملأه هوالتحليل، هذا لكاذ الإمام® صلاة 

واصحا.لكاف هل>ا 

قومهإل يذم، ثم العناء، صلاة ه البل مع يمل رْ.بمغقكان معاد [ ]١ 
اللييملأه ا أيمبمامحتدل، ثم مفرصون، وهم مثئمل فهو الصلاة نفس ببمم فيصل 
ممؤسلمر، ركعتي بهلاJفة يصل أذ وحوهها أحد فإف ٠ ر الخوف، صلاة ق ه 

لومت،فرصي يصل أذ يمكذ لا لأيه مل؛ حقه ق والثانتة وينللم، ركعتي طائفة 
العدلإقامة أحل مذ حاجه الخوف، أله ملأف ثظث؛ فيه بزا الأّتدلأل لكن واحد، 

قصهأف إلا الوجوه، بعفس من المأله سبه هى حال كل عل لكذ الهناتفى. 
٠،iئعاذأننححفيذلل

محبه؛لا •' نمول، بئمرض® يأئم المنتقل ءرفأنبه ت قوله ق ثقلت فيه أيصا ٥^٠١ [ ٢ ] 

مماب،ومنم: (، ٧١١)رقم نوط أم لإ صل إذا باب والإئ.ة، الخ،اعة محاب الخاري: أحرجه )١( 
(.٤٦٥رنم)العناء، ق القراءة باب الصلاة، 

ركعتثن،،يكل يمل قال( من باب الصلاة، كاب وأبوداود: ٤(، ٩ )ه/ أحد الإمام أخرجه )٢( 
رء؛ؤهبمنن.بكرة أي حديثج من رقم)اهها(، الخوف،، صلاة كاب والنسائي: (، ١٢٤٨رقم)



صضاه1نييصاسمماسبجضل ٤٤٦

بملمن حلم، العشاء صل أن العنز، يصل مذ حلث الظهز صل ثإف 
مدما١أ.ما وجههها روايتان، ممته الراريح 

وا-لإمعةال،كئوذ، كصلأة الأحرى، محالم، الصلأم إحدى كائت، ءإف 
واحده؛روايه ثصح، لم يهيهنا من ^٥!، عممحا أو عيرمحا، يصل من حلم، 

الإمامجعل ارإيإ قا3م'.' ق مدحل الأمعاو، ِق الحالمة إل يمخي لأنه 
لثؤتألأ،لأئئواضاأل

هوأذئى،فمذ بالممل الممرض وأما منه، هوأعل بنذ اسم بمفرض ياتم الممل لأف 
يقو.فيه التثسيه ^١ 

صحيحه،فهي العصز يصل؛ مذ حلث الظهر صل إذا أمتاثصح، والصوابإ [ ١ ] 
الراجح.هو القول وهدا صحيحة، فهي الراؤيح يصل من حلمإ العشاء صل ؤإذا 
ملما افن مكان إذ معه؟ يسلم ٢، الراوخ يصل من حلم، العشاء صل من لكذ 
اشصا كان ؤإن معه، 

قنئالمه من، حئم، صل إذا بمي،• • واجدة رواية إما يقول،• المسألة هدْ ]٢[ 
مذحلم، العشاء صلاة أو العشاء، يصل، من، حلم، مثلا النبحد_، كصلأة الأفعال، 

وعللالصررئي، ؤ، واحدة روايه نصح، لا أمتا ١^١٥^، كلام فظاهر المعربا، يصل، 
الأفعال.j، ١^ إل بأنئئؤثى، ذللث، 

كانتجؤإذ الأفعال، ؤ، قمحالمه موف، فهنا أمصز المأموم صلاة كانت، إذا فيمالت 
مل،ما ميمقؤ، يقوم ثم يأل، ثم الإمام، يسلم حت5( ّسثءا لأيه نحالئه؛ لن، فإيه أكثر 
أيصا.نظن فيه فالتحليل، كالميون(، عليه 



٤٤٧سةالآسم( باب الصلاة) هاب 

صلاتهثنحابف يشخهى ياتم أف يجوز ايه أي صحيح، ذلك أف والصواب! 
صحيحه،فالصلاة الزب، مل من -خنن العشاء صل فإذا الأفعاو، ل محلاثه 

مقع.المأموم كان إذا فيإ واضح وهذا فاني قام الإمام ملم ؤإذا 
التشئدالإمام قزأ إذا يلي أف ين كو أنث ق فالظاهئ ثسافتا كان لو لكذ 

ائثهت.صلأيه لأف الأخو؛ هو١^>^ وقرأ الأول 

بإماماقثممش لاثك الرابعة؛ وأن الإمام مع كمل نقول! أذ وعئثمل 
١^^٠^.لأف ^؛ 

صلنقول! أيقا، فكذلك العشاء، حلم الزب بالعكس! الأمر كان ؤإف 
وسلي،وتشهد فاحلل إل قام فإذا العشاء، يصل الذي الإمام حلم، الممد؛-، 

العشاءيصل أف تريد لا كنث، ؤإف العشاء، صلاة من مل فيإ الإمام مع الحل ثم 
ينده.وسلي الإمام، يصل حتى حالز ئتظروأنت، أف يأل فلا 

وسلموتنتهي تثارقه موف، لأJكا للأمام؛ ظاهنة محالمة فيه هذا قاثمل! قال، فإل 
صلاته.ق والإمام 

لاممنلأي الشزعت؛ للمندر مفازة ها المفازة لكن مفازة، فيه هذا م، قلنا! 
الهلائثةكمخالمة شزعل، عدر ق محالثه هنا فالخالثه ^١^،، من أكؤ المعرب صلا أف 

وسلمي،الثانيه، الركعه ومحقمل الإمام، عن ثنفرد إما حين، الخوف—،؛ صلاة ق الأول 
لعير.إمامه ص امني فهذا ،، وسمر٠ف 

لهفهنا الإمام، مع وهو أحدمحا أو الأحي؛ بمداهمة الإنسان لوأصيث، وكإ 



سقضاه1همنيصاسممأسبجضل ٤٤٨

منحلمخ يمضيها مذ أو يمضيها، مذ •حلم، صلاة يودى مذ صل نإل 
احتلثؤإيإ واحده، الصلاة لأف ا-قلأل؛ يكنه واحدة، روايه صحغ، يودبما 

دبجاااُ•لكش ووايى فيها أصحابئا بمص وحرج ١^٧،، 

محأرا'ابن الإسلام شح اخياو هو قمحُ الذي وهذا وسقا، الأنفرائ أذ:زى 
قاملثا وحلننا العناء، حئم، اأزرنج صلتنا أي! أيما، وعمقا يعمل، ويه ^<^، 
العناء.صلاة من مل فيإ الإمام أدركنا ثم ومثمنا، وتثهدئا نلراسة، 

فعلما والمضاء وفته، ل معل ما الأداء أف والقفاءث الأداء ( juالفنيى ]١[ 
هوهدا بمدوقته. 

أداء؟ ١٠^!؛بمذ قصاء الفلهز يمز أحد يكوف أف بمكذ فهل 
كدللث،.وبالعكس نعم، ابوابر• 

يصلوووالناس المسجد حصر م بالأمس، الفلهر صلاة عن نام رجل مالهت 
فنمول،!يصثها، أف وئيي عنها، نام لأيه بالأمس؛ الظهز يصل لم اثه فدكر الغلهر، 
بالعكس.وكن.لاك بالأمس، الغلهر صالة يك ادحل 

ملث.فيه والتخريج المؤلف قال( كعا صحيح، ذللث، أف والصحيح 

الأخ؛اراذ،اس)ه/بإم(.ا



٤٤٩مماوااسلأة)بمبصفاتالآست( 

قفل

منعودم حديث فيه ووي ما وانم بالإمامة، الثاس أول ل اكاذٍا الأمر 
زثاثوا 3إو اف، Jكثادت، أيزنهم الثوم ®يوم ئاوت اللمي. أل البدري 
لإوهجنه، ئأنوئهب ^١٤ الثق ل كالوا هإو بالثق، يآعلئهم ^١٤ ١^٤؛ 

الثجوو:ضصط-أنقاو:هثلأبجس 
منللمارواْ إلاإإإ.ياا يكرمتؤ عل عبلس دلا ئلطانو، ولأل 

بابمن ةقرةثه...« عل نحم ®ولا و..' قوله أ0 ْع للتحريم، هنا الثهي ء ١^١ 
^)،؟١١لم وأنا مال سلم، فلمإدا مال. إتلاف فيها هذْ لأف فهومحرم؛ ذلك ومع الآدار-ت،، 

بالفعل.عرياأوإدئا صارإذثا الطعام تقديم إو 
الثدرىمعود أي حدين، الحديث، هدا فيه ما انم بالإمامة! الناس وأول 

اف«رُلكتاس أثن}>ولم القوم رايوم قال: وملم وعلآله عله اش صل الس أف هبمن 
معيم;نحتمل بالقرا٤ة؟ أوأجودهم أكثرهم أهروهم المراد وهل 
مء«اأ؛.ررؤل؛ؤتمءم الصحيح; ١^،؛^، ك،اجاءق ١^، ١^^ المش 

المهللوب،الوجه عل يودتبا بحيث القراءة، ق الأجود يعني: الأقزأ. ويختمل: 
الحديث.هدا ق محتمل والكل 

عودمأيى حديث من (، ٦٧٣رنم)الإمامة، أحق من باب اجد، المكتاب ت ملم أحرجه )١، 
تههبمن.الدري 

ئء.بم؛؛ا.صالمة عمروبن حديث، من (، ٤٣• رنم)٢ الغازي، محاب البخاري: أحرجه )٢( 



سقضاهاهمهمههاسمماسبجص ٤٥٠

صريح.فهدا مانا« أقوي ا>ثنؤةئم أثا: 
اجثياضٌوأمأسذثضأ؟ئالئاتو:إذا فان 

طامرالعمل لأف المنتمي؛ هو وك5رر الأمزأ، بميم ايه الحديث ظاهر ملنات 
لاهإللإو4.' ذلك ؤيويد بدليل، إلا هوالواجب عموما النصوص بظاهر ل الأحاديث 

يعرفلم ص أكؤ فمه عنده والعا1رُرالثق بالثق® دأء1لمهم نواء القزاءة ز 'قانوا 
القارئ.مدم وفقيه قارئ الحثتغ إذا أثة عل هدا فدو الئنة، 

سصزالتي أوالئنة عموما الئنة الراد هل محق؟ أي بايقق؛، راأءلمه٠ا وقوله؛ 
بالصلاة؟

بالصلاة،:قنلمق فيا بالثق عالما كان لو فيا ذلك، أر ؤظهئ الثانيه. الظاهث: 
ذلالثج،أفته وما والفرائص، والأئكحة بالمعاملات يتعلمى فيا بالثغ جاهل لكنه 

بالصلاة.صّلمه أمحي لاثه الأول،؛ فبمدم بالعكس، وآحر 
والتوثيقايتؤ؟العقود مى وعترها يالبيؤع عالم ءندْ الذي الإنسان يخل وماذا 

شيئا.يستفيد لا بالصلاة؟ ستلمق نا بالنتة يستفيد ماذا 

سوىفنا جاهل لكك بالصلاة التقة بالثق عالما كان إذا اوجل يقص وماذا 
ذللأ،؟لأ:دقنةشآ؛

بالصلاة.تتعلق التي بالئقا٠ ررأعلمهم إدف 
أي؛م؛رة« ^١٤ الثق j كانوا ه قواصصمُ: ١^، وه 

واضح،ءفيمحاكلأ0ؤئ؟أ اومحول عهد ق وهدا الإسلام، بلاد الكمرإل بلاد من هجرْ 



٤٥١ممب،اسلأة)بابستالأن4ق( 

عهقل؛اض قال ولهذا ناحروا؛ ممن أول والأضار اخماحرين من الأولوف فاوسابقوو 

وضبمي• • الخديته صلح وهو آ ١ ■ ثير ين أمق س يحم دى مه 
١[.• ]اس: كئه .آه نقن ه ذلك يوف لكن 

ر>هأقدمهلمكلهم الإسلام دار ق ؤلدوا لكنوا أو سواء، الهجرة ق لكنوا فإن 
يدحلونالناس لكن إذا فيإ إلا قاني لا والثانية ارسلهإ،( أوقال! صأِ، بمي' يسا® 

يكونأن إلا يتصور فلا الإسلام بلد ق لكنوا من أما فواحدا، واحدا لإسلام اق 
وسالم.آله وعل عليه افة صل الئئر قال مىل.ا الأكن، وهو سنا،< ارأقد الراد 

وقت،وحصر بستانه، إل حماعة دعا سحصا فالوأن البيت،. صاحب من ١^١ ولولكن 
القراءة.ق هؤلاء دون لكن ؤإن البمتان، صا-ص، مدم فالذي وصلوا، الصلاة، 

سواه،من عل مقدم فاثه الرات._ا، المسجد كإمام مسلطانه، ق يؤمنه لا لكنللث، 
قالثاس_، فالإمام هؤلاء، حى لقدم وذللث، منه؛ أقزأ هو مى الحإعة ل لكن ولو 

البيت،.ق يقال وى.لالث، الحادث، عل مقدم المجد ق ساإ3لانه 

بجشرإلأإنيءائدةءللكابمليضلافئه 
ممزذلا ثلطانه، ل ذلا الثجلؤ،:ض الث-محل «لأ:>س الثلاثة: 

الثلأُثإّالمسزر j بإذنه« إلا 

عودمأبيأ حاويته من (، ٦٧٣رقم)بالامامة، أحق من باب الساجد، كتاب ت ملم أحرجه )١( 
نْءمحظبمئ.الدري 



^قضاهانيهمه4اسمماسبجضاا ٤٥٢

i١J '.طJأمائةمدم زجلا فلوأف بالإدن، إلا محلس فلا للصف، إكراما بميم ما ئا
فمنجدا، جائعا كان الثجJ هدا أف إلا *مصل® بموت لم المت صاحب لكن الشام، 

ذلك؛عن نش . الس لأف محور؛ لا هدا فنقووت مدم، الطعام تقديم انتهى حتن 
قوله!ق نفثه الشاعر امتدح ولهدا أددسا، سوء عنده هدا أف الخاصروف يرى ولهذا 

نمأذصممأمار'ائذ؛ئ0ابييإد>اب'بي 
بإذنه.إلا تك ي بإذنه، فلأمئدءلامحرءإلأ 

ليتبأشياء فياق بيته إل يذهب، ثم الهلعام، البيت صاحب بميم وأحيانا 
عئصلأو كشرا، يتأحر ربإ الطعام ق صرويثه ليست، كانت ؤإذا الهلعام، ق صزوريه 

هد0ففي الخاصريى، بين موجود والشام لنحثها، البيت ق فيمي البت، ل مشكله 
رجوعه؟سفنرول أو للهلحام يتقدمول هل الخال 

ويقول!جرأه، عنده يكون الناس بعص لكن سلئؤ• لا الثان،، الحرين،! ظاهر 
أذاذف؟له فهل لهم. فياذف لما، إلا الطعام قدم U فالئلخل تفضلوا، خماعة يا 

يزصى—~وهوغالتا حدا يرصى اليت، صاحتإ أل علم إذا تفصيل؛ فيه ابواب 
انتأحزياكله! سيقول البيت، صاحب، جاء إذا تفضلوا؛١ ١١قال! الذي هذا وتجد بأس، فلا 

أحيءلا قربإ ثنتطروش® ولا تتقدمول كويئم حثرا افه ررجراكم بمول،• فربا ومدمثا، 
عندي.تفصيل فيها المّأله فهذه مدة، بعد إلا 

الرب.لأمية د: المشهورة لأمته j الخامل( )الئاعر الأندى مالك بن عمرو الثنفرى قاله )١( 
(.)_IU1للعكبري اللامية ؤإعراب (، ١ ٩ / ١ ) الشجري لابن العرب شعراء محتارات انظر! 



٤٥٢ةت1باسلأة)بابطتاص( 

تلهمذ اوال أو اجئ، زم ناكدث الثلثاو؛ الإناتة الناص قازو 
أصلآح؛ر.اتسخ ^^٠ '، أووائثه،ا 

نيالمأصح، أثبمإ لم،، ومأحمد الإمام رارواْ نسخة! ق ملم،، رارواْ وقوله! 
أحمد؛الإمام يقدمون لكنهم شاك، بلا لم مصحح الخوايح! مسالم؟ صحح أو 

وجيه.تقديمه ءإ0 هبه شو ق المولفايتح كائن، إذا ميعا ولا رحمهآسق، وجلالته لإمامته 

يوممذ مهو الحامع، المسجد ويحل مثلا يلد إل اوسالهلان حصر إذا إدف، ا ١ ] 
العامه.الولأيه للسالهلان لأف راتب،؛ إمام للمجد ولوكان الماص، 

ب؟عل الي. لهدا وهوقادم ابمة ل قالوكان 
ابمة؛و إuئا يكوف أذ مخ لا لهلاJ الهدا لأف لا؛ المدم<را؛ فالحوالم،; 

لمؤإن إماما يكول أل يصح اثه المحح لكن البلي، هذا ل مستوطن عتر لكونه 
حملهاوا —وعل بلائه حمع ق منتوطن السالهلال إل قيل؛ لو اثه كإ ملمتوطنا. يأكذ 
كانلو لأيه بصحيح—؛ ليس هدا لكذ ٠ يإل حيث منى ق رة.بمئئ عماف فنل 

لابمكن.وهدا أبدا، لا:شم اس لكان كدلمث، 

العاثة؟الولاثه مذ أهزي الخائ الولأئ ألم، قائل: قال فان 
الولاثةتل مذ إلا الزؤ امتفاذئ ما الخائه الولأ؛ث هده لكذ بل، فالحواب 

.عبده كالسمن. فكون العامه، 

(.٣٦والإنماف)؟/ (، ١  ٤٧والدع)Y/ (، ١ ٤ ٦ الفروع)م/ انظر: )١( 
صلاةكتاب لم: وم(، ١٠٨٤رنم)بمي، الملأة باب الصلاة، تقصر كتاب البخاري؛ أحرجه )٢( 

النخعى.يزيد بن الرحمن همد حدث من (، ٦٩٥رنم)يمنى، الملأة قمر باب المسافرين، 



سقضاه1ضضه4الإئماسبجينل ٤٥٤

منثاتا مملوك، وآنا ثزوحت، أسيد؛ ر مول نعيد أبو وهال 
محصرتوحديفه، منعود، وابن دو، آيو فيهم . اممه رئول أصحاين، 
١^٧!،؟ممالأ أصحائه إل هالتمت، وواءك، ثه؛ ممالوا دو ١^ فتميم الصلأ0، 

)منائله(ابإنتادِْفي صالح رواه يعم• مالوا؛ 
الثلطاناجتمع هإن بمنزلته, 3هز لرجل البيت صاجب اذل مإف 
ابجعؤإن زضاحبه. ١^، م ولأ0 لأن أزق؛ ثالئلطان ^، Jlزءناح1، 
وسيدْتيالعبد اجثمع ؤإن أعم• ولأته لأف أول؛ مالسأطاف وحيمثه الئلطال 

زاكأجث١^ !بجغ و\0 زيه. بك نالك ِلأ؛د4ُ أزق؛ ئأللإد ين 
IJ ،^.صأؤل؛لأكأخم,م^

يومأذ لأحد بحور لا البنت، صاجب بمنزله فيه الراتب المنجد ؤإمام 
عابج؛ذ صل نيقهقنئ بكر آبا لأف عيسه؛ غ ويجوز لدلل—،، إدنه؛ لعير فيه 

•^^^1١١١^، مثاو وة، عزفج بن اوحمن عبد دللئ، زهنل ه ١^٠ 
ذذ\أثيأ.

للحآر،؛؛ ٧٥١لكثانم، أمروهم مأزلاهم هؤلاء، مذ مزية دو ي،كذ لم مإف 
أقروهم١١بالإمامة \؛ىوئب.أيلاقهدن؛ؤمهلم ارإدا^١^١ ه؛ افه نلمزلننول 
ذذ\1ءج.

زالأحرأحزي أحدهم كاذ هإف المزآن، زكثرة بجزيتها القزاءة زوزححِفي 
•هأظاأخنا؛....بب.•.•.•...•••••••••••••••••••• 

يته.ق سلطان لأيه وميم؛ آ ١ ت 



٤٥٥كتاباسلأة)واو،ءمتالآدة( 

^^^^،ملكخنفمن4ذزئات،م
صحح.حنن حديئ حتنه« حنف لأكو محلك هيه، ولحن هرأْ ومن 

بنصحمظ مذ إننا أحب القرآن إعراب لأ.بمهات وعمر بكر أبو وئاو 
حروفه•

أول؛محالمارئ أمي، وهميه ١^٠٨^٠ أحكام يعرف لا هارئ اجثتغ محإن 
قمحزئ ما ي٠نأ المقه كاذ ؤإل الأس، حئس صلائة ثمحح لا زلأي للحم، 
يثضلا يإ و لاك 1^، !!ي يل: ا؛ن بنخي. ءق الئلأة 

ضُوالئلأةلاا.

إويهِقمحتاج القمة للحم، أقمهه،؛ هاولامحا القزاءة ق انتريا ءإن 
وهزهجزة، أمحدمهأ محأولامحا دلك ِفي استويا ؤإن القزاءة• هالته الصلاة، 

^لذلاكدامحمحام!اِم،؛.لإن ٩١دار افيجيند/امحإل 
اينمنهولإحس؟لكلام ةا:و:هل قال ]ا[فاذا 

هوالغاو_، ق اف لكتانم، أيزوهم الصحابة أل وذلك وجه، له يكون قد محلنا؛ 
ُوالعملُ العلم من فيها وما يتعلموها حتى آيات عئز يتجاوزف لا لأقم أهمههم؛ 

كعافهوأول، وعمومه الحديث و0ذ\مو أحد من لكذ ائمة، يكون غالبا منهم فالأقرأ 
قجعله ذلك ومع أهقة، يكوذ أف يمحى بايئق* ®أعلمهم قوله: إف وئنتا: ثزلحنا 

ا،لرءالثاء•

أصحابعن يقرننا كان من حدثنا نالت لمي الالرحمن همد أبا عن (، ٤١أحمد)م/• الإمام أحرجه ، )١ 
المى....فيكرم.



^قضاهانيشصالإئماسبجءتبل ٤٥٦

آخدي،ققزذن م؛ خضزت ))\1\ او;رث: 1اوك;ن ماَل خ. زلأن 
الدعاء•ؤإجابة ا-ائشوع إل أقنب نة ٠٥صحح. حد.يث أتيثآكةاا< وتومكإ 

بقدمرجح وإد'نةإدا سأةا<ا ررأقدمهم لموله الإنلأ"م؛ بقدم ؤيزحح 
yji  ق،^ ٥٧تجأ، قدم ذبك و انء:ا فإِن 1^،. ذالإ:لأَأ

هدامدموها® ولا قريئا ^^١ ١١ه.' اللمي يمول مدوا؛ واعلامحنا أمسه،، 

هأهدئه،انتث، دإِن ، iLأ:لإمحا قدم ١^ ل انو، ^١ ١^: 
هجزة.

مإنالس، م الهجز0، م ١^٥<، ثني ١^^، مدم حامد؛ ابن وماو 
أمثمح؛هأش عند آ،=قزقؤ] ؤإ0 ثعال؛ الله لمول وأوزعهم؛ هدم انتووا 

لاسمات:آاءزمحُأهمبملم!لالإيالإا'ل
متقيهدا لأو نظن؛ فيه النتست، بثزف التقديم ي ^٥ ١٥^،إليه أشاز ما ا ١ ل 

بالأسالت،.التفاحز ستلزم أو 
ئروءةالحديث،فتميمآومحا ق الدكونة الصفات ق ١^١ إذا تكن!ومز: 

هدامثل مدم إذا لأيه المحبوبة؛ المرغوبة )لصفات من ذلك أفته وما أدبا وأحننهنا 
سب،أما حكيها حملة من الجاعة مشروعية وأصل وراءه، الذين الحإعة أحثه 

هوالصحيح.هدا للألمة، 

المهللموبة،الصمات، حمح ق ثناووا الثوم أف ووجدنا اجثمعنا أسا لو ولهذا 
القف،عليظ القول، ئظ ممد، انه إ^* المشهونة، الشريفة القبائل من أحدهما لكن 



٤٥٧ةت1باسلأةرب1و،همةص( 

علالؤ وميم له، وأتهم للمنجد، محدم انتزوا هإن 
حمححصل أم إذا لأيه المثافر؛ عل والخاصز الواصسا، أهل من لأثه العد؛ 

اكافر.خلاف حماعة، الصلأةِفى 
وأحرىثعال، اممه حدود يمعرهة أجدر لأنه التدوي؛ عل وا-لثصري 

اءنا:ةااثق.

القألةوانتماJ النجاتّات، ثور عل أمدر لأئه الأعمى؛ عل والتص؛ر 
ْه

لمسه.لعلم 

 Jقيدنك وتشعثه، يلهيه ما ثنى لا الصرير لأو ؛ ٣^١۶محا الماصي! ودا
ئمايةابمر،يثو:انااا.

ركطزنيي لئلا ت؛ أذ اوام ض نئز إذا لإنام ؤالأنل 
ننج

المن،،طست، لكنه اiوالي مى أحد وهناك أيا، يصحك يكاد لا الوجه، عبوس 
الثاف.لقالوا: أب؛ليكم؟ أتحا الحاصرين: ه الوجه، شل القدر، ئئثرغ 

واللهأعلم.عليه. الناس حتىياتلم، يمدم هدا مثل إلف؛ 
كزق ساو يوجد أذ -^١ يندر ل؛كن أول، البصار أو الأوو: الصواب [ ١ ] 

بهمحنل البصر لأو وذللث، أول؛ فالبصر وحد إذا لكن الولف ذكزه ما 
علالواجب، بميم كنا الأول، فيمدم منه، محاق ما به يزول والأعمى ثيء، مطلوب 

الحرم•ئرلي 



بذحنبلاس الإمام فتع ي؛ الء،ي ملي ام،يق  ٤٥٨

 ،j^ الأدان.و العادمك أهو بتن أهمغ تندا لأف أهمغ انثنوا
أ.الإم^مةا ق لا مدحل لا لأنه الزجه؛ حنن ينجح ولا 

شد

 I،ؤإمامةالثواب، ونص يدهب، مص لأنه الثحان؛ إمامة يكزْ انه الثالث
ٌرالإؤرروض اشثام، ؤإمامه والماف،، أ كالصادا ا-لروذإ، ببمس يفصح لا من 

فيمءاووف،لأ؛،زض ض، 

يكنلم إذا فيها يرجح فلا اُظقيق، الأموي حمح ل وهذا صحح، هدا ]١[ 
الصلاة.نحستن ق أر لها 

فإفمثلا، كالأهمج أر لها كان لو مما احترازا أثتا< لها ؟كن لم »إذا وفنلا: 
أوبمثدرخذ، قدتئد ١^، ١^-^ >، بالئلأة أن:أق الأمجلأ:مع 

ذللئح.أفته ما أو ئنؤبط، ليس نجودا 

قريبهإما حيث الإنسان حا يفصح لا مد الصاد لأف ركالصاد(؛ نسخة ق ]٢[ 
النتن.من 

أثهالفلاهت لأف التؤع؛ هدا من الصدى يموثه الذي هذا إف هل ]٣[ 
ليوجد اله سمعت فقد عنه، ينهى أل يسعي ولهذا أيما؛ ؤيئغل ١^^١ يكرر 

الإنسانفيحسن لهو، أمهلواثه ليكور، رل ما والقرآن غل3ل، وهذا الماحيف، بعفن 
كالايكوف وأذ الحروف، تضعيث توحب، التي الألأت هذه بمثل ياق لا لكن صوثه 
:بمُ

بوثما•



٤٥٩ةت1دااسلأة)بابسثتالأن4ة( 

الفاذكبمز لكف محإف الكإو، ء با،ووف لأي:اتان خاشيا؛ الفلاة زمغ 
المش،وبجل بعمْ، حريا يدو لأنه كالأش؛ انه األهسا هماس المامحة، ق ظاء 

لكبجلئا،إذاهياتاار

ثال:هنئ نثى5وأناته قا ^^)؛؛ آوئب ضتا 
الآ.ز.ئنى:ضجخ،!،٣'': »ئلآئلأنحاُن اهِ نضj نال 

حديثوهدا  ٠٠ثارهوو له وهم قوم ؤإمام ناحط، عليها وروجها باس وامراة 
ٌََ
حسن.

محزضاد>خين: ذالوا: ولابمؤ. اش لا أنهُ المدفثر١ا ولكن [ ١ ] 
قال:الدي لوماثا ولائا أذتوقوا؛ بميوف لا أكوالعاثة ولأن والظاء؛ الضاد 

أبدا،لقال: ؟ ^١^١٠٠راالظالر٠ أي: الظالن(( ا>ولأ تريد هل تريد؟ ماذا الظالر،ا، ءولأ 
أوظاء الضاد إبدال أل هوالصحيح: القول وهدا هدى. عل ليس الذي بالظال أريد 

القرآن،حمح ق وهذا بينيا، التفريق ومثمة المخرجم، لتقارنم، بمر؛ لا بالعكس 
لكنصءلالفامحلأمحامح

ثلايه:ولأئملوم رقع لا بمني• ا-٢-ا 
وظازصالهاِرب،ِسثْلأةشصلألُ، 

الونيل: قبمم• ، مضافمثني ®صلاة* لأف النافلمه؛ ولا الفريصه صلاته، مل لا أنها 

القناعوكثاف (، ٢٧١)Y/والإنصاف )آ/ا-أا(، وادنني «ا(، )ص:'الهداة اننلر: )١( 

من(، ٣٦رنم)٠ كارمون، له وهم نوما أم فيمن حاء ما باب الصلاة، مماب الترمذي: أحرجه )٢( 
رة.بمثئ.أمامة أى حديث 



حنبلالإماماحهدبن اصليقعلىاهايئص  ٤٦٠

aJsI^jلا مزعا منتش الفريضة زئى لأف فممتل؛ الفريفه وأي فقط، الاف1وه مل 
يصلأن من ومتعه سيده عند لكن لو حتى لله، فهو ءغءْل، الله يملكه ؤإثإ السيد، 
القولوهذا يممل. لا أف لرمه الممل مى منعه لو لكي يمي، أف يجوز لا فإثه فريقه 

النافلة.صلاة -؛يا اراد أف الصححت هو 

منهينتش أذ ينبغي أيصا هدا ماحطا؛ عليها وروجها يائت، ررامرأْ الثانرت 
فإذاوأنث،، فرائه إل امرآتة دعا إذا الروغ أف وذللث، فلا، النافله وأما الفريفه، 

كامافتكون روجها، محب بال ماموره لأما تمل؛ لا الصلاة هده فان تتمحلؤع قامت، 
مغصوب.زمن ق صلتإ 

١-^،^،ظاهُ ٠ ح محآ, لأ أثا هدا ذ(( هْ ى ثه وَم وْء رراثاة اك1لث،: 
لأمحللأفيالفزضيفيض٠

الإماميكرهوف قد الحإعه لأف أومطلما؟ يحي له الكارهول المراد! هل لكن! 
بمؤأو ْتأ-ما، ويوتا موا يوتا يصد أو الئق من أكثر :يم بجل أف مثو بمم،، 
بحق.يكرهوثه هؤلأء ذللث،ا أمنة ما أو فيها، يطمئن لا صلاه 

عنؤينهاهم يأمرهم؛المعرون، لائه مثلا يكرهونه بحق، يكرهوثه لا أل والئاق! 
بحق.يكرهوثه الذي الأول،، فالمراد فيكرهوثه. ؤيتفمدهم الصلاة، عل وبمثهم المنكر، 

فالعنزةيكزهه، لا من ومنهم يكرهه، من منهم ذللث،! ل الناس احتالم، فإن 
أفالخدين، وظاهر ينمهم، أف ينتغي لا فإثه بحق يكرهوثه أكثرهم لكن إذا بالأكثر، 

ٍلأتئلأمحل.



٤٦١مم1وااسلأة)واواهثتاص( 

عشإيإ ثناI قيل متصورت يال . محرم ملأ أودينه لنئه محرهوثه كادوا قإل 
كرهة•مذ عل الإثم ه بالئق، ١؛ أقام نن قاثا الظلثه، 

اقصوويقدم أف ومحرم ا، معهذا رجل لا اجايب نساء يوم أف قمحرْ 
هوحيثمذ يمحهم الموم الرجل أم ررإدا الحبيبإ ف جاء لأيه يثه؛ أول م مذ 

)ئام(.الخراب: ]ا[الظامأل 

بأس.فلا محايمه من امرأْ معهذ كان فإل المحارم* مذ امرأه ُولأ بمش• ل؟ا 
فيأقممرات، نساء فيها البيوت يعص تكون حيث رمضال؛ ليال ي كثثرا يمع وهدا 
به•بأس لا فهدا القيام، لبملأ:tS ومهذ رجل 

X أ a



سقضاه1همهمههاسمماسنيص ٤٦٢

——واب«،زقفاسمتأاا 
ل* تأ *  إ

أدانهينايم عن كن هإف الإمام، يمثن عى ومحم، واحدا، المأموم كاذ إدا 
أفإلا الإمام يممدم ولا حلمه، يصما وثأحرا 'كمال آحر جاء ءإف يمينه، عى الإمام 
جابرروى قا يديه؛ الإمام أحرمنا يسارْ ص اكاق كبتت هإل صما، الموضع يآكوف 

حشجئئ، يم فتوصأت، يصن،، ممام عزؤة، هِفي الس مع مزيئ، يال،؛ 
ينحمائ نجاة ثمنه، عن أمام خر ^١^ يدي، محاحد بمائة. ن عس 

يءولأاذاظه/ين)اك(األ
روية جار؛ يماؤة عن ^١^ محنه، عن أوأخدمثا نمنه، عن طا لإل 

هوانأوئ،زئوو،اشِ.لك.زالأمد، هه ئزئ نتنود ١;؛ أو 
النناء.ؤإمامة العراة لإمام موقف، الونط نلإلم؛ ا* ابوداودأ رواه 

قالمأموم موقم، ررباب المرادت لأف كبر؛ إحمال فيها الترجه هده أل الواى -ا ١ ت 
إلوتحتاج معنى، لها فليس الصلاهءا ررموقف قوله! أما المراد. هو هدا الحءاعةا، صلاة 

تعديل•

٠.أبمار منلمم ورواه ]٢[ 
ا.المثنير ق ائه مع أبوداودء اررواه يقول،ت يتمحذممق المولث أ0 غريب ]٣[ 

٣(. ٠١٠رقم)اليسر، أيٍا ونمة الهلويل جابر حديث، ؛اب، والرقائق، الزهد كتاب، لم؛ مأحرجه )١( 
يقومون،كيف ثلاثة كانوا إذا باب الصلاة، كتاب داويت وأبو (، ٤ ٢ ٤ / ١ ) أحمد الإمام أحرجه ( ٢) 

(.٦١٣)رقم 



٤٦٢ةت1باسلأة)واب«وتفاسمة( 

نامئاو: د.بمق أس ووى ج حلمه_لم؛ محامش \>ثتأت معهم لكو يإل 
زكعى.بنا محصل أ، حلمنال والمرام وراءه، والشم آنا وصممت اش. وو رم 

الصتاف،م الئجاJ(، مدم ؤنناء، وحناض وصتاف رجاو اجتمع هإن 
لأيهمحدال:1لأكهإ

الغiنال،صفث م الئجاJ، هصنث الصلاة، أقام محاوأ الئى.؟ بصلاة 
أم.قاو-ضلأة أخثيُه لا ١^: بد -ثاو ^١ ثاو: م ى، ل ضم 

رواْأدوداوذ•
ومحقنصبي معه كاف قإف حلمة، وثمن امزأ0 إلا الرجل مع يي لم قإف 

ههبمتهأمتمويه حام علي رربت، ثال،؛ عباس ابن روى لء1 يمينه؛ عذ 
بدوابتىئآحد سارْ، ض موقمئ شن _، مذ محن M ^٠ ١١ممام 

فامحصنم((عء.

منعودش حدين، كإل ينهنا، وثمن وص دصتيِفي رجل ئ ؤال يإذ 
^وصمح،أنظناصمح•

كانتؤإذ حتى حلمة، سر فممف-يا، وصل الرجل، محارم ثن المرأْ كانت ؤإذا ا ١ ت 
ث>،محابم•
سح.رؤ.بمنئ ٠ مسعودر ابن حديث، ]٢[ 

،Oyjiiكن، ثلاثة كانوا إذا باب الصلاة، كتاب وأبوداود: (، ٤٢٤)ا/ أحمد الإمام أحرجه )١( 
(.٦١٣)رقم 



سقضاه1نينيصاسمماسبجضل ٤٦٤

ظ^بمثهاآس حديث مال؛، عل حلمه ومما ثافلة كاذل؛، نإل 

محل،

>اتيالثت: ٍئلأم؛ نمغ لإ الإنام ئدام ال؛ئوثوو زص هاِو 
الإمامهملأإآُ•جءز،

فإنمواحدا طا يقفوا أذ الحاو اققت إذا الثلأة أ0 عل دلل هدا وق [ ١ ] 
عنكانوا إذ لكن هوالأففل، هذا بينهم، الإمام يكون بل الإمام، يمئن عن لايكونوذ 

يينه،.الإمام يكوف أف الأفضل لكن بأس، فلا يمينه 
وشاله؟يمسه عن جعله 3، والمرضب النافلة بتن الممربج، وجه ما ئائو(ت قال فإن 

إذانقولاث ولهدا القرمة؛ ؤ، الصبث، بماف أذ يصح لا ائه التفريق ءالخوابت 
يمينهعن الرجل يكون ل يّارْ، عن والثاف يمنه عن أحدهما يكون الفريضة ن، كان 

•ثمرا كان إدا الصثى، مهصافه ويقسح ار0، وعن والعمثى^ 

الماموموذيتقدم أف يصح لا ايه عل ؤثذآدثق المؤلف به استدل، الحديث هدا ]٢[ 
فإوخةالأسللأJ؟الإمام، عل 

الإى؛لحبل »تي قال،: الرمول، أف الأسيلان ولحة يقال: أذ ممن الحراب: 
فيهاالمسألة وهذه إماما، كان ثا ؤإلأ متقدما، يكوف أف لابد والإمام ٠ به*ُ ليوم 

العلمإ؛:بين حلاف 

توملم (، ٧٢٢)رنم الصلاة، تمام من الصف إقامة باب الأذان، كتاب اJخارىت حرجه أ٠ 
قهبمتئ•هريرة آبى حدبث، من (، ٤١٤رقم)بالإمام، المأموم امام ؛اب، الصلاة، كتاب 



٤٦٥كت1باسلأة)د1وا«وتفاسمة( 

ثصحلم يماره أوص الإمام، أوحلمؤ الصم، حالم الواحد ويث ؤإل 
محائاينمثخايراءزمماص:ص.

الصصحلث يصل رجلا رأى اللمي. ال تجئ بن وابمه وووى 
داود.ابو رواه يعيد• محامرهأل وحده، 

حكمرد ورجل مانحرف ه الئي ط صل مال؛ شتباف بن عو وص 
ررانتملالبي.ت مٌال الرجل، انحرف حر افه. ض هوقم، الصم،، 

حديث،ؤق فيه احمد هال الأرم. رواه الصم،® حلم لمرد صلاه محلا صلأيلث،، 
•هدا وايصيه• 

حلافلكنه مهللما، الإمام عل الآموم يتقدم أل يصح إنه قال• من فمنهم 
١١.^!

والحاجة،الضرونة حال ق الإمام عل ا،لاموم يتقدم أف يصح إيه هالت من ومنهم 
المسحدحلث وليس الئوق، ق يصلوا أذ إل الناس خاصعلز صقا المحد لوكان كعا 

الحالحة.لدعاء خائنا يكوئ هدا نمثل قالوا: الثوؤ ؤإئا ثوى، 
يقول:من قول بئن ونهل وهو تعال~، اممه ~رحمه ٠ الإسلام' سخ اختيار وهدا 

يكوفأذ يصح إيه يقول• من وقول مطقا الإمام أمام ا،لأموم يكوف أف يمح لا إيه 
لأثهبه؛ يعمل أف ينبغي الال«ى هو وهدا ونط، قول فهاذ>ا مطلما، الإمام أمام اجناموم 
يصلواأف الناس بماج صمه، بمآكه الماحي تكون الحج~ مواسم ق محئا سولأ أحيائا 

بزكوجايب-
)ا(الأخ؛اراتاس)ه/ح؛ى.



سقضاه1نينيصاسمماسبجضل ٤٦٦

صلهإذ الإمام• ئدام لوويم، كإ صلاثة، ثصح ئلب ١^٥٠!، حالفJ4jS  ،1؛
محتلالصس أودحلِفى معه موهم، آحر جاء ؤإف صلأية، يصح لم وحده وكعه 
يهندوك ما الصم، ق أذرك لأية صلأد_ث؛ صت من الإمام ريع 

؛.١١٧^

قال•ه البي لأل صلامم؛ تصح لم الإمام ئدام الأمومول ويف إذ [ ١ ] 
حلثالواحد وص ؤإذ الدليل. مأحد عزقتم وقد ٠ بؤ١٠ر لتوم الإمام جبل ُر1ٌ،ا 

لمإذا ولكن أ، شساذر بن وعئ ا معبي•' بن وايصه لحديث صلأية؛ تصح لم الصم 
فهداالصم، ق يكول أل إمكان مع الصم حلم وحده صل بال عذر هناك زكى 

العلعاءتين حلاف موضع 

أحمد:الإuم مذف ل وقول حنمهرا"ا وأبو وهْ؛  ٠٤الثاذصرالثلأة: الأئثة 
الصف٠٠حلم لنمري صلاه لا ١١^j،: وحملوا عير، ولولثثر صحيحة الصلاة أف عل 

وسلم:(، ٧٢٢)ريم الصلاة، ممام من الصم، إقامة باب ،، jl^iىأب البخاري: أحرجه )١( 
خ؛.بمتن.هريرة ش حديث، رفم)؛ا؛(،من بالإمام، ا،لآموم امام باب الصلاة، كتاب 

(،٦٨٢رنم)رحيم، يصلب الرجل باب الصلاة، كتاب وأبوداود: (، ٢٢٧/٤أحد)الإمام أحرجه )٢( 
وابن(، ١٢٣ ، ٢٣رنم)• وحده، الصف، حالف، الصلاة ؤب حاء ما بايج الصلاة، كتاب، والرمذي: 

١(.٠ ٠ رنم)٤ وحده، الصف، حلم، الرجل صلاة باب الصلاة، إقامة كتاب ماجه: 
الصفحالف، الرحل صلاة باب الصلاة، إقامة كتاب، اجه: وابن (، ٢٣أحد)إ/ الأئ، أحرجه )٣( 

•١(.رقم)٣•وحده، 
(.٢٩٨-٢٩٧/٤(،والخموع)٣٤١/٢الكبير)الخاوي )؛(انذلر:
والتحصل)\/أإأ(،و؛دايةاسد)>/آها(.المالونة)ا/إها-0\،ا(،والبّان )ه(انثلر:

والموًل(، ٢٣٤)ا/ العناء احتلا؛، ومحتصر )\إلم\\<\ه الخن بن لحمد الأصل انفلر: )٦( 
٩٢،



٤٦٧ةتاساسلأة)بابا>تمااسلأة( 

_il؛صح لا الصلاة أو ُت أحمدر الإمام أصحانم، عند الثهوو والدهب 
٠٢٠الثص((حلم ش صلاة ررلأ وسالم: آله وعل عاليه اض صل البل لعموم 
لم؛كنه.ومذ اكاقة أمكنه من يثمل عام، وهذا 

الصمل وقوفه تعدو إذ ايه وهو المالة، هده ق الوسط الثالئ: والقول 
سمتهابن الإسلام شيخ اختيار وهدا فلا، ؤإلأ صلاته، صئت، الصف لامتكإل 

الصحح.وهو لآءه١iئه، ُ سعديُ بن الرحمن عبد وشيخنأ 
تجدلأ حيث، معذور؛ لأJك وحدك؛ يصل أذ يأس ^٠ تآم والصما جثث، فإذا 

عاك.

معه.ليكوذ الصف؛ ين واحدا ب عيي. أذ يمكن إنسان: قال فإذ 
لكذهدالأمحوز:ماونا:

لأنئتصزففيانينيخم.ولا: 
١الفضول إل الفاصل مذ يزحعه سوف لاثه العم؛ عل جناية وثانيا• 
يأقموف ١لفنجة وهده وفزجة، خلل الصم ق يمع أذ يوج—V اثه وثالئا: 

لهّداعي لا وهدا كله، الصم، أذ هدا من فيلرم ليدوها، فنيئا شيئا الناس 

١٠والهداة)ص: ا>في)ص:ا،٢(، نحصر انظر: )١(  ٠ ،)/Y(٦٣والثرحاصر.)
حفالرجل صلاة باب الصلاة، إنامة محاب U^،: وابن (، Yr/i)أحد الإمام أخرجه )٢( 

;ء.ءتنان شيبا بن عل حديث، من (، ١ ٠ ٠ )٣ رنم وحده، الصم، 
(.٣٤٨)؛،/ الملمة الاختيارات، )٣( 
٨(.١ الكن)ص: انمنهج )٤( 



^قضامنيهمصاسمماستيمحبل ٤٦٨

وبمرْ؛بجطن فربا ورائه، ثن تجطه حش المقل هذا عل يشوش ربا أيه ومنهاث 
أحدا.عئتدب أف محوز لا ت نقول لذلك 

الإمام.مع ليكوف يتقدم دعوه إدف، هائل؛ قال فإف 
محاذيئ:فيه أيصا وهدا يلظ; 

مكانه،ي الإمام يممرد أ0 الثق لأو مكانه؛ ي الإمام بانفراد الثق محاكة الأول: 
أحد.معه يكون لا 

صفوف.عنزة مله مثلا كان إذا الئقار«_، تحلي الغالب ل منه يلرم الثاف• 
الإمامإل تقدم نقول: آحر جاء ثم معه ؤيقف الإمام إل بقدم قلنا: إذا ^،: ١٠١١

كامل.صم، الإمام مع فصر ثمدم، نقول: كدللتا Jالث، فجاء معه، وكن 
واسهىمعه صم، آحر وجاء عليه، قدريث، الذي مكانلث، ق صل لوقلنا: لكي 

مثن،أذ -اثا الصفئه كان إذا محور أنت الراجح: ١^ أف شلئ، لا لهذا الموصوغ؛ 
صحيحة.وصلاته وحده، الإنسان 

افهصل الرسول كان فربا أعيان، قضايا فهي، وقعت، التي القضايا هذه أما 
مححوىوأيقا الصلاة. يعيد أن فامره ييم، لم الصقل أل علمم وسلم آله وعل عليه 

'١١٠الصقل،حلم، لمزد صلاة ®لا قال: لأثه مكاث؛ فيه الصقل أف عل تدل، الخهلاد_، 
فيه.يصم، أل يمكنه فيإ يعني: 

حالفهالرجل صلاة ياب، الصلاة، إثامة كتاب ت ماجه وابن (، XT)؛/'أحد الإمام حرجه أ ا
سان؛ء.بمئان.بن عل حديث، من (، '١ ٠ رنم)٣ وحده، الصف، 



٤٦٩ةت1وااسلأة)ب1بمصاسمء( 

الواجبأ0 عامه: شرعيه قاعده وعندنا جائر، ذك أف الصواب حاو كل فعل 
بالعجز.ينمط 

السلأف بدليل ثصح، لا صلاثه فال الإمام يسار عى واحد مأموم ومحق فاذا 
أنومعلوم يمنه، عن فجعلهإ ائه، يض ومحقا حض آ عباسر وابن ا داوجابرار أ. 
او4غايته لأة صحتها؛ عل الدليل محام عبادة إطال عل ولا الوجوب، عل يدل لا هدا 

كانولو الوجونم،، عل يدل ولا الأستحياف، عل يدل المجرد الرسول وفحل فعل، 
الصلاة،حئن ه البي ذلك لجما يمينه~ عن يقف أف ~أي• واجبا ذك 

هتق. ٠٣١لأف:^؛قاَلهُ كا لدك« ولقال:»لأثئوذا 
هء م قولللصلاة— مبطلا الإمام ار يعن الوقوف كوف 'ني،• القول وهدا 

صحيحه،فصلاثه يمينه حلو مع الإمام بمار عن ا ومحقلو أيه والصواب صعيفا، 
الثق.حلاف ذك لكن 

مكروهه،والخركه الصلاة، أثناء ق يتحرك الئمول كون ت قائل يقول، وقد 
الوجونم،؟عل يدل، ألا أيصا، مره ومحنك 

لمحايم( الئن،.لم لم(كوف الوجوُب، عل دليلا هدا يمح، رمحا نمول؛ 
الاستحباب،وجه عل المسألة أف عل يدل، مؤدا١١ لا  ١١—ت وجابر عثاس لابن ~أي• 

٠)رقم النسر، أي وقصة الطويل جابر حديث باب والرقاين؛، الزهد كتاب لم؛ مأحرجه ( ١ )  ٣(، ١٠
ختهبمتن.جابر حديث من 

(،٦٩٨)رقم الإمام، ار يعن الرجل قام إذا باب الأدا)!(، كتاب الخارتم(ت أحرجه )٢( 
(.٧٦٣رقم)وقيامه، الليل صلاة ل الدكاء باب السافرين، صلاة كتاب 

(.٧٨٣رقم)الصم،، دون ركع إذا باب الأذان، كتاب البخاري؛ أحرجه )٣( 



صضاه1ميصاسمءاحمطوبجءنيل ٤٧٠

تروايات ثلاث محفيه الإمام ري بمد دبك كاف ثإف 
ومغ.بمكاشأنمَئيمحك 

منأفته ١^٧، به يدرك ما المس ق يدرك لم لأيه يمح؛ لا ؤاكاسه؛ 
ضوزم

\مإ}وؤأقءثإذكال'ثاوأةاد؛وننى ثافبم:إلكالخاخلابم 
ننمذ;لكومحمحبجةشبمتيهنئنتىويثوأن:ط/ 

عنوغةاْ يؤله، إو\لإم' يأمرْ قلم دعد؛*لاأ ولا حرصا افه رارادك ت او ممه 
اضاد.والمرضى العود، 

االنامر،ثمول، قاسا المحس، تقارب لو كإ منثص، لفعل الصلاة ق الحركة وتحوز 
ينضر.إل بعمئم ليمس 

الثق.حلاف لكن4 مح، الصلاة أف السالةت هده ل الصحح إدن، 
الممل—تمام —وهو لعير كان إذا انه الصقل! حلفن صل فيمي والصحيح 

صححه.فالصلاه 

لمإذا ثصح ولا الحاجة، عند ثصح أما الإمام• هدام الصلاة ق والصحيح 
هز.واش حاجه. هناك ؟كن 

٠تعن.اار ولا اف ررراذك يلفظ! روي إيه ق؛ل• بكرم أي حديث ]١[ 
الروايه*مه ثبثئ، هوالذي هالا ® JUjررولأ الصواب! ولكن ®ولايني١٠ وJلفظTحز! 

)ا(ان،م:فحالارك،)آ/ا'آ"أ(•



٤٧١ةت1وااسلأةرباب«وتفاسلأة( 

حاء1،من حآكم الموات، حثي ولا عدو، لعثو دلك يعل قإف 
لأويصح، لا أذ ويشل وعدمه• الموات لخمة يئتلثن لا الموقم، لأو الموات؛ 
عيرْ.يه ينحى محلا المدور، حى ق وردت الرحصه 

فضل

ا,كامحرا معه وهم، ومن 

فيهيدخل نئن« )١^ مل4ُ:أثا 
إعادةفلا بالإعادة ي1منه لم إذا لأثه إليها؛ حاجه فلا مدا؛ ^ ١١ت قوله وأما 

العود.مى ارولاثعدا( الئواية! فيه صحت الذي أف فالصواب عليه، 

بحطوةمنه فقرب الصم، عل أمحبل إذا اف الأنأف العلكاء بعص ذكر وهل• 
ركعالءلمإلأإذا ه:زلإ.واب:أنهُلأبجوزأدا، 

مقدما،أو مثلا متاحزا يعد ت يعني الصم،. عن حارحا يعد لا مكان ق واقف، وهو 
صلاثه.ثصح لا فهذا الصم إل ليصل حطوات إل ومحتاج ركع كان إذا وأما 

الماس.مع طافت كأنئ هذا قيل: إذا والمعيار: 
أذركفهل الركؤع، ثئ الإمام رقع ابتداء بعد المأموم ركع لو ظ■' هال، فإق 
ي

اوكوغ.أذنك أقنب،،إذف اوكوع إل الإط؛ كاف إذا فالخوابؤ: 
وآياتهبافه يستهزئ رحل ايه يعرف أف مثل كافر، هذا أف علم إذا وهذا [ ت١ 
ورّوإة•



حنبلاحمدبت| الإمام فقه ي اماي على المميق  ٤٧٢

هق1ّ؟'وصمحءاسدلأبما
معهلكنوا مممل أو أس أو قاسمق معه ومحق ؤإذ معه. الومحوف أهل عر من 

صماكاثا اقل ق الصبئ معه ومحق ؤإف معه. الوقوف أهل من لأتم صما؛ 
كالتئل،لأنه صما؛ معه يآكوف أف احتمل قرض ق كاف ؤإف آس، لخديث 

مِسمالإناءلأف،كوألأْا.
يعأ،٢ ؤإذ ، l^li"محهؤ ُدواك، يعلثان ثجس أو محدث معه وقم، ؤإو 

ضلاته.ضئلم، يكاJإنائاثه ه ياطينه؛ ت 1واك 

ّرجاو ;l^، كأما انء;ينبم بض لأن ؛ ٧١ثش أن بمئ [ ١ ] 

رجال.ثياب يلبس قد المشكل ا-إءش لأف محنه؛ أيضا هد0 ]٢[ 

مصامحته.يصح فلا فاسده، صلأJه أو ^؛٢ ^١ محدث، أنه ين1لم أو صنن؛ ]٣[ 
يصح.اله والصحيح [ ٤ ] 

لهداويدل، بالارغ، للأمانة أهل الصيي أف والصواب، ممنؤغ، أيقا هدا ]٥[ 
قأيما اليحاري رواْ وما آ اف<اُ لكتايب، أقروهم الموم اريوم اللمئ قول عموم 

سيزرسع أو يسق وله - -مسلمه قزمه أم أنه نئ.عنن ابرثي سلمه بن عمرو حدين، 
فإذابدليل، إلا المرض ل بثا اقل ل بث، ما أف الأصل ولأف صريح؛ نص وهدا 

أيصا.المزض ق جائزة فككن اقل ق إمامته جازلم، 

عودمأبٍ( حدبثؤ محن (، ٦٧٣)رقم بالإمامة، أحق من باب المساحي، ياب مسلم; أحرجه )١( 
رء.بمن.الدري 

)آ(أحرحهالخ1ري:ىابسزي،رةم)آ'م؛(.



٤٧٢اسلأة( مؤنق باب اسلأة) هتاب 

مذصلاه زلا صلاي يطل ولم كرم، الرجال صف ق المزأْ زممت ؤإف 
ازل؛زالأول ا1ومم،، حاكح لأنه يليها؛ مذ صلاه يطل آبوطر• نمال يليها• 
أزراهصلاثه صلأت؛ا، يطل يلم الرجال، مع بوموفها حالمتا اش هي لأمتا 

الصقن،الأحرِق لحل بثادر أحدمحا يحتج الصم،، حلمح ائنان زممن قإل 
نزىممئ لي لإف تثة، ممن _ تذ ي أز الإنام، محن هذ ؤقف1، أز 

لآأيuيلإقإمحامحثا٢ل
الإمام،عذين قام يمكنه لم قإو فيها، قام مرجه مزجي المسبوى ذحل نإف 

يتظئأؤ زحدة، ؤيصل نزهة لم يفعل لم ءإف معه، ساحر زجلا نبه يمكئه لم قإف 
حماعهأحزىلآُ•

رمضال،ق العنزة مومم ايام ق أو الحج، موسم ايام ق ممرا يقع هذا ا ١ ت 
مننأيت، إذا لآكذ صرور؛، هذا تقوون جائز؟ هن>ا فهل الرجل، جب إل الرأْ يد 

إذاشهوئه قد الناس بعص لأو آحر؛ مكانا واطJنV فائعزل، ئنهه؛ مسلأج 
كانت،فإذا ؛^،، L>*Jصلاثه مند ربإ أيصا الناس وبعص امرأء، جبه إل مامت، 
صمنهناك كان فإذ باس• فلا صرورة ذلل—، ق وكان محظور منها بجثي لا السألة 

الفرونة•عند نعم، ا"بموابت الرجال؟ ورائهى من بمس فهل كامل اة نثن 
الصحٍح:والقوJ الأهراذ.  'سلأي الدخول لمبمكئهُ إذا المذم،رُ ]٢[ 

أنث:قىوحذةفيالمفث.
فإJالئ،نز ند والصم٠ ايتإ إذا \ثك والصوا>ن، ثظئ، فيها الأخيمَة السأوه ]٣[ 

(.٩٥والبدع)Y/ ٧(، • الكبم)Y/ والترح (، ١  ٥٩الخي)Y/ انفلر: )١( 



أح4دبذحنبلالإمام ص ي ارك1هم ملي اصيق  ٤٧٤

محدبولا الإمام، إل سقيم ولا وحدك، ضثئ يعني! الحإعة. مع وحدك يصل 
متميزالإمام إف إي الإمام؛ موقف ق الثق محالمه به قنصل الإمام إل التقدم لأف أحدا؛ 

فإفإمامان، لككإ صار جنبه إل ويمت، فإذا به، يمتدى بكؤنه متميز اثه كإ بالوقمح، 
صما.صزتم والثالث، اكال وحاء معكإ، وقم، آحئ حاء 

الصفح.واستقام ايجن، صرتما وجاءآحر الصم،، حلم، صللت، ايلث، لو لكن 
صححه.وصلأيه وحده، يمم، فائه تام والصفح حاء إذا ال الإنأل فالصواب 

نحالمح— الصفح حلم، الثجل -صلاة الصلاة غللأن القوو أف ولبملم 
وقوفإف تهول،! كلها حنيمه وأف والثافهم؛ ماللئ، مي.م، فإف اكلاثة، للماوام_، 

أحمدالإمام عن وهوووايه ٠ الصلأ٥ر يبملل لا عذر ولولغم الصفح حلم، الإسان 
قمحذآهق.

٠؟عذرر لعم أو لعير مواء مهللقا، الصلاة سطل اكانيه! والروايه 
به.بأس فلا الصف—ؤ كامتلأء ر لعل. كان إذا اله والصحح! 

لمنفهل المامومتن، عل فيمحين صغرْ مزحه تحد الماس بعص قائل: ئال( فاذ 

الخلمب؟إل يرجع أف صئ، له حصل 
بأسفلا الضيق، أجل من صلاته عليه تشوش أف من نحثى كان إذا فالخواب! 

١٩٤لاورخبى)؛/'؛بم؛(،والدونة)ا/ والمّوط (، ٢٣٤محصراخلافجالعل،اء)؛/ )١(انظر: 
والمجموع(، ٣٤١)A الير والحاوي )ا/بم0ا(، الجهد ودوة (، ١٩٥-

١٠)ص: والهاJة الخرثي)ص:ه٢(، غممر انغلر: )٢(  (.٦٣الكبير)T/ والترح (، ٠



٤٧٥ةتاباسلأت)واب«وتفاسمئ< 

نحل

عائشهص يزوى ذلك لأف ونطهن؛ نناءّألقوم أتت إذا ل4نأة الثق 
حلمهاوممت ؤإل يمنها، عى وهمنا امزأه معها كائن، ؤإي، رْ؛.بممحا سلمه وأم 

انسحديث بديل وحدها؛ قووومومها المرأْ لأف جار؛ 

وبدثةصغيوة هرجة 3، لحل الذي هدا لكن أول• هذا نقول• ز المهمرى، يرجع أف 

إلممر أف فلابد امرأة ْع امرأة كانتؤ إذا ثظر؛ فيه قاله الذي هذا ت١ء 
تالراجح القول إف هلنا؛ أذ لنا سبق ما حسب اتصابا أو وجوبا إما اليمين. جسها 

خلاف،لكنها صحيحة، ضلاته يمنه خلو ْع الإنسان ار يعن صل لو ال الإنأل 
الأزل-

اليمينإل إما معها ثصما أف فيمثت تماما، الرجل مع كالرجل ازآة ْع واجلرأْ 
اليسار.إل أو الأفضل— —وهو 

عموم!ق داخل وهو كالرجل، بجور فلا الواجدؤ ا،لرأة حلف—٠ انفرادها وأما 
٠.ر الصم،، حلص لممرد صلاة ررلأ 

Xء ا* 

الصفخالف الرجل صلاة باب الصلاة، إقامة كتاب ماجه! وابن (، ٢٣)؛/ أحمد الإمام أ"؛مجه )١( 
نمحهبمن.ن ثيبا بن عل حديث من (، ١ ٠ • )٣ رنم وحل0، 



اصضاه1منيصابمماصبجينل ٤٧٦

نحل

اروئطواقاوت اللمي. لأل الصقن؛ ونط حداء الإمام يقفن أل والسق 
الئفثالأول؛ةانوىم^إا'ئوا5ُْدوئاوئ-وألئوا وندوا  ٣٢

مصمن كاو هإ الأوو، الصقن ^١ I١١ ئاو ه اف، ونول أف 
اضثام(ا٢'نزاةبمبرذاثد.

الماعاو0لأف الشرعك؛ القاعدة ممتقى هو لكن ثظت، صحته ق ُ الحديث١ هدا [ ١ ل 
يكونبحيث الممن أم ل الإمام يقوم أف العدل من وليس العدل، تقتفي الثرعيه 

هوالوسط.يكون فالومط إجحاف، لأثه اليمان؛ عل كلهم الناس 
الصلاة،أقيمت ما أول الصقن ونط ي ، وقفالإمام أف لو ذلائ،ت ومن 

وهuلاالأيسر، وييع ولوبمد الأيمن إل يدهب الناس من فكثثو آحروف، أناس يحل 
نقو.فيه 

لهذاتؤيدئ، أوالتقارتح،، التساوي عند الأير من أقمل الأيمن أف والصواب! 
الأيمنولوكان مترمطا، كان بينهم الإمام يكوف أف الثلاثة حق ق المثرؤغ كاف لثا أل 

التساويمراعاة عل دل بينهإ توثط قلما الثلاثة، من الأير هو لكان مطلئا أفضل 
أفصل.اليم؛ن أف شلن فلا تقاربا أو اويا نفإذا الحان؛يرن، من 

هو١^٠هذا فالأول، الأم الصقن إتمام ]٢[ 

أيحدث من (، ٦٨١)رنم المم،، من الإمام مقام باب الصلاة، كتاب داويت أبو أحرجه )١( 
هريرة)محهبمتئ.



٤٧٧ةت1واادهلأةرد1بمتفاسمة( 

اشونوو لمول آحرها؛ الئثاء صفوف ونحر أولها، الرجال صفوف ونحث 
أيوظاشاء صموف ومحث آحرها، دثرها أولها، الرجال صئوف ررمحث س؛ 

م>نللماا'.أئلها<ارواْ 

الأول،الصم، من الإمام ولرب الصفوف، تقارب ؤسغي قدهإلدذ• العلياء قال 
فيها.يتقاريول الماس لأف جيدة؛ هذه المعلمة والخهلوط 

بإمكانكان لأنه يدعه؛ إما الخعلوط! عن يقول العلياء بحص قائل• ئال فإذ 
معل؟لم لكن نحلما أذيقع ءثيأدثلأ0ةئم الرمول 

يزوقلكن الخهلوط، حذه يتعبدوذ لا فالماس وميله، هذه نقول،ت فالخوابت 
عهدق كن لم ولهدا القاصد؛ أحآكام لها والومائل الصفوف،، تعديل إل وميله أما 

إعرابؤولا القرآن، تنقيط ولا الدارس، بناء ولا التقتسا، تدؤين اي 
وميله.لأثه س؛ الؤّول عهد يعد حديث، هذا كل القرآن، 

مجدأرض لأف يمحيح؛ هذا فليس يمعله أف ينكثه الرموله إف قولهم• وأما 
منوصعوا فمه،ا المخهليط؟ يكون فكيف، ؛الحصباء، مفروثه كانتج الرمول 
متذلل•اُقطوط 

به.ينثئو0 الماس عل مصزه فيه الخلط محلنات نحطأ، محعل أف ينكى ولوقالوا•' 
صموف،ختر وكان الئحال، عن أبعد لأنه آحرها؛ الماء صفوفه تم [ ١ ت 
ؤالس\م Uِفي ال!از »هبماوم الأزل: الخف إل الثي لأخل أثَلها اوجال 

محبجثواطهلأعثوا(ام.

الصلاة،كاب ومسلم: ٦(، ١ رقم)٥ الأذان، و الأستهام باب الأذان، محاب اJخارى: أحرجه )١( 
جهته.يريرة أبا حديث من (،  ٤٣٧رقم)المغرق، تسوية باب 



tVA صضاهاينيهعاسمماسبجحنبل

و\جنز\ثالص1ةادا نيوحئ \ذؤ°لإا.أ وأهل الثنوخ الإمام ويلي أحمد• هال 
^بجامحممح«نناةسم؛•

فضو

يابرن عثاو أف روي ج ١أأموم؛ من أعل الإمام ؟كوف لا أف والئة 
والناسدلكن عق ممام مار فتميم الصلأ0، با1دائن،  jis^خ.بمئ 

فئئو خدبمئ، أنزئئ ض ءث ذ\4ت ثْ، قأخد خدئ ٣ شُ، أنفق 
العومالرجل أم ررإدا ت يقول افه. رثول سمع الم° I حديثة قال!ة صلأتؤ، من 
أحدتحن ايتك قليلك عثأرت قال ممامهم،ا مى أرغ مكان ق يقوس قلا 

•عليديااا-رواْلإوداود 
الماضي:j؛lJ الم. لإنتكابه ٍنلأمح تطل خامد: ان ئقال ممل ئإذ 

قال:نهل لهاروى يدا؛ لاباس أحمد؛ وعن عدصلاته• مارابى لأف ثمل؛ لا 
لمالمثر، عل وهو وراءه الناس وكم هكم، المتر، عل هام اش. رنول زأيث، 
•••••••••••••••••••••••• • المتر،• أصل ق نجد حس المهمرى د؛رل، زهع، لم ركع، 

قأما والئحال. النساء ( juحاجر لا حيث امح، عهد ل وهن'ا 
الرجال،وبتن بينهن أوحاجز حاصن، مصل للنساء يكون اجد الممن ممرا فإ0 ولإنا 

كالئحال.أولها النساء صفوف حم يكون الحال هده ق فنقول: 

#ألمقال: لاثه الحديث؛ بئ منه إقرار اثه عقمل هدا رْ؛.بمئه عثار نول ا ١ ت 
له.فهوكالتصديق ذليل، ص إلا معل لم أيلث، يعني: ذللث، قال اثه ويشل ستغ® 



٤٧٩اسلأة( عوتف باب ر اسلأة هتاب 

لتأكواهدا يعلت إثإ الناس، ®آبما ت محال م صلأتؤ، آحر من مغ حش عاد ئم 
بي،زشامح«ققشاال

فته،ثنة اثهئ ام زئع إو فته ثئث1ج لا لأم ١^، إز زلا 
ودوك،ا؟'.١>^؛ من أغل ١!؛^؛ زلا;ازأذقوذ ١^. خلاف 
هلولكن عنه، مض الأموم~ عل الإمام ~علو العلو أف هذا من يفهم ا ١ ] 

تقدم.كإ قولان فيها ثبملل؟ لا أو الصلاة تطل 
العلوأو عنه— العلومئهي مطلن أف ~تعنيت بمطلقه عنه العلوملهي هل ئم، 

^١.كان إذا الئلز عن بام الائ أف طزو والذى خلاف، أيضا ٥^١ ل !لكمث؟ 
ايهه الحم، عذ< ثبم؛ لأيه بذللث،؛ باس فلا والدرجتتن اكر كدوجة العلوالمر أما 

.صلأقاار نلتعلموا يى لئأيوا هدا يعلت ررإي؛أ وئال،ت المش عل صل 
آحز،طابق ل والصلود( طابق، ق يكول أل، مثل أحد، الإمام مع كان فإل 

حرج.فلا الأعل الطابق ل أناس معه الإمام لوكان ؛عني؛ باس• فلا 
أفاiأموم حق ق الثرؤغ يأل يتعز ظاهزه األولما ذكر الاJي التعليل هذا ]٢[ 

ارتقائهكان ؤإذا المر، ريع إل الماموم محتاغ رمتا كان إذا الإم لأف الإuم؛ إل ظز 
لأفمحرم؛ الصلاة ق الماء إل البصر ريع أف ومعلوم الصر، رقع إل عقح لم قليلا 

أنصاثهلم«رأ'.أولتحطقن دلك عن أئزام ررلسهئ وقالا عنه اتي.مى 
المساجد،كتاب ومسالم: (، ٩١٧)رقم اكر، عل الخطبة باب الخمعة، كتاب البخاري؛ أحرحه )١( 

معد؛٥^٥٤^.بن صهل حديث، من (، ٥٤٤رنم)الصلاة، ل وامحلوتن امحلوة جواز باب 
حديثمن (، ٧٥رقم)٠ الصلاة، ق الهاء البصرإل رغع باب الأذان، محاب اJخارى: أحرجه )٢( 

الصلاة،ق الهإء إل البصر رسر عن النهي باب الصلاة، كتاب لم: موأحرجه نههيهتن. أنس 



سقضامهمنيصاسممأسيضل ٤٨٠

أ.الصهوفل اوص1وت إدا وعتزه، النجد أعل ق نس يه ياتم أذ ويصح 

محل

موضعكله المنجد لأف تباعد؛ ؤإي، المنجد ق بالإمام ياتم أف محور 
الإسإميصح لم الك5بم، وسنلغ المشاهدة ينع حائل بي؛هءا كاف قإل لثجء1عة، 

اثباعه.قندر به؛ 

الصفوف،ثتصل أ0 المحد حايج كان فنمن للاقتداء الولم، انرط [ ١ ] 
الأقرب؛هو وهذا صوئا، نيع ولو الاقتداء، يصح لم ثتصل لم إذا أغ؛ثا وظاهئْ 

الأفعاو؛ي محنمعوف يا المكان ق الماز كمحع أذ الاجماغ: بالحاقة المراد لأف 
مده،ممس لا باب علمينا لامح الصوت مطلق عل الاعتياد بصحة يلنا لو ولأينا 
تقلالصلاة لأة الحرام؛ المجد إمام حلم، بيى ق أصل انا قائل• يقول أف وهو• 

مكانمن أصل إمامي وماكاذ حماعذكب، من أكو وحماعتي اكلفزيون، ل الهواء عل 
مسأسمع حتى وأثاهد، أسمع لأل صلاj؛J^؛ من اتر صلاق فانا إمامئم، 
ءتحولو المجد. ق الدين بعض س،اع من أهوى لدللث، باعي يكوف ورئا الإمام، 

سلحضلفيذس،حلإ.٥^١ 
يصلأف يصح إيه i()،; الهدايه— ولهم لما افه —نال المعاصرين يعص كان ؤإف 

مئاها)الإقناعرساله ذللئ، ق وكتب، الملفزيون، يأيأ أف قتل الذياع حلم، الإنسان 
الإمامحلم، ويصل أماملثخ، الراديو قئعل هدا وعل الدياع( حلم، الصلاة حة صق 

المكان.ق احت،اغ يكوف أف لأبد أيه والصحح تسمعه. الذي 

;هئيقه.هريرة أي حديث، ،م)هآ؛(،س ر =



٤٨١ةتاو،اسلأةرباس«|وتفاسلأة( 

الصلاة؛صحة أصحهإ ت وجهان مميه الثنلع؛ يوف الثاهدة مغ ؤإل 
الخإهة،نزضع ق زلأقم م:فز. ١^، ظغ إذَا ١!^ ز  Jiiض لأو 

الشاهد.هاى الش، بثئ ُه؛ الإنداة و4ثةلم 
سمهوصا:لأمح

هنا.ها موجود والحجاب ا، حجايسرا ق دويه هإيآكن الإمام، يصلأة 
منأو الإمام، وئه ينثع حائJ وسه، النجد٠، عم و ١^^ كال يإو 

المزض.لب يمع حامد• ابن ومحال عائثه. لحدث الصلاة؛ ثمحح م وواءه، 
ووايتان.الناذ1ة وق 

ئئلقة:^ ابمتة، :زم ١:^ تحايج بجز زم ق ك زص 
أزجوأللأ؟كولهباز.

العاد0محر م كثيمٌ ثني سه، لا:آكوف وهوأف الم-موف، اJصال ويشرط 
طريق.ولا الثفن، فه ري مر بنته، يكوف لا أف أصحابثا وافمتط 
ح؛أو\:ثعأو:ئوذ إلا اقا:نة، بجع لا لاك يع؛ لا لأ\ أذ 

الإمحاJا٢اء

فإيهالمجل. حارغ كاف من أف عل يدل هدا ٠ ظ^بمهار عائثة حويث ]١[ 
الصفوفمصل لا لأنها حاجة؛ فهذا الصفوف، انحالت إذا إلا به اةتالاؤْ يصح لا 

المجد.بامتلأء إلا عادة 

١^١باذ الثفن! به وري الاتحاو؟! لابجإ ي افُاسما ]٢[ 
(.١١١! ٢١اليهقى ئ وأحرجه الشافعي ذكرْ )١( 



اسقضاهاهمضصابمماسبجحنيل ٤٨٢

نحل

محالمحال! شعد آبو روى ت،ا مها؛ ويدنو ٌزْ إل يصلا أن ويستحب 
الأرم.زواه ^١١٠ وليدذ ئزة، إل مليصل أحدئم صل  ٩٠٠. ؛ ٤١١زئوو 

ؤئن1لم.ضوض.نناةابماري 
لأنالئ3أعا"؛ ئظم امحاعأذ نذر يدلك الث-م، ؛ثوآح؛ الئمح؛ وع 

ق:شنومحأضنخ\نلأقاو
•ئحبإ زواه دلك؛' وراء مر ما 

فإثهالنهر ينس أما منكن• الثهر ثن 'لجذولأ يريد لعله هذا؟ معنى ما أذري لا 
سك.ولا الاتصال، يمع 

السجن.؟أغل يصل لمن الصفوف اصال يشرط هل ت قائل محال فإل 

يشرط.فلا آلمجد أعل أما يثرط، السجد حارج ذالخوابت 
بينها؟فيإ وتياعد ،^^، ٠٥٧مل فيه يكون الحرام المسجد محاتل• محال وإل 

لكنلالصّفوذ،، تمتلع الحرام المجد ل دنت،~ ~كإ يوجد نعم، ه١لحوابت 
ولوتياعدت.صحيحة، فالصلاة المسجد ق داموا ما 

الثق،حلاف هدا إن لكنتا الثعة— ~بعد ١^٠^؛ مجي• ل أيصا يوجد ك،ا 
وائأنحضتواإلالآئلفالأم.

ضلمن منم سمط ١^١٤ وعظم ذرخ، ١^^ إل الأصابع دذوص ين ا ١ ت 
>لئأإله.



٤٨٢كت1وااسلأةرداوا||وتفاسمة( 

آوه،ة لَتزكز )؛ 15■منأ. لأن د،لإنان؛ أن بمي أن نجوز 
محيلن إدا عثز انن لكف نائ: زقاو إنه. مصل انييز ويعرص إنها، مصل 
ظهرك•وثني يال؛ تارة، إل نبيلا 

اللب.•رئول محال محال؛ أبوهريرْ رزى لنا حطا؛ حط ثر0 محي لم محإف 
لممحإل عصا، نجدمحلسصب لم يإل ثسا، تنماءوجهه محليجعل أحدكم ررإداصل 

أحمد؛محال داود. ابو وواه أمامه،، مئ ما يصزْ لأ م حطا، محنحط عصا معه لإكن 
هدا.أحثار وآنا عزصا. وقالوا؛ طولأ، قالوا1 وقد الهلال، مثل عزصا الخط 

ممامموم لأمتا يديه؛ ك؛( عزصها الخط، ولا العصا، غنب يمكنه لم محإف 
ص.

ن1ثنا افداد: لثزل لخبجا;^١؛ ^ ه لمحة، بمد زلا 
حاحبهعل جعله إلا شجزة ولا عئود ولا عود إل يصل ه ايلب وقوو 

إلباصحايه يصل كاف ه البل لأف حلمة؛ لمن نره الإمام وئرْ 
بثي:؛•ينووا أف يأمرهم ولم ئمحْ، 

وقيل؛الأصحاب. إليه وذهب — تعال اممه —رحمه ا،لولف إليه ذهب ما هدا ا ]١ 
اشوصىظاهز إف وقالواI ؛ الحاو|يثاا هدا وصعقوا يارا، ولا يمينا ينحرف لا إنه 

أينتحوها أو اؤية عل صل إذا باب الصّلاة، كتاب وأبوداود: ٤(، أحمد)ا"/ الإمام أحرجه )١( 
حلاصةق النووي وصعقه ظ^بمثه. الأسود بن ا.اقل.اد حديث من (، ٦٩٣)رنم منه، يجعلها 

الأخكام))/بم)ه(،والخامحلفيالوراية)؛/)ما(.



^قضاه1ميهعاسممأسبجحنبل ٤٨٤

نحل

المروودويأوال لإدا لبمديث• بأس؛ ملأ مء، محته وراء مذ مر ثإدا 
روىج كثثر؛ عمل إل أو يعلبه أف إلا ديعه، لج لإل رده، إسان 

ثيءإق بمد ]نمام ثان ))إذ! :ثوُل: . ٥١زئوو تمنئ و\و: تمد أنو 
قققأة، ر لاذ قدس، ي;ؤ محثاز:ئ أن أخد هأزاد الأاس، من بمدة 

صاضلان«ققه.

عثرإل صل ثإف ثان• مرور لأمة جاء؛ حث مذ يردم لم يديه بئ مر لإف 
يلحدين،،الثتية؛ وبئ سه مث ما محم محكمة ثيء يديه بم مذ يمر نخْ 

البيلأف صلأيه؛ ثمني هدمعة إى ثومشى الذ«ي منة، بالمريّ_ا دلك ويتمي 
هدا.ثكدلك( الصلاة، صد لا ة دلالافتمدخ، الأئ، يقع .أمز 

نخل

فالقال: امحاري ين أنو ززى ئ اكل؛ :ئ:دي ١^ زقوم 
أزبجنمم أن لكان عي ^١ الصد اأاثث؛ن:دي  ٣٧٧١١اممهننول 

خواقمذأنبمثثئم«ققش.

وهذايديه، ب؛ن عبملها أل الموصى ٠لاهر أف ثلث، ولا صمدا. يديه ؛؛ن عئعلها ائه 
وغإرْب٠ الإقناع(ر رثرح ل ذكره كعا لذ فيه الخديث، 

(.٣٨٢/١)١(كثافاكاع)



٤٨٥هاو،اسلأةروابعوتفاسمة( 

بمنىفته ٧ لا اثدى ١^، \بي  4j5aiي ثتيءٌ لألا:نطه 
^؛4بمل، \؛ووم هام ررإذا ه: اشِ زئوو هاو ; Jliذئ م ززى ج الثناد؛ 
مؤهإنه اوخل، ^٠ نز يديه بى يهن ٢ قإدا اوحو، آخت؛ ز ن^ 

١^،ju;  uذئ، :ا هك: ١^(( وج ؤا1زأة ايات ضلاثه 
هاش زئوو الت أخي، ١:^ آا مماو: \إدو؟ الكأو، من ١^، الكأو، من 
٢٣ززاة الآنثدش1طان« ررالكني مماو: آقي تي 

والشهوونلحدث. الصلأْ؛ يمطع والخإر المرأة مرور أف أحمدت وص 
اضرسول كاف كد واؤمار، بالكلب عدلتموثا داوثاأ كهغه عائثه لأف الأؤزل؛ 

ئممقالقبلة• وبيرأا معرصهبينه وآنا القلكلها، يملصلائةمذ 
عي-

قمحصل بائية ل ولحن البي آتايا عباس؛ بن الثقل وهال 
دبك*بال ما يديه، بئ يعتثان وكيه لثا وحمار؛ سر؛، يديه _ ليس صحراء 

آبوداود.رواه 
وجهان؛مميه يديه بر واهما الكلبم، كاف هإف 

هخذز:ئم،أتجالمائ.

الأننئ«الكلي إلا »لأشنتها يقول: أذ الاستدلال عجائب من وهاJا ]١[ 
المستعان.واف } والمرأةا والحإر الأموي الكلب يمطعها اثه عل يدل بعا يستدل ثم 

٥١)رقم الصنب، يستر ما هدر باب الصلاة، كتاب مسالم! أحرجه ( ١ )  الغفاريذر ش حديث من (، ٠
هئق.



صضاه1همضصابممأسبجءن؛و ٤٨٦

أف JJl,ا^اث؛ -محآ لإ1وف \لزوقب م لأف الئلأة؛ قني لا اش: 
مجفيضؤلأ:رىمحلكني

ثناءا، وجهازا فيه وواءها؟ مر ما ك-غ مهل ببما، مامتر مره عصب ومن 
اiغئوبا٢ا.اكنب و ءء 

فضو

مال:لأف صثئ:ذنه؛ U ثلأ:فؤة ٠^٠، خا-ئِفينةإل زلا 
الخلأو.رواه يديه. J؛J( والناس الخم حياو يصل ه الله وسوو رأيت 
يديهبئ المزأْ ءؤ القبلة، وبتن بينه والطواف يصل؛ هقؤغقتئ الربتر ابن ولكف 

ددمهال٢ا.موضع جبهتهِفي يصع يم ممر، حش مستظرها 

ولوحى مغصوبه، كانت ولو وتئبفي قيزئ هدْ السره أف والصواب [ ١ ] 
قئزئ.قاما صلاته، ق سعله رائحة لها يكذ لم إذا يجسه كانت 

لصحةيشرط اثه الورقات! ثفلم ون، الخلاف، فيه ما عل قياس أيصا هذا ]٢[ 
ثوملم الأصل عل اكاظزان مق لم فإذا عليه، اشى الأصل عل الأتماى القياس 

بالقياس•

الدليلومحا أنث، الدلل أة قليل ه تقدم وقد الغرابمؤ، من أيما ]٣[هدا 
منالهلائفورا ويمر الحرام المسجد ق يصل، كان فيمي ورد إما الدلين، لأف أحص؛ 

مما يضؤْ ولأ ننية، إن( مكه 3، حاجه ®ولا يقوون تعال— افه —رحمه و١لؤلفv ءندْ، 
ثأر،يدئهاا.



٤٨٧ةتاوااسلأهرواس«>وتفاسمة( 

ماتضئوأف غنوها، ق إليها محتاج كإ م؛كه ق الثّرة إل بماج اله والصواب؛ 
منالطائفوو وص ا،لهلاذ،، حول صل من إلا م؛كة، ق يقطعها مكه ةحِ ق الصلاة 

منه.إا،لكان أحي الهناضن لأل نفسه؛ عل حش الذي هو فإله يديه بتن 

عليهم،اعتدى الذي هو فإثه الأبوانم، عند الماثة بمكان صل من ذللث، ومثل 
أعلم•وافه ْرووهم• أماكن ل وصل( 



UA صضاهاهمهمصاسمماسبجءنبل

بابىراك،لأة

ا* H *  إ

^١'تجذ الئبمح نحز لأن لألإياع؛ ذ\ذ)لأ الئيح تحز محوز ذلا 
وئرا•^ ص يرجها المزب ونحر يقلنها، 

يق:ئزوط مطها الئ:اعج تحز ثبج_زاأا 

روا،بجنثها ولاه ٩ ا)يجذ قال: كا لأنث يكن لا ١^ قفز وأبما [ ١ ] 
تكونالعريس،، مع واحده لأنيا ورا؛ المفروصه الصلوامحتج ك5ن لم ورا جعلها ؤإذا 

أزبماءسا.

والدليل.النص هو فالأصل ؤإلأ للحكمة، بياو أو تعليل وهدا 

الئلأةمحز لأة ننتئا؛ يكوذ أف تال فلا المئع، ئقاظة ل التعلأ هذا ]٢[ 
ثيءولولا ذللث،. بوجويتج العلم أهل بعفر قال حتى مؤكدة، ث الثمر ق الزبا-ث 

عثإلهوأ0 عندي الذي الثيء المصر~ وجوب ~أي• بالوجوب لقلت عندي واحد 
تيقؤيتنئعود ممابى إف حتى الصحابة، عليه وأئكر ٠ مزر ق انم عماف ابن 

قله فقيل إتماما، حلمه وصل الصائم-،، من ذللث، ورأى اسمرجع، ١^ ائه بالعة ل، 
ؤثز الخلاف إف فمال: ذللث،، 

رأواإذا لأيه ذللث،؛ عل عثإو، تابعوا ما واجب النمر أل يروق الصحابة ولوكان 

صلاةكتاب ومسلم؛ (، ١٠٨٤)رنم بمتى، الصلاة باب الصلاة، تقصير كتاب البخاري؛ أخرجه ( ١ ، 
النخص.يزيد ين الرحمن عبد حديث من (، ٦٩٥)رقم بمش، الصلاة نمر باب الساقرين، 



٤٨٩ةتاوااسلأةرباو،كراسلأة( 

ءننح1،عثر متة وهي برد، أوبعة ددرْ ءلؤ؛ل نسفر يكوذِق أف ت أحدها 
^^٧١؛؛••••••••••••••••.م1لآوأوبموفمخلألهامح، 

متاالأربع صل لو كإ للصلاة، مبطله محرمه المضر عل الزيادة صارت واجب اثه 
بوحود_،فالقول ؤإلأ بالوجومتخ، القول عن أتوقف بجعلي الذي ص هذا مثلا، 

ررفرصتذلك! ق صر؛ح هؤهققآ عايشه حدث لأف جدا؛ جدا قزي قول المفر 
\ذخوأثبعؤ؛ الثمر صلأْ ايي. هاجر محا ركتمحن هرصث ما أول الصلاة 
ا.امحرااُ صلاة ونيدِفي الأول، 

\يمدهب هو هذا لأو الأمة؛ حمهور أو الأمة أكؤ بالوجوتح، المول وعل 
ولكقاحيفه، أي مدهب عل الأمة أكؤ كان الونعر العصور ول ;ِءهآثق، ا ر حيفه 
١^.أثة مع لعثإل ;?؛؛^٤^، الصحابة ايباع أله معلينا بمكر 

القحقفؤ بجون )رلأ ٠: ئمابل ل أي: المع، ئقابل ل »قوز« قولهُ: إذن: 
واكرص*.

وجوبعل ظهقتئ لعثإو جقبمه الصحابة إنكار يدل، ألا ئايلت مال فإذ 
الث٤لأثةكئuيها؟ام؛لأل 

عام,محتغ وق حليمة من وقمن، إذ مث،ا لا الئنة، سكئ فمد لا، قالحوان،: 
^صصم':»ثاكضنس

المتومأأ(، ٣٥رقم)٠ الأمراء، ق الصلاة فرقته كتف باب الصلاة، كتاب الخاوي• أ~مجه ، ١١
(.٦٨٥رنم)وقصرها، السافرين صلاة باب السافرين، ة صلا؛ كتاب 
ادوط)؛/لأمآا(،بدائعام)؛/؛بم(.>آ(انفلر:



سقضاه1همنيه4الإئماستيءاابل

ثري،أزمة من أم مصرواِفي لا مة، أش يا محال؛ أئة جاس ابن عن وي رة 
ؤاينمحتيلأسوُاينلإاس تا:دأنساذإوه.ثكاذ 

المصؤلجاو والشد، الحل من الثمر مشمة محنع تتامة نلإنما برد. اربعة مذ 
ايام.ثلاية كمسثرة فيها 

مل شف، ؤإل الفزامخ. الإمحان لأف بمر؛ أن ء و  jlS"ؤنناأ 
ضالإئام،مح:زلألداشلأ،.

بداثم همصز، طويلا، ا نتمن ملوثوى الثمر، حقيمة يوف بالتيه والاعتبار 
هشا،منت٠>نا أو لابق طالبا حرج ولو صحيخه. صّلأته كاثثs ر-ح، أو دامام ثة 

شهرا•سامر ولن مصر، لم أيام أن رجع وجيم مز 
تهلئاُ؛بمُ:اعِم

عليه.ثهس حينئد. أتم حصتهم وصل تإدا المصر، منامه يقصد 
دلك،؛ماله نمصز المLJه يتاثك وميره، طوياله طريمان يرالإ كال نإل 

م،لإالنقإظذ>,زمناةااا.

بطيئا.ولا مريعا البر ليس ت يعنى راماصديذرا ممض ' سلعوا،،ر 
ومي:ح ١^ عقها الض المسامة تلخ أف : ٥١هوالثزط هدا [ ١ ] 
بالكيلووةل.رت وأرتعوذميلايالهاشؤذ،' مائة عثرمرمحا، مئة لص برة، ُآربمة 

ائة.المهي هده كيلو، وث،انئ أوثلاث وتإن؛ن بنحوواجد 

ثحل. من (، ٦٤ ٦٣رقم)العمل، عل والداومة اصد باب الرقاق، كتاب اJخارىت أحرجه ( ١ا 
هريرةأف 



٤٩١ةتاوااسلأة)وابادماسمة( 

إلالتحديد لأف التحديد؛ لا التقريب التحديد هذا ق العل،اء كلام من والمراد 
ملكقل كان مذ أف يمتفى إيه إذ يرده؛ لم البي. أل البمتن ينم نعلم الحد هذا 
تتلأيه يقصئ؛ لا القارئ مكان ل والذي مصر، ميلا وأربع؛ذ ثإنية وهودول هذا 
يمكذ.لا أمر وهذا ميلا، وأربعوف ثإن 

هذايكن لا وقال: الإنكار، غا:ة هذا الإسلام شيح أنكز ولهذا 
الأرصن،يمحوف مثاحوف الثسول عهد ق يكذ لم التحديد، 

بعيدفهدا يصح، لا ومن القصز له يصح من ( juمميز شعثرة مقدار إف نقول: حتى 
تم،فهو ّهما ازز عدة فإ بالئنو،رأ'، ذلك، ي العم؛ أف س واختار جدا، 

بنقر.فليس نما يعدوْ لم وما 

ائةالمذ الملول الزنن ؤإف مم، القصر الزنن ي ائو,أة المساقة إف ونال: 
سفر.القصتة 

فليسالأن أما متق. فيإ الناس عادة حنب ؤيلمتمل ؤيثح يويغ بتن فالعبتة 
اكاس.عده بإ فالعرة سسح، ولا بودلع 

وهي:المحروقة، القاعدة عموم أي: العموم، تحت، داحل هذا إل وقال: 
انيثألخننبملمفضا'انتلطسنوءنحئء 

(.١٣٥-١٣٤/٢٤)١(مح٠وعاكاوى)
رآ(محموعاكاوى)ثأ/يإذ

)ص:"؟(.الشارح شيخنا لفضيلة وهواعده، الفقه أصول منفلومة انفلر )٣( 



حنبلاحيدبذ الإمام ص م الكام هاى المميق  ٤٩٢

jUj منشميأ أن قاح عؤي ظيس آ[هما ؤ ممييأ ^^٥١ الآيأ0أ ائرووا (؛
محر.ولو بالسفر عمحصل المزب أف ومعالوم [ ١٠١الناء: ]ه 

حزج^١ كاف ه الص »أل ث.عتق مالك بن أنس عن منلم: صحيح وي 
٠.ر ركعتين® صن، أوعزاسح أمال يلاثه 

الإسلامشخ دكر0 ما فالصواب فرّحا، عثز سثه من لابد يقولون؛ والفقهاء 
قمذاه.

يتثاكنالذي الانضباط ذاك يمئصبط ليس أثئ وهم، آمه، فيه القول هذا مر 
بئفمثلا مثر، غتز وهذا مثن هذا يقال؛ قد إي الحكم؛ ق الفصل من الإنسان فيه 

لورجع تدرم، لرود0 سامر ا0 الإنأف فلو مثلا، كيلو ثلاثين بريده وب؛ن عنيزه 
ويتهم،ليزورهم هناك له أقارب إل ذهب، لو لكن مسافر، عبث انه مالث، لا يومه 

قصرمع سفنا صار الدة طالت، لثا فتأمل! سفنا. ذللث، لعد ثلاثه أو يومين عندهم 
ائة.الم

لأجلمسافزا؛ الاما يعتيرْ يومه و ولورجع الئياض إل سامر إذا اف والإن
المائة.طول، 

الطريةالماحية مى سالث، فلا ؤإلأ صعوبه، فيه القول هذا انضباط حال؛ كل عل 
الثرعثة.الأدلة تقتضيه هوالذي ايه 

لا؟أو مثن أنه عليه ينهلبؤ، هذا هل، شككت، إذا قائل،; مال فإذا 

(.٦٩ر؛م)١ ونمرها، المسافرين صلاة ؛اب، السافرين، صلاة كتاب مسالم؛ أحرجه )١( 



٤٩٣ممباسلأة)وابدمسمة( 

قالوثن قال كإ الإتمام، وجوب والأصل السمر، عدم الأصل ثالخواب! 
ارإذت المؤثث قال ولهذا واحتياطا؛ للمدمة إبراء دأتم<، شاك ق دمث، ررما الأنة: المسألة 

لإحاضئ؛لأنالأضوالإتام«.
أذنمافنأزذخ، إذا ه: يض: طكنلي« لأ ح راالية قال: \ؤف ^ نأ 

يثةيصل حتى وليس بلدك، من أف"لرج حنن من مصر أف لك نقول: فإثنا مآكه إل 
الثلي*بى "مج أف جنن بن ماقصر امه الميالإ ٌا نويث دمث فإ مرنحا، عثر 

مضىأ0 عليه هل فعاد، له بدا م ويصن، بلد0 من ريل حزج ئايل: محال فإن 

فإثناأمن بإ واتى ذمه ابزأ وش أمن، بإ واتى ذمه، ^؛١ لأيه لا؛ ذالخواب: 
لأنالزئة؛الإءاذة.

آبئايهللن، اف إن"ًنج ملو معم، مصي من لأبد امه )؟ئا<'ةم' اءئنث ذكر ئم 
وجدمتى لأيه يمصز؛ لا الوأف_إ— رأي —عل فإثة غنمه، أو إيلمه من صاله يطلن، أو 

امه؛الميسمحْل أذ قبل يرحع فلعله وما رحع، الأيى هذا أو الخاله هذه 
أينولا متى يدري لا كاف ؤإل امه، المبغ إذا ممر إثه العلم: أهل بعص مال ولهذا 

بالفعل.محقمت، امحه الملأف الخال؛ هذا نجد 

الخالةهذْ أة و>ف وازمحj الثفر نزى ^١ أثث الساوة: ي اكالئ والقول 
المثمهلأف الصحيح؛ هو القول وهذا يقصز، أف له قاف بالمرانن البلد حول، لينج 

وشدحنج، الرجل، دام ما معينا، ثنا مصي لم وش ثمنا شيئا محصي ض فيها ينتوي 



سقضادئ1نينيصالإئماسبجضل ٤٩٤

أفبجوؤ لا إثه ت نقول لاذا ومإلأ، يمظ الأفاق ق يقرب وصار عصا٥، وأحد رحله، 
أالصلاة؟ مصز 

ئال:ومحا المفر، م يوخص لا إنة شلن: سام منذ محا قائز: قال فإن 
أن:شم«؟له مإن مط،،أبمومحأ طرقان له »إذاث^ن 

صحح،غرض له لأيه ممز؛ ايه ثلث، لا قصد بدون الأبعد سنك، إذا فالحواب! 
فهدالمصر الأبعد قصد إذا لكذ ذللث،. أسه  ١٠أو آمذ، أو أنهل، ١^٠^ يكون فقد 
يشبا ب أن ١^١-^ القول ولم لا:فم، أنه :ظهئ والدى الإثن5ال، محل 

والهلويل.القمر بين هزي لا هدا وعل سفنا، 

حدببلؤغ العمثْ هل المفر؟ ق الماهة باعتبار يقول مذ محول عل قاتل: قال ؤإذ 
jULJi نانة ط يكون يض: ئكهى!لبمد؟ أو ؛Jالمائة،ثزل عل ١^ صافة أقل ا

مثلا؟البلد ونط ق ينزل ثم 

ب؛ر(وكان توثعغ، الأل البلاد بعص يحني: البلد• بحدود العتره فالخواب؛ 
الإبل•عل أوأيل يوم امة قمالأف أما الإبل، عل يومغ، مسامه مديإ وجدة مكه 

الإمامةوطول المائة قفر تعال~ت افه ~رحمه الإسلام شخ قول، قائل: قال وإ0 
ثنتيله؟أوالٍكزهللهادولأم 

يومتنيش آحر إل؛لي• ذهب الذي لأف نم؛ أيه عل ولكذ لا، فالخواب: 
فنائيايوجل• فاليوم اليوم؛ الاس حال، يعتر ولا متاعا، معه محمل لابد ثلاثه أو 

سض محن نهذا اظخ، محل ان لأي -ي نا م ابي، طذ 



٤٩٥ةت1باسلأة)طبكراسلأة( 

محل

الطريق،زظع لكلإناق، شخ نام لإف ماخا، الثو ثكوف أف اض: 
قورلا اه الثمر؛ رحص مذ بمء يرحص ولم بمفر، لم ام ل وامحانة 

الئرغولأني إمحا، والدعاية عقها الإعاثة مذ قافه بالمناصى؛ الرحص ييمح، 
.'٨^١

أفيسرط إثه قال! من فمنهم العالإء، بين أيصا حلاف فيه الشرط هدا [ ١ ت 
همز.تمره ق عتش ؤاذ يمصز، لم فره بعصى فإل ئباحا، الثمز يكوف 

محزم؛منزه بالابق، ز؛وأئيئئ الولث مثل كإ محرم، الثمر أف يعني بسمرة• ءُمى 
فهذاالهلريق، قطع لأجل ساهر مذ أيما كيلك سده، عن يأبل أف للعبي• بجور لا لأيه 

فهدالامئز.محزم، أولاكجاتةفيامتت محزم، نفز 

فإثهافر موهو ردى لكمه مباحا ممره يكوف بأن تفره ق عمى من وأما 
بمفر•

رحصأ0 يثعي ولا رحمه، والمضر محرم، الثمر ا هن• أف العله ;َمهآدئهت يمول 
الثزط؛هدا ق العالإء احتلث وقل. الحزم، عل إعاثة هدا لأل محرم؛ يعل شحص 

مر.بالمعلى الخكم لأف بثزط؛ ليس ذلك أف إل العل،اء مذ ممر فدهب 
هزيتةالمضز صار المضر يزحوب محا إذا فإننا زخضأ؟، المضز إف : Juتذ نأ 

إذاايافز أف الصحح القول كان ولهدا الأصل؛ هو فإثه يه ثمل لم ؤإذا سك، ولا 
هزصة.الثكعت؛ن لأن ينوالمضز؛ لم ؤإل ركعتين يمل فإثه المصز بؤ ولم صل 



^قضاه1همنيصاسممأسبجحنبل ٤٩٦

محل

هال!ثعال اممه لأف محريته؛ بيوت مذ الثمر ق ئزوعه الثاوث1 
يكونولا ١[ * ١ ]الماء: ه الصاوؤ من يشميأ أن ج-اح عيد فوس آمحنج، ف، صميحمآ ؤ^١٩١ 

مذلبمت لأمتأ البماتين؛ حطان بئ المصؤ وله حج، حش الأاوءس ي صاوبا 
حطانض،ذلأشع.

حيطاُةكاثث ؤإو كالصحزاء، ههو اء همح هصاو البلي، بنص حرب ؤإف 
نهالمها. الثكز ممن لأم ^^1؛ خش بممحز لا اكاصي: ممال هآط، 

لإممدةلائنى،صكاص.

نخل

أننيىاضا'الإ:قالإمحام.الئئ:

مىئقثثوأ أن جنخ عوهت هلس ؤ ء' ثديا ؤ بالثمر! معلى وا-إتكلم 
وهومذهب، لآه١هنث تميه ابن الإسلام شيح احيار هو وهذا [ ١٠١اء! ]النه آلئاوء 

مباحا.اوث1ئ يكون أف يشرط لأ أل ز؛حوئ\ذئ4.' ا ر حنيفة أي 

الممز،هو الثمر صلاة ق الأصل لأن بشزط؛ ليس القصر نة أن الصواب ا ١ ت 

محتاجفلا 

(.٣٥٠)ا(الأخياراتاس)ه/
(.٩٣الصنائع)ا/(،ودائع ٣٥٦خصراختلافاسإء)ا/)٢(انفلر: 



٤٩٧ةت1باسلأءربمبدماسلأة( 

بجا

نحرف ٥١؛إِطلأى الإءالما'ا، الأَنز أن ه 'وئالتام. ي ثوبمت 
هوالأصل.الذي الإيفراد إل انحرف ئطلما الصلاة لوثوى كنا إليه، 

المفرتهو الأصل بأل صريح صحيح فالحديث بصحيح، ليس هذا ]١[ 
زيدوسلم آله وعل عليه اممه صل البي هاجر ملئا وكعى، الصلاه فرصت ما ®أرل 

حاجهفلا هذا وعل الأولااُ المريقة عل الثمر صلاة والأمن الحم لاة صق 
تحزا.يمل فإثه حاطره عن المم سه عزين وقد فلوكن ث، إل 

هيوهل للمافرين؟ فيها المضز يجوز هل لانملارات، بالمة ئائل: ئال فإن 

داخلة؟أم البلل. حايج 
ومطارلحدة، ومطار القصيم، سذب مثل البلد حايج هي الي المطارات فالحوابت 

يمصز.فلا البلي. ومط ق الأف وهو القديم المطار أما فيها. يمصر الحديد الرياض 
بالكيلومراتائة مبعد عل متناثزة بيوت حولها المدن يعص قائل. قال فإذ 

منها؟مد فهل 

متمله.تكوذ أذ فلابد اهة، مبينها دام ما منها تعد لا فالخوابت 
المفز؟له يجوز فهل المم، سامة من أكثز ممدة الدية كات إذا قائل: قال فإن 

عثرينأو كيلوات، عئر ولوكانت، يمصز، لا فإثه ثيرج لم دام ما فالحواب! 
كيلو.ألف أو أولأث؛نكيالو، كيلو، 

تلم وم(، ٣٥)٠ رقم الإسراء، ق الصلاة فرصت كيف، باب الصلاة، كتاب البخاري; أحرجه ( ١إ 
عاتشةحدين، من (، ٦٨٥رقم)وقمرها، المسافرين صلاة باب اهرين، المصلاة كتاب 



صاضاه1نينيصالإئماسبجضل ٤٩٨

صالإئمِفي وى ئلن الأش لاك الإممأم؛ لزنة الخفر خ و شك لإف 
ممبرنمر إل سه هإب أو كالإقامة، الإفام به يلزمه ما أو أثنائها، أوق الصلاة، 

ماأو الأوع محه لأف متابعته؛ حلمه مذ ولزم الصلاة، إقام ~لزمه معصيه أو 
الإص.ق نناُْ لن ي ١^؛؛، ملزنثة ^، ئد ئوجبجا 

ينتميما ئمل لألأ ئاس-له؛ هصلأية اكقر يحربم منممدا ئصر ومذ 
ي}

محل

حصرممصاهاصلأ0 قثورك الحصر، و-صت<تي الصلاه ألا الخامس! 
كإمنها، القصان هز قلم أوبما، فعلها هؤئإِ لأنه نحرها؛ لة محر لم لثمر اق 
اربع.والآداء منت؛ثدالأداء، الخصاء واإ0 وكنالتا، أوبع ثوى لز 

ثيوهذه ! حرام؟ الخفز أل ينتقد وهو يمصر فكيف، مثلاهمس،، ولأو4 [ ١ ل 
أريعةإقامه نوى من أل يرى وكان ايام، أربعة من أكم بلي ق أقام اثا إنلوأف مثلا 
ينتقدوهو ئصز، ولكنه ايام حمنة إقامة فنرى يمصر، فلا زاد ومن بمصر، فإل ايام 
متلاعب.لأي صحيحة، همز فصلاثه حرام، ألا 

الإمام،فمصز مقيم، الإمام أف منه ظثا الإتمام السافر لونوى قاتل• هال، فإذ 
الإمام؟ح أوطأ هو فهرظ 

لكذفيمسالأنيىالإتمامطيه.^^وب،
ملميتم لم ؤإذ معه، انم إمامه ام إذ ثم شل، ظهر صلاه أما يزى وإد،ا الإتمام، 

معه.



٤٩٩ئاباثمرلأءرو|بد|راكرلإو( 

ثهُت ع1ها وحكن لدلك، يمصرها؛ إلإ صلاة ومحت يحول بند نام ومذ 
فيه.وقتها يحن؛ لن مآ هأئبه الثمر، ق مودا٥ صلأ0 لأنها هتئزها؛ 

سامإذا أثن فالصحح الصحح، هو وطا  ٠١لآىثآثئرأحمد الإمام عن أي: [ ]١ 
يتر،فاثه الو دحوJا بند البند وصل لو أث4 كإ مصل، فإثه الوقت يحول بند 

فازبع.ا-قم j، فعنتها ؤإذ فركعتان، الثمر 3، فعنتها إذ الصلاة، بفعل، فالعن٥ 
سمرصلاة سى ولو أربنا، فيصل الثمر ق فقفاها حصر مجلاه رك لو أما 

علهاش مجل، الئئ لقول بالمضث، اعتبارا زكعى؛ يصل فاثه الخصر ق فقفاها 
ووصفهابغينها يعني؛ ٠، قنبملهاءر أونسيها صلاة عذ نام ءرمذ ت وملم آله وعل 

يكنها((.)رإدا 

فإثهحصر ق تمر صلاة ذكر أو أربعا، صل تنر ل حصر صلاة ذكر إذ وعليه؛ 
•رمجن يمحل 

فتها،وقصر عل، أبتار ووصل الديك، مذ سام الرسول. قائل؛ قال فإذ 
عندها؟القصز محور فهل، عل، بأبيار منجل المدينه ق العمران والإذ 

وننهرصىاثصنغ—، أظنها —ولا بالمدينة اتماث عل أبيار كاث إذا فا•لخوابت 
المدينهلأما فيها؛ يفصل أذ للأنان محور ولا اللي، مذ تكوف فإما ايصثتج أما 

اس.

والفروع(، ١٠١الير)Y/ والشرح (، •١١١ المحرر)١/ عل والكن (، ٢٠٩المغى)؟/ انظر: )١( 
)ا/بمأ(.

لم:وم(، ٥ ذكر)^١٩ إذا يليصل صلاة ني من باب الصلاة، مواثيت كتاب البخاري: أحرجه )٢( 
،iLi_(بن أنس حديث من (، ٦٨٤رقم)الفاتة، الصلاة قضاء باب احي، المكتاب 



7تاأوأحرم الصلاة، أثناء ق له محتجّت ق؛محر، ننسه ق تبما أحرم ولن 
بالثمرثئتكح ع؛اد0 لأما بمصر؛ لم الصلاة، أئناء ق البلد قدحلت، لثمر، اق 

حكمةكاكحا١'.معلب الحصر، ق طزمها وجدأحد والحصر، 
ذوثاوثإذ لدلك،اآ'، أبجا؛ الحصر، j ثدؤثا تثر، ضلأة مؤآ نإذ 

!ئ، jiSoاوثمِ، ق و-جدا وفع1ها وحو؛؛1 لأف ^^١؛ ١٠٥آحر تثر أوِفي الثئر 
لأفتهمَم؛ j ذكنثا ^١ أقائها طزنة أذ ز:شمج أذاثا، لز محا نحزثا 

^بكالئابماِفيذيِفياملأل

تحل

jائثأُه ٣^١؛ ^^t؛، اْمشَبم ءإن أف الثادز: 
رماكافرنحز نا:او نئل: ءص اثن ئةمحاأنِفييزءبجا؛لأل 

^u؛أكد..........ززاة . Zh\طك مماو: بجم؟ اكأ إذا ثأزبما الانفراد لحاو 

صحح.وهل.ا [ ١ ] 

سالرسول ولقول 5اللالئ،؛ وحنث لأما ركعتين؛ ملها او4 والصحيح ]٢[ 
ووصفها.عينها إل يعود وهذا محلنا؛ رادليصالها،ا. 

لذكزها لو نني، لها. نا-نا الحصر ل كان لأنة ضعيف؛ نحريج هدا ]٣[ 
إذاالإتمام يلزمه بائه المول عل لكاذ الثنر ي إلا يصلها ولم تماوف ولكي الحمر 
نفلتالخخريج هدا ففي نننانه عل مل قد كان إذا أثا ئشمخا، الحم ل ذكزها 
ظاهز.



ةت1و،اسلأة)لابد>اسمة(

وكعتماااُ،إل أنبع مذ مزدوذْ صلاه ذلأي البي. نق إل ينحرف وهدا 

زيدتئد،ا ركعتم، إل أربع من رد لم لأي الواصح؛ الغلط من هذا [ ]١ 
أزبما.نمازث الرمحثان 

عمدههو الذي الدليل أف المالة هذه ق والصواب غريب، قياس هذا ]٢[ 
الث<اس_ولقول وهو أيصا، منه أصح هو وما رنح؛.بمبج، عثاس اين حديث، 

صأوا«١^ ررظ فقوك: ةفيا«رآأ، ^ ١٥وظ ص1وا ررتا قوئصمُ: 
الأربع،مذ قانت ما قفاة بمأ هامحا« ٣ رردثا أدركها إذا الأربع كل بجأ 

لوحتى أسائها، ق أو أؤلها مذ الصلاة أئنك مواء الإتمام، عليه نجب اله فالصواب 
يأنأف نجب بل معه، يسلم لا فإثه ركعتم معه وصل اكاكة، الركعة j( أدركه 

الكنبالريش 

ولمفقط، اكسايلم إلا الصلاة من يذرك ولم الإمام ْع لويحل قائل؛ قال فإو 
الإتمام؟عليه بجث، فهل شيئا، مل 

أئنكفهو مأتمواه هاه،كم وما محلوا أذوم ررما الإتمام عليه يجب فالخواب؛ 
أذنكم® Louفأكوا® فاككم وما محلوا ركنه أدركتم ررإذ ف؛ه• ليس والحدث التشهد، 

عام.

السافرينصلاة باب السافرين، صلاة كاب ملم: عند أصل وله (، ٢ ١ ٦ / أحد)١ الإمام أحرجه )١( 
(.٦٨٨رقم)ونمرها، 

الساحاو،كاب ومسالم: (، ٦٣٦رقم)الصلاة، إل لايعي باب الأذان، كتاب البخاري: أحرجه )٢( 
هريرة;مح.بمثن.أيير حدين، من (، ٦٠٢رقم)ومكينة، بوقار الصلاة إتيان اسماب باب 



سقضاه1هميصالإئماسبجضل ٥٠٢

اكما'ا،لإؤايي أزبما؛ إتابجا لنتن 3محت ين أقو ابم؛ بن اكاقث د'نلأ أه 
عثهمتث لأي دبك؛ بند ممزها ثث غز الصلأْ، ممنين باشم اكم ومن 
بمقيم.لإسإمه ثاثه 

مصرإمامهؤإف الإتام، لرمه فيه، أويشك مقي، يظنه من نع أحرم ومن 
ونتعالمصز، هرفا أذ مأة لدليل، مسافر انه ظي عل علب ؤإذ دالسة• اعتبارا 
هلهيحابه، علمه محيل إمامه أحدث ؤإل ا. ؤيم بمصيْ، ميمحصز إمامه، 

١^١^٣.لأف المحن؛ 

أنبعايلزمة ا-إثئعة ي ركعة من أمل أذرك إذا أيه ذلك وجه غريبه، وهذه [ ١ ] 
ركعتيقمى فهوإذا ركعتان، حقه ق الظهر وصلاة مسافئ، هنا لكنه مشنا، لوكان 

الانه والصواب! مأكوارا. يائكم 'روما ^^! عموم ق فيدخل فائه، ما قصي فقد 
الإَمام.قايف لم لأنة ركعتان؛ إلا يوثة 

صلالظهر يصل الذي القيم أف الظهر يصل بمقيم اسم من وبتن بينها والفرو 
^١٥٠١وما مصلوا أذركم ءما الرمول! فقوو ركعتئن، صل ا-اثئعه يصل والذي أربعا، 
كالمه.ولم الإمام هق عل ارركعث^ناا فاثه ما أم هذا يقاو: دأ؛واا، 

أوحممه؟ظهرا سوي هل ا-بمئعة يوم صل إذا ط' ئال، فإذ 
ا-بمتة.أجئ لفاته ظهزا لونزى لأنه حمته؛ سوي فالحواب،؛ 

\دط\بعند تكون التي اجد المق يصل الذي أف القلي عل يعلب ؤمما [ ٢ ت 
فيإوكيلك يتايعه، ام اثه قدر إذ ثم النمز، مزي مسافزا، يكون لطرقات اق 

المطاراتصالات ق يكونول الذين قاف المطارات، ق الانتظار صالة ق كان ص يظهر 



ب،واك،واسلأة(اسلأة) كتاب 

ي:قوو 1ذ ويش4 الإقام، اي لزم محا اكافث أم ؤإذ 
اف،نمول نع المح سهدت دالأ حصى بن عمزان روى نقا سم؛ لإيا أ؛وا 
 M نم(،هإ؟ا 1نبما ط\ الق: لأم بموو م زمحتى، إلا ينل لا ض

ئأذاتأابمم.آيسدو
.• الأحثرى،• الريتت؛ن ق بمتئل اسموا لأتم ااقي٠ير؛(؛ صلاة مئد وعنه! 

•اتم انم إذ ثم المضز، نوى الإمام مع يحل فإذا مسافئوذ، أقإم الغالب 
كانفإذا الإمام، ْع فتسلم الحاهل يعر لا أذ أجل ين ذلك انتحب ؤإما ]١[ 

لأنتالصلاة؛ ي أذ:دئل مل يقولها لكن ممنئت،ا. هإنا »أيا فنقل: ص الإمام 
حثيؤإذا مل، من فتقوثا الناس، معه يلم أل لأوسلث، اللام بعد إلا يمنها لم لو 
يضل،.ولا اللام بعد أيصا يلمالها الثانية الركعة ل معه يحل أحدا أف 

منافئانا العلم! ءلالمث، لهم فال ؤإذا جهل، عندهم البلدان بعص ءائلث قال فإذ 
ممإا؟غإرْ وهدموا أحئوْ، اللام يعد فأكوا 

ؤإذاركعتي ّأصل مافئ، انا حماعة يا قال! إذا وارد. فهدا صحح، فالحواب! 
هذافعل إذا اثن يفلنوذ لأيم يمصر؛ لا إماما سنجعل ارثخ، قالوات فامحا، سلمث، 
لكتاك،أقززهم الموم "يوم نْولات لكن ثراذى، وسموما الصلاة، نصف شنهم 
الئلأة.ولأيأ فتزثهي، هوأرأ\ص المسافث هدا كان فإذا اف«رأ'، 

عودمأنى حديث عن (، ٦٧٣)رنم بالإمامة، أحق من باب الماحي، كتاب لم! مأ"؛مجه )١( 
خ.بمتن.الدرى 



اصضاه1نييههاسمماسبجضل

٥٧ vlijil الإتامطزئه/شلأذ ؛
لأف؛dy i\زلا:وئة محيز، أو ظئ ثاف إل قام اكاي نؤ ثآذ 

ولهللثهؤ، مجد جلس مإف يوجد، ولم يمقم أواس،امه تيه، للإتمام الموجب 
أذيأ.

لأنقا:ثه؛ ^^١ ؛؟ dyiوى أن ثز اأائوثوئ لز:م قإذ 
صحيحة؛يصلاتثن ابُو0 هإدا بالشك، يزول قلا ثايت، النابتة وجويت، حآكم 

ممالJابعوه، قإف ئمارقته، قلمهم لسهو يامه اف علموا ءإل دكرثا، وإ 
لأبجائثد؛ َلأ أيا نالئحح ستا، م ِفي زائوا لأَلإلم ضلأي تسد 
كزيادامحت،الماموم، صلاة -؛ا متد قلا عمدا، الإمام صلاة بتا مند لا زيادة 

الأفزال.

زيادْلأبجا علمته؛ بواجب ولتس إلسهؤ، نجد نهوا الأزع :بمم صل و1دا 
١^١١^ق ١^ كقزا؛ة ١^، تجث،لها سثا،مح لأيي 

فنل

ممال:ومحقلةمحلإاع1ننِضايأن:ض،ثوُأنُظ؛كنل 
عانثهوعن قووثركها• وحصه المصز أف ممهومة [ ١ •  ١:٠٧١]ه ^ ٧٠١١ين دشكأ 

رمقاف،.........................عمزة النب.ل، وسول نع حرجت ئالئ،ت أمتا 
الجودوجب عمده الصلاة أبطل ما أف الثهؤ مجود ق القاعدة لأف [ ١ ] 
قلا.لا وما لتهوه، 



٥٠٥هاباسلأة)وابكواسمة( 

أئطزتوأمي، أنث، يب؛؛( ١^، وئول يا مماوئ،ت وأنمث،، ومحصز وصمت،، محأهطز 
أ.الثابيئرا أبوداود رواْ ررأحثنث،®  I(Jl_وأمممت،، وقصزُئه وصنتج، 

أفصل؛والهصز ، Ij^Ajثركة فجاو يثر•( ١^ عئغيقن ا وِلأنمأ 
ركةَمذ وعابوا عليه، داوموا وأصحابه اللمي. لأف 

ئعطث، ١^: ثد مماَل أنبما، ئإف ضل ثني: ئن اوم صد ماو 
لأكممد1إ يم وكعتم، عمن ومع وكعتتن، بكر م ومع ركعتم،، البي. 

عش.مممق متمالتان. ركعتان أنبع مذ حقد أف رلودذت الطرمحا، 
١^ظئ الثمر، قِفي صاحسؤ مع كئئ،  Jiمماو،ت رجز عباس ابذ وأر 
يم.وصاحثلئ، مفر كئث، الدي أنش بل فمال؛ بمفر، وصاحبي 

حمث؛اطور'*لأمم:]ا[هدا 

رمضافق م،كه إل يسافر لم لأيه قعل؛ رمضاف 3، اللمي. بمثر لم اُه أدلا• 
لمثنثمز.ه وبالأتفاق الفتح، عرؤة 3، إلا 

ثم،وهي يفقر فالرمولا ائحالمه، هذْ عائثه الؤمن١ذ أم معز كيم، الئازات 
^،j^AJajواصح هذا ااا-صننااا يقوون يم .، للئّوو تقوو يم صوم، وهي ؤبمطر 
ا،لوصوعة.الأحاديث، مذ الحديث، هذا ولهذا 

له.صوق نجيل يوحد لا الفصل مائة إل، هنا ">، آ ١ ل 
وحنه)'\/آأا(، امرى المن ق واليهقى (، ١٨٨)T/المن ق الدارقطني أخرجه )٢( 

منكر.الحر (•' ٦٧* )ا/ التحقيق تشح ؤ، الذهى وهال، الدارهطتي، 



سقضاهانيهمه4الإئماسبجينل

محل

نإلأم، صلأْ ذبمولأ إحدى بلدأكومن و الإئامه المثافث نوى نإدا 
صز.دونيا وى 

لأةاكلأثطاش1مألتي1نبمه1امبمم؛ يم:إلوىإداف 
أقامئإدا داود. ابو رواْ ُلأدا،ا يئكؤ محصاء تعد يثكه الهاجئ يقيم ٠٠ال؛ ق. 

بمقهأقام . ١^؛، لأو الدئي؛ زالأئل شأ. الأق، خد م ^ ممد أزبما 
ئأقاموايعة، لصبح يدم انه ودللئا فيها، بمصر صلاه وعنر؛ى إحدى غنا قصل 

زادزنن م، اثحئج>ج،محأئامبجإك إل:زمَ 
أثلم،ذنجةاسأءوب

حثبدكزثاه؛ ننا ومعناْ الصلأ0، مصز ■^.؛^١ ومت5ه أثئ1ا أئس؛ قال 
العشر5اا•ثى ومابمْ وعريه ض إل حروجه 

الثر•>ئلم محه نشئ فهل ش ي الإيامه افئ الموى إذا ألأ المهده [ ١ ] 
الإ٣؟محي ؤتوثة 

نرحرالجمهمع ي ما لولا، ■يشرين عل زاد العلم، أهل بئن خلافت دا هل 
ئًيعص المسألة ذ ليس لأنئ هدا؛ إل ١^ وصلت وإن،ا . ٠١للثووي امحدب( 

^١:اختلاقا الُل،ائ هدا ذ فاختلف الخلاف، j ضل 
دومانوى ؤإف أير، صلاه وعشرين إحدى من أكثز نوى إذا يقول: من نمهم 

(.٣٦٥r٦٤/٤)١(ادبم«رع)



٥٠٧ةت1ساسلأة)و1بكراسمةا 

\شفي\يج\ء.نحز،كافيكلأم 
إحدىأكثربذ ررإداثوى ^١-،؛ لأثت أولا؟ مصر هل وهمنرين إحدى نوى ئذا 
تكوفوحينئد عثرين، ض: دونإ وى ؤإف زاد، ف،ا وعثرين اثنئن ض؛ دfشرينا٠ 
وأنثِأزةة، الاJفئر١اه أولا؟ الإتمام ازمه فهل عنها، طوي وعثروو الإذى 

الإتمام.يوئئ أثام أربعة أوْن الإقانة وى إذا 
وعللوايتم، لم ثلايا نوى ؤإف انم، ايام أربعه الإقامه نوى إذا الثالت القول 

)رميمهال! وملم آله وعل عليه الله صل البي أف بدلثل القلة، حد الثلأة باق ذلك 
انمي،مثابلة ق قياس وهذا ُ داوذُ أبو رواه ئلائا،، نئكه قصاء تند بئكه الهاجر 
قطعاايام أربعه أقام وسلم آله وعل عليه اممه صل الئى لأف الاعبار؛ فاسد فيكون 

ثلاثهالهاجر إقامة علامه؛؛ن لا ولأيه وعنقه؛ مز إل عئرغ أف مل الودلع جي حل 
لحاجته.المسافر ؤإقامه ايام 

فإثهايام أربعه أقام ؤإف يتم، فإثه ايام أربعة ين أك؛ر أقام إذا انه الثالث،؛ القول 
مته،الأيام تكوف هذا وعل اؤروج، ؤيوم الدخول يوم نحسب لا لكن يتم، لا 

٠الشافعلر مذهن، وهذا 

١(.٠ ٢ (،والفروع)٣; ١٣٣-١٣٢ابنتمة)١; لأياوركأت المحرر )١(انظر: 
اJخارىتأبقا وأحرجه ٢(،  ٠٢٢رمم)بمكة، الإقامة ؛اب، التاصلث،، كتاب أبوداود: أحرجه )٢( 

كابلم: وم(، ٣٩٣٣رقم)نكه، قفاء بعد الهاجر؛uكة إقامة باب الأمار، مام، محاب 
حديثمن (، ١٣٥٢رقم)والعمرة، ا-ني زلغ بعد منها للمهاجر بمكة الإقامة جواز باب الحج' 

ق؛هنئ.العلأء؛نادضرس 
(؛٣٦١الأم)؟/^)آ(انظر: 



صضامهمنيه4اسمماسبجءتبل ٥٠٨

عثرحمته نوى ؤإل ١^، يوما عثر حمتة من أكو أقام إذا ائه الثاع! والقول 
٠.حنيةهر أبيأ مذهب وهذا هصز، دونبما فإ 

محر،عثزيوما سعه إقانه نوى إذ ظ^بمنئت عباس ابن قول الخامى؛ والقول 
القحعام مآكه ق أقام لم ومآله وعل عليه اش صل الص لأذ ١^١٢٠ أكثز وى ؤإذ 

٠. ١١٥٠٨٠^بمصز يوما عثر سعه 

سميهابن الإسلام شيخ إليه ذهب ما أوجحهات لكي ممرة، أقاؤيل وذكروا 
فهوالبلد هذا ق المتللمه الإقامه يتوى لا الإنسان دام ما اثه ؛^٠٢١٥ ٠ القيمر وابن 

منافث.فهو والدْ إل عاد انثهغ متى حاجه ينتظئ أقام فإذا منافث، 

أقامأنلأبمذالأأام،وهإذا بثزط ا،لؤلفأن وّظِبيفيكلأم 
وتا.محدذ لم دام ما شه، أك ولوأقام فهوثنافت ئؤئه لحاخة 

إقامهنوى فمي العمل، وتحديد الأيام محييي قرى؛؛ن لا ايه والصواب؛ 
•مافر إيه يهولوذ؛ والاس مفره، يقطع ولا فئ، ٠^١ فإJه برننن محدذْ أو بعمل 

فلاق؟أين أوغثرها• ا فرنأول أمريكا ق يد>رس اان>ى ابنه عن شخص لوسئل 

(.٢٣٦السوط)>/ (، ٣٥٩العياء)>/ امحلأف خمر (، ٢٦٦الأصل)١; انفلر: )١( 
"١(.٨ رنم)• الممصمّ، ل جاء ما باب الصلاة، ممر كتاب الخاري: أحرجه )٢( 
من( ٤٢٩٨)رقم القح، زمن بمكة . الحم، ٌقام باب الغازى، كتاب الخارمح،؛ أخرجه )٣( 

قءأليلبمتمح١•عباس ابن حديثأ 
>أ(انذلر:محموعاكاوىرأأ/مآا(.

(.٤٩١/٣،٤٦٣/١)٥(انثلر:زاداس)



٥٠٩ممباسلأةرب1بكراسلأة( 

عموم!ق داخل وهو لالادرا>تة، لندن إل فرسا... إل أمريكا... إل مسافر قال؛ 
تعال؛وقوله [ ١ ' ١ لالن-اء؛ ه >؟ ٤٩۵١١مى يشي أن -جناح عوؤ ةيس ؤ ممييأ لدا يؤ 

آش4لالزمل:'أ[.محل ثن بمئون الارم 4 محدروف ؤوءا-موذ 

من-أكثز أثاتا معهم ما لتع أو باعهم لشراء سقوف التجاو أف المعلوم محمى 
الواسلم١ؤيتحروف ذللث، وينووف ثك— بلا ايام أربعة 

مل— —أظى أمريكا من علينا ورد لسؤال جوابا كثناها ورقات ذلك ق ولما 
أفالراجح القول أف وبينا القول، فيه وبطنا سنوات، أوتع ستواتر، عثر حوائ 

ئسافنا.ينثن فإثه أوعمل بزمن إقامته مثوت، من 
منوغني؛ ابنع ي يرحص أف له هل رجحناة-: الدي -عل قائل ئال فإذ 

الثمر؟رحمن 

الأولأف ذكنثا الصيام٠ أئه مإلأ نه، ثثبت الثمر رحمن حمع نعم، فالخواب؛ 
لأسانم،:اكاق رمفاذ إل الصيام يؤخر لا أف 

اكفر.كناثم. لمس الثفر ق الاضلمار -أفت أف ولا: 
فبمحز.عليه الأث٠هؤ إح'\تعددت •^١^، ن عئصل ربإ أثه دانتا: 
أوثلائاتتي أوّنته سمى فائه بلده إل يصل حتى إذاأحرالصيام ايه ثالما: 

نمصوره.أنيا إلا بونها صلاة كل فهويمل الصلاة وأما ء دنصا يصم لم 
ذلك^١^!؛ تكون وحينئل. الماق، رمماذ بند ما إل الصوم يوحر لا ايه فنرى 

الئثاايام ل ويقضى الصيف، ايام ي مطر ائه بالفطر" برحمه المول فانية "أي■ 



صاضاه1همنيصالإئماستيضل ٥١٠

يلههرث عنة ١^->^؛؛ _؛_؛، بلدا يصد نس أو عل دليل الثديث هدا ؤق 
منأف عل دليل وفيه مقمدة، وهل  aIuمصز؛البل. لكون فيه؛ المنن 

١^٠لأة ١^؛ هيه زاحد ض إقانهِفي لا:زى فته ؤقل ثنثائاا١ا، فضد 
ا.قأت\ا وعزمحه ؤمز بذكه فز حمس 

يقتملا نكه إل وإخ إدا انه عل عازما عزهه إل ئحرج مقيثا بمتكه كاف ونى 
محجثاآُ•جنن ثى المفر ملث يا، 

الراج؟للئق بالضة قاتل: قال ؤإن 

الظهررامحه وهي الد، ل مشروعه ليت تعلم~ ~ك،ا الرامحه الئس فالحواب؛ 
مئزوعة.فهي النوافل يمه أما والعشاء. والئررِا 

بأس؛فلا الرامحه ث بعم وحلمها الفلهر صلاة يدي بتن صل لو أيقا وكذلك 
عليصح لا باطل، قول هدا السنةاا ييغ أف للمنال الئق ونيؤلمأ محول لأن 

يالاماق.العموم 

مضها.من القرته امحندده المنى هو الثنتايى: [ ١ ت 
 ]٢[ jJ^ أسا<: ؟١١ذكة؟ و أقم «كلم ثئل: ي ك أة ذك

الحج•أيام j أيام وستة الحج، إل اُقروج مو أيام أنبعه منها فعد عئئا*رأا 
الثاثنالنوم ل مس إل حرج إذا الحاج إل يةولوفت الدثا• غراب من وهذا ]٣[ 
مس،ق ممر ءقيآلص^هرآلتةم الثس_ول أف عليهم ورد لأنه بلده؛ للسمرإل فهوحايج 

لم•وم(، ١٠٨١)رثم التمصير، ل حاء محا باب الصلاة، ممصبر كتاب البخاري: أحرجه )١( 
(.٦٩٣رمحم)وضرها، السافرين صلاة باب السافرين، صلاة كتاب 



٥١١ةتاباسلأةر0بكواسلأة( 

وصلئإدا إليها، وجوعه ق مصر دلدْ ف حاجه مدكر المسافر، حرج ولو 
أيقا.فيه نحر ؤزلأ آتم، و ما أو أهل به لة كاف هإل ^،، ٥١

عمحافعى يزوى دلك لأف أثم؛ أوماجة أهل فيه له النافرببلد مر وتش 
عثاصوابن 

الومل حرج حنن مذ الرحيل عل عرم لأثه مالوا؛ عرقه• ي وممر مردلئه، j ونخر 
الثابن•

جعلواله، إلا المدينه من ءفيوأدقلأ0أئ؟أ الؤر«ول يأت لم الذي اكصوذ فجعلوا 
وأرالصوامب، من بعيد انه ماش لا وهدا والمغادؤة، بالسفر بدءا اطلقصود تهدا البدء 

الثسولإة ت فيقال منها~ بافه ~نعود آقه وهل0 الاستدلال، قتل هوالاعتقاد له الحامل 
مك،،إل بجج أف عرم بل الثامن،، الوم ل حرج حنن من الديك إل السمر ينزم م ل. 

ثق،.بلا عزم، هكدا مز، إل ئأ ئزديثه، إل م عزة، نأإل 
فجعلءائJااا بئ،كه ءرأسأ قال! الرسول.، بمراد منهم أعلم مالك بن وانس 
بظأقام لكاف قالوا كإ ولوكان به. الإقانة من وومحه وئزدلثه مر إل 

أيام.أربعه 

بالي،ق الامتيطاف نوى الرجل يكول باق المالة تصوير يمكن قد [ ١ ت 
تص.ويئها.ينكذ فهكذا لحاجته، إليه عاد ثم مال،، ولا أهل فيه له وليس منه، وسائر 

.أوuJأنل وفيه بندإلا ي ثنثزطئا يكوف أذ لاتنكن فإنه ١^ 3، أثا 
*ء أ* 



سق(ضاه1همهمصاسمماسيص ٥١٢

قفل

أيام؛^١،وإل نحز صلاة إحدى إيائة عل :^'١٧ لم ومذ 
أوعدوأومرض،سلطان أوجهادأوحبس يزيوإجارها، باحة ميم مذ مثو 

\كو\%ابمص أدامِفي ه ١^، لأف ^٢١؛ أن ذبك قزة ه م عي ^٤ 
البحاوي.رواه الصلاه. مصز عئزْ تسع 

عْربادرب؛جافابن وأقام أحمد• الإمام رواه بممر• يوما عئريذ يوك وأقام 
؛.١^^١٤زئ اك؛ج:بم خآل ذق' زمحتى، قهرنحز أ% 

هنابه والراد والاتفاق، العرم اللثة ق الإحماغ لأف بمزم؛ ت لمعنى بجؤع -ا ١ ت 
•اعزموْ أي• ١'^نا ه آتأهأ٠١٢۶١٠^تعالت قوله ومنه العزم، 

عطم،باُب من وهو عطم،، حرف الواو• كالتال• يكون الأية إعراب فائدْت 

®وأحمعوا،اتقديره محذوف لفعل منصوثه ررثزكاء؛ا فتكون ابمل، عل ابمل 
ث>كاءَىا•

فإلهستتئن أو سؤ أو شهرين أو بنهر إلا يهم، لا أثن ظب عل عنب لو حش ا ٢ ت 
الإقاء.هذه ض  ٢٣ jjه بمصز؛ 

المنح.عام ق ]٣[ 

الحوابتأقهر؟ متة يمم أف نوى فهل ٠• أمهرُ متة أقام رؤ.بممحا عمن ابن [ ]٤ 
أفنوى فكم لا. 

(.١٥٢الكرى)٣ المن ق المهش أثص-بم )١( 



٥١٢هاوااثم،لأإروابديراسلأإ( 

ِلأنتتمْ، محي للم:ثئو نالالزأ3لم، آس، ئلأى !ذثيئ نال: ثإذ 
للمبميمةلالإئ؛ي.

شك،بلا ايام أربعة ل يذوب لا واكني ١^^، ينتهي ما حثب عل ابواب• 
الأثاملازدة ة يألالشتاء أم ي كان ؤإذا ١^، م ل كان شزإذا ق يذوب قد 
االإسلأمر شخ به استدل مما عمر ابن حدث كان ولهذا أويلجا؛ بروده إلا 

ونووىمصز فائه تامه إقامه ينزم يم الإنساو دام ما أية عل لآذةاممقرأُ المم وا؛ن 
أوعمل.برمن ممده إئاته 

اءقثعهإف ٠يقولولت مثافر* غتث منافر ®إل يقولوزت المن؛ هولاع أف والغريب 
الطلاُبمى عثرة ووجدنا ربج، أر؛عار( من لابد إثة يلنات إذا يعني• به، سعقد لا 

ا-ادمعة،عدد -م ؟قمل لا يقولوف• أوحمى، مثلا نئن ّأرح إل اللي هذا ل ءنم؛و؛( 
يصح؛لم ولوأقاموها الخمعه، لايميموذ فإثئم ا،لديئه هذه ق محللأب يوجدإلا لم ؤإذا 

الأستيهلان.من لابد لأثه غيم؛__؛ لأيبمم 

فيها.حطيا ولا ا-إئئعة، ق إماما منهم واحد يكول أف يصح لا يمولوف• وكذلك 
دليل.بلا الأحكام تبعيص وهدا 

)ا(اظر:محموعاكاوى)؛أ/آئ؛(.
(.٤٩٣اس)م/)؛(اظر:زاد 



^ة(ضاه1نيهمصالإسأسبجصيو ٥١٤

فضل

و4وؤلأتشوُي، نخاط:تي، المحك، ثاألأخ 
اي،ى ننزي، ص ^٠ ١٤عق لأن ي ص لا:مصزا١'. ظد ٣ ة لا 

.JJlj

علذ.شُو ثالفجا٢ا زامحاري الثامحي: ئال 
نأيزائتثاع اك، اشوص لدخويِفي ى؛ القفر اثاط والأول 

زنثادة١^، و اثئزو زنفالح الأم انشثاب لألألأس تيح؛ اء 
}خلاف معه، أهله بحمل ننرْ ل عقه الثمة 

ص»اللأح«.الذي حوالبتدإ مصز« »لأ [ ١ ] 
زيلأثب بلد، إل بلد من أخانا محيل الذي نيم، ق هوانرغ الفج: ]٢[ 

الييد.

السياراُت،أصحاب عل يسني القاصى وقول صعيم،، لآتةا؛ثق القاصى قولط ]٣[ 
يقصزوللا هؤلاء إف نقول،؛ هل السمر، ق داؤا هم الأف، للأجرة التي الك؛ثرْ 

رمضاف؟ق مطزوف ولا 

معهالذي كاللاح وليسوا لرمضاوا، ينمطرول بمصروف نقول،• لا، الجواب• 
وهذابيه فهذا مقيم، كأيه السميك ق أهله معه الذي الملاح لأ0 فيك؛ الق أهله 

إليهيأوي وطن له لكن فإل ١^٤، أعني"ت وطن، له يكوف لا أف لأبد وطنه؛'ولهذا 
فز.يه؛^1 أل



٥١٥ةت1و،اسدةربابك|واسمة( 

بعيدة،مسافات إل ينافز لأثه معه؛ أهله محل اللاخ هذا أن لوفرصنا 
ib ، ،متافرا-يكوف فإثة إليه؛ يأوي معروف وطن له لكن أحزى، قاواي

فهذاالقينه، وسه البمر، ومحلته وطن، ولا أهل له ليس الذي الملاح أما 
صُ- أأُ  مهيم.إله 

X H X



سقضاه1همنيصالإئماسبجينل ٥١٦

-يطباو،اثج«وبيقانملأسيى 
إ* ثأ *  إ

بهعجل إدا كاف البي. أف أنس روى ئ لنمفر؛ المنح الثمر أحدهات 
....ب....الخثر،وهت الظهزإل يوحئ الثبُ 

يقول:تحال اشَ لأن لسب؛ إلا يجوز لا  ٣١أن تم أن يجن ولا: ا ]١ 
هدهه البي وه، ١؛ لالاءت'آ" بؤ ممد-ا ألثؤخ-ىيئا يمل َ؛اثق آلتّاززه ءؤإن 

ميمهاأف ولا وهتها، عن صلاة لمج أف بجور ملأ تاما، تفصيلا وفصلها الأوقات 
بلمهلكا، ابتع جواز عل يدو ما الشؤع ل وليس الث/ع، من بدلل إلا ونها عل 

منثيء أو مصلحة، فوات عدمه ق يكوف أن إما يقتضيه: لسس_، إلا اجئع يجوز لا 
والشمة.الخرج 

ثنؤذإذ الخإعه؛ وهي مصلحة فوات عدمه من يلزم لأيه ا،له1ر؛ لأجل فاجع 
المئمؤ•ثى محننلإ محته 3، بمل أف واحد كل 

والثمة.الحرج أجل من هذا للمرض والخنع 
مشمة.حصول ؤإما للشنع، مقصودة مصلحة فوات إما سان: فله 

بخومن باطله، فصلاته تقدي،ا ببغ ممن اجمع، يجوز لا مإثه ذللث، بدون أما 
،٥١أمز عليه ليس عنلأ عمل لأثه ^؟؛ ٥١١القول عل باطله وصلائة فهوآJلم، تأمحرا 

ورموله•



٥١٧( ا1ع4عبمباب هتابااستأ) 

عله.ئممق الشص, ميب جم، العشاء وثى سها كبمغ حز المعرب ؤيوحئ 
زئتدخوو P، انم إذا هْ!لحالة !بمج ١^ زمحز ئنلم. لفظ زسا 

أحمد.عن وم0 وروي الثاج، وهت ق اكانتؤ نع كثعها حن، أحزها الأول 
زنيم.نزؤلؤ اضني، لحازلة لثن !لحم 

إلالأون؛ ثأحر وث؛و( ١؛^^، ؛غ كصلميهاالثانيه، مديم بي( الخم؛ وله 
١^أحز الشنس ؤيغ مو  J^j!إداكال ني،. أف معاد: زومح، ج الئانث؛ 

الفلمهزصل الشص، نع بند ازمحل نإدا حيتا، منك النصر إل محنها حر 
عيصقها حن، ائعرب احز اأعرد_، هتل ارتحن، نإدا ثار، ثم خمتعا، والهصر 
السمدي:هاو اآمد_،, نع يصلاها العشاء، عجل ا1عررسا يعد ارتحل ؤإدا العشاء، 

اشحاري.أحزحة اسادءحوه• وروى نخزه. عثاّر، ابن زززى حس• حديث هدا 
ُ.٣^٧!ؤجمذاتتيكنايراؤسم،ا و\لإارحصهمذرحص 

هوأو للنازو الحع محور هل، العلإء فيها احتالث الماله هده [ ]١ 
بالأثر؟حاص 

افرللمالخنع أل العلياء من وحاعه ٠ ئيميه' ابن( الإسلام شخ فاحتاز 
ولأةتزرم؛ البه ظ إذا ٣ كان وملم آل وض ض اف صل، الني، لأئ ام؛ 
فلا.المازل وأثا ابمع، إل محتاغ الذي هو الائز 

(.١٦٩/٢٦)١(مح٠وعاكاوك،)
(،١ ١ * )٦ رنم والعناء، اكرب ب؛ز، الغر ؤ، الخمع باب انملأة، تضر كاب اJخارى،! أحرجه )٢( 

من،(، ٧٠٣)رقم فر، الؤ، الملأت؛ز( و؛ز( الخمع جواز باب السافرين(، صلاة كتاب ت لم وم
محؤبمعا.عمر ابن، حالبث، 



حتيلبن اص الإمام ص ي اه1هم على المميق  ٥١٨

حقوق ستة، الساير حق ق لكنه والسائر، للتازل يجوز ايه الصحيح ولكن 
بينهإ.القرى هو فهذا رحصه، النازل 

الشمسرخ أف قبل ارتحلت إن ، 5^؛؛ Jالثسولاقتد لالسايرث فقول 
قيقال وكدللث، العصز. فعجل الشمس تزخ أف بعد ارتحلت ؤإن الظهز، فأحر 

فعجلالغرونم، بعل ارتحلت، ؤإن العرب، فأحر الغروب قبل ارتحلت، إن المنرُبا• 
الصحح.هو هذا العشاء، 

نزولق ؤهبمتة جحنفه أي حديث، ٠لاهر ولعل تحتع، أف فله المازل وأما 
ثنله مك بن خرج ه الؤي أف يكر مث عليه؛ يدل بمآكه الأبمثح ق ه الؤي 
جعاثة هذا فظاهر ُ ر ركعتم والعصز ركعتي الظهر فصل العنزة، له وركزُتظ أدم، 

والعصر،الفلهر ينز تحئع اثه يكر فإثه محبوك، ق نزوله وكذللئ، نازلا. كان امحه مع 
جعايصل فكونه سلئ،، بلا المسافر عل أيثز هذا ولأف ٠. والعشاءر المر_ا وبين 
ركعى-رنها ل صلاة كل محصل كننه من أبمز 

قفالتحقيى أول، يامح-، من ا-بمع فجوار الصلاة يمصر أف للإنسان حاز فإذا 
قفابتع نازلا كان ومن تأه، حمه ق فابتع سائرا كان من يقال؛ أف المسألة هذه 

الصّلاة،كاب لم: وم(، ٣٥٥٣رقم)الني.، صفة باب اdانب، كاب المخاري: أخرجه )١( 
;نحهبمه.ححيفة أيى حديث من (، ٥٠٣)رقم الصل، سترة باب 

من٧( ٠ )٦ رقم الخضر، ق الصلاتين بين الخمع باب السافرين، صلاة كتاب ت ملم أخرجه )٢( 
جيلين معاذ حديث 



٥١٩اسلأم( ةت1و،اسلأةربمباصبجا

عنداينع أف ئروب' للأيه اعتثر الأول وئت لب سه، بع لإل 
يء1دالإيمئم،زف

ئا-بمع تنصع لأنه الأول؛ من ١^١٤ مل أذ محزئه أنه آحئ وجه 
٤^٤لا وقالأيوم: حاو. محة القه ثأم ؛!١^ ١^^،، 

أ. U،jCiالكلام نمى ومد المصر، ؤب كموله 

المصؤوكذلك 0، إل اجتع محتاج لا امحه رْ؛.بمئ ع أي نول والصواب ؛1 ١ ] 
المساني،صلاة ق الأصل هو اد4 ؤسا فيه، الكلام سق فقد المصز أما نه. إل بمناج لا 

ث.إل محتاج لا فالا الأصل كان وئ 
الصلاثمين—ومغ ~أعنيت الومت صار مسه وجد إذا لأثه فكدللث،؛ ا"إقنع وأما 

واحدا،فلأحاخهإلالج.وقتا 
رأفكيف ي، محوزإلأ لا أنهُ اجغ 3، الراجح أف ذكزنا مائل: مال فان 

مطرِو،ولا حوف عم ثى جع ى الؤي ®أف بحيث؛ بمجوف الدين الناس مض عل 
منعل نزد وكيف عليهم؟ ئزد فآكم مطلما. جاؤ ابع أف عل دليل وفيه اأدوثه«را' 

تالاءون:إا®؟ؤمب5 زعالت اممب ^_J< له؛ فالؤيل محل ®نس قال؛ 
ءثاس:ابن يمول عباس. ابن حديث أكمل نقول: وكيلك الأيه. أكمل نقول: 

فالواجبالخرج ائممى فإذا الحنج، هي العثه أ0 فيه واصح وهذا أمتهء محئج لا أف ءأراد 
صلاة؛^٠^١.كل محل أذ 

مانسمن ربغ يهن ق أرين جه الرخ. أنل منهج التشابهات ثتع نقول: ثم 

حديثمن ٧( ٠ رنم)٥ الحضر، ل الصلاتين و؛ن الخمع باب، السافرين، صلاة محاب لم: مأحرجه )١( 
لآ؛قبمنمحا.ماس ابن 



صضاهافينيصاسمماسبجءتيو

\ijh  :اقاط١^، تش لأف ش
ثم1ْ^3، طوو وض/في الزل، اوق نغ ذلك بمقل زلا زاقازنئ، 

الصلاةستة يتهإ صل، نإو يتطل، حفيب٢ وصوء احقاغإل هإن العزف، إل 
سووواق؛نلاأ•

ُ.,م؛ُُ م ه ُ  ه ؤافتثاحمها، زالفزلإ الأول، افتتاح خال النير خوذ زي 
٣٥،

قصلاة كل؛ فنل وجويت، J( وضوحا كالنهار أدثه نمدنا حممران;؟[ ]Tj نث؟بم يثته 
كعافيه لادلاله اثة مع منتبه، دليل أجل ثى الواصحه الأدله هذه نيغ فكيف، وفها. 

عزفث،؟!
ظلإذاصإ،رؤظا.واحتازلا؟ لا[يعني:هل:طلأو 

وليسالصم، هو اخئع معنى إف وقالت بئرط، ليس هذا أف لآءهآثق ُ الإر>لأمر شخ 
أففلت الأول، وفت إل الثانية ومت صم ا،لرادت ؤإتثا أحزى، إل صلاة كل، صج اراذ 
النابنه.وليس الصم، هو اخئع لأف والثانتة؛ الأول ب؛ن المصل ولوؤنال يئمع 

إحدىصم ليس الصم أف يتذآش يرى ولكن4 الصم، معنى من قريبه القارئة نعم، 
يجورالأحرى ولت إل الصلاهن إحدى وفت صم ولكنه للأحزى، الصلاثين 

التفريث،•
افتتاحعند موجودا العير يكوف أف فلابد ا1مدسا إل العشاء فإذا؛ع ]٢[ 

اأؤلم،.ذكر كعا والتعليل العشاء، افتتاح وعند منها، اللام وعند ا،لخرنم،، 
(.٣٤٢/٢(،والإطف)١٢٢/٢(،ومحهم)٢٠٦)ا(انظر: 

(.٣٥١)آا(الأخيارات،اس)ه/



٥٢١اسلأ٠ر^باصuزااسمءا( هاب 

يكنلم ؤإذا النية، من للجنع لأني فلأنه الأول؛ افتتاح عند يشرط كونه أما 
هوالذيفلأثة الثانية؛ افتتاح وأما اجمع• بموي فكتف افتتاحها عند موجودا الب 
العدوفيه.وحوي قاعي فيه، اليه فاجآب ابتع به عئصل 

حازالثانية افتتاح عند العير وحد متى وائه بشرط، ليس ذلك أ0 والصحيح 
مطر،هناك وليس المزب صل أو ايممع، نق ءندْ وليس المزب صل فلو اجمع• 

بدلك.بأس فلا اجمع، فنوى الماء، أمطزت انزُب مس سلامه وبعد 
يومذات صل حيثا يمذانئق؛ سعل.ي بن الرحمن عبد ثيخثا ببمدا عجل وقد 

األؤدوافآمن ث.اويدا، >ح\ مح؛ إما وقالوات إليه، رجعوا الناس حرج ولثا المنرُب، صلأْ 
العيريوحد ولم الأول، افتتاح عند ينواجمع لم أيه مع العشاء، وصل الصلأْ، فأقام 

يهعئصل لا ومت، ل للجنع ابيح العير وجد متى انه الصحيح أن فالحاصل 
عبمع•أف بجور فإية التفرص 

سلامهمن طويل ونت بغد العد"رإلا يوجد لولم حش العل،ا؛ت بعمى مال بل 
جاوايمع•الأوو ومت العدوموحروج وجد مش يحني؛ بجغ• أف فله الأول بس 

القسلكن الناس، عل أيرها ؤمن المدام،، أونتع من اثة ثلئؤ لا وهدا 
يجور،فإنه الأول من طويلؤ مدة بعد العير وجد إذا انه أي؛ به، بالقول تطيب لا 
بنيةّلأم!لأول بعد ١^ زجي إذا أثا حدا. ١^ عل الأف ألحثز أف أنشئ لا 

•ايئع جواز ل ثلث، فلا التفريق بما قيصل لا قصيرة 



صاضاهاشنيههاسممأسبجضو ٥٢٢

ي.الثدث ئاي ابمع، ممل اك زامحاح الئ، تنصع ه ^٤ ٤٥١لأن 
يور.لم اأواصع هذ0 عتر ق العير امطع محإن 

١^^١؛،وهت كعِفي ١^^ يمزقا أذ ١^ الثاثه نؤت ق جع ثإف 
ييمر زلا ، ٤٥١زئت طو1ذ زانتنناث قه، قدن ت قى أذ إل 
ثنتأرولا التأخر. له حوو وهد وهتها، عم ق صاوت لامتا اكامحة؛ قت وق 

علأداء ههل وهتها، تشو^٦^( الئاثه لأف الوجهي؛ أصح ق ينهإ المواصله 
ا.هائتة' كصلأة معها والأول حال، كل 

الأول.وهت ق اجئع يئوي أف فلابد السسن،، ولووجد كلامه• ظاهر [ ١ ت 
وهت،ي ابتع يزي أف يفرط فهل اُبمع، محح والمر مافر، ان إنمثاله! 

الأدق؟

دقهاض الأول لكاذقدأحز يئيْ لولم لأئث لأبدت؛ أنث ^ ١٥؛؛1^^1، يزى 
حرام.وهذا ا-يمئع، ث بدون 

التأمحر؛جع يئوي أف إل حاجه لا فإثه موجودا العير دام ما او4 الصحيح ولكن 
الأولقويت، مسافرا كان فإذا تأخرا، أو تقدينا للجئع مسوع العير وحوي لأف 

وهتق صلاختا ثاء ؤإو الأول وهت، ل صلامحتا ثاء فان واحدا، وقتا صار والثانية 
الثانثة.

أفذللثه ووجه كالثاسة، وهتها ق مصلاه الأول ل ظاهر، نظر هدا ق ]٢[ 
الصلاةقدم كثي مجار الأول وهت، ل جع فتى والثانية، للأول واحدا صار الومت، 

ومحا•آم إل الصلاه أحر كنن صار الثانية وهت، ل جع ونى ولها، ول أل 



٥٢٢؟ت1ساسلأة)طباصبجااسمتجا( 

نحل

سلمهابا لأف والعناء؛ ا1مُسا J؛J( ابتع يبتح ائر، الئاف• والئثب 
عمنابن وكال والعشاء. ا1ئردسا بئ نحمع مطثوأف يوم كال ^١ من دالت 

والعشاء.العرد_، بئ الأمراء جع إذا بجمع 
1لك،تجث ن1 أيد:  JlIكلر، ناشنر محع:ي زلا 

صلاةعل تانا حوانه؛ ق وجها اصحابنا بعفن ودكن بكر، اي احتيار وهدا 
الثلهته،لأبماز\لإأيظإفي و ^ لأف :_؛ ١^١١، 

بالئنة،سش للعز والعصر الظهر ابمع؛؛ن إف نقول: أف الصحح ولكن ا ١ ت 
عباسبن اممب عبد عن منلم: صحيح ففي والعشاء، المم_، عل ماسا لا 

اأئر>س<وبقن والعصر الظهر بئ وسلم آله وعل علته اض صل البي ®بع ءال،ت 
الظهرين ببمع كاف انر عل يدل، وهدا ُ مطر®' ولا •حوف، عر من المديئه ل والعثا؛ 
هوالصحيح.وهدا للمعز، والعناء ا،لخرلتا و؛ين والعم 

لأفوالعشاء؛ اأمد_، ين حش ولا جع لا الخام عمرثا ق اثئ متقي هذا [ ٢ ت 
والعشاء؛اأعرر_، بن بجتع لا البيض ايام 3، أل أيما ؤينيي *وجوذْ، الإصاءه 
فإذاالمثمه، هى العثة ولكن الشمس، لكصاءة لست، كانت، ؤإن الإضاءة، لوحود 
وهوابمع•اّمحم ثبت العشاءين أوين الظهنين بغ، المئمة وجدت 

٧(،٠ رقم)٥ الحضر، ق الملأتقن ين الخمع باب، المافرين، صلاة كتابه لم؛ مأحرجه ,١( 



^قضاه1ششصاسمماسبجضل ٥٢٤

ا،^ باّقروج المشمه وينحى ُ، اقاب يبل هو١^•^، للجمع والموالمنح 
ابمع؛يخ محلا ^،، ٥١هل لا ٦^  jUUالطل محأة ظئِفي؛!١، وم 

فيه.المشمة لعدم 

إلتهطرفه أومذ المنجد، و أومحم ئممردا، بمل بمن ابئع محور وهز 
وجهأزتعل لال؟ ظو 

ا1ثق.بميم أخدمحا:لأةوز؛ 
لأنامحالخا؛لأيموفممالمثقك1ئفراأا.محوز؛ ذش: 

فيهيجور لا فهدا القليلة الصمنة الى بمل الثياب ثبل لا ١^ وأثا ]١[ 
أرادما له: قل يكر، الذي لحدين، با حدن، ل، عثاس ابن أف هدا عل والدليل الحمع، 

علدو وهدا ي لأثالحقها أن أي: أظ((رأ؛ بجج أزلأ قال: ذك؟ \ل 
أوالصيم،، ايام ق سإ لا الثياب،، تل لا اليسبمته وال1قط بالمطر، أذية من لأيد ، ٧١

الثياب،.يل أ)!( بد فلا الهواء، مع 
فيهيكون سوف الثياُب بلل لأف بثزط؛ ليس أيه يرجح هدا أل الظاهر ]٢[ 

الشتاء.ايام ق سيئا ولا وأدى، ة تم 
بنته،3، ويصل، الحكاعة، بمدربرك لكلدي مثريا يمحل من أف -،^^ ٠٥١١]٣[ 
فإذاوهتها، 3، الصلاة فعل وجوب الأصل أف والدليل الحمع، له يجور —لا وكالماء 

صل،فمذ الأصل• عن العدول محور لا فائه وهتها عن إحراجها يبيح سب يوجد لم 
ايلمعجواز و3، يبمع، لا فإئه الحاعة حضور أهل مذ ليس أوكاف لعذر، بيته 3، 

(•U٥٠/ ٠ رنم)٥ الخضر، ق الصلاتين بين الخمع باب، السافرين، صلاة كتاب، الم؛ مأخرجه )١( 



٥٢٥ةتاوااسلآةربابابمعبج(اسمص( 

اجنعمحور وأنه الخ،اعة، آمو عل دليل بيته و ائ الأنينل أف ل الرحصة مع 
يل!ما عليه تريب ذلك؛ وقلت الخإعة، لتحصيل 

خمنا؟حاعه يصل أف لنا فهل الثانية، ومت دخول مبل وستفرى حمتا لوكنا 

أجلمليصصمvطوميى صمحا؛إذلأهميى؛لأنامأل 
عقبعلم فإذا رحاتثلم،<را؛ ق *صلوا يقول: كان فمد والوحل ام محرد وأما اباعة• 
®امحوا®.فتقول! اجتمعوا إذا أما رحالكم®. ق ؛رصلوا لهم• ملثا الناس، 

منتهىإل وسيص.لول محتمع؛ن، خماعة فيكونوف ممرا، يي إليه أشزيت، والذي 
أونصلونجمع، الحإعه نصل هل فيقولول: اجت،اعهلم، ئقهى أو مترهم، 
ئزادى؟يصلها البايه والصلاة الخاضزة، الصلاة ق الحإعه 

الخإعة.لتحصيل احئوا؛ لكم■ فنقول 

الأولومت، ق يكوف أف إلا اللهم الئأخثر، لا الممديم الطر يوم وق 
هذالكن نحس، أف لعلها فيوخروف؛ الخروج معه الناس تستطيع لا شديد، مطر 

مديإ.كوف أن الأزمق؛الناس للمطر فابمع واردا، يكوف لا أف يّمح، 
ممكاجعم،عابمة-فإنقالقاثل:إذاؤلحبعدءلأةاص 

النضر؟ل الخاعه تنمط فهل 

(،٦٣٢)رثم والأس، جاعت كانوا إذا للمانر الأذان باب، الأذان، كتاب الخارى: أخرجه )١( 
حديث،من ٦(، رنم)٧٩ الطر، ل الرحال ق الصلاة باب ونمرها، ايانرين صلاة كتاب ت لم وم

.١٨^؛؛عمر ابن 



حتيلاحمدبق الإمام  ٥٥ئاهاض هلي المميق  ٥٢٦

مشمتهَفي الطن ساوي لأئه للجمع؛ مبثح بمجردْ والوحل 
ِفيلإمحلاصل بجح؛ لا أيه آحر وجه وفيه لكم، مهو ٧^٤؛، لنجئعة 
ذلإ\%لاأظaة الثله اشيدةِفي اوح وو ١^١؛، 

متمهعاليه كان ونى معهم، صل بالمسجد العصر صلأْ حصر نى ذ\ثفو\ب.' 
الحإعه.محه تمتلغ 

ابمع؟محوولهم فهل ، فللأو للمحي طربمهم الخاعة كل لكن إذا قيل؛ فإف 
مموا،لأئئيصيودةالآن.٠Jالفلاهئأنةلأمحوزأفالحواب: 

مىأشد هذا يكون وقد اجئع، بجح ائت والصحيح الرلى، يعني• الوحل ا ١ ت 
ممزأومحنح،أوطأيذك،

للوحو•اُبمغ بجور أيه 
الوحل؟يوجد هل المرى ق لا المدن ي عندنا الحاضر الومت ل الأف ولكن 

أفوهو الزَفي، ي يكوف ى لكن ئنئاقه، فاليقاث \لأت يولحد لا 
كانفإذا النامحى، تودي كثثرة منال فيه مثلا فشحي مثساو، عيم يكون الشو١رع يعمى 
فيهلكي ولحل، فيه ليس لأيه ا"بمع؛ يجوز فإثه الكمة ال-الح هدْ من أذية محصل 
ا،لياه.هذه بحوض تشمه 

قدالسياؤة صاحب حاء إذا ظنك ما تإ للسيارات، ^١ الثارغ يتكوف ورب،ا 
الياب•ق الماء هذا فثيذهب مثلا، وعرين ملمة إل الز رغ 

بردابارئه الريح لكنت إذا وايه قبمع، فإثه مشمة فيه كان إذا ايه والأصح ]٢[ 
قديده.لمثكى وإ0 ينثع، فائه الماس يؤذي 



٥٢٧ةت1وااسلأأربمباصبجااسممح( 

تؤذيلكنها عاصفه، ثدييه ليت يح هناك يكون الشتاء ايام ل وأحيايا 
هيالعئه لأف أجله؛ من ا-بمع جواز ل شك لا هدا فمنل العظم، إل وتحل الناس، 

اجمع•حاو ابمع برك المثمه وجدُتف نمى ابمع، برك المثمه 
الظهرب؛ن أبع أف أيند أنا وقال؛ يشتغل، عامل ل رأبجم ما مائل• مال مإف 

بجوو؟أولا بحووهدا مهل اوم، إل حصزلم، واصثهاإذا والعشاء، والعفروالمهمُت، 
والعمالفلهر بئن عبمع أف يجور لا أقه ل يظهئ فنا حتى يجور، لا هذ-ا فالخواب: 

إذبعمل ألزم لو كا صرر، ابمع برك لحمة إذا إلا اللهم والعشاء، الزبر أو؛؛ن 
فهدامعاشه، ق عليه صرر ذلك ق ؤيكون بمقل، فإثه الوئيإ هدا ي ينجزْ لم 

محورلهالحْع•
بالإمام-ولتس ياباعة، ابمع ل والبمرْ 

عئئع؟فهل بارئه، تكوذ أذ الأيام عل يعلب الشتاء ايام ق مائل• مال فإذ 
ريحبالءون اليرلهود٥ لأل الحنع؛ يجور لا ريح بدون الروده لا، فالحواب؛ 

ثدحلثياب عيك كان وإذ اويح ْع لكن وسلم، ثوبم، أو ثوبا ريي أف يمكنك 
الثياُتا.مع الريح 

الثقأحيوا حميمات مطث نزل، إذا للإمام الناس بعص يمول، مائل• مال ؤإف 
واخمئوا؟

ذلك،؟إل أراذ ما ثؤ و ءثاس انن لأف وذللث، ائ؛ أخظا هدا فالحوابه: 
أذهذا مى فعلم أمئه® يحثج لا اذ ®أراد بل الناس،؛ يحثر ®أرادأذ يقل•' لم 



اصضاه1نيهمصاسمماسبجضل ٥٢٨

نحل

زانمثاء،زاي زام، الثر ابمع:ئ يح اوص الثاث: الين 
داو:جغزثوواشقلأتيلآابمئثءسص؛لألاينم 

علته.مممى مطر• ولا ٤^٠؟، عثو مى بالدينه زالعثاء ؤالمدسا زالعصر 

يلأهوومح،ئللمققبماوض،زلآنتي
لأجلالصلأم ئ يابمع جحش ئث زحنه ئهيل، بنت نهله مر أ. 

الانتحاء،

لم؟كنفإذا اشج، ليقع ذلك يعو ه الس أف يهم الحديث هدا روى الذي عثاس ابن 
رنها-ل الصلاة فعل وجوب وهي المحكثة، اشوص إل ١^٢۶؛;؛ فالواجب عرج 

ولاكدبئ،الإنسان فيه لايتثعن الذي العلم طل—، مساوئ من —الحقيقه— وهذه 
كالذيفيكون ماحذ.ه، حلاف عل يدل ما الحلو.ث، ق أف مع اللممظ، جبي يأخذ فتجده 

للث،.يؤجنآ حتى الحديث؛ اقزآآخز فنقول! لال1ءونتأ[ ه لأ-مصلمت\ فال! 

الإتيافيستهليعول كلمهم أثإم يعرفوف مجد جاعة ل كان إذا قائل• قال فإذ 
جع؟بدون الصلاة عليهم محب فهل الطر، وثنا ق باليارات 

بواجب،ليس الراجلمؤ عل الحصوي لأف اُبمع؛ لهم محور أيه الذلا٠ر فالحواب؛ 
وبتنبينه والمطر تطر، وص الثيب بن فيخرجوذ كالفللأل، ليست والسيارات 

فهاواالمحد إل ستدخل السيارة كانت إذا إلا المسجد. ومارإل نرل إذا ثم السياره، 

ثيءٌثان•



 Lu٥٢٩اسلأة)واوااأع«عدءتأاسمص( ؛؛؛

لأفسلك؛ م أنهو  d\sذبك أي '، ٧^١١\ض و ءو ص نأ 
^١ويوحئ الوثن، يحول تند انمحJ إدا بميم لكف ١^؛ 

ئاهزناحJا عندة ١^ كاف نإذ ارض، ^٧٠، 
التأمحث.

إلالعشاء يممديم إلا فيه ا-إلثئع يائيه محصل ملأ ائر، ِفي ا-إلثْع مأثا 
اعلم.ستح\ة؛ؤئ\ق وافه الأول، دلك ئتكون النرب، 

وأبمرأنهل لكن فا الثهوله، يراعي أذ مالأفصل ابمع جاز إذا نعم، ]١[ 
التأمحرمزدبثه ق انتش بعضهم أل إلا التأحيث، ؤإما التهديم إما أمقل، نهو 

قيهاالأنهل زلأ لأف الاحاء؛ لهذا ونت ولا تحللقا، التقديأ وفه ول ئطلقا، 
كلمواقفهلم، إل يتصرفول سوف الصلاة هذه بعد الناس أف إي سك؛ لا التقديم 

ءز،مقفه•

عاليهافه صل اليئ لأف شك؛ لا ١^٢، م ١^ ئزذيفة j وكذلك 
كلأناح ثم المزب، صل ولهذا العشاء؛ دخول بعد إليها وصل إما وسلم آله وعل 

قاستثناء فلا هذا وعل له. أيتز لأله العشاء؛ صل ثم رحله، وحط بعيرنْ، إنسان 
مطلما.الأبمز هو ما فعل ا-اثْع جاز إذا الأمحصل أف القاعدةت 

إش.فلا جغ ؤإف محع، لا أذ الأصل النازل ائافن أف ي كذلك كان ؤإذا 
تأمحي،أوجع تقديم جع إما له، تنثر ما حب عئئغ أف فالأصل السائر النافر وأما 
الثمر.ق اإق،ع مسألة ق الصحيح هوالقول هذا 

اجنع؟له بج، هل البول سلس به من مائل؛ قال فإذ 



سقضاه1نينيصاسممأسنيضل

محعأذ له وقت، كل ق الصلاه عله ؤثثق النول، ملس به من نعم، فالحوابت 
حاوا-بمع ثرك ق مشمة الإساو، لحى ررنش قاعدة! عندنا إف ثأ تماما. كالمتشحاي 

ابمع«.

التأخرا؛هالأقصل واحدا عند0 الحميع كان ررؤإن ١^^،! قول قائل! قال وإو 
هذا؟يكون كيف 

•واحد كله تأمحر، أوجع تقديم م جمتؤ مواء وافه انا قال! إذا فالحواب! 
أصلاأف مو وكبئ ؤإف علا، نهل ونثئت ووكت تقديم جع جنت إل ٥^! 

عندي.واحد فكله وصفيت،، نزلت، محظة أي عند م والعشاء المزبؤ 
 Xء ءX





سقضاه1همهمصالإئماسبجضو ٥٢٢

بنضهاق المعود إلا الإمام مع محنه ولم وحده هاجا الصلاة أئكنئ ؤإل 
أنكثهثإل واحتأ، نيرك واحتا متمحا واحد كو و يمش لأنه فيهاا١ا؛ محج ههؤ 
مأومأجلس تم ءأومأبالرمع، ياقا، صل واشجود الركؤع عن وعجر ؛ ١^١٢٢

عتره.هزصا ينقط لا هزض ئموط لأف بالثجود؛ 

طائه،.هدو القيام حال رخ 'كالؤا؛ع هصار ظهرْ موص ؤإل 

واالولماللوسادة، حاجه ولا غالإي،اء، ؤإلأ 1وذت إن ماجدا صل فقول: 
وأنه.إليه  SySماأذثى عل تكوذ أذ الإسادة ق انرط 

أهوال]ا[هالاأحو 

والئلأةنكن،  ٣١لأف هاؤا؛ ف ي أن؛ظ طيه نجن اكان: و\ذ2وو 
أفعليه فيجب اوكن؛ ثلم وغ؛وْ اوكن تعارض ^١ ُئم، ليت الخ،اعة •ع 

يصلiامحهقام

مكافوصل فإذا إليها، بالثني مأموئ لأنه الخءاءه؛ طيه نجن الثالث: والقول 
قاعدا.صل عجز ؤإف هام، القيام عل هدر قاف الخماعي 

قدرفإف حصر إذا ثم الحضور، طيه يجب انه الثلأنه: الأهوال أقرب القول وهدا 
بالصلاةغاضه عل سامه الحعاعه إل بالحضور لأن ^؛ ٨٥ؤإلأ قام القيام عل 

ظ١^ فالأقوال قاءدا. صل وإلأ قاوا، ط قدر إذ ئأ ملحضز، ^;١، 
ثىبواجب أومثنئكا ابدار، عل أو العصا، عل سواء القيامت عل هدرثه ]٢[ 

القيامعل قدر لو قالوا: حتى طيه، وحب حال أي عل القيام عل قدر فمتى الناس. 
أذبموم.نجث ئنئيا- -يعني: ولوكراي 



٥٢٢ة1اساسلأة)بابملأةاٌى( 

العؤاءمن ثمان ممال ؛، ومدا يعينه كال ؤوف آحر• محليلأ الركؤع ادحثىِفى ثم 
ثزكتمأتمه أم لأن دلك؛ حاو مداواثاك ١^؛ منتلإا صقف إل ات Jالطبأ 

النص.أفثه الصزو، منة كاف  AjSZj^١، لومي الثجود 

محل

-ثديثبوجهه؛ القبلة منممبو الأيض جبث عل صل المنوؤ عن عجر ناف 
صلنإف ١^٤٤^، ستقبل للحم، جاو؛ الأيسر جب؛ عل صل ثإف بمراف، 
ويشلامتمال، ثؤغ لأئة حاو؛ إليها وجهه معدكاف إدا يحنث ظهر0 عق منتلما 

هكهالإنئالممؤمما٣ا.

تا[الئتد:يغمنمضالمح.
والسحمزممات، ولأي الواحد، أنثلأقلمحثاي، كلامه ظام ]٢[ 

الواحد.الطس..، هول، يقبل أثه 
الئلأةسبمالهاثلأئحالأُت،;]٣[ 

الأنحل•وهدا الأيمن، جبي ءإ_، يكوف أف ~ ١ 
مفضول.لكنة جائز، وهدا الأيسر، ا"بمنج، عل، يم ٢" 
علحائز أيصا فهذا القبلة، إل قام إذا وجهه يكوف بحث مستلقيا ثم ٣" 

المدم_،.

مستتحياصث، الدي هدا لأف اجب؛ عن عجر إذا إلا بجور لا أيه ؛ والصوان، 
الق1لة.إل بدنه وحمله وجهه فإف جب عل محل من بخلاف، القبلة، إل ليست، حملته 



حنبلبن اص لمؤهدالإمام اه1ني ض اثمميق  ٥٣٤

والئجودلألرمع ثنومئ ظهره، عل صل جبه عل الصلاة عن عجر لإل 
.Ij_1عملة دام عنة»و\ الصلأْ سفو ولا عجزئطنفهلاُ، لإل بزأسه، 

عنعجر إذا إلا القبلة إل ورجله منظما يصل أف محوو لا أنة ذااصواب; 
جسه.عل الصلاة 

كمئأنمطها ولهدا '؛ صعمار حديثها بالعإن والصلاة بعينه، أي؛ يطنفهأ [ ]١ 
الثقق لا له أصل لا فهدا بأصثعه يومئ اثه العامة عند افتهر ما وأما العلم. أنل مى 

العلم.ولأJكلأمأهل 
قليلا،محنيه ركع إذا ثم أصبمه، يوقف لأثه ارسء>سنها؛ العامة بعص لعل لكن 

 P\ \وبممحد،فالأضح:زلإ ص١ركالئيل، الأءنّع ٥^١ وقال: أكؤ، محٍه سخي ذ
اسنن أخدا نلث ون ، ١٧له أٍثل لا هدا لكذ الأُءلإعب ي ص فلتكن 
قاوبه.

الئجودحاو وق قليلا، يعمقن \إثكوأ حاو ق أي! ^^_،، Ijيومئ لكن 
سلأكمح•

الحديث،لأف سن،؛ لم ذللث، إن ؤيقوو؛ هدا، لآمة١دئهيمحئ ' الإسلأمر شخ لكن 
صعيف.دا هق 

اهصل اوموو ذكزثا ام الثلاثة الرابم، عن عخز إذا هز يقاو: أن ص لكن 
أولا؟الصلاة سضل فهل بعينه، يصل لا إيه وقلنا؛ وملم، آله وعل عليه 

بنالخن م، الحض، بن عل عن أيه، عن محمد، بن جعم عن بإسنادْ، الماحي زكريا رواْ )١( 
ص.ي(،وسع)آ/ه«ا(،وساإسادْ.

)آأ(محموعاكاوى)مأ/يآ(.



٥٢٥ةتاوااسدةربابطةاشض( 

قفل

ا.طلاج وأئم إليه، ائممل الصلاة أثناء والهعودتي المام عق هدر ؤإل 
أمكنئ؛ما عز صلاثة أم أثنائها ق دللث، ض قعجز قاعدا أن قاع اسدأها نإل 
أذنجاز العجز، حال وقاعدا ١^^، حال قاجا حيعها يودي أف بجون لأيه 

العجزانع قاعدا وتعصها القينه، ئافإ؛ع بنصها بمعل 

ؤمىئتعتأه ما آس ؤ»أموإ تعال؛ ائب قول لعموم سمط؛ لا أما الصحج؛ 
العملبش البدئ العمل تعدر فإذا بدئ، وعمل قلي عمل العلام أف المعلوم 
تبخوسبح رائ، أثة بملمبه نوى الركؤغ أراد ؤإذا محنمرأ، فثكمت وعله القلي، 

الصلاة.مئة وهكذا الزكؤع، من رقع أيه ملمبه نوى تم الركؤع، 
سمثهابن الإسلام كشخ يمول من العلياء من كاف ؤإف أصح، القول وهدا 

افآفول:ألمز ١^؟ ما فقال: صلاة. فلا الثلاث الرائن ١^، إذا نة أس 
تعدرفإذا وبدنثا ثلبئا عملا الصلأة أونين لاكذاين:1ا[؟أ م١آنعنمه آس 

وبماكنث،؟اااندف 

تدرإف ت يعني اصطجاع، من المعود وعل معود، من الشام عل ندر إف t ١ ت 
ءلسمبجإوها.

لأ\°ؤلعموم الئلأة، أناء ل يقوم القيام عل وقدر حالنا كان ؤإذا ]٢[ 
ؤةلإإأشِناأظيمهب

الفاثمحة؟قراءه يصح هل موصه حال ل الفائ ولوقرأ 



اصيقضاه1هميصاسمماسبجسل ٥٣٦

الفائيمزأ أذ القنص صار الهيام عل قدر و لأنث تصغ؛ لا وس\ يقوو 
قيامه.حال 

قدؤته،حنب أعل إل ألدى من انتقال النهوص هن.ا لأ0 يصح؛ او4 والصحح 
لأفقاما؛ سم حتى قاعدفاسقت وأنت القيام عل قدرت إذا له1 نقول أف ولايمكن 

يمنأرما الأثناء هده وق يطيئا، بل 'ثرينا ليس القيام إل انتقاله سيكون هذا مثل 
هدميعيل أف لابد اثه فمعناه يصح® لا راإد4 قئنا! فإذا الفامحة، مى ئلاثه أو آيش 

اوئ.

حالق قراءثه قاف القيام عل القدرة بعد تبموضه أثناء ق قزأ إذا انه والصواب 
صحيحه.النهوض، 

وهوالقيام، عته ينمط أنه لاعتقاده قاعدا صل اثا إنأف لو قائل: قال فان 
صلاته؟يعين. فهل الحال، هذه ق عليه نجن، القيام أل جهل ولكثه القيام، يستهلح 

ئيدثا؛اونت ق ذلك كان إذا فنقول: النيربالحقل. عل هال.ام فالحواب: 
٠.الحاص.زةر صلاثة يعيد أف صلاته ق الثيء أمر الؤي. لأل 

•يعيد لا فإثه الوين، مصي إذا وأما 
 Xء أX

لم؛وم(، ٧٥٧رقم)والمأموم، للإمام القراءة وحوب، باب الأذان، كتاب اJخارىت حرجه أ( 
هريرةأي حديث، من، (، ٣٩٧رنم)ركعة، كل، ق الفاتحة قراءة وجوب باب الصلاة، كتاب 

رهئنبمتقُ



٥٢٧ه1باسلأأ)ب1بء،لأةاس( 

قفل

jjbU  ادثلة
علمني- يوم ل اثكتوبه صل مالك بن أئس لأف دائه؛ عل والصلأْ يالإيإء، 

ومعهمحق إل اقهى أئة ٌإإمحشوظت الين عن مرْ، بن يغل وروى دامحه• 
اض.زنوو ثمل أنمو من زالبة ئوقهم، من والياه أصحابه، 
الركؤع•من أحمصن السجود عبقلوف يومئوف، دوابمم ظهور عل وأصحابه 

•والمحذي زواْالأثرم 
منانحزف ه ١^، لأف \ذ1لجث ثنته يه أذى لا يتا jJbاكاذ تإذ 

عانه.مممق والطن. الماء أر وأمه جبهته وعل صلاته 
لآلكام؟كرثاةان:

منأكو ابض ذ ١^ ظه لأف أنوم؛ امحازثا محور، ^١^ 
يالز.المشمة 

بم،زلأنامحةمالآملأن ؤاكاظ:لأمحوز؛ 
الطن.صا-ص، بخلاف وأمأكن، له أنكن 

وثحوء،عن كائقطاع محمو؛ عتر صررا بالنزول اريصن ■^١؛-، ثإل 
مء',ا-قاوم، نأسة مسه، عآ, حائف لأنه احد٥؛ ه ١^ ٠ ١ علمتما، الصلأ0 ئنه 

آنتكنمه،٢٠ؤئير\أقع آعالت قوله من يوحد أذ يئئ الممريعان هلْ كل ا ١ ل 



حنيلبق اح4او الإمام هم ي اها|في ض المميق  ٥٢٨

^ملأمقهماتئاحا(ارار
بجورفهل ا ا٤كتوبم٠رر إلا راحلته عل يصل رادكاف ١"^"^،؛ ي يائل؛ ئال فإذ 

الصلاة؟\حأص إذا الم ونائل عل الفزض صلاة الأن 
الأف،الميارات مثل بمي: محلثئ، الأف الدزاب عل الئلأة إة فالحواب: 

عليل أف أذكن فإذا والشروط، الأركان بجميع ؤإو تحل أن للإنسان يكن 
كالصلاةبأس، فلا وينجد، ويزكع القيام، محل ق ؤيقوم المله، وينتمل السيارة، 

الاتساقأف تحق فيا ١^١^ عل الئلأة من العق لأن ؛ jjiولا لنيثه، اي 
عليهاالصلاة فكاب اشجود، مى ولا ١^^٤، مى ولا الوقوف، مى يتثغن لا 

صرورة•صلاه 

يقفأف ومحي، حتىثقمح، اسظر نقول• السيارة ق الصلأْ يسمملح لا كان ؤإذا 
الوقت.هومحث، حاف إذا تحل حش 

*ء أ* 

ومسلم:(، ٧٢٨٨رنم)ه، اش رسول، نن بالاقتداء باب، الاعتصام، كتاب، الخاري: أحرجه )١( 
ثمحهبمه.هريرة أي حدين، من (،  ١٣٣٧رقم)العمر، ل مرة الخج فرض ياب، الحج، كتاب، 

١٠)رقم السفر، ق الوتر باب الوتر، كتاب الخارتم،: أحرجه )٢(  ٠ صلاةكتاب ومسلم: (، ٠
حديثإمن ٧(،  ٠٠رقم)توجهنؤ، حينا السفر ق الدابة عل النافلة صلاة جواز باب المافرين، 

ا؛نءمررهبمئ؛،ا.



٥٢٩ةت1وااسلأةروابه،لأةاث؛مد( 

لأةاهمقا١'J٠Uا
 Kأ تM

١٩١

الصلاةباب يعني• مسه، إل الثيء إصاقة باب ثن الخود،اا صلاة ررباب ]١[ 
الخيل.من ا>ذ وسا ا>ف، نثها ١^، 

إلاإذاحرام، فقتالهم أوذمه عهد ويتهم يتا نآما الحار٠وJا. مراده! ]٢[ 
مواء•عل الخهل إليهم فإثتاي• الخهب• مص حث محإف قتالهم، بجور فإثت العهد مضوا 

أمام؛ثلاثة إل ينمسّول العاهدين أف عالينا مل وقال 

■ئبايهب.حيف ومن وحائنول، مستقيمول، 

iJ،l3 ؛jلمه]اكوبة:ي[.هآنتمثوأ دؤ ؤماآننقثوأ ثه سش-تر _؛
عهده.انممص قد وا-ق1ئن1 

سواء.عل إليه حياثتهمثسد نخاف والذين 

تبمي سائغ، بتأؤئل الإمام عل يترجوف الدين وهم باغ، جع المنام؛ ١^٣؛؛ 
ناح*ُبتأويل الفقهاء؛ توو معنى وهدا سهه، ولهم فتقاطونه الأئر وئ عل نحرجوف 

منثإن؛لامنايا ؤ تعال: قولئ ذك ومن الصوانم،، إل محيثنحنوا قالهلم محاح فهؤلاء 
نج(ءحئ ى أؤ ثنمأ آ'لآرئ يمل إحدُيثا بمئ، ؤ)، هأصيثؤإ؛؛٣^ آثنتأوأ آلمملأ 

تالحجرات؛بم[ه ألمقسطوبم ؛محب أثن وأئ2لوأإة ألتأول ؛*؛، ؛؛٠٢ئلتيما عا»ث < jUلترأثو إق 



سقضاه1نيهمه،اسممأسبجنيبل ٥٤٠

عل:ثم يصل أف محور الشديد سر وعمم، شديد صرم؛ عل والخوف 
زثولافِه

حمادأحاديث ^١ ١^٤-، صلاة ق ■جاءت ١^، الأحاديث أخمد: ماو 
حديثأف إلا محعأة، كن حاJز كثة دلك إل هأهوو: قيتيثن، وهئ صحاح، 

يها،يروى أوشبمه بتة ومال؛ أحثارْ. يأئا العير ق أم حثمه ش بن نهل 
ئلهاَخائز.

تىبش ص بعصا، بعصهم بماتل وصار بعض، عل بعصهم حرج ء؛لاتفتان وهؤلاء 
قتاله.علنا وحب الإمام عل بر مذ وكيلك قتاله، علينا وحب اyار٠تإزا 

معاملهبماملول خوارج، فهم السائغ التأؤيل شروط من ثزط احؤ ؤإذا 
الخوارج•

بمال،إلا منهم ولاثتثاكذ الطزى، مطئوذ الديذ وهم الحاربولث الثالث،! ا ١ ] 
الطريق،يقطعوف وصاروا الناس، عل حرجوا لكنهم الإمام، عل عترحوا لم فهولاع 

بالختال.آلا مهم ١^١؛ من نمثغن 
رمحه®®لأننا بقوله• ذلك الؤلْن وعلل ماحا، القتال يكوف أف لابد أيه فالمهم 

واونحةلأمح١خاس.

يصل؟كم، الرئة مذ بنته ل المال عل خاف مذ ئايل: قال قاف 
حاله.حتب عل يصل فالحواان٠: 



٥٤١ةت1باسلأةربابه،لأةاأ|مد( 

التح،بمتاامظفنح-4وة 

الئلإ صل عثذ حوات، ئ صاج ووى ما مبجا الأول؛ مالوجه 
..........٠ العدو،. وجاه وطائمة معه، صمت، طائمة أف الخوف، صلاه ١^^٤ دايت، 

وملمآله وعل عليه اممه صل البي عن وردت الخوف صلاة أف لنا ^؛1، ]١[ 
مطلما؟التخيم عل أوهي ا،لصلحه ثتح الوجوم هده يهل مسوعة، وجوْ عل 

يكونقد بل اآهنيحة، مى يكون لا قد يعصها لأف المهنلحه؛ ثئح الحواب؛ 
التهقكة.إل يالقس الإلقاء وجه عل إلا الوجه هذا عل الخوف، صلاه تقام أف متعذرا 

ا:حثنهُ أي نن نهل حديث، وا->شاثه 

أئلأ:لأنهمفياطئيقال،.

وهزأيت،رمح.بمثئ نهل حدين، هزأُث، إذا فإيلث، القرآن؛ لظاهر موامح، لأيه ثانيات 
كتابه.ق اممه ذكزه ما إل الصفايت، ١^^، أيه وجديت، الاته 

)بلعتنإ(،والصواب; ثحوي، خطأ وهو يلغنا. سخة; ق رربلعتنا،< وقوله; 
صمم.لأثه واح.,_ا؛ هنا والتاسث، 

٠;لآءهآنل4ر ماللئ، اين قاو ومحي 

شلأوتمداف،م>منملكر ءاتلدإئ
صلاةكتاب لم; وم(، ٤١٣١رنم)الرئع، ذات غزوة باب الغازي، كتاب الخارىت أحرجه ، ١١

٨(, ٤١)رنم الخوف، صلاة باب وقصرها، السافرين 
)آ(الأكة)ص:همآ(,



^قضاهاهمنيد4الإئماصبجضل ٥٤٢

وجاهوصموا ائصزفوا ثم لأنفسهم، وأتوا ماجا بت يم ركعه، معه باش مصل 
لمصلاته، مذ مست، اش اوكنه هثم مصل الأحرى، الطائمه وجاءيتط العدو، 

تهلحدبمث، مهدا علته• ثممى جم• نلم مم لأنفسهم، وأمموا جالثا، بث، 
احتازْأحماوااا.١^،^، 

ثتفتنئم ت تعال مال، للأية، مطابما وجدثه تأملته إذا ٥^١ [ ١ ] 
منؤهكء_ذوأ صلامم أعرا يعني؛ لالنماء:'ا'ا[ سجدوأه ^؛١ اسدحثألم ويأحذوأ 

جَولآمحأ ثه فمحزأ محزأ ثن ص هثأ ض نثي=ظلم 
دسيا4لاس:\'ا[.

معأدركت، الأول الطائمه لأف العدل؛ كعال ؤمن الرتب، حسن من وهدا 
سم،واسمحكن،سممى.

واشلم؛التشهد مضيله أذركث، والثانيه الإحرام، مضيلهكيمهة الأوقأدركت 
ط-ايه-ةؤولتأت ه؛ الرسول ْع صلت، التي هي الثامحه تعال اممه جعل ولهذا 

وهيالصلاة مذ ثيء قاما فالأوليعتتر ١ء تالاء؛أ■ ه ^٠^١ >صثلوأينأوأ لتِ أثركث_ح 
الثاتهاّائفه انو . ١^؛، لأن ١^١^، ي ملها لم الثانية واس اوئ، 

لأفالإّلاث؛ الشريعة ثهولة عل دليل هلا ول حم. وتلمم اوكعه هصت، حتى 
وجؤأتمن الصلوات من عترها حالمت، هذه الخوف صلاه 

يه.ومثمث، الإمام، عن اثقزدت الأول الط1و0ت أن الأول،ت الوجه 
u هضث، الثاته اظامحه أن الثاف: الوخه  U lيلء.أن مذ ؛؛



٥٤٣ةت1و،اسلأةربابملأةالأمذ( 

لبمتالصلاه لأف يدوكوه؛ حص ويطيل الإئتظاو، حاو ِق الإمام وبمرأ 
ءثفازقته،!ذ مز الإمحام محم و الأول الطاتئ ذةؤ0 بالئئوت، محلا 

ؤطواوت،ئنلخق4لممحاننيْ، 
نجدوا؛نهوا ؤإف تهوه، يلحقهم لا متمردين صاروا مارقوه محإدا ماموموف، 

\مج'ي:
معهأدركوا ما الصلاة، خمع تهوإمامهالب ملحمها الثاسه، الطائمه عأما 

لأتمصلأت،م؛ مذ ي ظز ولا يدركواكالنثوق، وما
عأ؛هلمما قصوا لإدا سلامه، سلئول لأتإم ح؛ة،؛ ثه مخ£ن0 ظز فغلا مازيوه إذ 

إمامهملأنه معه؛ تجدوا مل تجد ؤإذ معه، تجدوا إمامهلم ينجد 
م:قرذوالأتم ١^؛ من ^ اشيوsبمJ نلأيتدوذ ثثه، ئوطب 

مالثانك، الطامحة محي؛ P ذثايي، م ^، الأول الطامحة نضاة مقو لأنئ 
الأول،من أكؤ الثاؤ اوئ يؤو مهوموف للفامحة، و2\ج الفلاة، j، ئ-خولها 

الأول.من انحز الثاته اوئ أة الئلوات j القاعدة أة مع 
مهاإذ أية اواجح نقوو،ث لا؟ أو الأول الهناهه يلحى الثهوهل مجود [ ١ ت 

فتلزمهمالثانيه الهلامحه أما يلحمهم. لم فارفوه أذ بند مها ؤإذ أدركوه معا 
يدركوه.لم أم تهوه أدركوا مواء حال، كل ق متابعته 



اصضاه1همهمصابمماسبجضل ٥٤٤

محل

ووىكإ صلاةلكمة، طاتمة بمللأكل بمسثهم اف الئاف• الوجه 
بعضهمنحس الظهن، حوف ق اممه وتول صل دال1 ؟كرْ ابو 

معه،صلوا الدين ئائطلؤر تلمم، ثم ركعتم نخل العدو، بإزاء وبنصهم حكه، 
مركعتي، ى نخل حلمة، نخلوا أوكك جاء ثم أصحاةإ-م، موقم، يومموا 
زواهركعتي. ركعتي ذبر>اح أربعا، ٥^٥^^ اممه لرثول ئكاذ تلمم، 

ئاثدا١ا.أنو 

تحل

مق ٩ ;L؛ أنت؛؛• ؛لا ثه، ش ط ينق أن الؤيئ 
١^^٤،يدان كنا إدا حص اطه. زثول لإ أملنا قاوت جابر روى ي الأربع، 
يالطائثةوصل ثأحزوا ثم ركعتم، طاتفة ه اممه رمول تحل لألصلأة، مودي 

وواْزكعثان• ؤللموم رىداُي،، اوع أ. افث لرئول ، ٧١٤٥زكعى(، الأحرى 
البمارئا؟ا.

ركعتي،ويطاتمة ركعتي يطاتمة صل يخك،• متواصلإ• عثت لكن أوبما، صل ا ١ ت 
مقرض.وحلمه مممل صلاه الثاييه بالهلائمة محلائه فتكون 

اش.لزمرل  jUL-فيه الأزل أف مة والدي الزخه هذا الخزي؛؛ن ]٢[ 
فلا.هذا أثا 



٥٤٥؛ت1باسلأةربابه،لأةامحوق( 

محل

صلاهاممه. وتؤو صل قاو: عمن بن اض عد ززى ما الرابع؛ الوجه 
نحلالعدو، بإزاع وطائفة معه، طائفة ممامث، ايامه، بعض ي الخوف 

الطائمتانتحت، م ركعه، ى لخل الآ-نوو)؛ وجاء دهوا، يم ركعه، معه 
حديث،واحتار به، الصلأ0 أحمد جور الوجه يهدا عليه• مقفى ركعه. ركعه 

الكتاب،أما العدو، ق وانكى للصلاة، وأحوط الكتاُسؤ ظاهر أسه لأنه نهل؛ 
١^؟،ألكثأوآه ثم  olStsنين َمحت ^وإدا يعال؛ ^ ٥١

ظاهره]الناء:أ>ا[ ه معإث بمكالوأهتحلوأ ثز أثركنس\ ئاغمة ؤولثات< ٥^١،،! 
يتحمقولا صلاتنا، حمح صلت، محي الأول الطائمه وأف معه، صلاتها حمح أف 

١^->^.هدا ق هدا 

طلأها،من ١^ بمد طائفة م مإف ل؛كنصإ، الأخثاط زأثا 
كلسصرفج الوجه هدا وعإرْ،َوفى والثحريض والكلام الصزد-، مى وسمعن 

دلك،،................................من سثهكن لا الصلأة حكم ق وهي ^١؛^، 

فإفا>فإ، صلاة من الئفه هده مه يثش هأفيا«رأا م ررظ إذن: 
بمصائهتا.يزمرول لا ذللث، ومع ركعتان، قاتم محي التاحرين الموم 

فصارواا-ئا، يأكلها أرحالهم وكانت، دجدأ، تل عروة هده خ ح وذات، 
ومائه.رماعا؛ عليها هعلول 

افاجد،كاب لم: وم(، ٦٣٦رقم)الصلاة، إل يعي لا باب الأذان، كاب الخاري: خرجه أا 
رًء^ءتن.هريرة أي -حديث، من (، ٦٠٢رنم)وسكينة، بوقار الصلاة إت؛ان استحباب باب 



سقضاه1همنيصاسمماستيضل ٥٤٦

ظكئJممثشiثاا١ل

نحل

بمتحهممحمى لا بحيث الملة، جهة ق العدو لكف إدا ت الخامس الوجه 
نعسهدت دال1 جابر، ووى كنا نثم صل كميثا، قاموا ولم المسلمتن، عل 

الملة،وب؛و( سنا والعدو صمين، حلمة يصقا الخوف،، صلاه اممه. وسول 
الرمعثى رأسه رمع ثم وزكننا، ركع ثم حمنا، ذي اممب. رسول مكهت 

الموحئِفيالصم* وهام يليه، الإي والصفئ بالسجود ايحدر ثم حمينا، ورمنثا 
اثحدريليه، الدي الصنئ وهام الثجود، ه المئ همي يلنا العدو، ثحر 

الممدم،المس وثأحز الموحر الصم، مدم ثم وهاموا، Jالثجود ا،لوحر الصس 
حمتا،ورقما الركؤع مذ رأسة رمع ثم حمتا، وركعنا س اممب رسول ركع ثم 
وهامالأول، ١^^٠^ ِل موحر يليه كاف اأ4ي والصم، بالسجود ايحدر نم 

الذيالصم، وهام الئجود، س البث، مش ملنا العدو، ثحور امحجر,ذ، الصم، 
حمينا.وتلمنا البث،. سئم ثم مسجد، بالسجود ا،لوحر الصما ايحدر يليه، 

منلماآُ.أ-حزجه 

محلويل،مثى إل احتاجوا لؤ ت ؛عني الحال. هذه عز ق يفسدهات [ ١ ] 
ذللثه.إل المزوؤة لدعاء لاتطل؛ صلاتم فا0 أوركونم،، 

الآل1نموده الصورة هذه ]٢[ 

تمتا،وركع:،—م حمتا، فآكمب،—م صمإن، ائ. صمهم القبلة، العدودل 



٥٤٧ةت1باسلأةروابملأةاموق( 

عتتنادتا وجها ثنرف ولا يعلمها، لمثى حائزه ا-قمثه الأوجه مهدم 
ا-ثوف،صلاه مند بذي الئ صل ماو؛ عباس، ابن ووى ما 

هئممصل ااعدو، موازي وصما حنمة صما دصس الملة، وبهن ينه واثئركول 
مصافإل هولأء ووجع هولأء، اف مص>إل هؤلاء يهب يم ركعه، 
ولهمركعتان، ؛^١١لوئوو يىكائثا ^LJ،^، نلم م زكعه، •>للم ممل 

^ksyks ..١^٢^
ا-اثاةزة،الوجوه من هذا كول أحمديقتفي وكلام 

قيامهمفيكون هذا وعل ٠، الموحرر الصفق فنجد قام ئإ الأول، الصفق ومعه ومجد 
أ0بمد إلا ينجدوا لم لأنيم ؤلويلأ؛ الموحز— الصفق ت —أعني والثجود ١^^٤ ين 

الميمالصفق ناحر قاموا فلثا ورقع، وملم آله وعل عليه افه صل البي نجد 
الميمالصف مكان ق وصار الوحر الصفق وتميم الوحر، الصفق مكان ق وصار 
الأول.اومحئه ل فطوا كا الثاج ١^^ ل وطوا ولأ، 

وفتهإليه• للضرورة ا-قنف صلاة ي كم ؤإف العمل جواز عل دليل هذا ول 
والوحرموحرا الميم الصم، جعل الير لأف الصلئ؛ العدل؛،ن ك،ال 

الركعتيل الميم ، الصفق فصلموثا هؤلاء إ0 الوحزت الصم، يقول، قلا مميتا؛ 
حمعا.

الملمةالعدونحاة كان إذا إلا الخامس الوجه يصح ولا 

حديثامن (، ٠٨٤ ) رقم الخوف، صلاة باب< وقصرها، المسافرين صلاة كتاب، ت لم محرجه أ١ 
خخقبمتن.جابر 



حنبلايدبن الإمام ص ي اه1ني ض اسق  ٥٤٨

ثدايز1ل م ثوو اومحات، هدئ j ^ ص لا 1لأأئسبم 

فنل

ويمركعمن، الأول يالطائثة صل نهو، حديث عل المزب صل قإل 
ركعتين،لأمسها وبئ زكعه، وُالثانيؤ ِذه د_ؤآقئثئو فيها ركع4، لأمسها 

محأمحه،بجسسهومح•
^يم؛لألالإ؛ظازوايم

مئغحين مارمه الأحر وق ١^؛-^، مصتو وانتحباب المائم، لوائنا لكثرْ أول 
^،٥١اومح حمع \شلأ ورك خا)نا؛ ص ؤئ كقوم ١^، تشئدْ من 

ثئهص،اكامحه ^١,؛^ ١١الشهدحزمحئء ؤيطتل 

وجهكل أو لآمةآسقأاُ أخمد الإمام كلام عموم عليه دو ما والصواب ]١[ 
جائزة.به الصلاة فاق الخوف صلاة صمة ق الث>»ول عن صح 

ولكنحامحُفادأقعلسماسم، 
فحديثاأحرى• حال ل بجوو ولا حال ق الوجه هدا يجوو فمد اكيثة، مسل عل 

صطم،أف فانية فاي ظهووئا• العدوحلث كان إذا محور لا هريا تقدم الذي ٠ جابرر 
هدا■ثن فايدْ لا إ ماجا؟ الأول الصما يمي ثم الإمام، بتا ؤيصل صمم 

٣(.٠ ٦ والخي)Y/ (، ٧٣٢راص؛ا<)Y/ بن ؤإمحاق أحمد الإُام سائل انظر: )١( 
(.٨٤رقم)٠ الخوف، صلاة باب ونمرها، ايسايرين صلاة كتاب ملم: أحرجه )٢( 



٥٤٩ةت1وااسلأةربابه،لأةاضد( 

3 لمصاء مصغ ١^٠■؛؛^ للتئهد جلس قإدا ٠، معةر ولدحل العلائمه م U،ات؛ا
إي؛ إدا؛iuمعه سئهد أن وعقمر سهده1. بموضع ليس لأته معه؛ سثهد ولم 

^^١؛•شهد اثلأة حمح ومع إل قلامحي منوالكن؛ ركعكن محي 

بعديقوم واله معه، ركعتين تصل الأول ١^١٥٤ أل هدا ق والصحح ]١ا 
للتثموجلس ااثكعه، معه صلت فإذا الثاته، تعود حتى قائتا ؤيئبت التشهد، 

الصحيحلأف تتشهد؛ مم الفامحة، مع ؤرة بالأول ل مرأ ركعى، فمصئ قامغ 
مفقط، الكتاُت، بفاهة الثاث بالركعه ويأق تقوم، ثم صلاته، هوآخر بمضيه ما أل 

ب•الإمام ؤينثم يس، 
حمحبإدراك امتارت والثانيه ركعى، بإدراك امتارمحت، الأول الهلاتمة فتكون 

والأولُ الصلأْاار أدرك ممد الصلاة من ركعه أذرك من ٠٠ه.' الثى لقول الصلاة؛ 
عليه.فتثاب افب، بآمر انصراف الإمام ملام مل انمرائها لكن ركعى، أدركت، 

الطائمهإف يقوو<•' الؤلم١ ا-لولب كلام وب؛ن رجخثاه ما ب؛ن والقرى 
الثاف،الوجه وعل الوجهتن، أحي" عل متواببج، ركمتئن تحل قامن إذا الثامحه 
الفامحه.مع سوره ١^^^٠ كلتا ق مزأ لكن _؛>^؛_، ركعى تصل 

الثاته-وهي اكالثة الركعة ل ومزأ ركعتئن، نخل نقول: ونحن 
ضل.الفامحة اقصة— 

ا4.صوق لايوحدسجيل عنا إل الفصل بداية امن ر١ 
(،٥٨٠)رغم ركعة، الصلاة من أدرك من باب الصلاة، محوامت، كتاب الخارمح،؛ أحرجه )٢( 

٦(،٠ )٧ رنم الصلاة، نالك، أدرك فقاد الصلاة من ركعة أدرك من باب الساحل.، كتاب لم؛ وم
هريرةأي حدبن، من 



^قضاهاشفيصاسمماسبجحتبل

فضل

نيم'محت ثعال؛ هوله لعموم اذئيلأو1لأ الخوف صلاه وتحوو 
حالههأفبهت حوف، حالة ذلايإ ؛؟• ١١]اكاء:'اآ'ا[ ه إككؤ)؟ ثهم هأئمت 
كوق ذه الأول الئائئ زيأ زمحن، طائفة ذنحذخ الثفر، 
الطائثةمثاومحة موصع وِق ومحورة. ه ف -ءؤآدئثنث دالأحرى والطائثة ركعة، 

jنا^ ئل ن-بجان، الأ'ردلت 
لأول^١ ائعرب صر أو ركعه، ويالأحرى وكعات بطائمة؛٨^٠-؛، صل ثإل 

؛•ا الم؛ ورد امحظانين عل يزد لم لأم جار؛ ركعتم،، ؤباكان؛ زئ 
ايرب،قرق،ِفي أويلاث وكعه، طائثة لأكل وصل رق، أربع محرمهم ؤإي، 

لزيادتهالإمام صلاة وبطلش لعير، محارقتاْ لأنج والثاثة؛ الأول صلاة صحت 
باطلة.صلاته بمن لإقتدائهإ والثادعة الثاكة وصلاة يخله، المع ود لم اُتظارا 

الثاف؟إل قام إذا تفارقه أو الأول، التشهد ق وهو تفارقه هل يعتي• ا ١ ت 
سبى•ك،ا وجهان فته والحراب؛ 

وقالوا:حالث، فإذ ا-محش، محالف لم إذا بجا هدا بمد أذ ضي لكن ]٢[ 
ركعهبالأول يصل كوثه لأف ورد؛ ك،ا يصل أذ يلرمه محإيه ورد؛ كعا بتا نحل أذ نريد 

حصلفإذ معارض، محصل لم إذا بجا الكلام هدا فيمد الواقر، ق لها بحس هدا واحدة 
هذابمع فإثه حى لنا كان إن بحمنا سمح ولا الثنة تطبى أن نريد وقالوا: معارض 

امحارص.



٥٥١ةتاوااسلأة)باو،سلأةار؛مفا( 

،J_jصلاى صحئ صلاته نللأن يعنا لم إذ حامد• ابن ومال 
^١؛.زاآ1مم ص كبه محدث ذذ\ءِ ضل ئن قاى 

اتكلأمءاو4ثؤسم:لا[هدا

وليسمطءلثا، فزق أنبع مئد4لم أذ محور أيه كلامه ظاهر الأيل؛ الؤاحدْ 
أنبعرمهم إذا صزث هاك لكن فان صزر، هناك يكن لم إذا بعا هدا يمد بل كذلك، 

ؤإذيمثع، هذا قاف العدو كاب1ة صغيرة؛النسبة وتكون الفزئة، مل بحيث فرق 
النزقإحدى مع ستجثؤع لأما الخد؛ ذاك إل صغيرة تكوذ لن الواؤع ل لكنت 

الثلاث.

بهيرذ نم انطاث لأنه ظل؛ الإلكم صلاة ررإن لآذئآiئق: رله اكانيه: اiؤاغدة 
وزيادةالركن، ز؛ْلؤيل زيادْ الئنع به يرد لم الذي الانتظار وهذا الثرعاا؛ 

قالقيام اذ الأنفلوأطال الخوف، صلاة ق يعن لم ؤإذ حتى جاتر، الركن تْلويل 
أذالأيضل لكن ؤإذ للئلأة، ممل عي هذا لكان الأول من ألكز اكاح اولكثة 
أطول.الأول تكوذ 

فزقأنبغ يمني أذ المصالحة من لكن فإذا ممن أذ فالصحيح: 
لكلها.الأرع الهلوائف •ع صلاته وثمح فليمعل، 

العدو؟محاصزمحا كأذ واحد ومأموم إمام الخوف صلاة ل لكن إذا مائل؛ مال فإذ 
الإمام،ْع واركخ الإمام، مع  °jSنقول: الماموم يتظز أذ لابد كان إذا فالخوابه: 

مانجي.، الإمام محام إذا ثم العدو، يأئ لئلا ثنتظر؛ السجود وعند الإمام، مع واري 
ئولخد.أف يمكن ولكن محرصيه، أله موهذه اكانيه، ل معه مم 



حتيلايدبن ،! UVIص ي الئامؤ على المميق  ٥٥٢

ئئأ
مى

بملأًمكمنهرق
سلامه،محتل ؛ L^iJمحايم أو إمامه، إقام نع أومحاصر متاثعته، أوثارك إمامه، 
حدين،عق صلاه طائفة لأكل يصق إلاأف العير، نع إلا مبطل دللئ، وكل 

مبجةا'ا.

قالصلحه لأن واصحه؛ لست، فزق أرع مرقهم مصالحه قائل؛ هال، ؤإل 

مصلحهفرقا أرع تفييٌب ل يكون وقد أحيايا، محدث قد وهذه فالحوابت 
فعلما مثل العدو، عند الوجوه به ثثعيُ محي فرق، أنع وهميقه-م يرا، العدد كان إذا 

وبنصهمالثدئ، مائل الخيش بمص فجثو للئزس، عزوْ ل عنرو الثنماغ؛ن 
العدو.فيهاي، حديل.، مدد كأثه يأق بحيي، من يدميا 

فعلا.ثخ حتى الأل الإنسان تصورها أف ينكن لا المصلحة أف المهم 
ُ.؟^٥٠ أبي( حل.سثا عل تامه صلاة يصل كان إذا مثؤكل وهدا [ ١ ] 

مقرصة.وهي بممملة ثاتم سوف الثانية الهلائةّ؛ أف الدهس، فعل 
يمكن.فهلءا ١^٥^؛، حلس يصل أذ للمقرض محور اثه الصحيح القول وعل، 

الوا-جت،لأف يدعه؛ وهلءا حماعكن، إل القوم سقزى أئه القول هدا عل أيصا ؤيرد 

ركعتين،طائفة يكل يصل هال، من باب الصلاة، كتاب وأبوداويت (، ٤ ٩ )ه/ أحد الإمام أحرجه !١( 
(,١٥٥١)رقم الخوف، صلاة كتاب اةي1 والن(، ١٢ ٤٨)رقم 



٥٥٣ةت1وااسلأةروابهلأةارغوش( 

محل

لكاذزخث م لاك اوف؛ ضلأة الئلاحِفي ء تجب لا أضخاو: ىَل 

لعير.إلا واحدة بصلاة واحد إمام عل القوم احملع 

حلثالمرض صلاة بصحة لوقالنا حتى ينثني، لا إثه نقولت تقدير كل فعل 
الواحدة.الحإعة مريق وهو لحئ، محذور خمنا فائه الممل 

قائله.إل ١^ قت أف ١^ باب من هذا أسم« ررد1َل قو°لأ: ]١[ 
وهوالصحيح.١^١^؛، هدا يرى لا \,وئون أة التعبير هن.ا ْن ؤيمهم 

لائهالصلاة؛ لصحة منطا وليس السلاح، حمل تجب اثه الصحخ أل أي 
بالصلاة،له علاهه فلا القس، عن المدايعه منه القصود إف إي -با؛ له علامحه لا 

م:انا،لكان منها الإنسائ لأنهَلوود تحت،؛ كالئية، يكوف أف يكن ولأ 
عيججلالله يدي بين يقف عاو وهو يصل ~أل لله وامحؤغ الخشؤغ ينال وهدا 

كل.لاك.يكون لا الئلاح لكن مكثودة~ وعنرته 
سياةئوم\كاممه لأف واجس،؛ ا-ئوف صلاة ق السلاح حمل أف فالصواب 

iج وتأ-غئدأ الثانة: الْلا:فة ي وقاو ؤح\ قال: 
لهايعرض مما القس حماية وجوب عل وهودليل الوجوب، فالصواب [ ١٠٢زاكاء; 

ِسمالأضرار•

ض.لأ:ثق وأف ح، محل لا وأف ي يؤذي لا أف بثزط ]٢[ 



حنبلاصدبق الإمام ص ه اماض على اص،يق  ٥٥٤

عترهيه يؤذي وما كالمعمر، الثجود كإل ينع وما كا"؛قوسن، محله ما وتكره 
^^١؛.و وئطا، كاوئح 

البجامومئ كاف أف إلا الصلاة، برم نحل ما ولا يجس، نحووحمو ولا 
يهللأم ١^^؛ م وجوب وعشل للصزوية، ثجور به، ومها وا-يجارة 

-مثاحإوي ممال؛ وموله ]الاء:آ'ا[ يحمتره ؤول؛أطوأ تبم\ةنحوةن\ق1 بْوله 
\سلإهء' آن مثئ آومحم تم تن أذى يم' هم 
 •Y:_[ ١ ] ؛.^١٢عدم عند اياح عو مدو

ضوزة1لمشضلىق؟
الأدى؛عل سصم جانه إل من وكيلك المشمة، عل ؤيتصز عئملمة، نعم، نقول،ت 

دهاع.نمام المام لأف 

محملهلا قلناث لكن رساشايت،، معنا ونحن مثلا، رئاثايت، معهم القوم كان فإذا 
السلمير؛،.عل حطر هذا ق ~صار ذللن، أمتة وما والئاكن، الثلمث واحمل نحل وأنت، 

والضرونة.الحاجة يحنن، نفسه عن يه يدي ما السلاح من عئمل ايه فالصواب 
السلاح،حمل وحوب< يزى ايه ،<^^،، JiJيالنمتة هوالواؤع ظتناه ما صار ]٢[ 

الصحح.هو وهدا 

محور؛لا الضرورة عدم ومع الضرونة، محي فيجور النجس السلاح حمل وأما 
نمل.وهو ثجنا شيئ١ عيمل أو للمصل محور لا لأيه 

أمامهخة البي أف نت وقد هدا، تقولوف كيف هائل؛ مال فان 



٥٥٥مماو،اسلأةروابصلأةامود( 

قفل

ومصيوهموالقتال، الحزين، التحام مثل الشديد، الخزف، الئاف• الصرب 
مزثمحانا، رخالا \ض° ين! أن؛طوآ فم اأطازئة، إل 

ولاويطعنول، ويصربول وقأحروف ويممدموف ^١٥؛، ١١مدر عل والسجود 
صحيحه.وصلاتئن وئها، ض الصلاه يوحزوذ 

التحثصيمكنه لا أوثار أونع نيل عدوأز من مباحا هربا هرب محإف 
أذ؛-، ١٤موضع ِفي خفيا أو صل، إف الأكمار قاف أسمرا كاف أو بالهرب، إلا 

دالإ؛ةاءزعيئا، اض زةظكا؛ئ زماعدا ماج كبجاأئكنه، -ٍنل ه يمحز 
صلأ0م؛،.........................أقها صلاته ق امى قإف ا، والحصرل لثمر اق 

صروره؟هناك ليس انه مع د?أهبممح الربح بن أبوالعاص وأبوها ٠ ر ريب ابنيه بنش 
يكونولا طاهزه، البطن ق والعدرْ فالبول طاهرْ، معديا ل الئجانه إف يلنا؛ 

لتفصل.حتى نجا 

 [ ١ t الخوف،!صلاة من اكاق الصزب، هن.ا

حالي!عل فإل السامة الوجوم عل الصلاة معه لايمكن شديدا الخوف إذاكان 
مىشيئا ستحضز أف ال الإنولاكْ،كن داهبه، العقولا تكوف أف الأول؛ الحال، 

ث-لأةمحعإلماندهاويزولصلأته،لأتيولأيا،ضهالْ 
الساجد،كاب ومسالم! (، ٥١٦)ريم جاؤة، حمل إذا باب الصلاة، كاب البخاري! أحرجه ( )١ 

قهبمتن.الأنصاري نادة أيٍ( حارين، من (، ٥  ٤٣)رقم الصلاة، ل الصبيان حمل جواز باب 



^قضاه1همفيه4اسممأستيحنبو ٥٥٦

صلاةعل سني لأئة حائف؛ صلاه أٍا ا-قوف لة يعزص آمنا  LAfjl_lؤإن 
الصحةاصلاة عل المرض صلاة كبناء لجاز، صححة، 

كانتيإف وجوبا. بندها نيا محئع قاما الثانية، ومت لحول ميل الخوف هدا 
•وفها عن يزحروها أف فلمهم بمدها لنا نحمع لا 

صلاةاحروا أنبمم المواد" —بعض الصحابة بعض عن ورد ما نحمل هدا وعل 
قراةةلا:شنحز ١^ هانْ ق الإنساو لأن وذلك ]ى شنت حش ١^ 

الأزمه.هده ثنتهل حتى فينحر هواء، مالبئ طائر، ملبة لأف نجودا؛ ولا وكوعا ولا 

القناهمتقبلا وفارا كارا حاله، حمب عل الؤللن^ قال —ك،ا يصل مهدا لاصلأة؛ 
آورك؛اّاهؤحاثُ حمقر ؤ تازقوقاق(ت اه لقول حاله؛ حمق عل اله، أومنتدزا 
كال.حال أي عل يؤمنه بجا يقوم موف الخائف الزاجل أل ومعلوم ]اوقره:ه"اآ[ 

أثناءق الخوف هدا زال، ؤاذ إليه، انممل الصلاة أثناء ق الخوف حصل إذ [ ١ ] 
أههاالصلاة أثناء ق القيام عل قدر إذا المريض; ق هلتا ك،ا آمن، صلاة إل انتمل الصلاة 

ُؤةموأتعالت اللب قول لعموم ماعدا؛ أممها الصلاة أثناء ق القيام عن عجز ؤإذا مابجا، 
آستا\عنمه]اسين:أا[.

لكنكالملم، محقور مع أفينل اي ل الأناذ اسْلاغ إذا قائل: قال فان 
الوضوء؟يستهلح لا 

عنيوحرها ولا طهارة، يختر صل يمكن لم ئف تثم، أمكن إف ءالخوا'ت،: 
الهلهازه.المقصود كان إذا ينحز أذ فالأول محئوعه، كانت ما إلا وهتها، 



٥٥٧

أوعدو، عتر انه بال ثم الخوف، صلاة هصل عدوا، هظنه سوادا رأى ؤإف 
ئثط؛ت،أنه ظن نن فأثب ١!^، ئوخد م لاك الئثوزأقاد؛ بجع U زي :ت4ُ 

أ.جأ م قصل، 
،^^l5lرالأ .^l^، شدةِفي أط\ أف ومحور أٍنخاثثا: ئاو 

وركالمحر، الغم عن م ء الحاجة، لأم الإنام مدمهب ص ئش 
الإنقاو.

لكم:قلت، فكإ ذلك وغتر والثجود باوكوع أذ:اق يتْلح لا كان إذا أثا 
ؤنتغ.أف نجب بعدها لها محع كانت، إذا 

إذالصلاة يقطع فهل بالهاتم، اتحاو وحاءه ان الأنصل إذا ءائلت ئال، فإذ 

ومثلصلاثه، يم2لإ أذ فاله صزورة اتصال أية ^ JLp■عنده كان إذا فالخواب،: 
أذحرج فلا النار، ثنتهمة أذ وحاف ~وابل~ مطر أو حريق هناك كان إذا ذلك 

■عوت\,(سع أو عوئا، سع من وكدللث، له، تيئر ما حسسس، عل هارب وهو يصل 
الصلأ0.فغ3لإ 

الخللأل صحح؛ والقياس إشكال، يوحد ولا وصحيح، واضح هدا [ ١ ت 
وئزوطها.الصلاة بأركان أحل بالطهارة 

 Xء أX



صاضاه1همهمصالإئماسبجضل ٥٥٨

حح
ا* تر K  إ

ساش وئوو حطتنا هاو: جابر عن ماجة، ابن نوى ُالإحماع، واحته ومحر 
هدا،شهري هدا،ِفي يومي ل الحمعه علبجم اهمتص اممةئد أف ررواغلئوا مماوت 

أوجائرانتحماماعادث، إمام وله أوثنيي، حياق ركهال ثمن هدا، عابئ بن 
سمه،ثلأ:انكقِفيمه«ار

,^،^١٥الإنلأم، صت- شزائط محه ائس، نن ي إلا ي، زلا 
؛،••••••••••••••وا"إةثيهوالدكوئيه، بامحئ■ افكلف ثرايط ين لأي والعمو؛ 
1ذاءَانثأ أك >كأ؛ا نال: تعال اشَ لأف أختن؛ لكاف اظ!الآَية لإ ا ت١ 

ءهخن إ؛ذلإ' الخ ودووأ أش ذَؤ إق  ١٣آليثثو^ءنءّ بن للشلوء مدث 
]اب٠عةت٩[٠

مهاإشكال، لا والفل® ؛_، 3ljذ»الإنلأم، الشروط: إل نطئ ]٢[ 
الخإعة.ذوات، من لست،  ٥٧١لأن فيها؛ إشكال( لا أيصا اروالدكورية® 

تأرمة ررإلأ قال! ^٥٥^^ الؤى أف العتد عن أنمطها الذي بمول،• ررالخريه® 
ين،أما ٠ ;ِمحةآلدقر أحمد الإمام عن روايه وهي، العلم أهل بعئن وذهب ٠ عيد؛؛١^٠^٠١١ 

يد.الحى عل مميتة فهي، عم،، قرصن لأما عليه؛ 

حدثمن 0،  ٠٦٧)رقم والرأة، للمملوك الحمعة باب الصلاة، كتاب داويت أبو أحرجه )١( 
رء.بمن.شهاب بن طارق، 

(.١ ٠ )ص1ا، والهداية (، ١ —٢٨  ١٨١)؛/والوجهين الرواتن، انظرت )٢( 



٥٥٩ةت1وااسلأقرباو،ه،لأةاسا( 

حى»ا-لحئعه ئال: س اللمنر إف ئال: شهامب، نن طارق وروى ؛؛ والإنتيطافل
زوا0أومريص« أوصى، أوائراة، ممثوك، عد أرمه؛ إلا مسلم ؤل عل واجب 

أبوداؤد

بحقانثعاك أجل من المملوك عن أنشلل إد،ا ت وقال هدا ق بعضهم وفصل 
تعالتاش قال وقد المؤمنين، من لاثه عليه؛ وجثت، ذلك ق له أذف فإذا سيده، 

ذَؤآسهلالحع«ة:ها.ألحمتةسموأإق لوو من لالثلموو ود؛كت »امنوأإدا ال;أوأ 
شيئان:الدفر١ا من المشهور عل ضدة الأّبلماذ الأّتٍْلاذ: [ ١ ] 

الثم.الئىئالأئل: 

وئمأ،الازإلثلألإأنمام:صلأ، بمئئوف لأمم الإقانه؛ الثىءُاكاف: 
ومثافئ.

أقيمت،إذ والمقيلم: عليه، حمعه لا افئ والمطن، المنتن هو ا-ائئعه عليه فالذي 
عإر0.ق عليه ين، ينثوثه: وهوالدي فلا. ؤإلأ لزمتة نتوطنثن مي 

لننل.فيه وأقام به مارا كان تكنه اللي، أهل من ليس هوالذي والمقيمت 
مصطالإ،ومسيلم هذا لكن مرق. هناك ليس يقول: دِمحئآنئق الإسلام وشخ 

للبلدالقائمين من كان إذا جز فلاق يقال: الظام جهة من حتى الأذ عندنا ونحن 
وئقيأ.ئزاطن فمئئوم: نافدا، أو لننل 

امالأقهذه إل الناس صيم إل دِمهأدثقيقولت ٠ سويهُ ابن الإملأم شيخ 

(.٣٦٥والإماف)أ/١ْ(، ٢/٢(،ومحامر)١٤٢/١(،وسمر)٢٠٢/٢^ض)
(.١٣٧)أ(محموعاكاوى)؛أ/



اسقضاه1هميه4اسمماسبجضيل

بملنلم مح؛ يذم التي.يوق دلكن ا-وئات، أنل يى ليث ؛ ٧١زلأ0 
'"ا.جم

ثالث.ثيء هناك وليس مافروق، أو إما والماس بومه، التلاثة 

فهوعلالاستيطان يوف آثام أزبعة أكومن إقامه نوى تى Jادثالت هذا وثظهز 
إمامايكون ولا ا-لإثعه، به ئنتقد لا ولهذا منافتا؛ ولا منتوطنا وليس مقيم ا،لدما 

فيها.حطيبا ولا فيها، 

أثامأزمة من أكو إدانه نزى الذي هذا فيقوو: الثيح كلام عل وأما 
اجئعهفيه مام بلي. ق كان إذا م هومنافز، بل ممنا، ليس هذا الطلمة الإقامة دو0 

العملعليه الذي هو وهذا بأس؛ن.لك. فلا لهم إماما وأقاموه البلي. أهل وحصر 
الكباوالمشايخ وهومن بلد إل ان إنيدم إذا أوفيإ المسافرين الطلامس، ق مواء ، الأو 

مثلاالمشايخ أحد فلوحاءنا ا.ئنه، م فثصل ا-إئئعه، بما صل له: يقاو أحياثا مثلا، 
علباطله فصلأسا ا-إمعه، بنا فصل ا.اءمعه، بنا صز ومحلنا: الدينة، من أو مغه مى 

يصحلا فإنه أوشهنا انبوعا عندنا يمي أذ أراد ؤإل حتى غومنتزش، لأثه الملهس،؛ 
^اصمحليسبمزشا

ظزمهلا منتزطتوذ اJلي. هذا ق وليس ثلي. ق أقام الاJى ١،^؛؛ فقوو:هذا وعل 
فإنالمدق، عل منتوطنوو معه لم؟كن إذا ا.اثئعه ولاثلزمه متافز، لأية ا-امئنه؛ 

بعمْ.يلزمه فإما منتوطنول معه وجد 

صائمةكانت ه الض أف ١^ ذكزة U فدليلة ١^٠١^ وأئا ا ١ ل 
بمطها،ولم ابمة يزم صادف عزمه يزم ل حش صليها، ولم؟كن الثمر، ل ا-بمثعه 



٥٦١مميااسلأةرباد،ملأةالج«عة( 

الصلوات،من عم يرصن لأي علته؛ يب أي أحرى روايه العبد وِفي 
محبوسايمعة، مملوك العد  oSljللحؤ؛ اول والأول لكلفلهر، عليه محوجتغ 

بدين*المحبوّس أسبه سيده، عل 

الثابغ:

ا-اثمعهفيه مام مكان ق افئ الملوكان ولكن واضح. دليل وهذا الذلهزُاُ صل (! ١١٥
أوأكؤأوائل؛ّراءٌنوىإقانةأزتتةم تجئ، أي الصحيح: طيهأولا؟ تجئ فهل 

دئآلثثموiاس٠وأإق ثني من هلقاوو ملمحك ءامنوأإدا ؤكآ؛بما تعال؛ قوله لعموم 
الذينآمنوا*وهوثن آثحهتا-يمعن؛ه[ ودروأ اثي 

الذيما فنقوو: نعم. فسيقول: الذينآمنوا؟ من أنت، هل للئتال: لوقيل ولهذا 
يواثرحاف، إذا إلا ه آثح ودروا ذَؤأش إق صل العموم؟ هذا من أ-ئمجالئإ 

سس_،معذورا يكون فهنا الثم، سطلتة مما ذللثه أفبة أوما تمرْ، ق أوثاحرا رممة، 
الأهث.لثوايت، لا ممره 

الواغ،انتفاء معناه الأعذار انتفاء لأن بجدة؛ ليسستؤ العلياء عد هذه ]١[ 
شرط.الثوم هل الزكاة: بايتإ ق اختلفوا ولهذا الماغ؛ وبين الئزط بين ؤيثرقول 
صاحسإبحثها كيا للعل،اع، قولم هادا محا وذكروا ٌاغ؟ عدمه أو الزكاة لوجوب 
لصحةيشرط فإثه مائع ُركل نقول،: العام المعنى جهة من لكن ٠ الفروعُ 

ضاصذلاك،اص«.
;?؛همحن.جابر حديث من (، ١٢١)٨ رقم ه، اليي حجة باب الحج' كتاب لم: مأحرجه ( ١ ) 

)آ(الفروع)؛/ه(.



^^اضاه1نيهمهاهاسمماسبجحتيو ٥٦٢

منه.أوقريتا ا-إءمعة نمكان ممئا ؟كوف أف الثامن! 

الإلدلأن وJعيدهلم؛ هرويه_لم المصر أهل عل الجمعة وتجب 
علتجب ولا ا، ع؛رهمل ثى قزنح ايابع وبئ ي مذ عل وتجب ١^^١؛، 

مداؤs. م نزاة (( ١^١٤شخ علَثن ررابمة : .ilJ ١^، لأن غ؛رهلم؛ 
ءإعسسهدامتبمظتمه.

بموضعصسا الودن كال ^١ العاوسا، النداءتي منه سمع الذ«ي واأوضع 
هاعثمندا٥—^١!^، منممته والعوارض هاديه، والأصوات ماكنه، ^١^^ عاو، 

مسجدعن بعيدين كانوا ولو البلد أهل عل بحن، قالوا حتى ا ١ ] 
تسعهفتكون ثلاثه، أقلها جع، وفرابخ أميال، ثلايه نح والمن فزايغ، الحعاعه 
كممزوا،أو واحد اللي لكن إذا اللي. م عل مجن الكيلو، من أكؤ وائل أماي، 

 Jن، النداء، ،اع بعلمة والؤموJقرتخمذ النداء سع اثه والغا
الخمعبتعدد باس لا أيه اممه ثاء إذ ميأيسا لكذ صحيح، بالمزنخ فتحديده قائل، 

اجد.المصامتا إذا 

البلد،حارغ نازلوف أناس هناك مثلا لوكان يحني! اللي، أهل عثر مذ أي؛ ]٢[ 
٤ئصزولؤقائم المزنح من الخاعأقل وبئن بينهم لكل 

بأنهبمدن ل به، عن؛ لا الأف الأذان؛الميكروفون هدافيكوذبغ وعل ]٣[ 
كانت،إذا الرياح لأل ثاكنه؛ الرياح تكوذ أذ افرط ولهدا ميكروفون؛ هناك ليس 
بعيد.مكان إل الصوُت، نملت، قويه 



٥٦٢ةتاباسلأة)بمواسلأةاصة( 

محل

أمام!أرتعه ثتمسم الثزوط وهدم 
منثمحح ^ ٨٥والعمل، الإسلام وهو؛ والإيعماد، للصحة ئرط أحدهات 

وامحأ^'،والدثورن؟آ'، مي؟اُ، وص؛ والإمماد، لنوجوُب ثزط اكاف؛ 
فيها؛إمامتهم ثصح ولا فيه، عدمن بض ا"اءمادة ثئعقد محلا '، والإنيطازا 

وقبريهمثلمهم ونجح لكلنساء، جز ثنعقد ملم الوجوُب، أهل عم ئ لأم 
لإدارحصة، عنهم سقوطها لأن أتحل؛ اشاء لعتر وحضورها الظهر. عند 

^م،كارض:حاصماج.

آحز،مجد عنده لأثه ا-إقمعة؛ صلاة إل ثد محور هل قائل• قال ءإ0 
كر؟جائع إل مثلا الرحال ؤيثد 

احي.مج إل إلا ئ لا اوحال فاة البمنة المقصوئ كان إذا فالخواب: 
حائز.العلم لطف الرحل فند العلم مى يلقيه وما الخْليب القصود كان ؤإذا 

ت.ثصغ ولا عله، تجن لا فالرJق ظ.< ت: [ ١ ] 
ْنها.مخ ولا علها، تج4 لا فالرأة الأنوة، صدثا الدكورة ]٢[ 
غاسثلأتجيض،ولأئت،محهممح.]٣[ 

أخزم.محضلأئ0،ولأتجيسصلوءوا 



سقضاه1نيهمههالإئماسبجضل ٠٦٤

يكس،يثو الأءدار، ائتماء وهو؛ ممط، الثعى }وجوب ثزط اكالث،! 
الثمة،كال سقوطها لأف ثه؛ وائسدرنا عليه، و-صت، الحضوو \,روض 

كالصحيح.به وائعمدمتإ عليه، يوجست، الثمة، زالت، حصر لإدا 
أذلقلزكاذ ابمة، بمكان الإقائه زم: خنت،، الإنعصاد شزط الزاخ: 

أهزحرج ونز :؛م، تعقد ولم حفورها، لرمهم المصر من النداء ينمعوف مزية 
^١،ئنثنٍمح ثن لأم ١^؛ ى ممد لز اكز:ة أوبمئئبه المئر 

الوجوب•أهل من لأم محها؛ إمامتهم نجح أمحا والظاهر 

ظ
الإم؛ئلأة نو الئمحز لاضق أن س ئد تجن لإ بمن زالأًكل 

لأ؛ةىناومحةهمظبما'ا.

ا-اثمعه.ط ممد لا أي؛ ومحزي: مهم لهح لا وقولتا؛ 
فإماالأربعة الأصنافؤ هؤلاء من وعئرْ مستونجرف ثلاثوف يوجد اله فنصنا لو 

يكوفأف ولا فيها، إمامتهم لهح ولا الأربع؛ن، يشرط نس مدم، عل ا-اتمعه مام لا 
حطيتا.

شديدامرصا كمريض عدنه، يزول لن أنه ^١ انه عل يدو التعليل هدا [ ١ ل 
ي١^ تحل أي؛ وةتها، أم ي ص تحل أن ص فإن :زوو لأ أنهُ :ثم 
الحمعه،الناس يصل حتى انتظرى للمرأْ؛ نقول، لا ا،لرأة، وكيلك، كالعادة. وهتها أول 

كالنائم.وفتها أص ق الثلهز صز نقول؛ بل 



٥٦٥مماuاسلأ٠)^سط٠ايت( 

ثصح؛أي والصحيح لدلك. صلاثه؛ صح لا أبو؟ز• ممال صل، محإف 
المدق^ زق ءإذ م. الامحإو، ظل ملأ زصة، ل ضه 

عن->جاا' إدا ال،صوص، محأنتة ١^^٠٠، أدى لأية ا-ادئعه؛ ينزمة لا أثث 
الؤي.يمول ملأ؛ لهم كاثت يحصروها العدو يزل لم نإف برئ، يم نيه 

^^^«زلأنالأولأسامض.

لأنةصح؛ لم الإمام صلاة مل الظهر صل إدا اِبممعه علميه تجب مذ ماما 
حيسد.ه حوطب لأئه ظهرا؛ أعادها ا-إثئعة ياثته هإل بالظهر. حوطب ما 

^١لدلك، تحخ؛ لز ^;١ ذه ا.بمنة، ثزك م بمد ا؛ثقأئل نإن 
الظهر.إعادة لرمهم ا-بمئعة ومئ حرغ 

شمحل أن أنللم:ظذِسأغويبا ١^ 
بنعالمد صلاة مضل ا-نجاعه ررصلأة ءتئستيوثؤأ البي يمول جاعة؛ ِفي 

L^_jQإحماؤها انتحب ^٠٤ ١١^1^1، يإل . ٠^١٥عل متفق درجه٠ا وعثردر٠ 
]y[ِْك.ْ 

■مجه عن 

)احج(.أي! الأ>ثبه ار*باا ت موله [ ١ ] 
تيمهأو واحسا، ق التقريط تيمه مسه عن دع أف الإنسان عل يتثغي ]٢[ 

قصمه إليه آث ومحالم آله وعل عليه اممه صل الس أو ذلك وأصل المحرم، ممل 
مىرحلان متر يثيعها، "مج ثم ماعه، عدم ومحدئت، متذؤخ 

فقالافه، سحاف مالأت حص٠٠ بئت صمية إي ونلكما ُرعل ذقالت فانزعا الأنصار، 
يقذفأو حشت يإيى الدم، تجرى ادم ابن ثن بجرى الئنظاذ لأإ0 ت قوألألأْةق؛دم 



اسقضاه1نينيهدالإئماسبجص ٥٦٦

فضل

قنوط!أزبعة ا-إوئعة لصحة ؤيشرط 
نلأبم/الإيع،................

التهمه.نمه عن الإئاف دئع أصل فهدا ٠ ارثؤااار أوماوت ثسااا لولأكها هز 
أخيك،عرض عن يداؤع ايك فكا أمامحه، منك أن وهو ثنليل أيصا وهناك 

مسلأا.عن فلتدائ 
يوحبما شحص وين ينه وي إذا لكن لا فهذا يبال لا ان الإنكون أما 

فيه.نحن الذي البايب هذا من ليس وهذا العمؤ، دور ياق فهنا عليه، عيمل أذ 
الزوال،ء ابمه صل قد الإمام وكان اله ضل إذا ايذور قائل: قال ءا0 

الإيم،فايمم؟مزمن وموقد 
والظهئالظهر، يرصه ا-إقئعه ثالزمة لا الذي اييذور لأف نجح؛ لا فالحوابت 

قبلبمل الأئمة بمص لأف الناس؛ يحض عل ينجس قد وهذا يالروال، إلا ثدحل لا 
يأقلا يانه \نن*\وأصدروا الطاع، محار هيمه عيس القضيه هذه بمثث انه مع الروال، 

اوم.مل الخطين، 
ثزط،الومت، إف قولنات ين وفري، الونج،، يحول، هيئرط عثرها وأما ]١[ 

ثزط.الومت، يحول، ؤإف 

تلم وم٢(،  ٠٣٨اعتكافه)ق زوجها الرأة نيارة باب الاعتكاف، كتاب ١لبخارىت أحرجه ,١( 
خ.بمها.صب حديث من (، ٢١٧٥رنم)حاليابامرأة..، رني لن يتحث، باب اللام، كتاب 



٥٦٧ةتابااسلأة)بابصلأةاصة( 

نحورِقأي الماصي يدكن أوله هأما خلاف. شر الظهر وهت آخر وفتها وآحر 
هتلا-بمئعه يصلا أف هوو افه؛ عبد رواية ل، هاو أخمد لأف العيد؛ صلاة وقت 

صبرمال، بن جعمر عذ وكتع، يديث العند؛ كصلأة أما إل ندهب الزواو، 
؟كر،ر مع ا-ئعه شهدت قال; بسدال، بن افه ع1د عن ااثجاج، بن ثابت 

ا.ئانىا،بن عم نع وسهدما ١^١^، اُتصاف قتل وخفته صلائه ثكاس 
بن■عثنال لإ صلتتها ثم النهار، ائتصف قد أهول(! أل( وشؤ؛لإئ صلائه ههايث 
عابأحدا رأيت ما النهار، راJ، ئد أهول،; أف إل وخفته صلاته عمال، 

.٤۶٠للإ•، J،ijوهدا ولأأيآكزه. دلك، 
إلودهسا ثم ا-لحمعه يصل اممه رسول كاف ثال،; جابر وعذ 

صلاههاسثهتv عيد صلاه ولأي مسلم• رواْ الشمس• يزول ح؛ر( فربجها جالثا 
المحدمح،•

قطهوئةالخاسة. شخة; ول الثادنة. الثام زمحوزل الخزي; ئاو 
نئاةبجخ.u،،iمحلأٍوثثjذلل

موضعيمدمهاإل لا وشتاء، صتما الثتس روان( عند فعلها والأهصل 
ئثاJ; الأكزع ثن نشه ززى ^١ الأاس؛ ي ئئق زلا الخلاف، 

مممقالملء. ثر•ج ثم الشمس، رالت إدا السل مع جمع 
خمعه،أما التشهد أذرك مذ أخمد; ق٠اJ ٥^١، ^ ١^٧، حزغ هإل( علته. 

لئبمو ث.زط، \]نذن لأن م ي خميع4ا ِفي الزمت بخم أنث ئظاهثة 
حمتهاكالوض•



^قضاه1هممصالإئماصبجضل ٥٦٨

غانئأخزأمس؛محؤوئتمن1ذ ذخو ثماوالخنقئ:إذ 
ا1يق.خق و لكءم الثاج، اويثة ملابمول ابمثه، ؤص ثزط 

٩؛ص ئق :^؟ ٢١كي؛^1 نيل ذ/لك ِس أقل  hyjنإذ 
وكعة•مى لأكثر المسبوق، عل 

الظزات.تام ء وتا بجه، زنهاٌ ق ؟ تبز ش لخاضى: اه 
jjjمازه، الأصل لأف مجه؛ أقها الوقت حروج ِفي ثك يم محها ث/غ لإل 

سجملإ:محمبموهاااا.

أمهاوفتها من ركنه أدركوا نمنى بالركتة، ذلك ل العيرْ أف والصواب [ ١ ل 
آلهوعل عليه افه صل السل قوو لعموم ظهرا؛ أقوها ذلك من أقل أدركوا ؤإف حمته، 
JLoj :٠١١الصلاة((أذنك ممد الصلأة من نكته أئنك »من ؛.

الروال؟بل وحطثتؤ وصلاته الإمام بي؛ j( الراجح ما • قايو قال فإف 
:كثهب١^ ١^ لأة الزواو؛ مل لااق أنة ١^١;^ ءالخواب: 

وهذاأبما، ا تعال—ر اض —رخمه أحمد الإمام عن رواية وص '، الروالُ بل لصح لا 
إلثدهب ثإ نصل  ٠٠ت يقول جابر حدث لأف رةئ^بمنن؛ جابر حديب مع متعارص غثي 

(،٥٨٠رقم)ركعة، الصلاة من أدرك من باب، الصلاة، مواثست، كتاب البخارىت أخرجه )١( 
(،٦٠٧رنم)الصلاة، تلك أدرك فقد الصلاة من ركعة أدرك من باب الماجد، كتاب ت وملم 

نمحهبمن.هريرة أبط ديث، حس 
-٤٦٦))/والزيادات،والوادر  Uir/rالذر)لأبن والأوصل (، ٣٨٦Aالأم)انفلر: )٢( 

٤٦٧ ،) /Y(٤ والسوط ،)١(. ٦٧المجتهد)ا/ وبداية (، ٢٦٨/١انمائع)وبداتع ٢
(.١٤٦والفروع)م/ (، ٨٨٣راهويه)T/وابن أحد الإمام ائل مانثلر: )٣( 



٥٦٩

فنل

منبه، القزى يناء العادة حزت يإ متخ يريه يكوفِل أف الئاف■ الئرط 

علعائدة أنيا يثمل الشمس تزول وحقن ٠• الشنلاار رول جنن منرتثها رحالثا 
زكيها٠.٠ بقوله! متعلمة أنتا وعقمل ا *نصل ت قوله 

منأما أونحوه. ساعة نصف حوائ الساعة، مى أقل المزق فيكون هذا وعل 
بعيد0.فهذه العيد صلاة ومتا 

ثاءإن بأس فلا الروال، بند الصلاة وصل الروال، مل ا-ئ؛ه حطب لو أما 
تكوفأف لابد يقولوف• المذهب، وهو الزوال® مى ررلابد يةولت من قول وعل افّ• 

الئلأةبمJاؤوال.

]ا[كفتنىمحإلأتي؟
نفثمثلا سي يعتي؛ عروقا، فيجعلوثه بالطن سول الأول ل كانوا الجواب• 

صاروام البن، من أقنى وهذا عليه، بش يش كبإ م عليه، بز يش فإذا مر، 
محّوفمحالأين•

ايهات،.بعض ق المتازل يه سى العيدان، من مغ المص>ب! ]٢[ 
وتكونمنتمث، فإثه مفكنا عد فإ والعزف_،، العادة إل ذللث، ق المدار أف والمهم 

المنيهمتيهبه.

(.٨٥٨)رقم الشص، تزول حين الحمعة صلاة باب الخمعة، كتاب ت لم مأحرجه 



^قضاه1همهمصالإئماسبجءت؛و ٥٧٠

أهلمذ أزبعوف بمأكنها '، ١^١->!^^ ^^ ٥١١ق العائم يه جرت يأ البثاء محمعة 
نقا؛^٢'.ثبجا ابمهمإداءقلأ:محذ 

الواحدة،المرية ق العادة به جزت بعا البناء محتمعه تكوف أف أيصا ولابد [ ١ ] 
آحر،بيتا مساقة وبعد آخر، بيت مساقة وبعد ستإ، هذا مثلا؛ مممرقه كانت فإن 

قني4.فإما العاده به جزت بعا محتمعه كانت إذا لكذ قريه، ليست، فهذ0 

إقامة.شكز وبمكنويا ا-ئعة، أهل من أهلها يكوف أذ أبقا ولابد ]٢[ 
منتزطن.يكر حث عائل بايغ كل أمم بنائم، اف شاء إن سيأننا ا-بمة وأهل 

الثركات٠،بعض يفعله كإ ما لعمل مقيموف أناس فيها كان فلو هل.ات وعل 
ثعملكانت إذا ا-فلوط جانس، عل قني، مئة حمس من أكؤ فيه قزيه، يعتتث ممثا سي 

فيه،يتوطنوا لم لكنهم أكثز، أو أقهر محق لمدة هدا ق ؤسقوف ا-اقهل.، صلاح إق 
اهئنه؛يقيموا أف يمح لا ت يعني منهم، ا-ةمعه ثمح ولا عليهم، حمعه لا فهؤلاء 
قالأف يوجد كعا يركوثه، ثم إليه، محاج؛ذ داموا ما مثر هده قرية، ل ليسوا لأمم 
إصلاحها.ائثهى التي الطرقات بعض 

لممرا ونحوها، الصحراء ق والخيام السكراجف يعص 
حتىا-ةمعه قيهم مام فلا ممروف، عناو وفيه مثلا، البروو لإحراج الصحراء 

بمتوطنوا•

اقلولوكاف عليهم، حمته فلا ئزنخ بندأكومذ عل متهم قريته قزيه كانت ؤإذا 
[.YAA:،_Jl]ه وسدهتا إلأ ي؛ةشأسما _ؤلأ فالعمل لوئت، يتطيعوف لا ولكنهم 

معدوروف.فإنم الدن، داخل ل الذيذ السجونوف ؤمثلهم 



٥٧١ةتاوااسلأةربمبصلأةاصة< 

صلا ذك لأف هي؛ بجه قلا اشر زتوت ايام أئن ئآى 
ائ.٣ آلديك، >J ام بائل كانث ثيدك }لاح، 

متمقهأو بعض، يؤذ الثثه بعص فيها ينكن قزيه كاثن ؤإذ بجمعة. 
ا-إدمعه.فيها لمثصح العائم، ثنيه لم 

وصحتأهلها، عل ا-إقمعة وجثت المية، الثؤوءلِفي هذه اجتمعت، 
■^5^5؛،ثى امح،، م؛ بماِفي يع مذ أول وواوْ بذ أنعي مال؛ كعبا لأف خا؛ 

ابوذاوي.بماللتدنيائ>ّءات-وواه 
بناء^١ زلاؤأ الد.ينه. من ميل عل بثاصه بني حرة ا-ئابيت يال، 
المصر•كأنل علمتهم ئوجبش ا"ا؛معه، أنل مذ اربعوف انتوطنه 

بنأنعي مح.يثا الصحناء؛ مى البنثاذ ثاويث، فيإ ا-بممعة إقامة وتحوؤ 
نحهكمهاومرثتها إصلاحها عل عازماذ يآرموثا المزيه، حربت، قإذ ررارْ• 

الإنتيطائ.زال ^41 ١^ م ^٣٠١ ؤإذ :اق، 

قفل

الئزط
واقدهسجيحمساذ، وعنه ا-إلإاعة، -ثم سعقد جع لأنتم ثلاية؛ ينعقد وعنه! 

ؤغجوفبجه. 3،كلأربع؛ذيئن٥^١ السنةأف مصت مالت ■؟؛١^١ لأف الأول؛ 
اللميٌق إل 

ثرط،لأية جعه؛ يتمها لم أربع؛ذ مذ أمل إلا معه يبث، ملم ائمصوا قإف 



صقضاه1هميصاسمماستيينل ٥٧٢

علصلأتؤ؟ عل أوسي ظهزا يتتأنف وهل لكلطهازة. الصلاة حمح ل هاعي 
المنبوقا•عل بماء وجهين، 

ثزطلأئ بجه؛ أٍا زئنة ضلأة بمد امضوا إن أنم ١^؛^، زتاز 
'•محهالكا-بمإعة وكعة ثى أم ق بمن للم ا-بمه، قص 

ذلكل العاإءُ وامحلث اوجوص، أهل من عدد قبميع أن ]١[ 
عثراسا قال: من ومنهم حمتوف، قال: من ومنهم أزلجوف، قال: مذ فمنهم العدد، 
اسان.قال: من بالعا تذودا وقد يلأية، قال: من ومنهم رجلا، 

و-جبثاْستوطنول، ثلاثة المرية ل وحد فإذا الثلاثة، ذللث،: ق الأقوال وأرجح 
الخمعهفيهم مام لا مريؤ ق ثلاثة مذ ارما قال: البي لأف ابجعي؛ إمامه 

ئن((ُأ<%ئدايفيشومملأسال:
هآثح ودروأ أش ذَؤ ةنتؤاإق ألعؤ وأِ بن بخلوء مدث ئاثن؛وا،١^١ آق:ذ 

تنعقدأيا فالصحيح بالثني، ومامور ؤإمام، مولن، بملاثة• محنل وهدا تالحْاة:؟[ 
بملالإ•

فمل:تمامها مل انحزف ئأ الئلأة ول ل امملوب العدذ ^ لو ولكن 
ظهرا•بملوما إمم 

مؤلم(.عل أوينتأنفول؟ صلوا ما عل يموف وهل 

رقمالخإعة، ترك ق اكثديد ق باب الصلاة، كتاب داويت وأبو (، ١  ٩٦)ه/ أخمد الإمام أحرجه ( ١] 
أيحدث من (، ٨٤٧)رقم الخإعة، ترك ق التثديل باب الإمامة، محاب والنسائي: (، ٥٤٧)

الصلاة،(.مهم ءلأتقام يلففل: ظ^بمثق، الدرداء 



٥٧٢؛ت1ساسلأةروابه،لأتاسا( 

لمأم استأنفوا مواء ظهرا، أويتموثبما حمعه اتموث|ا د1مة بركعة أتوا إذا وهل 
بمتأموا؟ضأماويماوم.

بجه.ي الثاج ي وثزئوا زئ، ض1نا إ0 أعم والصحح: 
ول،أربعوو، وهم الصلاة ق فيحلوا رجلا، أربعوي! أعم فنصنا لو بمني• 

يتموماأجم فالصحيح ثلاثوف، وبقي عثرة، منهم ذهب الثاييه الركعة إل قاموا 
؛^١.^نذموافياومحالأولفإيمئوما 

النزطأف الراجح القول ولكن اشتراط عل بناء أربحووا،، ١٠وأفول! 
بالثني.ومأمور ومؤدد،، إمام، ثلاثه! يكونوا أف 

باثنمر،تقام الخإعه أ0 عل الإخماغ عليه افه رحمة حزم ابن نقل ئايل! مال فإي، 
كيلك؟ابمنة صلاة ل نقول لا فلماذا 

زثلاثة مذ *ما الخالاوث.ا! وكاJلكا ثلاثة، مذ لابد أثه عل تدل الأيه فالحوامس،! 
كئلوةمدث ؤإدا ذولهت ل العدد مذ بج؛ ما وأمل ا-بمئعث،ارا' يهم تمام لا مزية 

إماموعندنا مناد، عندنا ثلاثة، أثلمه ]الخمعة:ه[ ه أش ذَؤ إق أليعنت لوو من 
فلالا-فعة:ا،[ ه أش ذَؤ إل ونثزا له: قيو وهوالدي ئنادى وعندنا له، منادى 

ذملأو(بو( بمصور 

رقمالخ،اعة، رك ق التنديد ق باب الصلاة، كتاب وأبوداويت (، ١  ٩٦أحد)م/ الإمام أحرجه )١( 
أنىحدث من (، ٨٤٧)رنم الح،اعة، التشديدزترك باب الإمامة، كتاب ت والغاني ٥(،  ٤٧)

اكلأة().قهم تقام *لا بالفظ,; خ.بمن، الارداء 



سقضاه1همنيصالإئماسبجءتيل ٥٧٤

هنآ
س

أئالثاج \لأ/أو ^^٠٢ نع أذنك ^١ ١^ أف الدئن قين زلا 
اللميعن ابوميرْ نوى ج بجه؛ يتمها لم ذلك مذ أقل أذوك لإل بجه، يتمها 
ئممقالصلاه(( أذرك همد الإمام ْغ الصلاة مذ ركعه أذرك ررمذ هاو! نه ا. 

\ّىاولآ1رلهأن1'أص\وِفيلخظت عش. 
^كفقاقظ:ضيمحإذالكنقنذتحو
^نق1فرلأممحلأهى

مُثبميمزام.
ثمإمامه، سه سسه ثمحالم، لثلأ حمعه؛ ,ءؤا مائلاتبن إسحاى ائو وقال 

زكعتئن،إل أربح مذ إحدامحا ردت واحد، وئت هزص لأي ظهزا؛ عليا يني 
الأزع،كالأالإلإامحونةلاا.ئة1بجا

حاءإذا الإنساف لأف وذلك الصحيح؛ هو ثافلأ ابن ذكزه وما ا ١ ] 
ؤزيأوالأول الظهز، فينوي الثانيه الزكعه هي هذه هل يدري لا الإمام مع يدحل 

كانولهذا ا-بمعة؛ فتقويه الثانيه؛ الؤكعة هي هدْ تكون رثإ ائتظز، ولوئلنإت 
أيهتين؛ إذا م ا-ئعة، بث  ٥J^-Jb ثاقلأ ١^١ ^Jt شكر لأ الثا-جح القول 

ءرا،وإنلم:دئو.لمبمركالئك،تةمحأٍا 
محالمايكذ ولم ثومعة، فيه كان إذا والقول الميذ، المعل التوسعة من وهدا 

والثهولة•البمر عل مي الدين أصل لأف به؛ فعليك بالنص 



٥٧٥ةت1و،اسلأة)بمبه،لأةاصة( 

قفل

إئثانظهر عل الئجود مح1مكنه الثجود عن وحم يم الإمام نع حرم أش 
علقكجد الزحام اقتد إذا ت ماو انه ر.محئ عمن عذ روي ثقا لرمه؛ أوقدمه 

موجبالعجز، حاو يمكنه با ياق الئالئ. رواه قدمه• أو أحنه ظهر 
ويتحينجد م الزحام، روال اثتظز دلك، يمكئه لم قإف يو؛ئ• كاذريض وصح، 
الإمام؛

قيدحل أف محور  ٠Jاالإذإن أظن—ت فيعا مائلا ابن ~أي• قوله ذللث، ومثل 
الماس،عل السسثر من أيصا وهذا المعن، إل بماج ولا الوين،، ئرمحى بنية الصلاة 

١^^؛،لدرك ثم.صفخ الظهر' صلاة ل رائ والإمام يث( مثلا الماس مى فكثثر 
الوقت'ئزص هي هده أف ذهنه عن يصن، لا لكن الفلهئ، هي هده أف ذهنه عن ؤيغيت، 

الم؛ن.المعل ثومعة فيؤ أيصا وهذا 

أؤلها،من الصلاة أذرك الإنسان كاذ ولو حتى التنين نحن ينسى ما وممرا 
هنصلشك، من يلرم فإيه الظهر كان إف لأيه كمي؛ الومت، فرصي هد«ْ أف يق يحلمن، فإذا 

الفلهز.تكوف أف الومنإ 

علمذلك، يعد ثم الأتم، المشهد ا-إقئعة ق الإمام مع أذرك رجل قائل- هال، فإف 

قافمنافزا كان إذا إلا أربتا، ؤيعيدها الصلاة، ينتأنف فالحواب،! 
ركعتان.



سقضاه1همنيصاسمماسلأضل ٠٧٦

هائأ،ئئا زالئدثى بمدر، شقان ضلأة ق اتيهأمأسا:رثوك، لأن 
أ.أو أوثوم مرض مذ لعدو الثجود عليه ثعدر إذ 

والمجدالحرام المجد ل الزحام ايام ق ممرا وي حدا، مهمة السأثة هدم [ ١ ] 
شخيإنسان ظز ض بملحي أن أتكك إذا تس• ذكر م فالماJفئر١؛ ١^، 

كانفإذ القز، مذ ثيء فيه هدا أف تش ولا عليه، سجد الإنسان قدم أوعل عليه، 
امرأة؟!قدم أوعل امرأة ظهر عل بملحي كيف امرأه أمامه الدي 

نجدالذي الرجل هدا من تشويس بمع سوف ايه ظى ففي رحلا كان ؤإذ 
الثاقالقوJ، كان ولهذا به؛ رصاه ثعلم لا وجه عل الشر ق وأنثف وهو ظهره، عل 

يمجد،م الزحام، زوال، ينتظر وهوأذ أصح، العجز عند لآئة١لئه \إوق1أ ذكزه الذي 
لعير.الإمام عن هنا التحثم، ؤيكوذ الإمام، ؤيتابع 

لأفإي،اء؛ بالثجود ؤيومئ تبلس ت يعني يوتئ، أيه ت ثالث قول الممألة وفي، 
الثجود.عل ميز لم نذ محزص بالثجود الإي،اة 

وذلكالأحر؛ عل حدحا أ زلحلحان بمئ لا ئثكافئان، والثاك، الثاق والقوو 
وهواشخك،ءنالإفم.^j^^، هوالانتظار ^زوالدي لأن 

لكذالأرض، عل، السجود بدل، الإياء وهو محذور، به تنصل الثاف والقوو 
الإمام.موايثه يه نحصل 

 Jعنديفه،ا الإمام، متابعه عنه وسحلفن الأرض، الثجودعل به محثل والأو
الإنمافو ١(، ١ )ص؛ا والهداية اش)؛/مآ'أآا(، عد اسه رواية أحمد الإمام ائل منظر: ا ا

.(٣٨٢/Y)





^قضاه1همنيصالإئمأسبجءتبل ٥٧٨

١^^؛أئنك محإل ينجد، ئإ هوكمن افايي■ ومال للسهي• وبمجد مال؛ 
نجدمحاالثجدس معه وأدوك الركؤغ مائه ثإف وحدها، الثانه له صحت 
نإلركعه، لإدواكه حمعتة وتمثر وكعه، ؤمفي ركعه، لة وصحت، الأول، للركعة 

jjوكدا ركعة. ثه فتصح إمامه، سلام بمد دبك مصي أوإحدامحا الثجدثان قاسه 
تجديص ورحم نثة، مركع الئامحؤ ركؤع موات من حوما الأول، تجدي ترك 

الإمام،تلام يعد تجد يئكنه لم نإف تجد، التشهد الثجودِق يأمأكنه الثانيه، 
اكاسه.تجود ص ورحم م«سودابالأول ومظلهاثوكال ركعة. ثة وصحت، 

تلامبعد إلا زكعه لة يم ئإ موصع كل ق لألجه,عة مدركا ؟كوف وهل 
وواستن؛عل إمامه؟ 

ثنما أسه الإمام، نع بالصلاة محرم محي لأنه لها؛ مدركا يكون إحداحات 
معه.وتجد ركع 

ركوع١^ قأثنه زمحه، لإإس درك  ١٧٦١بجهله، لا 
ا•وجهم(ل عل ظهرا؟ أويمها هلبمتأس الرواية هذْ وعل اكامحة• 

يقومنم الزحام، وزال، إمامه قام إذا ينجد أثه المائل هد0 ق الصحيح [ ١ ] 
لعير،كان إما عنه نحلمة لأف وذلك، ١^^٤؛ مى إمامه رح أف ولوبعد ؤيزكر للثاسه 

الأول.وبالئكن الخانة باوكنة لئدر كان فإذا 
ألعىم الجدس، تزك الخانه ركؤع مونه أف حاف إذا إيه ت يهال، أف وأما 

هوَالل.يطثنإليهوهازا إعدركالمتابعة، الإمام عن التحك، لأف يظن؛ فيه فهدا الأول 



٥٧٩ةتاباكلأةرب|به،لأةادا( 

نحل

ثمححإلإ هدا، نخل الصم، مى وأحرج فزحم، الإمام يع أحرم و1ة 
روايتان!هفيه وحده هاممها الثانك، وا-حرجِق ركعه صل ؤإل صلاته. 

التنوى.هاسة ركعه، إمامه نع أدرك لأنه حمعه؛ محئها إحدامحا! 
كاملة.ركعة مدل، لأيه يعيد؛ والئانية؛ 

نخل

مجدهإلا ينجد ٢ انه هدكن ليمفي، همام ركعه، الإمام ح أدرك قإف 
قزاءةق ثنغ يمأ لم إذ يرثع أذ لرمه السجدس، إحدى أوئكِو، واحده، 
عل؛هلاأ•ص محه• ؤنتبجا أحرى، ركعه محي يم رك، ثامحب،ا اكاقؤ، 

أولأْ،الئانته وصاوت الأؤله، بطلب اكامحؤ ؤراء5 ل، شروعه يكربمد ؤإذ 
•المنصوص عل حمعه محيمها 

الزحامزال، متى فيقال،! ذكزها الي الصور هدم من وهوأنهل المنن،، 
اوكوغأذزكث، فإذ M؛؛U،، ئثانا الثاء لوكتة ئز م ظتا، لم ا _

إمامك.اثع ئإ اري حرغ، فلا تدركه لم ؤإذ فداك، 
العيرتْليس وايه السجود، حد إل، يصل لم ما يزثع أيه الصحيح القول، آ ١ ت 

يصللم ما اوئين->ع المحح ذلك، أسه ما أو القزاءة، ق ننغ أو قاه امثم كؤنه 
؛،.Jilوخد 



ص(ضاهاهمهمصالإئماستيضل

لكم؛ة،وكنه الإمام مع يدوك لم لأية ا-اتمغه؛ له محصل لا انه آحئ وجه زيه 
قأوشك يركها، أتؤا من لايدري نجدْ سي انه علم ئم الثانيه وهكدالومحي 

إذناكقكِفي إل هأما أول• الثاته ويصتر الأول، مى بجملها هإية دلك، 
واحدا.قولا ظهزا، وثصثر الإمام، مع اش لهثالزكنه يعتد لم الإمام، مع 

محل

ئطيهلث، كال . ١^٠، لأف خئثان، مدنها أف اواغ: الث>ط 
عائثةوداJتV أصر٠٠, وأيتئوق ي ٠^^١ مال؛ ومي• عليه• مممق يثهكا• بمعل• 

ااشك أجل مذ ركعمن ا-ادمعه أقرت إء 
للصطأوؤمدث إدا ،١٠^١ ^؟؛1 ^^٦١ أول لكان بالأية ا،لولث استدو لو [ ١ ] 
©%و\ أش ذو -ن:ض 

أفعل هدا فدل الذكر، قفي فإذا يقل• ولم لالخععة؛ه~'١^ آلماوْه لإدا 
واصح.استدلال وهدا الصلاة، مل يكوف حضوره تحب ذكزا هناك 

فهداُ أصلاار رآيتمور٠ ي ®صالوا ؤيقول! -شمحأ نحلب الرسول. كون أما 
الأم.تحت يد<حل فلا الصلاة عن خارج هدا إل ؤيقال• فيه يّارع قد 

ثتكان فإن أولا؟ ذك محها تت، هل قيه فهداثم  ٠٢٠١٠٠عائشة:أر وأثا 
تصس_ا.وقد عئطئ وقل- اجتهادها، من ؤيكون نقهبمتهأ، ممها قالته فقد ذك عنها 

حدثمن (، ٦٣رنم)١ جاعت، كانوا إذا للماز الأذان باب الأذان، محاب الخاري: أخرجه )١( 
؛منبمئ.الخويرُث، بن مالك، 

ا؛نالأءرابيوانمبممرنم0ه؛ا(.)؟(أخرجه 



٥٨١مم،أااسلأة)باسسلأةاسأ( 

انرطذكئ لأنه للصلاة؛ المئزوط العدد حفوو صجهإ ثزط ؤمذ 
المصليطل ولم وعادوا امصوا محإن الإحرام، ككنية العدد، لة مافرط للصلاة 

^:شإ،كامتي:لأاكوم.
اغص.ق ^ ٧١ئشوط ه ١^٧،؛ محا ئوط 

وبىيمحا أو الواحدة، اخليه أحزاء أوثئ ا-ظكن، بى زذ مإف 
كالجموعى،الصلاة نع لأمإ ض؛ سيرا كاف نإف بطلت،، طال، مإف الصلاة، 
\ؤ\لآ1مللم؛محط ١^٤، مد؛ لأتمُذكت شزطا؛ ايالأةلي1، \0 ذةق}ا

كامحؤالإماءل١لتمح(، 

^^بم،،زلأبجارامطث،محط
الإنئاJكاص.

البن،عن ست، لأيه الصلاة؛ وبين بينهما الوالأة يشرط لا ائه الصعحح [ ١ ت 
فالصواب٠، الصلأءر وقبل التهك بحد طويلا كلائا وجلا يهلم قام أيه 

بثزط.ليس اثه 
وأثاشزط، أبا uلفلاهئ أجزائها- بين -أي: الواحدة اخك بين الموالاة أثا 

بيمحا.ير بمصل جاءت اما فالثنة اخلثين بين الموالاة 

منيزل بعدما بكلم الإمام باب الصلاة، ى1ب داود: وأبو ١(، )م٩١ أحد الإمام أحرجه )١( 
مجنالإمام نزول يعد الكلام ل حاء ما باب الخمعة، كتاب والرمذى: (، ١١٢٠)رقم اكر، 
رنماكر، عن الزول بعد والقيام اتكلأم باب _، محاب ائي: والن٥(،  ١٧)رنم اكر، 

اكر،عن الإمام نزول بعد الكلام ل حاء ما باب الصلاة، إقامة كتاب ماجه: وابن (، ١٤١٩)
ذيجههظنة.أنس حدبث، من ر؛م)بااا(، 



^قضاه1همهمه4اسمماسنيحتبل ٥٨٢

قمحذمحرزالإنينلأذ نبش، لِتزقزق!_ ئئوط 
الصلاةمحقي للعدو الصلاة مض الإنتحلأفتي حار إدا لأنه للعير؛ الصلاة 

ين؛تجلب الإمام دال,في عذر• بعثر الإنتحلأف جواز عل يدو ما وعنه؛ 
لأ؟دهلأيبجءل١^؛ الأَمي خضن لأ:محإذا الناس: الأتي ينل ١.^، 
ىنلأىا٢'.ؤاحاJ، فأJلمثئوط ٩ س 

صوبونابخ\0:

كانمحطِفيءمحمحثمإذا 
ذأصئا،صإذاكائإناتا.

•ئامرطحضورهللحهJها والتايه:تئلاط؛

تكوفأف من فلابد ؛ ١^٠٨٠٥من الإحرام تكبثره لأ0 حدا؛ صعيف قياس [ ]١ 
لها،ثزط إما ف؛هءات بماو ما أعل بل الصلاة، يى فليستا ا-محلبتان أما طهارة. عل 
الطهارة.لها يئرؤث فلا 

يجورواله الصّلاة، يتول ش يتولامحا أذ يئرؤل لا أد4 الصحيح، هو وهدا ]٢[ 
الثامحه،والثاف الأؤل،، ا-محله واحد نحلنا أف يجور بل آحر، تنل واجد يتولامحا أف 

عئصل.اكوي لأف الصلاة؛ وثالث 

القنا٥^^١^١>.]٣[ 







٥٨٥ةئوااسلأةرواو،سلأةاثبمدت، 

ثتقضإوتوكيد؛ تأكيد فيها فيجوز والئأكيد، كاائن؛ي الو■؟٠١?،، بجون 
هأنت أؤثلر تعال اش قال هده كيلك تاو>ل:ا؟[ ه مدكيه1 بمد أ؛تيس 

الوجهان.فيجوز رروةتت،،ا يقل! ولم اء ]المرملات؛١ 

يدلإثإ القراءة، وجوي، عدم عل يدل لا تعال— ال،ه —رحمه ٠ أحمدر الإمام وئص 
ولمقرأ*• ثاء ما موهت ثيء فيه *ليس قال؛ ولهدا معم؛ ثيء وجويت عدم عل 

فيقزأتحديد، غر من ولكن يقرأ، ائه معناه هرأ* ثاء *ما هال،؛ فإذا قرأ؛ا شاء ُإن بمل• 
يثاء.ما 

ولكنبمعنى، الأية تستقل لم ؤإذ ثاء، ما يمزأ أو4 ^^^؛ كلامه و٠لاهر 
تكفيلا يقول،؛ لالرحن؛إا■[ ؤ فمثلا؛ بز.! ئنتقل أف اشترطوا الفقهاء 

لكن__، ينتقل لا لأما آيه؛ أما مع تكفي لا [ ٢١]؛^-_؛ قوه بز آيه أما مع 
يمعز.ثنتقل ولولم آيه يغمي ائت أحمد الإمام ظايركلام 

قيقول مثلا؛ معنى، لها ؤيكون منه، كلام سياق ل الأيه يسويا أل ؤيمكن 
لتكنهافتكوذآيه، ]الرخمن:أا■[ ثو>أوصه ؤ وكدا ويوا كدا فيهإ حقان الخؤ؛ وصف 
الخهلس؛،.كلام ؤ، سيقت، 

لأفلأ منه الم ق ذللئ، إلا تصغ لا اخثة وكوف ماءَةآية، اشتراط ؤإى 
يكونوقد بائه يكون فقاو القالودأا، وتحريك الأحكام، وبنان ا،لوعظة، باخله المقصود 
بغتراة.

ا٨٣/٢(،واكرحاهم)٢٢٦/٢اكي):أ(انظر: 



^قضاهانيهمصالإئماسبجءتبو ٥٨٦

وجبإحدامحا َفي وجب ما لأل ائ؛تأن؛ ِفي الأربئة هده وتشرط 
الآئرىثتاتجشضا'ا.

بثيء.ليت ءبؤ بلا وحطبه منها، ولابد ثزط، أما ثالث، لا قالوعطه ا ١ ] 

وعلعليه اش صل قبئأ أف يؤثالْ منه لابد يائه القول لعل افه خمد اشراط وأما 
يقولولتحطن، اثه الناس يكر كلمإ ا، ءاليهر وأش اممه، خمد حط_، إذا كان وسلم آله 

يدلوالثناء للحمد وملم آله وعل عليه اممه صل التح، فملارمة عليه، وأضر اممه خمد 
منه.لابد أيه 

باثزاطفالقول فيها، بزئ لا ؛^١؛ كانت، بالحمد ندا لم إذا اظه إة لإ 
قلتانلو بل فه® لهمد ا  ١١ت تقول بأف معتنة صيعة له يشرط لا لكؤر م ؤ قول الحمد 

كمي.الحمد« لك، \لمأ أو: عليه، ومحي !فه أخمئ. أو: ررأحمنالأهوأّتسنه، 
وقن.ثزط، أما يفلهئ فلا وملم آله وعل عليه اطه صل ال؛ي عل الصلاة وأما 

الفلاةأف فالئواب، عليل، تعليل اشتراطها ل المؤلف1، ذكزة' الدي التعليل أة مز 
•سرط لسستا وسلم اله وعل عليه الله صل الني عل 

ومالا؟ أم محفلور فيه فهل واحدة حفه عل اف الأنلوانممز قائل: قال فاذ 
حطتش.من، لابد فالحوابر: الخفتم؟ بين( الخنتة حكم 

الخطبهائتح أيه عل يدل بعا يآئ أذ فلأيي قائعا بقي ؤإف أئصل، والحلوس 
\لإ.م اتكلأم، من لماغ ّكت، أنت لئلاظن الثانث؛ 

الشاه،.،ا1غات._، ؛ JUJiليشهد ؛اب، العالم، كتاب، الخارى،; أحرجه الودلع، ح3لة ل ه فعله نه ما 
رقمرلقطثها، وشجرها وحلاها وصيدها مكة تحريم باب ايع، كتاب وملم؛ (، ١٠٤)رنم 

هجهقتئ'العدوى شريح أب حديث من (، ١٣٥٤)



٥٨٧ممباسلأةربابسلأةابمة( 

محل

عنزة:ثلاث زئقها 

منتر0؛عل نحلب لكن . البي لأل عال؛ موصع أو منم عل تجلب أف 
ثلآ؛ةأبمغفىابمما"ل

أزد،لكن ذ أو \ي ذJءلأةمالكن ؛، ٥١اسل ]١[ 
ا>ستعإلخ.عدم من أول الخمعة حطبه ي الصوت مكم فاستعإل هذا وعل 

ضغووفلأ:يجوو؟حرج ما أول الماس يئن ؛؛ jiهناك وكان 
أبوايينمه لأيه اخله؛ ق الصوت مكم اسعإل يجور لا إثه قال؛ يعضهم 

الماسعل جديدا حج ثيء كل وهكذا اجيهم، مل ئوصع أف من ومنعوا المهود، 
الخيئ.فيه ما عل الأمر يسممؤ ثم فيه، يتنازعوف الناس يجد 

الإعلام،ق أبلع لأو4 المهللوثة، الأمور من الصنت< مكم اسعإل أف فالصواب: 
له:قال الأذاف رأى الذي ربه عبد بن نيد بن اممه لعبد البي. قال يقذ 

رمح.بمتقالطلب عبد بن العباس عمه وأمر ٠ مناكااُ صوئا أندى هإيه بلال عل ارألقه 
الصوت،جهوري كان لاثه ٠؛ أدبزوار الذين الصحابه يثادي أف الْلائمإ رنة عق 

فهوأول.فيه الصوت ارمع ئإ كاف الإعلام به مصي ما أف عل هذا فدل 
(،٤٩٩)رقم الأذان، كيف باب، الصلاة، كتاب، داود: وأبو )ة/م؛(، أحمد الإمام أفرجه )١( 

الأذان،كتاب، ماجه: وابن (، ١٨٩رنم)الأذان، بدء ق حاء ما باب، الصلاة، كتاب، والترمذي: 
Jbjبن اش عبد حديث، من ^١(، ٠ رقم)٦ الأذان، بدء بابظ 

نهتهنبمته.العباس حديث س (،  ١٧٧٥)رقم حشن، عروة ل باب الخهاد، كتاب ت ملم أحرجه )٢( 



^قضاه1نيمه4اسمماسبجص ٥٨٨

ررلكذ:  jliيم\ة\ لأف ي أول إذا ئنودْ بجث ثتلإ أف اش: 
ا.١^UU وؤا0 المنمتلممعلئهم،، صعد المئ.إدا 

عاو؟ميأوئزضع عل كنته واأوئ U إذف: هائل: تال فإذا 
وانفعالاتهالخطيث« يروق الناس كول لأف المئاهدة؛ وهى عظيمة الفانية نقول! 

إذاوسلم آله وعل عليه افه صل اللمي وكان فقهل، صوثه سمعوا إذا مما ألإ وتأرايؤ 
يثللأ وهاJا يتأر، أف ^bJ ٠، صودةُ وءلأ عصته، واشتiJ ءينا٥، \حوذ حطب 

أومزتآنوئ الخهليس، حال من سحه جاءت إذا ولهذا عال؛ موضع عل كان إذا إلا 
يناهد.حين الخطيس، كاثم تأثيرها يكن لم 

سمعوهافإذا كثثوا، منها الناس يتأثر حطبه الماس أمام الخهلسب يئطب فالآل، 
الخطبةهي هلهدْ القائل: يقول قد بل المأر، ذاك حا لميتآروا الشريط ق مثجئه 

لاثهلميتأثر.حقةقديمة؛ لعلها منفلأن؟ الميّمغناها 
لهمشاهدتنا تكون هل عئطب، وهو الملفاز عير شاهدناه لو أيما كيلك 

عالموضع عل يكوف أف يسن نقول؛ ولهذا لا؛ الجواب• مباثره؟ له كمشاُدتنا 
أوبأعينهم، لكن الخطين، يثاهدوف حاضرين قوم ق رأيخم ما ولكن الماس• لراْ 

إذاإلا يتقيد لا أبدا، يتفيدوف لا يستقيد.ول؟ فهل بأعنهم لكن اينلم يشاهدوف 
١^^،.سة أف ال؛ه أراذ 

ببمم،مث لأيه يحل؛ إذا الثانم، حول من عل يتلمم الفقهاء قال [ ١ ] 
العام.اللام الماس عل أمل إذا يئ؛ ئأ 

جابرخ.بمتن.حديث من (، ٨٦٧)رنم والخطة، الصلاة نحقق، باب الخمعة، كتاب ت لم مأحرجه 



٥٨٩ةتاباسلآة)باو،هلأةايت( 

Mالئ ررلكذ قال: ص انن لأف محز؛  ٣٠إذا هز آذ الثالئ؛ 
وظإ.<محلا عئلس ثم بحطب، بموم ثم المزيف، يمثأ حش المي صعد إدا يبلس 

آبوداود.رواْ بحطب،ا يقوم ثم 

اللام؟هذا ود بجب وهل 

\و[ؤئ.عن مقط يمحي نس به قام فإذا الكفاية، عل بجب ابواب،• 
عيواقثم؟رد الراديوأذ عر يسلم حطسا سمعنا إذا ثمن، فهل 

الحواب:لأ؛هلأظادا.
الكرام!ايتمعوو ابما يقول؛ يسلم الراديو عر مديعا سمعنا إذا نجن، فهل 

اللام؟رد أف اطه،، ورحمة عليكم رراللام 
متمعوو.ونحن المستمعين، عل يثئلم لأيه نعم؛ الخوامح-،! 

منه؟الفائدْ ما يسمع لا الذي الرد ولكن هيل• فإو 
كفاية.فزصى لكنه الأل، ندعوله اننا يعني! الدعاء، حموو فالخوابر! 

وزدالمزض هذا عنا أنمط الناس مى أحدا أو ثنلمم نحن هل النظز! ؤيبقى 
اللام؟

السلام.رد وحينئذ راءتتأ، رن1للم ض - الدمة سعل الأصل إدن محنلم. لا الحوامح،! 
سين،ض ١^ يكوئ الإذاعات بمص لأف ئنلمم، مز الملي كان فإذا 
فهلرذُ؟

اللام،،.ر>ءاليكم نقول! الواضحة، باللام عليكم،، ءاللأم قال! إذا الخوانر! 



اسقضاه1نيهمصالإئماسبجينل

لكذالهِ. ذثوذ إل محاو: ظنأ ;ن خاُن لأة ^٤١؛ نحك أف ١^١؛؛; 
حالنا،نحل كان انه حديك ممذ بحطن،، يقوم يم هئلز، ثم محاج، نحلب 

بدؤنه.تجنل اقصود لأل بنط؛ دلك، وليس وابوداود. مسلم وواْ كدب. ممد 
،^١٢حلنه لآ؟آا ثمزا;بم،؛ ^^، و يزنى أف \لجو: 

الأول•مأشبهت مفرؤغ، ذكر محها ويف 
بنا"قكلم روى ج ةص1اا'؛ أو دنس أو نس عو يشد أو الثادس: 

علمتوكئا ممام ا-إؤمعه، معه يئهديا اممه. رثول عل ويدن ض.' جري 
ءلإ؛اتحممات ؛٤^١ت علته وأش ؛، ٧٥١نحمد عصا، أؤ منس، أو تيف، 

أمسلئإثيء معه يآكذ لم مإف له، أمكن دلك ذزلألأ داود• ابو رواه مباركات• 
وسكنه،.حنثه عند أرنله، أو يمنه، شناله 

اشح1ل؛و وأموي له أمكن ذلك لأف عاليه؛ تكد مما ع؛رمحا أو يعني: [ ١ ت 
اعتياد؛بدون لووص مما الكليات إطلاق ق أموي الغالسر ق ولأيه جنمه؛ يتعب، لئلا 

بعينههومقصود هل عصا أو قوص أو متما عل اعتياده هل الحالعاءت احتلف ولهدا 
لي؟مقصود أو 

أوقومن؛متفإ عل يشد أل ينبغي واثه يعنيه، مقصود إله قال(؛ من العلياء فمن 
والقوسالئقاد-ا، قطع فيه الذي باليمج انتصز الإسلام وأف المساإمان، لعزة إظهارا 
اوالئهام.إرّفيه الذي 

رنمقوس، عل نحطب الرجل باب الصلاة، كتاب داود؛ وأبو ٢(، ١ ٢ أحمد)؛/ الإمام حرجه أا 
الكلمى}؛.ظحزن بن الحكم حديث، من (، ١ ٠  ٩٦)



٥٩١ةت1باسلأة)وابء،لأةابمت( 

هذاعل مواء الاثكاء، هو والقصود لعمم، مقصود هذا إف قال! من ومنهم 
فقط.اتمامحا وي ؤإثإ مصي، يوف هذه عل ايكا .ؤ الني، دأن همذا' أوعل 

ا-اثمعة،عم ق كاقل-_، ليس ا-ئعة ق الخهلسن، أ0 عل دليل أيصا هذا وق 
حاءؤإذا الياء، إل أصبعه ري اممه ذكز حاء ؤإذا _^^، ا-بمنة عم ق ذالخهلسن، 

لا.ا-إءم.عة ق لكي ذلك، أسه وما وهزها، مده مال انفعال فيه ثيء 

يشلوقام واحد حطتنا والله ^ ١٥عامي رجل نقرسا ست؛ن مل جاءف ولهذا 
ها.يشئ، ؤإما هنا ينممت، ؤإما وكذا، كذا يقول مال: كف،؟ له: قلئ صوته، ؤيعل 
لأفالوصع؛ هال.ا عم ق لكن الناس محمس كان ؤإف هذا منرؤع، غثو هذا نعم، 

ليسلكل _« ثهاله >اأنثالث، ا،لؤلف، قال ولهذا اوعق؛ هنا اكوي 
مابمحرك'يعني• ونكتهما® ر'أوأننله،اعئدجنتيه ١^•^ عل 

ي؛يقوم ابمة لصلاة الأئل الأذاف أدو إذا الثندان بعض ق قائل: قال فان 
ا-إئكلم؟فيا بالعوق، نحلب الثال الأذان ومت، جاء إذا حش العربية، بعم اظه برجه 

ابما،هفيضململإضيألظ،يل
القرآن،ق إلا واردا ليس العريأ باللسان التعبد لأف بالعربية؛ للحلجه حاجه ولا 
رسولؤمن ١رثلث١ وما ؤ تعالت افه مال بلسايم؛ ^؛٤^ لهؤلاء ستذ أف نريد كنا ؤإذا 

هؤلأ5بلسان يتكلم أف ق فائدْ وأي تإبراهمم'؛ء ه  ٢١٢٤لثبغن^■ هممي، إ-دّايا إلا 
وهلءاوإملألهلم، عليهم الومت، إطاله إلا  albl؛فيه فليس بالحرق؟! به يآق ثم القوم 

مطلوب.عم 



اء4دبذحنيلالإمام ص ي الئاي ض اصيق  ٥٩٢

إعزاصاجانبيه أحد إل اليثاتؤ ِفي لأف وجهه؛ تلماء مصي أف السادعت 
صفيابمساهم

حطبإدا . اممه ومول كاف ت هال جابوا لأف صوثه؛ يرخ أف الثامن؛ 
راص1حفممول؛ جيش، مئدو كانة عصبه، وامتد صوئة، وعلا عينآه ا•مت 

عندهمواحب كاد4 البلاد بعض ففي الخطبه، مبل للدرس بالنسة هائل؛ قال فإذ 
الحكم؟ما الطبه، مبل درس بإلقا؛ أوغترْ الخطيب يقوم أف يثعي اثه 

الخطبهموضع ق لكن إذ لاه الثق؛ فائدة تدهب وبدعة علط ط! فالحواب! 
عنبه والثهوا الناس، حديذ صار الخطته موضع عتر ق لكن ؤإن منه، قائده فلا 

الفائده؟فضاعت، اخك، 

قال:م. النلاأ؟« شع ررهل للأض: البث. قول قائل: قال فإذ 
ظهماك.وت،؟

اممزاأؤذئينعإرت5مب،يأو لوأذذ فهوايقازبا لا، فالحواث 
يييهسا.فإثه مثلا لصممه ا،لودذ يسمع ولا قريتا الإنسان فلولكن لكولك،، 
مزرا؛ليكوذ يا-قلته؛ مثأرا يكوف وأذ صوثه، يرخ أذ اُظبه آداُبا من [ ١ ل 

عصثه،وامتد صند4، وعلأ عننا٥، اومذ حطّت، إدا ه البي كان جابر■ ل؛وبب 
ؤنثاتم«.النيئ- ررطبمىا-:ض: شكاكض.ئمح،:ئول: 

النداء،سهع من عل السجد إتيان بجب باب الصلاة، ومواضع الماحي كتاب مسالم؛ أحرجه ( ١ ) 
ق.بمثه.هريرة ش حديث من (، ٦٥٣)رقم 



٥٩٢ةت1وااسثة)ب1ب،ملأةاست( 

ا،.\با كتاب الحديث محر محإل ات ارأتابندا ؤيقول؛ 

قنستغالمحدئول، أحييها كإ بندرا أما ارم ^j(! وليس ' JناJا١ر ررأما يقول! [ ١ ] 
هنا؛لها وجه ولا كيسه، من جاءت الثم وهدم يندا، أما ررم يقول؛ الإخوان يعص 

لأل»أثابماكلأمطذ.
لأيهثظر؛ فيه هذا لكن آحر، إل أسلويت، من للانتقال حا يور اما فيل! وفد 

تزرووكنه بموضع، أش ئإ بما يأق لكان آحر إل أسلوب من ببما يوش كان لو 
للدخول ١٠٠يزر أذ الصحح؛ هو هذا الكلام، أو ا-ئ؛ه موضع إل للدخول حا 
•لموضع اي 

إليه.١^١ف، محو.ف - الضؤ عل مبني ااأما؛*١٠٠٠ وقوله؛ 

الحديث،وهوحير حدين،، اش فكتاب، اممهءا كثاب الحد<دثؤ راحيَ أف ثك لا ا ٢ ] 
نطلمه.خنيثه وجه، كز من نحرم 

صحتااإري(ا؛إذ كتاب الحديث أصدى رافان يقول؛ إخواننا يعص سمع وقد 
يصحلم ؤإف والرأس، العم( فعل الثسوJ( عن اللمظ •يذا الحنله هذه 
والعدJ(الخم، ق الصدق ق نحريه الخميه لأف حمة؛ الحديث، بخس قد فائه 

وليسفقهل، للكلام وصما إد،ايكون والصدى ذللث،. وغم المنٌ، ؤإصلاح ِمحم، اي 
لكلكلأم،؛لسمِسالكلأم.

•حم١٠ ^ ٠١قوله؛ إل أئزب وهى إذ ٠١يقول؛ ش أيضا وهناك 

حامحديث من (، ٨٦٧)رنم والخطبة، الصلاة غشم، باب الخمعة، كاب الم: محرجه أ ا
قهمحن.



سقضاهاهمهمصاسممأسنيضل ٠٩٤

'هصلأقا'ا« ئئو.نء؛ ص، اهمرا'ا ح محثدا"، غذي م ذ.ون' 
ممإا'وزلآة1لإفىالإم.

وعلعلثه الله صل محمدا؛ هدي  ١١والمنهج السلوك ت يعني الهدي؛، رروحثر ا ]١ 
محصلفالكتاب الثريعه، به كصل ما وعندنا ثريعه، الأف عندنا فصار وسئلم. آله 

الخدفن،.وهوحير الله كتاب فالكتاب الله.، رسول مئهاج والشريعة الشريحة، به 
ؤوستحالت اممه قال وقد حديثا، سمى القرآف أف عل دليل الحدث هذا وق 

اء:بخ[.]اكه حدكا يزآش آثدى 

ليسفيها فالحاديث، الدنيا أمور أما الدين، أمور به والمراد أمر، جع الأمور• ]٢[ 
ثرعق.ببدعة 

اشغما هي البدعه لأن ^١!؛ محدثة كل يعني: ؛؛ بن>عة»^J4ررو'قل وقوله؛ 
واخدث•

ضلالهقاما الخير يريد وانه هدى، عل اثة صاحثها زعم ؤإف حتى صلاله ]٣[ 
لأنزهمناهِإلأبما.

اللهصل الرسول يعلمنه الذي الحديث هذا بتن جتغ كيف مائل؛ قال فإذ [ ت٤ 
قلهحشنه ئتة الإسلام ق نى راس ه.' قوله وبئن اخك ق وملم آله وعل علميه 

أمئ،ثأ;مسضوبماإد؛نممم«"؟
تناقض،فيه يمع أذ يمكن لا ايله. رسول عن صح ما إف فه، الحمد قلتان 

الدين،يدعه هي ءاثؤالألأْؤئم اومول أرادها التي فالبدعة المهم، ق التناقص ؤإيإ 
تمدالثهبن جرير حديث من (، ١ ٠ ١ رقم)٧ الصدقة، عل الحث -، jIjالزكاة، كتاب لم: محرجه أا 



٥٩٥ةت1دااسلأة)بمبجاسات( 

ممط؛زلا ء عي من بظ ئزتا، وئلأ خك أذ:قوذو اف-خ: 
لإتمُأأغصاال

اشه:موُل:نمثزثوو ئال: ءث ززى ج امحه؛ صت الناثز: 
واممحرواالصلأْ محاطيلوا فئهه، مذ ْسه حطسه وئمحر الرجل صلاة طول ررإو 

أوقنلأ.قولا أو عقيدة كان سواء يئتيع، لم بدين الإنسان أفهقآ 
الرادخنثئا( ئنة الإسلام ق نس ؛رمخ اممه رسول فيها نال التي والسمة 

أمأتتبصرة الرجل جاء جما قالها ه الثذ أف يدلتل السق، تفيد بمي• الفعل، حا 
العملنتن هذا فإف الصدقة، عل وملم أثه وعل عليه اش صل السذ حئ أذ بعد يده 

تع.له والاس الماس، أول( فكان الثق، •مذه 
المصحم،تميط كثق مثرؤع، لأم ومياه كان ما المراد؛السقت يهال،؛ أو 

كانؤإذ حنثنه، سنة أما سالئ، لا فهذه ذللث،، أمنة وما الدارس، وبناء وحمعه، ؤإعرابه 
الأدلأ.تاكلم وبذلك، وملم، وعلآله عليه اش صل اي عهد 3، أصلها يوجد لم 

أيصاوصار اخلبه، ق ترسل إذا المنثصثاأ مى هن>ا أذ ملث، ولا صحح، [ ١ ت 
أيصافهذا ذلك،، أئنة ما أو الموُتج، محوة ق يزيد بأذ الأنتاه يوحس، ما ينعل أحيايا 

الطلوثة.الأمور مذ 

إلLVامتدقتالحاجهأ^^ثامنئألبجاظهُهذلأإذا 

يامرععاربن حديثه من (، ٨٦رقم)٩ والخطبة، الصلاة نحفيم، باب، الخمعة، كتاب، ت لم مأخرجه )١( 



سقضاهاينيصالإئمأصنيءتيو ٥٩٦

يعظ؛م اممب، رئوو عل الصلاة يم فء، بالحمد سدأ رنينها، عشزت الحائي 
ذي:اولأثبمأذهثائهكانجدأاصشِ، ألحتن، ائ 

دهؤأئمي«ااُ.؛ ٥١بحمد 

فعلذللث،، أفته وما إيضاح، نيادة أوإل بسط إل بماج الموصؤغ كان بأف المملويل، 
الممصيت.فالأئصل ؤإلأ إليه، تدئوالخاخه ما 

■i ُآ جرتوقد موضعها؟ يكون أين الأية يدكر ولم التشهد، ا،لؤلمإ يدكر لم [ ١ ] 
محارثم ؤمن سق، ل،ا كالدليل لتكورن اخو؛ آخر 3، الأيه تكوف أف الخظباء عائم 
علمحن، اض دالآا<ت، أتى ام بمل يدئوإل كان إذا فه للخك، المايب اوئ 

فنوم

فالتشهدؤإلأ ، ^٥١٥ااؤلف_ا مى تقصرا يعتر هذا ولكي التشهد، يذكر ولم 
حطبهأصحابه بملم وملم آله وعل عليه افه صل البي كان الحطبه، ق مهللوب أص 

والتشهدُ ورموله،ار هميه محمدا أن وأنهي ١^،، إلا إلأ لا أذ اروأنهل وفيها! الخا-جة، 
ؤإثثركن، فيها التشهد إف قال؛ الحلكاء بعص إو بل اقثة، ق كا-قمد ثهلبة اق 
تشهد.فيها ليس حطتة يصح لا 

يتكلمقام الحمعة صلاة من الإمام انتهى إذا الأف الناس بعفن ئايوت قال فإذ 
حائز؟هذا فهل الناس ويعظ 

٢(،١ ١ )٨ رنم النكاح، حهلبة ق باب الكاح، كتاب وأبوداود! (، ٣٩٢/ )١ أحمد الإمام أحرجه ( ١) 
الخمعة،كتاب ت اش والن(، ١١٠٥رنم)الكاح، حطبة ل حاء ما باب الكاح، نحاب والترمذي: 

(، ١٨٩٢)رقم النكاح، حطبة باب النكاح، كتاب ماجه! وابن (، ١٤٠٤)رقم الخطية، كيفية باب 
•قتكمحفبمف• مسعود بن اف عيد حديث من 





٥٩٨

ئال:اشَممال لأف ١!^؛ م الإنام هز أولأأ0لة\أذَا عم: اق)ث 
ارلكلالثائب: محال الأداف. يعتي: الضموهلا-ةتعت:آ[ روي_ بن للماؤف ؤإدا 

بموم ه اض ونول عهد عل المئؤ، عل الإمام يحف إدا اُبمعؤ يوم النداء 
ح١^؛،. ززاة اقوغاا'« النلاة راد الءز زكي ءف، لكف م زصز، 

نشزوئا
يه.الأحكام فتعلمت ١^، يزول جم، 

لأةلم:»1؛ ؤإف فيض الماس بعض ت;>تي لا ال٠لان للالدحماة كان ؤإذا 
اذزاله، لأثدما قال: انحرائا الثال2لان من رأى إذا العامة- اشَ أل -نالماس بعض 

دعاءالمولث: قال كإ له الدعاء لأف يالهداغ؛ له ادعوا علط، وهدا اه، ^^٤،، بأف عليه 
غانا.الرعه صلاح إذبصلاحه عموما؛ للم.سدير؛، 
مدكرات،عنده كان ولو علإة اممه ممل أذ للأمام يد.عو هل قاتل: قال فإو 

يالهداية؟يدعوله أو 

اهداراللهلم قال: إذا ولكن طاعته، ق علإة يطيل أف تعال افن يدعو فالخواب،: 
يهلثوذأوقد طاعتك،؛، ق علإه ررأطل لقوله: صطتوف لا قد الماس لأف أحس؛ الإمام® 

لهدعا إذا لكن الإض، نء طول أف إلا ئإ له ولمس الإمام، ض الداض هدا أف 
احثن.فهدا والاستقامة، البطاثة وصلاح واكوفيق بالهداية 

بتا،بت، لكنها نداء'، تحم لأتجا فبت،؛ هوالإقانئ، اكال؛ج الداة [ ١ ] 
مالزوال، هو الذي الومن، يحول عند يودو أيه أي الماس، بعض ظنه الذي وهذا 

انهرمقاف ق مكتوم ام وابن بلال أذان ل ووي ما ينبه ثانيه، مرْ دتؤذن بجرالإمام 



٥٩٩ةتابااسلأة)وابسلأتاسسة( 

١^١٥زةمأوتُه تق، محاذ لإو ١^١؛؛ وأم  ٥١الأذاف زين 
زالإيامةئالخطيه، للإعلأم والش ^^،، Ijبلاعلام مئزؤع وهو بنده، 
الصلاة.بقيام 

وذللت،تتقيإ؛ ولا شادئ الزوايه هده فإف ٠، هذا؛ ؤيصعد هذا تنزل، أذ إلا يينه،ا ليس 
لاماظلكن ؤإذا نانطلم«رى ثثوقظ ُئوا ٌ بلأي: أذان j الئت. لمزي 
وليسهذا عئئل أف يخكن فهل ضم، حتى القائم ولإرجاع بمحر حتى النائم 
زقاأدانيا بض أف لأثق ولذلك، لأيكن؛ هذاَ؟أ ؤبمد هذا أذ:زو إلا محنها 
للأل^ور•يئسع 

ومح،قيد الشمس ارتملع عند ا-اقمعة صلاة ق ا الحنابلة٠ عند الزمحتا أولط ؛ا ]١ 
الشمسارماع وكوذَ؛عد أذ ا-إثثعة يوم الأوي الأذان ق المنرؤع فيكون هذا وعل 

النادئ،إلا لذشيث لأنه ^١؛ يميد لا الزنتؤ  iJuق،الأذاذ لم ^، بمقدار 
نأ١^، ئ\و< إذا إلأ الأز]، الأذاذ ثوذف لأ ئذ ذكتؤ من القي عن وكذلاثه 

الوي.j له مثه لا فهذا الئاي، الأذاذ ؤتزذف الإلكم ياق أوثلاُث، دسن بعد 
بساعةالزواي مو أي: أو٥^٥١، بساعة ١^٠^، مل يكوذ أف يكوف ما فأحس 

الثان.الأذاذ أدذ إذا للحضور الناس يما حتى أويلخوها، 

بلال•،أذان سحوركم س يمنعنكم •لا النكا قرل باب المحرم، كتاب البخاري• أخرجه ، ١١
يودنانهل باب الأذان، كتاب الناتئ: وأحرجه قوله، من محمد بن القاسم عن (، ١٩١رنم)٨ 

ة؛هعها•ءاسة عن (، ٦٣٩رقم)أوزادي، معا 
بابالصيام، كاب وملم: (، ٦٢رنم)١ الفجر، قل الأذان باب الأذان، كاب الخاوي: أزجه ( ٢١

عود.مبن اممه عاد حديث، من (، ١ ٠ رنم)٣٩ الفجر، بهللؤع محمل الصوم ل ااا.حول أن بيان 
(.١٣٣والفروع)٣;١(،  ٤٣/١>والمحرر (، ١١١الهداية)ص:انظر: )٣( 





ه1وااسلأة)وابه،لأةاست(

المواتُاا.ض ثها صياثه العصسسا؛ ومواضع الطئق، ق فغلها ؤلهداأيح 

٠•وثاجرر بر كل حلفن نصق أل السابق يقهبمتن جابر بمحدث أولا• 
الأئمةحلفن يصلوف زالوا ما السالمير؛( قاف المسلمين، عمل من هذا أف ثاسا• 

بر•عل ليسوا وهم ا"بمنه، يقيموف الذين 

مذكان ما أف ا،لولم، كلام وظاهئ الغلاهتة، الإسلام شعائر مذ أما ئالئات 
لأو4الفاجر؛ أذاق ثصح وعليه والفاجر، البث مذ يصح فإية الظاهرة الإسلام شعائر 

أفالأذان ق يئرؤل إثئ لآءها،دقت العالياء قال ثم ؤمن الظاهرة• الإسلام شعائر مذ 
ولوظاهتا.عدلا ا،لؤدل يكوف 

نحاملا أف لزم فاجر حلفن محل لا يلنات فلو واحد، بإمام قئثص أما رائعات 
فاجزا.الإمام كان إذا أبدا ابمه 

الهلريقق الصلاه وأل ا؛ئمعة، خصائص من ليس هذا أل الصحيح ]١[ 
مثل~يعنيت العصت، مواضع وأما ضعيف. الهلريق ق الصلاة عن والنهل صحيحئ، 

والصححبأس، فلا ا-إئمعه فيها فتصل المحي" حول معموبه الأرصن تكول أل 
حيثلكنه صحيحه، المغصوبة الأرضن ق الصلاة وأن ا-بمئة، عير حش انه 

وزدالنهل بل الصلاة، عن يرذ لم النهي لأف فصحيحه؛ الصلاة وأما صاحبها، منعها 
مق5ه.إدف فايتهه العم،، عن 

الصلاة،بطلت عضت،، مكان ق فصلى حرام* مكان ق لانخل ٠ فلو٥؛^،؛ 
هريرةأبي( حدث من (، ٥٧الكبرتم،)؟/ نن الق واليهمي، (، ٥٧الدارممي)آ/ حرجه أ١ 



سقضاهانينيهعالإئمأسبجضل

محل

كليهمأِق زكعتي، جب نحل ١^^٥ وأقيمت ثزل، ا-ظبه مى مغ إدا 
،.......ؤلاخملع وكئهرو\لؤت\ة0 ومورة، ه اكشيمنث> ئيي■ ,بمي د-ؤاددثنث ومحنه 

^^بهإخنامها(اصمح
حاؤج؛أص فهو الأوض، اغممامح-، الاغممايط، عن ولكي الصلاة، عن ليس إدف 

أئبثوما الوضوء وماء السرة كثوُس، الغصوبات، حمح ق الثا•جح القول كان ولهدا 
للصحة.ثزطا ليس التحت، عدم أ0 ذلكات 

؟الصرار المحد ق الئلأة .ممر U قائل: قال فإن 
قال:عنه، نش سال اف، لأل ثصح؛ لا الصزاو مجي. ق الصلاة فالحواب: 

١[.• ]اكوة:خ ه أبدا فه ئمتِ ألؤ 

ليتالصراوحلال، مجد أوص ولهذا كالمغصوين،؛ ليس الصرار ومجد 
صلاثه.يطللم، الصزار مسجد ق فلوصل عنها، مئهي فته الصلاه لكن حراما، 

الأوقاف،،لها والباف معصوبة، أرص عل مبنيه الماجد بعص قائل: قال فاق 
فيه؟الصلاة من ؟^٤ الماس فمص 

عصته.ثن عر والأم الصلاة، ثصح ايه ١^.^^ القول فالحوانؤ: 
بالقراءة.فيها علهئ أيه ا-ؤمعة حصائص مى هدا [ ١ ] 

القامة،كتاب، لم: وم(، ١٧٤١رقم)متى، أيام الخطبة بابه الحج، كتاب، البخاري: أحرجه ( ١] 
ئًهنبمن.بكرة أي حدبث، من (، ١  ٦٧٩رقم)الدهاء، تحريم تغليفل باب، 



هاو،اسلأةربابسلأقاصت(

المنشمحبأف إلا أجزأه، فها الكتاد_، أم بعد به هزأ ومه، عن ا-قلف ومو 
عال؛هريره ابو نوى و والعاشيه؛ سح أو والناشن، وا-إثماءة فيها يمرأ أف 

ا-امحئعه,ا-لدئعةرالمتاق؛رتي <.يمزأينونه ٤١١رئول سممن، 
واُبمعؤالمحدين بمرأف س اش وسول لكف مال؛ بستر بن المحاق وص 

!.^؛•٧٠روامحا آلخنسوه حدث أنتك و ا'لآ،له ره أنم ي_ؤثج 

محل

اشمث.لأل بجا؛ قوم لم ام واجدةِفي بجمعة الغز أتكذ وش 
معللأما جاز؛ بخا أكثر إل احتج ؤإن واحدة. حمع< إلا يقيموا لم وحلماءه 

عيي.صلاه ولأمتا لخارإحماعا، يكتر، عز من جوائ لط العيمؤ لأمصار اق 
•.......ا.......٠.....اهاجةهلمرط فغلهالموصع؛نْع مجاز 

عللكومم الأجت،إع؛ وتأكيد الكثر، ا-ظق اجتءاغ \عإإ—.' —واف والحكنه 
الئسوف،وي العيد، ول ا-بممعة، ق إلهائك.' بالقراءة ايهز يتن ولهل،ا واحد؛ قارئ 

إمامعل محن عدد أكز بكول الماص، فيها عشع صلوات لأما الامينقاء؛ وق 
محتمحوف،ولا محورة يقرا وهذا محورة، يقرأ هذا الريه فإف السرية، بخلاف واحي. 

قراءةعل الق اجماع أجل مى الجاعة ل بالقراءة فيه بجهر الليل أينا وكذلك 
واحدة.

للحاجة:المندد جواز عل امحتدل ح المزلف [ ١ ] 

وأحذ•م، عده دصّلول المالث القزن منذ المسلمل فإف السالميرن، بفعل أولا؛ 
حجه.وهذه كابر، عن صاغزا ذلك الماص 



سقضاهايهمه4اسمماسبجضل

حاجة،عؤ من بمجنا yaَفي صلثت، قإل الثالثه. محر نإ يجئمة امتنيا ؤإن 
لأنهالصحيحة؛ هئ الثامه أف وعئتمل الصحيحة، محهي الإمام جعة ؤإحداجما 

لألأول؛ والأول بعدها، ما يذسدها لا صحتها وبعد مسدها، ما قدمها ي٢ 
-لإمثته.وJتطيلأ عليه، اءتئادا الأمام جعة مر صحح ثق 

^ممأصإذلأ،لألزذشأjادأزبمولشاإسائ 

العيد،مصل إل حرج وملم آله وعل عليه اش صل البي أن إل أشار ثانيأ• 
أصل.وهدا المجير ق بالصعثة يصل ءلال--ا \لي بى عل دخقأ 
الصحيحه،هي السابمه أف عقمل يقول،؛ يحني؛ الأول، التحلل تع هذا ا ١ ت 

الرميأويالممدم الإحرام، همة 3، الرمي هوبالممدم هل الثتى؟ يكوف بإذا ولكن 
اضحاكاف.بمم،ُىالأئوفيإiاتةابمة؟ 

ذللث،وعلل أول® والأول، هوالصحح، الأوو ر>إ0 الشيح يقول لكن 
للتعليلتابع مهدا وسطيلأ عليه، انماثا الإمام جثة مر تصحيح ق ارلأق قال! 

فإذاذللئ،« أمهنهم والناس الإمام صلاة إفاد متا أربعون أراد اءوتش الأول 
محنكونالأحياء، من حي مجد ق مثلا ناس فيجتمع بالصلاة، ينبقوثه يصنعون؟ 

القليلإلا معهم، يصلوذ البلي. أهل وكل الكم، ابابع 3، يصلوف والح،اعه الإمام 
سبىأف ونريد مسجدثا، ق الخمعه نصل أل نريد مرا أربحول نحن يقولول! منهم 
حيد؛تعليل وهذا باطله، صلاة كلهم والناس الإمام صلاة تكون لكي الإمام؛ حمته 

ضعنةيصل أن رحلا أمر أنه موقوئا: عل عن ٣(، ١ ٠ / اممرى)١ المن j المهقي أحرجه )١( 
أصحي.فطرأويوم الجديوم ق الناس 

 )Y( :انظر /Y(٢٤٩انمي ،) والثرح /Y(١ ٩ ١ الير ،) /Y(١٦٩والمدع.)





سثومطإئاجا.
ذممامخِسضثالآذوص/ 

إحدامحايصحح يعدو ل، لأئة إحدامحا؛ يسبق العلم مع إمامتها وجهاِل الماصى 
شهاذازنسوطال

طئها؟ءثمح
الثيئمت ظ. ث لَخائنا نناضمياوي:ئن لأو انثائها؛ أضئهإ 

^١٢لنغز بالأمى الإ-مام حث؛ بإحدامحا شأ-مم لأنة بالإحرام؛ 
يتحذىالاتساق قاف بالفعل أقيمت إذا ايه المسائل هذه ق والصحح ]١[ 

ا-لإئعهفيه أنتن في،ا صل امتلأ؛ فإذا فيه، فمل ا-إقثعه فيه تقام الذي الأول المسجد 
حمعه،مسجد هو أولا وصع الذي فالأول الزائد، ل كان إما الصرر لأف وذلك بعدم؛ 

امتلأفإن بعده، كان الذي المسجد فمي ١^؟ فإن فيه، يصل أل عل الإنسان فيحرص 
الصلاة.وصح مجد، أي ق فيصل ينلمم لا أوكان عاليه شى ؤإن • التايثح ففي 

علتشمه فيه فهذا باطنه، صلأو\كم ونقولت الصلاة، بإعادة العامه ثلزم أل أما 
الإسلام.هل.ا ثر بتيالناس، 

كانتالذي المسجد وأف إقانه، الأ<تنق ١^: الشحيح أف لما كق وفد ل٢;! 
•الصرار كمسجد حاء الذي هو والثاق هوالأصل، الخمعة فيه تقام 

مسجدق الجخة وأصتحت لتجديدج، القدير الجد هدم إذا ئاتلت قال فإف 



ممباسلأة)ئواصلأةاسات(

قفل

بمدلاك;ونجا ه دخوو يحد  ١jiiJi^؛ ه تحي ين قوز 
مودأثا وهقة. ؤ\ذ ٤!^، أن ٩ س تنلإا ثن ى محز، م ، وي 
ننافب عد ه اف زنوو بمغ ماو: عثاس ابن روى ج للجهاد؛ ثجور الوئت 

محأصلأئما وداوأ أصحابه ممدم ا-محمعة، يزم دلك يزاقق مرية، ^١"^ل، 
صا>ثا مماو: اش.زاة، محوضلزنوو محاو: اطب.Pأ-محهلم. زثوو نغ 
،٧٥١رمول محمال ألمهم، ثم معك أصل أذ أردت محمال! أصحابك؟<ا مدوتغ 1و( 

ا.)ا1نند(ا من عدوملماا ^؛ ٠٥أدركش ما الآرض ق ما أممثؤ رُلز 
فيه؟بالصلاة أزق فأثج أعيد؛ناؤ٥، ثم آحر، 

أزل.إليه فالقوو مه ا.بمة ;ممل قال: فإذا القاصي، إل ثزجع فالخواب: 
محهوأزل•ص حش موصعه ل اجمنه مام محاوت ؤإذا 

المستقيمالشباب ممآكن قاف صوما الأول المسجد إمام كان إف قائل• قال وإذ 
لهم؟محوو فهل زائدة ولولكنت محة إقامة مذ 

الإسلامعن خارجا رحلا كان إذ الصؤئ هذا وثقال،: محور. لا فالخواب: 
الأمورولاة مذ يصست، وقد الإسلام عن نحرجة لا صوفثه كانت ؤإذ إزالته، فالواجب 

عليه.الاختلاف محور فلا 

مريةق رواحه بن اه عبد بعث قصة ق عثاس ابن حل.يث [ ١ ] 

الخمعة،يوم المر ل حاء ما باب الحمعة، كتاب والم_مدىت (، ٢٢٤أحمل،)١/ الإمام أحرجه )١( 
(.٥٢٧رنم)



محواحعدبن الإمام ص ض اهام على المميق 

محهووون؛ابهاد؟ قوولم وهل 
وا؛زلإأاشفر، عن نحبس لا ا-اتمعه ت ئاو ;محهبمنه عمن لأو محور؛ إحدامحا: 

ولمتجن،محاثفزيناش.
لآ>اد(ضشمحتيداكاط:لأمحو؛ةزوى 

١^عي ذعت اك ثن؛ إقاتة ذ\و من تاب ض مال: اهِ. زثول أن 
تمر0،ا.ق يصحب لا أل 

ذهبتفهتا مع فأصل، أنحلث وقال: أصحابث، فمد؛ ا-إثمعة، يو؛ ذلك فواثق 
إذاوئتها يدحل ' ا،لدهس،ُمن الشهوو عل لأف ا-إقمعة؛ ومت يحول يعد ايريه 

يحلإنه يمول؛ من فنقول: للجهادا، ررنحوز ا.لؤلم،: فيقول ومح، قيد الشمس ارسنت، 
_؟!ونئ، 

لايدحلالظهر، ا-إئئعؤكومت، ومت، إف فمال: ا،لؤلمإ استدلال ق وقديعازصى 
وواحهبن افه عبئ ممر فيكون هذا وعل الشمس، والتإ إذا إلا يعني: الزوال، أثتاء إلا 

الومت،.يحول مبل نيؤؤيثنئ 

أ0نحرر لا فائه لها أدف فإذ لها، يودذ لم ما ينافر أذ بجور ايه والصحح 
ألثثعويرو ين ,للمأزق نردئ إدا ءامتوأ أقة ^^؛٦١ ثانق•ؤناق• افب لمول يسافر؛ 

ذللث،مبل وأما ا-بممعة. أذان عند الثص اممه فاوجت، ]ا-ادثعة:ه[ ذَؤأشه إق  ١٣؟
محلريق،بأهل يأل أف يمكنه كان إذا الأف أوقاتنا مثل ق حصوصا البقاء، يلزمه لا فإثه 

ا-اقئثه.فيها ويقي؛ البلاد، بعض عل يمج بحيلمؤ 
مج)ص:؛ا؛(،وسمر)>/م؛؛(،وموع)م/ماك



هاوااسلأةروابه،لأةاصة(

فضل

أنقش بمد،  j/Jpبمن )لا ذكزjاة، و 1^؛ أل£وء \ذثخمأ زمحي 
بؤالزاحن،إلا لاير ئا لأن شبمؤ؛ ثدرلك بؤ ٦^تقون ص ق بمش 

واجب'

هافب رسول أف لآ.بمن هميرْ ابو روى ج الثني؛ التبكثر ؤسشثب 
ناخنثن مببمن4، ص زج م اياثؤ نمل ابمتؤ اشل:زم ا>ثن قال: 

محثارب قكام الثالئؤ الثاعؤ و زح زنن قكام اك لثامؤ او 
الثاعؤق رخ ومي دجاجه، رب قكأثإ الث\؛ء الثاعؤ لب رخ ونس أرو، 

الدكز«حنون ي خضُت، الإئ؛ خزج ئإذا رج،؛بجه، ص الحاسة 
قئ،ظمحااأ•

]ا[حاوط،اوته:
كثموعنل ١^^ أو شو، تأ أه نحائ حث عيه.ئثا;ة الإنسان يكون أن 

ا-ئاثؤ؟

الراد.هو اكاف الحواب:

الصحيحي،رواية ق لاكز لم ؤإف الأول، الساعؤ 3، يعص زاغ، »م ونزله: 
اكاتؤ،.زالئاغؤ راح *ومي ففيه: الحديث،. سياق من مهم ولكن 

باب،الحمعة، كتاب ومسلم: (، ٨٨رنم)١ الخمعة، نفل باب الخمعة، كتاب البخاري؛ حرجه أا 
هريرة؛ْ.بمثئ.أي حديث، من (، ٨٥رنم)٠ الحمعة، يوم والسواك الطسا 



أح«دبذحنبلالإ،ام  ٥٥ش اه1ي؛ على المميق  ٦١٠

شررس الني.ت حديث ق ينزله كيف مثآحرا الإمام مدوم قائل• قال فإذ 
والثاعةالأول«س؟

أتأ1خد أنئ والظاهئ ^١^٣، الثّوو بفم ثنثش الإuم ؛1^^: 

للصلاةيركها مع الحائص مصت كإ الوجه هذا من ينقص إيه ث يقال أذ وعقمل 
ا-اثئع،هذا قياذة وهو ذلك من هوأممبمل ما لك الإمام أيبما أنت ويةالت افه. بأمر 

وتحلبج؛.وإزشادُئلم ابمع، ووجيةهذا 
مطليبه المراد ؤإثإ اكس، زوال بعد الدهاب معناه ليس الرواح وهذا 

ررفلأنالليل ق ولوكان راح'؛ ارفلأن نقول! الأف، عندنا الشهوره اللعه هو كإ الدهاب، 
•النهار أول ق ولوكان لكذا،ا راح 

المرادأو هأ لن حلأما اوواح؛ مطلي أي! ائثي، به؛ يراد زاغ® ررمن فقوله! 
ربعحلال ق كلها الساعات فتكون هذا وعل الشمس، زوال بعل أي! رخ٠٠ رامن 

•الرواح مطلق عل فهي ذهب، أي* ٠ررلحاا المراد أف فالصواب يعيد، وهذا ماعة، 
قءَةتجل اطه حكمة منه فيوحلم. العمل، بتفاوُت، الأحر تفاوت أيصا وفيه 

لأفإلينا؛ ليس فهذا التفاوت؟ هذا كان لنأ أما العمل. حنس من الحناء وأف المجازاة، 
كانلماذا يقال! فلا ثيء، الأم مى لنا وليس عئقجل، اممه عند والثواُب الأجور تقدير 
ءَي؛ثلافه إل يرّى أمر هذا لأف بنصه؟ قرب كامإ والأجثر بدئه، قربر كاد،ا الأول 
التسليم.مطلق إلا لنا وليس 



٦١١ةت1باسلأةربمبطةاست( 

ظخز لاذا أث: وفيه 

علفيميز حجتا، وأكمث أثوى يكون الغالب" ~في الأثرف الكبس لأف قالوات 
نحتاوالأملُُأصحته ي وملم آله وعل عليه اش صل الثئ لكن ولهدا غمم؛ 

ارهكأئإقال! لأيه قال! بالدجاج، بجوازالأصحيه العالعا؛ بعص امتدل وقد 
الضصهفتجور والعثم، والمر الإل الأنعام؛ حيمة مماف ل فجعلها دجاجه® 

رريكايقال! لأيه بالثصة؛ الأصحيه جوز إدف، له؛ فيقال وباليك• بالدجاجة 
ثشه«.

إلينم ولا اللمظ، يءلاهر يأحد الاس بعص لكن غريب، استدلال وهو 
.Iلقوله الأنعام؛ حيمة من هي إثا الأصاجي أف عل الدالة الأحرى اشوص 

\ضئ\إا\ؤمن جدعه ا فدتم ع1تكلم؛ ثنثز أذ إلا مسنة، إلا ®لائدب•حوا 
الماجدأ؛وادتا عل هي فثنا اُفلبه، إل سثبع الملأتكه أف أيصا الحديث وق 
لالحهل؛ة.وأيصتلم، الكتابه، ترين الإمام جاء إذا فإثه ا"بمع~ "مساحي 

الخثه؟باع للملأءء فاذة أي قائل: قال فإذ 
مصلعل النتة نيادة باب من هذا ؤيكون وحم، بركة وجودهم إف قلتا؛ 

لأممحضز الملائكة أئ ابمة 

رنم)؛ههه(،أمنين، بكتن الك،. أصحثة ل باب الأضاحي، كتاب الخارىت أ"مجه  ٢١١
خئنبمتن.أنس حدث من (، ١  ٩٦٦رنم)الضحية، اسحباب باب ت الأضاحي كتاب ومسلم: 

خ؛غهبمتن.جابر حديث من (، ١  ٩٦٣رنم)الأضحية، من باب الأضاحي، كتاب ملم؛ أخرجه )٢( 



اسقضاهاهمشصالإئماسبجمحل ٦١٢

نتقوْ،مد ثلاثه موجد الحمعه، يوم افب عبد خ حرجت علممة! ومال 
الناسارإل اممه.يقول; رنول ثمعت ببعيد• أوبعة راع وما أربعؤ راع ممال• 

ما•جةلابن زواه الحئعة<، إل رواحهم دد>ر عل القيامة يوم عئلنوذ 

وموعظهآياته، وتلاوة ا-ظبه، هذه ل ع،؟ل افه تعظيم تمت إذا محي يم 
الإيإن،مى يكون ما أعل عل هم كانوا ؤإف إي،ايا، يزدادوف أثآم ثلث، لا المسلميرا، 

.jلكنيراتجيالإبج١ئكانأمم
علومف لهم، فتتحز االلأذ5ه، آدم لبتي ءِ؛<؛جل اش سخر أيقات الحديث، وق 

افجشإ جنود كأيم يحني؛ فالأول. الأول جاء، ش كل ثكتب، الساجد أبوامب، 
الآثوفالأث'ل.قء؛لوثةرا

وجوبالفائدة هده من تفيد ونذكرا، تتمي الخطبه أف عل دليل هذا ول 
مزوين للصأوؤ >ودءكت ؤإدا تعال؛ اممه لمول واست،اعها؛ التحلبه حضور 

يجوبعل به شتيل، اظه، إل أي؛ اش® ذكر *إل فنقول؛ لالحئقن:ه[ ذَؤأشه إق 
إليها.والأست،لع ا-إثئعة حطبه حضور 
حزصعل دليل ظ^بمتق عود مبن افه عيد هع علممهحديث، ق [ ١ ] 

لمولصمهم؛ مد هم غي وجدوا إذا ثاثمهم وعل اُبمتة، ل التقدم عل الصحابة 
الأول.هو يكوف أف وأحئ، مثه، ائممد كأثه ٠ أربعه٠ار ®راع عود؛ مابن 

كإالمصاحف د،كرايي ولا بكتابه، ولا بمئديله لا يفيه الإنسان مدم والمراد! 
يقعوبعضهم المنواك، يصع وبعضهم المنديل، بمع فتجده اليوم، الناس بعص يمعل 

المفاتخ.

(.١٠٩٤)رقم الحمعة، إل التهجير ل جاء ما و1ب الصلاة، كتاب ماجه؛ ابن أحرجه )١( 



٦١٢؛تاو،اسلأةرب1به،لأةاستا 

ساموكول1ظالأني

قلهإللذالعلكاء احتلث ولهذابقسه؛ الإنسان يقدم أف اِبمئعة إل فالرادبالممدم 
لنفسه.ل؛حجز0 ا،لكان؛ ق الثيء وصع واز جل 

أذلاي. إل ةالت أجاوْ فمن منعه، مذ ومنهم ذللث،، أجاو مذ فمنهم 
أحد،فيه يصلا لذ ا-لسمة مكاف لأو الثجز؛ مذ ثؤغ وهدا ٠، المجير ي ا-لإمة ببناء 
محمهدا وأف محوو، لا إيه وةالات ذلك، مع مذ ومنهم صاحبه. إلا فيه ينتقر ولذ 

منه.به أحي غثره ،لكان 

الكال،به لحجز الثيء هد.ا وصع إذا اله وهو هدا، ل التفصيل والراجح 
لحاجةبه؛ بأس لا هدا فإل عدؤْ، انتهاع يعد وميعود لعدو، المجد مذ حرج وقد 

فهداومتجره، وأهله بيته إل وحزج المكاذ، هدا حجر كان ؤإف الخروج• إل الإنسان 
منه.ا،لكان بزا أحي لأثه محبق؛ من عل جناية 

ا.قئا.يطاماثا؛لألكألذاَلأخن 
®عاوكمومالم: أله وعل عليه اف صل قوله ل والوقار الثيؤ يئن ]٢[ 

تحالتاش قال، الماطن، 3، والثكية الف؛لامر، ذ الوقار أف ُ والومحار،اُ الثكيته 
بحسن،وقورا، مطتئنا، الملم-، محاكذ فيكون لالمتح;٤[ ه آلمقيتثذ مبم" ف، ألتبجه أزل 

والمروءة.الوثار نحالف، حركايت، لا 

من٤(،  ٦٣)رمم وضرهم، للمرصى السجد ق الخيمة باب، الصلاة، كتاب البخاري; أحرجه ر١( 
عائشةحدث 

اجد،المكتاب ومسالم; ٩(،  ٠٨)رمم الخمعة، إل المثي باب الحمعة، كتاب البخاري; أحرجه )٢( 
نْ.بمنبهريرة أي حديث، من (، ٦٠٢رنم)وسكينة، بوثار الصلاة إتيان استحباب باب 



^قضاه1همهمصالإئماسبجحتبل ٦١٤

ؤالنئث((ص ذ\ؤخ\ ذ\لإأص: \لألأأ ظ\ ه: ١^ 
لثكوطاتئا١ا.خطاة؛ هارب:ئ ه. قق 

محل

١^،زص الفر، وشوبا٣ا، 
ؤإرالإوايثة؛

اثزوصالأمور من ولوكان أصمحي، ا-قظا ُين اقائ لأة نو، هذا ي [ ل١ 
وملم.وعلآله عليه افه صل الس لسنه 

خط؛ثه«راآعنه بما ينحط يزجه بما له ^ إلا ٣ نحط »للم M وأثا 
ظاو.نو هذا ففي الأض لزيادة حْلاة بخز أو وأثا المعتادة. اخلزة فالمراد 

وا-صا.العنل أة ' لآمحهآإدئُأحمد الإمام عن أحرى ووايه ميأق ء ٢ ت 
أبمى.والاJغن أو١^، بالبمور ثتيت، ]٣[ 
الثائحة<ا.زأو\ؤ الفكر، وهص الشعر، ررمطع ت بقوله اكفليم، يئا ]٤[ 

هذهترك ولا والعانة، والإط الناريت، مثل؛ يطحه يس الذي الشعر ودني 
لفاذ الإنجنل ولو ومحا. و. الض لأف يوتا، أرمن ١^ الأشياة 
أوآخرحمعة،الشهر، ق جعة أوله سخي أف مثل حشا، لكاف لاينسى حتى معينا موعدا 

الماجد،كتاب، ت ومنم (، ٦٤٧رنم)الخإعة، صلاة فضل باب، الأذان، كابح اوخأرىت أخرجه )١( 
خ؛هءتئ.مريرة أبير حديث، من ٦(، ٤ رنم)٩ الخإعة، صلاة فضل بابظ 

(.٤٠٧(،والإنصاف)T/ ٢٦٣والفروع)ا/(، ٢٥٦والخي)Y/ (، ١١١الهداة)ص:انظر: )٢( 



٦١٥ةت1وااسلأةربمبطةاسات( 

ويتطهرالخمعؤ يوم زجو يشل ررلأ ت ثاو ه اش رنول أف سعتد ابو روى ج
قلايمرىنحرج ئم بتته، طي-تج ثى ويمس ديدهذمذدهنه، بذمحر، انظاغ بجا 

ينهما له عمن إلا الإمام، د\كثم أف1ت يم لئ، محب ما يصل يم ائتم(، ^؛١ 
ابحاري.زواه الأحنى« الخئعه وبتن 

ا■لحئعهررصنل قال،1 انه . السن؛ عن رري لها واجب،؛ الئسل أف وعنه؛ 

أفلأجل ولكن التومت،، حذا فُ يعبدا لا سهر، كل من جعة يالث، أو جعة، ياي أو 
الشمطال، إذا إلا أربعين،، عل فزاد يي اكومث، رك إذا اف الإنلأف ضى؛ لا 
.حيذ من فتزاJ الأربحيرئا قي ١^ أو 

أمور!عليه ؤيدل، واحسا. أو4 هوالصحح، هدا ا ١ ] 
؛؛p^،ا-ئق؛ljأعلم من صدرت وقد الوجوبا، ؤ، صريح *واجّيج* لمظ الأونات 

ا-قلق،أفصح ؤمن الألفاظ، اض؛مدلولامحت، أعلم ؤمن ، يقوو بجا الخنؤ، أعلم يمن 
يدعوه( jiالأمة مى وهويريد اللفظ هذا مثل يطلي، أف بْكر، فلا اُظؤ،، أصح ؤمن، 

•الوجويج 3، فهوصريح ثاووا، إذا 
شكلا الفقهاء مصنفات من مصق_ا ق و-حددئ، لو العبارة هده أ0 ومعلوم 

أالأهم،من صدزلم، وثد فكيف واحب، اله ^5، القارئ أف 
الأمرق والأصل مكنتسل* الخئعه أحدثم آتى *إدا قال،ت ه الرسول، أف الثان؛(؛ 

كييتبمأن، م»ء عذ بمالمث آل؛ات( فمال،؛ المحالث هدد اش لأف الوجوب؛ 
لالور;"اا"[.أل-ره ءداب أزشتم نننة 



حتيلايدبن الإمام ص ي !^ ٥١على اصليق  ٦١٦

بنوعمر اش تيهبمنن عماف بن عثإف فإف الوجوب، مهموا الصحابة أ0 الئالث،! 
ا،لؤم0نأميت يا وافب فقال؛ به عرص وكآئه الحمعة يوم الناس تجلب ظ^بمنه ا-قلاد_، 

عاليهاممه صل الؤى ئال وثل أيمحا، والوصوء فقال؛ آنست،، ئم يوصأت أف عل زدت( ما 
ذلك.عل فلانة هيشل«ااا اكه أم "إداأش ومالم: وعرآله 

الر؛يكالرٌنل ثمرْ حدين، إلا فيه وليس الوجوب، عن لصرفه موجب ولا 
٠أءصلا(ُ محالعنل اعتنل ومن ؤننمث، قيها الخئعه يوم ثوصآ راش وهوقوله؛ اللمظ، 

كلامفهو النبوة، مشكاة من تنرج لم ايه هبزم تكاد سمعه ما بم٠مد الكلام هذا 
منالخلاف، ق ما عل أئم، قوآئوه قاله قد الث<أسول يكوف أف وبعيد ركيلئ،، 
محمرة.عن الحسن 

اليثرقال وقد الإمحانم(. عدم من أحوط الناس عل ذللث، إيجاب أيصا؛ ونقول، 
٠.وعنصهااُ اسيرألديته ممد النبهات( امى 'رمن 
لممعل لم لو بحيث، حدث من العنل كوجوب، وجولإ هل قجذ•' قال فإذ 

صلاته؟يصح 

رنمالخ«اأة، كتابا ت لم وم(، ٨٨٢رنم)الخمعة، قفل باب الخمعة، كتاب اليخاريت أحرجه )١( 
تمحهبمثئ.عمر حل.ينا من (، ٨٤٥)

يومالغل ترك ل الرحمة باب الطهارة، كتاب داويت وأبو )ه/خ(، أحد الإمام أحرجه )٢( 
رنمالخمعة، يوم الوضوء ل جاء ما باب الخمعة، كتاب والترمذي. (، ٣٥٤رنم)الخمعة، 

من(، ١  ٠٣٨ ) رقم الخمعة، يوم الغل ترك ق الرحمة باب الخمعة، كتاب واكائي! (، ٤ )٧٩ 
•ههليقنئ جندب بن محمرة حديثا 

افاتاة،كتاب ت وملم (، ٥٢)رقم لال.ينه، امحتبرأ من فضل باب الإيعاز، كناب ال.خاريت أحرجه )٣( 
ظ^بمعا.بشر بن النمان حديث، من (، ١ ه )٩٩ رقم الشبهات(، وترك الخلال، أحن- باب 



٦١٧كت1يااسثة)وابسلأ،اسات( 

-أي:أنة عتز قصة ق سهم إحماعا يكوف يكاد الصحابه لأف لا؛ محالحواب: 
فيها.مزطا وليس لالصلأة هوواجب بل الصلاة، لصحة بثزط ليس او— الاغت

الصلاة؟يعد الئنل عئزئ وهل قائل؛ قال يإف 
الصلاةانتهت ؤإذا ا؛قئعة— لصلاة ~أيت للجمعة العسل لأف لا؛ فالخواب؛ 

اكصود.انتهى لأيه العسل؛ مى قائده فلا 

وتفوحالعرى، فيها يكءر التي الخر وايام الصيف ايام ل الاغتسال، ؤيتأكد 
واجب،ا-لإئعة عسل إل ;ِتهاسقوقال: ٠ سمة؛ ابن الإسلام نيخ توئط ولهذا الرائحه؛ 

بالاغتساو.إلا تزول، لا رائحه فيه مذ عل 

بالتميد.المزو من أول- الوجونما عموم ~أعنيت أول العموم لض 
لكذباشل، نزول أن فلأيكن اويل ل فة الكره الرائذ كانت، bذا 

قويهرائحه لها آمحلياب يوجد لأيه الرائحة؛ محمم، قويه بأؤليابه يدهذ أف المش ثذ 
الرائحة.نحقق 

آحر؟رجلا ثوذي قد الرجل بجعها التي العطور بحص قائل؛ قال، فإف 
نيأومفلأ:ظثؤ

®واجب؛؛قوله إف يقولوف: الذيذ يول عل يجيب كف قائل• قال يإف 
هاوموو إف ؤيقولوف: واحبا< عل ®حمك، كقولهم: العرث اللثة ل م_د هذا 

اللثة.عليه يول بإ فهويآق اللثة، أهل فهومن ميم، عربأ بلسان يكلم 
)ا(الأخياراتاس)ه/ي«م.



سقضاه1نينيصاسمماسبجضل ٦١٨

ُمسلما رواه '٠٠ طساا بمس وأذ وسواك، 

سب؟

لأوام،؛هآ أذ الأٍنل لكن فإذا للواجت،، ش أي والأنل لا. الخوابح: 
علظاهرها.اشبموص فالواحبإجراء 

العرنم،؟عن مورويه عبارْ هده إف ءالت من واحب® عل راحمك ت مول إ0 يم 
فيهوالأصل واحب، المسلم عل السل، حى إف ثم . عبارةهذه تكون قد 

اوسووخمنها التي اّقنتة الحقوق مى امئى من ولهذا الأصل؛ لهذا الوجوب، 
للاستحباببأثه منها واحدا اصقنى من ٠ خمثة،ا المسلم عل النلم اءحق وله. قق 

بالأم.طولب 
رواتهأحد أف عل بالاتفاق، بواحمت، ليس فهذا طيبا يمس وأف السواك أما [ ١ ل 

ولكيها ادرير فلا السواك وأما فواجب، الثنل أما ئالات رق.بمنن معيد أبو وهو 
الاعتناو.من محثل كا التفلف من به بجل لا الئواك لأة توك؛ 

وشقا•'من الحدين، هذا ق أحطأ محمذآسئ المولمؤ ل٢[ 

التفهيم،.عل ل تل صعة وهذه رويُ ُلءا ت قال، أنه الأول،ث الوجه 

اسهنمل مهر> لأول 

كتابو٠سLJمت (، ١٢٤٠)رقم الخنائز دادب1ع الأمر باب ابتائز، كتاب التخاري" أحرجه )١، 
ظ^بمه•هميرة أثى حديث من ٢(، ١ رنم)٢٦ السلم، حق من باب السلام، 

سليمين عمرو قول من (، ٠٨٨ ر رنم للجمهة، الطيم-، باب الحمعة، كتاب الخاريت أحرجه )٢( 
خت.بمثن.الخيري سعيد أف حديث ل الأنصاري 



٦١٩ةت1باسلأةرب1بْلأةاست( 

الخئثةوصأثوم ءرمذ دال1 افه رثول لأف الأول؛ والدهب 
حض.حديث هدا الرمديت يال \ثذذاا هالئنل اعتنل ومن ؤننمش، هبها 

ؤاللن١^^ فيه ذكز دك لزالأنمتاب، ناي به ود الأول ناو 
ولياثاجمح،أاآ.

عدفظ نالأهضJ اك« )رثن؛ كنِله: '؛ ٢٣١بمد  ٣١

الثثنأصحاب كل : ٣١أ>-بجا )امغ(ر٢ا: j قال محلم((راا -كز ض ؤاجي 
الأزبمة،القش وأصحاب أحمد والإمام وملم البخاري أحزحوها، والصحيح 

.^٥٤٠١٠ّكل عل واجب الحئعه ررعنل الحديث: هدا أحرجوا كلهم 
مثلايعني: العلكاء،  ٤١١٢بإ■سلمنا ؤإذا واحي، ليسا أما منثم عم هدا [ ١ ] 

االإحماع،هدا حرج فتقول: عثرواجبم؛ والقلب الئواك أف عل أجعوا العلعاء بأ0 
ولهذاالعلعاء؛ مى قليل م إلا -jL مل ولم صعيثه، الأفران ودلاله بواجب، ليس أثه 

والسعال.بالحمم المران ق ئووج كاJت، ؤإذ حلال الخيل أف الصحيح: القول كان 
لولكن النير، بطلوع يدخل الئزئ الين؛ لأن شك؛ لا احت،ال فيه هدا ]٢[ 

كانالشمس لملؤع حتى أحزه إذا لاثه أحس؛ لكان الشمس حللؤع بمد ما إل أحز0 
فيه.مشكوك أمز النص طلؤع ومل هطعا، الين؛ ل اعتنالة 

كتابت وملم (، )٩^١٨ريم الخمعة، يوم الغل ضل باب الحمعة، كتاب البخاري; أحرجه )١( 
;هئيبمتد.الخيري معيل. أبير حديث من (، ٨٤٦)رنم الخمعة، غل وجوب بيان باب الحمعة، 

)أر(بلوغا،لرام)ص:ه"آ(ّ



سقضاه1نينيه4اسممأسبجص ٦٢٠

امحلؤإن أيزأة، زا-اثا:ة شبمة اعتثو هإِن بماذة، لأنئ 
غنلالخئعة يوم اصثل رامن عفييآقأمأ لموله محزيه؛ أف احتمل وحدها لهجناثة 
لمولهمحزية؛ لا أذ واحتمل حاصل. وهو التنظيمث، اقصود ؤاف ' الخنامهءا

فنءخسيىماة«اآ'.قهآلثلأمُ: 

®إيإالإت وّآله وعل عليه اممه صل البي قال وقد المائة، مذ لأيه لتم، [ ١ ل 
الأvلباشثات،^١ا.

الخناثة.كئنل ]٢[ 

لأنهنؤاة« U إلا صلا من للثزء »يز بالمض ١^ روى ه الفلاهئ ]٣[ 
الحنانةإذا هامئماثويىااُىواكىهرهمحئ 

عبزئه.فانه للجئنة، اافتل نته ذهنه عن وغاب 

بدولا حدث، عن الحنابة عنل لأف محزيه؛ لا الحنانة يوف للجمعة لونوى لكذ 
الأغل-عن الأذثى محزئ ولا حدث، عن وليس تنفلس الحئنة وعنز بالج، ريعه من 

الرانته.ْع المحي محثه والث\وإؤ نوى لو كإ صح، حميعا ولونوامحا 
الفقهائ:قال بل محزئ، للجمنة واعشز عاد P ا-إلا:ة، ض ولا اغشز ؤإن 

للبمونئأ ولا، للواجم_، أذشل أنحل إلا 

كتابت وملم )١(، رنم الوحي، بدء لكن كيف باب الوحي، بدء كتاب البخاري* أحرجه )0 
بنعمر حديث من (، ١٩٠٧)رقم الأعإل ءإنإ ت قولهباب الإمارة، 
الخطاب

الإمارة،كتاب ت وملم (، ١ ر رقم الوحي، يدء كان كيف باب الوحي، بدء كتاب ت البخاري أحرجه ( ٢ ) 
حئ^بمثئ-الخطاب عمربن حديث من (، ١٩٠)٧ رنم يالنيت؛ا، الأعإل ارإنإ قولهس• باب 





^قضاه1ششق4اسمماستيءنيل ٦٢٢

لأمشخش؛ إز محلا ^54، ح\ ئارعا اشجي ول نإذ 
محييلم اس1ّع، وداخله اشجد ق الناس اودحلم ؤإن نموسهلم. حى صثعوا 

ؤإليقوموا، حى جلس مدموا، ياموا إدا أقم قعلم موصنا، لثنيه الداجل 
حاجة.موضع لإنة كدطيهلم؛ مله دللث، ينج لم 

ويللة ئ؛ ؤإذ عثه• مممؤ، محه؛* وعئلس ضْ مذ الرجل اوجل ررلأمحملاُ مال؛ 
..............................٠......'،. ٢١٧خاز؛لأنالخق

الثجلأف محتمل عين محثه فهي العموم، الناس يثحتر الذي الرجل ي الحديث 
لأجلشحش أف نرى لا لذللث، هرجه؛ محي لعله شحش أثه ويقمل لمرجة، شحض 
الأحيان،بعص نراه كعا هرجا يدعوا أف لهم يثغي لا تهدموا من أف نرى لكن المرجة، 

سعما أحيه وب،ن ينه رجل كل ت تقول تكاد ت يعني متسعان، الأول الصفوف ق قحد 
'م

مكانا.لحذأ محاق ممن لعرهم ومغ للم.حلأ، يصن ا وهن. احر، لرجل 

عنه؛الرجر 3، فهوأبمغ النهي بمعنى الص جاء ؤإذا النهي، يمحى هنا القي ا ١ ت 
٤^٥.يقيم لا ال دألالإنوشعه نجيه صار بحيث معلوم، أمر هذا أف التمييز! لأة 

الصم؛الصش ولا ابنه، ولا الصغن، أخاه يقيم لا ائة المؤلف كلام وظاهز 
أفبحور لا ايه ■ص، وهدا م،كادهاا وتبلس ع؛رْ يمم أذ لأخب ّرولبمف قوله• لعموم 

الم.هذا كان مهعا مكاثه ومحلل عيره اف الإنيقيم 
للجالسالحق لأف ؛ j_jlه فيه وأخشة مكانه من اولحل له قام إذا ]٢[ 

فلاش.أنقطه فإذا الأول، 





حنيلايدبى الإمام فقه ق الكاش على اصيق  ٦٢٤

فواهس رقئه بي وهل علك• اإئلوس بي ؟كل لم مصل له رش و1ف 
ُ.وجهازا فته مونحعه؟ 

حصن—إذا فيه لبملآ مكان ق شيئا يفرش ~أف جائز ذلك أف الذهب' ]١[ 
عليه،مؤ أذ محوؤ ولا رشة، للذي المصل هذا لأف فيه؛ عئلس أف لي وليس 

عإو0.مال ق متصزف 

لكنهلمأن:زسُ؟
وجهمرتفيه إف المؤلم،ت يقول 

حق.بعتر وصعة هذا لأف يريعة؛ أف له الأول،ت الوجه 

يزمحعة.أف له ليس الثانرت الوجه 

سوفلورمعه ايه ثك ولا الصلاة، أقيمت، إذا إلا يزمته أف له ليس والمذم-،ت 
الأحرإل متهإ واحد كل ؤيظث وعداوة، وشجار حصونه صاحبه وبان بينه يكول 
الصالمح.جف من أول الفاسد ودرء عص-،. ثطزه 

هم١^^٠ الناس عن يئجره أوعيرثْ مصل يضع الذي الرجل هدا يّصح لم 
الكافعتزك حزمت، همنتا إذا لأيك، هذا؛ معل لا أحي يا ويةالت منه، به أجي 

المحي.،ممدم ق للئؤ مكايا وصنت، قد اثكؤ عل وغث«ال ف[وإأا سلت، ؤإذا الفاضل، 
عئجزوف١^ أف الاس يشاهد فيإ الأل ١^^ هو ك،ا والمماJم، الحضور ي فتهاول 

شهصمن قد أثه يزى لأثه الناس؛ أحر ي إلا يأتوف لا تجدهم المميتة لأماكن اق 
متأحز.الأول، الصم، ل يكوف أف 

(.٤٥/٢(،ومماذحاكاع)٢٦١/٢اض)م:



٦٢٥هاباسلأ،ربابه،لأةامج( 

ووىة ؛ به ههوأحو إليه عاد يم باجة موصعه ثى اّبمابس قام محإف 
مهؤإلتؤ رجغ م محلمه مذ أحدثم مام ارإدا اش. ونول محال ئال؛ أبوهريرْ 

أحولأ<<وواْسلم.
ثهاستحب احد فه يتحطاْ لا مكان إل التحول يأمكنئ ثعس ؤإذ 

ئعسرءإدا يقول! اممه رئول شمعت د1ل! عمر ابن نوى ج أ؛ دلكأ 
حديثوهو )اثنتي(. من عمم" إل مليثحول محلسه الحمنة يوم أحدكم 
صَ

منيقيم أل وله بمكانه، أحي فإيه ر-ني، ثم لعدو، محلسه من قام إذا أما [ ١ ] 
ثيرث-ى؛اله عل يدل ثسا مكاثه ق يصع أف لعدو حرج إذا له يتغي لكذ فته• جلس 

حصلما وكل مكال، عن ئتر ومال: رجع، إذا النولع محمر أحد، فته عملس لئلا 
•حر ؤهو بمن الساحره درء لأ 

يحديث،الولف، له واستدل آحر مكان إل يتحول أذ فالأئشل تعس إذا ]٢[ 
وعلعليه افه صل اللمي أف له يسهي• وربا صحح، حديث إثه وقال! ٠ لمنتيءر اق 
إليتحولوا أذ الشمس طلؤع بند إلا ينتمظ ولم الثمر ق نام لثا وملم آله 

نكانمُأ؛.إل فازمحلوا عازم، 

عنْلب،،والإمام ينص الرجل باب الصلاة، كتاب داويت وأبو (، ٢٢)T/ أحمد الإمام أحرجه )١( 
منيتحول أته الخمعة يوم نمس فيمن جاء ما باب الخمعة، كتاب والرم؛وىت (، ١١١٩)رقم 

هبمعا.عمر ابن حدث من (، ٥ ٢ )٦ رقم ه، بال
كتابومسلم* (، ٣٤)٤ رقم الملم، وضوء العليب الصعيد باب التيمم، كتاب البخاري! أحرجه )٢( 

;محممحقبمتن.حسمن بن عمران حدث من (، ٦٨٢) رقم الفاهة، الصلاة قضاء باب الماحي، 



^قضاه1همنيصالإئماستيءتيل ٦٢٦

محل

يومعثل ررمى ^] J^Sc'^Oاممه رثوو لمول الإمام؛ من الدئو وينتحب 
داثغ،الإمام، من وديا يركب، ولم ومشى وائثهر، وبكر واعتنل، الخنعؤ 

ماجة١^؛ نواة ؤيامها« صثامها أجئ شثه، عمل حطوة لأكل له كاذ يلع، ولم 
وافّانح(•

^^ماض،ثمحاأةاكنآن،...........

قثش قحش، لا له! فنقول الناس، رهاب يتحش أف هذا من لزم إذا لكن 
يوثرلا كان إذا أو مثلا، ا-اثاوس ثنيم أو باشوك، النعاس طرد وتحارل، ^١^،، 

أفنحاول، أيه ايإ الإمام• بي؛ مو ت يعني قليلا، إليه واشحد'ث، جاسه إل من عل 
:طئداشاز.

سجادةمثلا مصع متعك،، ولكنث متأزا، الإنسان حاء إذا ءاتلأ قال فاذ 
المجد؟ل لكنه موضعه عتر ق نام م موضعه، ق كتابا أو 

باس.فلا المجد ق دام ما فالخوايح! 

أمذللث، موو الأنحل فهل زجلا ثؤتئ مكانه من زجل قام إذا قاتل: قال ؤإذ 
عإت0؟يوتز لا أف ينصحه 

هذار؛معل أف ينبغي لا ررإثه له؛ هلت، لو لاعذ للمصالخة؛ ينظر فالخوارن،ت 
زدديهإذا وأنتا لثكرمك، إلا قام ما لأيه محيء؛ ميه ق صار إياك إيثازة وردذيت، 

ثنصحه.ذلك، بعد م الإيثار، ٥^١ ثمل أيك، أرى قاليي أهأثه، 



٦٢٧ةتاو،اسلأة)بمسه،لأةاسا( 

هاممه وئوو عل الصلاة من وت5ثئ الإجابة، ثاهه يوافق لعله الدعاء مى ويآكثر 
،٠٥٣١ئوزْ هزأ ررمذ محال: انه ه السل عن يزوى لأية -،؛ ٥٣١نونه ويمنا 

اكئته«.^ يزم 

فقئ
اص؛،خزم اظة ق هإذاأخد الظل، الإنامء هن هإذا 

مممىلثوت،، هثد ]نبذ، ^،: ٥٥٤والإمام لصاحبك هك رءإدا الثى.ت لموو< 
ه.

جالملوعمن ا-إثمعة يوم آذلأؤ0 كايوا أمم مالك أف بن ثعلبه ونوى 
١^٠،ض:ض أخد وكئي زَللم ص قام ^j،، نكت ظِذا ١!^، هل 

يملأخث؛اص؛اااف.................

قإشكال ولا محرم، ا"إثئعة حلجه حال، الكلام أف هدا ل التعيرئ( الصواب [ ١ ] 
;ه؛.بمنلأثه التحريم؛ عدم ل رواية ٠ أحمدُ للأمام يكول أل وأسعرب هدا، 

دليللا فإيه استدلالا أوزدوء وما واضحة، هدا ق والثنة بالثق، التمئكى مى ورحمه 
الخهلبن،أف إذ لتلجه؛ ا-معلع عن يتكليمه يئثغل فلا الخطين، يكلم الرجل هدا لأف فيه؛ 

إلالضرورة دعت، إذا ما ذللثؤ من ؤمثتى تكليمه، عل عئْلب، ولا يكلمه ، سوف
شحنايزى أف مثل جائز، ذللث، قاف هاكة، من معصوم لإنقاذ تكلم لو ك،ا الكلام، 

لإنقاذلأثه واحم،؛ بل جائز الكلام فهنا فيتكلم؛ نحوه أو بتر ق ينفل أف عئثى 
معصوم.

٢١ رص؛ والدابة ١(،  ٨٣/ ١ ) دالوجهئن الروايتتن انظرت 



سقضالئ1ششصالإئماسبجص ٦٢٨

للأم؟أورذا لئواو جوزا بمكالإ وهل 

لكتحل لا و للطم: يقوو اخئ؛ه ١^، ^١ ولكن ، ٣١ق؛ لا \.فوب: 
امحم،ولينهم بامياء، بمثه لئلا ا>لأمك،؛ عل تحيك أل لعثوك تحل ولا سلم أف 

فائدتينIاستفاد -يذا أ-؛وه فهوإذا 

ؤسل؛.ثانيه ص0 يعود لا حتى إءكلم ا-يعرف أف له: الأول الفائدْ 
الكم.تيمه نفسه عن يدمع أف يجئه• لم لمذ الئانه الفايده 
الضلأف فلا؛ بالمائة وأثا سلم، بالاثان؛ أثا نقول: الكلي؟ يئن وهل 

الأذ والثنو آ Jثوثاار ممد انصن، عئطب: والإمام لصاحبك ينث، ررإدا ال: ق. 
جعهملأ لعي رروس ءفيدادثلأْؤئم: قوله معنى فيكون هذا وعل ا-إثمعة، أجز يد.رك 

صحيحهصلأيه بل ثبملل، صلاثه أن المعنى وليس دذ1ها، يد.وك لا اثه يعني• لهااُآُ 
لعي.لأيه يناله؛ لا الخاص الخمعة أجئ لم حلأما، ذلك ق أظن ولا محريه، 

محلالخهأر محثل تجلث، ي؛ ثكلي ١^^، )رأن أحمد: آلازم ئث ول 
مح:قوو:أس،لأسق«رم.

ومسلم:(، ٩٣٤رقم)محل،، والإمام الخمعة يوم الإنصات باب الخمعة، كتاب البخاري: أحرجه )١( 
هريرةأبى حدث من (، ٨٥ر١ رقم الخطبة، ق الخمعة يوم الإنصات ق باب الخمعة، كتاب 

خ.بمتن.
من(، ١ ٠ ٥ رقم)١ الجمة، فضل باب الصلاة، محاب وأبوداود: (، ٩٣/ )١ أحمد الاط،؛ أحرجه )٢( 

قت.بمه.عيب حدين، 
خ.بم؛ما.عباس ابن حديث، من (، ٠٢٣ / ر١ أحمد الإمام أحرجه )٣( 



٦٢٩ممUاسلأ٠رJابملأةاس٠لأ( 

سفإنانحل س^ذكناموهفياض ق\دق\ذ: فإن 
ت،لوجود تش دعاء وهو كلاما، وليس دعاء فهدا عليه صيف لو فالخواب: 

أوتقول•منحوللث،. عل تثوش لا بحيث، عليه، وملم صل اللهم تمول• فأسن 
إليهينتؤع دعاء عل ا،لوئن أف إي أسق؛ دعائاك بتزلة الخطيب صلاة عل تأمينث لأف 
للج■

ربآإ،كنثونى وعاك ؤ ت وهارون موسى قصة ق سبماةئوةت١ك قولت هل>ا ودليل 
ششنتئا سخيؤئ ص لياوأ رقا ألدتا أ-لإوء ف، وأتوي زثه وملأم لآورك> ءاثق 

ينتثن قال 0 الالإ آلئداث جأ لخئ محيموأ فلا فوهر ء لأئأ أنص ء 
يزمنكان هاروف إل قالواث لكن موسى، والداعي يوستحم-هم[ له 

افهصل اللمل عل تحل أحدا سمنت، إذا قانت، ه دءنقء=قثا أحثت! ^من اف! فقال 
ااآم؛وراكمي.وءاوت،ت إليه ستمع وأنت، وسلم آله وعل عليه 

اللهمٌآميراُ• معنى لأف الإمام؛ دعاء يند ءاآم؛ر،® نول،• أيضا الدعاء محمى 
استجب.

يرفعوفالناس الأحيان يعص نمعوف كإ والأف مزا، يزمن يمولوف• والفقهاء 
لهمالخامل أل ْع أصواكم® رثعوا ®لا لهم• يقول أل الله محاق والإنسان أصواتم، 

بألئقكزْ أصوايا رسوا لوأ-ام أما عمههل، افب عل والإلحاح الرجا؛ هوموْ هذا عل 
عنينهاهم أف اف الإنيقل>ر ولا عليهم، يثكر فهنا بينا رمنا أصوامم يرفعوف كانوا 

مزا.يثن مولول: الفقهاء لكن الثيء، هن>ا 



بذحنيلاجمد الإمام قه ش ايكاش على اصليق  ٦٣٠

يفعلمةولم الرّّول. عهد ل ٌسة وحد ما أف فيه شك لا مما ئائلت مال فإف 
كانواأمم السلف عن تت فهل للثق، ■محالفث فهو الصالح السلس ولا الصحابه ولا 

الخطكن؟ين أيدتئم يرفعو0 

نقلاليس القل فعدم يقل ولم العموم بملريق ثبما ما يقولوف* مالخوابت 
اليدين،ريع الدعاع آدانم، من وأن إحاية، ماعه الساعه هذه أو المعلوم ومي للعدم، 

الذيهو وهدا إحاثة، وقئ الويت هدا لأ0 عليه؛ سكن لا قاسا يديه أحد رمع فإذا 
نحوهأو بعموم ثيث ما أل ومعناه للعدم، ثقلا ليس القل عدم أف إًللاق ثه يتم، 

النقلعدم ويقال• به، يحملوف أمم الأصل لأف به؛ العمل يقل أف إل بمتاج فلا 
للعدم.نقلا ليس 

اليدين،رح بدون افه انع معل، لا نقولت حينها، يفعلوف لا أمم لونقل نعم، 
يديلث،.لا وأنت الصلاة، ق اعفرل؛' "وب، تقول،• ك،ا 

دالءائل:مامحإنيابيفياظ؟فإن 
قدلكن ٠، نرواف' بن ثر عل الصحاثه أيكزه ا-محله ذ اليلءين رمع فالخوابت 

غرذلك،وق الامتصحاء، حال وق ٠ الامحتقاءا حال ق ا-محله ق اليلءين رمع سث، 
\دض/ولا لأتنئعالأثدى،لأاّإ 

بنُعارة حديث من (، ٨٧٤)رنم والخطبة، الصلاة نحفيف باب الخمعة، كتاب ت ملم أحرجه ( ١ ) 
رؤسة;ة.بمئ.

كتابومساومت (، ٩٣٣)الخمعة حهلبة ق الاسسماء باب الخمعة، كتاب اابأحارىت أحرجه )٢( 
•مالك بن أنس حدث من (، ٨٩٧)رنم الاسسقاء، ق الدعاء باب الامحشقاء، صلاة 



٦٢١ةتاباسمةربمبملأةاس«اوت( 

مماو:زيل محام إي ابمة ثن؛ نحك ه الئ ثج محاو: أس وزى ئ
ا-قدث.ويكر ينقينا. أف اممه هاثغ الشاء، هلك الآ5ز1ع، هلك اف،، رمول يا 

اللاك ي؛ يوف آي م و ^٥ ؤغ1ا أزق، ء. قق 
دلكااُ.ق سواء والمريب زالبمحد حطسه• سإع عى ينتؤزبميؤؤ 

مثلا-قظ مى يسثع لا الدي للمنمهجا إل دالت انه ص روي ومحي 
١^،ثئ نبز م.زا، ج)؛ نمن1 افَ، يكز أذ ف. آة إلا بماْع، نا 

زالإنا؛ابمة الخلقثزم ض ش ٍتإإهقمحوط البق لأو الخمه؛ و الداكنة زلا 
نحك.

بجرةبمل لا فإله العام الص وزد إذا أيه العل،اة بعمى ذكر قائل؛ قال وإذ 
به؟العمل لف العن ثبث إذا إلا منه 

شاملالعام أ0 والأصل هوالعمل، الأصل لأل مهدومه؛ ناعيه هده فالخوابت 
رءإدا; Jliالصالخ؛را<ا افي عثاد 'روعل التشهد: ذكز ج البن،. لقول، أقرائه؛ لجمح 

زالأنض،(م.صمحاءلونياضالجقً 
لمس؛،مئنوا:تإفلهأن

يشوشلأ أذ بشرط الفهه، ق يطائ أو القرآل، بمرأ أو يسح، أو ءغ؛ثل، اممه ين.كز 
الكتابيقلب إنسان مثلا يكون ربعا يمغ، فإيه غنيْ عل شوش فإل غنيْ، عل 

بعيدا.ولوكان ينع فهدا الناس، عل يثوش صوت له ؤينضر 

الملأة،كاب ومسلم! (، ٨٣)١ رنم الآ-محرة، ق التتنهد باب الأذان، كتاب البخاري! أحرجه ( ١ ت 
رمحهبم1نّعود مبن الد عبد حديثا من (، ٤ ٠ )٢ رنم الصلاة، ل التثهل. باب 



اصضاهانينيصاسممأسبجءتبل ٦٢٢

أفجيم عن أمحه، عن محب، بن عمرو عن واشانح،، داود أبو وووى 
'•الصلأةا مو ا-لثمعة يوم اشحلق عن ش البذ. 

أصبمهؤبمع نمرإلته، ولكن ؤلحثر، بمهه لم مككث،ا سمخ ومن 
عومحه•

اللمظففي ا-إئئعة، يوم التحلق عن اللمي. بمهي امتدل الوثن [ ]١ 
ضة(ااا؛.»الأطقمو »محوالإمامظ4«وفياكافى; الأم: 

أرتع،هو ما أراد اثه ويشل ا-محك، وت الصلاة مل بإ أراد ائت محتمل 
والإماممحقوا الا-زإذا لأة خناهن، فالي الأم كان فإذ ذلك، ئي ما حتى بمي: 

الخطن،.يقوو عإ عملوا تجلن، 

ءلuإذاكانتحل فإنث اكاي ؤازكان 
الذينالمصلى عل يضيق فإثه تحلق هناك كان فإذا الناس، يقدم اٌبمعة يوم لأف 

شفلهيا م؛ وجه من بالأصوات علميهم يشوش وربا وجه، من للمجئعة قدموا 
ءنالتحلق.

حضوريدأ أذ مل وينتهي ا-إثمعة، يوم المجر صلاة بند حلمه هناك لوكان أما 
فيها•لمي لا فهدم الناس، 

الصلاة،نل الخمعة يوم التحالق باب الصلاة، محاب وأبوداود: (، ١٧٩أحمد)؟/الإمام أ-مجبم )١( 
(،٣٢٢)رقم والثراء، اليع /امة ق حاء ما باب الصلاة، كاب والترذي: ١(، • )٩٧رقم 
ماجه؛وابن (، ٧١)٤ رنم المجد، ل والثراء البح عن النهي باب الماجد، كاب ت اني والن

عمروبنبن اش عد حديثا من (، ١  ١٣٣رقم)الخمعة، يوم الحلق ق جاء ما باب الصلاة، إنامة 
S/CJ.Jالعاص 



٦٢٢ةت1و،اسلأتربابصلأةاد( 

خمألأئة الكلام؛ يعليه محوئا نيئا صرير محيير 5ئل الكلام وجب ثإف 
لأل'؛ إ-يمايمنج معلنه ء مي عذ الإمام مألة ومذ عمم• عل مميتا لكال آذثي، 

ي؟'.محاق ص ؤش1ل ٥^، ر)أئث؟(( \}و\ط: تأل ١^،. 
تروايتان العاطس، ووئ،مستا الئلام، رد ق ِو

الصرير.محذ«ير هامسة آديي، يؤ لأنه بمثل؛ إحداجمات 
منةوالتثمست، موضعه، عر ق نئم اiتlئم لأف بمنله؛ لا والأ■حرىت 

الزاجن،اأا.الإضات لها لا 

بهيتكلم ما عل يصر مر الإمام كان إل استماتا؟ أو وجونا الإجاثه ا ت١ 
كانؤإذ رجنْ. ورث،ا ثانيه، مره الطلب عليه لأعاد ينه لم لو لأثه واجته؛ فإحابته 
مصالذذلك عل -رث إذا إلا تجن، لا الإجاثة فإف والتسهيل الم أنل من الإuم 
هدا،أصئ فلأن يا وءال،ت الصوت، أومكر مثلا، الكهرباء تيار لؤ كعا عامه، 

الضه.ظ لا لأف يية؛ أف نجن قال: فهنا 
ازذ ٠٧١٠أيصا: قال وائه ثأحزه، ;٥^^١ عثإف سمر عم قصة ؤتمصد ]٢[ 

وعلعليه اف صل الم، قال ومد أيصا، ٠والوضوء عمر: له فقال ثوصأتا أل عل 
٠.قكشلءُ الخئعه أحدٌكم آتى إدا ١١ونثلمت آله 

وذلكحمد؛ ولو العاطس، تشمست، ولا اللام زد لا محور لا ائه الصحح ]٣[ 
^نم:كوهواش،ويواللأنالأسإغللاضم، 

رقمالخمعة، كتاب ومسلم: (، ٨٨٢ريم)الخمعة، قفل باب الخمعة، كتاب اوخ1رىر: أحرجه )١( 
يفغقبمتن.هريرة أف حديث، من، (، ٨٤)٥ 



صرضاه1همشههابمماسبجءاابو ٦٣٤

بأسئلأ اّقلته، ينثغ ٢ ؤإدا عئطب. والإمام نائل عل سمحيى ولا 
\0;ذِت\لآ}

قضي
نألذشت ص كال . ١^، لأف الخاءبيا؟أ؛ م ١^٠؛ عترم زلا 

وجهان؛محفيه الوعاء إل الخطيب وصل ثإدا هدم؟ تاعة اية عثأف؛ 

^^غمحم؛لأكهمغمحامح•
طسم،أتجاملِفيصاأل

أحد.عل فيه ينلم لا ومت هدا لأف تسلم؛ وقت عر ق تلم النلم المؤلف! 

احتاجإن : ^lj لكن لا:ثزب، أنئ ١^ كلام فظاهز بمتع كان وإ0 [ ١ ] 
ووث.زب.يقوم أل بأس فلا الخطبه اٌّّّإع عن ينثلمه عطشا وعطس 

كيلك،وليس ثاء، متى شاء بإ بخل؛ أف للخاضا أف ١^١٥—، كلام ظاهر ]٢[ 
حاجة،أو لمصلحة إلا يتكلم لا الخهليب حتى حاجة، أو لمصلحة إلا يتكلم لا بل 

سكللم.أذ عبور فلا حاجة أو مملحة لدون فأما 
الذيائرسث، له؛ قال لحل فلعا بثي؛، الخطيب أوصاْ قد أحد لحل فلو 

بأس.لا أومصلحة لحاجة لكن يمح، لا فهذا ~وهومحطب~ علميه وصيتك 
الإنصات.الواجت، قاف سكت، لم الخهلسب، دام ما هوالصحيح! الثاق الوجه ]٣[ 

*ء أ* 



٦٣٥ةتاباسلأة)طبسلأةاسات( 

محل

هوش;نلإزمحتحجزتجا؛ةزنذم 
قال:ئلأن؟« ررطت;i ممال: نحك ه ذ\]وأ زيل يخز قال: خائن ززى 

يومجاء ررإدا قال: م صنبم راد عأثه• مممى ررلخل قالت لا، 
محهء^ااا١'•دثتجوو وكعكن، ئومغ بمئب والإمام ايئعؤ 
المجد،تحك وجوب عل قدهههث العلياء لعذس يه استدل الحدث هذا ا ١ ] 

وم،إغاقك، م،إع عن الانشغال يستلزم التحثة ق الانشغال بأف ذلالث، وعلل 
بواجب•إلا واجب عن ينشغل ولا واجب، امحك 

ررولثتجورلقوله: والمنتحب؛ الثق عل الواحس تقديم عل دليل أيقا وفيه 
قالإنسان تهلويل أف مع ا-قلبه، لأمت،إع المغ أجل مى بالتجوز الأم لأف ٠ ذهءا"ر 
عليهاش صل الؤي أمر العارض لهذا لكن أصل، والقراءة الدعا؛ بكثرة الئل صلاة 

بمجور•أف وملم وعلآله 
جنسه،من كاف إذا الممل عل مثدم الواحب أف المعروقة: القاعدة هذا من فيوحد 

تفميلأت.فله جنسه عز من كاف إذا أما 

حادحدث من (، ٥٩/ auo)رنم عنطب، والإمام التحية باب ابمعة، محاب مالم: أحرحه !١( 
فهن.



سقضاهانيهمصالإئماسبجءتبو ٦٢٦

قفل

اممبزموو هاو هاو1 ابوهريرْ ووى ئ أنبما؛ اجمعة بغد ينل أف ويس 
^«ززاةمم؛.ئذشاة

زمحن.بمد!بمن يم )؛ 15. ١^، أن م، آئ ص ج دس نز 
ئممقء.

ءمحنثىأنائهكانممُااا.

ومث.وأرح، ركعتان، صفات! ^^، هذه [ ١ ] 

\.إؤق1أ.عليه مشى كعا محيرٌ إثه قال! من العلعام فمن 
فقط.ركعتان يتى فال! من ومنهم 

ركعات.أزح ين قال: ئن ومنهم 
فركحتان.البيت ق صلاها ؤإن فأرع، المسجد ق صلاها إف قال! من ومنهم 

تال:الموله والئتة ركعتي، البيت، ق مل الؤمول أد المغلة الثنة لأف قال: 
فلا:زدالست، ق وأثا المجد، ل كان إذا U عل هذا فبمل أنيحا«اار *صذيمدها 

وسلم.وعلآله عليه النه صل اللمي صلأْ ما عل 
قوللأ0 المسجل«؛ ق أو ^، ٠١١ق مواء أريخا، يضل أف الأحوط أن سل!، ولأ 

فعلمه.عل مثدم ه الثمول 

هريرةأبإ حدث من (، ٨٨١)رقم الحمعة، بعد الملأة باب الخمعة، كتاب •سالمت أحرحه ]١( 
قهن.



٦٢٧ةت1و،اسلأة)وإبه،لأةاتجعة( 

ةإل أووجؤع بملأم، والرمع ا-بمعة بق يمحل أف وسشب 
بملأ؛صلها ملأ اجْنه صثث إذا ل د1و ئاوت ^bJ بن الثائب روى 

تي.ئاذإمثابملأف.نناةتجءا'ل
^١^الوثف أشازإليه الذي الحديث لهدا لا بتا، يم : JUاص وبض 

والفعلأربع فالقوو والفنل، الموو بئ جنع قاوت ولكن ق.بممح، عمر ابن حدث 
وابع.هدا ق والأمر ركعات، يسن، والحمح ركعتان، 

إذاإلا يته، ق أو الحد ق مواء أربثا، يصل ايه القس إليه يطمس الذي لكن 
هوبالأم فالأحذ بتا، يصل كان ه الثر>ول أف ظ^بمنمحا عمن ابن حديث، صح 

الأفصل.
ا-بمئعة~وغم ا-لثئعة —مواء ونقه المرض يتن يمصل أف يس ينم، -ا ١ ١- 

مكانه.من أوانتقال بكلام 
ررخنىظاأزمج(ارن.^: ٣١أثا 

إذاإلا والثق، الفزض يئن \هذ به تجنل فلأنئ ا،لكان، من الأنممال وأثا 
يصلأ0 بأس فلا الثوي، والمجد الحرام المجد ل الزحام ايام مثل مكاي،، لا كان 

تالجيين ق حتى البيت،، ق النوافل الإنسان يصل أف الأمحصل أف عل كانه، مق 

وةالتبيته، ق الرافل يصل كان اللمي. لأف النوى؛ والمجي الحرام المجد 
الكثوثة((ر٩ُ تنؤ !وءِفي ررأمحل 

قتهعن.معاؤة حديث عن (، ٨٨٣رنم)الخمعة، بعد الصلاة باب الحمعة، كتاب مالمأ أحرجه )١( 
السايربن،صلاة كتاب لم؛ وم(، ٧٣١رقم)الليل، صلاة باب الأذان، كتاب البخاري؛ أحرجه )٢( 

هقهبقنئ.؛؛، ثاببن نيئ حديث، من (، ٧٨رنم)١ بيته، ق التافالة صلاة استحباب باب 



سقضاه1همهمصاسممأستيضو ٦٣٨

محل

]السجدة[ثنيره  ٠٥^نز ؤ؛ت الخمعة يوم المجر صلاة بمرأِق أل نثحب يو 
المجرصلاة ق لكن ٥^١٥^^ الني لأف ]الإنسان[ آلامي4 عل آن 

هألدهر ثن جثن آلإمي ض أف ذء الكتاب4 مث ه ٠^ الجمعة: يوم 
اصلا[ََأُُْ ٠مسطم ٥ روا 

الأدييذ؟أوكلام التبيح هنا الكلام هل قائل: قال فإذ 
محلويلأسبيحا كان مواء التمييز، به عمحصل ما اثه أعام— —واممه الظاهئ فالخواب: 

اللام،ومنلئط اللام أنت، اللهم يقول،: أذ لا بيح، التيطول يعي؛ آدثيتذ، كلام أو 
الحلألوالإكرام،لإ:شبج.^^تياذا

حئقتبدأ فيهإ لأة ؛ كاملتي ورتم ال7أاتني بمرأ . اللمى كان ا-اء 
بدئا-بممعة يوم لأف ائق؛ بتدء الحمعة يوم الناس فيذكر ومنتهاه، وأحواله الإنسان 

لأفلا الساعي، فيه تقوم الخمعة يوم لأف أمرهم؛ وبئنتهى وبأحوالهم آدم، حلى فيه 
فيهيس ا-ا؛معة يوم هجن أف يقلى الأئمة يعص يئلط ولهدا الثجده؛ فيها ااسزيلاا 
إثاوريي، الإحدى مقل الأئمة بعص أف كعا علط، وهدا مؤتة، بأي السجدة 

ه؛^١!^ يقرأj_،: جلجأ أف كعا علط، أيقّا ^١ أزه ^،jJ وإثا 
علط.أيقا وهدا ه أن ا؛ؤهل ونصف،: السجدة ه تحل 

تلم وم(، ٨٩رقم)١ الخمعة، يوم الفجر صلاة ق يقرأ ما باب الحمعة، كتاب اJخارىت أحرجه ١( 
ج.ةثن.هريرة أب حديث من (، ٨٨رقم)٠ الخمعة، يوم يقرأل ما باب الخمعة، محاب 



٦٣٩؛ت1و،اسلأة))اب|،لأةاسة( 

تنم؛أف أى ك، ثم U فاوأ ؤإثا ززدت، كإ \ظ محئل أذ إثا فيقاو: 
ؤإمالكملتي، ورثم المزأ أل فإما بك، يليى لا فهدا ظهزها، ومسم الثق عزى 

ؤوق.ومزأ تدعه، أف 

زجل،عله فأيهن والإنسان، بالجدة ا-لإمعة ثجر ق صل زجل قائل• هال، فإف 

•أتهإ ت نقوو نحن فالخوابت 
صلاةأحس أحد لا نموو: الماس« عل التخفيف أجل ررمن وقولة 

رامارمح.بمنئ! مالك، بن آنس قال كإ افه»،؛^_؛^^، رسول من صلاة آتر ولا 
آلهوعل عليه اممه صل البي من صلاة آتم ولا صلاة احمر ظ إمام وراء صقث، 

زط(ءرم
السورمن وعترمحا ا،لومنول ومونة يومف، ونة بيقرووف المحابة وكان 

باأتى هومن الناس عل يثمل والذي كان، مهإ محممأ فهو بالثق أتى فمن الطوال، 
حفيثة.فهي اتى؛السق س أما الئنة، ، ^١^٠

وسلم:٧(، ٠ رمم)٨ الصي، بكاء محي الصلاة احف من باب الأذان، محاب الخاري: أحرحه )١( 
(.٤٦٩رقم)تمام، ل الصلاة بتخفيف، الأئمة أمر باب الصلاة، كتاب 

الخطاببن عمر عن (، ٣٧• رمم)"اليعة، نمة اب بالمناقب، كتاب الخارىت أحرجه )٢( 
ن.بم،ت.

الساببن اش همد حدبنا من (، ٤٥٥رنم)الصح، ل القراءة باب الصلاة، كتاب مسلم: أحرجه )٣( 
موصىذكر جاء حتى المومين سورة فاستفتح بمكة الصح الحم،. لنا اصل نال: ة؛هبمئهت 

وهارون®.



سقضاه1همنيهماسمماستيءتيل ٦٤٠

نحل

ويصثوفا-بمئعه، ثونهإ لم العند تحلوا حمعة يوم ق عيد اص ؤإدا 
قاجتمعا عيدين ه اطه وسول مع ءرثهدت داو،ت أرقم بن ويد روى لها ظهرا؛ 

دإثجةع،<.نحح أن ثاء ررمن ت مماو ا-لمحمعة، وحهستي م العيد، تحل يوم، 
عيدان،هدا يومكم رراجتذغِفي ت محاو انه اممب. رتوو عذ هريرْ، م وض 

ابوداود.روامحا الهاا ثاء إذ محمعوذ وإثا الخئعة، من أجرأْ ثاء لثن 

ق\فثن$1لأو\ئرأاللمي عن وزد قد لأنه ثظر؛ فيه ٠ لآئذآندقُ أحمد الإمام قول، [ ١ ل 
محُكانيد.جسرى.َ

إذابعا يزول، هدا واجب، أم هدا أوأذ سجدة ممصله أنرا الناس ظن وحشته 
•بواجب، ليس إيه لاناس1 قال أو سه، الشهر ق أو سة، الثنه ق ال الإنأحلم، 

أماذ الإنيقرأ هل ركعة، وقايته الجمعة هجر ق المبوى مائل؛ قال فإذ 
الثحد0؟

الأول،ااثكعة ق ئرعث، إو،ا اوسجدة فاسه، لأغرا الثجل0؛ يقرأ لا ءالحوا١ئا; 
هوبوق البمضيه ما إل يقول،؛ من قول عل إلا الأول، الرك،نه فاسه الداخل وهذا 
ثيثز.ما فيمرأ هدا وعل فيقرأها، صلاته أول 

(.٤٠•)Y/ والإمحاف (، ١٨٩)م والخروع (، ١٨٩^)Y/^ (، ٢١٧١الغي)Y/ انظر: )١( 
ج.بمثئ•عود مابن حدث من (، ٩٨٦)رقم ( ٨^١١/ )Y الصغير المعجم ل الطيراق أحرجه )٢( 



٦٤١ه1باسمة)0بسلأةاس«،ات( 

معركهثها زلأ)؛ ؤتشثووه ره انيرس! لمول الإمام؛ عل ا-اثمعه وتجب 
بمر(تحةهايناثس•

إذاابمه زلأف اظتا، زكاذ محلها لب الزؤ انن لأو تجي؛ لا زظ 
ا.الثمرا كحالة الإمام، عن نمطت الاموم؛رر عن نمطت، 

وا-بميهوهتها، ق العيد فتصل واحد، يوم ق وا-اثئعة العيد اجتمع إذا ا ١ ت 
بشربن اشعان حديث، من منلم( )صحح ق ثت، كعا السنت، جاءت مكيا هتها، وق 

وا-ئنه.العيد يصل للإمام، يالتنبه هدا ;ْ.بمئعرر 
حضوونموط ا-؛قمعة، حضوو عنه صمط العيد حصر فتى الإمام ع؛و وأما 

وجويا،م محمن ابمة، م ثى لغد حصر لو أثث بمض وجوك،، نموط لا 
العيد.يفوثه لئلا ا-إئمعة حضور عليه وجب تنصر لم وش ا-بممعه، به وانعمدثا 

محلفهل ا-إثمعة حضور عليك بجب لا ويلنات العيد، صلأْ حصر ض لكي 
م١ولأ؟

عاليه؛بجب الفلهز أف والصحيح الطهر، صلاه عليه بجب لا الءال،اءت بعص مال 
فإذاوقتها، ق ئها محل ا-إقئعه وجعل بالزوال، تعال اممه أوجتها صلأ0 الظهر لأف 

الروال"~وهو مرضها نب لأن الظهر؛ محل أف عليه وجب الرجل هدا محلها لم 
يصل.أ0 عليه فوجب مائم؛ 

العيي.صلاه محل أذ عليه بجب الإمام نقول• أل ايآلإ؛ هده ل فالصواب 
ؤإفا-إقئعه، حصر ثاء إ0 فهوبالخيارت العيد صلاة معه حصر ومن اُثمعة، وصلاة 

الطهر•محل أف عليه نجب لكي ينصر، لم ثاء 

(.٨٧٨)رقم الحمعة، صلاة ق يمرأ ما باب الخمعة، كتاب ت ملم أحرجه ( ١ ) 



^قضاهانينيصالإئماسبجصيو ٦٤٢

كلامه؛محلاهر والظهر،ِق العيد عن أحزأئه العند وهت الخمعهّفي عجل ءإف 
عيدانت صاو الرم، ابن عهد عل فطر ؤنن؛ جعة يوم اجثمع يال• عطاء وى رج 
صلحز عي لإذ قم ركعتم، وصلامحا يجمثمحا واحد، يوم ق ابجنا مد 

الثiةاأصاب مماو! عثاس ابن فعله وبلغ العمحز، 

وقهالأف ؛^٤؛ : ٠١ذالمدهبرالعيد صلاة وثت ق ا-ايئنه عدمت ولو !١[ 
لكنبأس، فلا فدمها فإذا ابمعة، وفث ت يحني رمح، قيد الثمي ارماع من يدحل 

تكونا-ئبه فإف العيد صلاة بخلاف الصلاة، قبل ا-محلته تكوف أ0 ذللث، من يلرم 
المارم_ا.ومذا بندها، 

ثتاتىلا فإما الرواو~ بغد إلا تحح لا ا-بمئعه أف ~وءو ابمهور رأي عل أما 
الزواو.يعد إلا لاثصح ا-إثئعه لأف العيد؛ مكان ق ا-لإئعه بميم أف أي؛ الصورة، هدم 

وقها،ق وا-إقمعه وقها ي *^ ١١نحل أولا؛ أثردا ك،ا بمالا أف والأ٠رب 
الظهر•صلاة عليه تجب لكن للجمعة، بالنته فهوبالخيار العيد حصر وس 

قالخعاعة إقامه لأف ق؛يوتألم؛ يصلوثه بل اجد، المق الخإعة مام ولا 
دامما الخإعة أجئ يئصل؛دللث، اش ثاء ؤإن وحلاف، تضارب فيها يئصل اجد الم

اشعc،.أنمطئ 

اقطبهتقصر أم القراءة ق التمصر مع اخلبه تطويل أمحل؛  ١٥قاتل؛ ئال، فإف 
ذللث،؟ق الثنة ما القراءة، ومملويل 

مئةحطمه وقمر الرجل صلاة طوو ررإف ^^^^؛ السءُا قال فالخوان،! 

(.١٣٣والفروع)٣;١(،  ٤٣/١واض)(، ١١١الهيابة)ص:انم: ;١( 



٦٤٢ةتاو،اسلأءرو1به،لأةاست( 

لأسباب;أممل؛ اخلبه تقصمُ ٠ فئهها'ُ مى 
ا1ق1ؤسص.الأئُل:لاوهع 

طويلهلكنت ؤإذا •ها، وأحاطوا الناس، وعاها مميت؛ ا-محله لكنت، إذا الثانرث 
الناس.سئت، محتلمه— ا،لواضع لكنت، إن نيإ ~لأ 

اشْع ماجايه وطالت، اممه يدي ( juالإنسان وقوف، طال مكثإ الصلاة أما 
ثلئ،.لا أممل فهو 

آقثهن يقرأت ثم ووبعا، ماعه أو ا-ظبة ي ماعه الخهلسث، يظل أف أما 
الئقحلاف هدا باه أعود ]IU_[ ه الكامن يني أعود ظ و ه أرثد 

ابمة.الاسإلأيوم تاتا،حنىولولمممئنط 
 Xء أX

بنعإر حديث من (، ٨٦٩)رنم والخطبة، الصلاة قنفيما باب الخمعة، كتاب ت ملم حرجه أا 
^؛١^^٨١٠مر يا 



سقضاه1همنيهعاسممأصتيينل ٦٤٤

ايءٍالسدين ه|لأة باب ؛ييه 

إث!* * إ

^هةسلكراداومذعا،
لكبهاد،زلأتجيماصن؛^تجاسامماهزة،سمضا 

ررلأ،إلأصظال:ممي؟ئو:
أنئئغ«ققهاال

لليبء)؟ءظ'أقوال ثلاية فيها السأثة هده [ ت١ 

كماية.مرص أما مواْ~ يدكن ~ولم \ائئر1أ)؛زه' ذكزه ما الأول: القول 
علوجوما مي عل ااؤلف به ل امثل بإ هؤلاء واستدل منة، أما الثاقت القول 

®هلعوقال؛ حنن للاعراف قال وملم وعلآله عله اش صل المئر وهوأة الأعيان، 
قال;«لأؤ(نمأر.

١^٠،لأئ الأمال؛ أزيمح اكنل ^١ الأءيان، عف أتجا _■ اكول 
مط،حماعئ بصلاة الساء يأمر لم أيه مع ٠ اءر النحتى حا وأمز حا، أمز صإأس،يوثؤ 

ا،لصل.الحيض ثثجتب وأل< النساء، حتى ما أمز 

الإبجان،محاب لم: وم(، ٤٦رغم)الإسلام، س الزكاة باب الإيان، كتاب البخاري: أحرجه )١( 
خ؛ؤثيبمئ.افه عبيار بن ٍللحة حاويث، من (، ١ رقم)١ الصالوات،، بيان باب 

كتابلم: وم(، ٣٢٤)رنم العيدين، الحائفى شهود ياب الحيفى، كتاب البخاري؛ أحرجه )٢( 
عهليةأم حديثا من (، ٨٩)'رنم العيدين، ق النماء خروج إباحة ذكر باب العيدين، صلاة 

هنهها•



٦٤٥ةت1وااسلأةروابجاسبج( 

الظاهن0،الإسلام ثعائر لركهم الإمام؛ قائلهم يركها عل بلد أهل اص لإن 

ا-بمعه,ئأفتهت عيد، صلاه لأما للجمعة؛ يشرط ما لوحوما ؤيشرط 
تعالع1 يهد لإ إذا كاف أننا لأف ١^؛ زلا ١^٠^ لخحها زلاثئوط 

ركعىمز ئصل مولأ0، عشه م بن ؛ ٧٥١عد قام م وموال1ث، أهiئ بع ارمام 
يشرطقلم ثطؤغ، الوجوُب ئروط فته ايممش من حى ل ناما ذيهك1، .ءو 

محاذلككنانجاشلئع.
ؤإدنوالعلد الإسشطان اسمتاط ق أف يمتفي أحمد كلام ااماصى! وقال 

الإنامبنا:ئ؛نا"•

الصواُت،،إل الأقوال أقرب وهو ' رنماه ابن الإسلام شخ اختيار وهدا 
العظيمةا،لصنحة مى فيها و1ا فهوآثم، عدر لم عنها نحلم، من وأف ^1،، قرض أما 

ؤإظهاواشمة.
أوعل بناة فهدا »لأإلأآنئهوغ« فقال قوغ؛ثثا؟« »ئنل حدث،: وأثا 

يناقلا فائه لنت، واحيا كان وما لسنت،، بحن، وإد،ا يوم، م بحبا لا المحي صلاه 
ا-قص.الصالوارت، بحنؤ نجن،كعا لا إيه أفيقال،ت 

صحح.هدا ]١[ 

ينافئكان ءث،محاصهؤئم الزمول أف لهدا ؤيدل ذلائإ؛ من لابد انه الظاهر ء ٢ ت 

(.٣٥٦)>،/ العانة الاخ؛ارات، (، ١٨٣/ Y٤)الفتاوى محموع )١( 



حنبلاحمدبن الإمام ص ي ،^ ٥١هلي المميق  ٦٤٦

محل

هإذليالزواوااُ،  ١ji^، وقئ ؤيزوو الئص رجع حنن مذ وومحا 
أسبذ عمي ابو روى ة :بمم؛ تحل الخد ثذ حرج الروال بمد إلا يا يخلي 
اممه.وثوو إل جاووا نكبا أف اممه. رّول أصحا'سا مذ لة عمومة عذ 

يعدواأف أصتحوا ^١ سلئوا، أن بالأمس، الهلأل وأوا أتئي هشهدوا 
إلئشلأئلم.نثاة1ومحإأو

قمنتوطنأ الإنسان يكوف أف من فلابد العيد، يصل ولا العيد يوم ؤيماديه 
حضورها،عليك وجب مسافرا" كئث، ~ولو العيد صلاة أقيمن إذا لكن مدينة، أو 

و3نئ،ا,أف أيصا عليلثا ووجب، 
.كان^^١ ]ا[.روووئغ 

الصلوات!فضاء ق الأقسام أحد وهد ]٢[ 
اهس.الصلوات مثل ومحت، أي ممحى فاثت إذا من الصلوات، فمذ 
الوروكيلك، ا-إقئعة، مثل بدلها، ؤيمصى تقصى لا فاثت، إذا من الصلوات ؤمذ 

وضيثمع فإثت الراجح القول عل 
لونهامساو آحن ومي، 3، بعينها محضين، ونمها فائت، إذا مذ الصلوات، ؤمذ 

العيد.كصلأة الأم، 

انجلت،إذا فإما الئسوف،، كصلأة مصي، لا فاين، إذا من الصلوات، ؤمذ 
يعاد.لا الثمى 





سقضاه1ينيصاسمماصيينو ٦٤٨

قفل

يصلا؛حش الأصحى ق ؤثئمك الصلاة، مل الفطر ذ يأكل أل نيس 
^^ماكزخمبج،ثلأ:طئا:زم

مادتأئس ووى ة وئر؛ ممرات عل ثئمطر المحيي• رناْ حرمحق• الم 
ولالبمحاوي• وواْ ممرات• يام حر الم ين؛ يعدو لا اممب. ونول لكف 

•وراا١ا نيأكمحن لمظ؛ 

إليمي هل الأصحك؟ ذ الدح قيه تحل الذي الزيت ص ما قائل: قال ؤإن 
رمح؟قيد الثمس بارتفاع الصلاة فيه تحل الذي أوالومت، الصلاة انتهاء 

فمتىمدينا، يمفنروف يصلوو« لا ومن الصلاة، يتتظر أذ لابد لا، مالحواُ--،ت 
بعدماقة رع مقدار ق ~يعنيت وصل الإمام حصر وأله رمح، محي الشمس ارمعتا 
الصلاة.أدى ئد يكون رمح~ قيد ارماعها 

الأصثك،محي• وق ورارأ' ممتاُت، يأم أف المزن تااهد.اشينئفيمح• 
انلأ؛ألكخمبمنئلكمحله'•

ماؤإلأ أكله، ق الؤئر ينسغمل لا ه الرسول، أف عل دليل الحديث، هذا وق 
درا"•ااديأئهر< ت عزله عل، يص أف احتاج 

حدثمن (، ٩٥٣رنم)ا>وج، نل الفطر يوم الأكل باب الخدين، محاب الممحاري: أخرجه )١( 
أسن.بمتن.

الخروج،نل الفطر يوم الأكل ق باب الخدين، محاب والرذي: (، ٣٥٢أحد)ه/ الإuم أخرجه )٢( 
(،١  ٧٥٦)رنم بجرج، أن نل الفعلر يوم الأكل ق باب، الخيام، كتاب ماجه! وابن (، ٥٤٢)رنم 
نيؤؤبهنن.الأملمي بريدة حديث، من 



٦٤٩ةتاو،اسلأةربابهلأةاسبج( 

نحل

^١؛.مطوي 
لألابابع؛ ق -؛ز يصل مذ الئاس صعقة عل يتشحلث أف ؤينتنث 

المنحد.ق الناس بصعمة يصل اليدوي، منعود آبا انشحلم، يمحعبمثق علثا 
احتلأفعل بثاء روايى، عل أوأزبما؟ وكعتي المنتحلس يصل وهل 
منعود،..ب_( فعل الرواياتِو 

أصللا فهذا ررأوتراا مريم؛ محهوْ أو ثايا له صيت إذا الناس بعض قول فأما 
وردومحي ثلائا، قيه يممس كان الثسول أف ورد الشراب يعم، له* 
الحديث:هذا والدليل صحيح، ض الأكل ق الإيتار مصل* لكذ بذلك، الأم فيه 

رر:محدرا«.
التوكيد.باب من هذا لعل قائل؛ قال فاذ 

وئرا؟يأكل الرمول أف الأصل فهل أصل، عل بثا؛ إل بمتاج التوكيد يعم، ملّا• 
خلافهطوا وثرا؟ الأشياء مى ذلك وعتر وثرا؟ واشر وثرا، لقت،اُي، يأكل يعني• 

الذلا٠ر.

الأصح؛هو وهذا الصحراء، ق يصلنها أف والئنة ١^^-،: عتر عبارة ]١[ 
أففالثئة فيه، يصلول شيئا لهم فيصعوف البلد، ونط ي المصل يكود قد لأيه 

الشريعة.لهذه إفلهارا الصحراء؛ ق يصليها 



سقضاه1نيهمصالإئماسبجينل

أ.أنبما ى صل ج ركس،ى صل وويأنث ممد 
ماوتابوئريرْ ووى ٧ ١،^>^•؛ j صؤ أوحوم مطر من عدر لكو نإل 

•ابوداود رواْ النجد. هِق اممه رئوو بثا محل عيي•، يوم ذ مطر اصابنا 

قفل

يلبسوأف والئواك، والتئظيث، والطيب، لiعيدل٢أ، الإعشاو وثنن 
أخننتابؤا؟ا؛

لأفا-اثئعة؛ عل قيامة يصح ولا ركعتي، إلا بمل لا اثئ والصوابت [ ١ ] 
فإدآ1^، زت النفث، هدا لأف الإنسان، ؛، Jli^١ ي كا;ث، !ى !ئ 

إذاانه الرا-جحت القوو كان ولهدا بدو؛ لها فليس هل>ه أما الفلهز، هل ا-قمعة فاثت، 
العيدصلاة من انتهى قد والإمام ■جئ—، لو مثلا• يعتي• لأمضيها فإثه اف الإنقاسي، 

مز.قلا 
صرنحا،ثثودْ لعدم باتمابه؛ ١^ عل الإنساذ عئئز لا الاغتاو ]٢[ 
مننرثاها بءو0 او الاغتعل التفلنن وص، إذ لكن قياس، فيها ليس والحباداثؤ 

•لذاته صحونا ولمس لخار0 

المجر.صلاة بعد يمج أذ أراد إذا الاغتسال ووقت، 
وسطسث،ينثيز أذ له يثمح، الإنساذ أو الولم،فيه ُيرن الفصل هدا ]٣[ 

هدالأف كا.ةمعة؛ ثيائه احس ويل ؤيتثوك، الئوايح، مى يؤذي ما بإزالة وسظم، 
إذاولأثه قالواI هيثه، أحسن عل الإنسان يكوذ أذ فيثغي المسالموئ، فيه يئتؤع يوم 



٦٥١ةت1باسلأة)داباه،لأةاستي( 

عيداافه جعله يوم هدا ررإو ا-إقتغت مى حمعة حطبه ل محال ه البي أل روي ة
وعلثآكممنه، يمس أذ يصره هلا طيب عنده *كاو وس هاعتسلوا، 

الآمحإعمحي محغ يوم هدا ثال عثي، يوم بمحن؛ ديك ئل بالثواك" 
١^تمح؛زدة النيقلكذ:م، أف _  jjjابمنه. يأيئ بمثلأة، 

قإءروج ا-له يسحب المغتكم، أف إلا التر• عبد ابن زواه واجئعة. لعيدين اق 
وك،ص؛محهُامحأدةلاا.

التمة،لعدم أول؛ انم، من العام عيد قفي أسميع عيد وهي ابمثة يوم ن، نى 
ثلتب.فهدا ثيابه أحس لابثا متطيبا ؛ترغ أذ ان للأنأمكن فإذا 

اوّول.:نثأمح]ا[هذومحعالأ/سىرواةاينسماوأن 
يتجمل.ذللث، وْع ينكم، كان ل ١٠٣^لأف ٠؛ برد٥ر 

والئوانم،:أن

استنانه.عل ذليل لا لاثه ولا: 

الرياء.قلبه ق وياو.خل الشيهلان يزيه قد اف الإنقاف الرياء؛ عن أبعد لاثه ئانيا: 
وبجللهخْلوط؛اتحاْاله؟الخل ئال،قائل:هليئث فإن 

الناسصار المصثات، بعص لأف يور؛ فإثه ينثهن أف حنقن إذا فالخواب؛ 
فيها،ول فيجلنغليفه، لأما فيها؛ ول ومحلإليها الصيم، ايام ق فيخرجول يمتهنوما، 

 ،^^lا مزصك؛ عتز أشياء وياعبول الدخاف، ؤيشربوف ؤيتحدئوف؛Jالناس.حجرها فالها

(.٣٦/٢٤)١(اك٠هيد)



ص(ضاه1يهمصالإئماسبجص ٦٥٢

فضل
لفقبيرا٠^^١ ماشنأ، يتكنإو؛ها أن ؤينتحب 

يكونهمد يكل ثابت، عتر فيها المحي مصل يكون البلأؤ بعض قائل• قال وإ0 
المجد؟حمحز يأخذ فهل آحر كان مل 

العيدمصل لأف سث،؛ الذي المحي بمصل ا،لراد أف الأحاديث ظاهر اُبمواب• 
يأمل.إل فيحتاج التنقل المصل أما ثايت• عثوألألأْؤمحم الثمول هي عق 

اكللأثُتج؟قالئا:ل:إلخبيلأ0لأةئما ؤإن 
معدادام ما منورا، يكرف أو المصل ل يشرط ولا يصح، لا هذا فابواب،• 

مصل.فهو فيه للصلاة 

المضل؟قال،ئائل:ماضاطسماوامح فإن 

الأف—العيي مصقات ق العاوس، هو ~ك،ا منورا كان إ0 محابطه فالخواب،! 
فيهيصل الذي المكان ق تكون ملأ متور عتر كان ؤإف الثور، داخل من ثلخل ملأ 

غانا.الماز 

منب5زا، إليها يمج أف اليي"' صلاة ق الملمثحك الأشياء مى أبما هذا [ ١ ت 
أكرءاممه المط1قت للككبيو مظهرا يكوف وأف له، تنثر ما حسب المجر يصل أف حنن 

الإمام.عتر ل هذا الخمدا، وفه امم1ُ4كث م واطهُ اط4ُ، إلا إله لا ص اطبمُ 
وملم،وعرآله ظليه اطه صل اي بمل هذا لأة أذوم، له فين الإط؛ أثا 

المجدإل التقدم ْى الجنغ أئمة من الناس بعض معلمه ما وأما الجمعة، ق وكذللث، 



٦٥٢هتاوااسلأة)بمبصلأةاسبج( 

ومال!السمدي، وواْ ماشيا. العيد يأئ أف الثق من هال؛ تيهبمنن عليا لأف 
الثىلأف الصلاة؛ وئت إل الإمام ^حر للأجر، أعظم زلأثئ حس• حدين، 

يتظئ.ولا ينتظئ الإمام وَلأز؛ يمذلث، اف ك. 
كانالوأ.أة ئال:كال عدابنززنلخوي؛لألخايرا ثإذا 

الثحاريلاُ.نواة الهريى. حالم، عيد يوم 

بيتهق الإمام فقاء شك، لا الثق، حلاف فهدا الرواو وفت، يأل حتى والجلوس 
المحد•أوj الجئعة ل، تقدمه من أفضل 

علالأتفافي بعد عك ق الرال،اء واخلث ثنئر١ا فهو الطريق نحالمه وأما ]١[ 
لأنكلمائل4ُاوسووالصةامالديبمصاتي،ه، أف 

فهوحئنة،لأثّك.

لوكانلأمم كلها؛ م أموال ل اشائر إفلهاث أعلء- -وافُ ايئ لم 
هدمِس الأسواق لانثلأت ا>وج فيها بمثل ام الجهة من إلا يأتون لا الماز 
للمثعاي.إظهاث المريق محالثة ل فكاف الأنترى، الجهة من الأموال ومم، الجهة، 

والثاقر.الأوو الهرمان له ينهي أف لأجل ومحل• 
وهدا.هذ.ا ي الطرقات عل يوجدوف الدين الفقراة ينطل أف ألجل مذ ومحوت 
الشيائر.وهوإظهار أئربج، الأول المعنى وم 
الطريق.تمحائ فيها يخى وقارات الجمعة، صلاة بن.لالث، العناء بحص وألخق، 

من(، ٩٨٦)رقم العيد، يوم ر-؛ع إذا الطريق حالف من باب العيدين، كتاب، اJخارىت أحرجه ( ١ ) 
حائرين، حد 



احمدبذحنيلالإمام ص ي؛ الكاي على المميق  ٦٥٤

محل

أمنيايالت! عطنه أم روت لها النثاء؛ حروج ؤيستمحث حاميت ابن قال 
ودواتوالخيص العوائق والأصحى، الفطر ق محرجهن أف افه. زئول 

مممقا1نلمير؛(. ودعوه اهتز ويشهدن الصل، إتيص ا-محأما ا-ؤدور، 
منتحب.عتؤ حائز دلك أف أحمد كلام وظاهؤ الماصي1 قال علته. 

ررثسسكنلتيهمح:
تفلأت«ااأ.

الطريق.محالمة فيها يثى وقالوا! الحعاعة، صلاه وألخقآحروف 

أولعيالهقريب لزياوة لويثبت حتى عبادة، كل الُلءاأ بعض بن.لك وألخق 
الطريى.ثئالم، أذ فيس قالوا؛ مريض، 

ؤإذاالتوقيف، عل متناها المادات لأف وذلك صعيفه، الأقوال هوْ وكل 
لجأبمعنه ولم وملم آله وعل عليه اض صل الص عهي، ق منه وحد قد الثيء كاف 

الثرأ،ولعهن. ق موحود0 ا-إثئعه أ0 العلوم ؤمى سق، ليس فعلة أف 
هذا؛ق الطريق محالثة إل الأمه يرشد ولم كدللث،، الرصى وعنائه كذللثا، والحٍاعه 

قصدبدون اتماقا هدا لوحصل لكن ١^"^(، ؤا إلا الهريق محالثة مصي عدم فالثنة 
فإنهُلأثئهىعنه.

ألشمئ؛ العيد، صلاة إل النساء خروج حكم بيان فيه الفصل هذا آ ١ ت 
كانت،إذا ولكن أنزبذك،، وملم وعلآله عليه اش صل البل لأن ئنثئي؛ ذلك 



٦٥٥ةت1دااسلأة)وابه،لأةاسلأ( 

لا:ينأذ لذلك و\لإط الحدثر١،، ي كا اننل، نمزو فإي حائقا ارأة 
قال:وملم آله وعل عليه اش صل الير لأو بجوي؛ لا وأف مهنة، ثياب 

كانذلك فعلن فإ0 متتيات، ولا متجملات عي أي:  ٠٢ملأتااررردفيحرجى 
الفتك.من ذلك j ئ حراتا؛ زوعأ 

قالمسالمير؛، أن خئ^بمها~: عطيه أم حديث ""أي• الحديث هذا من ؤيتفاد 
حهكق هذا أف والفلاهر ®ودعوه لموله: عغقل؛ اف يدعوف المحي صلاة 
عاثا.الدعاة مها يكول التي هي لأما المحي؛ 

أفوهو ذلك لوازم من شيئا ذكر لاثه منجد؛ العيد مصل أف منه• ؤيتفاد 
•المصل بمولى لم اجد المأحكام له يتكن لم ولو المصل، ب"محلى القص 

يصلحتى محلمس لا فإلا المحي مصل إل أش الرجل أل لو ذلك؛ عل محنمع 
منحداأحد.كم آتى ®إدا وملم: آله وعل عليه اممه صل البي مول لعموم ركعى؛ 

٠•مح4ىحمظرئ؛ن"ر 

ممابت لم وم(، ٣٢٤)رنم العيدين، الحائض شهود باب الحيض، كتاب البخاري: أحرجه )١( 
عطيةأم حديثح من (، ٨٩ر'رنم العيدين، ق اء النحروج •>^ ]١١ذكر باب العيدين، صلاة 

ق؛هءءا.
إلالنماء حروج j جاء ما باب الصلاة، كتاب داود: وأبو (، iTA/Y)أحد الإمام أخرجه )٢( 

جهبمتن.مريرة أي حدث رذم)ها'ْ(،من السجد، 
(،٤٤٤)رقم ركعتن، فالمركع المجد أحدكم يحل إذا باب الصلاة، كتاب الخاري: أخرجه )٣( 

قتادةأي حديث، من ٧(،  ١٤رنم)المجد، تحية استحباب باب اخرين، المصلاة كتاب لم: وم



صقضاه1نيهمصالإئماسبجءت؛ل ٦٥٦

محل

أذاولا أف خائن أض قاو: ةطاءٌ ززى و إ3انة؛ لألا ^١)؛ ثها نبز 
مممقإئامه. ولا يومئذ نداء لا ثيء، ولا نداء، ولا إماتة ولا الفطر يوم للصلاة 

مثد؛نولا مث؛ عم العيد اممب. وئول مع صليئ وئثن0أ نن خابر ومال علته• 
س-وواةثبمآُ•

ممحابمل لم ركعتتن فصل عيد صلاة إل حنج البئ. إ0 قاتل: مال فإن 
.٠١ولأبمJمحار

المسجد.محثة عن فأعنش العيد، بصلاة بادر لأثه ملهثا؛ يصل لم يعم، ملثات 
ثميهفيها ليس ا-لدئعه أيصات عم فقول الاستدلال هذا بمثل تتدلوا أف أزذم وإذا 

سولأبجوهاولأبمثام.لأن مجد، 

فيحرمثيء، كل ل المساحي أحكام له وأف منحي، العيل• مصل أف فالصواب 
أفالحائض المرأة عل وعئرم والثراء، التح فيه وء؛رم فيه، يمغث، أف ا-إثثبا عل 

فيه•يس 
ت،ليلأما إمامة؛ ولا أذان لها ليس ايه العيي• صلاة أحكام من أيما هدا [ ١ ] 

الع؛ا"ين،كتاب ت لم وم(، ٩٦)٤ رنم العيد، بعد الخطبة باب العيدين، كتاب البخاري; أحرجه )١( 
ق؛ؤجبمنمحا•عباس ابن حدين، من (، ٨٨رنم)٤ وبعدها، العيد نل الصلاة ترك باب 

كتابومسلم؛ (، ٩٣٧رقم)وقبلها، الخمعة بحد الصلاة باب الخمعة، كتاب البخاري؛ أحرجه )٢( 
•رأ.بمما عمر ابن حدينا من (، ٨٨٢رقم)الخمعة، بحد الصلاة باب الخمعة، 



٦٥٧ةت1و،اسلأة)بابهلأةاص( 

قفل

[UUll]ه ِف _ؤآدمنث دمنهإ زكعة كل ق يئرأ ركعتان، العيد وصلاة 
ركعتان،الأضحى صلاة رمح؛هبمه! عمر قال خلاف،. محلا ^١^١٤٥ وعئهر وثورْ، 

زقيتا؛عتمءسبمإه. الإ2وزض 
زثاةالإظمأءوو)ك(.

الكسوف،عل ماتا جامنة، ااالصلأة لهات ينادى \و4 العلعاء! يعفى وقال 

•للئش صائم أبما وهر الفارق، مع قياس هذا لكن 
عملة،ق الناس يكون ورب،ا بثته، الكسوف فلأل الفارؤ(؛ مع قيانا كونه أما 

يكونبل بعملة، لا^ فإية العيد وأما جامعه® ®الصلأْ بمووت التنييه إل قيحتاجو0 
العلممى فمد الأصحى عيد كان ؤإذ المعز، عيد بعدم قعا رمقان ثم فإذا محروئا، 

وسلمأله وعل عليه اش صل اللمي عهد ل ومعتا العيد محلاه فلأذ اشر؛ وأما 
يئتغفلا هذا وعل جامعه« ااالصلأ0 بقولهت أي؛ مذا، لها ينادى كان انه يقل ولم 
ااالصلأْجايخ®.لها! ينادى أذ 

ثنييأف لنا فهل الثمن، طلؤع بعد إلا كن لم العيد نوت أف لوئرمحس لكن 
فيالأسواقيالأز؟

اللميعهد ل الكسوف ق امتنؤالن بصيعة تأق أف أما باس؛ لا يعم، الجواب• 
فلا.الكان هذا ق وثصعها وملم آله وعل عليه اض صل 



^قضاه1يهمصالإئماسبجضو ٦٥٨

]الغاشيت[ه ألغنسن حدث أثنك دررتبح® فيهما يمرا أن ويسرز 
مأأخزأةااا.رنيا بنشر. امحان بدث 

حمنا١^١^ ؤق الإ-مام، ثيزة منها شع آلأول ذإ؛ؤولفي 
الفطرق ءالكبير هال؛ ه الله رتول أف عايشه روت لها القيام؛ دكبثرْ محيوى 

يكبثرةسوى ثيران حمس الثانية ول ثكبترات، نع الأول ل دالأصض 
أبوداؤد.^١٥ الثؤوع« 

اللهصل ائ عن تث هذا لأف [؛ ١ ]الممر: ه وؤأعرنا -ؤقه بفيهعا؛ أومرا [ ١ ] 
اواسحال يلاحظ أف يثغي لكن ٠ وُؤآثرن، ب-ؤيىه يرأ أيه وسلم آله وعل عليه 

ذلكلأف ه؛ وؤأعرئ< فلامنأا_ؤقه الناس هناك فإذاكان الحان، ذه هق 
يئو،ءلها•
ارثش،أن بمد إلا بالعيد موا لم لو ك،ا شددا، الحئ كان إذا كذلك، 

منلوحاف أيصا وكذلك، ه وؤ١عرت ^3،^ بقراءة أيما عليهم يطيل فلا الشمس 
معيمه.السماء أكوف باق مطر ذرول، 

لهبجي( لكن ه وءؤأثر'تء" بؤفى4 اليي ركعع، i( يمرأ أن الئق مى أيه فالمهم 
انس.أحوال أف

الاسعل ثشق فقد أطال إذا الأصض ل لكن ثأز، فلا أطال لو الفطر وق 
صحايا٥^.لبح عن 

أيحديث من (، ٨٩)١ رنم انمدين، صلاة ل يقرأ ما باب المدين، كتاب ت ملم أخرحه )١( 
اللم،واقي 





اصضاماهمهمصابمماسبجص

ؤإذأحبالبت.محذكلذهو0• عل نمل علته، نهي اهَ، زبمد 
اضُونضل زأصتلأ، \ببخ\ زنبماذ ^١، ض زامحد اشُألإيا، قاو: 

ي.نا بجئع لأم تنئ؛، ذجأ زم \حأ ١^؛، محثد 
١^.ذ\جت\ُفي الإتجاذة ذع الإنقاح شم,ظذ ؤنوصغ 

لأنزالأولأزل؛ نصاحية، إقلأو ا-امحاوها أيما، الإنتمتاح لإل ١؛! وعنهأ 
صزالإتجاذة أؤبجا، و وقوف الئلأة، لإمحاح الإنتنثاخ 

الثانيهنق \ذمثبط بعد الأول محعلهاِق القراءثم، بة؛، يزال انه نعئهت اؤلها• 
عليهمحرخ زحديفه موتى زآبا عود من بن الله عد أف علمنه رزى ئ لإلمه؛ 

اليهي دنا مد انمLJ ؛!١ إو م: ممال :زتا لإل قه ط;ن 
ؤدصلوبك، ؤنحمد الصلأ٥، ؤا ذغحو\ثمتمح وثكبث سدأ ،! ٧٥١عد ممال فيه؟ 
وبك•نمحتد فممزأ موم م زيركع، ؛ ماJ إلَأل نمحكمث، ثدعو ثم . ^٠ ١١عل 

قديٌ ١^ الأول ؤؤجه صدق. وحديثه! موتى أبو ممال ا-قديثا. زدكز 
اكزاةةكالأولا١ا.لإل ة5اذ ١^ زمحم أؤووى 
ذلكق وردت فقد ٠ \ذ؛نقأ أما القياس. جهة من وهذا الإحرام، تكب؛ره فأسه القيام، 
أيئا•

الثانيةق التكب؛و أ0 الأد، به العمول هو وهذا الأول، كالؤكعة بمي• ]١[ 
•3،آ؛مثا يكوف ولا أثلها، ل يكول 

عمص (، ٢٩٣الك،رى)م/المن ق واوِهفى (، ٣٢٤)؛/ ١^ ق ^ ابن خرجه أ ١
ثمح.بمنموتوغا.



٦٦١ه1وااسلأة)بابجاسين( 

محل

زقنإذ سا. رثها تزر لا ئة، محكا والدكن الزوائد انمد ^١^، 
لأنهإليه؛ يئد لم القزاءة ق ثنغ حش افني سي ؤإل جائزا، كاف الككب؛ر بى 

أ.القزاءة قؤوعهِق ثني يعوذ محلا ئتة 

ئثل^١٥^^ الص لأف ابمنة؛ كحطم حطكن حطب تلمم محإدا 
ذك.

ابمهِفيأزبمةأبياة:خطض زقارى 
•• • بكر• وأبا اللمى. ُرأف عمر ابن روى ة الصلاة؛ بمد محله، أف 

وهذاالقراءتان، تتوق أف أجل ثن آجرها ل التكبثر فتكون الثاف• القول وأما 
ركؤغوالثانية الأول القراءة محن إي ئنتجل؛ القراءتم توق لأف عليل؛ التعليل 

قيكوف الأول، ق كالمحبر الثانية ق امحتر أف فالصواب وقيام، وقعود وسجود 

ؤإفاشُأكئ«فلأإز، اضُأىت اأاشُأكت فقال: امحم محن وال لو إذف: [ ]١ 
فحنن.بينها نث عل وصل عليه افآوأش خمد 

العياJينحطبه فيه مارى ما ا،لولقن فيها يئا ائل مفيه الفصل هذا ]٢[ 



سمقضاهاهمهمصالإئماسبجينل ٦٦٢

^١؛.ئممق اظه« مز شمدي طوف ^١ زءذ زغثز 
سع،والئايإ متواتايت،، وؤ؛؛ت\ب سع الأول يسممخ أف يس انه اكاف• 
غامحت أف الئي. مودف تند روى ة اخو؛ أصناف ل ؟> ٥١

م،ممتمح:ئماسااللكنتكو:ئفف، 
قدمهاوقد قيه، إشكاو ولا عليه، متقى أمئ هدا الصلاة بعد محلها كوف [ ١ ] 

الناسبال فتعلل هدا، يصح لا وقال،ت المحابه، عليه فأئهن أنثه بني ولاة بعص 
عليله.العله هدْ لكذ ٠ الصلأةُ بحد ا-محلبه م،إع عذ يتفزوف 

ا-امحمعةحطبه وبتن بينها والمند، ، >lJكز ق الصلأة بعد محلها أف والصواب; 
تكميل،فهو هدا أما اثئزوط، مدم والشزمحل الصلاة، لصحة ثزط ا-إئمعة حطته أل 

الأصل.يعد يكون والتكميل 
رويوقد المولث، واش نن فمنهم العلمإء، متن حلاف محل الاستفتاح ]٢[ 

__J.لأيه ثفو؛ صحته ق لكن ' حديثؤر فيه 
اخل—،؛كسائر بالحمد ؛الاستفتاح العيد حطش سدأ يقوو،ت العلياء وبحص 

وطيررآله وعل عليه اممه صل اوموو هوئثة هدا لأف 

طارقعن (، ٤٩)رنم الإي،ان، عن التكر عن الهي كون يان باب الإمحان، كتاب ملم؛ أحرجه ( )١ 
شهاب.ابن 

حدثس ٢(،  ٩٩الكبرى)r/ المن ق والمهقي ٢(، ٩ • الصف)T/ ق الرزاق صد أحرجه )٢( 
عتبة.بن اش عبار بن اف مد 

حديثمن (، ٤ ٤—٥ ٤ / ٨٦٧رنم)والخطبة، الصلاة ، نحمفباب الخمعة، كتاب ت لم مأحرجه )٣( 
;نح.بمنئ.جابر 



٦٦٢ةت1باسلأةاوابه،لأةسبج( 

مالهم ويهئ الفطرة، إحراج ء الفطر ل هم أذ الثالئ: 
قرئما لهم ؤنبئ الأصحته، ِل يرعبهم الأصحى ول وحشثااُ. ووقئ، 

^٠٥٤النثك، هدا ومحت لأنه منها؛ الإطعام عل وهئر يبحها، ووت فيها، 
٢[ثْ 

٠سسبم̂ 

صمحؤلأالإنحاث،ى،'؛.

ماتمحقد الوقت، ^١ ق الفطر زكاة أحكام يئآ إذا لأثه ثطث؛ محيه هذا ]١[ 
أحكام< j؛ljأ0 والصواد_، ١لصلأة، يند ما إل إحراجها تا-جمر بجور لا لأيه ومحا؛ 

الفطرعيد صلاة حطبه ي أما رمضال. حهلس، من حطبه آحر ق يكون إيا الفعز زكاة 
له.وجه فلا 

^همءيها؛لأوويلمثفتامد.
ذكزلأف العيد؛ ومحك ابمة محك بتن منقا ليس هدا إة قائل: بموو قد لكن 

تكوفأف يبغي أيقا ا-إدئعة وحطته المتاميه، أجل من المحي حطبة ل الأشياء هده 
قالحمعة وخلبه العيد محك احتمعت، فقل. وحيثد الناس، ولخال للويت، مناسبه 
فلاالمض 

المحدين•حطم، يعك،؛ تّاا 
الفلاة،تكمل باك، من محنا- -ك،ا لأتحا الظاهث؛ هو فهدا ئأ كزبما أثا ]٤[ 

ثق.الآكوفج صلاة و■حهلته الت5سوف_ا، صلاة حئه الوحو؛ بعض من ينبهان وهما 

الأّتءاعي همآ بر نو، فقيه ١^١ الإضاُث، ولا امت،ابجا محن، لا كنن4ُ وأثا 
والناسعتزك، ونحاطن، س5للم أذ لك، لومننا) مح?تا الجمعة؛ كخهلتئي والإنصات، 



سقضاه1نينيصالإئماستيينل ٦٦٤

ظإالعيد، اممب رسول ْع شهدت قال! السائس، بن اض عد وى رج 
أحث،وثى هنجلز، ^ aJthعئلس أو أحب متى حطب ررإثا مال؛ الصلاه ممى 

ابوداود.رواه هاويدم،ا، يدم، أل 

افوصلأف عئلس؛ لا ؤمل؛ لبميح، صعودْ عقب يبلس أف يشمحب 
'.١٧نا أذاو زلا الأذان، -بمة!نصع اى 

قهما نيذهإه؛ الفقهاء قال ولهدا لمين؛ المإيداء ذللث، من لزم ا-محليه، إل وستمعول 
بخلاف،ؤيتصرفه، يقوم أف ان للأنلكي ا"بمعة، كخطر الكلام تحريم 

آفيل^،^١ تعال؛ اممب لمول ليسشعهها؛ تحصر أف الإنسان عل نجب فإلا ا-إدئعة، 
]ا-بمئعي:٩[.آثحه ودروأ آئي دئ إق آلجنموةسعوا يزو ين للقلوو ادا ءاموا 

ا-ادئعهوحطم واحده، العيد حيه أل وهو كلمه! ذللث، من أثث ^ وهناك 
،صعيمؤ حدين، ل إلا مرم( يئطب كاف الأ ه الؤي عن يثبت لم ألا وذللثج اثنتان، 

أفالبلد أهل عادة وكاست، ذلل؛،، ق يلحمة أدى من الإنسان حثي إذا لكي 
كان~وإل الحديث، هدا فيه ورد ئد ط! لأف نصالأ داكحهلأ، حؤت؛ن، نحلبوا 

الاس.ءاذْ ولألأ صعيما— 
]ا[وهداهواضح،ألألأمح.

من(، ١  ٢٨٩)رنم العيدين، ل الخطبة ل جاء ما باب الصلاة، إقامة محاب ءاج4ت ابن أحرجه ( ١ ) 
•( ١ ٥ ٢ / ١ ) الزجاجة مصباح ل البوصري وصعقه خ.ةثن، جابر حدبنا 

كتابت لم وم(، ٩٦١)رنم العيد، إل والركوب المثى ;اب، الييدين، كتاب، البخاري• أحرجه )٢( 
^^^٥.جابر حديث، من (، ٨٨٥)رنم العيدين صلاة 



٦٦٥ةت1ب،اسلأةرطبطقاسبج( 

نحل

الصلاة،.....................موصع ق بندها ولا الصلاة مل أ زلايمملل 

للكراهة،تكوف أف ويئتمل للتحريم، تكوف أف عقمل يصل،ا ءرلأ كلمة [ ١ ] 
الواؤع،ق عليها يدو لا الكراهة عل يه استدق وما الكراهه، ادة مر أف لفلاهز ام 

الفعلأف عل يدو لا لكي سث، ليس الفعل أف عل يدل بمعل لم الرسول فكون 
مكروه.

يقلهنوالذي مكنوه، الفعل نةول<ت أوأف ينق، ليس الفعل ذةولت أف ض وقرى 
محكلألاتي.لميومحامهلأدلألأفيسج،إْللأماءلماذبإب 

ا-ؤطهاسهي، لثا ه يثدمحا؛ ولا ملهثا، يصل أف حاجة فلا الصلاة، ق شنع إلا حيث 
يصلحتى محلس لا فإلا العيد مصل إل لحل إذا الاتساق إف نقول؛ ولهذا انصزف؛ 
محإفإشكال، ولا الثهي ومت زال، فقد رمح محير السمي ارتفاع بند كان إف ركعمحن، 

 ٠.ُ باق.النهي فزت ذك قبل كان 

ستقوقد عنه، ينهى لا فالا التملؤع مى تسج، له كان ما أف الراّجح• القول لكن 
المسالة.هذه يحث، 

طلؤعأوثني الشمس طلؤع مل العيي. مصل إل حاء مذ فتقول: هذا وعل 
الحدنحيه ركعتي صل إذا ألا وصحح ركعى، يصل حتى يئلس لا فإلا الشمس 

قذك ك،انقول تئصزالإمام حتى صل فم لانقول: يعنى: بمقل، أف لابس فإثة 
البJين،كتاب ت لم وم(، ٩٦٤رقم)العيد، بعال الخطة باب العيدين، كتاب البخاري; أحرجه )١( 

عباس)يؤفقوه.ابن حديث، من (، ٨٨رقم)٤ وبعدها، الميل. قبل الصلاة ترك باب 



سقضاه1همنيصالإئماسبجضل ٦٦٦

اينءس|نتيهإظتالكئأنمحتا؛ةمح 
عانه.متفق ولاثنيها. ملها يصل لم رمحش مصل الفطر ثوم حرغ 

هافه رسول كاف ت مال سعيد آبو روى ج رجوعه؛ ثني بالصلاة ثأس ولا 
ناخة.اتن ززاة ركني. صل ننزله إل رجع ءإدا ثها، المحي لابمدمل 

فنل

شولم:ض؛هظماثتياالم
المجد.نحت اممزعل بلنقول• ا-لإمعة، صلاة 

ركعتي،يصل اد4 ظاهر فهو هل«ا ٠ ماجهر ابن حديث صح فإل الرجؤع، بعد وأما 
أحيائالاثه الصحي؛ ركآش صل الرسول أف أعلم"" ~وااإه فالفلاهئ يصح لم ؤإل 

يصلزصاضى.
أوبعضهكله التكبر انتهاء بعد اش باق أوببنضه بالتكبر الإنسان محبي إذا [ ١ ] 

امحز؟هدا ثض فهل الإحرام، تينة أذتش لأي الإمام مع دخل إذا فهنا 
يقضيه؛لا أيصا! نقول ونحن محلها• فات ستة لأيه يقضيه؛ لا ١^٠،ت يقول 

ثمزأأف وسلم آله وعل عليه افه صل الس س وقد بمرأ، الإمام ولأن محلها؛ فات ستة 
وجهي:من التعليل فيكوذ الكتاص،رأ* فامحه ق مزأي والإمام 

رقمويعدها، العيل. صلاة نل الصلاة ل حاء ما باب الصلاة، إ»امة كتاب ماجه! ابن أحرجه )١( 
الزجاجةمصباح ل اليوصري وحسنه نههبمتن، ا-كوري معيد أي حدين، من (، ١٢٩٣)

صلاتهق القراءة ترك من باب الصلاة، كتاب داود! وأبو (، ٣١٦)ه/أ*ءود الإمام أحرجه )٢( 



٦٦٧ةت1باسلأة)0سهألأةاسين( 

قأذزكه محإل أذز'كةاا'، وهد المام محلة لأن به؛ يأق عقيو: ابن وهال 
إدامحام التشهد ل أذوكة محإف ا• واحداُ وجها ١^^، يمض ولم يعه الرمع 

هقىم انتثغ اخلته ق أدركه ؤإل فيهتال يكمث ركعتين قمحي الإمام نلم 
\0ئ}الئلأة 

روايات!ثلاث المصاء صمة ول 

علهكاف صلاة هصاء  AjSUأنى، -لديث صمتها؛ عل بمضيها إحداصات 
•كعترها صمتها 

أوبثلأم؛...............أحب، إذ واحد بنلأم أوثعا يملها الئاية! 
محلها.فات تنة أنه الأوو! الوجه 

الئال::قزأ.الوخه 
بمتابمةلانشغاله محله أذزكة لكذ شاك، لا القيام محو مو نعم، يقاو: ]١[ 

صعيف.عقيل ابن ذقول( إعامه، 

واحدا.وجها يمضيه، فلا حقيقة محله هائه لأيه ت٢ا 

•ةنث\الثانيه وق ووائد، ومتا الإحرام نيره نبعان الأول j، أي• ل-ّاا 
رواتد•

وهوكن.لكّبواحم—،، ليس الصلاة قضاء أف عل يدل هذا [ ٤ ] 
الإمام،حلف القراءة ق حاء ما باب الصلاة، كتاب واارمjىت (، ٨٢٣)ريم الكتاب، بفاتحة 

الإمام،جير؛،< ذ،ا الإمام حلف القرآن أم نراءة باب الافتتاح، كتاب ت والناني ٣(، ١ ١ ١ رنم 
خئنبمن.الصامت، بن عبادة حديث، من (، ٩٢' ) رنم 



صقضاهايهمصالإئمأستيحنبل ٦٦٨

وَلأمإأربما• يمحل العيد قاثه نس ت هاو عود من بن اممب عد ص الأثرم روى تإ 
كالخمعة.أربعا صليت هايت هإدا عيد صلاه 

إيهفيه اه؛ دكاثت م، ِلأنةظئغ ش؛ زمحش محوبى م الخالة: 
كالصضل١؛.

أقوال■ثلاة القضاء صمة ق ا ]١ 

أصحوهذا صمتها، عل يمضتها أف ٠ أحمد الإمام عن رواية وص الأول: 
الأداة.عم القضاة لأف وذلك بالقضاء، ئنا الثلأثةإذا 

ابنعن الأر فيه وذكر واحد، بلام أو سلامم( إما أربنا يمضتها أف الخاف: 
٥^،فاJت إذا ا-ثئعه لأف ا-بمنة؛ عر قيائة يصح ولا صعيف، قول تكنئ عودرأ، م

هنءس.للويتا فليس هنا أما وهوالظهؤ، الوقت، مرص 

صعيمه.أيصا وهده ركعاتر، أوأربع ركعتي يمعنها أف بين هيث أثه الئالث،; 
الشهورهو وهدا صمتها، عل يمضها فإثه بالقضاء قلنا إذا اثنا فالصواب 

واحدبلام لا أربعا، ولا صمتها عل لا يمضيها لا أيه الصحيح م المدم_ا، من 
وجهعل ستغ فلا الأحت،إع، وجه عل سرعن، صلاه لأما وذللث، بلامي؛ ولا 

مريقهمحل ؤإما أيقا مصي لا ا-ادئعه لأف ا-إدمعة؛ قضاء علينا يرد ولا الانفراد، 

(.٤١١ والهواية)ص؛ والوجهان)ا/اها(، الرواتن انثلرت )١( 
٣٠الصف)٣; ي الرزاق عبد أحرجه )٢(  وواممراف (، ٢٣٥اكفا)ث/ي شبة أي وابن (، ٠

ادجماهمر)ه/أ.م(.



٦٦٩ةتاباسلأةربمبه،لأةاسبج( 

نحل

راغ=طزئ\'ألمث، ءؤولتح=فلجأ ينال؛ اممب لمول العيدين؛ ل الةثب؛و ذيثأ 
يؤعحص ك؛ر لكن انه أْ؛.بمنئ عنآ وعى ]الهمْ؛هها[ ه ما سم> علنأقن 

أهل
ينتيكلامه. ظاهر عل ممد عيُ مطلي الفطر والككبثرِفي ث العاصي محال 

لأبج1ذمائنك.
الصلاة.إل الإمام حروج 1ل الثمى عروُب مذ يكبث اظاب؛ ابو ومحال 

ووايمحإاُ•عل العيد؟ صلاة وثلبكتبمد 

نخل

وئمد.مطلي صزبأن1 يهوعل لأضحى ١ ق التكبمُ ئأما 
التشريق.أيام آخر إل العشر أول من الأوقات، حمتع و الأي يافللق 

العصرإل عولأ يوم الصح صلاة مذ الصلوات، ادباو ل ؛^ ٥١مهر اقيد وأما 

عؤنحأق، ؤوثءك؛ثوأ ت لموله به تعال افه لأمر القز؛ عيد 3، نق التكبثر [ ١ ت 
غروبمن فكبمر الصلوات، باديار ممدا ليس مطلق، ولفه [، ١٨٥لالقرةته ماها-ءكم 
وأماوالمساجد، والبيوت الأسواق ق يه ويبهر الصلاة، ل الإمام مرؤع 1ل الئمى 

عئهزلبهل:هطوفلا الشاة 



سقضاهانيمصاسممأسبجضل

عزلهيوم المجر صلاة من الةكا؛ز أف إل ثدهب حديث أي لأحمد! ٥،؛!، 
'هقثاس  'هنئلأ ئتن ,الإءع؛ ئال: ١^؟ أثام م ين الخم إل 

٠

عيأهبو ثم عرقه، يوم النبح صل . اليئ أف جابر عن ووي ومد 
اراشُأي«زندافنيإلم1امالشريق.مماو: 

الهُنالهُأي افُ، ؟٩٩ اش1ُي اراشُأه ا1ثزوع: م نصفه 
ظلإهعود من وابن عل عن يروى هدا لأف الحمد* وف أمحر 

قj؟)، هدا، مثل ويكر مسعود. ابن يآير انتؤاري اش• عبد ابو مال 
ثنتا^ ١٠٤٥الصلاة حارج يكبثر وا؛*نه سكمتكةبثرد؛ن، المر جابرأف حديث 

ككبيالأكانا١ل

الؤدر•محب ءَقةلور وافث ور، لأل ثلاثا؛ يكر مالت من ؟ ٣١ؤمى ؛ا ت١ 
إلألا افُمحئ افُي ارافُم ٠^: كؤ ثاء إذ وايع: هدا ل الأم أة وأنى 

يشاة ؤإذ ه كإ شاء ؤإذ الحمد« وفِ م افُ افُم وافُم افُ، إلا 
وئرا.أي! حمنا، الجمؤع لهكوذ واس؛ن ثلاثا 

منانللق التي أة نيمذآه ا،لؤف كلام من، يهننا إن،ا وابع، هدا ي فالأم 
عصرإل عزة يوم نم من واقيي التشريق، أيام آخر إل الحجة ذتم، مز دخول أول 

واقثد.المطلنر التشريق آخرأيام إل عزة يوم ئم من ثجتؤع التشريق، آخرأيام 
عرويبإل الحجة ذي أيام أول من المهئلؤر ذءيإسث1 أصحاسا منر غيمث،، وقال 

بعدأما الإمام، يأيي أف إل المحي يليلؤ المْللق ؟؛^ ٥١يبدأ ثم التاسع، اليوم ي السمن 



٦٧١؛ت1وااسلأةر0بطةاسيز،( 

يومفجر إل عرة يوم فجر بئذ فنا ؤبمثع القول هذا وعل مميل، إلا فيه فلتس ذلك 
ذيثز أوو من اسداة ■زق يوم فجر مو با ويممرد وممد، مطلي الئم 

التشريق.ايام عصرآحر إل العد صلاة بمد با ا،لمد وسمري الحجة، 

عرنه،يوم فجر مذ للنإلذ فقال؛ اقيد بابتدا؛ ال*لا:؛ بعص أيفا وفرق 
يومفجر إل عرة يوم فجر ثن لأل قالوات العيي• يوم خر ين بالحج ولثءرم؛ذ 

ونيق نزغ إذا إلا فئ لا الحاج محة إل إذ بالتك؛ ئئتغلأ اف الإنيكول المحي• 
العمة.حمرة 

١^،١^ ثكإ لم الإنسال أف لو ص وامإ، هدا ق الأم لكم: ينت، وكا 
ض.ذكئ كلمها حرج؛ فلا كن، ذللث، بعد ثم المعرويه، الأذكار الصلاة بعد وجعل 

الصحاثة؟فنل أومن ه الرسول فعل ثن التكبثرهل سئ قائل؛ قال فإل 
ثدؤثإمسخا جعتا أثم نهتتغل ؤ موله؛*١^ عموم ق هوداجل فالحوابت 

[.]_:irأإمّه بهنة ئ محييهم ما عك 
منه.التكبم فصار الدبح، فيه يكون الذي الشهر هو الحجة ذي سهر إف وقالوا* 

١؛!؛؛^ؤثدمحأ لموله: الذبائح؛ رأى التيرإلأإذا يثب-ئ لا يقول•' العلما؛ وبعص 
ؤيزىللمنبح يأل أف مثل الذبائح، رأى إذا بالتيرإلا يثي"ئ فلا ه محيبمهم ما عك 

قديم.من عمل وهذا الناس، إجلمع ٠• أحمدر الإمام قال كا العمل، ستة كؤيه فوجه 

٣(.١ ٦ / الفقه)١ أصول ق والمودة (، ١ ٠ ٦ ١ الفقه)٤/ أصول ل العل.ة انفلرت ( ١إ 



سقضاصنيهمصاسممأسبجضل ٦٧٢

قفل

لأئهالنوافل؛ عقيب يشتٍع ولا اأئئوصات، الصلوات ادباو وموضعه 
المريصةببمض الرجل نجي ؤإل ا• ا"إتارةل كصلأة دعاJها يكمث ملم لها أدال لا 

ووايتازتمحفيه وحده كلها صلاها ؤإل تلمم. ؤواة 

١^٠زماو زخدة. ضل ١^١ نو لا كان لز ١:^ لأن نو؛ لا وه 
محصبوئي نحئوص زلأي ا-ؤاعة، ق صل مذ عل افكبتر إدإ منعودت 

با-جثةكادأا.

الامتغفاو،قبل يكوف هل لكذ اأهموصة، الصلوات أديان المد الكبيئ نا ١ ] 
أوبعده؟السلأمء ومنك اللام أنت ءالثهم ونل 

ومنكالسلام أنت رراللهم ؤيقول! ستعفز أذ . ixjأي! ذلك، بعد يكون ت نقول 
الملام((.

_،تش ولا :از فلا ي ي،؛,;i سا ذ \لأز- |ن لإلأ: تك ي ]٢[ 
يه.ولايرم فلاتأس ئمو' ؤإذالم 

عثرمن رجال عندها كان إذا ييا ولا صوما، عقفص المرأة لكن صحح، ]٣[ 
محارمها•



٦٧٣ممو،اسلأةربابملأةسبج( 

العزيز،عد بن وعمن عثإو، بن أبال حالف1، كن اشاء اليحاوي: د1و 
أحمدوعن اوجاو. بمنعهن لا حر أصزات؛ن وعئفصن المنجد. اوجاوو مع 

أبجالاثكبت.

لمبعدها همحاها نإل كم، فيها ممصاها ايام صلاةِق محايته ومن 

قفل

امحث:مطعلأف \لأوولإتكو؛ ع أخدث ظِل ١^، ئهبتئظي 
اشجد-مى لم؛رج نا وكي، القبمه انقل امحم وأذمي ادا 

الينض _ ة الم؛ ائام ل الئابح النم ي، الإجمادُ محمي 
الجهادولا مالوا! العشر<،، من منه أمحصل ايام ق النمل راما مال،• انه ٌؤإذثيوثق 

.................................

كانؤإل كم، التكبم زمن ق كان فإل ومحتها خروج بعد الصلاة قفى إذا [ ١ ] 
اثهعثر أربعه ليله ذكر ايه محلو ومحته، فات لأيه يكم؛ لا خإثه التكبتر زٌن انتهاع بعد 

الزاحليلة ق فثقى القضاء، عليه تحب فهنا وصوء، بعثر عثر الثالث، يوم عصر صل 
قمحذاسئ.١^^!، قال، ك،ا ١^^، ويث، فات لأثه لاتقم؛ عثزفاثه 

ح؛نمن عليه صمت ريح فيه إنسان أحدث فلو يكم، أيه والصحح ]٢[ 
لواثهنعم، طهارة• عل يكرف أف للتكبم يشرط لا لأيه يكم؛ فإيه أطلمها، سلم ما 

محلها.فات سنة نقول! فهنا الصلاة عن التكبم وائثصل الومحت طال 



^قضاهاشم؛صاسمماسبجحن؛ل ٦٧٤

بميء<ابرّى ئلم دٌامح بّئتّؤ ■مج؛محاطؤ رجل إلا الي تجل الجهادل، ررولا ت محال 
ميتاقئايئا'ا.

اقثرأذ،وهتفيمم]ا[الأمماءالالؤفحمحنيفيام 
ثئتٍغلا إنه قالوا: أمم العلم محللك بعض من والنجب الصوم. ذلك يمن صالح، 
التشريق،وايام العياJين كايام فجعلها حرام، إثه لهز.' وقال الأيام. هدْ ؤ، الصوم 
ا.قaلر العئز صام وأيه ما خهبمهاتقول: عاثمئه إف قالوا: والعثة 

وجوه:من سا ض اود فيقال: 

قال٠. يصومهار كان اثه أحولمه تبجهبمهآ حمصه المومنى أم أف الأول: الوجه 
النافيُآُ.عل مقدم والأبتا أحمد الإمام 

آيامبن راما و.' اي قال وقد الصالح، العمل بى الصوم أل الثاف• الوجه 
منالصوم أف أحد عل ئى ولا العشر<اآ؛؛ الأيام هده من أمحل فيهن الصائ العمل 
فقال:ه لفاختصه اممه إف حش الصا-ؤه الأعإل أهصل من بل الصالح، العمل 

العموم.ي فيدحل "الصوم؛؛،٠؛ 

(.١١٧٦رقم)الحجة، ذي عثر صوم باب الاعتآكاف، كتاب مسلم؛ أحرجه )١( 
٢(، ٤١٠٧رقم)العثر، صوم ق باب الصوم، محاب وأبوداود: (، ٢٨٨)٦!  J_lم أحرجه )٢( 

^م،ه،ربىا)أبآآ(،ءنض،أزواجام،ه
(.٦١٠العاد)؟/)٠١(انثلر:زاد 

حديث،من (، ٩٦٩رقم)التشريق، أيام ق العمل فضل باب العيدين، كتاب البخاري؛ أحرجه )٤( 
تيؤبممحا.عباس ابن 

وملم؛(، ١٩٠٤)رقم ثتم، إذا صائم إن يهول، هل باب الصوم، كتاب البخاري؛ أحرجه )٥( 
ؤهمحن.هريرة أي حديث، من (، ١١٥١رقم)الصيام، فمل باب الصيام، كتاب 



٦٧٥ةتاو،اسلأة)وابه،لأةاسين( 

قالحيث الثق؛ بنص أقرائه لكل شامل ثابئ العموم أف سبق فيإ يقا وقد 
إذا٢^ الصالخن-: اش عاد وعل علينا اللام الخل: قزل -ق 

يمعلوتيمقمحوالأنض«م•
السلوعدم ممل، دليل ول محاج أوالتحريي ادكراثه يقال: أذ الثالث: الوخه 

فيهنالعمل أيام مذ ررما اللمق: ق ليس أيه قرض فلو النهي، يتصمذ لا 
دللا لها اومول قنل عدم لأف دليل، إل الكراثه محاغ نقول: ءإ؛ا اض« إل أخئ 

th\أف متقي أدثه محاك كان إذا م ص °) th\أة عل دل، بل الكرائة، عف 
فان4ُثؤخده\ضو 

الصلاة،كتاب ومسالم؛ (، ٨٣١رقم)الاحرْ، ق التشهد باب كتابالأذان، الخاري؛ أحرحه .١( 
خ.بمتئ.عود مبن اف عبد حدين، من (، ٤٠٢رنم)الصلاة، ق التنهد باب 
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.نب1و،ه،تةاضوقلا' - = 
ل* تأ *  إ

من^١، ٥١ررصلاه زمنه،!كى إل لا سببه، إل الثيء إخافة بايتح من هدا ]١[ 
الصلاة.لوحوت مبب الوهت يحول إف ت مل لم إذا ومنه، إل الثيء إصاهة باب 

حجابا،تعال اممه جعله بإ الممر أو الشمس ضوء احتجاب هو والكسوفت 
بالأرض؛ينمحب والشر الأوض، وب؛ن بينها محول حيثا بالممر؛ ثنحجب فالشس 

وحدفادا الثبمس، من متماد القمر نور ال ودللئ، السمي، ويبن بينه محول ا حي
J_يل ما أول الهلأل تحدوف ولهدا ^؛ ٥١١وكثم، الرر ادحج1ت، منه يمع حائل 

الشمسمى مرب، وكلما جدا، قليل القمر من للشمس اكائل ا•اءرء لأف نور؛ فيه 
١^.قو ١^١-^ هلت، 

قإلا السر كوف ثوخد أف ممن لا ولهدا الإبدار؛ uل ي المواجهة وتمام 
حيث،الثز؛ آخر ل أي: الأنتنزار، ليال ل إلا الشمس فتوف ولا الإبدار، ليال 

الشمن.ويبن الأرض الممر؛؛ن محول أف ينكى 
بعضه،،أو الغنين أحد صوء يهاب ررإثه لئثوفؤ! ا-ق العلماء بعض هول، وأما 

حجاب.هناك يكوف لكن يدم،، لا لأيه يظن؛ فميه 

شزمح،.ممكثوف،ء:ط،مئوث ئألأ 
الممرفكسوف، الحلإ، الي، هو وهدا لكم، ذكننا ما فهو الكؤئ: السن_ا أما 

بنهامحول الممر ان محبثه مس ال، وكسوفمس، الوب،ن ثه بمحول الارصى ان سببه 

وبع،الأوض•



٦٧٧ةتأ0اسلأة)باسهلأةاصود( 

أوالممر؛الشمس كسوف عند مؤكدة سنة وهى 

«إئياض،مثناةرّووالهه؛ثقال: والت 
٠.عتاد٥اار -؛إ قوف اف ومحن لحياته ولا أكب ؤري لايكيمان 

فواد:]ا[ممانئئئؤكدةمحثنا،س 
بواجه.ليت أما ١^: 

طاقة.بئق ليت أي الثانأ: الفاءدة 

انئاقة. ٥١من ^ والثثئ 
ا،لؤكدة،يايقق الواحك، سميه عل حنقه— أي —أصحاب )؛ ١^٥٨اصطلح وفد 

أفالأصولقن وأكثر الحنابلة عند لكن واحه• لمعتي؛ فهي موكده منة قالوا؛ فإذا 
وكدةصامبمبجامح.

عليهاش صل البل أف الإجوب ودليل واجبه، امحنوف صلاة أل والصحح؛ 
ءالصلأةقال؛ محي منغ، هي بصلاة وأص ُ، رداء٥١ يجؤ ٠ هزءاُ حتج وملم آله وعل 

محابلم: وع(، ١ • ٤ رقم)٤ الكسوف، j الخدنة باب الكرف، كتاب البخاري: أحرجه )١( 
نبجهبمه•عانثة حديثا من ٦(، و/ ' رقم)١ الكرف، صلاة باب الكرف، 

محابلم: وم١(، • ٠٩)رنم الكرف، ذ الذكر باب الكرف، محاب الممحاري: أحرجه )٢( 
الأثعرىموصى أنى حديثح من (، ٩١٢)رقم الكرف، بصلاة الن،أاء ذكر باب الكرف، 

رهئؤبمتن.

حديثمن (، ١٠٤٠رقم)الشمس، كرف ق اثملأة باب الكسوف، كتاب البخاري: أحرجه )٣( 
;نحقعهبمثن.بكرة أف 
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آياتمن واكمزآبمان الئنش ررإو ئ..' اممب وئوو ماو ت ماو ابومنعود وى رج 
صاده، ٢٢٠اممه ؤئوف اف 

عرضما عله وعرض الطويله، الصلاة تلك وصل كلهم، الناس واجتثغ ٠ جامنهءر 
الصلاة،إل  ٤۶١؛الخدين، ألفاظ بعفى ي وأمر والنار، الخؤ من ءَة؛جل الله آياتر من 

والتكبثروالاستغفار بالصدقة وأمر لدنته، قمزعوا المسلميرى، عل أغار عدوا كاف 
واجبه.صلأما أف عل ندو القرائن هلْ وكل والعتق، 

أوالكوف تجثل أذ أثا من. قزش لا كفاثة ^ إما موت،: الأمل وعل 
يكن،لم ثسا وكاف ورمها، وثنا وشراء ينا دياهم j الناس يئش اُقوذ، 

اللبنحويف إل الناس انصياع وعدم المبالاة، عدم عل يل.ل فإد،ا ثيء عل دل إف لهدا 
ظ

كماية.قزش إما مول! ما وأقل مزنحن، أما ءالصءححت 
الخنزالصلوانؤ ذكز وملم آله وعل عليه اش صل ائ أليس قائل: قال فان 

ر)لأبجأنظئغ«رى؟متيثا؟قال:
أثا١^٧، ١^٠٤ الئلأة بدك قؤأئلآصمُ الئن ئراد لكن بل، نما: 

سباتنا٠بأ تمروية فهده سبب لها الش الصلاة 

كتابومسالمت (، ١٠٤٥رنم)جامعة، بالصلاة النداء باب الكسوف،، كتاب الخارىت أحرجه )١( 
بنعمرو ين الله عجل حديث •ن (، ٩١٠)رنم الكسوف، بصلاة الداء ذكر باب الكسوف، 

ت.بممحأ.العاص 
الإبجان،كتاب ومسالم: (، ٤٦رنم)الإسلام، من الزكاة باب الإبجان، كتاب الخاري: أخرجه )٢( 

ةم^بمنن.افه عبيد بن طالحة حديث من (، ١١)رنم الصالوات، بيان باب 



٦٧٩ممو،اسلأة)وابملأةاصد( 

.................لإانأتيابجاشئاا٢'

\لثّوو(عهد ق كنثش اشس لأف ٠ التاس®؛ مى أحد ُرلوت إد،ا [ ١ ل 
عاليهوحرف سهرا، عثر سثة وله مات إبراهيم وابنه إبراهيم، ابنه مات حئن 

مول،ولا عنرن، واكنس، ثدئغ، ارالع^ن وةالات عيناه، وفاصت، عفيبآئثْؤئم الرسول، 
فقالآغزونون*رى أييب يا منائك- قال: -أز ^١^، عل دلنا نكا، ثا.ّ إلا 

الس؛مسأ0 الخاهليه ق فاسدة عقيدة ءنا>.هم لأف إبراهيم؛ ،لوت كنمثاالنامحى. 
العقيدْ؛هذه البئر. فأبطل عغليم، ؤلد أو عفليم مات إذا إلا يككسمان لا والممن 

مهإمما الفاكأ ظلأحوال القد، الأحوال عل الأزصج للحواديثؤ أر لا لأنه 
فالكثةبأحوال الأرض أهل اطه يعاقب قد لكن فيها، يور لا فإيه الأرض ل حدث 

الأرض،ق عئدث ئ ي سثا تكوف أذ لم، ذلك،، أثب وما والإد كالصواعق 
ابدا.بصحيح ليسر، ابوفهذا يتم حتى 

كنمت،اش.ز، أف لويدز أنه شقا« منها زأيم ارمإذا قوله: من، واستمدJا ]٢[ 
عن؛؛هناك كان ولو صلاه، فلا نحرج أل مل كنثئ، ولو صلاه، لا فإيه غابش أف بعد 

كوماهناك أل المتكنن بتقرير علمنا ؤإف حتهم، صلاة، فلا عنا رؤيتها حجن، ثقيل 
رينهسبماةثرةتاق ايقه وقدنحجب لامحإدارآيتم® لقوله؛ نرى؛ حتى بقولهم لايأحذ فإثنا 

نحوفعهْلأن اممه من، حجابا هذا فيكون بالنا»_،، رحمه الممر؛ أو كاسمه الئمي، 
الخال.هذه ق الصلاة ثلرم فلا القوم هولأة 

كتابومسلم؛ "١(، ٤ رنم)٤ الكسوف، ق الصدفة باب الكرف، كتاب الخارى؛ أخرحه )١( 
ه؛؛قبمه•ءائشة حدين، من ٦(، و/ ٠ رقم)١ الكرف، صلاة باب الكرف، 

لم!وم(، ١٣ ٠٣)رنم يحزونون،، بك ؛ارتا س؛ نوله باب الخنائز، كتاب الخاري؛ أحرجه )٢( 
ننحئنبمثد.اسكرحديث، من، (، ٢٣ ١٥)رقم الصبيان، ه رحته باب الفضانإ،، كتاب 



^قضاهاشضصالإئماسبجص ٦٨٠

بئم®.ما يكشما١ُ حم وادعوا ٥^^١ 
ثعثاطه ومول عهد عل السمس حسمت ظغ.' عائثة وعن 

وصلوواءْ، الناس وصس المتحد، إل وحرج جامعه• الصلاه مناديا 
•أ علمال متني نجدات• وأزبع ركعتم ل ركعات أربع 

ْء, ئ لسكشم،وادعوا صالوا المعنى! هل غايه؟ أو تعليل هي هل هنا، ررحش" ء ١ ت 
ينكسف؟حتى دلك ق استمروا أو بكم ما 

صلاة؛ياقل نكممي اتنا فمعناه لتك5شم، قلنا! فإن وهدا، هل.ا احتإل فيه الحواب! 
الس؛ب.أو-جدوا لأننا 

^فإدناضلحتىسكطن.

إذاالصلاة ق نمل فصثي• وقتة ميهلول الئوف أف علمنا فإذا هدا وعل 
للغاية.ررحساا جعلنا 

العل،اء!احتلث فهنا ينجل؟ ولم الصلاة مى انتهينا ؤإذا 
الصلاة.تعاد يقول! من فمنهم 

لاتحاد.يقول! تن ومنهم 

منفيجرئ سبا، تكون صلاة أش أف المعلوم فمي للتعالمل جعلناها إذا أما 
نحلأذ مأموروف وأثتا للغاية، أما الأمحلهئ لكن •حفيمتي، ولو مثلا ركعتان ذلك 
بنا.ما ينكثّث حتى 

ركعتيفصل لها، لاثقن صلاه صل أو الثزعك! اممه آيات من أيصا هذا ]٢[ 



٦٨١اموذ( سلاه باب ر اسلأة ةت1ب 

واُبجاعهمسعود، ابٍا حديث الأمرتهالط لإطلاق ومرادي حماعه وتحور 
ررالئلأةجاثِكثا٢لثنائيَلها: مح.َمفيالإاطا؛. شم أمحل 
خيفالمصل إل ملوحرجوا صتما وقيها وا؛رئفي '، للحرا المنجد؛ ل ومعل 
يزابا.

واحدركؤغ ركعة كل ل الأحرى والصلوات وئجودان، ركوعان ركعة ل كق 
شزعثةMو البق حنبجا كنق آية سثها الئلأة هدْ كانت ء لكن ونجودان، 

والخموؤ•المألوف، عن حارجه 
»الئلأة: JUلها الض.ادى لأف ،؛ ^١٣كزما الحدث: ق ]١[ 

عليه.ومحلامه اه صلوات بم وجع حامنة® 

كللأف الناس؛ مى حوف، مفمحر هناك يكن لم مرائي لوأدوها انه أيصا؛ وفيه 
عنه.يدروف ولا بيته ل يصل ان إن

أي:جامته،؛ ®الصلاة الوجهان: قبور الحراب: أو بالنهب أهي !؛٢[ 
وحنث.متدا أما عل جامعة® ®الصلاة وقبور جامعه، الصلاة الحثزوا 

مجدكل ل معل هل لكن المجد. ق معل ل العيد، مصل يوف أي: ]٣[ 
الجوابح؟أو3، النوم الناس هوحال كا 

يكاثلأذ ، حيفإذا لكن الأمحز، هو مهدا جواح، ل معل الثاف. ابواٌب• 
مجد.كل ق ئصل أو بأس ملأ اتحوائع، ل صلوا قيل• إذا عنها الناس 

كتابت لم وم(، ١٠٤٥رقم)جامعة، يالملأة الداء باب الكرف، كتاب البخاريت أخرجه )١( 
بنعمرو بن اش عيد حديث من (، ٩١)٠ رقم الكسوف، بصلاة النداء ذكر باب الكسوف، 

العاص



حنبلاحهدبن الإمام فته ض الك،ني ظى المميق  ٦٨٢

محل

المرةونوره الثائ يمرأ ثم وينممتح، للإحرام يآكر أف وصمئها 
ننمراومحمد، يبملإ يرلإ يم اية، مئه مذ ثحوا ثثح يركع ثم يحوها، أو 

يريعيم ايه، ٌنمحذ مذ لحوا يبمح يزكع ثم J^؛L، أو عمزال وآل المائ 
إليموم ثم الركؤع، مذ ثحوا فتهنا يسبح تجيش ينجد ثم ومحمد، ثنمع 
ثمايه مذَخمء>اذ ثحوا ؤينح يرلإ ثم النساء، وثوره المائ يمرأ الثانية، 

مذئحوا قحل يركع ثم المائدة، ونوره الثامحه ويمرأ ومحمد قينير يرير 
ويتشهدركوعه، مذ ئحوا ينجد ثم ومحمد، منمع يرمع ثم ١؛^، أربع؛ذ 

تظا.هسا
أجزأه,فيها الكتاد_، أم ثني يه مرأ وما 

لكذأحمد، الإمام مذمس، عل لالكتاد_، مولنا انه معروف ;حمقا؛ئق الولم، [ ١ ] 
القنالثقلن لئلا أحمدء الإمام عن ممحّوصا ليس ®إيه قال،: الممدين هذا ذكز ه لوزعه 

عاليه.منصوصا ليس ولكثه أحمد، الإمام كلام من عاليه منصوصى هذا أل 
أجزاءمتة الكسوف، صلاة ق قزأ الإنسان يكون المؤلم، تقدير حمتج وعل 

ئييلز،الهيام علميه طال نذ نما: الاس. عل تطويل هذا قائل: قال فإذا ي. ^^١ 
منة.هي وأيقا , ٥^١ أجل من العامه ااصالحه مومت، ولذ 

فإذاثة، الكفاثه -م محنل صذ زاد فيا صارلم، كفاثة فزض هي نما: فإذا 
ائصزف،,ثاء 



٦٨٣كت1و،اسلأة)وابهلأةاسم( 

ياثت:عائشه، زون فيإ . ١^٠ فز لكاوب دلك؛ بمثصب لكن 
وصسوكمن، قام المنجد إل يحزغ الله. وقول حياة ق الشص حنقت 

ثمحزيلأ، ركوعا قزكع كيمت ثإ قراءْ الله رسول قامحرأ وراءه، الناس 
قزاءهئامحرأ محام م الخمدا<، ولك زثتا حمده لمن اممه ررشخ ممال: زأتة زمحع 

الرمعبى هوأش ركوعا يركع كي يم الأول، القراءة مى أش هذ طويله 
ل،قعل ثم تجد، ثم الخمد،،، ولك ربنا حمده لمن افه ارسخ يال: يم الأول، 
تجدايي،،وأرح ركعات أربع انمحمل حش دللت،، مثل الأحرى الركعة 

اض.عه.قامم،

مورمالثامحة وو ا، البمرة بنورة الأول قرأِفي أيه ُ  ١٧^؛روايؤ• زل 
مئِزال.

جهزِقس اللمي أة روت عائثه لأف متارا؛ أو كاف ليلا بالقراءة ويبجر 
........صأ.............

ظن•بمض هنا فرأى ظثت، ؛؛*_؛ [ ١ ت 
منيلرم لأيه حا؛ جهر قد وهو البقرة ونه بتثير كيف قائل. قال فإذ ]٢[ 

معلومة؟موعه متكون أن *؛ا جهره 

عته،لبعدثا يقول؛ ماذا يدري لا لكن جهرا، يمرأ الإمام أف يعلم قد ملنا؛ 
حتىفوقا، كلمة كل ئنتع أذ يبهر الإمام مقلع من يلرم فلا نير، ما كثثرا وهذا 

معي.إثه نقول: 
عايشهحديثج جهر القراءة أف عل تدل استعالى" اممه —رحمه المؤلم، ]٣[ 



احدبذحنبلالإمام فقه ي اه،ي ملي المميق  ٦٨٤

ثلل ثل ثإِذ قانمد• ابلأ بجا نثن المحة، ابمغ بجا ئئ ئلأة زلأي 
هاممه ومول أف روت عائشة لأل حاز؛ دكزثا ما ثحؤ عل ركوعات ثلاث ركعة 

^ت.نؤاةسمإاال

كالعيدا-إقهئ لها فنس الكشر، امقنع لها محميغ صلاه بأما ذلك وعلل ;مح.بمهارأا 
نحهرفاثه له عقتع مما الصلاة كانت إذا اثه عل يدل وهذا أيصا— وكا-إثئعة ت —يعني 

واحد،لإمام ثنمثوف الم اجنخ هولا؛ إف إذ الاتحاد؛ ل اوى لأمه وذلك .يا؛ 
لأماجهريه؛ النهارية الصلوات بعض كون من الخكمه هي أعلم— —وافه وهده 
الاتحادل أقنى ١^٠ آلامام لهدا ؤإنصام مكوم فيكون الكمين، الاز يح 
الإمام.هدا عل 

حدين،من أو ٠ ;ه.ءثمحاُ عباس ابن حديث، من مواء شاد، الحديث هذا [ ١ ] 
•ركوعات ثلاُن، ركعة كل ل صل اله الؤي. عن فلابجح ٠ دظ^بمهار عايشه 

واحل>ْ،منة إلا اللمي. عهي ل تجنل لم بالاماق الئوف أف ذللثؤ ووجه 
فإثهذللث، عدا وما ٠، ركوعازر ركعة كل ق ركتن صل انه الصحيحي! ق والثا؛ت، 

رنمالكسوف، صلاة ق القراءة باب الصلاة، كتاب داود! وأبو (، ٦٠)أ/ أحد الإمام أحرجه )١( 
انيتوالن(، ٥٦٣)رنم الكرف، ق القراءة كش ثاب المر، كتاب والترمذي. ١(،  ١٨٨)

(.١٤٩٤)رقم الكسوف، صلاة ق بالقراءة الحهر باب الكرف، كتاب 
رقمسجدارتلأا، أرع ل ركعاين، ث،ان ركع إنه قال،ت من ذكر باب الكسوف، كتاب ت ملم أحرحه )٢( 

الواحا.ة.الركعة ق ركوعات أريع صل ه خنئيبممحاأنه عباس ابن حدين، من (، ٩٠٨)
ما(.آ/ ٠ ١ ) رقم الكرف، صلاة باب الكرف، كتاب ت لم مأحرجه )٣( 

كتابومسلم* (، ١٠٤٤)رقم الكرف، ق الصلأقة باب الكرف، كتاب ت البخاري أحرجه ( ٤ ) 
رمحغئبمهاّعاسة حدين، من (، ٩٠١)رقم الكرف، صلاة باب الكرف، 



٦٨٥مماوااسمة>بمبطةاصود( 

يوص ثززى لأم أمحا؛ خاز هثات أج زينة م ل خم ثإن 
؛.وأنهرالأمأصغ الأوو؛ واكاث عن ءس، وابن 

نحل

البيمص؛ لم ياثت لإل التجل، حم، اتكنوفإل حي مذ وومحها 
 I. وحممها.أممها الصلاة ق وهو نحلغ نإف محمء؛ ما افه يكشم حى ررصلوا
انثرنؤإن والدعاء، يالدكر وافثثل أحرى، يصل لم ايحلائها ميل تلمم ؤإف 
الآJثوذ،،..........................................ماء ١^١^؛ لأل صل؛ ُعنم 

رويما قكل شادا، يكوف لا أف الحدث صحة شروط من أف ومعروف يصح، لا شاد 
شاد،حديث، فهو ركعة كل ق ركوعي مذ أكئز صل أيه ءقهآدةأث٥أئم البي عن 
.^^١٥؛ ١٧ابنالإسلام شخ ذك ل عي 

قمنلم روى لكذ الأصح، هو فهدا ركعة، كل ق ركوعان هوت الأول، ا ١ ] 
ئلأُئ،ركتة كل ي ركعتم، كسوف ى صل أنه ءلاو_، أي بن عل عذ صحيحه 

أففلذ لاثه الزيادة؛ رأى تيممتبمنئ وكاثه به، يقج مما نؤقؤهه عل وفعل ا، ركوعاتُ 
فراد.ءلودالآ ممر الك.وفا 

لأموج'رئثة كل j( ذم يتل أف ح الموثق اختات ك،ا نخاث ولكنتا 
فمط.

)ا(محمرعاكاوى)ا/ا"هتآ(.
رنممجدات، أرع ؤ، ركعات ماز ركع إنه قالت من ذكر بائح ح، الكسرفكتائب ت لم مأحرجه )٢( 

)خ'ه(،م<>الها.



سقضاه1هميصالإئمأسبجضل ٦٨٦

طلعتؤإي، سووها. الائتملع وفت، يهب لأنه يهوكاُجلائها؛ كاسمه قابن ؤاف 
إلكاذ زص تلا عاب  JUو خاث \فث نص 

ثأطانه:اقا؟أ.زك محل؛َلأو \ض: زماو عات. ينل،كاشسإذا 
للغسوف؛ينل لا فإثه الممن وحثف الشص طلعت فلو ينل، لا بمي• ]١[ 

لهابينل فلا النهار، امح قد لأنه يور؛ لا ذك ولأو ثإهلانه؛ ولا ذهب لأنه 
ائسطلوع ش المتريث أل الخالب لأف جدا؛ نادر الخالب j هذا لكذ 

شمحجالعروب" من ~أيت امب ثن قريبا ييكوف يناحر رثا لكن الإبدار، من زل 
يعرب•0 أع 

أولا؟يتل المم حتم، م اشم ولوطائر 
الفائه الثهي وهت 3، يصل لا الئسوف صلاة إف هلناث إذا أما فالحواب! 

فلاالمجر بطلؤع يدحل الم، وك إل يلنا• إل وكن'ك المجر• صلوا لأمم يتل؛ 
المجر.صلاة مل ولوكان ينل، 

v^ai\بعد أو الصسلأة ثل المجر بعد حنق إذا ينؤ،، اJA ١^٠٠^ مر 
فائهاشمر طلعت إذا ما بخلاف ا-ثو، ق أره يطهر ذك لأف يصل؛ فإيه مباثرْ 

لأ:طهثلهو.

يصل.لا فإثه عروبه بعد كنفن إذا ايه الأول، والصواب ]٢[ 
الغروب؟بعد ر الأممؤثيف كيم، ئائلرث هال، فإذ 

وأمايعرفوما١ فالعل،اء ^١٥^، الآل ءهي'دا 3، أما يكسث. يعم، فالحوابت 
الكسوف،.ابتداء يثاهدوف فلعلهم متق نيا 



٦٨٧مماو،اسلأة)بابسلأةصد( 

قفل

ودنك؛أصحاسا، من لأحد وأية ولا حطبه، أحمد لها يدكن J؛؛ القاجي.' يال 
ا-ئبةليوف الصلاة امن البي. لأل 

فقل

١^٠٤نإل علتها• كاف لأئة ُا-لئنارة؛ بدئ واينازْ الئثوف اجتمع إدا 
ثدئزهبجا أم ل  Jis" ،Jijآظ. لأبجا ^1؛ دئ م ق ا1ئو:ة لإ 

بدئمؤمنا وحتف هووالؤدر اجتمع ؤإن قواما. كثي لأنه الغثوف؛ بصلاة 

عليهاش صل البي لأف راتبه؛ بنديه حطبه لها إف العلعاء• بعض وقال ا ]١ 
فيكونالناس، ووعظ التدير إل داعيه الحاجه ولأف آ ر وحطب صل وملم آله وعل 

يثغيأفلا ايه يظهر والل،ي اثثثقؤ. حطبه ق قادقا قطن ك،ا قاؤا وكطب حثه، لها 
الناسإف حين، ءهل>دا؛ بثل ق مث،ا لا ذلك، إل حاجة ق الناس لأف ا-اتثه؛ يفوت 
الأمور•حنءْ عتموا ولم واعرضوا عملوا 

لعيرمزعترفامتج فالورإذا اضوفؤ، الوئرخلاف، قصاء ]٢[ولأثهيمكن 
سببان.ففيه يمصى، لا والكرف النهار، ق يقمى فإثه 

*a*

كتابومسلمت (، ١٠٤٤)رقم الكسوف، ق الصدقة ياب الكسوف، كتاب أخرجه ١
خ.بمه•عاتثة حدث من (، ٩٠١)رقم الكسوف، صلاة باب الكسوف، 



^قضاه1ششههالإئماسبجينل ٦٨٨

محل

^^^^؛بمُم:قلضمحقثَلأص
الني.ظولأف الدابمة؛ َ. يمز قاو: ص أو إلا خلفائه. من أخي. 

قلاالث-يم0ة قاما كئويما، أمد والزلزلة عتاد0، جا اض نحوف اية باته الغسوف 
بمةا١؛.فع ثدة نقى 

اشرفعم المزعجة للايات يصل هل العلمإءت فيها اختلث مما الماله هد0 [ ١ ] 
للئوف؟إلا محل لا أو اكئ؛ الشداة واوئاح والصواعق كالزلازو 

فيهتما العهود عن خرج ما كل أف والصحيح للعل،اء، أقوال هدا ق فالحواب! 
الشديدة\رثو\آ أو الدائمة، الصواعق أو الدائمة، الزلزلة مثل له، يخل فإثه التخويف 
ه•الني لقول للماد؛ محوما العهود عن خارجا يعد تما ذللث، غر أو العاصمة، 

٠.راعثادْااُ والقمر يالنمي يعتؤرت بمإ؛؛ اف ررنحوف 

ايأة حاة قد ومرقا، كاويح الهلوارئ لهدم الفلاة ل قاتل: قال فإذ 
متهبJانه الصحايه وألم الغزوامت،، من عزؤة ق مث؛ ذايث، كان ءلهألصلأْلآئأ 

الصلأْهده ٤^٥١١١^٤؛^^^؛ تحل ولم رحالهلم من محرجوا لا أذ وأمنهم شديدة رج 
الرج؟شدة مع 

العهود.عن خارجه وليست، دائمه، ليمثؤ الرج هدم لكن يمم، فالخوابج: 

كتابومسا؛مت (، ١٠٤٤)رقم الكسوف، ق الصدقة باب الكسوف، كتاب اليخارىت أحرحه ( ١ ) 
د؛ةعدفبمها•عايشة حديث من ٩(، ٠ ١ ر رقم الكسوف، صلاة باب الكسوف، 
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يمحلفإل وعاصمه وْنتمثه دائمة كاثت بأل العهود عن حاوجه لكنت إذا لكي 
مماالعباد يه اه كوى ما يغل ذللث،، وغ؛ر والصواعق، الثديي اوعد ويولك لها، 

له.ينل فانه -تمجصالمعهود 

صلاهالليل و أوينادى حمائه بملح؛، مل للنساء بالمة قائل: قال، فإذ 
اضوف،؟

أخنن؛للمجد ؤاتيانئ أورائي، حماقة النماة نحل أذ لأ;1ش فالخواب: 
وريوتسلكلعادة، حصزذ الصحابة اء نإذ يقال،ت وفد حمزذ. الصحابة اء نلأة 
لهاأحشع للمجد حصنت، إذا أما رأث، إذ لالمصالأحة ظئ لكس لهى، نم 

فكغمحز.
MUM
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ئبمالإسماءاا' خب ق
قالئئ حرج ظ'' ويد نذ اش عبد ووى و إليها؛ الحاجة عند ثق وهي 
محهء1اآ'جهر زكعى وصل وداءْ، وحول يدعو، الملة إل كوجه يشقي، 
عليه.مممق يالقراءة. 

ليتفيهة| يكمث وهل العيد• صلاة صمة وأحكامها ق وصمتها 
يالعيدين؟ 

لآنبدضينزبجقا:ذي.

الكرؤْ،ليقع الكسوف صلاة لأو جد؛ الفقهاء من وغمم المولمه ترث ا ١ ] 
المهللوُسا.لحمول الاستقاء وصلاة 

الصلاة،حال أوق الين،، ق ُالدعا؛ كان سواء الثما، هوطلب والأستسقاءث 
المعروقة.الصلاة وجه أوعل الحئعة، حطبه أول 

الحاجةوتكون إليه، الحاجة عنت وهوئنة ءئْل، الله من الثميا طاو_ا ايه المهم 
حاجة.ق الناس صار وامتع؛ المطئ وقحط الأرص، أجدبت، إذا 

لكنمموا، الملل فيه يكون محل ق يكوف بأ0 الأرص عئدم، لم لو وكدللت، 
ااوللث،ؤأيصا شثش المياء، نقصت، 

الركعمح،•ل يعك،• ]٢؛؛ 
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ملي ركمح، صل ه الئ أف روى ءس ابن لأف يهم؛ والثاط: 
صحح.حديث لهوي. أق 

بملوفلكئوا وعمر ؟كر وأبا الني. أف أبته عن محمد، بن جغمر وعن 
ق)منندو(.الشايعئ رواه وحمنا. سعا فيها وئقؤ؛و0 الإنتنماء، صلاه 

-يا.لشنهها العيد؛ صلاة وهت ق فعلها الأول أف إلا معم(، لها ويثر ولا 
 Jالء؛ااا.الأش،عإدحماقة تيالإألاووخإوهاعئدززا

محل

العيي.تصلاة عل ساء روايتان، الإمام إدف ؤل 

ودعواصلوا إدن شر حزحوا ابو؟فر• محال لها• ئرط هو إحدامحات 
بمرتحمحؤ•

الإتجئاأأزاد ٩ للإنام نالأمم أخدئب. ى نظن، يئثوف، واكاظ: 
مىوالتنبة اiظالم، عن وا-قروج ثعال، افث سموى ويأمرهم الناس، يعظ أي( 

التشاحن؛............ورك والصدقة، والصيام بمبج.ا، سبمهلم ومحليل ،، ١^١٠۶

يتأحزأف رأى ؤإ)!( بهر، ببما يبكر أف رأى إف ت للمصلحة بظر ائه والصواب ناء 
الصلاة،فتوحر الفطر زكام راعى الفطر عيد ق أما ثيءيراعى. فيها ليس لأيه ئأحر؛ 

هناكليس الاستسقاء لكن الصلاة، فتميم الأصحثة دح يراعى الأصحى عيد وق 
تتأقز،أذ بالاس ف\لأنء بارذا ا-اقث كان فإذا لسلخة. فثئو فيها راعى 

للمصلخة.فيظر يقدم، أيا بالناس فالأرهق العكس كان ؤإن 
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أنممال:اشُ ئال اوكات، ض والقوى اشتط، نتب اثناصى لأف 
نلى،َةيأن\لآزني ٢^ تث ثئقي مم ^ آلتئ;١^١ 1نل 

ا.لالأءراف:أأ،[ُ ه دعفيثون يقاوأ ثأ.أاوقهم 

١^،الص1ة عق محزجوا أف ويأمرهم فه، جوف يم يوما الناس ؤيعد 
هاش زئوو خنج لإاس: انن ماو ه اشِ ننول قيها خزج 

ييطن،ملم المحل، اتى حر متصزعا، متغثنا، متواضعا مبذلأ، 
يصلكاو كإ ركعتهن وصل وامحير، والتصئع الدعاء، لب يزل لم ولكن هذْ، 

صحح.حديث هذا لعيد. اق 

ستايكون ائه يرد لم فإله الصوم، إلا حسن دئنءمقث' المولم،ا ذكزه ما كل [ ]١ 
رثاهموم مغ راما I الحدث ق جاء ولهذا اكز؛ لثزول محبب فانميمة ^، ١١١٥٠١^لنزول 

القطنمنالثةاء«راأ.مال^اإلأةثئوا 
هوهذا أف أجل محمن ثه، يأمر لم الرمحمول لأف فلا؛ الخوم وأما 

خارلحاتراة تكاد لا الحبس، 3، ؤإثا الأنمن ل إثا الامحشقائ صار الفقهاء محي الثائ 
الاثنتنيوم الاستقاء يكوف أف اتحادوا كانوا الناس أد السبب هو فهذا ذلك، عن 

الاثنييوم أثئ أجل ثن اف الإنمحام فإف صزئه،ارآا، بس أنه أجل من الخص أويوم 
ئنة.وهذا حثن، فهذا الاستسقاء لأجل لا الخمس يوم أيه أجل ثن أد 

زغته^تمحا•عمر ابن حديث من (، ٤٠١رقم)٩ العقوبات، بات الهتن، كنات ماجه' ابن أخرجه ا ر١ 
الأنمنيوم صوم ل جاء ما ؛اب، انموم، كناب، والرمالىت (، ٨٠أحد)i/ الإمام أخرجه )٢( 

الصيام،كتاب، ماجه; وابن ٢(، ١ )٦٨ رغم الصيام، كتاب، اني; والن(، ٧٤)٥ رقم والخميس، 
عاسةحديثج من (،  ١٧٣٩)رقم والحيس، الأسان يوم صيام باب، 
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نيثثياب ينبس ولا 7بما، الثاس يؤوي لقلا الرائحة؛ ؤإوالة التنظيف نيس 
ؤووو\وانبمانة ئدا:زم لأو نلأ:شون؛ 

فضو

أمع؛ه وصلاح؛ وئ حمو ذكت لة ومذ والصتاذ، الثموح و؛مج 
ولإخا:ةاأ'.

انثنمىغ.بمنئ عمن لأف صلاحه؛ ظهر بض الإمام ينثنص أف نينثخب 
ا-اءزثي.الأسود بن ^؛^٠ والصحاك معاؤة وانثنمى اممه. ونول عم بالماس 

٠متحئعا ْقواصعا حرج أنه رء.بممحا عباس ابن ذكر وكإ [ ١ ل 
منأذى ب كان إذ عذ كعادته، حج أذ فالأنj اشك،، أو ١^ يافيه وهدا 

بالماس.عشع موف لأنه ذليرلها؛ ذلك أفته ما أو حفؤ رائحة 
وغلعانشيوخ من والكأار ااصغار الاسث حمح يمرح ايه والصواب ]٢[ 

الذيالشاب أة ■^Jj.!، فحندنا إجابة قزم هؤلاء كان إذا لاثه يرج؛ كل وكهول، 
إثه; أذ،lJفالصواب، ُ ظثهر إلا ظل لا يوم ظله ق اممه يظلهم ص اف طاعة ق نشا 

والصبيان.والكهول، الشيؤخ الماس، حح ؤئرج 

الأسماء،صلاة أبواب  ٤٣باب الصلاة، كتاب يأوين وأبو ٢(،  ٦٩احمد)١/ الإمام أحرجه )١( 
تاش والن٥(،  ٥٨رقم)الأسماء، صلاة ماجاءل باب الفر، كتاب والرطىت (، ١١٦٥رنم)
(،١٥٠رنم)٦ حرج، إذا عليها يكون أن للإمام تب، يامح، الحال باب الاستسقاء، كتاب 
(.١٢٦٦)رقم الاستقاء، صلاة ق جاء ما باب الصلاة، إنامة كتاب ماجه! وابن 

توملم (، ٦٢٩)رقم الصلاة، يتتنلر ا،و.جاو ق جلي من باب الأذان، كتاب أحرجه )٢( 
خ.ءته.هريرة ش حديث من (، ١ ٠  ١٠رقم)١ اله.اونة، إحماء فضل باب الزكاة، كتاب 
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رجلتؤ،عند ممعد المئآر، مصعد الأموي بن يزيد امر مناوئه أف وروى 
زأشلئا،ذ _ 
اثسورقع ديي قرقغ افب،  Jiيديك انقع يزد يا اوثي، َالأمد نيي 

لهاوهب يرس، لكمتا العربج، تحابةل، ثارت أف من أوثك كال محإ أيدثم، 
ا.منازلهلمأ يئئوا لا أف الناس كاد حش ئثقوا ريح، 

إجابتهم؛يرجى الذين الملاح بأهل يشهى أف يثغي إيه مال؛ كعا وهذا [ ١ ] 
لقرابةلكن الأمة، أمقل عمن أف مع ظ^بمئئ، ' اظاد_،ا بن عمن ا،لوموٍن \وو لفعل 

الإمامأقامه للذي فتنه نحس لم إذا بإ مشروط وهذا قدمه، ه اف رسول من العباس 
معل؛لا فائه عهدثا— ق الغالب هو —كإ فتنه يذللئج حثي فإذ للناس، ستنقئ أذ 

صارالمطز، ونزل دعاءة اش أجانر ينتنقي الإمام أقامه الذي هذا أف |دز إذا لأيه 
حال.كل ق يه يتوطوذ الاس وصار للناس، فتنه 

أقامهمن فتنه أو الاس فتنه حا يئصل لأمور ثتعزص لا فإثتا ١^٤ حيفي( فاذا 
الفتنه.من حوما هذا فلاثزثكن( مقامه، الإمام 

اشآيات من ففيه ُ الأسود بن يد بؤ معاونه امتقاء عن ذكزه ما أما 
اجمنة،حطبه ق انتسمى ■محن ه للتح، قتله متله وغ وقد ظاهر، هو ما ءغ؛جل 

ءقؤأدقلأْؤئميسه من يتحاذر والمطر إلا ممحْ من نرل ما 

١(.• ١ صالأتماءإذاةحطوا،رنم0 
١(.٥ ١ رنم ٢ ١ ٥ الأولياء)٩; كرامات كتاب المة- أمل اءمماد j اللألكاتي أخرجه )٢( 
صلاةكتاب ت لم وم(، ٩٣٣)الخمعة خ3لة ق الاستقاء باب الخمعة، كتاب ااخارىت أخرجه )٣( 

خ.تن.ماللث، بن أنس حديث، من (، ٨٩٧)رقم الاستسقاء، ق الدياء باب الاستقاء، 
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الغماو؛ولاإحراج محرجها، لم خ. لأف البهائم؛ إحراج ينشب ولا 
ووظزإهوذ لأنم يئتعوا لم ■>وجوا لإف نثم• بموثل قلا اش أعداء لأثم 

كيإظابقإسمحما١ا.

قفل

ا;نء ه:دم؛ نحك لا ج ووي اشو، و الئؤا:ئ زاخلت 
افب■مد لمولر الصلاة؛ قتل نحك انه وروي هدْ• فئؤظب نحل،  ٢٧ماص! 

صل.ئم رداءه، وحول، يدعو، القبلة إل فتوجه ريي؛ بن 
منوي.ا-اثمح لأل وثنيها؛ الصلاة مل اغو ق محيث انه وعش! 
خيا•م امحق. ضل قال: أبا لأف الفلاة؛ بمد محك بمُت 

١^٠٨^٥١وحفتهاثني العيد، مش؛هةبملأة ولأن؛ا صريح. وهذا 

اليوميكون ت يعني الزمان، ق لا الكان ق المسلمئ عن يمردول لكئهم ]١[ 
محاءرو،ايصست، إقراذه»ابزمان لأف جهة؛ ؤ، لموف والمجهة ل هولاع لكن واحد'ا 
عظيمه،فتأ ، iLJjjمحصل الأقمار؛ فيه انتنثى الذي اليوم ل ايز ئزوو ي وقدرا 

عن®٥^٥^ االؤلم،ت يقاو! ولهذا الملموف؛ نجب ولم الأكمار أجنب ؤيقال،• 
نايصن،أص١ي٠إعدامحث، >ربحنثاإى قالث ١^^؛، عليه ؤيدو با،لكان، ت ادت>لم،يىاامراده 

عيىا«.
أقوال:]'آ[نمدلأالآل 

دعاء؟ئرد أو ثمو يوجد هل أولا: 
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يمسحهاواحدة، حطته يحطب قام م جاش، اكر صعد قإدا 
حطتتم(.١^١٥ من أحد ينقل لم لأئه 

مثل:يالإتجفار، الأم فها الي اص ز:>اءَة الأنتئفاز، فها نيخي 
لنوحت'ا-ااءندراياه عوؤ ذيزآلتك  ١٥عمايإ جمك رقكمؤآت-تثتيأ 
]صد:آه[.ه ^١*^ ئر رذم آتأغفتحأ ؤو>ىؤ/ 

صؤأق4يبمن.البي ويدعوبدعاء والتصئغ، الدعاء وي\5ير 

لقولءغ؛جل؛ افن فيدعو يأق لكن تجلب، لا قالت من العلعاع فمن حلاف؛ فيه 
هد0«اُخشؤطإ تجلب لألم يهبمتمحات عباس ابن 

حطته.فيها أة الثازت والقول 

ئوفيها؟هو أو الصلاة بنين أو الصلاة مل هي هل لكن 

بمدثا؛شاء ؤإذ ١^، مل شاة \0 محو، ألا الخطته: و الثلاثة الأهوال أظ 
وهدارى.هذا ل الثق لورود 

أذنكأنه ماس ١^٠ ئراد \أ ثقال: فقد \ص عف ١^٠^ وأثا 
الناس.ؤيملول اقلتة ق يطيلورز انانا 

(.٢٣٠)ا(أحرجهالإمامأحدرا/
الأسماء،ل بالقراءة الخهر باب الأسماء، كتاب البخاري؛ أ-محرجبم الصلاة؛ نل الخطبة )٢( 

زيدبن اش عبد حديث من ٤(، )إأ،اا/ رنم الاتقاء، صلاة كتاب لم: وم(، ١ ٠ ٢ )٤ رقم 
نمحهبمة.

ئمحههتن.نيد بن اش عبد حديث من (، ٤١)؛/أحمد فاحرجه الصلاة؛ ج الخطة وأما 
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الإنسنماء،إل حرج ه البئ؛ أف أنس؛ ض بإننادْ قتتبه ابن ذوى ويد 
ان-ؤؤخ.(الموم انثمبل صلاثه ممى محل، القزاءة، فهإ كبهن ركعتم( ممل فتميم 
انقثارراللهم  I(JUثم ينتنقل، أف مل وي0َ وكم يديه، وري رداءه، وهلم1ا 
مهمنما،مغدقا، عذقا طما، وجدا ربيئا، وحيا مغيئا، عيقا انقثا اللهم وأغكا، 

عم، l_ljدرورا، ديإ، محللا، منجلا نائلا، مرتئا، مربتا، ثريتا، مريقا همحقا 
بلاعاوثئعله العتاد، بؤ ويغيث اللأي، بؤ هم؛، اللهم رايٍّج، مر عاجلا صار، 

اللهر،ثملو،أنتي1اءا، لنماْمثازاتاد، 
انعامالآ حلمث كئا وانقؤ منته، بلدة بؤ قأحي طهورا، ماء الثكاء علثا أئرل، 

وأنابذمحرا«•
الدىمحتاب؛الأزض.زااثا 

اشوالنام.زايدا: 
•الآزصر، الدييود،واللق؛ 
المحة.زالثدؤ: 
العحّث،.والونق: 

والخص_ا.المناعة دو وازيع• 

يؤ.أقنث إدا هان محزلك،؛مى المقيم• والمربع؛ 
نعش.الإبزإدا زممتط مولكا؛  otوالريع؛ 

المو•والثابز؛ 
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الأو.ؤاكبو:
الأزصلأف ١^٥؛ والثكن: 

عقانقن\ ^ ١١)ئال: انظى إذا لكذ ه ١^٠ أف ص ثن ام 
الثث،انقنا الثهم داةإا، نحا، ، L^Ip؛، ll، ?1^1^مريئا، هيئا، مغق، 

ماوا-إوهد ^١^،^.! ال٨لأواء من والسلاد ئالعتاد إو اللهم الثانطقن، مى عبعتا ولا 
منيرrكاتثانقنا ١^٤، لنا ذآدث الزنغ، ^١ محت ١^ إلا!يك، لأنشئوة 

j_،ؤائوغ ١-؛؛^ ^١ \و'غ' ١^^ :>^l2،، من عاقا ه ١^، 
ممثكبمقئاتا،عوك، يكشثة لا U اتلأء من ظَ زاكذ 
مننائا(و^٤^٥١ ١ي 

زالبمازانيين:ناتا محؤ ردا؛ة، ذدئ اظة، أثناء و الملأ نطبل 
ا-إقدبمحنتا.................ثعال اش محوو ماولأأل ه اللمي ُةل اؤا محّاا 

فوائد!ثلاث الرداء ملب، من الفائدة بعضهم! قال [ ١ ] 
وّلمُُوضآله صه اف صل الئن نء امحاغ الأيد: الفائدة 
ال؛فاؤل.الثايئ!الفاذة 
ياسمن أحرى، إل حال من بمقل موف ا0 الأنبأن الإشعار الثالة! المائدة 

تكونوقئ. جيدة، منانبه وهال.ه المموى، ياس إل العاصي ياس من ياس، إل 
فوائد.ثلاث ذلك ق فيكوف أوأعظلم، التقاول لناسه اؤيه ئ

ومسالم!(، ١٠١١)رنم الأسماء، ق الرداء تحويل باب الأسماء، كتاب البخاري؛ أحرجه ( )١ 
نْتقهنبمتن.نيد بن اش عبد حدبن، من (، ٨٩٤) رنم الأسماء، صلاة محاب 



٦٩٩ةت1واالهلأة)وابسلأةالإضق1ءا 

والغوثالعرة حتى أويثمل كالعباءة، شاتيه وما بالرداء حاص هذا هل لكن 
أفجهيا؟وما 

أعلعل ياس لأله بالرداء؛ الشبيه والعون بالرداء بمهس أيه الأوو، الفلاهئ 
أنمملث عمن يقل ولم كالعإمة، لأما غلا؛ العرة أما بالرداء، فهوثبته الدن 
بلبدن، لناس لتت المحْ ولأل عليه؛ هي كا المحْ فتش المايم؛ بملبوف كانوا 

هيياسالإش•

تشعروفالاس كان إف مظئ: وكب الوعاء هذا عئثظ لا كان إذا فالحواب: 
قو،ئثع لا ١^٥ عل ركز إذا الإنساف أف الخالث لأف ضل؛ فلا وزقه كآتجا 

أشدصار محده من بدعا؛ دعا لو ورثإ فقط، ا،تكتوب، الثمط إمحامه ممة ويصير 
فلاالصحيفه هذه يقزأ بقئ إذا لكذ الدعاء، ق انفعالا وأمد عَهئجل، اممب إل يفرعا 

إذامثلا يحسث، خاصة، ؤلريقه ينلك، أف إلا اللهم الدعاء، ق التاثثر ذاك عنده يكون 
إلشدها قد وهو يبديه، الصحيفه رافعا ؤيكوف يديه، يري أف السنة" هو ~كءا دعا 

فائدة.حذا ينمل فقد فوق، 

ثلأثقزأها ^٥^٥^ فالثسوJ ١^١، \ذمأ أغثن،، ال1هلم لإذ.' لو 
وتحرير،تخريج إل تحتاج إما يقاو،ث رثإ أيقا الألعيه وط0 الجمعة حطه ق مرات 

تلم وم(، ١٠١٤رقم)الخمعة، حطبه ق الاستسقاء باب الامتقاء، كتاب ١^١^; أحرجه )١( 
مالكين أنس حديث من (، ٨٩٧)رنم الاستسقاء، ق الدعاء باب الاستسقاء، صلاة كتاب 



سقضاهاهمهمصالإئماسبجم،

هموو(تانتماك ق ا ويدعومؤ يثعلة، الئى.ثم لأف أنملة؛ أعلأ٥ يئعل ولا 
ئاشثآمء، ء ي زقي إخابمك، ززثدج دس، أثزء 1ثلو \للأإ 

المصلإل حزغ ٥^٥^^ ١^٠ أف ززى  djjبن اض عد لأو وعدى؛ كإ ثنا 
والأينزالأسر، عل الأيمن وجعل وداءه، وحول، ودعا، القبله هانممتل ينشقي، 

عوامحن.
الدعا؛مى ثي؛ 3، يديه يرئع لا الني. كاف يال،؛ أئتا لأف يديه؛ ؤيرمع 

'•اعلته مض إبطيه• بياض يرى حر يديه يرقع كال الإنتنماء، 3، إلا 

لا؟أو هيأصيبممُ الئّّوو عن  ouهي هل 
واَع؟غثو بثي؛ عوف يد أحياثا الناس لدعاء بالشبة هال، فإل 

واضواؤع، غي ء بثي دعا إذا الأناف لأف واقع؛ ء بثي إلا ثنغ لا فالحواد-،ت 
واثنا.يكو0 أن من فلابد الدعاء، ق اعتداء هدا صار يوجودج، عليه أئعم قد 

انماة؛؟بجن الشاة هل قاتل: ئال، ؤإن 
ئتة،هذا لأن فنتنذ؛ 0كثما حصل إذا وأما العباءة، بملبى ثنم، فالحواب،ت 

-الئساء وغالتا كثم، مصل طزف ق بعيده اء الثكاب إذا لكن محترم، وافكثمن 
هذا.ثن فيثتيغ — يترج ثياب لست، ثياب علتهن ش~ والخمي. 

صنيسصبجِفيولأسم«ململض
لم•وم(، ١٠٣١)رنم الاستسقاء، ق يديه الإمام رغ باب الاستسقاء، كتاب البخاري! أحرجه ( ١ ) 

أنسحدث من (. ٨٩٥)رنم الاستسقاء، ق الوين رغ باب الأسماء، صلاة كتاب 
خيقبمتة.



ةتاساسلأة)بإبطءالإسقاء(

يصله،مذ ونألوْ ا، J؛UU الله وذلإأو\ صلوا الصلاة مل ثقوا قإل 
قاىءن تحي \ط لأن زاكاك؛ ١^ اي و ةادوا ,ولح°\ ذج ئزا نإذ 

الدثاء.

أمريزتأحي عل محمول هو بل عموبؤ، 
اخلتة.حاو ق يعي: الدءاء<ا مذ ثيء ق يديه *وؤأ لا ار ت المعنى أف إما 

الاتقاء.ي إلا ^١ رسا يدنه لانزلإ المران أة ؤإثا 
يعارصهالحدث هدا إل مالت أل إل نحتاج لا وحينثد صحح، الوجهم وكلأ 

.٠١الدعاءرق يديه كانثنلإ .أنه ١^؛، عن تئن، اكلاثتن عل أحادثممرة'زد 
هماثأم، أحي عل محل بل ثعارص، هناك وليس حاجه، لا نقول،ث 

أئهزولهدا الأسماء؛ ل إلا اخك حال الدعاء ق يديه لايزلإ المعنى أف 
٠.الأٌتقاءُ غير ق ا-محلبة ق يديه رم لثا مرواف بن ثر محقبمأتزعل الصحابه 
الاستسقاء.ق إلا فيه تائ رفعا يديه يرم لا أو 

صلاةبل شكر، صلاة لستا الاستقاء صلاة لأف له؛ وجه لا غلهلء هذا [ ١ ل 
قنموا ؤإف نحرحوف، لا فإمم الخروج مل نموا فإذا شدة، ؤإزالة ودعاء وهبه 
يصلوف؛يقال: أف عشل المهلل-فهنا زل المصل إل وصلوا لثا ت -يعنى الخروج أثناء 

(،٦٣٨٣)رقم الوضوء، عند الدعاء باب الدعوات، كتاب اJخارى: أحرجه ما ذلك من )١( 
عامروأي موسى ش فقاتل محن باب عنهم، تعال اش رصي المحابة فقاتل كتاب ومسلم: 

ق؛ؤؤبمئئ.الأشعري موسى أيٍر حديث، من ٢(، ٤ رقم)٨٩ ^؛٥^٥١، الأشعريين 
بنمارة حديث، من (، ٨٧٤رنم)والخطة، الملأة نحفغؤ باب الحمعة، كتاب ت لم مأحرجه )٢( 

رمح.ءنن.رورة 



صاضاه1نينيهعاسممأسبجينل ٧٠٢

نحل

أخاوظ:مثوظثسااال

زيلارر1ئ ززىأس: ء ابمنة الإنام:نم 1ذ:تتي ذش: 
محاج،....•....•اممه. ونوو محانقل قمحطب، ه اش وزئوو ا-إثمعه يوم يحل 

بليصنو0، لا يقاو(ت أف ويشل موجودا، الثنب لكن الص.لأة إل الجيء ابتداء لأف 
تعال.الله ممانا فقد انحرفوا الإمام! فإ يقول 

ينتنقيحرج اله صعيئا~ لكن ~وإل ممليإف عن يكز وما 
مىحلى إثا *اللهم تقول! لاو،اء موائنها رافعه ظهرها، عل منظمه ننله فرأى 

أيتزإوذآضآفقد ااازحعوا محال! ررمحك®. عنا ء!ع محلا حلمك 
إذاأنم ذكزنا ج فهوأصل صح إل لكي مقال، وفيه ممر صعم، فيه الأر هدا 

يصلوا،أ0 محتؤل الخروج بند تقوا وإو< عمحرحوJا، فلا هزجوا أذ مل ثموا 
وهوالأقرب.يصلوا، لا أف وعشل 

الوجهيكر ثم أوجه، ثلاثة عل يقع الاستسقاء أن يئأ المولث ]١[ 
 !،Jتقدم.كإ ؤيصلويز المصل، إل الناس عئرج أل الاستسقاء! صلاء الأو

الصديقأي عن (، ٦٢)آ"/ الصف ق ثسة أبير وابن (، ٤٤٩)رغم الزهد ق أحد الإمام أحرجه )١( 
-٣٢٥المتدرك)ا/j والحاكم (، ٦٦المن)٢;و اللارةطي وأحرجه نوله. س الناجي 
ءقؤآلسأتم'٠سليإن النبي اسم ذكر دون مرفوعا هريرة أمحط حدبمثؤ ْن (، ٣٢٦



٧٠٢؛ت1دااسلأة)بمسطةالإضقاءا 

هزييغيثنا. اممه ه1دع الثبل، وامطعت الأموال، ه1ثكت، اش، ومحول يا ،؛ ^lJثم 
ا-يييش,ويكز ١^١<، اللهم أغثا، ؛للهم أغثا، ا'اللهم ؛ مماJ يديه . ١^؛ رئوو 

ققئدا"ا.

منالوثث ساقه ما ودليله ا-إثئعة، حطيه ي ينثسقي أف اكافت الوجه ]١[ 
نحل،س والص ا-إثئعة يوم رجل لحل قال• ظغه مالك بن آنس حديث 

هالبي فرهمع بجبما، افه فايغ القبل، وامطعت الأموال، غذقبإ ال،هت رمحول يا 
الثيأأغقا«.الل4أ١^١، أغثا، »الثثلم ودعا: \ظ اك<ز وزلإ دنه، 

فيهاما ت —يعنى قزعة ولا مححاب من الماء ل ما ®فواف أنس قال 
جثل~ّبع• دار ولا بيي ثن شبع وبتن محتا دما المحأ~ ثى قطع دلا عام سحاب 
الرس،مثل نحايه وراته من فحزجن، الثخب،— مله من ثاق المدينة ق معروف 

هوالثى وأمطرت، وبريت، ورعدث، انتثزثح توثطت، فلعا الماء، ق فاريثم، 
مح*راا•محادرالمطرمن حتى ينزل المنثرلم عل 

^^٥^^١٥٢^،الزمحول عادة من لأف عفليمة؛ بسرعة جاءيت، أما ت يعني وهن«ا 
I_uو؛ردتإ، ورعدت وانتشرت جاءت السحابة وهذه يطيلها، ولا الخطثه يمصز أل 
—المسجد —عريش العريش مى المهلر نزل م أم3يئج، ئم هذا، ق ثلث، لا لخظات، ق

>ه'.£يىوكؤ.الرسول لحنه من محادز حتى 

فيكون.رركذا؛ له؛ قال شيئا أراد إذا وائه ءغ؛جل، اممه مزآيات، عظيمة آية هن.ا وق 

تلم وم(، ١٠١٤)رنم الخمعة، حطبة ق الأسماء باب الأسماء، كتاب البخارىت أخرجه ( ١ ) 
ماللث،بن أنس حديث من (، ٨٩٧)رنم الأسماء، ق اللءعاء باب الأسماء، صلاة كتاب 

رْءهتن.



صاضاه1ميصاسمماستيينل

والناسفاحابه،  4Jj1دعا لأيه حما؛ اممه رسول وأيه للرسول آية وفيها 
كاملا.أسبوعا الم3لر وتش يفلرول، 

البناء،وتميم المال، عرق، افب ومول، يا وقالت الأول،، الرجل أو رجل جاء ثم 
اللمهأ^١، زلا ه »الئهأ نئ\و: يته m الئئ ظ، اشَبممحا ثاذغ 
عفيهادقلأْؤئيم،يشبمر وجعل الشجراا ومنابت الأودية وبطون والذؤامس٠ الأثام عل 

الشمس.ق يمشوف الماس وخرج ايثرجتخ، إلا ناحية إل يشبمو فإ 

منها!ثيء إل نشبمر خمة عفليمة فوائد الخدين، هدا ففي 

لأوا-ادمعة؛ يوم نحلب وهو الإمام قاطن، أف للإنسان محور اثه ذاالث،ت محمس 
الثلخلؤهل.ا عل محن لم وسلم وعلآله عليه افه صل الين 

لكن>،ءذاجاةو،كأ،ني؟
حاءث.ةلمصللخة كان إذا أثا عاقه، مصالخة هالمؤ كان إذا يجوز إنا لا، الخواب 

كانإثا وزد والذي ورد، ما عل فبمصز الكلام؛ مع الأصل لأو يجور؛ لا فائه 
عالإؤكالحة 

الخاعةفلبعص اليكرفون، سعلع ^ ٥٥١أو ااكهربابي الميار انقطع لو ذلك ؤمن 
عامة.مصالحه ^ا لأف الميار؛ \نقجا إيه ؤيقول! الإمام يكلم أف 

يديه،رع ا-قعة حطبة ل استنمى إذا اذ الإنأف I الحدث هذا فوائد ومن 
~أيتذلائ، غبمر ق أما افه.، رسول من ومع الذي هو هذا لأف ^^؛ الماس ورقع 



٧٠٥مماباسمة)0بسلأةالأضقاء( 

ولا:زلإامحه ي يديه لا:زلإ فإلا والامحاء- الاتقاء الوعاء عي ي
ا-إئئعةحطبة ق دعا حى مرواف بن بئر عل الصحابه أيكن ولهدا أييت4م؛ الناس 
•٠ ر يديه ورمع 

—قرينةالقرينة به احتمت إذا الواحد حف تصديق ت الحدث هدا موائي ؤبن 
واشنتتالأئواو، ارهلآكت قال: الذي الرجل هدا صدق ه اومول لأو الصدل- 

ترينهلأف ذلك؛ سابه ما أو أوكاذب؟ هوصادق هل ونرى نتأُى يمل• ولم القبل" 
بصدقه:تثهد الحال 

ايعل كنفي لا ا-لحدص هذا مثل لأف ولا: 
واوسولايته، يتمعوف والماس المسجد ؤثدحل يأق الرحل هذا كون نابا: 

صادق.وأل صدقه عل دليل هذا بمكلم، أن يتجئم ثم نحلب، 
منهسأل لا وسلم آله وعل عليه افه صل اللمي أف الحدث•' هذا ذو.ايي• ؤبن 

ااأغثنا«يقل: ولم يغشا« الله ٠ااذغ قال: اوحو لأف علته؛ يمؤ>ر لا الذي الأمر ل العوث 
ماءل غرما الإنسائ كان لو لم الأم. هذا ل بجث أف بمدث لا س اومول لأف 

عليه.قادئ لأنه يجوز؛ فالأ أثدق، أغثى أغثني فقال: رحل وخولا 
اوسولإ0 يقولوف: الذين المف؛را دعوى يعللأف الحديث: هذا فوامم• يمن 

اومولرمع 7ءذا أرادوا الحقتئة ل فإمم قل-ير، مي؛ كل ل عه 

بنمارة حدث من (، ٨٧رنم)٤ والخطة، الصلاة نحفيف باب الخمعة، كتاب لم؛ مأحرجه )١( 
رْءهنغ.روية 



صاضاه1نينيصالإئمأسيضل

وهم٠ العل_وفيهُ عن نش حيث عنه؛ نش ما اريكثوا ذلك، من العكس عل ولكنهم 
فيه.ع1نا 

الفعلأ0 ْع يغسارا افر أرائع يقل• ولم يغ؛ثتاُ' اف ررائع قولؤ• ل إشكال هن*ا وق 
محزم؟لم فلعاذا يطف، مسبوق اكائ 

١الفعل هذا لأف واصح• اُبمواب  هالبي أف إذ للطل—،؛ جوابا ليس يغ  ٠۵٤١
قال:لكنه ااثهيغثنا« رراذغ لقال: مطعا دعاأغيثوا إذا ولوكاف يدعوولايغاثوف، قل، 

مرفوعا.الفعل نمي ®يغشا" بقوله• الْللوب محذا ص ثم اممه* *ائع 
ائهأأغثنا،ررمأذا، ^س:محزاثاشلأ1؛كنل:فوائدهدا يمن 

منه،لبجي ثلاثا؛ ظ؛ تظ؛ bذا ثلأنا، دعا دعا إذا س الئئ وكان أغثا٠٠ الثهأ 
ممزة.أشياآ ق ^^١ والتف، ثلاثارآ؛، L؛ L؛ ؤإذا 

الحابه،افر أسأ حيث عيججل؛ افث قد>وة بيان الخديث*■ هذا فوايي ؤبن 
وعن،علبه، وعل جدوعلأ، كال عل دلتل فهي القميرّة، المدة هدْ 3، وأمطزيتج 

فلولاعثؤألهةهؤئ!م، \لمثأسوب( دعاء اممه إحاثة لوازم من هل،ه كل وخب، وعل سمعه، 
م؛معش ءايٌقادت ذكنه الثخ1إ، نثأت م! عك ولولا الدءاأ، شمع ما ثذقة 
الدعاء.إحاثة لوازم من هدْ كل نميع، نحير 

(،٣٤ ٤٥)رقم ؤمحآدثرفيآلبمس الدإ قول باب الأنبياء، أحاديث كتاب اJخارىت أحرجه ( ١ ) 
;?؛؛^٤^٠عمر حديث من 

من(، ٩٥، )٤٩رقم عنه، ليفهم ثلاثا الحديث أعاد من باب العلم، كتاب الخاريت أحرجه )٢( 
•هتهئمحق أنس حديث 



٧٠٧ةتاباسمة)بمبطةالأسةاء( 

دعاءهأجاب افه إل حيث ولئّوو( آية أيصا! الحديث هذا فوائد ومن 
اممبطوات ص من الو محادن وقد إلا اؤي من  jjsفلم انمثلمة، الثزهة مدم 

صدقه.عل دالة اية فهي عليه، وصلامه 

:^lJ الكدارسا، مثه عن يذو ي ١^■؛^،، كذيبؤ عل داله الأيه تكوف وفد 
ماءوأعطوه إليهم، فمج إئ، احرجوا فقال• بترهم. عور إليه ينأكول قوم جاءه إيه 

ُالماءر غار فيها محث ،( JLsالماء، مى ثيء وفيها البز، ل محص ثم لمه، ل فأداوه منها، 
آيهفهذه بالuكس، ١^ م اةديكر٢ء، ل ١^ فان ي بموث أنة تزئل كان يعني: 

لتصديقه.لا الرجل هذا لمحديب آية لكن اللب، ُذرْ عل تدل شك، لا 
رأته،ينتح لعلمه إليه مجيء رأسه، شعر ممزى قد بصبي أيصا إليه جيء وكا 

فهذه٠ الوجود١ الشم فزال ^^،، رأته مثح إثمه ذالوا: طيبا، نبائا الشعر ؤيث، 
يريد.ما عكس عل لكثها أيفآآية، 
يريد•ما وقق عل فهي الثى آياتر أما 

عوا«زلا خذي ))١^ قال: ١^ أف العظي.ثة ١^ أينا: فوص محمن 
مالحتى المدينة الوحول وصار السحاب، ف؛تهميى ييدج، النواحي إل يشر وجعل 
كاملأؤ>وفتا كاة ينئي الذي الوادي 

افه٠ااذغ قال: الثج-ل لأف الذمول أيصا: وفيه 

(.٢٨٥-٢٨٤/٣)١(اظر:تار؛خاسرى)
ظ^بمئن.الراء حديث من (، ٤١٥٠رنم)الخدسة، غزوة باب الغازي، كتاب اJخارىت أحرجه )٢( 
(.٢٨٥الْلرى)٣ تاريخ انفلر: )٣( 



سقضاه1هميصاسممأسبجضل ٧٠٨

ال1قاوؤاتاالأر(ثاوعؤممث \ذؤذذ.' 

برمعافن دعا بل يميكها، أف ال؛ه ييغ لم شآئ!ْؤئم و\لثسوو< عنا، يمستقها 
عؤاراررولأ الصر بقاء ذررحوالثاءت علتثا« ولا ررحواينا فقال: القع، وبثاء الصزر 

عنديسمى وهدا ذلك، ق الصلحه لأف ما بعم السائل فأجاب الصنو، دع 
يتويع.ما بخلاف السائل بجاب، أف الحكيم؛؛ ررأسلون، 

 Pالأمررعل قال: ئهئه: ملالحظة أيضا هيئصمُ اوسول دظء ي ة إ
سباخ،فيها والمدينه التجاخ، عل محال: فإ ١^<^؛؛ ومنابت، الأودية وبطون والثواب 

لأعلتعميم بعد نحصلأ؛س وهدا الأكام؛؛ عل اللهم عفا، ولا حواثثا »الئهلم محال: بل 
الشجر؛؛.ومنابت، الأودية ويهلون والفوامت، الآ'كام 

الشعاب.الأودية: وبهلون الصغثره. الؤوتي والظزاب: الحبال. والأكام: 
اشم.فيها ينسح، التي اوياض الأراضي الشجر: ومنابت، 

عئصرفلا وهدا الصلوات،، عمت، يدعو أف فيقول: الئالث،: الوجه أما ]١ا 
فجاءهالمدينة، مى ناحخ ي مثْ كان اومول مر له، دJل الآل 

ينلن،مند يلأل يئوم حمر أغثنا ررالئهم فةال: االبثا يدعوالله أل( ينأنه نجز 
ا.مزيده؛ارارهاار

الررع~محتع ~وهو المربد فكان الماء، معه يدحل الذي يعك،• ١^^" وثعلب 
وأمط_نت،،وأمط_زات، السإء فأمط_زت، هوالمعروف، كإ للمإء قحه فيه وكان محوطا، 
تقومحتمح، القميا الله مال، و. اومحول إن وقالوا: اوجل، لهدا يجازوا الناس، وحاف 

لوالبيهقي ٢(،  ١٨٦رقم)الا>ءأء ق واممراق رفم)هاه'اا(، تخرج الق عوانة أبو أحرجه )١( 
\ليلبابةجهئق.حدين، (،منر ٣٥٤الكبرى)م/ السننر



٧٠٩؛ت1و،اسلأة)طسملأةالإضقاء( 

فأس روى ة بنصيبها؛ تيايث وتزج '، المنزل أول ل يقم، أف وبمثخب 
بخسه•عذ بمحاذو المطر رأينا حى مي عل يزل ١^٠ أو حديه 

.'١^٢^

مزدهيعلب مد الرجل فقام صزيا، الهلر إف بازارك، »نووذز ثنلب وثني 
أيقا.اش آيات من هذْ اض! مبحار مإء، الفوهمت بازار٥، 

الليل.آخر ي الجود حال ق الثوال متهات هذه، غتز مواصع أيقا هناك إف ثم 
اذالإنكان كثا لأنه الغث؛ ^١٠٠ ٧١بالاصطرار اذ الإنبمم محدما الثوال 

أنهاش —ويع1لم كافئ هو الذي الكافر حتى أقنب، الدعاع إحايه كانت رورة صق 
كنلصيتاممث دعؤإ َغلكاوفي ثإدا ؤ أحانه الضرورْ حال ق افه دعا إذا ربكئر~ 

لههلمان:أت[أث 

ا،لهلئ.يبدأ ما أول االراد بل .( \ذثؤ<ق تأق مطنة أول ق ااراد وليس ]١[ 
يئصمُلمئاومول لأف نظئ؛ فته  ٠١الخدثربزا الاستدلال ]٢[ 

ويثه•نأبه عل المطر ينزل حتى النم عل يمي أل 
ثومهعن حنز ايلئ نزل إذا فإف أحزى أدله هناك لم 

الأف،حلل يعني• بربه'ا عهي■ حي"يث "إيه ت ؤيفولبدثه، يصيب حتى 
ينتدل؛4.الدى فهدا 

صلاةكاب ت لم وم(، ٩٣٣الحمعة)حطبت ق الأسماء باب الخمعة، كاب البخاري; أحرجه )١( 
(.٨٩٧رقم)الاتقاء، و الدعاء باب الاتقاء، 

حديث،من (، ٨٩٨)رقم الاتقاء، ق الوعاء باب الاتقاء، صلاة كاب مسلم؛ أحرجه )٢( 
رنحهفي،ته.اض 



^^اضاه1نيهمصاسمماصبجءتبل ٧١٠

قفل

منها،حيف حم العيون ماْ كثزيت، أو وحسنا الطر كثز ؤ0 
مناادمطنث1 هال1 انس حديث ق لأل نحممه؛ أن معال اض يدعوا أن استحب 
^،،٠٥١تميت ١^، زنوو ممال:;i . ١^ زيوإو تجاءَ ابمه، ه ا-بمة 

اياوظهور عل ارالثهلم ٠٥١١ننول ممال ١^١^، زهت ١^،، زتثئت 
اكزُسا.ايجياب المدينه عن هاجابت الشجر<، ؤمنابت، الأودية، وبطون والآ'كام، 

وذنآلا و؟ا وتتوو: ررال^يأخزاوازلاها« ؤِفي ءع. 
.؛ YA"\;o_JI]الأية ه لحكاظ ؤ مسينا إن 

كلهو ذكرناه ما أة ثفلنوا ولا نتوعلها، لم أنس حديث ق التي والفوائد 
و.الرسول وأف اليصه، معر اثئاذ منها المهم ؤمن ممره، فوائد يوحد بل الفوائد، 
لحثهثرى وكانت، كثها، يائو،ؤئيم اللمحيه عظيم وكان وهوكدللث،، دولحنه 

عليه.وسلم صل اللهم وسحرك• الصلاة وهوبمرأفي 
وهداJ|[YAY ]^؛;ه يدء ثت١ لاءلانن تمعألنا،C ولأ ؤو2ا يقرأ' أيه ذكر وغثرْ ناء 

كثها.١؟؛! مزأ أف اسحب و؛وإئي0ث ١^٥!، كأف لكن الةصود، هو 
 Mأ ثM

زثويقهثعال افه بحمد الثاق المجلد ئم 
المجلدالئالغعرزجل اينه بمشسة نيله 

ايائزمحاب 





سقضالئاششقهاسمماسبجص ٧١٢

ورخاِمالإأنىاتجأتْر',٠^^٥ ت أْر| 

٢٠٥.......................................ثاءبإ ئكنغ ١^؛^ من مغ إدا 
١٢٠ صلاتك تت ممد دلك هعلت إدا 

٦٣١صمحإملكي.م.........ّاّؤؤ..ّ........ؤؤؤّّ.ّ.. 
١٦٥\دكآةبمهصرا:آج ه محال: إدا 
١٨١الخمد..ّّّ.ّ............ّ.....ا. ولك رقا ممولوا: حمده، لمى اض ّّوع قال• إدا 
٣٧٩العشاء مو محادزواثه النشاءُ محدم إذا 
١٦٢٨ا....ؤ١..ؤ.١١١١....١ّّ٠..لعون همت. أيصث، ءمحطّثا: والإمام حنك لصا محاك إدا 

١٥اذَالكنظوكومحةهُ 
٤١٣،١٧٤كيالإنامثكووا إذا 

٢٨١ضيم صد ^١^١^ 
٦٢زام الأزضمحاتج١لأالإة 

٩٠ساقه نمحق إل المومن إزرْ 
٦٩٤

١٦٢افغِفيكلزمحلكذلك، 
٣٦٨ممشى ١^٠أبموم ق الناسأ-ما اغثأ 

٦٣٧،٢٢٩ ٠٠٠........٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.......٠٠٠٠فيشبمامحثوبمؤ..ّ.هذوص 
ميوةا:ضؤاص*ة......ّ....ؤ؛.ء.ّ....ءّ؛؛؛؛لأخهه

١٧٤امأuكمظثكيناكزآن 
٢٠٥البJ٠ئتيزقنتايخ.......................................أمبuتكول 



٧١٣ءرسالأح1دثوا؛أض 

٥١٠أساثئزا 
٣٨٩

مُم 

1٢٨٦لإامولذوالبمين 

٥٥٨مملوك بد إلأ1زبمة: 
م

٣٩٣إلأم1ض 

٨٥و&فيقب إلا 
٢٨٠................................... ناجياأؤ زابما اكز1و أم1 أف بث ثإف 1لأ 

١٢١إلأ:نمابمة 

٥٨٧منك صوى أئدى قاثه بلال •ثل أكه 
٢٦٤اينعبمستيا أم 
٢٦٤تيمحقبمة متعود اتى أم 

٢٦٤أم1ناوانملم 
٢٦٤كهينئ حديفه أم 

٢٠٥الدهاء من فيه مو\ اشمحود أثا 
٥٩٣بمد أثا 
d ٣٤٥الإم مو زك اأدى:زلإ نحض
٥٣٦الحاصرة صلامه نجيد أف صلاته ق الميء أمز 
٣٥٦الخلأة اش.قلالأسوشفي أمر 
٥٥فيه الصلاة الحيض، دم فيه ما بغل أمز 

٤٩الإدائأ زثويز الأذاذ أ0:شفخ أيزيلأل 



^قضاه1نيهمههاسممأسبجضل ٧١٤

1٢٢صبلألأ3أث1ماشم 
٥٨٧. .. أدبروا الذين المحابه ينادي أف الطائف عرؤة ق المطف عبد بن العباس عمه أمز 

٤٤١، ١٨٢أعظم نبمة عل أنجد أ0 
أمزئألأ:جو

٦٢٥كانآخز...ب...س.سس..بسس............ب......س..

٤٢٧الحجاج حلث صل ظ^بممحا عمن ابن أف 

٨٦حكم..........................ما أحيوا يعدبول. الصور هدم أصحاب إي 
٣٧٧ثنت الدين إف 

١٥٣ ••••••••••••••••••••••••••• فرش:بما ونادة عل يصل رجلا رأى ه الرسول أف 
٣٢٧الئّوو.سخدنداللأم أن 
١٩٦\كثئو عئة و. الر-ول أف 
١ ٤٨؟ّ.ا......؟.؟لألأ..........ّّبابؤؤ الثرة محت، يصعهإ عثوآلأ1و0ؤئم لرسول ١ أف 
٥٦٥الدم محنى اننآدم من ءيى التيثاف إف 
٣٥١وجهه تل تعال اممه إف 
٢٣٥الصح........اا.؟ب.ؤ صلاة إل العناء صلاة ثئ ما قصلوها صلاه زادكلم اممه إن 

٢٧٥^ضوSإلأأJشاةء.لأ٠ءب.ب.ا.....بببّ..؛..ااا.ا.ءبب.....
٦١٣الجدّ....ءا...ّ.ّّ......ا...لأ..لأ.ب......ا.... ل الخبمة بباء ذأذف الض أ0 
٥٥٤ريب ابنته بث  ٤٠١^٠١حمل س البل أف 
٥١٨•••••••••••••••••••••••••ااعنرْ له وركرت أدم، ثن له مك ثن حرج ه الثى أف 



٧١٥ثار

.١٠٧

٣٤٠الصلاة.......... أثناء ق أبوبكر امشحلمه وتلم له 

٢٥٠.............. الفريصة قنوت ق يديه وع وتلم له 

٢٥٤.......... ٠٠...أربعا أو ليال تلاث صلاها وتلم له 
١٣٨ ...... احتجنها حجزة ق رمقاف ق صل وتلم له 

٦٨٧.. ....٠ ّ. ّ ٠.. ...٠ ؟......،٠ ء وحطب. صل وتلم له 

٣٨٢به..١ توجهن حيثإ راحلته عل يصل كان وتلم له 
٦٨. ٠ ّ ّ ّ ّ.٠ .......... ١ ؤ ....... محخذ؛ عن كثفن وتلم له 

٣٦٥أل:دؤمالاش..اّ....... 'لهزتن؛جألائننه 
...؛؛................ا...ؤ...ّ.ّأ؛مجتزحمظا

٣٣

•• فحلمجمأ فدو فتها نعل ل صل هح؛وا الس أتى جمّل ن
٥١ ٤ .اا.ب............ّ.... ... ٠١قده.........ءى َره أتي ؤ\و\ له: قال يل ج0 

٦٠٢ترامظكب ,0دناةكبزأئزالكي 
٢٢٨اممه نبيل ا-بمائِفي تثاثه ذززة أ
٣٠٧الضاثه قاتجئ محا صل ه اف زثول 0

٤٩٢ركعمن..................٠ صل أوهزامغ أميال ثلاثه حرج إدا كاف س البل ف
٥ ٩٧..••••••• ٠ ٠ ..٠ ..٠ ٠ ٠ ٠ صة...٠ كل ق مي 

٢١ ٠ .• ٠ ؟....،.٠ ٠ّ ّ ّ ّ. ....٠ ١ ٠....١ ؟.  ٠٠الشح صلاة يعد الصلاة عن ش ه لبل اف 
ةالعئءنلافهُءزعل
لالبئصلاشُءوعل
فالبئصلامحُموء

وعلعش اuه صل لبل اف 

وعلعش ١^ صل لبل اف 
لالبئءنلافُءزقل
فالعئصلاهُءوم

وعلعش الله صل ^؛ ١ل 
ئاوئصلاضُءوم



^قضاه1ينيصاسممأسنيءتبل ٧١٦

٧٠٢.................. منظمة نمله فرأى يستسقي حرج عثخآلخلأهإئ؟أ سليإذ أف 
٠٢ ٥ ؤ... ....٠ ١ ... ؤ..٠ ؟. ّ .... ١ . ١ ؤ ٠ الناس كلام من ئيء فيها يصاح لا هذه صلاتا إل 
٦٤٢..............................فمهه مذ نتنة حقيه وقفر الرجل صلاة طول إف 
٢٧٣فقامت للشكر سجدت عنها اممه رصي عانثه أن 

٤٨٨مش ل أم ر.بمته عماف بذ عثاف أف 
٣٢١^ومحانحزج...................................ب.ؤ...ؤ...ؤ. 

٧٥به مالتحم، واسعا كاذ إذ 

٢٩١الآدمي١ذ........................... كلام من ثيء فيها لاتتي الصلاة هذه إل 
١٧مثلثه ثى؛ كز ظل محو أل 

٢٦٨كنت إنك 

٦٧٥، ٣٧٢....٠٠٠ءنالح..............قد كز م طثلإ ممد ذلك ثم اذا إمحر
٦٢٠جالأَماولألةات 
٣٤٣قالئ:اِفياشئة 
٢٨٨إتما1>ثئمثمحإ 

علتهثئثلموا ئلأ به ليويم الإمام محل إمحا 
٤٦٦،٤٦٤،٣٨٦،٣٣٤،٣٠٧،٢٣٨،٢١٦

٤٧٩ضلاق.......................................زثنتوا ص.و( هدا ئتلت إمحا 
٢ ٠٩ا............لأ...ّ.........ّ...بب.. ئخي.ه عل يده يضع أذ أحدكم يكفي كاذ إثإ 

٧٠١كال;زثإيديهفيالأعاء أنة. 
١٨٥وئن تدلن وذ س ص أنةإذا 



٧١٧ضسالآحاديهدالأئ1ر 

٧٢محإئام-يناوهلطئوس 
٧١٠ظ عهد حديث، !نه 

1١٨٣ثةتجوعلامحنة 
٦٨٤ركوعان ركعة كل ق ركعكن صل اله 

١٥٨ الخطتة..................................... بعد طويلا كلاما رجلا يكلم قام اثه 
٦٥٨أنثمأ;_ؤقهوؤآذتته 

٢٧٥مها.....................؛.........•••ضد 

٢٩٧أنئكانمفيحولأظمها 
٢٩٥.ا؟؟؟ّّاّ.....ا.....ّّ..ا.ّ..٠٠٠٠......الصفون، وراء من نثسجه سمع كان ايه 

٣١٠أنثكانبجب،فيالافلأ 

٢٥٥ركعه عئزء يلاث، يصل كان ايه 
١١٤به توحهت، ما حيث راحلته عل يصل كان أيه 

٦٧٤أنئكان:ئوموامالخثر 
٢٦٠.........................بركلإنرحميقثمر—صلاةالليل— ١^٠كانيمؤح١لصلاة 

٢٣٥أنئلكنيو:رعلراحك 
٢٥٧شمد،ك،لأي١مَث.لأب.٠ا٠ا٠ّؤؤ.......ب.ّ.ّّّّ

٣٥٤ثظزة الخميصة أعلام إل نظر اثه 
١ ٤٨صدنه عل ^١ ؛٥٠٣، ٧١

١٨٨امح أةيفرشاشرىرم،

٢٧٢أنةت5وظازلإوتيض 



حنبلاح4دبن الإمام ص ي اه1م على اصليق  ٧١٨

٦٧٧ص زلا أخد 1زت ثهمثان لا إج 

Ji ) ٢٨٨لاممز أنثى ولكن أش، لم
٤٣\زخ\ؤخنوم' ي\هن 

٣٥٨البميىِفيصظه 
٢٤٨منك بم، 

٤٢يطي وهذا ينزل هذا بلال 
٥٠صلأ0 أداثي م بئ 

٣٧٠

٢١٢زثلائتن.......................تلأثا نلأة م ء زممول ؤمحكتو0 تنبموو 
٣٦٣.................... دوخه و>وبأوأ حص المد صلاة عل ١^٧ صلاة مصل 

١٦٢

١٥٧نأافيأناتيظكيناتيآن 
٢٨٦ئجود0 مثل سجد كمن م سلم، يم 

٢٠٤تأوومناضuشاة 
٣٢٠لإسدبجمحءألظ( 

١٩٥كميه بغ، عود مابن كث الس جعل 
٦٥وطهروا منجدا الأرص ل جعلش 

٥٢٣، ٥١٨.................. والعشاء الممر_، وي؛ن والعصر الظهر الص.J؛J( ؛ع 
٢٣•ءنىإوأمو;أماثمحاتةتاس 

٦٣٧■ةئض-\ثٌ 



٧١٩ضسالأح1دثوالإثار 

ُ ِِ _ُ ٌَْ
٦١٨

بجوصدلأبممح•"•••••""•س•••••٦ْ٦
٦٠٤•••••••••••••••••بالمعثة يصل طالح ش بن عل وحلث انمد، ئصل إل حزج 
٢٦٤له مصل لغحدْ مكان؛ ق لتصل عثان دعاه 
١٥٠وجهه......•••••.....•••••••تلماء النار وملم آله وعل عليه اض صل الثئ رأى 
١٨٩اغفزل رث اغلإل، رب 

١٧٩

١٧٩نتاولكاط 

٢٨٩نئيتها ايه دكنق كد النه رحم 
٢٢٩زىقانبمJثا 

١٠٩٩تئد زلا !ه 

٤٧٠زادكاشُحزئازلأس 
١٧٦نبمانزواصزيمْ 

١٧٦نبماآكاجلمنكا!يمك 
١٥١زَلأإلةء؛ثك.......... نبماثلث،المحأزّتجك،زثازكاننك،زممال

١٧٦والروح الملائكة رب قدوس سئوح 
٥٤٦•••••••••••••••••••••فكم:بمم صمئن، وسلم آله وعل علميه اض صل البي صمهم 

٢٦٥لإللي؛ثتيقاعدا ص، ضل 
TMذلثائثا 



^قضاه1شنيصالإئماستيحت؛ل ٧٢٠

٤١٠يزجه.......................بسع المد صلاة مذ أيفل صلاة 
٤١٠••••••••••••••••••••••••••••••••وحدْ صلاته مذ أركى الرجو نغ الرج)، صلاه 

٢٤٢ط%أالثلنوش؛ 
ُ

٢٦٣والنهار 

٦٧١^الحلأأ;و\ست 
٦٨١جامعة الصلاة 

٥٢٥ئالواورخالم ِ..ا. .ِب

١٦٢طوالإاز1ملم 
٥٨٠طواوان1ضم 

٣٨٨ّ ؤ ّ  ٠٠ّؤ............ الئلأة......... أناء و ائ. فجاء بالماس، أبوبكر صل 
ض.بمتمام^ءّ............ء.......ؤؤ...س.....بمخآ

٤٣٨قتام حلمه والماس قاطا صل 
٦٧٤\لئنولي 

٥٦٥مرلإتيإياس 
٦٧٩محزئ ؤالملبم امحمم.نح، 
1٦١٨أو\بء 

٢٥٠. ّ...... ّ ّ. ٠ ٠ ّ ّ.. ٠ ;مهنه معاذ لفعل وطأ آله وقل علته اممه صل الص عقب 
 ٣٩٦^١
٣٩٦ س

٢٦٣الئيلِفي:نههس 



٧٢١ضسالآح1دثوامحو،ر 

١٧٢نئغلإا:جعكو:زم 
١٧٦^١^ سنوا 

٤٢ظوم انزأم زامثوا:شممئواأذال دئوا 
٦٣٦وصوبثوقاأذيح\ 

J١٥٤صفاي عثدى وبن بني الهبالة فسمت 

٢٠١امحأصلممم ملوا:
٣٧٨يتعثى...................وهو الصلاة يقيم القيم تيهبممحاينتع عمن ابن كان 
٥٨٤ّ.؟؟..ا...اا..ا..؟....................غضبه واشتد عيناْ، احمرت حطب إذا كان 

٥٨٦عليه وأش الله، حمد حطب إذا كان 
١٣٢.......٠٠نكثه.............

..ّّّ.ّ.ّ........ّّ.ّّخمأ

٣٣.....٠.٠ّؤ٠٠^ئنفا0أذنوالمماتيإ 
٣٥٣..٠٠٠٠ا0نحئبمبي...........................سبمشقالإنكان 
٢ ٥٦........ّ......ا.اا....ّّ ركنه وعشرين بثلاث عمر عهد ل يقومو0 الناس كان 

٧٠٦ثلاثا دعا دعا ^إذا الض كان 

٦٣٨.٠٠٠ّّ.٠ ّ ّ. ء........... ء.. ء... ؤ السورتيكا،لتي.٠..٠. بماتي الئئلكن 
٥٨٨.................عناْ احمثت حطب إذا ونئم آله وعق عثه ١^ صق انأ كان 
١٦ ١ . ١ ء....٠ ّ...... ؤ الأمل نحتاث أصحته ق وسلم آله وعل عليه افه صل الس كان 
 J٢٢٩ ٠٠...٠٠ّ ٠٠ء.ء دلال،هم؛... لادغأتنا ذجأ الضطلاضُثوهؤمآبه كا



احمدبذحنيلالإمام ص م اثءا،في هلي اسق  ٧٢٢

٢٠٦حده............بياض يرى حتى يلممت وسلم ي وعل علته افه صل القي كان 
٢٣ك\0ئاؤئ؛اش 

٥١٧;4^ خد محع1ذا كان 
١٩٦...............................١^٥٩٥—،. عل كأنه حتى الأول التشهد ئث ن ك! 

١٩٤بجكها زلا ذغا 1تإذا ى كاو 
٦٥٦ّ.٠ءءلأ٠.٠.ؤ.....٠.٠ّ٠صاولأبمثا..........٠ؤ...نحل كازنحزابمته 

٢٣٠كأننملالئأقفي:ش 
٣٥٥بيمينه التبغ ينقد كان 

١٦٢كالمزأفيالأسم1مالأاس 
٢١٤هنا ها ؤمن هاهنا من يتحرف كان 

١٧١كاوتزثءت.لأةاتيه 
٢١٢اثذزدوايدلك ^٣^١ 
٣٤٩زلامثا لأأكفث.ثتا 

٦٧٨،٦٤٥،٦٤٤،٢٣٥َلأإلأأ0تطثغ 
٦٣لأممواماشنلأنحإواإمحا 

٦١١إلأأ0مصا.لألألأّّ....؛......ّلأ.....ا.....اّ.؛بّ.... 
٤٣لاقشزمحن 

٢١٤سقوفي؛الإنمزاف لا 
شؤلأممواءاءّّّّّّ....ا؛.ّّ.......ااا....ّ..ّّّ.........هآ

١٥٧لأشنثواإلأ1ماكزآن 



٧٢٢موسالأح1ديهوا؛؛و1ر 

٧١لأتي 

٤٣٠لأ;وثنائنأةنيلأ 

٣٧٤الأحتثان..............................وهزيدافعة ولا الطعام بحصزة صلاة لا 
١١٨......... ...ا..ّاا ......... الأح؛ثان..... يدافعة وهو ولا طعام لا 
٣٠٩طعام حصزة صلاة لا 
٣٦٥اثنحد إلأِفي النجد ياو صلاه لا 
الصفححلث هزب صلاه لا 

،1االكثانم،.ا.............؟ّاّ..ّ.ّهها،خها،بمها،يمرأمامحة لم لتي لاصلاة 
٤٧٥،٤٦٦الصفح حلفح لمممرد صلاة لا 
٣٠٧ا-قالفي منصة لحثوقِق ط1ءه لا 
٠٧ ٠ . ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ.. ٠ .٠ ٠ ؤ..٠ ١ .١ ١ ّ . .١ الإنتنماء إلأِفي الدعاء من ئيء يديهِفي يزمع لا 
٢٩٤ضآينكلأمالآدتي مها ملإ لا 

٦٨لأيئلمميِفياتيبص 
٧١، ٧٠بحمار إلا حائص صلاة اهُ لايمثل 

٤٣٩سلطانه الرجوِفي الرجل يوثن لا 
٢٢٥مناجي.................... قبور اقثدوا والنصارى؛ اليهود عل افب لعثة 
٢٨١سجدهان سهؤ لغل 

٢٩٣لمإئزةالنيهبالإعادة 
٥١ ٩ . ........٠ ١ ١ ١ ١ .١ ٠ ١ ّ ّ ّ ّ النكتة بإعادة وسئم آله وعل عثه افه صل اللمئر يأمره لم 
٦١٤حطيئه.اا......ّ...ّ........... عنه نتا ومحط درجه بنا له رئ إلا حطوْ محط لم 



^قضاعLينيصالإUمiصبجءاiبل ٧٢٤

٢٩٩لم:طمارائةإلأسام 

٨٥....................................عاينه بنت ق فيه صزز قد ا مي نأى ل، 

1٦٧٩نت1خد.منالاس 
٤٣٠انت1ة 1يم ونملحم؛زونا

٣٦٩حطوة؛ئطوقا كل لةِفى 
٧* ٨ . ١ ّ . ..٠ ؤ...١ ١ ّ.؟ ؟ ّ ..٠ ....٠ ّ.١ ّ مرثي.ْ.... ثعلب ثني ئلأن يقوم حس أغة اللهم 

٧٠٣،٦٩٩....ء.........اا.ّّ.ّّّلأّب ه،الأهأأضا
٢٢٤الث4أاكذئنةماواب 

٢٤٩

٢١٣المحلمأكئ؛ؤبمضم 
٢٤٩،٢٤٣الله؟امحيثنتجث 

١٧٩اللهأنتالكا-ئد 

١٧٩الأ4أنكازلأشاط 
٣٦٢لزلأناذ4اِساشاء 

٥٩٩ئوقظ قاتم وجخ 
٤٧٩ٌضذ;كمحَصأبمام 

٥٠أأفيا قام  Ujمح1وا أذم ئا  ١
٨٩ناأنثليرامحِفياش 

..................٣٤٥....... ٠٠٠



٧٢٥والإثار ١^٥٥٥ فيرس 

٩٨مله وا،لخرب الشرق بئ ما 

٣٩٦ثاثه.............................^١ إئ أحب ء بش عبدي إؤ يثرب ما 
٤٦٧ قط العثز صام رأيه ما 

٢٥١ظ ؛م uت1ثهتقو 
٠.٢٣٣ زمحإب.....٠................٠ أزح ضل إلا قط العثاة افه. زئوو ضل نا 
٩٦٣ ٠ ٠ ّ ٠ ّ ّ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ...٠ البي. ثى ضلأْ آتم ولا ضلأْ أحث قط إمام وواء ضلتت ما 

؛«ة،ه؛ه

٤٠٤مانموا ماد^iلم ما 
٢٥٥........؟؟بؤ؟؟بب..... ١١١ركعه عئزة إحدى عل ءيرْ ولا ف رمقا ق يزيد كاف ما 
١ ٥٧إمامكم حك، دهمؤول طز ما 

١٧ناَللمتنواشز 
١١٥٧^^ انارع ل ما 

٦٧٤ال،م..................... الأيام هده مذ أنخل فنهى الصالح العمل ايام مذ ما 
٥ ٧٣، ٥٧٢.........ّّّّ........٠ّ٠ّّّّ.٠ّ..ا-لتمعه فيهم مام لا قرية ِفى ثلاثة مذ ما 
٦٩٢..............................الثإء مذ القطن منعوا إلا أموائم ركاة قوم مح ما 

١٨٠••••••••••••••••••••••••• مءبمد• مذ ثئت ما وملء الاوض وثلء الء؛ ملء 
٠.٦١٦...ّ....٠اا............ؤ......٠ّ..صه وعن انثرأ مقي. الثمهاج، اثثى من 
٢٣٩ملغز دثلأُث، يوتر أف أحب من 

٥٦٨،٥٤٩،٧،٣٩٦،٤٠٣،٤٠٦نذأذنكزكنهمذالئلأةقدأذنكالئلأة...... 
٢٠، ٨١٧، العفز....... أذرك قد الشس ثعرب أ0 قتل العصر مذ ركعه أذرك مذ 



حغبلاجمدبن الإ،ام ص ي اه1ي ض اسق  ٧٢٦

٦٠٩اص عنل ابمة كل;نم اض 
١٧عمله حبط ممد العم صلاة ثزك مذ 

٩٢مذيبمنممحم4م 
٦١٦ؤننتث مها ا-إثئعة يوم ثوصأ من 
٨٩افُإوه نحلأةولم:طر خزئ تن 

٥٩٤نذتنِفيالإيمتثهئ 
٢٢٠٣تذ,نلبمييثا 

٥٢أمهد وأئا النداء! سئع حيذ ئال من 

١٥٩

 JكاUةJ١٠٦٢'نذصضأزناهنف
ذكزئامكأهاإذا أنيبجا ئلأة ض نذلأم 

٦٤٧،٤٩٩،٣٣٠ ،٢٧٩،١٧٢،١٢٢،١١

٤١٠معه مصلا هدا ؛ Jpيتميى من 

٥٦٨وبجا صومسإورخاتا 
١٢نني،ثكداأنزلش 

٨٤شالئئ.ءنمامالخاض 
٣٦٢شائأنسبدالار 

٦٦٦وفنأ^لأفيهامماآ......س.................
١٢٧الشمس طلؤغ يتحرى أف ش





ساضاهانيهمصالإئماسنيءتبل ٧٢٨

٩٤

٤٠١نلأئسالثيوالئيلفمح 
٤ ٧٧إلا..................... تحدوا لم ثم الأول، والصما ١^١؛ ق م! الناس ولويعلم 

٦٣٠

٦٥٥ثقلان وفيحرجن 
٤٤٩ؤلإةيىاأوىإمٌ 

٦٢٨لة حمعه هلا لص ومن 
٨٨الناو من للأصانم، ؤيل 

٢٣٤؛اأئJالمزآنأنيوا 
١٢٣،١٢٠ؤ................... ٠ ٠ اتت..٠ جدا طاف أخدا قثوا لا نناف ي :أثنى 

١٩٤

٦٨٨بمإعباده اف قوف 
٣٧٧تعزوا ولا سروا 

٢٥١الثمس..............فيه 5طا1ع يوم كل صدقة الناس مى سلامي كل عل يصبح 
٥٠٧ثلائا سكه قصاء يعل هنئ' الهاجئ يقيم 

٥٠٣،٤٧٢،٤٤٩،٤٣٩،٤٣٤الهّ.ّّ.....٠ّّّلأّّّّّ..َّّّأةالص؛رأئَأمص 

^محثتمى.1ؤ.اإ.ّّ.ؤلأّبؤ.اا..ّّّّّ.ب...ءّ........ءّ.....ءء.يم...ببؤأ؛؛
 * H*



٧٢٩؛لإرسالفوالد| 

ههوساتهوادد
UUM اسف|هاةأ

٥بواحس، ليس الإئر أف الصحيح 
٥لسب................. لكن كفاية، فرض واته واجب، الكسوف صلاة أف الصحيح 

٦ؤ. ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ّ....٠ ّ ّ ّ ّ ...٠ .. ٠ ٠ ٠ ...٠ ٠ .٠ ّ ّ ّ ّ . .... ..  ٣١إذا الصلاة بقضاء لاثوم الكافر 
٠٧ ١ ١ ............٠ ١ ١ ١ ١ ٠ -يا يؤمر لا فاثه الصلاة بعد ثم صل إذا الصي أف الصحيح 

وةتث....ّ.؟ّ؟.....حأذركن ما إلا يلرمها لا ايه فالصواُب، الحيض من الرأء طهزت إذا 

٨الليل بنصف يتتهي اء العوقت، 

٠١ ّ ّ ّ ّ ّ ّ. .. ١ ... ...٠ ..٠ ... ١ الصلاة..٠ عليه نحس، لا عليه،لرضن أعمي ض أف المححح 
٠١ ّ ّ.. ........................... ١ ١ ١ عليه.٠ نحب الصلاة فإف نكر أو دواء ؛زب 'س 

١١ ّ ّ فائعل.... استهلت فإ سم لم ؤإذ فدالث.، اثألأروءلها تمت، فا0 لونها، الصلاة صل 
هاJانقص الشمس ارتقعت، كلمإ قلل، قائم شاحمل لكل صار الشمس طلنت، إذا 

١٤اش 
٧١ .....١ ّ.٠ ّ... ّ .. .١ ّ.........١ . ١ ّ مثليه. ثيء كل قلل صار فقد الشص اصهمت إذا 

١٢ .... ّ.٠ ّ ................ ١ . ١ ّ ّ ّ ّ .... ٠ ٠ .٠ ٠ الليل نمحمؤ إل العشاء وننؤ أل الصحح 
٢٢ ّ .......... ١ ّ.٠..٠ ّ.. ّ  ٠.٠..٠ ثلاثة.٠ بأمور الآكاذب المجر عن يتميز الصادق، الفجر 

٢٥.......أوآخر؛ الومت، أول مى سواء ركعة بإدراك إلا الصلاة يدرك لا ايه الصواب 

٢٥٠الصلأتم(...إحدى مى جزءا أدرك إذا للأحرى محمع الى الصلاه نحب لا أيه الصواب 
٢٦الومت، ^'—، لخوف، ال،رتي«سإ؛ يسقهل. اثه الصحح 



ص(ضاه1نينيصاسمماسبجضل ٧٣٠

٢٩.......الخاصرةّّّّ....ا... وقت يضمى حتى مرئه يمليها فإثه الفوائت كثرت إذا 
٠٢..٠..٩ ّ ّ ................ ٠ الوث عوج لم إذا بالإعادة القوو لاياي الترب ثزط 

٩٢ ١ ١ . ١ . ١ ..... ......٠ ٠ ٠ ٠ ّ ّ ّ ّ بالنسان.....٠ يمط شرط لكنئ وواجب، ثرط الترتيب 

٣٠التكبتر يم حتى الصلاة ي يدحل لا 

٣١ؤ ؤ ١ ١ ؤ . ّ.٠ ..... . . ١ . ّ... ّ.٠ ّ يفضنها... أذ له يصح فلا متعمدا صلوات خمس لوترك 
١٣  ٠٠؟ّ..؟؟؟.٠ .... .٠ ٠ ٠ ٠ّ ّ ّ .. ٠ ْنه..٠ مثل لا فإما وقتها عن أحزها إذا موهته عبادة كل 

٣٢ّّّا؟؟ّ...ا....... ......... ... يمل لا فاثه الوقت يحول ي شك من أف الصحيح 
٣٣ّ.ّ ّ ّ ّ ّ ّ .. .٠ ٠ .٠ ...٠ ّ.٠ ّ ؤ..... وحوُه.... عل دليل اص- الشعائر من الأذان كوف 

يولا الفجر ق لا الصلاة، وهت يحول بعد إلا الأذان عئرئ لا ائه الصواب 
٣٣غثرها 

٣٥واييه® ®أريه بين الفرق 
جهزايأف:بما يم برا، يأن;الشهادتين أف الرجح 

٣٦..٠.. ٠٠ّ..الإسلام ضاح لأبجا منا؛ باكهادتق الإخلاص أخل مذ الترحتع فائدة 
٣٧ْنابدعاشككفيالأذان 

صغمن روي لأ0 روي؛ المحح؛ للحدسث، يقول أن الحدثيذ عند عيب 
٣٧التمريض 

ؤيودنالزر يصعط الأذان ونت، حاف إذا مركزي جهار يوجل البلدان ;عض ي
٣٨,,, ٠ ٠ ٠ , ٠ ٠ ٠ محور لا فهذا مؤذن، بدون المساجد حمح ق الحهار 

٣٨المواقيت،............ فيه نحتلم، لا واحو والبلد كلها للماحي• واحد مودن أدف إذا 

١٤ الواحد المجد ي واحي• بموت اثنين أذان حكم 



٧٢١ضساثضاند 

١............................. إليه حاجه لا فإثه ا،لؤذنين تعدد إل الحاجة ثيع لم إذا 
٣جديد من سدأ عدر للمودن حصل إذ 

...............٤ ١٠اّ..ّّ؛ّّّ......الأذان ل وشالا بمط الألفات من فائدة لا الأذ 
٤....... ٠. ١ ......... ...٠. ١ .. ١ ١ ١ ١ ... الصوت قوة ق يزيد الأذنين ق الأصعي وصع 

٥ّ ّ.. ّ ٠ ّ ...٠ ١ ١ ؤ ؤ . .١ ...٠ .١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ....١ ؛ ٧١عن؛ يئون أن ا،لرثد عمل لبملأن يشرط 
٥العبادة بطلت العبادة أثناء ق اريد لؤ 

٧.......٠. .٠ ّ........٠ ّ ٠. أوتناغ فثأ محالئ. يتقن لم ما الوين غر مى الإقامه تصح 
مكواتق الصلاة بأتا فيه نرى الذي ولكن الموت، مكوات ق يمم أن بأس لا 

٨الصوت 

ء....٨. الاJ( ست، مى أعطيه أحد يسمى ل منتاحرا، ينمى لا المال بين، مذ أحد إذا 
٩الميذ الملماي يكوف إيا المال ين، مال، 

٩الواجباتر أوج.بإ من الميذ الممال بينا حئفل 
ه٠ ّ.. ّ ّ ؟ ّ ّ ... ّ.......٠ .. ........١ نمعه، فينذ الأذان وحتكم الإقامة حكم بير1، قرى 

٥٣ّ ٠ ١ ٠ . ١ .٠ ٠ ٠ ّ ّ ؟ ؟ ؟ ّ ّ ّ ّ . ..... . . .. . .. ..٠ . ٠ ٠ .. مؤذن؟ كل نجيب، فهل المودنوف، تعدد إذا 

٥٣نفنة؟ هلمحينالؤد0 

٥٤والإقامة الأذان بين اس بمث، 
٠٥٧ ٠ ّ....٠ . ٠ ٠ ٠ ٠ ّ ّ ّ...... ... .٠ ١ عليه إعاده ولا فيه، يصل فإثه يجنا ثوبا إلا نجد لم إذا 
٥٨٠٠..............عورته؟ محّر محت، فهل أحد، يراه ما بته ق منفردا الإنسان صل لو 

٥٨أحرى مسألة إل مسألة حكم نمل ت معناه الئحريج 
٦٢طام الثن، صديد 



^قضاصششصاسممأسبجءتبل ٧٣٢

٦٢الحاجة....................... قفاء هوموضع وليس الاغتسال موضع هو ا-لإامت 
٦٤.......................جزاؤها ؤإ جواوها الصحيح فإل الكعبة، ق الفريضة صلاة 

٦٥المر إل الصالة تصح لا انه الصواب 
٦٥تفصيل من فيها لأبد واكتة المسجد ماله 

علوالؤكبه الثرة ( juما يسر أذ ثبب الصلاة مسالة ق ائه سك، بلا الصواب 
٦٩تقدير أقل 

٧٠أضلمذبانم،الأحياط ملامحا الكفان 
٧١ارأة ثعر مز وجوب 

٧١بحرام ليس الإحرام ل الوجه مر 
٧٣الصلاة الأطبمذ إذأش،

٤٧ ١ ٠ ٠ ... ١ ّ...٠ ........... ٠ ١ ؟ ّ .. ....٠ ٠ يضر٠ لا فإثه ثرا يالعونة مى النكثم، كان إذا 
٧...................ب..ب......ا...ه صحلأ^ة له فصلمن لكتف\رإ ا مكوف، وهو ءإإ لو 

٠.٠١٠٠ّ٧٩فيه؟؟ّّ؟..ا..ايصل به؛ ينز ما ءندْ وما امرأة، ثوب إلا الرجل نجد لم إذا 
٨٤والمعصمر ا،لزعثر حكم 

٨٦...الأيسر.٠ كتفه عل وتلزمه الأيمن، إبطه تحت اكويب، ومط بجعل أن الاصطاغ: 
٨٧فيه الياJين إدخال وتنك المشي، ق الرجل صل لو 

٨٨.........الدنونم^ كثليي مى اختيالا والراؤيل والإزار القميص إسبال، أف المحح 
٩١الكنائس.....ق هم تعيل. عنلب أوساطهم يه يدون النصارى، عند معروف، سد الزيارت 

٩٢الصححألاقهباظارجم 
٩٤العثة بروال حكمه يرول، بعثة فيه ا-لتكم تعلق ما 



٧٣٢اٌوسارضالد 

٩٦^؟ Ulللأنبياء مله الكب هذه هل 

٩٨الثإلأ محلزهه إلا الكب ججر امتمال يجوز 
٩٨........................العين لا الحهة امتقباو فرصه فإف الكب من بعيدا كان إذا 

١٠عل بالبرصلة القبلة دليل  ٠

ا.اشوسمبجواأثىاجادةبؤب.ب...لأء...ّلأب.ّبب.......
٠١ ؤ.........٢ ؛؛ ٠ ؤ ء . ........٠ ..٠ ٠ ...٠ ثيء.....٠ كل ئ الصلاة وثن عل المحاظه 

٠١ ٢ ّ.٠ ّ ..؟ وهويصل؟مرة من أكثر القبلة تحديب ق المجههب اجتهاد لولم الحكم ما 
٠١ ء....٣ ء .. ١ .١ ١ ....١ ء.١ ء. عليه. الواجب أدى قد فإيه كان همادة أي ل اجتهد من كل 

١٠١لمين................/المكمحارب كانت المؤلف عصر ؤ، الملمين همر محاريب 

١ ٠١............./٠٠٠والفاسق...............................الكافر حير مول حكم 

١٠٨متعدد؟ حسثه أديه لها القبلئ 
١ ١٢"المضّهلجع..ب.بب..ب..ا..ّّّّّ.ّ......ا...والمريفى للهارب القبلة استقبال حكم 

١١٤•••••••■••••••••••كاتكر'يي الحمل ظهر عل يرصع ثى؛ عن مارْ هذْ الماينه• 
١ ١٥القبلة استقبال ق والماثى الراكب بذن الفرق 

١الوالتأه.ؤّ.تما١ والثاف: للئلأة، الوالطلثة نتش: قناعل شل الفريضة صلاة 
١ ١٨بالأذان لا الوثب بدخول العيمتْ 

١١٨.....٠٠ّ.ّ.٠٠.ا٠ّ...٠..٠٠.٠....ااوالراك.س، للثيارة القاتد بين يفرق الناس بعض 

١١٩ثلايه فمل؛ ثئش وإل حمثة، الئهي أومات 
ّبباؤب....ّ.ّّّّبّّّ..ّ.....هااالمجرأويفعلها؟ ق الصلاة بوثب متعلمن النهى هل 

١٢٢، ١٢٠...........ا..ّا..ب؟ الصلأة بفعل متعلى النهار أول ل النهي أف الصواب 



سقضاهاهمنيصاسمماسبجحتبو ٧٣٤

١٢٢أقسام محة إل الش \ن'ذ\ب تقيم فاذة 
١٢٣اش......................................\ن°ذ\ب ايئاتحوزو الطواف زمحا 

النهى.....اّ..ّ...........ّ...ّا؟ببم\أاوفت ق هإمتاتصل تجب دان صلاة كل أف 
١ ٠٢٨ ّ ّ ٠ ء٠ ٠ ّ......٠ ّ ..... .٠ ٠ .٠ .٠ ٠ ٠ النهي.؛. وفت ق لأصل الثي عل ابانة صلاة 
١٣٠ؤ.........كفاج. >و 'مخأيا فيها: نقوو أذنيU أف محيي اواجغ اشوف صلاة 

١٣٢لأ؛صمؤندطالوعاسم 
١٣٢اكنوثفيالوترلسئداوا 

١٣٣اهلهاأنيآ 
٠١٣٣...له. انموو وضز0قه الخل، اليومئركزولعل:ث همادائ j الماص أكؤ 

١٣٤يعض.....من بعصها العبادات  ١٦٢وثنمتز العبادة، من العادة -با تتميز الخل قة 
١٣٤اللائليسلهمممفياؤ 

١٣٤اسمابهلأ؛ث4محبم 
١٣٥... ٠٠ذكرمنها.........عل ثكوف أف وينتحب العبادة، فعل أول محي تكون المية 
١٣٦الثنىّّ.ّ. ولأخه ظ\ي نحمثآهمحُلأمحطظ ١^؛^ محقي الثغ يرى 

١٣٧واشزة....لأ....ّ؛لألأّ..لأ.لأ....ء..ّب..ا.ّ..ؤ..ا.....ّّ بث\ؤيأ التلفظ لأمإ 
١٣٧الع بمنزلة لا الإحرام همة شزلة التيه 

١٤٠إلا المرض مذ بجغ أف بحوو لا 
علملم ١^١-، للتثهد حلس ومحد.ما ، وعمو ركعايتح، أربع يريد الظهر صل لو 

١٤٢الفم،فهالالأبجل أيا
١٤٣نكن الفزنحن ل القيام أئ الشيح 



٧٢٥اصرساوتوالد 

١٤٤الصموف عليهم نجب المأموموذ 
١٤٥بلعته................................يكمن أ0 له ^^ ١١النحثر؛عن يعجز الذي 

١٤٩٠٠٠٠٠ئئلمبجهاك>ظ.ء..ءّ.لأ..اا......ّّّّّّ.
٥١ ٠ ٠ ٠ ١ ..٠ ... ٠ ّ ّ ّ ّ ّ. ّ. ١ .. .. ١ . .٠ ؟ ٠ ّ ّ.. .. ١ لحاجة إلا مكنوه الصلاة ق العيش تغميص 

١ ٠٥٣ ٠ ٠ ٠ .٠ ٠ ّ ّ ّ.... ٠ ....٠ .....٠ ام.٠ من غترها من ولا الفاقة، من ليت البمنالة 
١٥٩............١٠المنبوق حق ق إلا مطلما، الوجوب الفاتحة قراءة ق الراجح القول 

١٦١ا-لحهرثة؟ ق الفائ الاموم يمزأ متى 
.....ا..ّّ...ّ.ّ....اا....ّّّ......مآارمحةم j واجه الفاتحة قراءة أف سمأ 

١٦٤............ امطعن أساتها ي نواه ولو سطل، لا تمامها بعد الصلاة قْفي نوى إل 
١٦٤فقط..اّ.........ؤ.....ا.اااا...ؤ..سه الصيام لأف انمطع؛ الصيام قطع نوى ولو 
J١٦٥القراءة التملق مى لأبد 

١ ٦٧ء ................ القرا؛ةبمدر فكث الدم، ولا القزآن من شنئا نجين لا كان إذا 
٠٠٠٠ّّّّّ١٦٩ّّّّ....٠٠٠٠.٠٠.، »lJت بماو لا الثق عناء فيه اختلف الذي الشء 

١٧٢•••••قهز لم اللل ل النهار صلاة قمحي ؤإف جهز، النهار ي اللل صلاة مفى إل 
١٧٤. ١١١....................واح؛ة الانتقال— —تكبران الةك٠ارا١ت، هذه أف الصواب 

١٧٥.................... لذًالئ، وأكمر محه س الإمام ئثاتته لأممنان، كان إذا 
١٧٩..ّ...اا.ا أوجهبأربعة الزكؤع بعد الرفع ق صحت، الئنة 
١ ٨٣. ٠ . . . ؟ ّ ّ ّ ّ . ٠ . ٠ . . ٠ . . ّ. ّ ّ ّ . به هومتصل مما جبهته يوف ثبئا الإنسان يضع أن يكنه 

١ ٠٨٣ ٠ ّ.... ّ ّ ......... ٠ ّ ّ ّ ّ ّ ّ......... . ام. أمثلاثة إل ينميم حائل عل اشحود إف 
١ ٨٣المجود ل بمدة ولا ظهنْ يزثع أف س؛عي 



^قضاهانينيصالإئماسبجءنبل ٧٢٦

١٨٤ظهزه............. يرمع ولكن نجوده، ق منثد.لأ ينجد الإنمال أن هو ائجائاة 
١٨٥ااا..ّّّ.اّا...اا الشر عل وسو_يس أدى عليها ويرب السمة شتل أل يّبتي لا 

١٩٠...أوسطها هذا ق عندي الأهوال وأعدل لالعلإء، أقوال ثلاثة فيها الاستراحة جلتة 
١٩١ثة؟ أم وا-طه القولثه الأذكائ هل 

١ ٩١٢واحد؛ فراء؛ الصلاة تراءه أ0 الأظهئ 
٠ّ١٩٥•••••■....؟•٠٠...................التثهل. ق ورد ما أصح هو عود مابن سهل. 
١٩٨صفات ئ ج

٢٠١الأحثر التشهد و الني. عل الصلاة حكم 
٢٠٠جدا......... صعيف، وشهوانيا الدسا بملاذ الصلاة يدعوق أن ثبوز لا اثه ت قنل 

هدانحتاجإلدم...ّّّّّّّّبؤ...؛ببخهلإاس من الأولأكثز يثنهثباس 
٢ ١٢٠نكروة....لأ.ب...........ّّّّ.. هذا الملة ئسممبل مكانه ي الحلوز الإuم إطاله 

٢١٤...... السار؟ جهه أو اليمي جهه ينحرف هل الثلأم بعد الصلة عن انحنف إذا 
٢١٥..... ٠١١١١له...............تيئتر كيمإ فيقوم الانصراف، ق صفه له ليس المأموم 

٢١٥...................٠ أف فللمأموم حالتا؛ الملة اميال الإمام أطال إذا 
٢١٨سإلمالأمالفيهم.......بب.....اّ...لأ.ب.......ب..

٠٢١٩ّّ.ّّؤ.....٠.ا..ّ؟ّّ...••...ا••٠•••••••••ركن الأف عر السجود أف الصحيح 
٠٢٢ ....٠٠١١١١١.........لسيمثاإلا سه دلس انه الصح^، القرصي، مجلاة ق القنوأت 
أمكنكل،ا المخالثة عدم وهى بال، عل له تكوف أف العلم لطالس، يثعى iاءده 

ا؟آسب.ب...ؤ..............ّ.......ااا.ّّ.ّ..اا.....ءلأس.....ّ..لأ...........

٢٢٤اا...ّّ.؟لأ......لأ....ّّ بالشهر ئمدْ اJنا فالظاهئ ؤلويلأ القنوُت، سن، اسثثث إذا 



٧٢٧ههوسالفواى■ 

٢٢٧................................بعباده سبماةئوةات\ق الله رحمة من بالصلاة التطؤغ 
٢٢٩...................... صحيحا ليس نمر® ق التق ثرك السنة ءإف ت بعضهم قول 

٢٢٩...............................البيت ق تكوف أذ كلها الرواس_ا هدم ق الأثصل 
٢٣٠ئفيتماسمأنئثمحاولأبجي 

٢٣٤................................أقوال ثلاثة عل الوئر وجوب ل العلياء احتلث 
٢٣٥بواى.......................................... ليس الور أف الراجح: القول 

توتركنث إذ ركعه عنزة ئنتي الثهار ل تمضيه توتر لم وأنت الفجر طابع إذا 
٢٣٨ئنزة بإخدى 

٢٤٢..................٠٠٠يكمل........أذ بأس فلا الور أثناء ل وهو الفجر أدف لو 
٢٤٢الوئر..ي يقنت كان ه الرسول أ0 عل يدل ما أحل>محا ولا الصحيحين ق ليس 
٢٤٦ننئ...........................ثؤ نبم\دمحوم\ك ،، ٥١ممضثات ق الموحود الثؤ 
٤٢ ٩ ؤ.......... ؤ............. ^ القنوت عي ل الئلأة ي اليدنن ريع 

٢٥١ذعه.......................... أمد الوجه •ع الصدر متح من البعخى فعله ما 
٢٥١....................١٠١٠١....................لا؟ أم سنة هي هل الصحي محلاه 

٢٥٦...١..................١١١١١صلاثه....وعئتم الإمام الإنسان«ع يؤتر أذ الأفصل 
٥٢ ٩ لاثصام................... الشاك يزم وكيلك محل، لا الشف، ليله أف الصحخ 

٢٦٣أذل اكلئفيات، 
٢٦٤النقل ل بما باز لا أحيانا الح،اثة صلاة 

٢٦٥ئوبما يكوذ قاعدا صل المامإذا حال ل
٢٦٩اصْفيضالمورة لأئحالأتإذاكانم،



اصضاهامهمصاسمماسبجضل ٧٣٨

٢٧١التلاؤم سجود نجب لا اله الصواب 

٢٧٣قيام.............. لغم تنجد وأد4 م التلاؤة لتجود القيام عدم الأظهر 
٢٧٣التلاثة ئئود ذ الملة امشاو محم 

٢٧٤............... بمئد ألا فالأفصل نجدة ومأ1ة ع صلاة ي الإمام كاف إذا 
٢٧٥الراجح القول عل منة التلاؤم مجود 
٢٧٥..................... النائلة حكم حكمة الميم، مى المشهور عل التلاؤة مجود 

وJلأثالحج، ق الثانيه الثجدْ إلا عليها محع المران ق الموحوده الثجدات، 
٢٧٥اقصل ي ّجداُت، 
UUA............................؟.؟.؟الطهارة الثتقر لجوي يشرط لا ائه الصحح 

٢٧٨ب٠٠١١٠٠الشكر................٠ببب...ب٠..مجدة المتهلتة أثناء ق تنجد أف للإمام 
٢٨٠ؤ......... ٠ ٠ ّ ٠ّ..٠ؤ.ؤ.... ّ ّ وتة الراحح القول عل والقجود الركوع ل القراةة 

٢ ٨٨......... افياه* ثمه لنز الذي المحكم إل ثزجع الأفتباة أعند اكرعيه؛ القاعده 
٢ ٨٨ّ.. ّ ... ٠ ٠ ....٠ .٠ ٠ ّ مكذوب..٠ حديث، لأسى® انثى ومحن انس، لم ®إل حل>يثخ 

٢٩٤العبادة...... تركه يبململ فنل ويتن العباده يبطل فنل ينز قرى فقالوا• العل،اء لإق 
الآد0ئارر؛كلام من ليس فهذا صويت،، له وينءع ينكي، محار البكاء غلته إذا 

٢٩٥فلأتتطزاكلأة 
٢٩٥................٠٠٠٠ّّّ............الصلاة؟ فهلتطل قمحه اذ الإنهم، إذا 

٢ ٩٧ؤ. ٠ ٠ ٠ ٠ ّ ؤ.. . ٠ ّ....٠ ٠ ..٠ ٠ .٠ .٠ ٠ ّ..٠ بكلام.... ليت الكه إو يقال: أف الصواب 
٢٩٩.................. ظقي.....بدون سلام، نم السهومجود، مجود أ0 المحبح 

٣٠٤حالاث فاله الأم التشئد عن قام تن 



٧٢٩؛هوس 

٣١٢مش.....مؤثث لخظا مدم ?LJ - لأثة إحداها؛ ; أف؛^LJالمصيح التنير صواب 
ِْأآَ,.. -ءب ءآَ.  ٣٢٨اللام............ بند ومنألإن لام، المل منألش ق ايحصز السهو نجود 

١٣٣ ....... يبطلها فيها الواح—، ورك الصلاة، يبطل لا للصلاة الواح_، رك قاعدْت 

٣٣٢الأموم.لأ.ؤ........ا.ّّّّّّّ....؛؛.... سالإط؛ضإذانها
٣٣٣٠٠محئالإيمبماللأملأ:ظس...ؤء....كان ^^١ اكحح:أن 

٤٣٣ . ١ ...... ٠ ٠ ّ ء ّ ..... ّ........٠ اساعة عليه وحب اللام مل الإمام مجود كان إذا 
٣٣٥زلي...ّ..لأ.....ؤ.....ّ.ّ.......ا؛؛؛؛؛......ّ. مها للثهو الإمام إذا 

٣٣٦الصلاة.... عئدة يطل ما كل الهوق مجود فيها محن، أثه ق كالفريضة الاف1ه 
٣٣٧ؤ ٠ ٠ ّ ّ. ٠ ...........٠ ٠ ّ..٠ .. ٠ ٠ ......٠ ^١ تفاق أذ ه سوا، نحدث، أف له محل لا 

مذورء ١^٠، وانقضاء المامح، قدمي ررطهور اكلأرث،1 ائل المهذه ق الصواب 
٣٣٨لأ:نقضالثصوءَ..؛....ّّّّ..؛.؛؛؛؛......ءّّ...اا.... ذك أ0 بهنمانيو« 

٣٣٩ئطل......................٠.....الفلاة أف المدب المح؛ح ض ّثهُ نن 
٣٤٣.؟........ّاّّ.ّّ.ب.ؤ..ا... الضرورهئزيله والحرام الحاجه، ريله الكروم ءاعدْت 
٣٥٠ّ ّ . ٠ ٠ ّ ٠ ٠ ..٠ .٠ ّ.٠ . ؟ ١ ....١ ٠ مكروه..٠ فإثه بالنوحة، ان الإنيروح هوأذ ت الروح 

٠٣٥٣ ّ.......٠ ّ.. ّ. ّ.  ٠٠..٠ ٠ ّ ّ ٠ ؟ ّ ٠ ...٠ يحجة.....١ ت، ولي-يا ستأنس التايعئ أقوال، 

٣٥٤اليهود......................فعل مذ لأثه الصلاة؛ حال، ق مكروه العي تغميض 
٣٥٥........١٠ذلك، إل، الحاحه ذعت، إذا إلا والأي اكبخ يعد أف يكنه أنة المحيح 

ورثإاكغالست،، وادس، من هذا لكن فمهل، العمزُت، ق السواد أ0 الوائ الأّود.انت 
٣٥٦ترذاء الحثاب بعمى تكون 
٣٥٧الززغ........ المزارعشj 1 يكوئ واكئل: ان، للأنالسل السل، غإ القذل 



سقضاه1هميصاسممأسبجحتبو ٧٤٠

٣٥٨^٥ ١٤اقحامة 
٣٥٨الجد ق يتنشر 1)1( يجوز لا 

٣٥٨التعلم............................ أجل مذ منه يقحم ما ينع أذ محوو 
U ٣٦٤ء٠ ء ء ّ.........٠ ّ.. ٠...........٠ ٠ ٠ .٠ ٠ ٠ ٠ بدليل إلا القنص و ض الم ق تش

٣٧٤الحارز مثاوستان:

٣٧٦امّ.........................ّ.ّ.ّ عل لكن:ثق ابمهإذا الأرمحفيتزك 
عنالمأموم لوتمحل ك،ا لايصح، فإثه الإماتة، عن وقل ينفه، امني الإمام لوأ0 

٣٨٧الائتإم 
٣٨٩الخاكةللإماملأئتج 

ثعدرهمان مهمم، شزطي من فيه لأبد والننح محكمه، الصوص أن الأصل 
٣٩٢ابما،والخلإبالتالخ 

يوأنت، أقيمت، ؤإف حقيقة، قأتها الثانية ق وأنت، الصلاة أقيمت، إذا 
ء

٣٩٥فاقطثقا الأول النكتة 

٤* ٥ صلأيه أول السوق أدركه ما أف ت الصحيح 
٤ ١٣الئههّّّّّّّّ.ا.. وعدم الاشاع، ق الماذزة 1>;_: نكون الما:ته 

١٤ ؤ.......٥ ؤ. ّ العلم. أبواع، من باتي ق إلا الحنابلة محي والباطل الفائت. ب،ن مزق لا 
^^^ن.واذواب،محلأهميىظاس.سخا؛

سمعاكان إذا ١^ لأشك، امامته، ثصئ , الأعم الأصث الأنسال أف المحح 

٤٢٤صحيح......ة...... به فائتإمه إمامه يعلم؛حديث، لا المأموم كان إذا اثه الصحخ 



٧٤١|إ،وسالفوالإو 

٢٤ ٥ .......... محهاالتخل أذكنئ إذا صلاته ثبمش لا المجانة: الة ق الصواب 

المأمومصلاه فإف المأموم به يعلم لا وجه عل باطله الإمام صلاه انت كض 
٤٢٥صحيحة 

؛YUّاب؟ّ..................................الفاسق حلث مبمح الصلاة أف الصواب 
ناعياصل القيام يستهليع لا كان ؤإذا اممه، لكتاص  ٣٠٧القوم يوم أثه الصواب 

٤٣٧نئوذا ورا؛ة 

مالصلاةالصّف~ تمام ~وهو لعدو كان إذا اله الصف! حلث مل فيمي الصحيح 
٤٧٠صحيحه 

٤٧٠........  ١٠............... الحاجة عند ثصح أما الإمام' فدام الصلاة ل اكحح 
٤٨٦ّ.٠ يجنه ولوكانت حش مغصوبه، ولوكات وتكفى قيزئ هذه الئره أن الصواب 
١ّّّ٤٩٦ّ.٠٠٠٠.٠٠....٠...٠٠بثزط................٠ّّّ٠ّليس القمر سه أف الصواب 

٥٠٤ّ ّ ١ ١ ّ ّ ١ الجود وجب ءماوْ الصلاة أبطل ما أن الثهي مجود ق القاعدة 
أماوالعشاء. والماّ_، الطهر راتبه وهي مر، الق مشروعه ليت، الراته الئس 

٥١٠طزوئ ض النوافل فأ 
٠٥١ ..............ؤ؟.............ّ.ّ؟ بعضها مى القريبه المتعددة هوالقزى الزنتناق! 

٥١٦لث يجورإلا لا الصلوات الحمع؛؛ن 
٥٣٣الواحي. الطبب قول يمل أثه المحح 

٥٣٣حالات ثات*ث لها ممعلجعا الصلاة 

٥٣٩ايغ•••••••••••••••••••• مبتأؤيل الإمام عل محرجوف الذين وهم باغ، جع المغاه! 
٥٤٠............ ٠٠٠بقتال إلا منهم ولا ااطئيى، يمطعول اادين هم المحاربول• 



حنبلاحيدبى الإمام ص ي الكاش ض اصليق  ٧٤٢

٥٤٢........................... وجوم مى الصلوات مى ها عمت حالمت ا-لقوف صلاة 

٥٤٧.ّّّّّّ......ّ.ّ.. ..........إليه للفرووة الخوف صلاة ق كثز ؤإف العمل جواز 

٥ ٥٣ّ ّ ّ ّ ّ ٠ ..؟؟؟؟..... ١ . الصلاة. لصحة ثزطا وليس الملاح، حمل يجب اثه الصحيح 
الأضرارئ لها يعرض مما القس حماية رجوب 

٥٥٥..............ا.ّ.؟.. حالين عل فإثه الصلاة معه يمكن لا شديدا الخوف كان إذا 
٥٥ ٩ ؤ... ّ . ٠ ..٠ ٠ لخم. فيه وأم به مائا كان لكنه اللي، أهل ثن لمي الذي هو اشأ: 

٥٦٣خاِم ١^١ _^_، 
٥٦٩............ ١ .٠ الخهات،......٠ بغض ق المنازو به لإى الحييان، مى ثؤغ اكص1ات 
٥٨٥ثيء.........ة. منه القى ل بذللثح إلا ثصح لا ا-قلثة وكون آية، قراءة اشراط 

٥ ٩٨........... يزصوالم ؤإف فيد.عى الناس بعص يرضي لا للل؛لان الدعاء كان إذا 
١٦ ٠ الغنل الأ-يضاثُت، 

٦١١اللأةكةب؛إلاض 
٦١٢اظةتثشذما 

٦٢٢عنه الرجر ق أبلع فهو النهي بمعنى المر جاء إذا 
٦٢٢الأزو... للجالس الخق لأن أذبمل؛ فله فيه وأيلمة مكال من له قام إذا 

فهلءاالفضول، الكان إل لظن' الفاصل المكان ق غيره بميم أ0 للامان ليس 
٦٢٣مكروث 
٦ ٢٣ؤ................ ّ.. ّ محفز...... حتى فاصل ئكان ق محلي أخدا قدم نذ غكم 

٠٦٣ للمعدم.................... نقلا ليس النمل فعدم يقل ولم العموم بهلرينر ثبش ما 
اليد.ينرثع ست، قد تزواذ، بن بئر عل المحابه أقكز0 الخقة ق اليدين رقع 

٦٣٠الاتقاء حال ل ض اق 



٧٤٣ههوساتنخاىو 

العملاللف عن تش إذا إلا منه بجزء ينمل لا فإيه العام اشس وزد ®إذا ت قاعدة 
١٦٣ مهدومة قاعدة هذه به® 

فلهحنمه عز من كان إذا أما جنسه، من كان إذا القل عل مقدم الواجب 
٦٣٥تفصلان 

٦٤٦الصلوات قضاء ام أق
٦٤٧بعمى ُع يعضها العبادات مراعاه 

علطهدا التال، اليوم ق رنها عل يصلنها اجلكتوبه الصلاه فاسه إذا الناص بعص 

٦٤٧النساء عل عم مرض ليت العيد صلاة 

٦ ٥٣العيد صلاة ق العلريق محالثة من الحكمة 

٦٥٤العيد صلاة إل النساء خروج حكم 

٦٥٥منجد العيد ممل 

٦٥٥•••••••••••••••ركعتم بملأ حتى يس لا فإثث انمي• مصل إل أثى الرجو لوأف 
٦٥٩الحنارة..................................ق تكبثرة كل ق يديه يرغ أن التنة من 

٦٦٣ء.......... ٠ ؤ؛. .... ٠ ّ ابمة كم والإنصات الامتاع ل هما العيدئن خطثا 
٦٦٤...... مرثي ععطب كان اثه الثذ. عن يئش لم اله وذلك واحده، العيد حهئبة 

®اللمعل؛ وفم ثنتعفز أذ ُعد ن كء صة ٠ اآم ات الصال٠ أية اكثد التكمُ 

^جمج:س:س:::.;سسو::...:سس:ص
٦٧٧فواذ ثلاث أظ^ ءكدة ذه الئتوف صلاة 

٦٧٧المزكية.....بالثق الوام، تنيخ عل خنثة- \لي -أصحاب الحمحوف اصطلخ 



حنبلاحمدبق الإمام ص م الئاي مض المميق  ٧٤٤

٦٧٧فش \ؤئوض\شص  ٤٤١١أو \لأووهو وأم ا-كابلة عند 
٦٧٨كماية........... يزص إي نقووت ما وأقل محرض، الكسوف صلاة أف الصحيح؛ 

٦٧٩.....٠.٠٠٠...ّّ.٠......٠٠٠ااصماJأJ>ثفاأتلأصلأة

١٦٨ .١ ّ...... ّ ّ ّ ّ ...... ٠ ٠ ّ ّ ... ٠ .٠ جامعه؛١ ءالصلأة ق! والنصب الرغ الوجهان عبوز 
٦٨٥••••••••••••••••••••••••• • فقط ركوعان ركعة كل ق الغثوف، ق ركعتي يصل 

٦٨٧اشوذلامحى 
٦٨٨ّ.... ٠ .٠ ....٠ ١ له يصل يإيه التخويف فيه مما اليهود عن حرج ما كل أف الصحيح 

٦٩٨الاضاء j اوذاع فلب من الفاذة 
٠٧٠ ّ... .١ ١ ١ ... ٠ ............ ٠ ١ . ٠ فيمننى ثتكثس حصل إذا وأما العباء0، يملس اء الن.

٧٠٢الأتقاءئءلثلأ؛ةأنني 
٧٠ا-لئئعة.......................ّّ؛ يوم وهوهئطب الإمام كاطب أف ان للأتثبور 

٧٠٤•••••••••••••••••••••الماصأيد-تبمم ورمحع ابمةرمحعيديه، حفة انثشj إذا 
٠٧٠ القرينة به احتفت إذا الواحل. حر تصديق 

٧٠٥تيفيالأيالخيلأ:شثض؛؛..٠ّ٠...........ءء•س
٧٠٥•••••••قدير• ثي؛ كل عل ه الرسوو إف يقو الدين المحرفين دعوى ثهللأ٠ل 

X أءX



٧٤٥مدسامصوءات 

الوضوماتفهرس 

الهسة MUMالوصؤع 

٥الصلاة كتاب 

٠١ ....لهاذاكزا كاف وهتهاإذا ض هزله U؛ الصلاة عليه وجين ومن قفل؛ 
١٤الصلوات أومات ثاب 

١٦الونطى وص العنز، ثم ت قفل 
١٨ازئر وص المزب، ثم ت قفل 

٠ّ١٩٠١......الشصالأ'م،وآخرةيلثاللإل ■^١١!،وهتهاإدا خنذ■ثمالعثاء،وأرو 
٢٢ .......١ ٠ .٠ ٠ ٠ ٠ خلاف....٠ شر الئاق المجر طلع إدا ؤءتها ^١^ المجر، يم قفل• 
٢٢الكاذب والفجر الفائق الفجر 

٤٢ الويب أوو الصلاة ونحب قفرت 
٢٦وئها م أو تامحوالصلاة وقور قفل؛ 
كلنيىِفي صلوات، حس لزنه عينها، يعلم لا يوم ثى فلأم ئتي ؤس قفل- 

دنكظنه عل أويئيب يتمن، حش يفز لم الويتإ، يحول ّكث وس ،،-' 
٣١يدلل 

١٠٣الأذان ثاب 
ارثهالذ«ى غئ^بمته بلال أذان إل علإه~ اممه ~رحة اممه عيد أبو ويذهب قفل• 

٣٥ن?ءهبمنق ريي ين افه عيد 

٣٦الرجع قائد؛ 



حنبلاجمدبق الإمام ص امالمآه على المميق  ٧٤٦

٣٧ظ:زبجالأَذا0مح 
مزلأ:طِسكانجزلأضنَلأ

٣٨محون 

٤٠وينتحبيلئودنأذ؟5ولأمث ينون 
٤٢ظ:سخث،أليرد0داع 

٥٤ وان >و& الأذائ؛لأ صغ زلا قنل: 
٤٦الومت أول يودفِفي أف بمشحب يفل؛ 
٤٨علته الأجرة احد قوو ولا ت قفل 

٤٩••••••••••••••••••••••••••يقول ما مثل يقول أف الودق نجع لمذ وينثخب قفل؛ 
٥٣مودن؟...........••••....••••.••••••••• كل يجيب فهل الوذنوف، تعدد إذا مسألأت 

٥٣نمنة؟ الودبأ بجب هل أله: م
٥٤•••••••......••••.•••••••••••••••••••••والإقامة الأذان بئن الدعاة يستحي ماله: 

٥٥الفلاة ثزاتط ؛اب 
٥٨•••••••• • عويته؟ مر محب فهل أحل•، يرام ما بيته ق متفردا الإنسان لوصل ت مسألة 

٦٠صلاته 0نوصع طهارة ؤيئرط قفل؛ 
يلزمهم ل_،L، ح_دودها وجوز الصلأُة،  jjJثجانه عش نأى إذا قفل: 

٦١الإقاذة 

٦٢تْلأتحثالصلأةؤ/خمثةصاسم قضا 

••••••••••••••••••••••••••^^^^٧٠



٧٤٧مرسامثوئت 

^مزاتدينإلا1نمح،زجمإلنحل: 
٧٢النمح0،بزبمنة 

٧٣نمد لا الصلاة مد الأنه ك إذ ماله: 
٧٤عنه...............................عفي سو ثيء العورة مل ائكثم—، نإن نخل: 
٧٤......بمزةثنضأوشأؤنيح1نخل: 
٧٦•••••••••••••ونراؤل إرار أن ررداة، قميص بملاذ أف للرجلأ دبمثحب مضل؛ 
٧٨....٠ لزنه. أوورق، عليه، برنطه الإنساريخثبس وأم؛كثه السرة، عدم قإف نخل: 
مللَثإذ أغلظ، لأي ١^، ني ال،ننئة بمش بمي U إلا تحد ثي لإو نخل: 

٧٨النم بمفهسعالأيفيأخ.
٧٩....ء٠ ء . ؤ..زاشمحود باوكوع ثومئ خالنا،  LUثل خاو لأم ض؛ ءاِذ تحل: 
٨٠يعن. لز الصلاة يمد الثرة وخد ؤإذ تحل: 
،pjي آر ءِذ يه، الئلأة ثزنتث لألحدهي وت نتهب كاذ إذا نخز: 
٨٠صلاثة ثصح لب عنيادا 
٨١زتحثأكزاياكثوب نخل: 

؛٨نفو:محً/لأئيلمحامحنوو 
٨٦نحل:توةامحالاصء ء٠ٌ ُ ر,ْ ِ ٌ

٨٧........١ ....١ ّ...٠ ..... فيهاليالين إدخال وترك المث.اني، ق الرجل لوصل مسألة: 
u٩٦بانذالاض 

٠١ ٢ ؤ.... ؤإذأصاب... صّلاته، صح لز وصل الإنتمال ق يزصة ثزك ومن نخل: 
رلالحاله، كثت، عل صل عنيْ، أو يعتم المجتهي. عل الأيله حمت قإذ تحل: 

١٠٦اثائةظته 



^^اضاه1همنيصالإئمأصبجحتبل ٧٤٨

٧١■ نلأ:قولإئاينلأسمنلألإنلأمحن....................... ظ: 
٠۵٥ :^ Jمحهومثليينرمحها، لا ومن ^^١، لكل ؤإل العالمُبأدكها الملة ق والمجتها

١٠٨همها لكل نال 

١٠٨الحثة الملة أدلة 

١١١..ب........ 

١١٦العتادة. الصلاة الغماومل وبين بينه حرب ق الملمتن من بجاهي الذي أله؛ م
١١٧الخامس 

١ ١٨والراكب.......................... للئياوة القائل. بين يفرق الناس يعص مسألةت 
١٢٢نبي...........ب...........ب.ب•س.....سمJsJفضن: 
١ ٢٨.................. ٠٠عليه...........ثص بزايعة ثمعها ا1مب أعاذ ومتى قفل: 
١٢٩الأن1اب ذزات الئلزات ناي هاثا قنن: 

١١٠٣'تاثالكة 

١^أزجه 

١١٢٥... ٠٠تحل...................زيل جب إل ومم، عاميأ أف الأحبار طرامح، ثس 
وعثوركعاُي،، أربع الظهريريد لوصل قائده: 

١ ٤١٠الصلاة صمة ثاب 

١٤٤•••••••••••••••••••••••••••••••••••••اكانج( وهوالركن يكوللإحرام، ثم مقل؛ 
ثنفنإل بنصها مصئوما الأصابع، ممدودة يديه، ينقع أف ؤسثصث، قفل: 
١٤٦أمحه مروع أو ممحه، ي محاذي حو 

١ ٤٨شناله عل يمينه وصع امتص، قنغ قإذا قصل: 



٧٤٩صوسامصوءات 

١٥٠ينممخ أف وينتحب ت مصل 
١٥٢الشيطان مى ياف أعوذ ءي٠ولت باق، ينتعيد ثم يصل؛ 

١٥٢............................ محبياشِماثم،نلأم;أ 
١٥٥يوخقالإناممح....ء.•..•...•..

ءْى س مء ِ ,٠ ،ص  ١ ٥٧أقوال............... حمنة عل العلياء ينز ■حلاف فيها الإمام حلف الفاتحة قراءة 
٦١ ٥ ٠  ٠٠ؤ....ء . ...٠ ؤ.٠ الئزثة....٠ الئلأة j الفاتحة ي يتهازئ الناس ص ممن مالأ: 

١٦٠.. ■ةمحفءامحا«■■■
شغقزأ دلاك>، عن الزت صاى قإو تذلئ,ها، ثزنة الماةه، نحسن لز 3فل: 

١٦٦اتسعإرئاّّّ......... د1
١ ٦٨حالمة........ من فيها يمنأ نكته، العاقة ثني ينكث، أف للإمام محصل: 
ؤقالمصل، طوال مى الصبح ت5ونِفي ثورة، الماتحة بند ^١ أف ؤيثى مصل: 

١٧٠••••••••••••••••••••••••••••••••••• مذأوناطه ماترهى زو قضارْ، من الزب 
والعشاء،المثرب والأوص؛_ الصح، ل بالقراءة ايهر للإمام ليس محل؛ 

١٧١ذلك ززا؛ محا 

١٧٣محل:ب؛زلإ،حامحوئ 
١٧٥يئ وكاو بالماس، إذا الأ: م

١٧٦رواسان.............................. وفيه العظيم، ربأ ثيحاو يمول،: م ممل: 
النفعوهذا ئاجا، ينتد.لا حص حمده، بمي النٌ نبع قاتلا: رأته يرح ثم قفل: 

١٧٨الثاد-ز ١^ ؤالإتيJال 
ّي؛يذ ث ما ؤملء الأرض ؤملء المحا؛ ®ثلء قوله؛ ْعك، ل العلم،اء اختلث 

١٨٠ض
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١٨١والتامع.......... الثامن الركن ومحا سجوده، ناجيا، تخر يم ت مضل 
١٨١"مِيإإللأةأفام 

١٨٦... ٠. تخثز الزكنالخاشز3امحى خابما،زمحا نأثزلإزأنةقكوا،نبمدو صل: 
زأتة:زئإ م ئكان، ثيها ^١؛، كالأوJ الثاؤ بمبد ئأ صز: 
١٨٩ئكوا 

١٩٠للعناء أقوال ثلاثة فيها الامراحة حلته 
١٩١الأذكاثالضلث4 محإ

١٩٢ؤ. ؤ ٠ ١ .....................٠ ك1لأول..............٠ اكان٤ محز م صز: 
١٩٣فضو:ئأتخلزمحئا 

١٩٥فضو:ئلم;ضلإإد 
١ ٩٧ؤ... ّ ثم.٠.....٠ نالثالغ اشنم اوكن ؤشا قزغغشكثيد، ^١ شو: 

١٩٨ب\تالوئ}؛ 

٠٣أنبع ثن ؟نود أف وبمثنب مصل؛ 
٥٠ ... ١^ نقاSJئم الJثا، محوزأف:دم زلا نحز: 

٠٦ممئن>محالئاغم.......ءء٠بلأ...٠....ء.•ب••.••••نخل:ئلمظء، 
٩٠ ّ... ؤ....................٠.... ّ ئنة... والثانيه واحد؟، سلمه والزاحنم، نخل: 
١٠؛؛« iCJLp»الثلأ*م ئزله: عل افتصز قإن نخل: 
صصلأيه، ثمل لم يز لم قإل الصلاة، من اووخ بمثلامه ؤسوي نخز؛ 
٢١١ظه 



٧٥١محرسامضوءات 

٢١١..... وانتئثاوه ويعانه الصلاة، مى انمزافه مد مال اممه ذكئ وسئئ، ت مصل 
الملةمنتمبل مكانه ا"إولوسِفي إطاله للأمام ويكرم مضل• 
٢١١^.٠عكثص الكتوثة، صلاته موصع ق اشلئغ بلإمام دي؛قرْ مقل- 
ركالصارت عثز، ا"قامس وهوالري؛ دكندا، ما عل الصلأْ ننرب نحذ•' 
٢١٧م محه ١^٥ 

٢٢• مرض صلاة محا المنون بس ولا مضل• 
٢٢٧اشوع صلاة ثاب، 

٢٢٧التهلئع هاJا من الفائدة 
٦٣٣اتي المعاكافي:صل: 

٢٣٠٤....٠. ٠ ٠ ٠  ٠.٠.٠٠.....٠....٠  ٠٠.أقوال.٠. ثلالإ عل الإز وجوب ف الطاء احتلم، 
٢٤٢... ١١١.....؟.؟؟؟..٠٠.يتقمل.أذ بأس فلا الؤُر أثناء وهوق الفجر لوأدف أله• م

^^ر5رنقول.:»جاشضشب........بب.س.ب.آ؛أ
٢٥١الصحي صلاه اكالث،: الثؤغ مضل: 
٢٥١لا؟ أم منة هي هل الصحي صلاة 

u٢٥٢أدلهاوuأكؤثا؟ 
٥٢ ٤ ؤ.... ....... ٠ ؤ ء ء ء .٠ ٠ ٠ ٠ اواؤخ....٠ بجا ايائ، ئ لَتنإ نا الثاق: القنب صل: 

٢٥٨تيثر؟ القرآل:،مئهأوما عنتم هل 
الليلويطئ والمحار، المحل مئروغِو، وهو اأطليى،  ٤٣١الثالثا: القنلم ت مضل 

٢٦٠.محل.
٢٦١نح كز ق المرآو نحم أف وينشئج، لضرت 
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٢٦٢شَلأ:زذممحس•س••••••••.•بب""ىى•
٢٦٣جغِفيقأكو 

٢٦٥دفو:ؤمحئاشوغخاِث 
٢٦٥محطسئعاكام؟ 

٢٦٦س،بجاثئانمس........ب.س..س.
٢٦٧........•••••••••والنثؤع.................. }لقاوي ئنة  OJ^Iوتجود ت يصل 
٢٦٩واحس، عتر التلاوة وتجود ت مصل 

٢٧٣.... ٠٠...............٠ ..١ ١. الهؤي. م التلاؤم لشجوي القيام عدم الأظهئ أله؛ م
٢٧٤...ا٠٠..ّ...لأ.ب٠٠٠....اا.٠ّّّّ......تجدةعنزة أزح اامنآذا وتجاJات يصن: 
٢٧٥الراجح القوو عل منه الئلأنة ّجودَ أن الأول: المألأ 

٢٧٥سصُممادّ.....؛
قالثانق اشئدة !V" ئ القمح ادْحئةف،اشىلاث _:

٢٧٦النعم................................ تحدد عند منتحب الش\قر وشجوي قمل: 
٢٧٩الم شجوي ;اب 

٢٩٨انزغ نهلثلاة الأنماو، ز:ادة اض: قفل: 
٢٩٩.ا..ّّّّ.......؛ا؛؛..ثستهه.. المأموم١ر٠ قش اومص نزاد الإمام نها ثإدا قفل: 

٠٣ ٤ ّ...اّ.اا....... ءء.ء....ا. .. ٠ ........ ٠٠٠٠٠٠...الأوو التشهي. عن قام من حالات 
٣١٢زصثلأةأولإ.اا......ء.......ّّ.ّّ..ّ.ؤ؛.ؤ.... الشتن، \ش:  ٣١قفل: 

٣١٨٠...زف؛لأثنثاشء.ءءبب؛؛؛؛_، 



٧٥٣ض.سالوثوطت 

٣٢٥.................••••••••••واحب الصلاة عمده بملل الثهوج ونجود قفل؛ 
١٣٣ ..................... أحدمحا كماه واحد، ثجودمحا محل |ثهؤين نها قإل قفل؛ 
٣٣٢ ٠٠٠معه...الثجود قعلته إمامة سها هإ0 بمهب؛، سجود الماْموم ثل وليس قفل؛ 
٣٣٤اومّ.. نجود عله ليس ١^ أو ١^: الأَله 
٤٣٣ ّ........ ؤ... ؤ ايائة عله وخن، اللام مل الأن، سجود كان إذا الثايه: الماة 
٣٣٥الإخ.......لأّّ؛ّ.........؛..........لأ..بؤ.؛ّّّّّ لم:يني. إذا الأخوة: الآله 
٣٣٦........................................... قفل:

٣٣٧سابم،طتثّ.......................................

٣٤٢الفلاة ;ان،ئتبيةو 
٣٥٥قضل:ؤلأمحبمالآيثاني 

عليده يمي.ووضع لم قإل يكف؛؛، أ0 له استعم، الصلاة ِفي ساءنق وإ0 قفل؛ 
٣٥٧يه 

٣٥٩بابا-ياعي 
٣٥٩محاضلأةا;إث،اءة 

٣٦٠ةفل؛ؤخوزبجاِفياق،سسم 
٣٧١ؤسخاتصّّ........ا.اّّّّّّؤ.....ؤؤؤ.. اخثاقة زك قفل؛ 

٣٧٦دْتهعثمحا عثاس ابن حدث فوائد مذ 
٣٨٠.................. حاً والماموم الإمام اف ا-إقإعة صحة ثزط ؤمذ نضل 

٣٨٢ّ . ّ.٠ ّ........... ّ .. منائل مت، قفيه عنها، ائممل ئم صمة، عل أحرم ثإل قفل؛ 
١٣٨٩....................ااا....بّ. ضخ لامحي للإكرام المخالفه أف الأول؛ الماله 
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بنمحمد ررقال يةولو0ت الأل صاروا الذين الحديبٍهأة صلح قضؤ ي المحت ؤمى 
٣٩١تياه(( 

٣٩٣.ب. ثا... ضوبجاش ئذاأس هفو: 
يشينإ ما اُتظارْ، ثة \إإكوع أو القيام ق بداخل أحس ؤإدا هصلأ 

٤٠٣الامومار^ قذ 

أوثايمضيه وما فيه، ينتئؤح لا صلاته آخر الإمام ْع الآموم يدركه وما قفل؛ 
٤٠٤ساذاقاةاثهآَظ 

َ"ء ا كءاَ 

منإلا نجد ٢ لإ0 أحزى، حماعة يصلاِفي أذ انتجئ، اؤاعي ئاسه قإو قفل؛ 
٤ ٠٨معه ل؛نضهلمأذيصلا اسحق، صل هد 

٤٠٨ام أهثلاثة إل تشم واحد مجد ل الحإعة إعادْ 
٤١٣بمدأسان...........................صُ سل الإنام، ١^ زيع قفز: 

٤٢١ان،صفةالأئثة دَ

٤٢٢.ّ.ءءّ ............لأب......ؤ...ّ...ا....ؤاك1.أاكافي:قفز: 
٤٣٠بعمْ.........ّ.ّ....... يصح ولا بثه، إمامته تحح من القسماكاك،ت قفل؛ 
منة،أعل ولا لمثله يصح ولا بنن؛■وثه إمامته يصح مذ الرابع• القسم قفل؛ 

٤٤٣اك5ل،محغبمذ4/ض ]م زص 
م،صأل:>مهؤؤ............ا....ّ.ّ.ّ.....؛؛؛

٤٤٩الأماكافيِفيأزلالأاسبالإ^ ممل: 
٤٥٨اكاوثإ:وثمحزةإط١^١٧ ظ: 

٤٦٢الفلاة ثان،ةؤةم، 
٤٦٤تم.ّّ.ّ...ؤ....؟؟.....اا. صلا ثصح لم الإمام ئدام الا°مومول وقم، قإف مضل: 



٧٥٥موساإوضوئت 

نممةماسيه، صلائه من أو مشكو حش \ز\؟\ئ° أو لكفئ معه وقث ومن صل؛ 
٤٧١القد ممر 

٤٧٥.............................وسطهى ثقوم أذ ساء أمنر ^١ ل1لمنأة الئنة صل؛ 
٤٧٦١.الصسونط حداء الإمام يقف أف والسنة صل؛ 

٤٧٨فولاسمسيناأامحّّّّؤّ.ؤببب..................
...............................تباعد ؤإل المنجد بالإمامِفي ياتم أف بجون صل؛ 
؛AY.................................منهاوتد.نو سس؛ إل يصل أف ؤينتحب صل؛ 
بأسملأ ميء، نمحته ودا؛ من مر ثإذا مقل؛ 
٤٨٤المصل يدي المرورثنن وتئرم مقل؛ 
٤٨٦يديه..................... ثئ مئ ما يصره ولا ، نمح؛ إل نقه ل حاجه ولا صل؛ 

٤٨٨الصلاة صر وان< 

الءرJق،ومهي كالإثافي، لمعصية سام لإف مثاحا، \ذث6وو يقوف أف اكاق؛ ممحل؛ 
٤٩٥■■■■•■■■■■■■■■■■الثمر رحمن من بج،؛ يوحمن ولم بممر، لم حمر وامحارةِفي 

٤ ٩٦مسهّّءلأ؟..ا يون من الثمربحزوجه ثزوعهِفي الثاث؛ صل؛ 
لأ.......ّ.ّ...ّء.اا.ا.اا..........آه؛الإحرام ث ح المصز أل الراح؛ مُنلن 
حفرصلاه ثزك ملو الحقبمر، ل وحثت، الصلاه ثقول ألا ا-قامس؛ صل؛ 

٤٩٨سناهاِفياثمربعزلأًها 
٠٥٠ شم لاتيز أف الثادس؛ صل؛ 

0ئْ  ٠٠ ص ٥٠٤يتم أف وله بممر، أف وللْساني ممل؛ 
٠٥ ٦ ••■•••• أثم صلاة وجخويذ إحدى من أكثر ثلل■ ِفي الإقامه المنام ثإداثوى مصل؛ 
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٥١٢•••••••يهزا أقام ثإل يصز صلاه ذ;؛وبأر2 إحدى إمامة عل نحؤع ومذلب مصوت 
عتزها،ثه ثيث ولا سه، وحاجه السفينه، ق معه أهله اوذ.ي والملاح ت مصل 

٥١٤ؤموُظاقامشلأ:ضز 
٥١٦الصلائم بئ الخنع ثاب 

٥٢٣••••••••••••••••••• زالعناء الني ابمخ:ين يح الو، اكاق: زافي ممل: 
والعشاء،والعرد_، وااعصر، الفلمهر ابمعثئ المز٠سييح الئاث: الثتن< ممل: 

٥٢٨، وصعقمشمه بركه لخمته ^١ 
٥٣١المريض صلاة ثان، 

٥٣٣بوجمه•••••••• الملة ننممل اض بجه عل ضل اش عجزعن ثإف ممل: 
٥٣٣..............••.••••••••••••••.•••••••••••• حالأدتv ولأُن، لها مصطجعا الصلأة 

٥٣٥••..•• صلاثه وأتم إليه، ايثقل الصلاة أساء ق والمعود القيام مدوعل وإ0 ممل: 
دةمله  jipijمح4ُصدُيلألأوث، 

٥٣٧بالإ؛َاء،زالئلأةمدمح 
٥٣٩الخزف ضلأة ثاب 

٥٤٢وحو؛•.....••••••••••••••••• من الصلمواب مذ عرها حالثث، هذه الخوف صلاة 
٤٥٤ وثةءثلأةكامله••••••••• طامحثين،بجبم ١^١^:أن:شم فضن: 
مِفي ولا تم لا أن4ُ ي ه  J\sى محل أن اكاِلث،:  ٧١فضو: 
٥٤٤امحع 
٥٤٥••••••••••••••••••••••••••••••••••عنز بذ ، ٧٥١عد نوى ما النابع: الوجه ممل: 
علتعضهم يش لا بمصث، اليبلؤ، جهة ل العدو كاف إدا الخامس: الوجه ممل: 

٥٤٦اكلمئ 



٧٥٧ضسامضوء1ت 

وتممركعى، الأوو الطائثة صل نهل، حدث عل المعرب صل قإف هفوت 
٥٤٨زمحه لأنسيا 

٥٥* يلمقيمى ا-قوف صلاة وتحور قفل؛ 
٥٥٢ما>فِسممفمءتي.س.سس....س............

٥٥٣ا>ف.....................ضلأة ِفي الئلاح محو تحب لا ياوأنخابما: قفل: 
٥٥٥الثديي اّقزف اش: المزب مضل: 

٥٥٨الخمعة صلاة باب 

٥ ٦٣أمنام أربعه تميم الثزوط وهلم•؛ يضل؛ 
دأنلأبجشءمالإنام..؛1ه

٥٦٦ئزوط....................................أربعة ا-لتمعة نمبمحة ؤينرط مطل: 
٥٦٩به....... المنى سناء ال،نائة -نزت نجبإ مزتة و أ0؟كول ١^: الئزط مضل: 
٥٧١.................... الئزط ءضل;
أنكالثان؛ة الإم نع أذنك ^١ آكتوق أف ١^^؛، قي زلا مضز: 
٥٧٤......١١.حمتهسمها لب دلك من أهو أذرك قإل حمته، سئها 

إسانم الثجوذعل ماممحه الئجود عن رحن م الإقام نع أخرم س مطل؛ 
٥٧٥ثننه قدمه أو 

٥٧٩ّ صلائه. ثصح ثم ^١، مصل المس مى وأإءرج فنجم، الإُام أخرم؛ع ثإذ مضل• 
ثنيةإلا ثنيد ي لَأنك مدكن ضي، دمام نكته، نع أذنك ءإِل مضز: 

٥٧٩الثجدس !حيى أو؛lI،^ واحدة، 
٥٨٠حطثان يقدنها أف الراح: الثزط مضل: 
٥٨٣ء أس، أرسه ا-ادهل؛ه ومروص هضز: 



^قضاهاهمنيه4اسممأسبجءتبل ٧٥٨

٥٨٧قئزة قفل: 
٥٨٧اسماjماصفياض 

٦٠ظ:زَلأمحطسةبمالإم  ٠
٦٠وماجر بر م حلث ونحل هفوت  ٠
٦٠٢••••••••••••••وضؤرإأ جز صل الصلأ0ُ وأمثت ثزو، ا-فك مى مغ إذا صل: 
٦٠٣•••••••••••••••ثبجا أكؤ % اهملم واجنةِفي بجمعة اليص أنم وش ينل؛ 

٦٠٧•••••••••••••••••زمحا تج4ءائاثفئبمئضو 
٦٠٩صل:زمحيلإبممح 

ؤإرالة^، ١١وقص الشعر، بمطع ؤقئث وةي1،، يشل أف ؤثنتحج قضوت 
٦١٤اوانثة 

٦٢١•••••••••••••••••••••••••••••••■الناس بمئهر أف له كرة التحد أتى ؤإدا مضل! 
٦٢٦الإمام الديومى وينتحب هفل؛ 
ا-قيةحرمالنياشلعالممل،نإذاأحدو ءإداجيشالإمامpJ صل: 
٦٢٧الكلام 

٦٣٤صل:زَلأعتثممماص 
٦٣٥•••••• محما يؤجر وكعم،، تئلر،حسيركع لم بجلب والإمام يحل ومذ منل؛ 

٦٣٦صثبمإأنبجبمجمأنبما 
ه٠٧ه ؤالتِ ا-بمعةت بوم الهج_ر صلأ*ة ق مزأ أف ؤثتثصئه ممل; 

٦٣٨

وتحلوفا-محمعه، ثلرمهم لم العيد ^^١ ۵٥جعة يزم ِفي يد اتثق رإدا صؤ: 
٦٤٠محا 








