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الثالثةالطعة ممدهم 

آلهوعلى محمد نستا على واللام والملأة العالمين، رب لد الحمد 
.. أجمعين. وصحبه 

يعد..أما 
نفاديعله الماجد؛١ حضور ارأحكام لكتابي الثالثة العلّعة هي ذهن.ْ 

طعه.إعادة نى والرغبة الثانية، طبعته 

فىحدا، يسيرة إصاناُته فى إلا ّابقتها عن تختلف لا الهلبعة وهدم 
الأحكام.بعض إصافة ني أو الأحايين،، يعص تخرج 

١وصحبه آله وعلى محمد نبينا ورسوله عبده على وسلم اض وصلى 
ويكتبهكمحّ 

اموزانمالح بن ام عبئ 
_rr/y•\هي بريئة القصيم. 
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ناأنفشرور من باه ونعوذ ونستغفره، وئتعينه نحمده ه الحمد إن 
له.هادى فلا يضلل ومن له، مجفل فلا اف يهده مجن أعمالنا، مجيئات ومحن 

عبدهمحمدا أن وأشهل. له. مجريك لا وحده اش إلا إله لا أن وأشهد 
ورسوله.

تبعد أما 
وسنالدين، واجبات من تعالى اه بيوت في جماعة الصلاة فإن 

العبادة،وشرف تعالى، ض المناجاة شرف فيها للمملي يجتمع الهدى• 
عظيماأجزا اجد المحضور على الإسلام رسبا ولمل. البقعة. وشرف 
كثيرة.موصى عته تحينتا 

قاصدعلى يجبا فإنه المنزلة، بهغ>ْ الجماعة حضور كان ؤإذا 
وأحنالصفات، بأثرف يتحلى أن العظيمة العبادة هال.ْ لأداء المجد 

اممهكتاب عليه دل مما اجد المحضور أحكام في ورد مما الخصال، 
ومراعاةللبقعت، واحتراما تعالى، افه مع تأينا ه؛ رسوله وستة تعالى 

تة.للوتهلبيئا المصلين، لإخوانه 
الصلاةلأداء المسماجد يقصدون ممن كثيرا أن المالحرظ من ؤإن 

.يحولها بعد أو يحولها فبل مواء والمساجاو، تتعلق كثيرة بأشياء يخلون 
تسببين إلى - نفلرى فى - يرُثع وهن"ا مخالفات، وهناك أ-محناء، فهناك 

الجهلإلى أدى مجم-ا الناس، محن جمع عند الإيمان صعفج ت الأول 
عنوالرغبة فيها الزهد هع بها العالم أو بالمساجد، تتعلق كثيرة بأحكام 

.بهاالعمل 



المولضمقدمة 

خطير،جد أمر به يعمل ولا يتعلمه لا اض دين عن الإعراض ؤإن 
.ذاتهابالصلاة ناهلا الماحي بأحكام التساهل يكون أن أخشى يإُي 

عادةإلى - الصلاة وهي - العفليمة العبادة هذه تحول ت الثاني المب 
مكانإلى كالذاهب المجد إلى الذاهب أن تجد الماس؛ س كثير عند 

الأول.من أكثر للثاني يهتم لم إن الاتجاهين، بين قرئا يجد لا آخر، 
المتقن،ومعراج المؤمنين، عيون نرة كانت التي الصلاة إن 
والطمأسةالحثؤع تفتقد منظمة حركات المصلين من كثير عند اصبحت 
عنسهي أن كهذه لصلاة وأنى الدين. يوم ماللث، على الحقيقي والإمحبال 
أ٠ . وملوكهم الناس حياة في وظيفتها فتولي والمنكر، الفحشاء 
عاليهفتمر الله، آيات ؤيتالو المسجد فى يجلس الكبائر مرتكهي، إن 

نمهمن يهز أن دون وغيرها، . الرسول باتباع الأمر وآيات الربا، آيات 
،٠ر ! اشعوره تتبه أو 

منحضرني ما جمع في رغجت وغيرهما الهين لهذين آةولت 
المة،إحياء على حرصا مستقل؛ يحث في وآدابه الماجد حفور أحكام 

اللفشأن هو كما بها، العمل على وحسا عنه، غفلوا بما للناس وتذكيرا 
الأمة.هذه س الصالح 

عنمبتعدا ائل، الممن كثير في الأقوال أصح إيراد على وحرصت، 
المائل.بعض في ترام كما المقام يدعوإليه U إلا الأدلة، ومناقشات الخلاف 

الحديثكان إن الصحيحين على أنتصر الأحاديث تخريج وفي 
فإنفائدة، ثم كان إن ذلك على أنيد وقد المسند، ْع فالمن ؤإلأ فيهما، 

أثقللملأ الاختمار؛ ذلك من وغرضي غيرها، ذكرت فيها بكن لم 
الكتاب.حواشي 

موضع!في جيل•، مقال ( )ص٥٨١الثاني، العدد الإسلامية، البحوث مجلة في )١( 
البيانوتي.القح أبو محمد لادكتور: طدات،«، إلى العيادات اتحول 



ال«ؤلض،مد4اة 

الأحكامبعض في طولا - الكريم القارئ أيها - رأيت ؤإذا 
الشأنوهكذا ذاك، وتقتضي هذا تفرض الموصؤع طيعة فلأن أحرى؛ في 
الكتاب.فصول في 

أبواب.وثلاثة تمهيد، فى الكتاب هذا جعلت وفد 
مْللينتعلى محصل انمهيد، أما 

فيه.ينبغي وما بنائه وفضل المجد تعريف في الأول! 
فيها.التهاون من والتحلءير الجماعة صلاة حكم في واكاني؛ 

حضورأحكام في فهو - الأبواب أطول وهو - الأول الباب وأما 
فصلن.فى جعله وةاأ الحمى للصلوالتا الجد 

المسجد.إلى الخروج أحكام في الأول: 
الجد.حفور أحكام في اكاتي: 

أحكامالها لأن الجمعة؛ حضور أحكام في فهو اكاني: الباب وأما 
_؛أيصا - فصلين في جعلته وقد الأحرى، الءطلوا'تا على تزيد 

للجمعة.الاستعداد أحكام في الأول؛ 
الجمعة.مجد حضور أحكام في اكاني: 

المرأةحضور أحكام على فيه فتكلمستا الثالث: الماب وأما 
لهاأن إلا أحكامه؛ من جملة في الرجل تشارك كانت، ؤإن لأنها للمجد؛ 

.تخصهاأحكاما 
واهبإنه المالح، والعمل النالمر الحلم جميعا يرزقنا أن أسأل واه 

وصحبه.آله وعلى محمد نبينا على وسلم اه وصر ماء، لن ذللئ، 
كتبهوص 

اثغوزانصالح بن اث، عبو 





سالخطف 

فيهينبض وما بنائه، وفضل المسحد، عريض تق 

لمكاناسم -•' العين بكر - رئئجل، وزن على لغة• المجد 
للمصدر.اسم ت ويالفتح الجود، 

يصيبهحيث الرجل جهة بالفح• )المنجد ارالصحاح«ت قي قال 
ا.١ (ل . . احي. المواحد والمنجد! والمنجد . الجود. ندب 

الميم،بفتح منيد، ت للمجد )ؤيقال اللساناات ررتثقيف، في ونال 
الجيم،مر كلغاُت، ثلايث، ذللئ، في فتحمل . واحد( غير حكاه 

الجيم.موصع بالياء يد وموفتحها، 
العبدلقرب الصلاة، أفعال أشرف، الجود كان ®ولما الزركشي! نال 

.، مري،،ر ت يقولوا ولم مسجد، I فقيل منه، المكان اسم اشتق ريه، من 
®جعيت،لقوله الأرض، من موصع كل فهو ت شرعا المجد أما 

منهاجود اليختصى لا سجود، موضع • أى ؛ مسجدا® الأرصن لي 
الجمالة.في غيره دون بموصع 

نجاستها،تعلم حتى الهلهارة الأرض في الأصل أن على يدل وهذا 

\An_s)ان« الل«-_، )٢( (. ٤٨٥-  ٤٨٤)y/ ااكحاح« )١( 
•إءلأماواجد|)صخه(.)٣( 
(.٥٢١لم)وم(، ٣٣٥)المخاري أحرجه )٤( 



بتم وما بناته، وكل المجد، تعريف م - تعهبد 

استشاك،على الدليل دل ما إلا للملأة، طيبة طاهرة أرض كل وأن 
ذلك.ونحو الإبل ومعاطن والحمام كالمقبرة 

الزركشيذكره الأرض من مرصع كل بأنه شرعا المجد وتعريف، 
عرفحفي المسجد أما ،. الصالي^ ا١^١عي ذلك، على وسعه الشافعي، 

وحممت،الشخصي، التملك، عن تحررمحته الأرهم؛ من بقعة فهو I الفقهاء 
والابادةل٢،.للصلاة 

للملوات،المهيأ بالمكان المسجد حمص العرفؤ )إن • الرركشي تال 
يععلىفلا ونحوها، للاعياد فيه المجتمع المحلى يخرج حتى الخمس، 

ذللأ،(رلغير هئت، فإنها والمدارس، الربهل وكيلك، حكمه، 
أنعلى أجمعوا انملماء فإن الشرعي، المرق، يدلك، مراده ولمل 

اشترامحللا مؤبدا، صحيحا وفما مالكها يقفها حتى مجدا تكون لا البقعة 
يدلما الفعلية القرائن من وحد أو باللففل، وتفها مواء خيار. ولا فيه 

فيهالصلاة في للناس ؤيآذن مسجدا يبى كأن ؛ ذللث، على 
اتخن.لو كما وذلك، للمحسلأة، اتخذ ولو مجدا فليس يوقفه، لم فإن 

اتخدت،أو بيته، في مصلى الجماعق عن ، التخلففي شرعا معدور رجل 
أوالحكومية، الدوائر في يوحد ما وكدا دارها، فعر في مصلى المرأة 

حكمه.تعطى فلا بمساحي، فليست فها، يصلى أماكن من المدارمن 
فيالمساحي ببناء . اض رسول )أمر  '•حدين، إيراد بعد الغوى قال 

جداميصير لا المكان أن على دليل الحديث، روقي ،؛ •(أاكور. 

(.)ص٢١الراكع، »تحفة )_UT(، الأجر، »إءلأم )١( 
)ص٨١(.الإسلام، ني احي الم،أحكام )٢( 
وهوترباؤل مفرده ت والربط )ءى'اا(. الراكع، ،تحفة )_AY(، الأحد، ،إعلام )٣( 

للفقرا،.ي؛نى المكان، 
)ص٨١(.الإسلام، في احي الم،أحكام (، ١٩٠)\إ ،المغني، )٤( 
حاريثهس (، ٧٥٨)ماجه وابن (، ٥٩٥، ٥٩٤)و\كتر»وذي (، ٤٥٥)داود أبو أحرجه )٥( 



فتني وما يناته، وفضل المجد، تعريف، في - مهيل 

الماللث،(ماللث، عنه لزال مجدا صار ولو صاحبه، نسله حتى يالتمة 
انمدكلأة اسمص اسمان ^و_وهو 

ثضلأن اجد؟ المأعام مسلى جدا، مس 
يتعلقما إلا أحكامه، يأحد فلا بمجد، ليس العيد مصلى أن الأولأ 

جمهورقول وهذا بالإمام، والاقتداء الصفوف، وتواصل البقعة، بهلهارة 
المقروصة،الصلاة يقيمون رانية جماعة له ليس العيد مصطلي لأن العالخاء؛ 

أحكامله تكون فلا مجدا، يعد لا المقروصة الصلاة فيه تقام لا وما 
،.المجدل

وفما،صاحبه جعله إذا مجد، العيد مملى أن ت الثاني القول 
الحائض،ويحول فيه والشراء المع تحريم من السجد أحكام قيأحن. 
القاصيقول وهو الحنابلة. عند الن.هّ_، من الصحيح وهو ذللث،، ونحو 

العيدمصلى أن )والصحيح الفرؤع; صاحب قال ،. والدارميررعياض، 
وذواتالعواتق لمج أن لامنا ها* عطية أم يقول واستدلوا ،. مجد(ر
،.الصاى(رالحثص ؤيعتزلن الخدور، 

علىفدل المصلى، و\عت\ل الحمى المي. أمر فيه أن الألألةت ووجه 
.. ١ الحائمى منه منحتا لما كدللث، يكن لم ولو الماجد، حكم له مجد، أنه 

ليتميزن،المحلى ياعتزال الحمى أمر بأن ذلك عن الجمهور وأجاب 

يذللئ،أعله ففي. بالإرال، أعت أنه إلا صحيح. ؤإساده ها، ائشة ع =
بالدورتوالمراد ١ وغيرهما ( ٤٨١)في كما حاتم وأبو الترمذي، 

وهوالبيولث،، ت ونيل الترمذي، ونق.له عيينة. بن سفيان رها فكما القبائل، 
الخهلابيّقول 

)ا/حهأ(.الن« »ءعالم (، Y'l/Y)"الأحوذي* »تحفة انظر: 
»ث.رحالة«)أ/••؛(.)ا(
أإءلأمالمجد«)صآح*ا(.(، ١٨٠أاوجموع«)أ/انظر: )٢( 
»الفروع«)ا/أ«أ(ا)٤( (. ١٨٠»اوجموع«)^ )٣( 
(.)٤٧( ١٠٢٤)الخاري أحرجه )٥( 



نهينبض وما بناته، ومحل المسجد، مريق ش — تمهيد 

مصلىأن على بالحديث والاستدلال ا، ل لغيرهن وليتّع المصلى، يلوثن ولئلا 
هوحالإنما المصلى يامتزال المص أمر أن والأقرب ظاهر، غير مجد العيد 

الحائضحلت فإن صلاتهن، مكان الهلاهرات اء المعلى لمتمع الصلاة؛ 
.، المصاليزر أمكنة من مكائا تأخذ لم أنها دام ما حرج فلا منهن أوقريبا حلفهن 

للصلاةتعار ه لوقفه وذلك قوى، قول مجد العيد مملى بأن والقول 
إذاالإنسان فيصلي هدا وعلى راتة؛ أو عيد لصلاة يكون أن بين فرق ولا فته، 

،•العيدأ مصلى لحل 
لأنبمجد؛ فليس — خاص مكان لها وحد إن — الجنائز مصلى أما 

مجودرأ،.ولا فيها ركؤع لا الجنازة صلاة 
—عه ومتاحته موهي — المجد رحبة المجد! حكم خذ يأ ومما 

وخلفهاالمجد وسهل فى أكانت سواء سوره، يشملها به، متصلة أنها والغالمتا 
الماحدرأكثر في كما فقهل، القبلة جهة في الأروقة كانت أم أروقة، وأمامها 

حكمفلها غالبا، رحيته في تبنى غرفة وهي الجد؛ مكتبة وكذا 
لمنالجد تحية iتشرع الجد، وسهل في بابها كان إن الجد 

منه،فليمت المجد حارج بابها كان فإن فيها، الاعتكاف، ؤبمح لحلها، 
إرباب لها وفتح بجواره ينبتا بأن المسجد، محور حايج كانتا لو وكذا 

منهرتكون لا فإنها المسجد، 
تدلكثيرة، أدلة ينائها في الإسهام أو الساجد بناء في ورد وقد 

افهبيويتج اجد الملأن القربان؛ وأفضل الهلاءاات، اجز من ذللئ، أن على 

.( ١٨٠»انمبموع«)أ/)؛(
(.١٤٢- )آ/اأا رحب لأبن اناري، »نح انظر: )٢( 
رالإماف،المهى! أولي رمعونة  dAT)\/الإرادات، امنتهى )٣( 

(.١٠)صء الحجة، ذي عتر "مجالي (، ٢٠)ه/؛ المح، ءالشرح (، ٢٤٦/١)
)ا/هأا(.القناع، اكشاف انثلر: )٤( 
(.٣٦٤)م »الإضاف« .>،(، U/n)"المجموع، انفلر: )٥( 
عئيمين،ابن »كاوى (، )؟/٩٧الإسلامية، الشريعة في المساحي "أحكام )٦( 

(i(T0\/\i  الإسلام، »ي الماجد "أحكام.)ْآ/؟(



بيتغى وما بناته، ومحل المجد، تعرف نى - تمهيد 

الإسلام.ني عظيمة وظاض ولها الجماعت، صلاة لإقامة الوسيلة وهي تعالى، 
وآثامآ'لآجي وآأ؛وءّ أف ءامنث> س أم مثؤد بمص ؤلقما تعالى؛ نال 

ألثهتي؛تهمى كؤغأ أن ؤبجلى حثئ آه لثُ عئم، ولذ ألرْقوء وءاف ^٠ ٠٠١٢
[.١٨]التوبة: 

لأنبالمائة؛ والعمارة يالبتاء، للعمارة شامل آم^ مسنؤد قيئأ وقوله• 
تعالىاض لطاعة المجد يحمر فهو ببتائه، تعالى ال؛ه إلى يتقرب المسجد باني 

تيقول . اطه رسول سمعت إني قالث رجهل؛ع عفان بن عثمان وعن 
وني. الج،تة* في بيتا له افه بض الله وجه به يبتغي مجادا لله بض ءامن 

الجنة®م مثله له افه اربتى • رواية 
اللهض ة3لاة شحص ولو مجدا لله ض ارمن تال: ه ذر أبي وعن 

حديثوفي ، يطاة® كنئحعس ارولو رواية؛ وفي الجنة؛؛ في بيئا له 
أصغر..ارىاأو قطاه اركنهحص بلففل: ه جابر 

تكشفهأي• عنه؛ التراب تفحص الذي لموصع ا هو القطاه: وممحتس 
رأسعلى دلا شجرة في تبيض لا لألها بهذا؛ القعناة وحص ،• لتيض وتنجه 
المجدبه شثه فلدللث، الأرض. س بيهل على مجيمها تجعل إنما جل' 

المبالغة؛على ذللث، العالخاء أكثر )وحمل حجر: ابن المحاقفل نال 

(.٣٧٤)Y/رجب لاين ابرى« •فح انظر: )١( 
(.٥٣٣)لم وم(، ٤٥)•المخاري أحرجه )٢( 
حبانوابن ، زوائدْ( مختمر  ٢٦٠)والزار ، ٣( ١ ٠ / )١ شيبة أبي ابن أحرجه )٣( 

رنعهفي احتالف، حديث، وهو (. ١٢٠)T/ ارالمغيرا ني والطبراني (، ٤٩٠)؛/ 
كماحاتم أبو وقفه ورجح (، ٢٧٤)أ/ ءالعلل® في الدارنطني ذكر كما ووقفه، 

■تقدم كما )ههلء ن ١٠٤٠عن بنحوْ شاهد له والحديث، (. ٢٦١)لابنه ءالعلل® في 
أالزوانلافي وقال (، ٢٦٩/٢)حزبمة وابن (، ٧٣٨)ماجه ابن أحرجه )٤( 

*®.. صحح.إمناد الهدا (: ٢٦١٨)
(.)ص٥٣٣اولأءة« ،اأّاس انظر: )٥( 
(.Yoo/Y)اممرى« الخوان رحياة انظر: )٦( 



فيهيتيعي رها يناته، وضل المسحاو، ض تم ئي ٠ تمهيد 

مقدارهيكفي لا عليه وترقد ييصها لتقع عنه القطاه تفحهس الدي المكان لأن 
والمعنى؛، ظاهرم على هو بل وقيل؛ هده، جابر رواية ؤيويده فيه، للملأة 

يشتركأو القدر، هذا الزيادة تكون إليه، يحتاج قدرا جد مفي يزيد أل 
.( . . . القدر ذلك منهم واحد كل حصة فتغ مجد، بتاء في حماعة 

والاهتمامالكافية، المساحة بتهيتة المجد ببناء العناية وتنبغي 
ينتاببما تبتى وأن أمينة، ملمة أيد البناء بتولي وأن القبلة، حهة تحديد 

بذلكاوالتباهي المساحي زحرفة من الحذر ويج_ا ، الحديث( البنيان مع 
علىالعلماء نمر وفد الماعة، علامايتخ من وذللث، — اليوم الواغ هو ما ك— 

لبالتحريم يعضهم وصرح ذلك(، كراهة 
حضالماعة تقوم »لأ قال: النص. أن ه أنى عن ورد وقد 

الماحد«ص.في الماس ئت؛اهيى 
قليلا،إلا يحمرونها لا ثم بها، يتباهون أنى قال، ت البخاري قال، 

اه.والتمارى؛. اليهود زحرفت، كما لتزحرفئها ت عباس ابن وقال، 
*ذلك م، والمابق بزحرفتها، العناية ت يها والتاهي 

يشغلذللث، لأن انحا>؛ زحرفة عن خهبه الخللب، بن عمر نهى وقد 
بتجديدأمر عندما )غهئع فقال، الإسراف،، س فيه ما مع صلاتهم، عن الماس 

سالماس "أكن —• اّلا وسعة أيامه في الفثؤح كثرة ْع — المبوي المجد 
الاساالفممس تصمن، أو تحمن أن ؤإياك المهلر، 

»ذحالمرى«)ا/ه؛0(.)ا(
؛(.n/Y)الإملأمة، الشرمة ني الماجد رأحكام (، ١٨٠)Y/ االسبموعا )٢( 
ماجهوابن (، )Y/٢٣والمائي (، ٤٤٩)داود وأبو (، ٣٧٢)آآ/أحمد أحرجه )٣( 

ص>يى من و)'آلأا"( ( ١٦١٤)حبان وابن (، ٢٨٢)Y/حزبمة وابن (، ٧٣٩)
الشيخين،رجال ثقات رجاله ملم. شرط على صحح ؤإمناده سالمة، بن حماد 

»فحالارى«)ا/ومْ(.انظر: )٥( 



بيبني وما ، بن1ئا< ومحل المجد، تعرف ش - تمهيد 

للأحاديثوتزيينه؛ ونفثه المجد زخرفة )يكرم النووي؛ نال 
المصلي(قلب يثغل وكلأ المشهورة، 

المال،إصاعة من ذللئ، ني لما التحريم كراهة الراد ولمل 
الملم،،وحمور واكدبر الخشؤع عن ؤإبعادهم المملين، إشغال قي واكسس، 

لالدين في الملمع من الماجد زحرفة العلم أهل من كثير عد وقد 
تشييدفى المغالاة كراهية على تدل آثارا ذكر أن بعد Jهلال ابن قال 
تدلالماب، هذا في البخاري ذكر ما مع الأتار )وهده ! وتزيينهاالماحي 

حشيةتشييدها في العلو وترك الممد المساحي بنيان في المنة أن على 
أيامه،على الدنيا اض يتح يا لهي عمر وكان • • • ببناتها والمباهاة الفسة 

عهدفي عليه كان الذي بنيانه عن المجد يغير فلم المال، من ومكنه 
أنيزد فلم أكثر، زمانه في واّل عثمان، إلى الأمر جاء نم ه، اكص 
فلمالجريد، مكان بالثاج وسقفه ، وقصة حجارة اللبن مكان في جعل 
منهماعلم عن إلا الغايان، أبلغ إلى تشييده في اللؤخ عن وعمر هو يقصر 

بالقصدالدنيا مجن الأخذ في يهما وليقتدى ذللئج، بكراهة الرسول من 
منها(رالبلغة ؤإيثار أمورها، معالي في والزهد والكفاية، 

محرابهمن مكملاته أو المجد، نواح في الأمرافإ مجن الحذر ؤيجب 
والدفثة،المريد ووسائل المحومحت،، ومكبرالت، ؤإنارته وفرشه ونوافده وأبوابه 

الكفاية.على يزيد مما والحذر الكافي، بالقدر ذللئط يكون أن بد فلا 
تعليقأو الآياُتإ، من شيء كتابة أو الحراب، زخرفة عن ؤينهى 

ققفي!ءالائc الإمام قال المالي. قبلة في يكون مما ذللئ، ونحو الماعامتج، 

>المبمرع»)آ/'خا(.>ا(
(.٣٠رص• بالأناع، ءالأم (، ١٨٣الابتداع•)ص؛؟، مضار في ءالابداع انظر: )٢( 
الحجاز.بلغة الجص القاف: بقح القمة; )٣( 
٠االحواددث،وانفلر; (، ٩٨)'ا/به، البخاري• صحيح على بطال ابن *شرح )٤( 

١(.رص٣• والبيع• 



فيهيبغي وما بناته، ومحل المسجد، مريق ش - تمهيد 

ررإنرثال! والتزؤيق®• القرآن من بشيء المسجد نبالة في يكتب أن ررأكره 
اكاليا(لا/؛ظ ذك 

الصفوف،فيه لتتساوى متطيلأ؛ أو مريعا المجد يكون أن ؤينبغى 
المسجدعمارة من الحذر ينبغي كما المجد، رأى لن القبلة جهه وتتضح 

بعضهارأى من إف حتى البنيان، من بغيرها بالتشلمه توحي هيئة على 
الممتعان.واض ، الغريبة أشكالها بسبب لا، أم اجد مأهم، يدري لا 

تعددهاأو الخائر تطويل في والمالغة الإسراف عن البعد يجب كما 
اجدملبناء تكفي ند عغليمة، مباغ يكلف مما - المساجد بعض في ما ك— 

تغنيند بل ، تحا.ده1 أو الخائر رفع عن تغني الموُت، ومكبرائت، أحرى، 
المسجد،على بها الاستدلال مها القصد كان إن إلا اللهم ألبتة، عنها 

٠ليلا سئما ولا الحى، بيويت، بقيه عن بها المسجد وليتميز 
شعارفإنه المنارة، رأس في الهلال وضع من الحذر ينبغي كما 

الدينالملمين، غير من مقتبسي وهو مضى، وقمتا فى المسلمون اتحده 
مثانيهمبحص لرحرفة اتخدوْ 

فيهاليس التي الهددة، الألوان من المجد محرش تكون أن يد ولا 
فيتكثر والحيوانات، الصلبان صور لأن الزخرفة؛ ولا التماؤير من شيء 

٠، لدللالتنبه فتيغى اجد، للم)صت^ ما مما لا الفرمحى، 
جهةغير في كانتا فإن المسجد، في الكهربائية اّ.افئ وضع ؤيجوز 

المسجدقبلة في وضعها بجواز العالماء يعص أفتى فقد ؤإلأ أولى، فهو القثلة 
؛اسافئبدلها اتي ؤإن ، الشتاءأ أيام في إليها الناس لحاجة الممالين؛ أمام 

.أءلمإتعالى واه الحرارة، إلا لها أثر لا لأنه أفضل؛ فهو الزيتية الكهربائية 

(.١٠٢)؟/ا،ا، والمع، »الحوادث )١( 
١(. ٠٢، ١ ٠ ١ )Y/ الأسلاب، الشرمة في الماحاللأ رأحكام )٢( 
والأبنل؛اع،الأتباع بين احي ،الم)صأُآ(، الإسلام،، صدر ني ،العمارة انتلوت )٣( 

اينءشمن«"فتاوى )صا"ا(،  )آا/^ا(اءشمين« ان ،ناوي 
)مأا/ارمآمأ(.عشمن، ابن فتاوى ،مجموع )٤( 



اهانؤالهس ا
فيهاالتهاون من والتحذير الحماعة صلاة حوب وق 

فوائدوله تعالى، اض عند كبير شأن العبادات في المثرؤع للاحتملع 
الجماعقصلاة الاجتماعات هده ومن ودنيوية، دينية وفردية اجتماعية كثيرة 

مرالت،.حمس وليلة يوم كن الواحدة المحلمة أهل فيه يجتمع المجد، في 
المسالمين.وقوة الإسلام عر ؤيْلهر والتعاون، التواصل فيحمل 

علىوالتعاون العاجز، وتشيط الجاهل، تعليم الاجتماع هدا في يتم 
والعاجز،الفقير على والععلف الخير؛ أعمال في والتنافس والتقوى، البر 

بالخيروالمجتمع الفرد على تعود التي العظيمة الفوائد من ذلك، وغير 
والبركة.

الجماعةصلاة وجوب، على والسنة الكتاب، من الأدلة كثرت ولقد 
منلأحد ليس وأنه لها، بنيت التي المساجد في اممه عباد مع وأدالها 

مكانأو منزله في ؤيصالي الجماعق ييع أن النداء سمع إذا رحمة الده عباد 
عير.من إلا عمله 

كهه'قتز ثهم ،أئمته نآ؛إ كث تعالى• اممه نال 
ٍأءثهض َوبممحا من ةلآؤرأ شثد-وأ ^١ ٌظ ثدأ.محأ تق، تئيم 

Y•؛[.تالساء; وأتل،ثتيإه إرهم وثلثدوأ ثتش هبموأ مجوأ لتِ أحنى 
اشأن ت واجبة الجماعة صلاة أن على الأية من الدلالة ووجه 

ولو١ والخوف، الحرب، حالة في وهم الجماعق صلاة بإقامة أمر تعالى 
الأعذارأولى لكان - الناس بعض يقول كما - سه الجماعة كاذ.تإ 

الحال،ها>ه في بها تعالى افه أمر لما ولكن الخوف،. عذر بسقوطها 
فيوجوبها أن على ذللث، دث الصلاة واجبات أكثر لها يترك بأن وأذن 
تركإلى بحاجة يكونوا لم فرادى صلوا فلو ؤإلأ أولى، الأمن حال 



مهاالتهاون عن ير والتحد الجماصة صلاة وجوب ش - تمهيد 

بغيرئعالت لو الصلاة تبطل وغيرها الأمور هذه فإن الواجبات، بعض 
عذر.

فرضالجماعة صلاة أن على الكريمة الأية دك كيف تأمل ثم 
الطائفةبفعل الثانية الطائفة عن قطت، لؤإلأ كفاية، فرص ونت عين، 

الثانيةالصلاة وتقالJم للمطر، الصلاتين بين الجمع جاز كيف وانظر 
جائزاالبيت في فعلها كان ولو المجد، في الجماعة لأجل وقتها عن 
البيوت،في الجماعق على هادرون الناس أكثر لأن ؛ ^، jjالجمع جاز لما 

صديقأو ولد أو زوجة عنده تكون أن يخالو لا غاليا ان الأنفإن 
جازفلما جماعة، وقتها في صلاة كل يملي أن فيمكنه نحوهم، أو 

المساجدحضور وأن المجد، جماعق بالجماعة المقصود أن علم الجمع 
الجمامةترك معه يجوز لعارض إلا الأعيان، على واجبا 

عآلرئز، رءامإ ألماو، الى؛ عتال، ون
[.٤٣]١^٠؛: 

بكرأبو وئال، المملين(. مع صلوا )أي؛ I الجوزى ابن نال، 
حالةفي يكون وذللث، الراكعين، عع بالركؤع تعالى اش )أمر اني؛ الكام

الأمرومهللق بالجماجة، الصلاة بإقامة أمرا فكان الصلاة، في المشاركة 
،.العمل(أ لوجوب، 

.ئثتهوم0 »لأ ألئشي إق ودعون ساؤ، ءن دكشق، الى! تعونال، 
[.٤٣- ٤٢]القلم: تيؤده )ح اكمي إق نمن 'كامأ ثبمت ذلا مبمنهم أبممم مشه 

(.YYU/rrالفتاوى!،)وامجموع (، الشم)ص٢١١لأبن الصلأة« امماب انظر: )١( 
)ص'اما(.الصلاة* »ىاب انظر: )٢( 
الصلاة*انحاب وانظر: (، ١٥٥)ا/الضاءع* »بداًع (، )ا/٥٧المسير* ازاد )٣( 

(.)ص٣١١القيم لاين 



مهاالتهاون عن والتحذير الجمامة صلاة وجوب م - ت«هيد 

معمنه فامتعوا الدنيا قي الجود إلى دعوا )لما ظه.' كثير ابن نال 
تجلىإذا الآحرْ فى علميه قدرتهم بعدم عوقبوا كيلك وسلامتهم صحتهم 

النافقينولا الكافرين من أحد يتهليع لا الؤمتون، له فجد الرب 
يجدأن أحدهم أراد كلما واحدا، ثلثا أحدهم ظهر يعود بل يجد، أن 

علميهما بخلاف الدنيا، في كانوا كما السجود، عكز لقفاه، حث 
الؤمتون(لا،.
تللأعمى ه قال كما المجد، إتيان هي الداعي فإجابه وعليه، 

أعلم.واه ااأحب«لى، 
علىصلاة أثقل •؛إن ت قال . اش رسول أن هه هريرة أ؛يإ وعن 

ولولأتوهما فيهما ما يعالخون ولو الفجر، وصلاة العشاء صلاة المنافقين 
ثمبالناس، فيصلى رجلا آمر ثم فتقام، بالصلاة آمن أن همئت ولقد حيوا، 

الصلاة،يشهدون لا توم إلى حفا من حرم معهم برجال معي أنطلق 
.، باكاره بيوتهم علميهم فأحرق، 

عنهاالمتخلفين بيوت بتحريق هم س النبي أن ت الدلالة ووجه 
حضوروهو واجب، ترك أجل من إلا المقوبة بهدم يهز ولا علميهم. 

يشهدونلا ١٠لقوله! بيوتهم؛ في يصلون أنهم فالذلاهر ؤإلأ الجماعة. 
أي:بعد«؛ الصلاة إلى يخؤج لا من على فأحرق ١١رواية: وفي الصلاة®. 

المدكورالتهديد يبلعه أن يعد أو إليها، النداء يمع أن وٌز 
غدااه يلقى أن سث٥ )من قال: أنه هع عود مبن اه عبد وعن 

شيعالمحّ فإن بهي، ينادى صنإ الصلوات هزلأم على فليحاطل مسالما، 
فيصليتم أنكم ولو الهد،ى، سنن من ؤإنهن الهدى، سنن لمكم. 

a(yy.)/؛،ممر» ابن رشير )١( 
.قريتاسيأتي؛:خريجه والحديث ١(، ١ )هسرآ القيم لابن الصلاة® •اكتاب )٢( 
(.٦٠١)لم وم(، ٦٢٦)البخاري أحرجه )٣( 
(.١٤١)A المرى« »ذح وانظر: (، ١١)ص؛القيم لأبن الصلاة، »كتاب انظر: )٤( 



فيهاالتهاون من والتحذير الجماعة صلاة وجوب ش - تمهيد 

محسةتركتم ولو نبيكم، محسة لتركتم ليته في المتخلفح هدا يصلي كما بيوتكم 
مجدإلى ينمد ثم الْلهور، فيحسن يمملهر رجل من وما لضللتم، بتكم 

يهاؤيرفعه حسنة، يخطرها حطوة بكل له افه كتب إلا المساحد هدم من 
معلوممنافق إلا عنها يتخلف وما رأيتنا ولقد محسه، عنه بها ؤيحط يرحه، 

فييمام حتى الرجلين بين يهادى به يزنى الرجل كان ولقد النفاق، 
الصف(لا،.

ويرثايئون في الملام هع عود مابى جعل كيف أولا• فتامل 
يقاللا هذا ومثل وانحراف. صلألة السّنة وترف للسنة، تركا المساحد 

أنعلى يدل مما الدين، شعائر من شعيرة بترك إلا ضلال ولا يالرأي، 
فيها.ليملى إلا بنيت ما وأنها الدين، شعائر أعفلم من الماحي 
صلاةترك أن على ه، الصحابة أحمع كيف ت ثانيا تامل ثم 
ومارأيتنا )ولمل ت قال حيث النفاق، علامات من المجال في الجماعة 

بلسه، ترك من بالفاق يوصف ولا النفاق( معلوم منافق إلا عنها يتخلف 
محرم١ل٢،.يعل أو فريقه ترك من 

الرحلإن حيث، الجمامة؛ لأمر نه الصحابة تحفليم ت ثالثا تأمل ثم 
مماالصف،، في يمام حتى بعضديه رجلان أمسلثا وقل به يؤتى المريض 

كانؤإذا . حضورها في المشمة وتحمل الجماعة، صلاة تأكيد على يدل 
الأيالأمن المعافى حق في الحكلم يكون ، فكيفالمريض، حق في هدا 

صلاةعن يالتخلف، ذللث، يقابل ثم تعالى، افه نعم في اء مصياح يتقلب، 
الشاكرين؟من هذا فهل الجماعة، 

علىحماعه المسجد في الرجل صلاة تفضيل . عنه لمتا وقد 
يرؤيهما وذللث، صعما، وعشرين ة حمسوقه وفي بيته في صلاته 

ئ:إيء:شس,م>ص..



مهاالتهادن من والتحذير الجمائ صلاة وجوب ش - ؛مهيل 

الجمائفي الرحل اصلأة القّ رسول نال قال؛ هع هريرة أبو لنا 
إذاأنه وذلك صث، وعقرين محسة سوقه وم بيته م صلاته عر ثفثثص 

لمالصلاة، إلا يخرجه لا المسجد إر حمج ثم الوصرء، فأحسن توصآ 
لمصلى فإذا حطيئه. بها صه وحط يرحه، بها له رنت إلا حطوة يحط 

اارحمه اللهم عليه، صل اللهم مصلاه: ر دام ما عليه تصلي الملائكة تزل 
الصلأة*لاا.انتفلر ما صلاة ر أحدكم يزال ولا 

واحدةبدرجة ؤيكتفي فيه لا جزيل، وثواب عظيم، أجر وهذا 
الملامة.افه نسأل الأحر، من اه عند فيما وزهد هواه، انع محروم إلا 

دقثلاثة لأوصاف السجد في الجماعة لصلاة الضاعمة وهذه 
الحديث:عليها 

يتوضأبأن - أعالم وافه - وذللث، الوضوء، إحسان الأول: ااوًغ، 
اضكوصوء 

يخرجهلا حالمة، بنية المجل إلى الخروج الثاني• الوصف 
الجماعة.في الصلاة فصد إلا 

إريصل حين من له كتب ما صلاة إر البادرة الثالثأ: الوصف 
المسجد.

الثلاثة،الأوصاف هذه على مرب الحديث، في المن.كور والتضعيم، 
الدليلدق إذا إلا بعضها، بوجود يوجد لا متعددة أوصاف على رستا وما 

٠،٢لJاتهلمقصودا ليس أو معبرا ليس ما إلغاء عر 
وهي:عفليمة، فواتي ثلاث على الممر يحمل الثلاثة الأوصاف بهذه 

بهاعنه وحثل درجة، بها له اطه رغ إلا حْلوة يخثلو لا أن الأور• 
حهلتة.

(.٦٤٩لم)وم(، ٦٢٠)البخاري حرجه 
(.١٣٥)T/رفح 



مهاالتهاون من والتحذير الجماصت صلاة وجوب ش - تمهيد 

فيهأوقع الذي المكان في دام ما عليه تصلي الملائكة أن I الثانية 
اللهمله، اغمر اللهم عليه، هزإ )اللهم I تقول الجد من الصلاة 
عليه(.تب اللهم ارحمه، 

الصلاةانتظار نية على مستمرا المجد من أحرى بقعة إلى هام ومن 
الغالب،مجخؤج َج مصلاه® ارفي قوله؛ لأن -؛ افه ثاء إن - كذللث، كان 

اممه.شاء إن لذلك بيان نيادة وسيأتي ، الفنامر هو وهدا 
الصلاة.انتظر ما صلاة في يزال لا أنه اكالثة; 

صلىمن إلا بها ؤيغلفر عليها يحصل لا الموائد هذه أن ييب ولا 
فإنحماعة، في أو منفردا بيته في صلى من أما الجد، في الجماعق مع 

وصفالمجيء إلى حمج ُثم قوله فإن له؛ تحمل لا المزايا هذه 
الجدفي صلى بمن خاص فالتضعيف وعليه، إلقاؤه. يجوز لا 

نبيعن لنا يرويها الجماعة، مع صلى لمن عفليمة بشارة وهناك 
؛ونصهاهه عفان ين عثمان الراشدين الخلفاء ثالث، والرحمة. الهدى 

فصلاهاالمكتوبة، الصلاة إلى مشى نم الوضوء، فآصغ للصلاة، توضأ ارمن 
؛قفوله■ ذنوبهء له اطه غفر المجد، هم، أو الجماعة >ع أو الناس، >ع 

حؤجارتم المقدم؛ الحديث، هم، لقوله مؤيد المكتوية® الصلاة إلم، مثم، انم 
المجد®.للر، 

معهدا زماننا هم، الناسي من، كثير العظيم الثواب هل.ا هم، زهد ولقد 
الجماعةصلاة عن يتخلفون فصاروا البيوت(، من، وقريها المساحي كثرة 

تنفعهملا أعذارا يذكرون ثم حصوصّا، الفجر صلاة عن، أو عموما، 
والمكن،والصحة المال من، الخالؤ، نعم في، يتقلبون وهم الله، عند 

والأمن•

(.١٦١)ا/الاووطأ« وانثلر: (، ١٢٠٦)Y/الباري، رفح )١( 
(.٢٢٠٢)لم مأحرجه )٣( المابق. المصدر )٢( 



مه1التهاون من راكحذير الجمامة صلاة وجوب ني - تعهيد 

عنالتخلف ني ه مكتوم أم ابن اف لمد يرخص لم الني. إن 
يإلتك،، التموصى عليها دلت ستة، أعيار وجود مع الجماعة، صلاة 

الأعذارهذه أن ولتعلم الجماعت، صلاة على الإسلام تأكيد لتعلم بيانها؛ 
وجدولو التخلف، قي له رحمة فلا المتخلف، هذا لدى موجودة كاست، لو 

اعذر؟ له وليس فكيف أولى، باب من له رخمة فلا ففعل، واحد عذر 
I. منمما. وكن اسمعها، أو اقرأها 

المر.كونه الأول: المذر . ١ 
دثوند المجد، إلى يرافقه قاني وجود عدم الثاني• العذر — ٢ 

رجلنالنبي. أتى ت نال ه هريرة أبي حديث العدؤين هذين على 
فسألالمجد. إلى يقودني قائد لى ليس إنه افه، رسول يا فقال: أعمى، 
دعاه،ور فلما له، فرخص بيته، في فيملي له يرحص أن الله. رسول 
اذآج«سااالىؤتال: نعم، ت فقال بالصلاة*؟ النداء نمع امل فقال: 

رواهما عليه دق وتل• المجد. عن داره بمال الثالث،: العذر — ٣ 
إنيالله! رسول يا فمال: النثي سأل أنه ظئه مكتوم أم ابن اش عبد 

رخمهلي فهل يلايمتي• لا نائي ولي الدار، شاسع البصر، صرير رجل 
محك،؟و أصلؤ، أن 

ااهلشمعاكداء؟«اقال:

»لأأجدلاوث،رحصةأص.دال:

.يعدهارما )صرا٤ّ( إلهي قفل للدكتور: الجماعة٠ صلاة ،• ٠٠٠١٠كتاب اننلر: )١( 
(.٦٥٣سالم)أ-محرجه ):؛(
صحيحبإسناد داود أبو )رواه النووي؛ عنه ونال (، ٥٥٢)داود أبو أحرجه )٣( 

بالهمزة؛^J»_ أصله: يلايمتي( )لا ونوله: (. ١٩١)؛/ •المجمؤع• حن( أو 
'النهاية"بالواد رواية ني جاء وند ياء، نمار الهمز حمق ثم يوافقني، أي؛ 
(.YUA)؛/الأثر لأبن 



مهاالتهادن من والتحذير الجماصة صلا؛ وجوب م - تمهيد 

لكنله، تائي ولا بعيدة، وداره أعمى، إنه أ الجماعة صلاة أعفلم ما 
بعيدة،داره نعم النداء. يح أنه دام ما المجد في بمالي أن عاليه يجب 

أجواءيخرق المؤذن وصومت، مبصر، وهو نريية، داره بمن فكيفإ عير، وله 
)؛اب،ت بقوله الحديث، لهدا تبويبه على حزيمة ابن الإمام الله ورحم بيته؟؟ 

المجدعن نائية منازلهم كانت، ؤإن الجماعة صلاة بشهود المميان أمر 
الجماعةشهود أن على والدليل • الماحي إياهم بإتيانهم تاليهم يهلاوءهم لا 

الفضيالة«(أا،.ترك ش رحمة ®لا ت يهال، غيرحائزأن إذ فضيلة؛ لا فريضة 

دئوفد المسجد. وبين بينه ونخل شجر وجود الراح• العذر - ٤ 
أتى. الله رسول، أن هم؛ - أيثا - مكتوم أم ابن رواه مجا ذلك، على 

ثمإماما، للتاس أجمل أن لأكإ »إني فقال: رئة، القوم في فرأى الممجد، 
.أحرقته إلا بيته في الصلاة عن يتخئق، ان إنعلى أندر فلا أحمج، 

نخلاالممسجد وبين بيني إن ^١ ١١رمحول يا هم• مكتوم أم ابن ففال، 
تال■بيتي،؟ نمح، أصلى أن يعني ساعة، كنأ قائد على أقدر ولا وشجرا، 

،.أفآتها(أنال: نعم، قال: ا|لآقامة؟اا ارأس»ع 
علىدئ وند انمينة٠ في باع والالهوام وجود الخامس: العير - ٥ 

اكينةإن اممه! رسول يا قال: هبه، - أيئا - مكتوم أم ابن رواه ما ذللئج 
علىحير الصلاة، عر حتير *أسع المبي فقال باع، والالهوام كثيره 

وأحب،.أقل أي: ح، لخؤ الملاح؟ 

صححو ١
نالكما منكر، مة( 

(.٣٦٨/٢حزيمة،)ابن ؛رصحيح )١( 
والحاكم)؛/U؛*؛(،(، ١٤٧٩حزبمة)وابن )أآ/هإآ(، أجمد أحرجه )٢( 

سمنكر، الإتامة( مع رأتنول: لكن الذهبي، عنه وسكت، إساده، 
ه،هريرة أبي حديث، من شاهد وله (. ٢٤٥)ا/الترغيب،' *صحح الألباني، 

الكلام.أول تقدم؛ي وند 
والماكم(، ١١٠- •١ ٩/٢)والمالي (، ٥٥١٠داود)أبو أحرجه )٠١( 

ااا.هّي.عنه وسكت الإستاد(. )صحح ونال: 



مهاالتهاون من والتحذير الجمامة صلاة وجوب *ي - تمهيد 

عنورد ما عليه دل ومد عظمه. ورق ينه كبر • السائس العذر — ٦ 

الذيوهو - أعمى وهو هه، مكتوم أم ابن أنل نال• ^١٥ ٤٠أمامة أيي 
منرجلا وكان ٢[ - ١ ]مس: آ'ادءميه  ٠٥٢أن . وج ؤءدس ت فيه نزل 

كماأنا وأمي، بأبي ؟ ٠٥١رسول يا له• فمال .، افه رسول إلى - قريش 
يلايمنيلا ذائل• ولي بصرى، وذب عظمي، ورئ يص، لبنت فد تراني، 
الصلوات؟سي قي أصلي رحمة من لي تجد فهل إياي، قيادتي 

فيه؟اا.أنت، الذي الثيس، من ال٠ؤذن تسع لأهل قال؛ 
ااطه رسول يا نعم• نال• 
عنالمتخلص هذا ولويعلم • رخصة من لك أجد لاما افه.•' رسول مال 

ورجليه^يديه على ولوحيوا لأتاها إليها الماشي لهذا ما الجماعة م الصلاة 
فيالجماعة حضور أن على ^ ٠١٥وبرهان واصح دليإأ تميم ما جمع إن 
الحضور،يمغ عذر من إلا عنها التخلف في رحمة لا وأنه واجبا، الماحي 

عنهاالتخلف، سعه مى أولى لكان ندبا، الحضور أو مائعا، التخلفط كان ولو 
كانؤإذا .،<، مكتوم أم ابن حال مثل في كان ومن والضعف، الصرر أهز 

رحمحةله تكون لا بأن أولى فالصير له، رحمه لا عمى ألا 
ادعىمما الحدسثا هدا أن لأالعلالاا سيح في رجب ابن ذكر ومد هذا 

يضلالجماعة حضور أن ذلالث، وجه ولعل به، يعمل لم أنه العلم أهل بعمى 
حديثافي كما قائدا، يجد لم إذا الحمى العذر جملة ومن إجماعا، بالعذر 
هذاأن علم . الم؛ا بأن العلماء بعض وأجاب هد• ، ماللث،ل بن عتبان 

الترءسااصحيح في الألماني وحسنه (، ٢٦٦)a/رالكبيرا ني الطبراني أحرجه )١( 
)ا/ما؛أ(.والترب 

(.١٦٠)ا/ ليطابي المن« رمعالم انظر: )٢( 
(،١٨٦_١٨٢/٣له)(،راظر:صاUرى(ا١٣/١^^«لأينرجِا)

وملم)٣٣(.رواْالخأرى)0آأ(، )٤( 



مهاالتهاون من واكحذير الجمامة صلا؛ وجوب ش - تمهيد 

بعضني مشاهد هو كما وذكائه، لحذنه نائي، بلا يمشي الأعمى 
المشيبتكرر أو العمى، قبل المكان يعرف كان إذا سما لا العميان، 

.القائد عن يستغني فإنه إله، 
تركفي عذرا ليس العمى أن والحنابلة والشافعية المالكية ؤيرى 

بهنمجفا لا بأجرة ولو قائدا وحد إذا الجماعة 
لأنهيحمله، أو يقودْ من وحد ولو عذرا العمى فيرى حنيفة أبو أما 

الغيرلبقدرة عبرة لا 
البيوتحماعة لا المجد، حماعق هي الشاؤع نغلر في الجماعة إن 

تقدمكما — المجد بجماعق حاصس واكضعيف . غيرها ولا 
أنالبيوت دون احي المفي تكون الجماعة أن على يدل، ومما 

المسجدحماعة إدراك في ءل٠عوا إذا بعدهم ومن نهء الصحابة من لفا ال
فيالجماعة فاتته إذا منهم الواحد كان بل البيوت، في يصلونها يكونوا لم 

الأسود)وكان راصحيحه(ا; فى البخاري قال آحر. إلى ذهبا مجده 
أحر(مجد إلى ذهي، الجماعت فاتته إذا 

فيالصلاة فاتته إذا )جهبد حذيفه )كان قال! يث، بن معاؤية وعن 
وهكذا. حماعة( في يصليها حس المساحي ؤيتح نعليه يعلق قومه مجد 

لتعالى الله رحمه حبير بن معيد فعل 
اللهبيوت عمار من وكن الجماعن، صلاة على حافغل أحي، فيا 

الكثيروالخير الحفليم، الأحر ذللثإ ففي المجد؛ لحضور وبادر تعالى، 
لأحرة.وا الدنيا فى 

\(.ir'/rالأوطارء)اوارى«)؟/\ِأا(، افتح انثلر: )١( 
ليهونيالختهى، »شرح (، ٢٧٧)Y/المءتاجاا الإكليل*)ا/هه(»تحفة »جواهر )٢( 

/((٥٨٩.)
(.٦٠٦-  ٦٠٥/١الرائق*)»اوءر (، rioالقدير،)\/ضح »شرح )٣( 
لأينأبيتج)؟/0'آ(.»المف• )0( )آ/ا"ا؛(. ابري« »ضح )٤( 
)؛/داه(.الرزاق،* عبد ®مصنف )٦( 



الأوداياب 

امسحضور أحكام فى 

فصلان:وفيه 

المجد.إل الخريج أحكام م لأول: ا ٠
المجد.حضور أحكام م لثاني: ا ٠





الأولاصل 

انمجداتى اثخوؤج أ>كام في 

^٠١:٥٣تسعة وفيه  ٠٠٠

اساص 

صتةأحسن ق الخرؤج 
تعالىالله يدي بين المملى يقف وربه، العبد بين صله الصلاة 

المؤنقهذا في يكون أن فيلزم ريدءوْ، ويدكرْ، كلامه، يمرأ يناجيه، 
حال.وأتم هيثة أحن على العفليم 

منالهلهاره وكاست، والبقعة، والثوب، البدن طهارة وجبت، هنا ومن 
كتبش ميئ هو ما على الصلاة، صحة ني شرهلل والأنجاس الأحداث، 

والفقه.الحديث 

مصللكز يشغي اش الطهارة مكملالتا عن الحديث، هتا والمقصود 
المصلينمن كثينا لأن وذللث، الصلاة، ني الدخول نبل بها يتحلى أن 
إلىعبادة من ءثل0 تحذك الصلاة لأن بالا؛ لها يلقي ولا بها، يهتم لا 

عمله.مكان إلى بها يدهس، التي الهيئة من أنز بهيثة إليها يأتي فهو عادة، 
تيلي ما الهثثة بحسن يتعلمحا ومما 

الذلاهمة.النية أولا: 
الرائحة.طب ثانيا: 

iu :!المواك.؛
بها:رراد الظامرة، النية أولا: 

اوثي1د،:جمال -١ 

الصلوالت،فى ُيابه أحن ريه مناجاة عند يلبس ان للمصلي فنبعي 



هيثةأحس ش الخرؤج — المسمحد حضور احكام 

الفجرصلاة أو النهار، وصلاة الليل صلاة بين تفريق غير من كلها، 
يرادؤإنما فحسب، العورة سر هو اللباس ْن المقصود ليس إذ وعيرها، 

ؤي؛؛تيتعالى• نال العالين، رب يدي بين للوقوف التجئث - ذلك ع م- 
أصبجي لا ه: قٍو ;لا ؟^١ س ئئ,؛ :م' 

 ^[.٣١]١^١

كلعند ياص، البليي الورة متر وجوب عالي دليل الأية لهذه 
وهيالعورات،، نئر من فيها لما عباده؛ على اض نعم من والثياب صلاة. 

نفليفه.كانت إذا إلا تكون ولا وحمال، نية . يصا أ- 
فيورد وما الأية )ولهذه ت الأية هذه ير نففي ه كثير ابن قال 

ؤيومالجمعة يوم ميما ولا الصلاة، عند التجمل يستحيا السنة من معناها 
ذلك،(تمام من لأنه والسواك؛ الزينة، من لأنه والهليب،؛ الحيي، 

علىالمهليق حل، للوا يستحثون الحلم أهل )إن الر• عبد ابن ومال 
وسواكه(ومحليبه ثيابه من استطاع ما مجلاته في يتجمل أن الثياب 

أنيحث، الرجل عن سئل . النبي أن ت الصحيح الحدين، وفي 
الكيرالجمال، يحأ،ّ_، جميل افه ءإن فقال! حسنة، ونحله حسنا ثوبه يكون 

^١^٣،.الحق ثي 
الحسنالثوب لبس محبة أن على يدل )الحدين، •' الثوكاني قال 

مماهذا شيء، في الكتر من ليس الجميل اللباس وتخثر المحن والمعل 
.(أ؛،.. أعلم. فيما فيه حلان، لا 

يصليبل للصلاة، حروحه عند باللباس يهتم لا س المصلين وس 
ورداءالمهنة، كقميص كريهة، رائحة لها أو ريه كانت، ولو عليه التي بثيابه 

(.rn،i/n»اكهٍاو«))٢( ممر« ابن »شر )١( 
و)غم3ل، وسمن\ ترفنا ؤإنكاره دفعه الحق(ت )بطر ومعنى (■ ٩١)ملم أحرجه )٣( 

النووي.ذكره احتقارهم. الناس(؛ 
»نيلالأوطار«)آ/؛آآا(.)؛(



مئةاحن ؛ي الخرؤج - المسجد حضور احكام 

أنومهمؤيزكم .تذهها، المصلين ميوذي بتبديلها، ه نفيكلف ولا العمل، 
قالشرعا؛ عنه منهي وهدا بومخها، المجد مرش ؤيلوث ليحيا، بنتن 

[.٣١.ه ..مسحد مز عند و؛ئئئ' ثذدا ءادم ؤي؛بؤآ تعار• 
أرادأو دنيوي، جاه له شخص مقابلة أراد لو الإنسان هدا أن ْع 
أحمليرتدي بل الثياب، بهده ذهب ما المناسبات من لمناسبة الذهاب 

لهيكن من المجد في لقي لو حتى يجد، ما بأحسن ؤيتهلبس، يمالك، ما 
يهتمفكيف ثيابه، أحن لبى لو أنه وتمنى ، مفلهرْ على تأسف احتراما 
علىدليل هلءا إن الخالق؟ أمام للوقوف يهتم ولا المخلوق أمام للوقوف 
حققتها.إدراك وعدم الصلاة، شان فى التساهل 

أنهؤيعرف يديه، بين يقف من عهلمه يستشعر أن بالمسلم نحري 
ربأمام الوقوف أن ٧-، ولا تعالى. اض بيوت من بيت في سيكون 
الطلعة,وبهاء المنثلر حسن يستدعي بيته وزيارة العالمين 

ؤإفلهاربهم، والاجتماع المملين إحوانه لقاء أن ذلك إر أصف 
ونفلافةالمغلهر جمال يوكل مما الهليبة والرائحة الحسن بالمفلهر المجد 
العبادة.على يعين مما وذللث، الثياب، 

صلاةولا الأنيرة العشاء صلاة بلباس يهتم لا من المملين ومن 
كالقميصالنوم، بلباس يملى ونل. الليل، ثياب هذه أن بحجة الفجر، 

الثمينةالثياب على حوما وذللثإ تبديلها، عناء ه نفيحمل ولا المعروف، 
هاتينفي اللباس هل>ا يرون لا والناس صقلها، ؤيتبدد طياتها تتأثن أن 

يصليصار من الشباب من بل لهم، صار التجئل وكآف غالتا، الصلاتين 
وعىلعل الشباب؟ سئما ولا لهن.ا الناس يتنبه فهل نهارا، بالقميص 

المحقين:ستر - ٢ 

لا؛أم عورة، هما قلنات سواء الصلاة، نينة من الفخدين ستر إن 

علوان.فارس للديور: ووقاية(، صحة الصلاة )وفي كتاب في اقرأ )١( 



هيئةأحس قي الخرؤج — المسجد حضور أحكأم 

عمومفي داخل وهذا . آخر شيء والعورة ، شيء الملأ٠ نينة لأن 
[.٣١]الأءرافت .ه ..منيل ؤ عث زيثء ثذوأ ءادم قبي تعالى• قوله 

علىكان إذا الفخذين تستر لا شمافه تكون الصيفية الملابس وبعض 

راؤيلاللتس من بد لا وأنه لذلك، التنبه فينبغي قصيرة، مراوين المصلي 
صحةفي ثرط العورة ستر لأن اللباس؛ من النؤع هذا تجنس، أو الطويلة، 

الئئنلأن البشرة؛ ، يصفلا مما الساتر يذكون أن بد ولا الصلاة، 
ذإائ،لا،.دون من يحصل لا 

ثجزلم عته يشم، قميص في صلى )ؤإن ت هءدفؤ الشافعي الإمام قال 
انملأة(لأا.

البثرة،ولون الناظر بين يحول بما الئتر )يجمب، I النووي قال 
(. . . بياضها أو البشرة سواد ورائه من  ٠١٠يثارقيق ثوب، يكفى فلا 

بلواأن لهم بسم، لا أنه إلك، الأباء بعقم، نسيه بسم، وكذا 
.الرسول لأن احي؛ المإلى ويحفروهم القصيرة السراويل صبيانهم 

ذللث،ومن ، بثروٌلها أمرهم يثمل وهذا ، لسع® بالصلاة ُُمروهم قال• 
ذلائ،ليكمل وما العورة وستر الوضوء 

العاتق:٣-ستر 

أصلإلى المنكس، بين ما وهو المنكس،، مجن الرداء موضع هو ت العاتق 
تماممن متره فإل بالأستحبابظ، القول على حتى مهللوبط وستره الحنق، 
الزينة.

)ا/ما،إ(.قاسم ابن بحاشة اكرع« ءالروض انثلر: )١( 
(.١٧٠»الجموع«)r/ )٣( (. ١١١ )ا/ للتاض »الأم« )٢( 
احي.المالصبيان حضور فى الله ثاء إن تخريجه مساتى )٤( 
لشيخالصلاة® في ولباسها المرأة وحجاب على الألباني الشيح تعليق اتثتر؛ )٥( 

)_VY(.محفآ تيمية ابن الإسلام 



مئةاحن م الخرؤج - المسجد حضور أحكام 

أحدكميمثين ءلأ .I اف رسول قال ئاوت هد هريرة أبي وعن 
اعاتقيا،ارواية وفي شيءأ• عاتقه عر ليس الواحد لثوب ار 

ؤيثدوسطه في يتزر لا أنه )والمراد ظفي! حجر ابن الحاففل قال 
منلجزء الشتر ليحصل عاتقيه؛ عر بهما يتوشح بل حمويه، ر الثوب ءلرهي 
العورة(لستر قي أمكن ذلك لكون أو بعورة، ليس كان ؤإن البدن، أعار 

الستربهيا الأمر أن عر دث العورة، من ا ليالعامتن أن ست، ؤإذا 
إذاالصلاة بعللأن العلماء من فريق يرى ولذا وحرمتها، الصلاة لحى 

الحنايااة،عند المذم، وهو شيء، ثوبه من المصلي عاتمي عر يكن لم 
نملهكما للاسحباب، هدا أن الجمهور وعند ،. ®الإنصاف،ال في كما 

وردوقد وجمال، نينة المنكبين متر أن نب ولا ، حجر ابن المحاقفل 
نليسأحدكم صر ءرإذا الله رسول قال ت قال ؤ عمر ابن عن 

له((رْ،.ثتزثن من أحن اف فإن ثوبيه، 
العلائية؛الفنيالة يصر عندما المصلين بعض يفعله ما الخطأ ومن 

عرالثوب بوصع الأمر لأن الكتف؛ عر يكون الذي اليسير الممل ذاُت، 
،،لبانار ولا سترة يمي لا المحفة بهذه كان وما المتر، لقصد الخانق 

(.٥١٦)وملم (، ٣٥٢)المنحارى ا-؛م-بم )١( 
.( ٤٧١)ا/اوارى« انح )٢( 
(.٢٩٠وأاسيأ)آ/•الإضاف«)ا/أهأ(، )٣( 
(.٤٧٢/١«ذحال١ري«))٤(
حدثنانال: عباد، زهيربن طريق من ( ١٧٠)٠\االأومْل ني الطبراني أحرحه )٥( 

اامجْعفي نال عمر. ابن عن نافع، عن عمة، بن موس عن مبرة، ين حمص 
فيه،•تكالم فهو زمر؛ أجل من ذلك للخل ا٠"• حسن• إمحاله (ت ٥١)آ/ النواند• 

بنأنس >بق س -؟Y( l/Y)١^، ورجه (، ٢٩٧)■Y/•التهدب• في كما 
شرطعلى صحيح إسناد )وطا ت الألباني تال به. عقثة، بن موسى عن عياض، 

(.Y-OY/Y)■الصحيحة• »الالالة انثلر: الشيخين(، 
(.٢٩١«اوغنى«)أ/انظر: )٦( 



مئةاحن ئي الخروج - اسجد حضور احكام 

علىردائه وسط وصع وند يصلي عندما المحرمين يعص يفعله ما وكدا 
الظهروكذا مكشومن، العاتقان نبقى صدره، على طرفيه ومدل رقبته 

المهلى.من المطلوة الزينة إحلال وهذا والطن، والمدر 
؛-سوالويس:

هيئةأحن على صلاته في يدخل أن المسالم من المهللوب أن تميم 
الهيثةمن وليس لهُ، بثريس من أحي اف *فإن لقوله حال، وأتم 

نيميما ولا العبادايتؤ، أماكن في الرأس كثم، الهي والخفلر الحنة 
وليسهذا، مجتمعنا في كما روومهم، ستروا أن أهاله اعتاد مجتمع 

علىنشأ المجتمع هذا لأن وتقاليدنا؛ أعرافنا في مقبولا أمرا الرأس كنف 
بلده،ري الإنسان يلببمى أن ١للبامى ياب فى والمقرر الرأمس، ستر عادة 

للإنسانيكره أنه العلم أهل يكر وقد الشرعية، بالصوابط التقيد يشرط 
إليهفينار الشهرة، ليامحى في يدحل قد وأنه الاليامل، في بلده عادة مخالفة 

مروءتهس ؤينقص به، يزرى ذللث، كان وربما بالأصاع، 
الزينةفي داخل ذللث، لأن الصلاة؛ حال الرأس مثن يتأكد هنا وس 

.ه. . ننجد لإ هث زثةو ثدوأ ؛ادم ؤء ت تعالى قوله ني بها المأمور 
[.٣١تالأءرا»إ: 

سترأن يرى مجتمع في الصلاة نيتة س الرأس متر اعتبار نيد ولو 
يرىلا مجتمع في أما الأية. لعموم متوجها؛ لكان الزينة س عندهم الرأس 

يمليأن له بل شرعيا، حكما فيه نحدد أن يمكن لا فإنه الزينة، س متره 
،•ءليه١ حرج ولا الرأس مكشوف 

وساربلادنا، إلى ث؛^تا تقد الرأس كشف عادة أن الملحوظ ومن 
والسمين،الغثؤ س عليه هم لما وعشما بالاخرين، تثبها شبابنا س ئله عليها 
المهتاويةمعالمها وطمس الإسلامية الشخصية على للقضاء عون يوهم 

للمفارسيالأببحاأ »غلاء ،(، sYU/t)مفلح لأبن الشرعية« )االآداب، انظر: )١( 
/Y(١٦٣ ،) (.١٦٥. )ص؛آا للألبا؛ي المة« #نمام

»مجموعكاوىاينيين«)\ا/؛ه\(ّانظر: )٢١( 



هيئةاحن في الخرؤج - المسص حضور أحكام 

رأسه،عن حسر وقد الشباب بعض بك ليمر ؤإنه رسوله.، وسنة اض ثكتاب 
المسنعانوافه باليه، زي وترك بغيرْ ناثر لأنه وتتهجنه؛ ذللئ، يتكرم 

الصلاة:في فاه يغطي لا - ٠ 
وقد. بهاوالاهتمام لها التنبه للممر ينبغي التي الأداب من وهذا 

الرجليغطي أن نهى . اممه رسول أن ه؛ هريرة أبو الصحابي لنا روى 
المأمورالزينة من لبى - المم تغْلية وهو• - التلسم أن ييب ولا • قام 

أصلا.الزينة من ليس بل الصلاة، عند بأحدها 
تغهليتهعن بالنهي المم تخصيصي لأن يكره؛ قلا الأنف على التلثم وأما 

التلثمأن الميلوم ومن ،، كرهه١٣أنه عمر ابن عن وروى غتره، إباحة على يدق 
السابق،المهن يمتثل أن المسالم فعلى غالتا. الفم تغهلية منه يلزم الأنف على 

*إذالموله.I فيه، على بيه يضع أن المسة فإن يتثاءب، أن مثل لحاجة إلا 
يار*حل*لى•الشيطان قإن فيه، عر بيده فليمك أحذكم، تثاءب 

أيامر ميما ولا وفمه، أنفه على صلاته ر يتلثم من الماص ومن 
ءاوهلْ،.والخبيه لدلاث، المشه فيبنى . غاناالفجر صلاة في الشتاء 

الهسة؛يحسن يتعلق مما الثاني؛ 
الرائحة:بطبي، الاهضام 

ءلث1االمصلي يكون أن المفلهر وجمال الهيثة حن تمام ومن 
أمذاته الجم من أكان مواء كريهة، رائحه له ما كل عن بعيدا الرائحة، 

إذاالمسللم الشؤغ نهى فمل والكئاث، والمصل كالثوم حارجية؛ أباب من 
لراقه.الرأس، غطاء ننع هرة Lls®رماله; انظر; )١( 
غيالألماني وحشه وغيرهما، ( ٣٧٨)والترمذي (، ٦٤٣)داود أبو أخرجه )٢( 

(.٢٤٢)Y/شض امرى• •المن وانظر: (. ٦٨٨٣)الجاع• اصحيح 
(.٢٩٩٥)رنم ملم أخرجه )٤( »اودي، انظر; )٣( 
عنللنهي تعليل ففيه (، ٣٤٤)ا/تيمية لابن المستقيم، المرامحل !ء ۵٥١٠انظر; )٥( 

٠الصلاة في المم تغهلية 



مثناحن همب الخرؤج - المسهد حضور احكام 

الملائكةأذية من حضوره في لما اجد؛ الميحضر أن ذلك من شيئا تناول 
الشخصهذا مصالحة مراعاة من أولى العامة الأذية هذه ودرء والمسلمين. 

ه.نفعلى ذلك تفويت فى المبب هو لأنه المجال؛ بحفور 
هد،من آكل امن النص قال ناوت ه جابر عن وندورد 

ماجدنا»لا،.ش يغشانا فلا . الثوم يريد - التجرة 
و.الكراث،والثوم الممل أكل امن ت مال المي. أف >ةهابم وهمته 

ّبتوآدمال منه يتأذى مثاتتأدى الملاثكة فإن مجدنا، بن فلايم 
؛ليعتزلنايصلا، أو ثوتا أكل أمن فال; الني. أن >ه أيئا وعنه 

حف.ناتفيه بةا.ر ائ الني محإف م؛؛٠^٠■ وليقعد مساجادنا، نليعتزل أو 
تفقال البقول، من فيها بما فأحسن أل فؤيحا، لها فوحد بمول، من 

اكل،مال؛ أكلها، كره رآه فلما معه، كانوا أصحابه بعض إلى اهربوها،، 
المن أناجي فإر 

بدلا الطيبة الرائحة أن على بمفهومها تدث صحيحة صريحة نصوص فهذه 
ألعلى بمنهلوهها وتدذ العيدر؛،، مصلى وكاوا ١ اكساحل حفور أراد لمن منها 
لمين،الماجل. مباعترال مور فهومأ أوكرانا، أويحلا يوما أكل من 

لأنهلا منزله، في بالجلوس الثّرع مل من مأمور وأنه فربها، وعدم وحماعنهم، 
بأذثةيبال للم الجماعق، ففيلة ه نفعلى يون حنث لأذيته، دفعا بل معن.ور، 

روايةفي — أحمد الإمام ذهب وقل. المملين، إحوانه شعور يراع للم الملائكة، 
حتىأونحوه أوفجلا بصلا أكل من على المجد حضور تحريم إلى ؛ - همته 

،•،^ ١^٠۶الهمح، الأصلمح، لذللث،بأن ؤيحنثج حزم، ابن وهويول يدبريحه. 

(.٥٦٤)وملم (، ٨١٦)الخاري أحرجه )١( 
محمودتحقيق؛ الأحكام، 'عمدة وانظرت (، )٤٧( ٥٦٤)لم مأحرجه )٢( 

للبخاري.واللففل )٣٧(، ( ٥٦٤)لم وم(، ٧١٨)البخاري أحرجث )٣( 
ابري«»ذح )ه/؟ه(، الم« معلى الروي •اشرح انثلر: )٤( 
الشرسةفي الساجد ٠اأحكام (، ٤٣)آ/*الفروع، (، ٤٨)؛/»اوحالى« انفلر: )٥( 

(.٢٦٠)Y/الأسلاب، 



ميئةأحن ئي الخرؤج — المسجد حضور احءقام 

الرائحةذوات الخضروات هده إباحة أل لم الميمهم أن ؤينبغي 
الجماعةأن بحجة الجماعة، صلاة وحوب عدم على دليلا ليس الكريهة 

يحولأكلها كون لأن وذللث، حضورها؛ يمغ ما جمح لحنم واجبه كاستا لو 
مهنالن،هو بل ،، ^^^٠١١عن الهليب، لسشوءل ليس الجماعة حضور دون 

وهىالماح، لوحود بيته ني بالقعود وامر حضورها من مغ ولكنه بالجماعث 
بينقدم لمن الجماعة ترك يؤغ الهلعام حفور أن ترى ألا المؤذية، الرائحة 

أكليتخذ أن إنسان أراد إذا أما مباحا، ذللثج كون مع له، محتاج وهو يديه 
عليهيحرم ذللث، فإن بيته، في والصلاة الجماعة لترك حيله البقول هدم 

احيميدحل أن بصلا أو ثوما أكل من نهي وهمو الحكم، وهذا 
ذهسن،الذي المعلبوخ اكوم وأما رائحته. لأحل بالنيء حاصس لمين، الم

إذاالحكم فإف الحكم، بقي تذم-، لم إن لكن منه، مانع فلا رائحته 
عللوالثؤع وعدما، وحويا معها يدور فإنه واحدة، عله إلا له يكن لم 

الحكملترسب، الأذيه وحدت فمتى بالأذية، ذللث، 
تومال الشجرتين هاتين عن نهى افه. رموله أن ه•' مرة وعن 

فأبوهماأكليهما بد لا كممم ءإن وقال: ناء مجل آكلهمافلايقربن امن 
،•والثومأ المل يعني قال؛ فحا®. 

منه،الداحلي بالجزء حاصا ليس المسجد حضور عن النهي وطا 
عنورد وقد جد، الممن لأنها ؛ كاوللي< و،ساحته جد المرحبه بل 

أراهماما ثجرتين من تأكلون الناس أيها إنكم قال؛ أنه ظص عمر 

و>-سه o(dr٦|^للخطابي المن« ورمعالم )آأ/"اأم، اuرىا »كح انظر: )١( 
)'أآ/خآ(,عثيمين لأبن الأحكامء عمدة بشرح الأخهام 

الباري"»نح انظر: )٢( 
وأحمد)آآ/«خا_اما(.(، ٢٣٦شاشفى»الكبرى«)آ/

فيسالم رواه وقد الصحيح، درحة إلى بها يرقى شواهد وله حسن، وسنده 
بعل.المذكور وهو عليه، موقوئا ظلم صر عن (، ٥٦٧)؛اصحيجه® 



هيثةأحس م الخروج — المسس حضور احكام 

منريحهما وحد إذا . اش ني رأيت ولقد والثوم، المل هذا ' خيثتين إلا 
فنيتهماأكلهما فمن البقع، إلى فأحرغ به أمر المجد في الرجل 

والكراث،والثمل الثوم أكل في الترعق الحم هو هدا كان ؤإذا 
محزموهو - ونحوم الدخان ثرب حم يكون فكيف المباحان؛ من وهي 
اذىذلك وقبل برائحته، واذاهم لمين الماحي مشاربه حفر إذا — شرعا 

الممبهيا ودعاته وذكره كلامه بتلاوة ربه يناجي وكيف المكرمين، الملائكة 
الكريهة؟الرائحة ذي 

لمنالمجد حفور عن النهي عموم تحت داخل الدخان شارب إن 
أذيةمى أعفلم بصورة الأذية وهي العلة، لوحود أولى؛ باب من ثوما أكل 
بأمرتلثس قد - أذيته إلى بالإصافة - الدخان شارب إف بل الثوم، أكل 

وفيهالمعثترين، الأطباء باخبار بالصحة مفث لأته علميه؛ مصرا محرم 
هذايرصى كيف أدرى ولا أخرى، ومفتر تارة مكن وهو المال، إضاعة 

فمه،أو ثيابه أو حسمه برائحة اجيهم مفي إخوانه بأذئة لم الم
عدمفي سببا فيكون الصلاة، في مجاورته من يتفايقون يجعلهم مما 

آذى"من النبي قال وثل تعالى، الله بمناحاة وتلميذهم خشوعهم 
العلرق،في هدا كان فإذا كتهملأ٢،، عليه وجبت، طرتهم في الملمين 

الماجد؟؟في الإيذاء يكون فكيف 

واك:الالثالث: 

أوساخمن به على مما للفم تنفليفا لأنه الهلهارة؛ مكملأيت، من وهو 
ورعبالصلاة، عند واك بال١^٠١^٤ اعتنى وقد الكريهة، الرواح تسب، 

•وفعلا فولا الني. فته 

(.٣٤٤)Y/ابرى« »ذح وانفلر: (. ٥٦٧)لم مروا، )١( 
واكرم،«*المغيب في المذري وحسنه ( ٣٠٥٠)رقم ااالكسر« في الطبراني رواه )٢( 

(١٣٤/١.)



مئةأحض ني الخريج - المسجد حضور احمكأم 

أمتيض أشق أن >الهملأ قال: المي. أن ه ^ أبي نعن 
وصو•ءااكل اعتد لمالك: رواية وش ، ^١٠٠كل عند يالمواك لأمرتهم 

فهوuرباار٢،، مرضاة للفم مهلهرة واك ءالنال: أنه وعنه. 
موجس،امتثالا بالمندوب الإتيان أ0 جهة من وتعالى بارك للرب مرضاة 

طيبأن ؤيب ولا مناجاة، والصلاة للصلاة، مقدمه أنه جهة ومحن للثواب، 
كفليم،المثلى الهلريقة لأنه للفم؛ مطهرة وهو تعالى. ض محبوب الرائحة 

مننرئا عشر أربعة بعل. واك الفانية العلماء وجد ونل والفم، الأسنان 
التيوالأبحاُث، ايت، الدرامبعد وثبت، الحقيقة، لتالك، الممعلفى. ذكر 

تساعدالتي الهوية، المهلهرة المواد جمع يحوى أنه السواك على أجربتا 
از.واللمالفم أمراض في تتب المح، يالجراثثم، الفتل-، على 

للأسنانمعجون يوحد ولا والمعجون، الفرشاة يفوق أنه تثمتذ كما 
المعاجينأغلي، أن نست، بل السواك، يحويها التي المواد على يحتوى 

وقدالربح، إلا بها يقصد لا ورحيمة تجارية السوق في الموجودة 
واللثة.الفم منها يتقيد لا 

والنافلة،الفريضة بين الصلاة عنلء السواك استحباب في فرق ولا 
علىالسواك فيها يتأكد والحصر، كالفلهر الزوال، بعد الصائم صلاة حتى 

كحديث،الصلاة ّ ءنالواك العلى الحث، أدلة لعموم الأقوال، أرجح 
ّالمقدم هريرة أبي 

واكرمدي)-؛-؛(،وأدوداود)آ•؛(، (، ٢٥٢لم)وم(، ٨٤٧الخاوي)أحرجه )١( 
وأحمد)أا/'؛ا<آ(ّ(، ٦٦»اووًلأ«))/في ماك وأحرجه واكاش)؛/أ-أ-آ(، 

ألفافل.وله ٍلرق، له والحالث ( ١٩٤)U/ البر عبد لابن اراكمهيد« وانظر: 
ارالفتح،ابه مجزوما الخاري وعلمه (، ٤٧)!/وأحمد ١(، ٠ )ا/ ائي الناحرجه )٢( 

إذاالخاوي نعاJقاث، )إن ءالمجموع•)\/ارا'\(: في الووي فال ؛(. OA)؛/
منجماعة عن كثيرة شواهد له والحديث، صحيحة(، نهي الجزم ميغة كانت، 

١(.)\إ0' الناولأ( وءإرواء (، ٧٠)؛/ المير® ارالتلخيص فاننلر: >ه، الصحابة 



هيئةأحن م الخرؤج — المسس حضور احهكام 

بالمملمفحري تعالى، ض مرصاة للفم مهلهرة السواك كان فإذا 
منفاة تملأ، أو كانت فرصا الصلاة عند له منهما كل يهتم أن والملمة 

التساهل،أو وفائدته يمصله للجهل إما وزئا، للسواك يقيم لا من الماص 
ؤيقربهمولاه يحيه ما على لم المفليحرصن أكثر، المساء عند والتساهل 

سماولا به، يتاهل من الماس من فإل الافالة، عند حتى ؤيستاك إليه، 
،.١١اكلأةبعد اض \س' في 

٥٥٥٥٥

الرابعة,ط. (. )ص٥٩لراقه الملمة( المرأة )زينة كتاب ت انئلر 



ا٣ اسم ١
المسيلإل بالحضور المبادرة 

بالأعمالالمبادرة على يالحث وردت قد الشريعة نصوص أن اعلم 
والجلوسالمساحي حضور ومنها الواجبات، لأداء والمسارعة المالحة، 

المضلمن تعالى اممه أعد ما النصوص هذه وتضمنت، الصلاة. لأنتذلار فيها 
فيصاحبها رغبة على ندف التي العالية الصفة بهدم اتحف—، لمن والتكريم 

القربان.لنيل والسارعة الخيرات فعل 

عنبمهاوجثت رهظم بن ثنيرؤ إل الى؛ عتاض ال ق
[.١٣٣محمران: ]آو أعدق وآوص ألثثوت 

[.١٤٨]\رقوأ: ألأحإثُقه I تعالى وقال 
آلكقت4ؤ، ت عباده من الصفوة عن تعالى وقال 

[.٩٠]الأنياء: 

إلىبالامحتباق )والأمر ت ظه عيي الالرحمن عبد الشيخ يقول 
يتضمنإليها الاستباق فإن الخيرات، بفعل الأمر على زائد قدر الخيرات 

ومنإليها، والبادرة الأحوال، أكمل على ؤإيقاعها وتكميلها، فعلها، 
الجنات،إلى الأحرة في المابق فهو الخيرات، إلى الدنيا في سبق 

١فا والنوافلالفرائضى جمع تشمل والخيرات درجه، الخلى أعلى بقون ١ 
وقاصر(متعد ونفع وجهاد وعمرة وحج وزكاة وصيام صلا٥ من 

بالذكروالاشتغال الصلاة إقامة واjتذلار الماجد إلى التبكير إن 
أجملولمد الخيرات، أعفلم ومن المغفرة أسباب من والموافل والقراءة 

لاموالالصلاة عليه - يقوله التبكير في المفليم الثواب النبي 

معاJيااابن ارتمسر )١( 



المسجدإلى بالحضور المبادرة . المسحد حضور احكام 

إنبتمامه ؤيأتي ، الحديث إدهء،.اا لامسقوا التهحير ؛ي ما يعلمون ؤردلو 
القه.ثاء 

قالكانت. صلاة أي الصلاة، إلى التبكير )التهجيرت الووىث محال 
الأول(لأ،.المشهور: والصواب بالجمعة، الخاليل وخصه وغتره: الهروي 

جساتكون المسسابقة أن عالي دليل رفيه ت حمرة أبي ابن ونال 
تقتضيحئا الأقدام على المايقة فان حثا، لا معنى تكون فهنا ٠ ومعنى 

٠. احر. حديث من ممنوعان والسرعة هنا والجري والسرعه• الجري 
الومت،(١بمرامة الثنز وهي معنى، تكون أن إلا هنا يبق فلم 

القلم،وتعلق الصلاة تعغلمم على دليل احي المإلى المبادرة إن 
الصلاةأن وعلى المصالى، نفس فى عموما الْلاءة قدر وعلى بالجد، 

الملاحعنوان — راض — وهذا حياته، شؤون من شأن كل على عنده مقدمة 
فهانيصفز دق لق اثد أد0 يؤت ؤ!، تعالى: ١^ ئال، الملأح. وعلامة 

أؤئ ج ه همن؛نز؛ لا يثات © بما؛٣ ء بمئ أتنم 
أقفيشفي تقدي تؤت! بمآمن آلنهيأ )،ؤ آلثلثي ثإم آؤ 

ي:ه م محق تأة قلا ق بجإ ِ، لثة ه وهيأ 
[.٣٨. ]١^^٦٣حثاسه 

حاله.كل؛ءصلإ_إ وعقاله بجسمه مشغول فهو حيا دام ما الأسان إن 
لهناعتهتعالى افه وفقه لن الصلاة عن الصلاة حضور عند شغل لا ولكن 
ومحثته،مراده على ومحبته ومراده مولاه محناعه فقدم شعائره، تعفليم ورزقه 

تاُظيممن بأن بمنه وازداد القربان، نتل في ونافس الخيرات، إلى فساوع 
الأذان.سماع بحد المجد إلى الإتٍاف الصلاة 

(.٤٣٧)لم وم(، ٦١٥)البخاري أحرجه )١( 
(.٩٧رآ/الباري" »ذح وانظر: )H مام« اشرح )٢( 
٢(.١ ٤ )ا/ جمرة أيي لأبن النفوس* ابهجة )٣( 



المجدإلى بالحضور المادرة - المسجد حضور احكام 

بمادرونصلاتهم، على ثديي حرص على المالح لف اللكن ولمي 
سجيهذلك نمار حالمهم، عند قدرها عرقوا لأنهم الأمر؛ لكن مهما إليها 
وقدوتنانبينا بعد هم القدوة فينم أحبارهم، من ؤلريا ؤإليك وحلما، لهم 

عليه.وسلامه الله صلوات الله عبد بن محمد 

دخل)ما ُال: ه حانم بن عدي ص المارك ابن الإمام ذم 
إليها(امتاق حتى *هل صلاة ونت 

لها،تعد يكان بل فحب، الصلاة إلى يشتاق هه يكن ولم 
نال!أنه عنه الذهبي الحافظ ذكر فقد الإقامة، قبل المجد إلى ؤيحضر 

وصوء(على وأنا إلا أسالمت مند الصلاة أقيمت )ما 

تفقال إ شديدة أناة فيك إن له! نيل ظئه فيس بن الأحنف وهذا 
أصليهالأحتى خزرئ إذا صلاتي فى عجله نفسي من عرفت )قد 

واستمرالأذان، قبل المجد يحضر خهته المسيب بن سعيد ولكن 
عنسة أبي ابن الإمام روى فقد سنة؛ ثلاثين عن تقل لا مده ذللث، على 

فيوأنا إلا ّنة ثلاثين منذ المؤذن أدن )ما نال؛ الس،يب، بن معيد 
الجد(أ؛،.

ثلاثينمنذ أهلي في تأذينا ممعن )ما قال! أنه عنه سعد ابن ونقل 
منة(

—أيصا — سعد ابن روى محي ، سة أربعين طيلة الجماعة صلاة ثقته ولم 
I؟أنه عنه  (JL  فينظر ولا سة، أربعين مند الجماعة صلاة فاسه ما

الثانيالصف في لا الأول، الصم، في يكون أنه والمراد ،. أقفادهم١٦
المصلين.أففاء إلى ينغلر ؛حيث، 

أميراعلأمالملأء•)٢( اكتابالزهد•)ص'ا"أ(• )١( 
(.٣٥١)؛/ »المله،اأ )٤( \،(. n/U)معد« ابن »طمات )٣( 
المابق.الم.اور )٦( (. ١٣١)ه/سعاوء ابن ت ١٧٠٠)٥( 



المسجدإر بالحضور المادرة - المسجد حضوو احكام 

قالفقد الأولى• التكبيرة عر يحرص سنه كبر رعم الأعمش ولكن 
منقريبا ولكن ركعة، يقضي رأيته ما سنتين من قريبا إليه )احتلف، ت وكع 

الأورلأالتكبيرة مئه لم منة سبعين 
لكنلأنه )الصقي(؛ ت له يقال الحسن ين بثر الثقة المحدث ولكن 

لستة حمين البصرة مجد في الأول الصم، يلزم 
منالثقات المحييين الدعاة أحد المروري ميمون بن إبراهيم وهذا 

الذم.،ونلرى الصياغة مهنته وكانت، رباح، أبي بن علياء أصحاب، 
قالبالمعروف(. الأناؤين من فاصلا فقيها )كان : قالواوالفضة. 

،.يردها(١٣لم الداء مع فالمعلرقة رفع إذا )لكن معين: ابن 
دريةمحن وهو المقدسي، حمزة بن ليمان مالشام قاصي ونال 

منفرداقط الفريضة أٍز؛ )لم ءالنني®؛ كتاب، صاحسبج قدامة ابن 
،٠راكعين قارب، أنه ْع قمل( أصلهما لم ولكر مرتين، إلا 

وفواندهاالمسجد إلى المبادرة فضائل 
اللهرستا ما وبيان المجد، إر البكير فضل في الموص جاءت 

اكيالجمة الفوائد من يحصل وما العغليم، الأحر من ذلاائخ على تعار 
اللهفريضة لأداء ارعا مينهض لم الميجعل مما بادر، من كل بها يظفر 

متخلياالفلاح(، على حي الصلاة، على )حي يد.ءوْ: الله متادى ّمع إذا 
المناجاة.؛وقت، ئرحا مثاغله، عن 

الل4فضل عفليم ليرى والفوائد الفضائل هذه في الخأمل ؤإن 
الداء،لبوا الذين المالحين اده بعبرحمته وسعة تعالى 

)\إ\\<ى.المدر )٢( )؛/ا-ها(ؤ اكهدبب،« »تهدسإ )١( 
)\إ\0\(.يىو\الأبق المدر )٣( 
بنمحمد للأستاذ »الرغاس« ياب، وانفلر: (، ٣٦٥)Y/الحنابلة« ًلقات اذيل )٤( 

(.٢٤١٣)الراصد أحمد 



المسحدإر Jااحضور الخائرة — انمسجد حضور احكام 

فضله•من وزادهم صنعهم، حن على اض فأثابهم مالئين، إليه ونهموا 
رفوائدهاالمبادرة نفائل في بها بأس لا نبذه - المسالم أحي - وهده 

فيأضعها - اض رحمهم - العلم أهل بكلام وذللتها النصوص، س حمعتها 
تضنها ناقعه؛ يجعلها أن تعالى اش س راجيا التالية، العناؤين 

ظد:ش افه تظلهم من بصفة الاقصاف ١ ١ 
ظنلا يوم ظله في اض يفهم الدن الأجرة الدار في عداء المن إن 

أدىإذا شديدا، حبا فأحبه بالمجد، قلبه تحلق الذي الرجل ظله• إلا 
فالبادرةالحضور. إلى ؤيبادر الجماعي، نع يصلي الأحرى، انتثلر فريضة 

عنه هريرة أبي فعن متلازمان؛ أمران الجد في القالب وتعلق 
فذكرظاه«. إلا ظل لا يوم ظله ني اف يفللهم ءسعة قال: المبي. 

ارورجلمالك: الإمام رواية وفي ٠ الماحي* في معلى ئبه ®ورجل منهم: 
إليه*يعود حش منه ضج إذا بالمجد متعلق تليه 

الأعمال،فقائل في يروى حديث أحن )هذا البر: عبد ان نال 
كلبأن محيهل العلم لأن فضلا؛ به وحبلث، اض. ثاء إن وأصحها وأعمها 

.(. الوقف،. هول ينله لم القيامة يوم افه ظل في ان كس 

فيمعلق قلبه ®ورجل نوله رح ث في النووي الإمام ويقول 
•فيها للجماعة والملازمة لها، الخن، يد شو )معناه: المساجد*: 

فيها(القعود داوم معناه، وليس 

الصلاة:انتظر U صلاة ني المبادر أن . ٢ 
بحضورالمبادرة وفضل الجماعة صلاة فضل على يدث مما إن 

■( ٩٥٦»الموطأ«)y/في وم (، ١٠٣١لم)وم(، ٦٢٩)البخاري أحرجه )١( 
 )٢((»uJ٢٨٢/٢»اك٠ه ّ) )٣( الورى* »شرحrUM.)\



المجدإر يالحضور المادرة — المسجد حضور احهكام 

وهذاقصن. أو الوقت طال صلاة في فهو إليها، حرج من أف المجد 
أنظنه هريرة أبي عن ورد ما ذلك على دث ورحمة. اف من فضل 
ه،تحبالصلاة دامت، ما صلاة في آحدكم يزال ®لا ت نال ه اف رمول 

الصلاة...٠.إلا أهاله إلى ينهيج، أن يمنمه لا 
ه،تحبالصلاة دامت، ما صلاة ني أحدكم رإل رواية: وفي 
ممجلأءمن يقم لم ما ارحمه. اللهم له، اغفر اللهم تقول: والملائكة 

يقول:ظبع هريرة أبا سمع أنه المجمر نعيم عن موقويا مالك ورواْ 
اللهمعليه: تملي الملائكة تزل لم مصلاه في حلى ثم أحدكم صلى )إذا 

ينتفلرالمجل. في فجالى مصلاه من نام فإن ارحمه، اللهم له، اغمر 
يماي(لآآ،.حس صلاة في يزل لم الصلاة، 

منتفلرفضل أف على دليل الحديث، هدا )في الر؛ عبد ابن فال 
_:لام والالصلاة عليه - قوله أن معلوم لأنه الممالي؛ كفضل الصلاة 

ينتظرأن به يرد لم ا ه تحيالصلاة كانت، ما صلاة في أحلاكم ألايرال 
الصلاةانتفنار فضل أو أراد ؤإنما احد؛ راكع أنه ولا ، قائم١٣الصلاة 
فيكالجملي منتظرها وأن الصلاة، كفضل فيه وبالي ذللث، إلى بالقصن. 
الأعمال،من شاء فيما يشاء، من على ماء، يما يتفضل أن وفي الفضل، 

فيهالصلاة فضل عرفنا الذي الوجه ومن لفضله• راد ولا لحكمه معمتا لا 
وقيامهتلاوته في المصلي أن الناس عالم وقد انتغل-ارها، فضل عرفنا 

الفضائلولكن ساكتا، أو كان ذاكزا للصلاة المنتفلر من أتعب، وركوعه 
نوىمن لكان قيانا، أحدرت< ولو لقياس، فيها مدخل ولا بنفلر، تل>رك لا 

يكتب،رحيم، متفصل كريم، منعم اض ولكن الحنة، نوى كمن الميتة 

(.٦٤٩)لم وم(، ٦٢٨، ٤٣٤)الخاري أخرجه )١( 
(.١٦١)ا/اUi، أحرجه )٢( 
النم،.والأولى تخرج، ولها بالربع ®التمهيد® لي هكذا )٣( 



المسجلإلى بالحضور المّادرة — المسحد حضور أحكام 

مئة،سبع إلى عشرا صعمش عملت فإن يعمن، لم ؤإن بالنية الحنة 
بهومومحت بما لمين المعياله يواحد ولا سماء، لمن يصماعم، والله 

للقياس(فيه مدخل لا كله وهذا يعملوه، لم ما الشر من ونووا صدورهم، 
المنتفلرفضل في يروى ما أفضل من الحديث، )هذا ت أيصا وقال، 

لهيغمر أنه على دليل له استغفارهم وفى له، تستغفر الملائكة لأن للصلاة؛ 
صارؤإنما الأعمال. أفضل من العالم طلب، أن ترى ألا - اممه ثاء ن إ- 

الدعاءبله ا أحنحتهتضع الملائكة لأن - أعلم وافه - كذلك، 
.(رى..والأّتغفار.

أنوص مهمة، قائده هءزفأ ماللث، رواه الذي الموقوف، في أو واعلم 
الغالبا.مخرغ حرج مصلاه* من يقم لم ءما البخاري: رواية في قوله 

بقعةإلى قام فلو المجد. من الصلاة فيه أوقع الني المكان به والمراد 
افهثاء إن - كذل1ثإ كان الصلاة اسفلار نية على مستمرا المجي. من أحرى 
مكانمن كالأنتقال الانتظار، على يعينه لغرض كان إن ميما ولا _ تعالى 

بلذللا،. ونحو حاممل إلى ليمتد أو بارئ، إلى حائ من أو دافئ، إلى بارئ 
الصلاة*انتظر ما صلاة في يزال راولأ -؛ سلام والالصلاة عليه - قوله إن 

١^٣٢.وافه انمي، هذا يفيد 
محوأساب، من الصلاة بعد الصّلاة انتغلار تعالى اممه حعل وقد 

اطه.رسول أن خه؛بم هريرة أبي فعن حهلايا٥؛ من العبد وتهلهير 
:قالواالدرجات؟،، به ويرفع الخهلايا به اطه يمحو ما على أدلكم ررألأ قال: 
إلىالحء1ا وكثرة المكارم، على الوصوء راإ<ساغ قال: افه، رمول يا بالى 
الرباط(،^^١ الرباط، ^٠ ٠٧الصلاة، بعد الصلاة وانتظار احي، الم

ازبقالمدر )٢١( (. ٢٧»اكه؛دا، )١( 
)ا/آ'ا(ّا!عديم،ا و»الفراكه (، ١٣٦)Y/ايرى« »ذح اننلر: )٣( 
)ا/هْا(.واكرمّ_ااا الترغيب ،؛صحيح واننلر: (، ٢٥١)لم مأحرجه )٤( 



المسجدإر يالحضور البائرة . اليسجد حضور احهكام 

بحضوروالمبادرة الصلاة، اتتذلار فضل يفيد بعمومه فالحديث 
يثملكما الجماعة، وانتفلار الوقت، انتفلار يثمل الانتظار فإن المجد. 
الشغلأو الست، فى وانتظارها ، ^١ ٣٠بالحضور المسجد فى انتظارها 

دائمنهو بها، وقلبه فكره لتعلق وذلك، بالحضور، ليبادر وق الأو 
بشيءالدنية العادايت، أفضل عن ملته غير والمراقة، الحضور 

هوالذي يارباط الثلاثة الأصال هذْ المي. شئه كيف وتأمل 
يوكل.مما ١ ؤإعدادها الخيل وارتباط ؛الحرب، العدو جهاد على الإقامه 

تعالى.الله عند مكانتها وعظيم الأء٠الا هذه فضز 
لرارمهامن الحم، المجد، إلمح، المادرة قفل ش - أبما - ورد يند 

توطنءاما قال،: . النحم، عن ه هريرة أبي، حديث المجد، ثوبن 
يتسبسكما إليه تعالى الله تيشيس إلا والن.كر للصلاة الماحي ملم دجل 
عليهم*لى.تدم إذا بغالهم الغائب، أهل 

فيوالفلفج بالمبمديق، الص_اليق فرح ت )النش الأنير! ابن قال، 
تبقوله الحد.ي.ثإ بىزا على حزيمة ابن بوب وقد • عليه( والإقبال المألة 

ا.متوصنا(؛ الممجد إلى عبده بمشي تعالى الرب فرح ذكر رباب 
له:واسغفارهم عليه الملائكأن صلاة - ٣ 

ألْلك،تن يمفيلأ وتيلإ بمل أفكا يجن تعالى: الله نال( 
[.٤٣زالاحزاب: ييثاه ألثوِمبجن رحقاث الثئ إث، 

منهمتستدعى الهلاJعين عباده على بها الله أنعم عظيمة نعمة ذهذْ 

)ا/آ-ا"م.الفالحين، ادليل انئلر: )١( 
عرشرط)صحيح وهال: )\ايى. والحاكم )ا/أا-آ(، ماجه ابن أخرجه )٢( 

الخار>يثجوروى (. ٢٠٢)ل/والترهيبج، الترغيِإ "صحيح وانظر• الشيخين(، 
(.٣٧٤)آ/ ممارب، آخر ؛لفظ. خزبمةابن 

(.٣٧٤ر٢/ خزبمة، ١^، »صح؛ح )٤( (• ١٣٠)ا/ ااالهاة« )٣( 



المسجدإر بالحضور المسايرة . المسحد حضور احكام 

وجعلورحمهم، بهم لطف الذي تعالى، افه ذكر من والإكثار نكزها 
منؤإحراجهم هداينهم في سبا ذلك فكان لهم. تعفرون يملائكته 
،والعمل والعلم والتوفيق الإيمان، نور إلى والجهل الذنوب، ظلمات 

منوالصلاة الأعلى، الملأ في عبل.ْ على ثناؤه تعالى! افه من والصلاة 
والأتنفاررى.الدعاء الملائكة: 

للصلاة،الخساجن. توم لدوي بالدعام الملائكة كلف قد تعالى افه إن 
هائلمن!الصلاة، بعد مصلاه في يمكث، أو الإقامة، منتفلزا فيها ؤيجلس 

•ه هريرة أثى حديث في تقدم كما ا ارحمه اللهم له! اغفر اللهم 
أمرأطعته؛ إذا تعالى اطه عند ثدرق إلى _ لم المأحمح، - فانفلر 

نعمة،من أعفتها ما عليك، والصلاة للث، بالدعاع المربين ملائكته 
منوأكرها 

يكيتة:المجد إلى المشي — ٤ 
بسكينهإليها يمني المصلي أف الصلاة لحضور التبكير فوائد من إف 
يصلولا يسرع، فإنه متأحزا، يأتي الذي أما الوقت. لمعة ووقار، 

علىالكلام وسيأتي ملحوفل. أمجر وهذا النمس، حقزه وقد إلا المجد 
اطه.ثاء إن قريتا الأب هدا 

داعيا!المجد دخول — ٥ 

بالدعاءالإتيان من يتم؛كن للصلاة المكن فإن أحرى، فائدْ وهده 
ؤيخلفيسرع الصلاة، فوت يخاف، لا لأنه المجد؛ لحول عند المأثور 

تعالى.اطه شاء إن ذللث، وسأذكر الدعاء، بهذا 

)أ/حها(.ااشيراينسى((انظر: )١( 
(٥٣٢)A/اوارى« ررفع انظر: العالة؛ أبي ص المخارى ذلك ذكر )٢( 



المجدإلى بالحضور المبادرة — المسجد حضور أحكام 

Iالأول الصف نحصيل - ٦ 
فهوالصحيحة، الأحاديث عليه دلت عظيم قفل الأول الصف في 

الصنوفعلى يملون وملائكته تعالى والله الملائكة. ، صفمثل على 
وهذهوالثاني• الأول الصف على الكريم. المي صلى ومل الأولى، 

اللصفوتقدم الجماعة، لحضور مايع من إلا بها يظفر لا الفضائل 
افه.ثاء إن ذكره سيأتي كما الأول، 

الصفميمنة تحصيل — ٧ 
حاءلمن يكون لا الإمام من والدنو الصف ميمنة تحصيل إن 
جهةلأن بالمجادرة؛ فعليلث، الصف، ميمنة فضيله أرديت، فإف متأحرا، 

هاماس امح، قام لما ولهدا ارْ؛ بجهة س وأفضل أشرف الإمام يمن 
بوبوفد يمينه. عن أقامه حتى بيده أحذ . الن-ى ار بهمن 

المجدميمنة ت ررباب، ت بقوله عباس ابن حديث، على هءلفأت البخاري 
الإماميمين جهة أن على ؛دللث، )ؤيتدل )هءزفت! رجب ابن قال والإمام؛؛ 

جهةمن وأقفل أشرف، الإمام حالفط يقومون الذين للمأمومين 
يساره(

هاممه رسول يمين عن يكونوا أن يحبون >هي الصحابة كان ولقد 
أنأحببنا ه اممه رسول ، حلفصلينا إذا كنا هبه ايراء يقول صلوا؛ إذا 

عذايلث،تتى ءاربه I يقول معته قءالت بوجهه، علينا يقبل يمينه، عن نكون 
عيادكا<رأ،.تج»ع أو سمن، يوم 

■البراء حديث، على تعليما الحق شص محمال العلامة يقول 
علينايقبل - لام والالصلاة عليه - ولكونه أفضل، المحق، يمين )لكون 

حجروابن (، ٢٩٤)٦; رجب، لاين ابرى« »ذح انظر: )١( 
والمائي(، ٣٢٢)Y/داود أبو وأحرجه له. واللففل (، ٧٠٩)لم مأ-مجه )٢( 

/Y(٩٤ ،) ١٠)ماجه وابن الدءاءّدون من ( ٠٦



المسجد«إلى يالحضور المبادرة . الهسحد حضور احكام 

ساره(لا،.من على يقبل أن قبل أولا اللام عند بوجهه 
والإقامة:الأذان بجن الدئء - ٨ 

وافه- وذلك والإقامة، الأذان بين الدعام الدعاعI إحابة مواطن من 
ؤيدعوالمجد إلى بالحضور يبادر أن الملم فعلى الوقت،. لشرف - أعلم 

أؤيدفقد الدعاء ألها من فان له؛ ستجمن، أن اطة لعذ والإقامة؛ الأذان بين 
•٦[.زغ—افر؛ ءه آسحب يقول؛ تعالى افه لأن الإجابة، له 

بينالدعاء يزد *لا اطه رمول قال قال؛ ظقه أنس عن ورد وند 
والإقامةالأذان بين ®الدعاء حزيمةI وابن أحمد وعنيء والإيامة،. الأذان 

لأثزد،فادءوا«لآ،.
يكنلم وما وادابه، الدعاء ثروؤل اجتنمعت، إذا يما مقثد هذا ومثل 

أعلم.وافه رحم، قهليعة ولا ياثم دعاء 
الإقامة:مل الصلاة ٩. 

كلرابين س؛ اض رسول نال قال: ه نعمل بن افه عبد عن 
شاءلأم.»لمن الثالثة: في ئل ثم صلأة«، أذانين كل ين صلاة، أذانين 

لأنوالإقامة؛ الأذان ين الافالة استحباب على دليل الحديث( وهدا 
الوقت،،بحضور إعلام الأذاف لأن والإقامة؛ الأذان بالأذانين: المراد 

الصلاة.بفعل أذاق والإقامة 

)١(،jالءو(»عٍودJ٣٢٢/٢ا.)
وابن(، ٦٧)واللملة• اليوم اعمل في اني والن)*:ا/اأ(، أحمد أحرحه )٢( 

ًريم،أمح، بربي؛>< ءن إسحاثا، أبي عن إسرائيل، ءيّيو، من ( ٦٧)حزبمة 
داودأبو وأحرجه ثنالتا. رجاله مححيح، إمحناد ومارا به. أس، عن 

(YYi/Y ،) نبئ>بق من وغيرهم ( ٦٨)اني والن(، ٦٢٤/١)والمرمذى
قبله،اليتم( للهلريق ذللئا ولعل ، الترميتم، وحنه ، ضعيف، ؤإسنادم العمى، 
(.Y"«،\/Y)١^٢(( ررمحة (، ٢٠٦٤)ا/حجر لابن الأءكار« رلنظئج واظر: 

سابي)أ/٣٨^»معالمالمنن« دانثلر: (، ٨٣٨لم)وم(، ٦٠١البخاري)أحرجه )٣( 



المجدإلى يالحضور المادرة - المسجد حضور احثام 

مطلمانملا تكون وه،و المجد، تحيه تكون ند الإقامة نل والصلاة 
من*ما .ت اف رسول نال قال•' بن اض صد وعن • مقيدا أو 

رك*تاناالا،.يديها وبين إلا مقروصة صلاة 
لأنعليها؛ للمداومة وذريعه للفريفة، جمى الإقامة قبل الصلاة إن 

وجه،أكمل على الفرض أداء بها القيام يستدعي للنفس، يئاصة النوافل 
فهوالنوافل فمحا نصر وس يكملها، الفرائض، علمحا استمر النوافل أذى فمن 

اضل٢،,من والتوفيق ملحوظ، وهدا الواجب،، في يقصر لأل عرصه 

الإمام;•ع الإحرام تكييرة إدراك - ١ ٠ 
الإمام،مع الإحرام تكبيرة إدراك ت الجد إلى المبادرة شمار من 

الد.ترسول قال قال؛ خهبه ماللث، بن أض فعن عقلتم، ثواب ذللثج وفي 
لهكب الأولى التكسرة يدرك حماهمت في برما أرمض لد لمح، صص 

المماق(ءر"اأ،.من وبراءة النار، من براءة ت براءتان 
عمليعمل أف الدنيا في )يؤمنه ت الحديث، ثرح في العليبي قال 

يهيعدب، مما الأحرة وفي، الإحلاص، أهل لعمل ؤيوفقه النافمح،، 
الصلاةإلى قاموا إذا الخافقين فإن منافق، غير أنه له يشهد أو الخافق(، 

بخلأفهم(ل؛،.هدا وحال كسالى، قاموا 
معالإحرام تكبيرة إدراك علؤ، المحافغلة نمب، )يالنووكا• نال 

)واحتلفإقالت نم . الإقامة. وقته قبل المسجد إلى يتقدم بأن الإمام، 
وانظر:(، ٢٠٩-  Y«A)1/ان حبوابن )ا/ِاأآ(، الدارنفي أخرجه )١( 

صلاة(.أذانين كل *بين حدبث،: له ؤيئهد (، ٢٣٢)رالمحيحت( 
(.)ص٦٣زهرة لأيي الممه( وراصول، (؛ ١٥١)ا/ للثاطي •الموافهان،( انظر: )٢( 

نيالألباني وحسنه الموقوف، يرجح وموقويا، مرفوعا ( ٢٤١)الترمحذتم( أخرجه  ٢٣)
لألأ(.)\إ الترمدتم(( سنن *صحح 

(.٧٤)م اليي( اشرح )٤( 



المجدإر بالحضور البائرة المسحد حضور أحكام 

أصحهاتت أوجه حمسة على الإحرام تكبيرة فضيلة به يدرك فيما أصحابتا 
وسوسةغير من صلاته بعقد عقبها ؤيشتغل الإمام، تكبير يحضر بأن 

(. . . يدركها لم أحر قاف فناهرة، 
قال!من العلم أهل من أف الإحرام تكبيرة شأن عظم على يدل ومما 

وسيأتيأولها. من الفريضة ليدرك قهلعها، نافالة في وهو الصلاة أهيمت، إذا 
المسألة.هده على الكلام _ تعالى اف، شاء ن إ_ 

تالأمام ْع اكأمين - ١ ١ 
يجقالأمام• ئال ُإذ ئال• . الله رسول أن >ةهبم هريرة أبي عن 

الملائكةئول، توله رائق من فإل آمين، فقولوا• أامثآفيو،ه ولا ءثهم آلسنوس 
٠ذس4«رى من تقدم ما له عفز 

فبثنحهلما، اض. رسول إن قال: ه الأشعري موسى أبي وعن 
^^■٠١ثم صفوفكم، فأقيموا صليتم إذا ١١فقال: صلاتنا، وعلمنا منتنا، لتا 

آاصثاربمهولإ ءثهم آلمثؤى ؤء؛ر نال؛ ؤإذا فكثروا، كبر فإذا أح-ذكم، 

ذمه،١^٤،.من تقدم ما له غفر الملأتكة تأمين تأمينه وافهم، من 
لمنيحصل لا كئيتا وحيرا عفليما ثوابا الإمام وراء التامين في إن 

.منفرداصلى 

-أعلم والله - بهم والمراد المملين. مع نومن الملائكة أن فأولا؛ 

 )١( ،)V."،/الباري*وُرذح لم®)أ/'آا"آ(، معلى النووي ثرح وال ءالجمؤع®)؛
)\ا\اا\ا.

(.٤١٠لم)وم(، ٧٤٩)البخاري أحرجه )٢( 
(.٤٠٤)لم مأحرجه هه الأشعري موسى أبى حديث من جزء هذا )٣( 
(.٤١٠لم)وم، ( ٧٨)٠ البخاري أحرجه )٤( 
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،•يظهر فما الملائكة، جمح لا الإمام، ح ياكأٌين لهم أذل من 
لهغفر الزمن فى وصادفه الملائكة تامص تأمينه وافق من أن وثانيا• 

•نوبا الن• من مبق ما 

دعاءهم.ستجيب تعالى الله أن ت و|اكا 
إنماوهدا به. والاهتمام التأمين قفل على تدل الثلاثة الأمور وطه 

القولهذا إلى وانثلر الإمام، تأمين وحضور المجد إلى بالتقدم يكون 
مغفرةوأهمها الفضائل، هده علميه ترثت كيف فيه، كلفة لا اال'ي اليسير 

ونعمةالله من فضن وهدا الدعاء؟! واستجابة الذنوب 
المهودحدئكم »ما قال: المبى. عن ها عائشة عن ورد وقد 

•والتآمتن٠٠^٣، الملام على حسدنكم ْا شيء على 
تأمينأن فأمتوا،ا الإمام أمن *إذا المقدمI الحديث، في قوله وظاهر 

ررإذاحديث،؛ لكن بالفاء، علميه رئب، لأنه الإمام؛ تأمين عن يتأخر المأموم 
علىيدل آمين، فشولوا: أامثتابرنه ولإ ءثهم آلمقثؤس وإن •' الأمام ئال 

المماء،في الملائكة تأمين ليقارن الإمام، بتأمين المأموم تأمين اقتران 
ؤيكونعنه، يتأخر لا ، lIJJlL؛لتأمينه، لا الإمام لقراءة التأمين لأن وذلك، 
قولوهذا التأمين، في شؤع إذا أىت فأمنوا،؛ الأمام أمن ررإذا قوله؛ معنى 

•الأمام همال ررإذا بلفظ؛ )جهّع هريرة أبي حديث، ذللث، ؤيويد الجمهور. 
تقولIالملائكة فإن آمين؛ : فقولواأامث؛افي0؟< ولإ كهم آلمنثؤي، ؤءثر 

لهغفر الملائكة؛ تأمين تأمينه وافهم، فمن آمين، يقول• الأمام ؤإن آمين، 
واللائكة.الإمام تأمين باقتران فعلل . ذنبه، من تقدم ما 

(.Yin/Y)اJمدر )٢( Y(xn .)/؛،الارتم،« >رفح انظر: )١( 
(،١٧٦/١ك٠افي»الزواىل«لموصيرتم،)صحيح، بإناد ماجه)ا/ا/ي'آ( ابن أحرجه )٣( 

(.yaa)\/حزيمة ابن وأحرجه 
صحيح.ؤإساده )'ما/ه؟( وأحمد )'أ/؛؛ا(ا الماش أحرجه )٤( 



المسجدإر يالحضور المادرة . اليسحد حضور احكام 

غيرشيء في إمامه مقارنة للمأموم تستحب لا ت العلماء فال ولدا 
،.١^١١وافه اكأمن، 

بخشوع:الصلاة -  ١٢
فيالخاشعين على العظيم كتابه في أثنى تعالى افه أن اعلم 

أكألثهمهتؤذا آثح تعالى: فقال عفليما، أجرا ووعدهم صلاتهم. 
مموأؤ!ن . مبموث آم عن هم وأث!ن . غثمن صلاخم ؤ، نم 

ماأز أمحهم عق إلا . حءْلون لبممحهم ثم مأئ!ن . كعمحن لاركوق 
أثادمةنم ءأنإغك ه ئآء آقى ثن شك. ء؛و  ١٠٣^أبمتمم *ثكت 

بحانخلونمحم ءك > رامحق © كمحن رعهدمم امحر ر ؛محذ ث© 
مووهيا نتر آكزدرش آقى © ؛^ ١١نإ يبجش أ© 

•[ ١١- ١ ت مون 

فيها؛القلب وحضور الصلاة في الخشؤئ أثر المي. بين ولقد 
هو*؛إن وووادهأ الوضوء فضل بيان في لام والالصلاة عليه - فقال 
فه،قليه ونؤغ أمله، هو بالذي ومجده علبه وأنش اش فحمد وصلى قام، 

أ0،ه|لى.ولدته يوم كهيمحه حهليثته من انصرف إلا 
®إنيقول: اطه. رسول ممعّتج فال: خهته يامر بن عمار وعن 

نثنها،ثمنها، ثننها، صلاته، عشر إلا له كشج، وما لينصرف الرجل 
يحفلأه، ربي، حمسي، مدمي، 

ؤيقبلصلاته في يخنع أن على الملم يحمز وغيره هذا ؤإن 
ؤيحوديشعله ما كل عن التجرد - اّتهلاعته قدر - محاولا تعالى، افه على 

(.Y1Y/Y)حجر ولابن (، ٩١)V/ رحب لأبن ابرىأ أذح !نظر: )١( 
(.٨٣٢)هه همة بن عمرو عن ملم أحرجه ؤلويل، حدت من جزء هذ-ا )٢( 
(١٨٩/٣١)وأحمد »اعرى«)\إ٦\ru في والمائي (، ٧٩٦داود)أبو أحرجه )٣( 

(.٦٥)y/الجاع، اصحيح حن وضده 



المسجدإر يالحصور المبادرة . المسحد حضور أحكام 

إنماالصلاة في والخشؤع . . ). ئه كثير ابن يقول الخثؤع. وبين بينه 
غيرها،على و(ثريرا عداها، عما بها واستغل لها، قلبه فؤغ لمن يحصل 
اتجبإلي أحبب ه•' المي قال كما عين، ونرة له راحة نكرن وحينئذ 

الصلاة...*(^١،.في عض قرة دجؤلت والنساء، 
ومتاعبهاالدنيا مشاغل عن والانقطاع المجد لحضور المبادرة إن 

المصليؤإنبال الصلاة في الخشؤع أسباب أهم من الاإ1حذلات في 
بالصلاةواشتغل المجد في لبثه طال كلما الممالي فإن ربه؛ على 

جوارحه،وسكنت قلبه، حفر الفريضة إقامة قيل والدعاع والذكر والقراءة 
كمابصلاتي، فأستريح أصلي I يقول فهو وروحا، وراحه نشاثنا ووحد 

يالصلاهءرأ،.أرحظ بلال »يا الني نال 
المبادرين،وجوه على بائيه والطمأنينة الهدوء علاماُت، لترى ؤإنلثإ 

لحولا،أولهم وهم الغالب، في خروجا المسجد أهل آحن إنهم حتى 
أبعفهم بعصها، أو الصلاة تفوتهم الدين المتأحرين حال إلى وانغلر 
لأنتذلارالمجد في والبقاء للمبادرة أن على يدل مما خروجا، الناس 

.^١أيا الفريضة 
الصلاة،لحضور المبادرة فضائل في بها بأس لا نبذة فهده • وبعد• 

أنتعالى الله إلى راغبا المشمرين، ْع تشمر سماعها أو قراءتها بعل لعللئ، 
المفلحين.س فتكون الفواند، هده ؤيمنحلث، الفضانل، هذه للثه يحقق 

٥٥٥٥٥

وأحمد(، ٦٢-٦١السانى)ب/أحرجه والحدبته ٤ْ(، ٦/٥كتيرر)ابن اتفسير )١( 
أحاديثُرتخرج في الُراقب، إسناده جود وفد هع، أنس حديث من 'T( ٥ ١إ )٩ 

(.8١١٠٤اكلخص«)r/ فى الحافثل وحشه (، ١٠•الإحياءر)؟/ 
داودأبو أحرجه والحدث (. ٢٦)صءآ، القيم لابن الصٍبء ُالوابل راجع• )٢( 

١ختلاف ل محتده في لكن صحيح، حديث وهو ( ١١م٨/١٠٨)وأحمي.(، ٤٩٨٥)
(.١٢٠للدارممي)؛/»الُالل« انثلر: 



ااوحكما|ث،وث ا

الصلاةإل الخرؤج عند الدعاء 

إلىالخروج عند الدعاء استحماب - الله رحمهم - المنهاء ذكر 
أنهه ماس ابن حديث في ورد ما ذلك من ؤيدكرون ،، الملأْل 

تيقول وهو وتوصأ، وك، فتفاستيقفل الله رسول عند رقدت ت قال 
ألألفهلأ؛دل وض وأماي أض دآ■حءلي٠ وألأبج، حه ؤ، ^إث 

JD  فصاليقام ثم السورة، حتم حتى الأيات هؤلاء فقرأ [. ١٩٠عمران؛
حتىفنام انصرف، نم جود، والوالركؤع القيام فيهما فأطال ركعتين، 

ويتوضأ،تاك يمذللث، كل ركعات، ست، مرات، ثلاث ذللث، فعل ثم نفخ، 
الصلاةإلى فخرج المؤذن، فأين بثلاث، أوتر ثم الايات، هؤلاء ؤيقرأ 
فيواجعل نورا، اني يوفي نورا، قلبي في اجعل ®اللهم يقول؛ وهو 

أماميومن ^١، حلفي من واجعل نورا، بمري ني واجعل نورا، سمعي 
نوئا...«لى.أعطي اللهم ^١، تحي ومن ^١، قوم من واجعل نورا، 

مواطنفي النبي. عن ورد الدعاء هدا أن - الملم أحي - واعلم 

نوله:بدون (، ٦٣١٦)البخاري في وأصله (، ١٩١)(، ٧٦٣)لم مأحرجه )١( 
عنهاأعرض وفد معلولة، أنها والظاهر .٠ . يقول. وهو الملأة إلى 'رذخرج 

ءاس،ين الله ب بن علي بن محمد طربثا من لم مرواه والحديث، الخاركا، 
بنالره عد مولى كريب روايات بعد أوردْ ها، عباس بن الله عبد عن أيه، عن 

انتبهإذا الل.ءاء اا؛اب البخاري: عليه بوب وقاو . عباس. ين الله عبد عن عباس، 
•اسرحوانفلر: ، جود، الفير الوعاع رباب )^إ\\ي.' انير والناللملرا، من، 

الأحوذي،و،اتحفة (، ١١٦/١١)الباري، وارقح (، ٢٩٥/٦)ملم، على النووي 
بن،محمي. والشيخ ( ٦٨/٣)لأومهل،  ١١١فير المنذر ابن، ذكرْ وف- 

رالاذكار،وانثلر: )م،؛(، الصلاة، إلؤر المثم، *آداب فير الوهاب عبد ؛ن، محمد 
)صر،خآ(ّللءلرأني، .، الني، صلاة ارصفة )هر،ام(، للووي 

#المض،)م،أاا(، بلبان لأبن الإظدات٠ »مخصر انثلر: )٢( 
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عندالروايات بعض في ورد نقد المسجد، إلى الخروج وهمت غير أُخرى 
غيالبخاري وعند مجوده(، ني أو صلاته، ني يقول، )فجعل ت لم م

الترمذي:ومحي يعانه(، في يقول، وكان يتوضأ، ولم )فصالي : الدعواتر
.نيادات. وفيه الحديث،، .( . صلاته. من مخ حين اد؛وه. رسول( )سمعتا 

وؤلريقثايتة، كلها الرواياُتؤ هده إن نال،: من العلم أهل فمن 
أفادكما كلها، المواضع هذه في الدعاء بهيا المسالم يدعو أن بينها البمع 

وغيراهقفي حجر ان الحاففل ذللئ، 
كأدعيةثابتة، ضحوعة وجوه عالي ثري مائة كل في ناعدْ وهده 

اكا،ذلوغبر الريؤع، من الرفع وأدعية التشهد، وصتغ الاستفتاح، 
ؤإنبالسنة. عاملا ليكون ناره؛ هدا ؤيفعل ناره، هذا يفعل أن فالأفضل 

وأففزرى.أرجح الأنواع بعض كان 
فيعليها الحرصي ينبغي التي الجامحة الأدعية من الدعاء وهذا 

دعاءفإنه به، والاتحناء حفظه فينبغي الليل، من الانتباه في أو جود، ال
ونورالفّهلرة نور له اجتمع إذا والمسلم والهداية، بالعلم دعاء لأنه عفليم؛ 

فال،٠ لذللثؤ يملح أحد كئ وليس كله، الخير حاز الملم ونور الإيمان 
[.٣٠لالو_رت .ه ..يثاء من لئإ؛ء أف تردك، • •ؤ•تعالى• 

والمرادوجهاته، أعفائه في النور سأل، العلماء: )فال، النووي• قال، 
أعمائهجمع في النور أل، فإليه، والهداية وضياؤه الحق بيان • به 

ينخلا حتى المتا جهاته في وجملته وحالاته وتقلباته وتصرفاته وجسمه 
شءبس("<(.١٣

إلىالدعاء هذا يقم بيته من خرج إذا المصلى أن النووي ذكر وقد 
أي1^( بيته ما حرج من يقول فتما الواردة الأدعية 

(.٣٦٤/ ١٣الجتى•)شرح في الشى •ذخرة »نتاجالأءكار«)ا/ا-ا-آ(، امملر: )١( 
(.٣٣٥/TY)ه تمة ابن الإسلام شخ ذاوتمc ارمجموع انظر: )٢( 
)ًرام(.•الأذكار، )٤( (. ٢٩١/٦•شرحالووىءر.سلم«))٣( 
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خرجما قالت! ^؛؛؛ سلمة أم عن الشعبي رواه ما ذلك ومن 
أعوذإني »الأهم فقال: الماء إلى >فه رفع إلا قط بيتي من M المي 

أجهوأو ؛إ، أظالأو أؤللمم أو أزل، أو أزل أو أصل، أو أصل أن يطث، 

منالرجل حرج *إذا الجي. أن ه مالك بن أس عن و '
تال!باق،. إلا قوة ولا حول لا اف، على توكلت اف، يامم ت نقال بيته، 
ني؛ول٠ الشساين ل نتتنحى ٠ ووئيت ركمغ هديت ت حينثد ٠يقال 
وثةي؟«رى.وكفي مدي ند برجل لك كيف آخر: 

٥٥٥٥٥

ماجهوابن (، YIA/A)والماتى (، ٣٤٢٣)والترمذي (، ٥٠٩٤)داود أبو أحرجه )١( 
الشعىلأن بالانقطاع؛ وأعل صحح( حن )حدث الترمذي: وثال (. ٣٨٨٤)

نيالحاكم بعدم ومن المدبمي. بن علي ناله ما على ه، ملمة أم س سمع لم 
)\إ^\0(تدرك« #الم س يعد مما ذكره ما مخالفا ( )ص١١١الحدث١١ ٠علوم 

الحاظفال عنها. روايته عن ٦.( إ٨ ١  ٤٦الكمالاا 'تهذيب ني المزي مكت، وند 
انظر:.(. الفضائل. من لكونه فيه؛ الأمر مهل صححه محن )قلعت حجرت ابن 

بنعار عن نقل رجب ابن أن على ( ١٦١-  ١٦٠)١;الأفكار"'نتائج 
صحيح،الشعبي )مرسل ١^-^؛ وتال المعي، مراسيل تقوية المدبني 

'طلوانظر: الترمذي"، علل 'شرح انظر: صحبنا(. إلا يرمل يكاد لا 
)ها/اآآ(.الدارممي" 

اليوم'عمل في والمساني (، ٣٤٢٦)والترمذي (، ٥٠٩٥)داود أبو أحرجه )٢( 
طلحة،أبب، بن الد همد بن إسحاق عن جرتح، ابن طريمح، من (، )٩٨والليلة" 

إلانعرفه لا غريب صحيح حن حديث )^ا الترمذي: ونال • >ه انس عن 
٠(٠ غريب )حن (: ٨٥- )\ا٤٨ الأشراف" 'تحفة وفي الوجه، هذا من 

هذاعلى نص إسحاق،، من سمعه لم حريج ابن لأن بالانقطاع؛ وأعز 
»ءلاإه«في كما والدارممي (، ٩١١-  ٩١)Y/• الكير" 'العلل في كما البخاري 

صححهمن إن الحاففذ: قول من تقدم ما فيه يقال ق. لكن ( ١٣-
أعالم.تعال واه الفضائل. من لكونه الأمر، مثل 



١|سم اسمم ا
4اشاياالمسجد إل الذهاب 

أعظموأن المجد، إلى المشي في العظيم الأجر ورد نل أنه اعلم 
أنهعلى — الله رحمهم _ ينهاونا نءس وقد ٠ منزلا أبعدهم أحرا المصلين 

حناتلتكثز المجل؛ إلى الذهاب في العجلة وعدم الخنا، مقاربه يس 
الخهلاكثرة فضل على الدالة الشرعية الموص إلى استنادا إليه، الماشي 

الساجد.إلى 

ماحملي أدلكم ®ألا ت مال . اه رسول أن خهى هريرة أبي فعن 
الله.رسول يا بلى I مالوا الدرجات؟ا. به و>ول الخهلايا به افه يمحو 

وانتفيارالماجد، إلى الخهيا وكثرة الكاره، على الوضوء ت قال 
فدلكمالئب١ط٠، فدلكم الصلاة، بعد الصلاة 

الماسأعفلم ®إن افه رسول مال ت قال ه موسى أبى وعن 
حتىالصلاة ينتظر والدي فأبعدهم، ممشى إليها أبعدهم الصلاة في أجرا 

يتامءرى.نم يصليها الذي من أجرا أعخلم الإمام مع يصليها 
المجد؛عن البعيد الخزل فمل على دليل قبله وما الحديث فهذا 

ببعدتكون وكثرتها الثواب، حمول يمرته من الذي الخهلا كثرة لحمول 
المجل..إلى التردد بكثرة تكون كما الدار، 

منأبعد رجلا أعلم لا رجل كان ذالت ه كعب بن ابى وعن 
اشتريت،لو له: هلت أو له فقيل صلاة، تخهلئه لا وكان منه، المجد 

إلىمنزلي أن يسثني ما مال: الثمضاء، وفي العلياء في تركه حمارا 

٠نريتا تخريجه تقا-م ( ١ ) 
(.٦٦٢)وسالم (، ٦٢٣)الخاري أخرجه )٢( 



ماشيأالمسجد إر الذهاب - اسجد حضور احهكام 

إذاورجوعي المسجد إلى ممشاي يكتب أن أريد إني المسجد، جنب 
^٠٠١ذلك لك اف جح ®ئد .• الله رسول فقال • أهلكب إلى رجعت 

الكريم،الرب من العظيم الثواب هدا إلى - الملم أحمح، ~ فانظر 
الصلاة،من الرحؤع في الحهلا في الأحر إثبات على الحديث ئد حيث 

ْعقدميه على المشي ه الصحابي هدا آثر ولهذا إليها، الذهاب في كما 
المجد.عن داره تعد 

سه،ثعلهرني امن ه: اممه رسول فال فال: ه هريرة أبى وعن 
كانتاف، فرائص من فربضه ليقض اف بيرمت، من بمن إر ض نم 

حسنهاالأ،.ترفع والأحرى حهليثه تحط إحداهما حطوتاه 
إتيانفي يجتهد أن على للمسالم حث، فيها وغيرها الأحاديث، فهذه 

عيرأو مشقه تكن لم ما بعيدة، داره كاس، ولو راكبا، لا ماسيا المسجد 
القدمتصله المجد كان إذا السيارة، ركوب نفسه يعود وألا ونحوه، ككبر 

مشقة.بلا 

محومن السجد إلى المشي في العفليمة الفضائل هذه ومع 
عفليمهأحرى فوائد هناك فإن العفليم؛ والأجر الدرجات، ورفع الخaلايا، 

اوال.ن:على تعود 

تحصى؛لا وفوايوه ذاته، بحد ؤياضة هو المجل إلى المشي ن إ- 
مناعةتعزيز في كير أثر وله المشي، فى ؤيعمل يتحرك كله الجم لأن 

الأمراضلمقاومة أهلا ليكون تعالى؛ اض بإذن وتنشيهله وتقويته الجم 
والأفات.العلل وأكثر 

متفرقةمعلومة أوقات في يوم كل؛ تعالى اغ بيوت إلى المعي ل إ- 
العامة،الجم حالة وتحين الأوصال وتنشيهل العضلات لتمرين يكفي 

سنهاالتي الأمراض من الوقاية في ينفع المساجد إلى المشي أف كما 

(.٦٦٣)لم مأحرجه )٢( (. ٦٦٣)لم مأحرجه )١( 



عاشيآالمجد إر الذهاب — المسحد حضور احهكام 

إذابةعلى يعمل المشي لأن السمن؛ رأسها وعلى الجلوس وكثرة الخمول 
يع3ليإنه حيث القلب؛ لأمراض علاج المشي أن كما . واليهون الشحوم 

الدورةتكون حيث الجهود، وتحمل العمل على القدرة — اض بإذن - القلب 
.أكثنانتفلاتاالدموية 
الهلويل؛والتفكير الذهني للتعب علاج المسجد إلى المشي أن ما ك- 

العصبيالأسترحاء على اعد ؤيالعلبيعية، حالته إلى العقل يعيد إنه إذ 
والعضلي.

الصحيةالفوائد من تعالى اض بيوت إلى المشي ففي وبالجملة، 
اللهينعم عاحإلة فوائد وهي الحديث،، الهلب، عته أبان مما الكثير الشيء 
القّ•داعي وأجاب النداء لص حيث الدنيا فى المؤمن هميه على بها تعالى 
اشل١،.ثاء إن الأحرة الدار في العظيم الأجر وهناك 

٥٥٥٥٥

يعدها.وما ( )_taالطرشة عدنان تألف؛ والبدنء والرياصة ءالصلأة كتاب راحع )١( 
(.٢٤٦، )ص٩٥١ علوان غارس للدكتور؛ ووقاية* صحة الصلاة ®ش وكتاب 



ااوحةلا|ا|خ،«،،و ا
ووقاربسكينه المشي 

فامشواالإقامة، سمعتم ررإذا قال: الشي. عن ه هريرة أبي عن 
فصالوا،أدركتم فما ترعوا، ولا والوقار، يالثكينة وعليكم الصلاة، إلى 
رفأتموا، فاتكم وما 

تأتوهافلا لالصلأة، ئوب ررإذا قال؛ اممه. رسول أن وعنه 
فاتكموما فصالوا، أدركتم فما السكينة، وعليكم وأتوها عون، توأنتم 

صلأة«لآ،.م فهو الصلاة، إلى يعمي كان إذا أحدكم فان فأيموا، 
يالصلاة،موبؤ ررإذا اه.؛ رسول قال قال؛ نجهته أيصا وعنه 

فصلوالوقار، السكينة وعليه ليمش ولكن أحدكم، إليها يص فلا 
سقاائ،،لم.ما واقض أدركتج، ما 

الممحلىوأن الصلاة، لأداء الحضور أدب بين النصوص هده إن 
واجتنابالحركايتذ في التاني هي،■ والسكينة ووقار> كينة ب إليها يمشي 

الالتفات.وعدم الصوت، وحمض البصر، غض والوقار: العبث، 
ثلايث،حاز فقد المحفة، بهدم المجد حضر إذا الملم أن ريب ولا 

فوائد:

هدهعلى الصلاة ويحل أسميع إذا لأنه والملمانينة؛ الراحة الأولي: 
وغيرها،القراءة في الخثؤع تمام له يحمل فلا شمه، يثور فإنه الحال، 

الخشؤعإلى فإنه مرتاح، ساكن وهو لحلها إذا ما بخلاف، ملحوفل، وهدا 
أقرب.والخضؤع 

ممخاري.والكظ ( ٦٠٣لم)وم(، ٦٣٥)الجاري أحرجه )١( 
(.١٥٤)(، ٦٠٢سلم)أحرجه )٣( (. ١٥١)(، ٦٠٢سلم)أخرجه )٢( 



ووقارسكستة المشي . المسجد حضور احكام 

الصلاة،إلى بمذ لكن إذا أحدكم »فإن قوله امتثال الثانية: 
ينغيما اعتماد له قيبي الملي، حكم في إنه أي: صلأْا؛ في فهو 

اجتنابه.للمصلي ينبغي ما واجتناب اعتماده، للمصلي 

وهوالسرعة. مع يتأتى لا وهذا المجد، إلى الخهلا كثرة الثالثة: 
حطوةبكل لكم *إن كقوله أحاديث، فيه وردت لذاته مقصود معنى 

درجهءرا،.

الموت،الأنصار من رجلا حضر قال: المس-يهب، بن سعيد وعن 
اض.رمحول سمعت احتسابا؛ إلا احدثكموه ما حديثا محدئكم إش فقال: 

يرفعلم الصلاة إلى حؤج نم الوضوء، فأحسن أحدكم توضأ ®إذا يقول: 
رىاليندمه يضع ولم حسحة، له ؤق اف كب إلا اليمنى ندمه 

المجدأتى فإن ليعد. أو أحدكم محيثة، صنه جق اش حط إلا 
بعصوبقى بعصا صلوا وفد المجد أتى فإن له، عفن جماعة في فصلى 
فأتمصلوا وتد المسجد أتى فإن لكوللخ،، لكن بقي ما وأتم أدرك ما صلى 

كدلكار^ّكان الصلاة، 

بجنبوأن ووقار، سكينة صلاته إلى يخرخ أن المصلي فعلى 
اهن. في لأنه قبيح؛ بكلام يتكاللم فلا المجد، إلى ؤلريقه في العبث 

فكليكره، ما يتحامحلى ولا له، يجئ لا ما إلى ينفلر ولا أقبح• الموصع 
الشافعي:الإمام ئال أهم. الموضع هدا في وهو اجتنابه، يتعين ذلك 

شيخوقال ، فيها(أله أحب ما مثل الوقار من لها العمد في له )أحب 
(.٦٦٤بمامه)لم مأحرجه )١( 
(،١١٢إ١١داوياأيي سن *صحيح ني الألباني وصححه (، ٥٦٢أبوداود)'أحرجه )٢( 

(،٦٦١لم)وم(، ٤٧٧البخاري)رواء ه عريرة أبي حارث من شاهد ولأوله 
وانثلر:■ )ههئه هربرة أبي حدث من ( ٥٦٤)داود أبي عند ثهاهد ولأحره (، ٢٧٢)

(.١0٧/١١ااتحفةالأثراف«)
ْ(.١٦/٢والآثار«)المنن «معرفن )٠١( 



ِه- ووقارمكينة المشي — ا1مسحانم حضور احثام 
إر JUكية الأم ند المي. لكن )فإذا تيمية: ابن الإسلام 
للصلاة،مسا لكونه ذللث،، في إسراع هو الذي عي العن ونهى الصلاة، 
الاستعجال(عن فيها ؤينهى بالسكينة، فيها يزم أن أحق فالصلاة 

الصلاة،إلى بالمشي الأمر فيها التي الأحاديث هذه أن واعلم 
فواتيخاف أن بين فرق لا الأحوال، جمح في عامه الإسراع عن والهي 
يخافلا أو الجماجة؛اوكلثة، فوات أو ركعة، فوات أو الإحرام، تكبيرة 

نولهو وهذا وغيرها، الجمعة بين فرق لا أنه كما • ذللث، من شيئا 
واحدة،حالة تستثن لم عامة النصوص لأن العالم؛ أهل من الأكثرين 

علىيدل ما ورد قد بل بدليل، إلا نصا يحصص أن لأحد يجوز ولا 
معجلوس نحن بينما قال: أبيه، عن قتاله عن جاء ما وهو العموم، 

:نالواسأئكم؟اا ءرما قال: صلى فلما رجال. جلبة مع >اإذ النبي.ؤ 
فعليكمالصلاة، آتيتم إذا تفعالوا، ارفلا نال: الصلاة. إلى امتحجلنا 

فأتموالأى.فاتكم وما فصالوا، أدركتم فا بالسكينة، 
العمومعالي دال وهو الإقامة، بسماع مخصمى غير عام حديثا فهذا 

تقدم.كما الصلوات، حمح وفى الأحوال، جمح فى 
الصلاة،إلى كينة بالالمشي استحسان على العلماء أجمع وقل 

الأولى،الكبيرة فوات حشي إن لكن المشي، في والهرولة الإسراع وترك 
ءولأن:هذا م يسرع؟ فهل الركعة، أو 

عود،مابن عن "روي وطا لإدراكها، قليلا يسرع أن له أن الأول: 
بنلمد يريد، بن الأسود الا؛عين من قال وبه ها، عمر بن اض وهمد 

بأسلا أحمد: وقال ماللثؤ، فيه ورحمن يزيد، بن الرحمن وعبد جبير، 
تقبح.عجلّة يكن لم ما سيئا، يؤع أن الأولى المجيرة يدرك أن ملمع إذا 

»اماءدالوران؛ة«>ص\<؛(.)ا(
(.٦٠٣)لم وم(، ٦٣٥)البخاري أحرجه )٢( 



ووقارسكيتة المشي - اكسمو حضور احثام 

ذر،أبي عن مروي وهذا مطلما، ؤع بلا أنه الثاني: والقول 
الرهمد ابن وحكاه ه، هريرة وأبي مالك، بن وأنس ثابت، بن ونيد 

العملوقال: أحمد، عن وغيره منصور ابن ونقاله العلماء، جمهور عن 
.المنير ابن هدا واختار ظلم، هريرة أبي حديث على 

ركعإذا فتراهم الأدب، بهيا يخلون الماجد إلى الداخلين أكثر إن 
وعلىالتأني، وعدم هم؛العجالة أنفهملى فيثومون رعون، يالإمام 
الإمامؤإعلامهم أرحلهم، وحركات( أحييتهم ُأصوار، المصلين من غيرهم 

فصلوا،أدركتم ارنما النبوي: للهدي مخالف وهذا لينتفلرهم، بدخولهم 
بعضيفهمه كما بالصلاة امتهانه بهدوء المني يعد ولا فآو«واا، فاتكم وها 

خروجهمند صلاة في الإنسان فإف بالصلاة، الاهتمام عين هذا بل الناس، 
للصلاة.نزله مس 

ملئادا ءامحنوأ أقخ؛ ؤإكؤآ تعالى: قوله معنى وما قائل; قال فإن 
حديث،:مع ٩[ .ه ..أس دؤ إق ةتعوا آلثثمق يري من اأوء إلمّ

.عوزا؟ ت أفلااتوهاوأتم 
:الحديث،في عنه النهي بالمعي الراد أن ء أعلم واض - فالجواب 

اوأتوهاوأنتمقوله: في بالمشي المعي مقابلة بدليل والعدو، الإسراع 
الإسراع.عن نهتا الحديث، فيكون تمشوزا، 

يمال:والدهاب. المضي نهو: الكريمة، الأية في المعي وأما 
البخاريقال فيه. وءملت، إليه ذهبت، إذا : كذاإلى أو كالا فى سعيت، 

المشيرباب الجمحةا؛: كتاب ١١في ررصحيحهاا في - تعالى افه حمه ر— 
قال:ومجن آس^، ذَؤ إق ^^١ ذكره: جل اممه ونول الجمعة. إلى 

ثيمهءأبى ابن نم، ارمه.ّ(، ٢٩٠-  YAU/Y)الوراق® عبد ®ممنف، انغلر: ( ١١
لأبنابزىأ ص (، ٢٣٣)•Y/أاكهدأ )أ/أإا(، •الأوصل! )آ/ماهم(، 

)آ/أا،ه(اتمة ابن الإسلام لثخ العمدة® شرح  ١٠(، ٤٣٢)م رح، 



ووقارسكيئة المشي — انمسحد حضور احكام 

]الإسراء:رمه\ه لها ووسمي تعالى؛ اممه لقول والذهاب؛ العمل السعي؛ 
تأتوهافلا الصلاة أقيمت "إدا • >ةهبم هريرة أبي حديث ذكر ثم [( ١٩

فيه هريرة أبي حديث الخاري ؤإيراد آحر• بلفظ وتقدم نمعولء 
وغيرها،الجمعة بين فرق لا أنه يرى بأنه يشعر الأية بعد الباب هذا 
الحافظل١،.ذكرْ كما 

المضيهو - أملم واش - الأية في عي بالالمراد يكون هذا وعلى 
السنةفي جاء ما ومراعاة والمبادرة، الجد هع إليها، والذهاب الجمعة إلى 
السرج.المشي )المحي؛ الأصفهاني؛ الراغب فال والوقار، لمكينة اس 

تعالى؛قال ، اثت\ أو كان حيرا الأمر في للجد ؤيتعمل العدو، دون وهو 
ستيهملكان و»أولءك تعالى؛ ونال [، ١١٤]الهمرة: ؤ، ورسان 

٢.(.المحمودة. الأفعال في يستتعمل ما وأكثر [ ١٩]الإسراء؛  ١.
شأنفي ه بكرة أبي حديث في ورد ما لك قررناْ ما يعارض ولا 

دو؛هيجر فقام النبي عند ونحن الممى رحسمت، قال؛ الكرف، 
عليهدئ كما .، فزعه ذللث، مجب فان المسجد(، أتى حتى مستعجلا 

نزعاالمي. فقام الثمز، )حسمت، نالا هه موسى أبي حدبن، 
منالكرف لصلاة رعة الهذه فتكون . •( • الماعت. تكون أن يخشى 

أعلم.واش المنع، وهو لها المقتضؤئ لوحود العارفة؛ الأحوال 
٥٥٥٥٥

•( ٣٩٠»ذحالارى«)آ/تا(
(،ro<\/yyاكاوى«)اا.جموع وانظر: القرمح«)^Y(، »ميب ني اواردات، )٢( 

٧(.)صأ، المم لاين و«المان« (، ١١٤)Y/ المار على المدى وحاشية 
البخاريأحرحه موسى أبي وحدين، (، ٩٩٣)البخاري أحرجه بكرة أبي حديث، )٣( 

(.٩١٢)وملم (، ١٠١٠)



اا|حكماوس1ه،،و ا
أصابعهبين يشبك لا 

المجدإلى الذهاب حال الفقهاء عيها نص التي الاداب من وهذا 
تنال ه اض رسول أن هبه هريرة أبي بحديث ذلك على واستدلوا 

ثرئ،حض صلاة غي كان المسجد، أض نم بيئته ني أحدكم توضأ ®إذا 
أصابعهلبين وشتك هكداء ضل فلا 

كانإذا أحدكم فإن _ت المتقدم - هبه هريرة أبي حديث وفي 
صلأة«لأ،.ز نهو الصلاة، إلى شذ 

حالالأصابع تثسلث، عن النهي على الفقهاء به استدل نبله وما فهذا 
حكمفي المجد إلى انمامد هذا لأن للصلاة؛ المجد إلى المشي 

يعضهاالأصاع إدحال هوت اليد )تشيبك ت هع الخطابي قال الصالي. 
ليفرفروبعضهم عبثا، الناس بعض يفعاله وند بهما، والاشتثباك يعفى، في 

بينيمسيكا الإنسان، قعد وريما فيها، التمدد من يجده عندما اصمايعه 
فيكونالنوم، يه استثجلب وريما الأّتتراحة، به يريد بيديه، واحتي أصابعه 

الصلاة:إلى مجتوحها وحرج نهلهن لن فقيل ثلهرْ، لانتقاض ستا ذلك، 
علىالوجوه هذه من ذكرناه ما جميع لأن أصابعك؛ بين تشناف، لا 

الصاإي(ص.حاد يثاكئ ولا الصلاة، مها ب لأنم لا اختلافها 
موضعفي الدين ذي قمة في هم هريرة أبي حدث في ورد وند 

شرطعلى صحيح ونال: )؛/!•Y(، والحاكم (، ٢٦٧)؛/الدارس أخرجه )١( 
روهوالن.هبيت موافقة نقاله بعد الألباني قال الذهبي* عنه وسكت، الشيخين، 

•؛(.Y/Y)>الإرواء، نالا(: كما 

>صْا"<•مح، تقدم )٢< 
(.٢٩٠/١المن«)#معالم )٣( 



أصابعهبين يشبك لا - اسجد حضور احكام 

عاليها،فاتكا المجد، في معروضة حشبة إلى )فقام ت بلفظ هو المجود 
بينوشك الممرى، على اليمنى بيه ورصع غضان، كأنه 

،..(أ..أصابعه 
تبقوله وغيره الحديث، هدا على ارصحيحهاا في البخاري ترحم وقد 

مراده)لعل حماءةت ابن ثال( وغيره؛؛ المجد في الأصاع تثثيلئ، ررباب 
أولىغيره ففي الجد، في فعله حاز إذا لأنه مهللما؛ جوازه 

تثبيالث،كراهة قال ْبن على الرد البخاري غرض يكون وقد بالجوا0أآ،• 
ردفقد ولذا حدبن،، فيه ينست، لم ذلك، عن النهي أن ويان الأصابع، 

.،اللفسْبن حماعق عن التثبيلئؤ 

وأحاديث،النهي أحاديث، بين منافاة لا إنه ت العلماء بعض وقال 
حكمفي فهو فلته، في الصلاة انقغبماء بحد وغ التشبيلئ، هذا لأن الجواز؛ 

العبث،ْبن ذلك، لأن يالصلي؛ خاصا النهي ؤيكون الصلاة، عن المصرف، 
^٢٠١٥كما المسجد، نمد بمن أو الخشؤع، وعدم 

يفرقيهابأصابحه يحث، من المصلين من أل عليه التنبيه يحن ومما 
يليقلا تمث وهذا - الخهلابي قال كما - يصوئ، حتى مفاصلها بغمز 

لخشعت،الملم، حشع لو إذ الخشؤع؛ عدم على دليل وهو بالمصلي، 
وسكنتإ.الجوانح 

عامي،ابن جنب إلى محليتإ قالت صام،، ابن مولى شب وعن، 
أصابحالث،تقمع للث،! أم لا قال! الصلاة قضيت، فلما أصابعي، يممعث، 

اأالصلاة في وأنت، 

(.٥٧٣وملم)(، ٤٨٢)البخاري أحرجه )١( 
جماعة)صه\ا(.لأبن البخارى« •اتراجم )٢( 
)آ/\،؛م(.الأبب« *غداء وانثلر: (، ٥٦٦))/^٠ ٧١»ذح رام: )٣( 
حن.سدْ )آ/ا،ا،(: الخاول« »إرواء في قال (. ٣٤٤)؟/ثيبة أبي ابن رواه )٤( 

(.٤٦٥)آ/رحِإ لأبن الباري® ؛افتح وانظر: 



ا|وحهماسب. ا
المساحدالصبيان ضور حق 

يفطم.أن إلى يولد حين من اللغة; في وهو صي، جمع الصبيان: 
المرادهو وهذا ، البالؤغ دون من المسي فيقولون; الفشهاء، أما 

!حإذاالصلاة الصبي أمروا الأتي; الحدث ذلك ؤيويد هنا، بموصوعنا 
المائعة.جاوز وقد صبيا فماه ١ محتينء مع 

إلىيحمره ؤلثه فإن سين، سع بلغ من وهو مميزا كان فإن 
عنورد لما المن. طْ بلغ إذا بالملأْ بأمره مأمور لأنه الجد؛ 

سعبلغ إذا بالصلاة الصبي أهروا اض.ؤ•' رسول نال نال; هئه مبرة 
عاليها٠فاصريوه متين عشر يلغ ؤإدا ستين. 

مسألتين;على الحل.يث هذا دث وند 
غيرهمأو وصي أو أخ أو جد أو أب من المكب ولكب أن ت الأولي 

أنثى،أم كان ذكرا بالصلاة; الصغير يأمر بأن الشمع قبل من مأمور 
وذللئ،والأركان، الشروط من الملام صحة عليه تتوقف ما وتعليمه 

٠غالتا يعدها يحصل التمييز لأن ستين؛ سع أكمل إذا 
معميما ولا العغليم، الأمر هذا في اهل نقد الأولياء من وكثير 

لهلكن إيجاب، أمر لا تدرو_ا أمر كان ؤإن للصغير، الأمر وهذا البناُتح. 
مصلحة.فيه يما إلا يأمر لا الحكيم والماؤع عفليمة، فوائد 

>الأثياْ(، ١٧)ا/•الهادى مد لأبن المقي• •اور (، ٤٥٠»اااوانا)إا/)١( 
الارى«انح (، )ص١١٣للموطي والثلاتر^ 

ولهصحيح(، حن )حدين، وفال; ( ٤٠٧)والترمذي (، ٤٩٤)داود أبو أحرجه )٢( 
(.٤٩٥)داود أبي س ه عمدو بن الله صد حديث، من صاهد 



الماجدالصبيان حضور ش — اامسداو حضور احكام 

احي؛الميدحول للصسان الإذن على يدل الحديث أن ت الثانية المالة 
الاJهJابيعوده أن مميرا كان إذا الصغير ولي وعلى الصلاة. أداء أماكن لأنها 

علىلينشأ مالي ؤيجعله معه فيأخذه الجماعة، وحضور المجد إلى 
وليهوعلى البلؤغ، بمد الأمر عليه فيهل بالمجد، والتعلق العبادة حسا 

البنهلاللباس ؤيجنبه وفخذيه، لعورته ساترا يكون بحبثا لباسه يلاحظ أن 
عديدة.محادير فيه الملأة في لبه لأن الصغار؛ من كثير عليه يشأ الذي 

يدلما الشريحة موص في ورد فقد مميز، غين الصبي كان إذا وأما 
عددرواها صريحة، صحيحة نصوص وهى المجد، لحوله جواز على 

.. . متعددة بألفاظ نه لصحابة اس 
كان. الله رمول أن هبع الأنمحاري قتادة أبو روى ما ذللت، ومن 

بنالعاص ولأبي .، اض رسول بنت نيب بث أمامه حامل وهو يملي 
.حمالها قام ؤإذا وصعها سجد فإذا سمس، عبد بن ربيعة 

•• العاص• أبي بنت وأمامه الناس، يوم . الني )رأيت ت لمغل وفي 
.٢١١.(.عاتقه.على 

تمسألتين على دل الحديسط فهذا 
وردلما صغيرا، كان ؤإن المجد إلى الصبي إحضار جواز • الأور 

اللهرسول عالينا حرج جلوسا المسجد في نحن )بينما الروايات• بعمى في 
كانت،ولو الصلاة فى حماله وجواز ؛ .( • صبية. وهى • • • أمامة يحمل 

.الحديث، .( ١ الناس. يوم النيئ )رأيت ت لقوله فريقه؛ 
،،نجاّنهار يعلم لم ما ء!اهرة وأبدائهم الأطنّال ثياب، أن ت الثانية 

)ولأبيوغوله: له. والرواة (، ٥٤٢)وسالم (، ٥١٦)الخاوي أخرجه )١( 
العاص.ولأيي لزينتإ ينت، والتقدير• )نينبإ( على ، j_^a_.( العاص. 

صحح.ؤإسنادْ ( ٩١٨)داود أبو أحرجه )٢( 
الأحكام،عمدة بقواي. رالإعلأم (، ٤٣١))/للخطابي المنن، رمعالم انفلر: )٣( 



الماحيالصبيان حضور فى - انمسحو حضور احكام 

.لها تنجيسهم احتمال لمجرد اجد الممن منعهم يجوز فلا وعليه 
أق1لمقالت: ها عائشة عن ورد ما - أبثا - الأدلة ومن 

.والمسان. النساء نام قد عمر: ناداه حتى العشاء في الله. رمحول 
مسألتين:عر الحديث هدا ندل • الحديث 

الصلوات،وحضورهم احي، المالصبيان لحول جواز الأولى• 
بربجوقد الليل. ءلالمة في العشاء صلاة وقث، ذلك، أن في صريح وهو 

إلى— . الصبيان. وصوء رJاد-، بقوله: الحل.يث، هدا على ظه البخاري 
يدلوهذا ، وصفوفهم( والجنائز والعيدين الجماعق وحضورهم - نوله: 

وهن.االمجاو، في حضورا كانوا المسان هؤلاء أن فهم البخاري أن على 
هعمر لأن التوت؛ في ي اكراد: إن قال: لمن خلائا الفلاهم. هو 
طبيعتالكان البيوت في الرم ذللث، كان ولو ناموا، أنهم إلى المي. نبه 

،.٢٧لف حاجة ولا 
النفقةومحل الوم، عن الصبر قلة مفلنه لأنهم بذلك،؛ حمهم ؤإنما 

الرجالأ'آ،.بخلاف والرحمة، 
باللام،سذئ جمع الحديث قمح، ر'الصبيان" لنقل أن الثانية• المسألة 

•كمحرا أو كان مغترا صك، كن معم 
المالينعلى التشويش بحجة المساجد لحول من الصبيان منع وأما 

إذاالصبي لأن مردود؛ فهلءا لمب،، أو صراخ أو بكاء من منهم يحديثج بما 
سئمالا الحميدة، والأحلاق الهلبب، لوق الوتعلمه تأديبه أمكن ممترا كان 

النتنةفي دخل أف )اعتم(؛ ونوله: ( ٦٣٨)لم وم(، ٥٦٦)الخاري أخرجه )١( 
ومي:العتمة، إلى العث.1ء صلاة أحر والمعنى: المباح. نى دخل أصح، مثل: 
عندظه عباس ابن حديث، عانثة حديث، ومثل الشفق، معيب، بعل• الليل ثلثا 

(.٦٤٢)وملم (، ٧٢٣٩)الخاري 
(.٢٥الأحد،)ص؛و (، ٣٤٤الاري،)A •نح )٢( 
»ذحال؛ارك،«)أ/خل(.)م(



الماجدالمسان حضور ؛ى — المسجد حضور احكام 

يمعما لأن والهدوء؛ الامتملع، وحى الإنصات، فيتعلم اممه. بيوت في 
التيوالحركات البديثة، والعبارات السيئة، الألفاخل من ال(ميزين هؤلاء من 

٠التامئة بهده العناية وعدم ، الأولياء إهمال، يسبب هو إنما المجد تناسب لا 
متهمفيحصل متجاورين، الصف في المغار ترك ؛ ذللئ، أسباب، ومن 

يجاورهممن وعلى عموما المملين على تثوس التي والحركات اللعب 
يزولفإنه وليه، بجانب صي كل صلى أو بينهم، مرق إذا أما خصوصا. 

الدينالمجد وجماعة الأولياء على الوا-بمب، هو وهذا المحذور. هذا 
وقدإزعاج. مصدر صاروا وشأيهم تركوهم ؤإن فيهم، الصبيان يكنر 

.. وملحوؤل. مشاهد أمر وهذا أوله. من يتدارك لم إن الأمر علاج يصعب 
فحلكما الصلاة، في حماله فيمكن مميز، غير الصبي كان ؤإن 

وهذا، ١^١٢في ب، كما اللمب، من بشيء طهيته أو المي.، 
سيأتي.كما الأحوال، بعض في إلا يحصل لا 

الأول،المحق، إلى - المميزون سئما ولا - الصبيان تندم ؤإذا 
أهلقولي من الراجح على - إبعادهم يبنمح، لا فإنه الإمام، وراء كانوا أو 

برتالعلم-لما 
يقيمأن المي. نهى قاد•' ها عمر ابن حديث في ورد ما - ١ 
الرحليقيم )أن لمثل: وفي فيه، ويجلى مقعده من أخاه الرحل 

يجلسنم مكانه من أخاه الرجل إقامة في صريح نهكب فهذا ،، الرجل(ر 
الحكم.هاوا في داخل المميز والصبي فيه، 

كانإنما ه مجالمن الرجل يقام أن عن )نهيه. القرطي• قال 
فراغعني. باختياره يقوم أن إلى به اختص قد لمجلس السابق أن لأجل ذللث، 

لموم(، ٢٠البخاري)؛/• أحرجه . هامعوذ _، الربح حديث، ني ذلك، ورد )١( 
(١١٣٦.)

لموم(، ٩١١)الخاري أخرجه )٢( 



البمساحدالصييان حضور ش . انمسحد حضور احيكام 

يحالأن يجوز فلا ذلك، من به اختص ما متفعة مالك قد فكأنه غرصه، 
,، (أ . . يمالكه. ما وبين بينه 

٠لمجد ١ واعتياد الصلاة، محي لهم ترغيب فيه أماكنهم في إبماءهم أن — ٢ 
عائلا،مميزا، الصبي كان )إذا باز• بن العزيز عبد الشيخ يقول 

فكانلم، مإليه بق يلم ما إلى مبق ند لأنه مكانه؛ من يوحر فلا 
كانؤإذا الصلاة، إلى المسابقة عالي للصبيان التثجح من فيه ولما أولى؛ 

صحيحة(غير صلاته لأن يؤخر؛ فإنه عاقل غير أو التمييز دون 

فيهذهالا - الاسلم من كثير يمعاله كما - ؤإبعادهم طردهم أما 
منها!عديدة؛ محاذير 

تأخيركان لو فإنه الأمة، سلف عليه كان لما مخالف ^ا أن - ١ 
نقلت،كما ولثقل النساء، كتأخير عليه، العمل لامتمر مشهورا أمرا الصبيان 
يعصأن من ورد ما وأما ،لأ،. الأختلأفيحتمل لا نقلا المشهورة الأمور 

يعقللا صبي على محمود أو صحابي، رأي إما فهو الصبي، أحر لفإ ال
فيهاويعسثج الصلاة، 

»اوفهم«)ْ/ه«هل)ا(
الطيار.اف عبد الدممور: الشيخ أعراي )إ/آ"اإ( باز، ابن ناوي رمجموع )٢( 
مساحلءكمرجنبوا بحديث اجد المعن الصبيان إبعاد برى مجن يحتج ند )٣( 

من.( ٥٧الكبيرفي والعلبراني (، ٧٥٠)ماجه ابن أحرجه وفد صبيانكم،. 
بنواتلة عن مكحول، عن معيد، أبى عن عتبة، حيننا نبهان، بن الحاريث، طريق 

وقالالحديث،، منكر ت البخاري تال جدا، ، محعيفهذا والحاريث، هتم• الأمخ 
يكتب،لا نال؛ ومرة بشيء، ليس معين؛ ابن وقال متروك، حاتم؛ وأبو الناتئ 
يصحلا شواهد له والنديث، (، ٤٤٤)؛/قي،الميزان، الزهبي ذلااث، ذكر حا.يثه. 

(.٤٩١الراة،>مت/رنم، امملر: شيء. ،نها 
(.٣٤١)Y/المربع، رالروض عر قامم ابن حاشية )٤( 
ورالفروع،(، ٥٣٢)Y/"المالقن لابن الأفثام« عمدة بفوائد رالإعلأم انظر؛ )٥( 

أءندالإمامأحمد،)ه*أ/أاِا(لأ، المائي،)Y/٨٨( رمن وانثلر: (. ٤٠٧)\إ\'د 



الماجدالمبمييان حصور م — اسجد حضور احكام 

وتنفيرْقالبه، كر إلى يودى الأول الصف من الصبي طرد أن - ٢ 
فيترغيبهم على يحرص الحكيم والشاؤع المجد. وثغضه الصلاة، من 

المسجد.وحضور الصلاة 

متأحر،واحد مكان في الصبيان اجتماع إلى يودي فل هذا أن - ٣ 
وتشويثهم.عبثهم في ّسا وهو 

منأقامه الذي الرحإإ الصبي يكره لأن مدعاة ا هاو أن - ٤ 
ينيلا عادة الصغير لأن سوء؛ ذكره على ؤيدوم عليه، ؤيحقد مكانه 

،٠ ١٠١فعل ما 
الصلاةتعليمهم على مقصورا ليس للمسجد الصبيان إحضار إن ثم 
•منها أخرى؛ مقاصد هناك بل المجد، في وترغيبهم 
الصلاة،وقت يرعاه من الثيت، فى له وليس صغيتا الصبي يكون أن 
ومعهالهلريق فى أو وق الفى الإنسان يكون أو معه. المملى فيصحبه 

يعرض،مما ذلك ونحو معه. المسجد فيدحله الصلاة، فحضر ابنه، 
الصلاة.أوقات فى سئما ولا 

منكمأييثي نوله من ه عود مأبي حديث في ورد ما أما 
يفيدلا فهدا يلونهم«لآ، الدين ثم يلونهم، الذين ثم والنهي، الأحلام أولو 

وهم- والنهى الأحلام لأولي حئ هو ؤإنما أماكنهم، عن الصغار تأخير 
إنسهو على لتنبيهه الإمام، وراء ليكونوا التقدم على - القول أصحاب 

عنالنهي الراد كان ولو ذللث،. إلى احتاج إن أحدهم استخلاف أو طرأ، 
^^٣،•الأحلام أولو إلا يلني لا لقال: الصبيان تقدم 
)"\/؛Y(؛اس،« »الشرح )١( 
عندوهو خهه عود مبن اض عبد حديث ومثله ( ١٢٢)(، ٤٣٢)لم مأحرجه )٢( 

(.١٢٣)(، ٤٣٢)أينا سلم 
(.١١)م٦١ العربي لأبن امأن« »أحكام واظر: الممتع، »اكرح )٣( 



الماحيالصبيان حضور م — المسجد حضور اح،كام 

صفافي بالغ رجل معه يقف بأن وذللئظ الصبي، مصانة وتجوز 
علىوهذا - صما فيكونون الصبيان، من يعدد بالع يملي أو واحد، 

صحيحةأدلة لورود - الجمهور نول وهو العلم، أهل قولي من الراجح 
حدتهأن )جهم ماللث، بن أنس حديث، ذللث، ومن ؛ ذللث، تفيد صريحة 

ءاقوموافقال! منه، فأكل صنعته، لهلحام . اممه رسول دعت، ها مليكة 
فنصحتهليمث،، ما طول من اسود قد لنا حمير إلى فقمت، لكم،ا، هلاصل 

بتافمحلي ورائنا، من والحجور معي، واليتيم . اش رسول فقام بماء، 

اليتيمهذا لأن للصي؛ البالغ مصاقة جواز عر دليل الحديث '"'فهذا 
يلغ•ولم أ؛وْ مات من ت واليتيم الني حلف، ه أنس مع صمظ 

٥٥٥٥٥

الأملأم اللام لكم، انلأمل وقوله: ( ٦٥٨)لم وم(، ٣٨٠)البخاري أخرجه )١( 
وغيالياء. يحدن، مجزوم والفعل ؤ، انملففاء ؛عال. لوقوعها ساكنة وهي 

يفتحمتمويج يعدها والفعل للتعليل. أنها على اللام يكر ^^٠٠ ١٨٠٠رواية• 
)\/\U\(.ءيمين لاين الأفهام، ابيه الياء. 



اص ١
المسحدوالحائض الحنب حول لق 

بهومرورا عبورا يكون أن إئا المسجد والمحائفى الجنب لحول 
٠نيه وجلونا لب؛ا يكون أو ذلك، ونحو كتاب أو كسجادة منه شيء لأحد 

الراجحعلى والمحانفى للجنب ذلك يجوز فانه به، مرورا كان فإن 
أل:اثزأ وي ^^؟١ تعالى: فالقوله الجب أما العالم، أهل أقرال من 

شل؛^، ١٠اي جسا وي ئمأون  ١٠٠تثموأ حئ ثبخأف وأثن ؛^، ٤١٢
[.٤٣زاكاء: ممشزأه ثق 

تقربوالا ت والمعنى المساجد. وهى أماكنها ت بالصلاة والمراد 
^^^٠تغتسلوا حتى حنيا تقربوه ولا ٠ ٠ سكارى• وانتم للصلاة المصلى 
منه•للخروج مجتانين أي؛ زه؛ يه 

مقال،فيها يأمانيد ها عباس وابن عود مابن عن ذللث، روى وقد 
والحعسن، لمجسبب ا بن كسعد ٠ لتابين ١ من عه م^ما عن لتفسر ا هدا وست 

الشافعي،الإمام ير النفهازا إلى وذهب . الخعي ؤإبراهيم البصري، 
ال٠ندرل٢،.ابن محه ونقاله 

ومالإله)هوالغلاهر٠نالآية(. وقال: كثير، وابن حرير ابن ورجحه 
وبقوله:الصلاة، بالأية: يراد ولا : قالواوالشوكانى٣،، القرطبي 
حكمبثن تعالى اممه لأن المسافر، يخص لا التيمم لأن المسافر؛ يزه 

الإسلامشيخ ذهب وقد سمره. عق أؤ نءئ كم ^^١، الأية أحر في المسافر 
موصحهاقربان وعن الصلاة قربان عن الأية فى النهي أن إلى تيمية ابن 

(.٣٨٤- حرير،)حا\م رتفيرابن )١( 
١(.• A/Y)الماور لأبن »الأوط« (، ٧١-  ٧٠)ا/ ارالأم« )٢( 
»كحاكلير«)ا/ها"أ(,(، ٢٠٧/٥ااتمرالةرطي«)(، ٢٧٥/٢اافراينئير«))٣( 
را/ا"آا(.الكبرى، «اكاوى )أ(



المجدوالحائض الجنب لحول ؛ي - انمسجد حضور احكام 

تلها يال .y اف رسول أن نهأ عائشة عن ورد فقد المحانفى، وأما 
حيضتكررإن ت قال حائض، إني ت قالتا المسجد*، من الحمرة ارناوليتي 

وست،فىدك«لا،.
لبتاوأنها المجد، في المحالفن مرور جواز على يدل فهذا 

.الرسول لأن المرج؛ وهو الدم موصع هو منها النجس ولكن نجه، 
صغير.حصير I المحاء بضم والحمرة! الجد. من بالحمرة اتيه أن أمرها 

منالجمهور قول على يجوز، فلا المجد، فى الجنبا لمثا وأما 
أن,هأ عائشة يحدد.ثا وأحدا المايقة، بالأية استدلالا الملم، أهل 
.حشبا*لآ، ولا لمحامحن المجد أحل *لا قال؛ ه المي 

واحتارْأحمد. الإمام قال ما على اللمثا، له جاز الحن«با توضأ فان 
أصحابمن رجالا رأيت مال• بمار، بن عطاء عن روي لما تنمية ابن 

وضوءنوضروا إذا مجنبون وهم المسجد في ون يجل.  ٠٥١رمول 
وداودالمنذر، ابن متهم اللم أهل محن جماعة وذهبؤ ، الصلاة 

(.٢٩٩)برتم أحر بلفتل وأحرجه (، ٢٩٨)لم مأحرجه )١( 
تصحيحه،ني مختالف، حل،يثا وهو ( ١٣٢٧)حزيمة وابن (، ٢٣٢)داود أبو أحرجه )٢( 

(،٣٣٢)ه/ والإيهام• •الوهم غي المهيان ابن وينه حزيمة، ابن صححه فقي. 
الأوءلار•رنيل في الشركاني صحعحه كما (، ١٩٤)ا/الراية• •نص، في والزيلعي 

١بإساده( بأس )لا باز؛ بن المنير هد الشخ وقال (• ٢٧٠)ا/ 
وبالغبم،(، )لا المض: عيد ونال (، ٤٤٣)؟/رمته• في المبقي صعقه و٠ 

رذمالعلام• امحة انظر: باًلل(. )إنه (: ١٨٦٨)•المحر• في فقال حزم، ابن 

(.٣٤٥_ ٣٤٤/٢١)•الفتاوى• )٣( 

بنهشام عن محمد، بن المزين هل• طرين، من ( ٦٤٦)منصور بن سعيد أحرجه ( ٤١
فيكرم.٠ . . تال: ار يبن عطاء عن أملم، بن نيل. عن سعد، 

فيهلكن لم، مرجال من الدراوردي محمد بن المزيز هد حن، سنل• هل•ا و٠ 
وفي( ٦٣٣/٢•الميزان•)في حاله الذهبي لخص كما فهو حففله، تل من صحفا 

=في كثم ابن الخافظ نول وأط الخدبثاّ حن صدوق بأنه (: ٣٦٨/٨١ير« »ال



المجدوالحائض الجنب لحول م - المسجد حضور احكام 

لأنفيه، واللبث المجد الجنب لحول جواز إلى حزم وابن الظ-اهري، 
صححل١،.دليل متعه في وليس الإباحة، الأصل 

المجدمن منعها في فليس - اء النقومثلها - الحائض وأما 
غيروكلاهما الجنب، على القياس أو - المتقدم - عائشة حدين، إلا 

فيجوزهازا وعلى فيه، لبثها أباح الجنب لث أباح من فإن ولذا ناهض، 
العلمأهل وس المجد، تلويث، س تحزز أن وعليها المجد، في لثها 
كماتيمية، وابن المالكية قول وهو بالضرورة، لبثها جواز حص من 

.، ذللث،ل تحو أو مطر كان أو شديدا، البرد كان أو ها، نف'على حانتؤ لو 
أولفي تندم ما على - المجد ومكتبة ساحته، المجد حكم في ؤيدحل 
أعلم.واش المجد. حكم لها لأن -؛ الكتاب 

٥٥٥٥٥

تقدم،لما نغلر، ففيه  ١١ملم ثّرءل على صحيح ساد ل *هذا )آ/هي'آ(؛ ااش.يرهاا =
منتثنى ؤيأوهام( له )صدوق ت االتقري.باا في الحافنل •كنه قال سعل. بن وهشام 

بحل.يثه،ومعرفته له ملازمته لملرل فيه، ثقة فإنه أسلم، بن زيد عن روايته ذللث، 
بننيد في اكاس أنبن، معد بن ارهشام قال؛ أنه داود أبي عن الأحرى تقل ولدا 

)ال/يمآ([.التهدب، ل>تهدب أملم، 
عنمعد، بن هشام عن وكيع، ثيخه عن ( ١٤٦)ا/سة أبي ابن غدرواه و٠ 

.فيه،(ث فحد المجد، يدحل نم يجنبا، منهم الرجل ؛اكان قال؛ أملم بن زيد 
الإسنادفي زاد الدراوردي فهل سار، بن عطاء ذكر بدويا ورد السياق وهذا 
سعيدا.'صتن ععحئق هذا إلى أشار آحر؟ حديث، هذا أل، أو صناء، الأول 

(.١٦٠)آ/»الجموعا((، ١٨٤)أ/»المحالىاا(، ١١٠)آآ/»الأوسءلاا)١( 
الدّوفى،)ا/؛با(.رحاشية (، ٢٦/١w>ءج٠رعاكتlوى«))"١( 



ااوحهم|1ت،س ا
المسجدالكافر حول لق 

ٌنبرجل فجاءت حيلا، النص. بعث نال: ه هريرة أبى عن 
المجدسواري من باؤية فرطوه أثال، ين يمامة ت له يقال حنينة بتي 

لأنالمجد؛ الكافر يحول جواز على دليل الحديث ى ف٠ 
وكانالمسجد، في أثال بن ثمامة ربهل على ه، الصحابة أم الرسول. 

نمامة...؟،.يا عندك اماذا ويقولI أيام ثلاثه به يمر 
كماعناغ، لغرض ذللث، يكون أن ت منها بقيود؛ العلماء أكثر ونيدْ 

مماذللتخ ونحو للمحاكمة يدحل أو إسلامه، يرجى أو علم، أو قرآن، 
يجوزفلا ؤإلأ الملمين، بإذن ذللث، يكون أن ومنها الأدلة، من تماد ي

هيرواية في والحنابلة والمالكية، الشافعية بعض قول وهذا لحوله، 
،.الذب١٢
المساجد،جميع الكافر لحول يجوز أنه ت الناني القول و٠ 

،حزم ابن فال وبه ،، الشاiعىلعليه نص ما وهاوا الحرام، المجد إلا 
[٢٨]ي: ألمحاءه آكجد a محت ألثثجك تعالى: كوله 

بدنيه.نجاسه المشرك نجاّه أن على بناء 

المجد(،المشرك )دخول باب ارالصلاهء، كتاب فى مختصرا البخاري أخرجه )١( 
بننمامة وحديث، حنيفة بني )وفاو باب ٠الغازياكتاب نى وأخرجه ( ٤٦٩)

سمعانه القبري سعد أبي بن سعد طريق من ( ١٧٦٤)ومسالم (، ٤٣٧٢)أثال( 

ص.تق);/ع؛قس).ا7ا؟(، 
)أآ/؛آا(.ب ابن •فتاوى (، ٢٤٥/١٣)

»الحلي«)؛/م؛م(.)٤( «الأم«)؛/-آم(. )٣( 



المحدالكافر لحول م — اسجد حضور احكام 

١لصوصي،بجمح عملا فيه ولأن أدلته، لقوة أظهر، الأول والقول 
وصلاثهمالملمض رأى إذا المصالح من الكافر لحول على يترب للما 

بالمصالحةتقييده من بد لا لكن هه يمامة من وم كما وقراءتهم، 
بمااض رسول عهد في المسلمين مجن يحدث تصرف كن لأن والإذن؛ 

فيوع كما .، الرسول فيه يأدو، أن بد لا فاته العامة، بشؤونهم يتعلق 
أعلم.وافه ثمامه، ربط 

فدممثن وكان - مطعم بن جبير حديث في ورد ما ذلك: أدلة ومن 
زبالهلورل الغرب في يقرأ النبي. سمع أنه - بدر أساري فداء في 

بعيرهوعهرأ السجد لحل فائه ثعلبة؛ بن صمام قصة - أيصا - وورد 
.٢٢٣نم الإسلام، عن الني. ومال ب، 

منمنعهم : بهاالراد بأن عنها الأولون فأجاب الكريمة، الأية وأما 
قالببراءه، يوذذ أن عليا بعث الرسول أن في ورد كما الحج، 

انماميحد يحج )لا النحر: يوم منى أهل في علي معنا فأين هريرة• أبو 
الهجرةمن تسع ّته كان وهذا عريان(. بالبيت يهلوف ولا مشرك، 

منالكافر منع على الأية بعموم الاستدلال قوة لي يغلهر والذي 
أعلم.وافه الحرام، الجد لحول 

فانهبالحاجة، أو بالصلحة مقيدا المجد الكافر يحول كان ؤإذا 
وصعأو المساجد تعمين الكفار يتولى أن ينبغي لا أته ذللئ، من تماد ي

الكمارولأن المسالمين، من يقوم؛1.^، من يوجد لأنه لها؛ مخْلهلاُ.ث، 
،نأه تنفعند او جد لم١ محهلعل تممم عنلء الغّن من يومنون لا 

)٣٦(.المتاري أحرجه )٢( (. ٧٦٥)الخاري أخرجه )١( 
(.١٣٤٧لم)وم(، ٣٦٩)البخاري أخرجه )٣( 



المسجاوالكافر لحول ش - المسجد حضور أحكام 

فىيغشون أو الكنائس، هيئة من قريبة هيئة على المسجد يصممون ففد 
تكثيت'اذلك في إف ثم وسلا،. الدين لهذا أعداء لأنهم والماء، المفيد 

اضيتقوا أن ات المومأصحاب وعالي الملمين، بلاد في لموالهم 
غيرالعامله الأيدي يتقدموا فلا ومجتمعهم، وأموالهم هم أنففي تعالى 

Iيقول تعالى الله فإن الخلين، من للعمل أتقن ألهم بحجة الملمة، 
الملمةفالعمالة [، ٢٢١آعج؛كمه وثن مثمك ين حز مقين تبد وؤ 
أعلم.تعالى واممه الملمة، غير العمالة من خير — كانت، هما م- 

٥٥٥٥٥

Xoy^/U)اوملكة« الخناء كبار هئة »أبحاث انظر: )١( 



الثانيااض،و 

انمجدحضور أحكام 
حكماوعشرون سة وفيه 

س|وحهء 

t_؛^،تهاهد 

ضانأشد، بل منزله المجد بنذل1ءة مطالب لم مكل 
داخلض في ليتمن كريهة، رائحة وكل ومدر، وسخ كل عن الماحي 
منبها على ما لإزالة المسجد؛ لحول إرادة عند نعله يتعاهد أن المسجد 

ساحةأن رب ولا غيه. تساقط إذا المجد نجاسة فى محبنا يكون أذى 
الداخليالجزء إلى ؤلريما كونها ويكثر المجد، حكم في ورحبته المجد 

المعلين•أذى من وصيانتها بها الاهتمام يتمن هنا وس المسجد، من 
لاه.ا رسول بينما نال؛ هع الخيري سعيد أبي عن ورد وند 

القومذلك رأى فلما يساره، عن فوصعهما نعليه حلمر إذ بأصحابه يملي 
علىحملكم اما قال؛ صلاته الله. رسول قضى فلما نعالهم، ألمزا 

فقالنعالما، فألفا نعليك ألقيت رأبماك : قالوانعالكم؟! إلقائكم 
-نال: أو - تدنا فيها أن فآحبرني أتاني . -بمربل *إن اض.؛ رمول 
نعليهفي رأى فإن فلينظر، المجد إلى أحاكم حاء ارإذا وقال: أذى،. 

فيهبماأأا/وليصل فليمسحه آوأذى، فيزا 

فياختلف لكن لم، مشرط على صحيح رإسادْ (، ٦٥٠داود)أبو أحرجه )١( 
منشاهدا له إن نم حاتم، أبو غال كما أرجح، والوصول ؤإرساله، وصله 
وهووب.  Ci'i/y)والمهقي (، yroالخاكم)\/أحرجه ه أس حديث 



التعلننعاس . المسمحد حضور احثام 

Iمائل عر دق الحدث ئهدا 
كانواه الصحابة وأن العال، في الصلاة مشروعية الأور: المالة 

نعالهم.في يصلون لا فإنهم لليهود، مخالفة هذا وفي نعالهم، في يصلون 
Iمنها كثيرة؛ نصوصن يالنعال الصلاة مشروعية على ئد وقد 

بنأنس سألت دالت الأزلي، يزيد بن سعيد لمة مأبو رواه ما 
أنعم  ijlsنعليه؟ في يملي س الني أكان ماللث،ت 

الله.رسول رأينا ت مال أبيه، عن الئئير بن الله عد بن يزيد وعن 
فييصلي 

المجدكان إذا سئما لا أحيانا، نعليه في يصلي أن للمملم ؤينبغي 
غرلالصحراء في أو العيد، مصلى أو ربه، مي أو مفروش، غير 

الناس.بين ؤإشاعتها نة، التهلييق ذك فوائد ومن ونحوهما، نزهة أو 
ؤيرىالنعال. في الصلاة استحباب العلم أهل من فريق ؤيرى 

يدحللا ذك لأن المحبات؛ س لا \لث->ص، س بها الصلاة أن آخرون 
منكان ؤإن الصلاة في العال ولبس الصلاة، من المهللون المعنى في 

ئمصنمن. الجاسات فيها تكثر التي الأرض ة ملامأن إلا الزينة، ملابس 
الرتيةلمّهده عن بها 

تلأمرين نعليه في يصلي لا فإنه مفروقا، المجد كان إذا أما 
العنايةمع حتى فرشها تلويث، من لم تلا المساحن. أن الأول! 

قالولدا والرائحة، باللون اكأنر مريعة الفرش لأن وتفمدها؛ بالمحال 

الاا.هي.عنه وسكّت، الحاكم، قال كما البخاري، ترحل على صحيح ل.سث، ح =
(.٥٥٥)لم وم(، ٣٨٦)البخاري أحرجه )١( 
الصححءرجال ورحاله (. ٣٨٤)ا/الرزاق، عبد أحرجه )٢( 
و»كح(، ni/X)المعاني بحانية العين. دقيق لابن الأحكامء ررإحكام انذلر: )٣( 

الادك،«)ل/إبمأ(.



العالينماهد — الهسجد حضور احكام 

عدمأي• - عدمه ينبغي المجد فرش تلويث حثي )إذا عائدين؛ ابن 
)ؤإذاالممد؛ يفيق ابن وقال ، تلماهرة( كات ؤإن _ بالنعال الصلاة 

الثانية؛لدمت الجامحة إزالة ومراعام الحين مصالحة مراعاة تعارصت 
المصالح(جلب باب من والأحرى المفاسد، دفع باب من لأنها 

حينبنعالهم العناية عن الغفله الماس على الغالب أو الثاني؛ الأمر 
محلولمع فانه بها؛ الماجد لحول اعتادوا إذا محيما لا المسجد، يدحالون 

•بها عنايتهم نقنق الزمن 
القدرمن لها مثلهر بالأرض ودلكها المعل مسح أن الثانية؛ المسألة 

لحولعند بالأرض ودلكها نعله مح على المسلم ،، والأذى^ 
فيالأذى تافمل إلى ذس ينئي لئلا بها، الصلاة يرد لم ولو المسجد 
المسجد.لحول في العجلة نتيجه الماس، س كثير تركه أمر وهلءا المسجد، 

عنوضعهما وطء وكان نعليه حلع إذا المصلي أن الثالثة؛ الخألة 
ناس،اره يوعن يمينه عن وكان الصف في غيره مع كان ؤإذا اره، ي

الله.رسول عن ه هريرة أبي عن ورد ّ رجليه؛ بين يضعهما فإنه 
بينلبجملهنا أحدا، بهما ٠^٥ فلا نعليه، ؛^ ٠٥أحدكم صلى ررإذا قال؛ 

فيهما®ليمل أد رجليه 
فيؤذيغيره، يمين عن أو حلفه، أو أمامه، نعليه يضع المصلين وبعض 

المسجدساحة في كما المحفوف، تقارب مع سئما ولا الآحرين، بهما 
ذلك.عن بعيدا فيهما ، فليتهسفالآ-حرين، أذية عدم هو والمقصود الحرام، 

)Y/؛؛r(.عابدين ابن حاشية )١( 
وانظر؛(، ٤٩٤)ا/-ااذنح بوقارنه (، ٣٤٥)Y/الأحكام، راحكام )٢( 

)؛م/هآا(.الإسلام لشخ الفتاوى، رمجموع 
(.١٦٦)^/القيم لأبن الشيْنان، مماتي من اللهفان رإغاثة انظر: )٣( 
(،٣٠١)نة، الررضح في البغوي حلريقه ومن (، ٦٥٥، ٦٥٤)داود أبو أحرجه )٤( 

والخاكم)ه/م\هه(، حبا0 وابن شيبة أبي ابن - أيضا - ورواء 
محواهل..له والحادث (. ٢٦٠)ا/ 



ااوحهءاثنا| ا
الدحولعند البمض تقديم 

اليمني؛الرحل تقديم وهي حاصه، صفه المسجد ليحول أن اعلم 
بقدهو لما ار واليالتكريم، باب من هو ما لكل اعدت اليمين لأن 

فيهاثبت أنه ْع •عجالة، أو حهلأ كثيرون بها بخ-ر؛ الصفة وهذه ، ذللث، 
خاصة.ونصوص عامة نصوص 

تبدأأن المجد يحلن إذا السنة )من ثالت أنه )جهته أنس فعن 
،•السرى(أ برحالك تيدأ أن حرجت، ؤإذا اليمنى، برحلك، 

كذا(السنة )من الصحابي• مول أن )والصجح ت الباري فح في قال 
ارفع(أة.عر محمول 

المجدلحول في التيمن )باب ررصحيحه،،) في . البخاري قال 
اليسري،برحله بدأ ضج فإذا اليمنى، برحله يبدأ عمر ابن وكان . وغيرْ( 

١^٥٧٤ما التيمن يحب، . الّبي، ركان ت بلفغل ها عائشة حدبن، ذكر ثم 
.، وتنعله(أ ورحله ؤلهوره في كله شأنه في 

يدلعمومه لأن ؛ عمومه حسن، من للترجمة )م3؛لا؛قته العيني! مال 
(أالمجد لحول في باليمين الثداءة على 

رىواليلشرفه، باليحول؛ اليمنى )وحصت، I علان ابن وقال 
الأداب(من كغيره به الاعتناء ينبغي مما وهد'ا لخسته، بالخرؤج؛ 

الذمي.منه وسكت، ، مسالما؛ مرهل على صحح  ٠٠وقال! )ا/ها'آ(، الحاكم أحرجه ( ١ ) 
»نحالارى«)ا/ّلأه(.)آ(
(.oyT)\/ابرى« »فح وانظر: (. ٢٦٨)لم وم(، ٤٢٦)البخاري أخرجه )٣( 
)'آ/؟آ؛(.القارى، *عمدة )٤( 
(.٤٢)٢;الربانية، راكوحاته )٥( 



ااوحكءا1ث|وش ا
المسجددخول عند الدعاء 

الطاعةبيوت لأنها تعالى؛ اف إلى القاع أحب المساحد انت كّ 
أرثيؤيوحد، اض يعبد فيها التقوى، على رأساسها الرحمة، لزول ومغلثه 
عنورد فقد للحال، مناسبة جاممة أدعية إلى المجد لحل من الثى 

أحدكميحل ®إذا . اض رسول قال نال؛ )جهته أسيد أبى أو حميد أبي 
اللهمفليقل: حرج ؤإذا رحملث،، أبواب لي افتح اللهم فليقل: المسجد، 

إنيأمألأث،سمحالك«لا،.
لحلإذا كان أن4 الني عن العاص، بن عمرو بن اض عبد وعن 

منالقديم وملطانه الكريم، وبوجهه العتليم، بافه ®أعوذ قال: المسجد 
فال®فإذا قال: نعم. قلت: أقئل؟ لحنوه: عمه قال الرجيم،ا، الشيطان 

الوم«لآ،.ساتر ْني خفظ الشيطان: فال ذس 
أحدكمدخل ®إذا قال: اض. رسول أن كم هربرة أبى وعن 

وإذارحمتالئ،، أبواب لي افتح اللهم وليقل• اليي. عر فلملم المجد، 
،•الشيهلان من أجريي اللهم وليقل؛ . الشي عر فليسلم حرج، 

محيوردت ص •( لي• وافتح لي، اغفر )رب زيادة وأما (. ٧١٣)لم مأحرجه )١( 
أمهعن الحسن، بن اش محي عن نليم، أبي بن لين، ءزيق من ( ٣١)٤ الترمذي 

نالكما مقطع، صني وهذا الكبرى. فاطمة حدتها عن الحسين، سا فاؤلمة 
عاليتابعه وند الزيادة، بهدم تفرد وند ضعيف،، سّلءم أبي بن وليث الترمن-ي، 

مانهونل الزيادة، هدْ فيه وليس عانثة، بن إسماعيل الخدين، أصل رواية 
أعلم.وافه حافظ، ثقة ؤإسماعيل (. ٣١٥)الترمذي 

•الأذكار•)ص٣٣(،في التروي قاله كما حيد، بإساد (، ٤٦٦داود)أبو أحرجه )٢( 
فلعالهالبخاري•، اصحيح إلى ( ٧٠)أ/ يره• •نففي كثير ابن الخافظ عزاه وند 

أعلم.واممه سهو، 
(٤٥٢)حزيمة وابن (، ٧٧٣)ماجه وابن ٤(، * )؟/ •الكبرى• في ائي النأحرجه )٣( 



السجددخول عتد الدعام . المسحد حضور أحكام 

أليالخرؤج الفضل ومحوال بالدخول الرحمة طلب تخصيص ومحر 
منوحنته رضوانه ؤإلى تعالى الله إلى ^4، بما اشتغل المسجد لحل من 

اشتغل؛ابتغاءحؤج ؤإذا الرحمة، ذكر فناب والدعاء، والذكر الصلاة 
ألمبمأوهءييت  ١٥٣ت تعالى ئال الفضل، ذكر فناب الحلال الرزق 

ممززهص كة آضَ ^ آم م ِس نؤزا آمح، ؤ، أشنحأ 
•ا؛ات ]الجمعة 

العجاةيسثب ، بها أو الأدعية، هذه يعرف لا الناس س وكير 
فاليحرصنعاليه، هى ما تحالف صفة على يقولها أو المجد، لحول فى 

شروحلعنده تحمقت لخن الإحابة أقرب فما انمءاء، على المملى 
الدعاء!!

٥٥٥٥٥

تقال الضحاك، حدثنا قال! الحنفي، بكر أبى عن بشار، ين محمد طريق من —
مرهوعا.ه؛ هريرة أيي عن المشري، سعيد حدش 

من( ٣٩٥)ه/حبان وابن علي، بن عمرو خمِيق من ( )٦٨السني ابن أ-؛مجه و* 
(iiY/Y)البيهقي >ض ومن (، Y«n)\/والحاكم إبراهيم، بن إمححاق 

حسحديث وهذا به. الحنفي، بكر أبي عن ثلاثتهم سان، بن محمد عن 
المائيأن إلا ( ٢٧٧-  ٢٧٤الأفكار«)١; ءنمائج في الحافظ قال كما لشواهدْ 

وأباذئب، أبي وابن عجلان، بن محمد أن الحافظ نشل ففد بالوقف، أعله 
خهته،هريرة أبي عن المقبرى، سعيد عن فرووه عثمان، بن الضحاك حالفوا معشر 

عجلان،بن محمد من عندنا أثبت ذئب أبي )ابن ت النسائي قال • يرفعوه ولم 
.بالصواب. عندنا أولى وحديثه المقيري، معيد في عثمان بن الضحاك ومجن 

لأينءلأن)لإ/آ؛(.الربانية® والفتوحات )١( 



ااس اس ا
امحًولللمعف التقدم 

الإمام،من والقرب الأول، ، للصفالقدم ت اجد المحفور اداب من 
العظيم.الفضل من الأول الصم، في لما الصوص؛ ذلكر عالي دلت، كما 

فيما الناس يعلم ®لو قال؛ . اممه رسول أن هه هريرة أبي فعن 
لامتهموا،محليه يتهموا أن إلا يجدوا لم نم الأول والصم، النداء 

والصبحالعثنة في ما يعلمون ولو إليه، لأسنموا التهجير ض ما يعلمون ولو 
إليهاوالمادرة الصلاة، إلى التكير والهجير؛ ،. حيوالأ ولو لأننومحما 

يعلمون،أو تعلمون، ارلو قال؛ . المبى عن - هد أيصا - وعنه 
 U رواية؛ وفي 3نئ«. لكانت، المقدم الث ض u« ،هنئ«ص.إلا كانت

الأولءالصف .؛ اض رسول قال قال؛ هع كمبإ بن أبي وعن 
لأيتدرتموْاافضيلته تعلون ولو الملائكة، صم، مثل على 

أصحابهفي رأى . اممه رسول أن ه الخيري سعيد أبي وعن 
قوميزال لا تعدكم، هن بكم وليأئم بي، فائتموا ررتقدموا لهم' فقال ناحرا، 

•افمأْ، يؤ-مفم حش ياحردن 
ينبغيوأته الأول، الصم، فضل على تدذ وغيرها الأحاديث، فهال.ْ 

القرعةإلى الأمث أدى لو إنه حتى الصلاة، إلى بالبكير عليه الحرص 
فيه.مثروعه لتكانت، 

٤(.)ص؟ تخريجه تقدم )١( 
(.٢٤٦/٥)الأير لأبن ورالهاة* (، ٩٧)Y/ابري« »ذح انظر: )٢( 
(.٤٣٩)لم مأحرجه )٣( 
تعالى.اممه ثاء إن )صا"لا(، في تخريجه سآتي )٤( 
(.٤٣٨)مسالم أحرجه )٥( 



الأولللصف التقدم — المسجد حضور احكام 

متهدماصاحبه جاء مواء الإمام، يلي ما هو الأول• بالصف والمراد 
٠الفضيلتين بين فجمع التبكير، فصيله حاز المتقدم كان ؤإن متأّمحرا، أو 

ويحرصبها يهم أن للمسلم يشغي عظيمة مرايا الأول الصف وفي 
.منها طرقا الباري فتح في حجر ابن الحاففل ذكر وقد . بها الهلثر على 

المجد،ليحول والئتق الذمة، حلاصى إلى اكسارعة ت ذلك، فمن 
واللأمةعليه، والفتخ منه، والتعللم قراءته، واستملع الإمام، من والقرب 

قدامه،يكون من رؤية من البال وسلامه يديه، بين المارة احنراق من 
المصليزلأذيال من سجوده موضع وسلامه 

والجلوسالصلاة إمكان ءع الأول بالصف يهتم لا من الناس وثى 
فيأو المسجد، وسهل متنملأ ويقم، ٠^^١ الجد يدحل فتراْ فيه، 

وهذاالإمام، جهة من حلوْ مع الأول الصف محنرف في يقم، أو ، موحرْ 
ابباكتالمبالاة عدم أو الجهل مبعثه فيه، وزهد الخير، عن رغبة 

.الختعان!فاض الفضائل، 

فيوصم، الناس أود حاء )فمن ت تيمية ابن الإسلام شيخ يقول 
فضولأو الصلاة، إماءة ذللث، إلى ضم ؤإذا الشريعه، حالف، فقد الأول، غير 

تركفقد عنه، المجد يصان مما ذللث، ونحو محرمه، أو مكروهه أو الكلام 
يعتقللم ؤإن اض، ٠لاعة من الخثروعة الحدود عن وحرج الشراع، تجز 
وأمثالهتحمله التي البالغة العقوبة استحق اف أمر اتباع ؤيلتزم فعله ما مص 
أءلم(لآ،.واف عنه، اض نهى ما وترك به، اض أص ما أداء على 

فيداخلون لأنهم الأول؛ الصف، إلى يتقدموا أن العلم لعللبة ؤينبغي 
الذينثم يلونهم، الذين ثم والئهئ، الأحلام أولو منكم لاليلتي قوله 

طونءم-«ص•
(.Y'AA_«)رفح )١( 
.تخرحه)_UU( تقدم )٣( ر ٢٦٢/٢٢امجمعناوياينسةا))٢( 



الأولللصف التقدم - انمسجد حضور احطام 

إلىفالأنفل الأفضل تقديم الحديث هذا روقي النووي• مال 
استخلاف،إلى الإمام احتاج ربما ولأنه بالإكرام، أولى لأنه الإمام؛ 
لهيتفطن لا لما هو العالي الإمام لتنبيه يتمثلن ولأنه أولى، هو فيكون 
الناس،ؤيعلموها ؤينقالوها ؤيحففلوها، الصلاة صفة وليضبعلوا غيره، 

• ٢١•(^• وراءهم• من بآفعالهم ولقتدي 
أولوالأول الصف في يتقدم أن )السنة ااالإنماف®ت صاحب، وفال 

يليأحمد: الإمام تال وأفضلهم، أكملهم الإمام يلي وأن والمن، الفضل 
الصيال(أؤيوحر القرآن وأهن الشيوح الإمام 

-الإمام من والدثو الأول الصم، على المحن، وهو - الحكم وهذا 
التأحرحمهى في فيمن الماجد، حضرن إذا الماء أما بالرحال, حاص 

البابفي بيانه سيأتي كما الرجال، صنوف وعن الإمام عن والمعد 
تعالى.اه ثاء إن المالث، 

فيالمأموم اعتماد جواز على دليل ه سعيد أبي حديث، وفي 
للإمام.متابعا يراه ثدامه صف، على يسمعه ولا يراه لا الذي إمامه متابعة 

رؤيةتشترط فلا المحفوفث،، وتحدديتؤ الجماعه كثريت، إذا هذا، وعلى 
البناء،داخل الإمام كان لو كما وهذا صونه، سماع يكفي يل الإمام، 

اكيالماجد في كما اكاني، الدور في أو الجد ساحة في والمأموم 
دومحئن•من تتألف، 

معصحتؤ متصلة غين كانت، فان متصلة، المفوفث، كانت، إذا وهذا 
لأنًحتج ؤإنما فالأول، الأول الصف، إتمام في المنة لخالقه الكراهة، 
الجماعة.محل في حصل فقد فيه حصل س فكل للجمامة، مبي المسجد 

صحت،الصفوف ايصلتإ فإن الجد، خارج المأموم كان فإن 

(.٤٠٠)؛/بمآّ؛_ ملم، صحح على الووى 'شرح )١، 
»الإماذ،«)'؛/ها/'؛(.)آأ(



الأولللصف التقدم — المسجد حضور اح9كام 

ذلكلأن ؛ وغيره تيمية ابن ذلك نقل خلاف، بلا المأموم صلاة 
تتصللم إذا وأما الصفوف، اتصال س_ا بالمسجد ملحق الموصع 

Iالعلم أهل بين حلاف موصع نهو الصنوف، 
جدالمخارج كانوا إذا تمح لا الصلاة أ0 الأول؛ فالقول 

وبهذلك، نحو أو طريق أو نهر من فاصل وجد أو الصفوف صل ولم 
الإسلامشيح اختيار وهو ،، الحنفيةل قول وهو ،، الحنا بعض نال 
في١لتجارJة المحلات أصحاُت، صلاة تصح فلا هدا وعالي ، تيمية ابن 

الحرام.للمسجد المجاورة المساكن في من أو أماكنهم، 
طريق،أو نهر بينهما كان ولو تمح الصلاة أ0 الثاني: والهول 

المشهورهو وهل.ا الصلاة، بعض في ولو المأمومين أو الإمام رزية بشرط 
أحمدرعن ورواية الشافعي، ميما من 

رينهأو وراءه من أو الإمام صوت سماع يكفي أنه الثالث،؛ والقول 
نولوهدا نهر، أو ؤلريق من الفاصل ذك يمنع ولا وراءه، من أو الإمام 

الرحمنعبد والشيخ قاسامة، ابن اختارها أحمد، عن ورواية ماللئ،، 
السعدىلآآ.

كانإذا الصنوف اتصال من بد لا أنه - أطم واش - والأظهر 
وذللئ،فيه، يصلي أن يمكن مكان المسجد في وله المسجد خارج المأموم 

الأفعال،وفي ااuكان في والاتفاق الاجتماع الجماعة من المقصود لأن 
أعلم.تعالى واف 

(.٢٩٣>الإنصاف«)\/)٢( •؛(. V/YT)•الفتاوى• )١( 
(.٥٨٨-  ٥٨٤)\إ ءاباوين« ابن •حاشية (، ٥٨٤)\إ الصناتع• •بيانع )٣( 
»اكاوى«)م؟/'ا؛(.)إ(
(.٢٩٤-  ٢٩٣)٢;•الإنصاف،•»المءموع« )٥( 
الجالية•»اسارا-تخ )Tإ٦^(i »اسي« (، )Y/٦٣خليل• على ءالخرشي انئلر: )٦( 

)ص*ْ(•



الأولللصف التهدم — المسحد حضور احخام 

اكبويالمسجد فى الفاضل المكان 
أمامالذي هو . اف، رسول مسجد في الفاصل المكان أن اعلم 

كثيريفهمه ما وليس المجد، قبلة قي التي الزيادة في النبوي المحراب 
فيكان الذي القديم، المجد في هو الفاصل المكان أن من الناس مى 

المحرابموصع هو والذي ها وعثمان عمر زاده ما دون . عهده 
ايوم•

وهمهك المحابة ووراءه الزيادة تلك، في يقف، كان ظنه عمر إن 
أنهمبهم يظى وهل الفاصل، المكال هو هذا أف على ومتفقون متوافرون 

أفضل؟!موصعهم غير في الصلاة أن ويعتقدون الفاصل، المكان يتركون 
اعتقاياالقديم؛ المجد موصع في للملأة يزدحمون اليوم والناس 

الزيادة،دون الموصع ذللث، في تتكامل الصفوف فترى أفضل، أنه منهم 
مرعية؛مخالفات، فيه لكن الرسول. محبة إليه الدافع كان ؤإن وهذا، 

تمنها 

يدذما ثبت، وند فالأول، الأول ؤإتمام الصفوف وصل ترك . ١ 
نطعومن اف، وصله صما وصل من وأ0 الصفوف، بوصل الأمر على 
اف.قطعه صما 

متقدمايحضر لمن إمكانه ْع الأول المم، في الصلاة تفويت، - ٢ 
الإمام،يلي الذي هو الأول المحق، أف المعلوم ومن عنه، يرغبه ولكنه 

منوالدنو احي المبحضور المبادرة على هؤ النثي ح—، وقد أسلفنا، كما 
.أيصاتقدم كما الإمام، 

أمه عمر فإن ه الصحابة لهدي مخالفة ذلك في أن , ٣ 
وراءللملأة ابقون يتكانوا أنهم يغب ولا الزيادة، هذه في المحابة 

الأول.المفؤ على ويحرصون الإمام، 
منكغيره النبوي المجد في الأول المم، على لم المفليحرصى 



الأولللصف التقدم - المسجد حضور احهكام 

القديم.المسجد موصع ني ؤيصر عنه يتأخر بمن يخر ولا المساجد، 
الصحابةصلاة فإن المسجد، من لمت الزيادة هذْ إل ت يقال ولا 

.قطعا المجد حكم في أنها على داذ فيها 
كألفأو صلاة ألف من حير مدا مجدي ش اصلأة نوله وأما 

فهذا،؛ ١١٠٣١الحرالمجد يكون أن إلا اجد، الممن موا0 فيما صلاة 
بهالمراد ولأكر^ الحادثة، الاصافات في الأجر مضاعفة نفي به ينمل لم 

فيالرسول. بناها التي اجد المفي التفعيف، نفي ~ أعلم اش و~ 
راهدالإت بقوله بمجده خاصثغ التضعيف أن فأكد قباء، كمسجد المدينة 

أءا1ملآ،.وافه فيه، سينال ما إحراج ينمي ولم 
الموضؤع،هدا حول نفيسا كلاما تيمية ابن الإسلام لشخ رأيت وقد 

.مسجده في الزيادة حكم بآف الأثار جاءت )وقد I يقولهتا، فأنمله 
الحرامالمسجد أن كما صلاة، بألف الصلاة فيه معقل المزيد، حكم 
إلايكون لا والعلواف فيه، الطواف فيجوز المزيد، حكم فيه الزيادة حكم 

فييصلون أنهم على الصحابة اثفق ولهدا منه، خارجا لا الجد في 
ذلكوعالي عثمان، نم عمر زادها التي الزيادة من الأول الصف 

غيرفي صلاة تلك لكانت ، مجده حكم حكمه أل فلولا كلهم، المسلمين 
عنالعدول على يحاففلون لا بحدهم الملمين وسائر والصحابة مجده، 
بهجاءت الذي )وهذا قال؛ ثم بذلك(، ؤيأمرون مسجده، غير إلى مجدْ 
!قالوافإنهم وعملهم، المتقدمين الأئمة كلام عليه يدل الذي وهو الأثار، 

بهجاءت الذي هو قالوه الذي وهذا أفضل، الإمام خلفا الفرض صلاة إن 
زادمما كليهما فان ها وعثمان عمر عهد على الأمر كان وكذللث، المنة، 

الضمنةالأحاديث |طالأن وراجع (، ١٣٩٤وملم)(، ١١٣٣)المخادي أخرجه )١( 
(»i٤٠٣/٢والمرصوء.)

الوفاء«)ا/ا/هم(.روظءانظر: )٢( 



الأولللصمه التقدم - المسجد حضور احكام 

وكيلكالزيادة، قي الخمس اكلوات ني منامه فكان المسجد، تلي من 
لكنؤإذا والإجماع، السة فيه يقام ما أفضذ هو الذي الأول الصف مقام 

مسجده،في منها أقفل مسجده غير فى الملام تكون أن فيمنع كيلك،، 
جده،مغير ني يصلون كانوا الأود والمموف، الخلفاء يكون وأن 
حرينالمتأ بعض رأت لكن هذا، حلأفث، السلف من أحد عن بلغني وما 
منملئا ذلك، ذكر لمن علمت وما مسجده، من ليست الزيادة أن ذكر قد 

الُلماء(لا/

٥٥٥٥٥

1)صا"\،ا_ا/أ،الأسغا*ة« ااتلخصىاب، بهامش انملوع الأخاتي" »الردعلى )١( 



ااسم ا

المسجدق من على السلام 

قال:قيه، يملي قباء إلى اف رسول حرج قال: ه عمر ابن عن 
رأثكيف لبلال: فقالت قال: بملي، وهو عليه قلموا الأنصار، فجاءته 
يقولنال* بملي؟ وهو عليه يلمون كانوا حين عليهم يرد الله. رسول 
وجعلأمقل، بطته وجعل كفه، عون بن جعفر وبط كفه، وبط هكذا، 
،•١٧^إل ظهرْ 

وأنهالمصلي، على لام البجواز قال من الحديث، بهذا استدل 
بلسلامهم، عليهم ينكر لم المي. لأن ذللثج؛ في كراهة لا 

لة،الحنابمذهب، وهو >ها، عمر ابن قول وهذا عليه، أنرهم 
القاسمابن ونقل الجمهور، إلى حجر ابن الحافغل وعراه والشافعية، 

وحكىالمصلين، على اللام يكره مالك، يكن لم قال: أنه ماللئ، عن 
،،المصليل على الرجل لم يأن يعجمه يكن لم أنه وهب ابى عنه 
(،٩٢٧الصلاة()ني لام الباب،)رئ كاب،»الصلأةأ، ني داود أبر أخرجه )١( 

نال:نافر، ثنا معد، بن هشام ثنا عون، بن جعفر ؤلريق من ( ٣٦٨)والترمذي 
وأحرجهداود، أبي لمقل وهذا الحديث،، فذكر ٠ ٠ ٠ يقول: عمر بن افه همد ممعّثؤ 
كان)نال: نيآحرْ: أن إلا به، هشام حدثنا وكيع، >دق من ( ٣٢• )\<T/ أحمد 

الألبانيصحم والحديث، ، صحح( حن حديثخ )هذا الترمذي: ونال يدم(، ينير 
منفيه صعدمتكلم بن هشام أن »عر(، ٣١٨)(، ١٨٥)المأحيأحةارقم •الميالة في 

)الذيالألباني: وقال أوهام(، له )صدوق •التقريبج•: في الحاففل قال حفظه، تل 
يحتجفلا المخالفة وْع يخالفح، لم إذا الحديث، حن أنه المحققين رأي عليه اصتقر 

(.٩١الغليل،)أ/ »إرواء رجب،)؟/هءآ(، لابن ابري« »فتح به(. 
(،١٨٩/١»ال٠Lلونة«)(، ٤٦٠)أ/رااسيا()أ/ه«ا(، ))المجموع، انظر: )٢( 

)م٧٨(.الماري، »فتح )ص٧٣(، داود، أبي رواية أحمد الإuم ))سائل 



المجادش من عر الملام — المسجد حضوو أحهكام 

المنذرابن لقول ا هذا واخار 
عنمروي وهدا المصلي، على لام اليكره أنه الثاني: والقول 

الإمامعن رواية وهو ؤإمحاق، والشعبي ءط_اء قال وبه )جهبع، جابر 
باللكلآمل٢،.فرد علظ ربما لأنه أحمد؛ 

لاماليرد المصلي بأن قال من - أيقا - الحديث بهذا واستدل 
لأنهامفهومة؛ إثارة كانت ولو الصلاة ئنهلز لا الإثارة وأن بالإشارة، 

قولوهذا حهتاب، لأنه بالكلام؛ الرد يبطلها الذي ؤإنما لحاجة، قليلة 
والحنابلةوالشافعية المالكية من الفقهاء جمهور 

قولوهذا بالإشارة، لام الرد للمصلي يكرم أنه الثاني؛ والقول 
علىنلم كنا قال: ظى عود مبن الله عبد ؛حديث، واستدلوا ،، الحنفيةل

عندمن رجحنا فلما علينا، فيرد - الصلاة في وهو - الله. رسول 
عليكلم نكنا افه، رسول يا فقلنا: علينا، يرد فلم عليه، سلمنا النجاشي 

سقلأ«لْ،.الصلاة ش ا>إل فقال: علينا، فترد الصلاة في 
صلاته.عن المصلي قل1ا يثعز اللام ولأن : قالوا

وهذاصلاته، من فؤغ إذا لام اليرد المصلي أن الثالث،: والقول 
وسفيانالخعي قال بل والمخعي، عطاء قال وبه خهم، ذر أبي عن مروي 

السلأملفاتبعه ؤإلأ عليه، فاردد قريبا كان فإن انصرفث،، إذا الثوري: 

(.٢٥•)م »الأومءلا )ا(
»الأومدل«(، Ur/Yثيبة«)أبى ابن »ممش (، ٣٣٧ارزاق«)Y/عبد »مهنفج )٢( 

(.٢٣٧/١)الصنائع® •ابدانع )٤( 
(.٥٣٨)ومسلم (، ١١٤١)المخاري أ-محرحه )٥( 
(،٨٤- شسةأ)y/٥٧ أبى ابن امضف،  iCrvA/yالرزاق،)عبد »مضف، انئلر: )٦( 

(.yoi)؟/رجب لاين ^، ٠٧١^ (، ٢٥٣/٣المدر)لأبن ءالاوث 



المجدش من مر الملام - المسجد حضور احكام 

)إنوقال! باز، بن العزيز عبد الشيخ واختاره أظهر، الأول والقول 
للامتدلألصالحه الباب هذا في الواردة الأحاديث فإن . أصح( القول هذا 

منصور؛بن إسحاق فقال بها، وعمل أحمد الإمام بها احتج وقد بها، 
نعم،ت نال الصلاة؟ في وهم القوم على ينلم هل افه؛ عبد لأبي )ملت، 

الحدث\ا،.وذكرهذا 

دونبالكلام الرد نفي على محمول فهو ظبع عود مابن حديث، أما 
الأدلارى.بين جمعا الإشارة، 

تكونالإثارة أن ورد فقد بالإثارة، يرد الممالي بأن القول وعلى 
أحرى؛صفالت، السنة في وورد الحديث،، سياق في تقدم ما على بالكفإ 

ولأنأير، لأنها التناحة؛ أنها والأظهر بالإصبع، بالإشارة الرد ؛ ومنها
برفعها.جريتإ العادة 

عن— أيما — عمرظئع ابن حديث، في الصفة هذه ورديت، وقد 
 V—عاليه،لمتخ فيصلى وهو . اض برسول مررُت، نال؛ هع، صهي

نال؛أنه إلا آعلم لا رواته• أحل سعد بن اللسث، وقال إشارة، علي نرد 
.؛إص؛عهأم إشارْ 

بإصبعهأشار يكون أن فيجوز بينهما، احتلافت، )ولا الثوكاني؛ قال 
حملاالإصبع باليد المراد يكون أن ؤيحتمل يده، بجمع ومره مرة، 

طىاس\أ،.للمطلق 

مصوربن إسحاق برواية راهويهاا بن ؤإسحاق حنبل بن أحمد الإمام ائل ررم)١( 
 A(٦٢٤ .) :ءح ض المزين تمد الشخ تعليق وانظر«(»ابرىAU/r.)

االأوسط«)"آ/ه؟أ(.)أ(
وأحمد(، o/r)والنمائي (، ٣٦٣٨)والترمذي (، ٩٢٥)داود أبو أخرجه )٣( 

اكرمدي.وحسه )ا'؟/آْأ(، 
(.٣٧٠)آ/الأوءلار« اتل )٤( 



المجدش من على الملام — المسجد حضور احهكام 

)جهمعود مابن حديث ني وذلك بالرأس، إيماء الرد ورد كما 
الرد(ت يعني برأسه؛ )فقال رواية• وفي برأسه(، )فأومأ ت وفيه 

الاهتصاروالأولى الحديث، لضعف نغلر، الصفة هذه ثبوت وفى 
الأوليين.الصفتين على 

وهدامرة، هدا فعل ه أنه الروايات بين )ويجمع الثوكاني! قال 
أعلم.واض ، حائزا( ذلك جمح فيكون مرة، 

٥٥٥٥٥

عالهيه، تقرئ وقد اوزي، الصلت بن محمل. رواية من ( ٢٦•)آ/ اليهقي أحرجه )١( 
ّيهم( )صدوق رالممريّ_،ات في الحاظ وقال السهقي، 

(.٣٧١»نءلالأوءلار«)آ/)٢( 



ااوحكماس1ه،،و ا
المسجدتحية صلاة 

-عبادته وأمكنة تعالى اض بيوت وهى _ اجد المحضور آداب ومن 
العبادة.لموصع ؤإكراما تعالى، ض تعظيما ركعتين، الداحز يملى أن 

يبتدئكما يهما، يبتدئ الداخل لأن المجد؛ تحية هي الصلاة وهده 
بالتحية.القوم عر الداخل 

ظيعالئلمى قتادة أبى حديث المسجد تحية مشروعية على دث وقد 
حتىيجلى قلا المجد، أحدكم لحل ُإذا الله رسول نال نال• 

يجلسُأا،•أن ئل ركضن *فليري ت رواية در ركمحن®• يصلي 
يلىكما - تعار الله بتوفيق - أبينها مهمه مسانل المجد بتحية ؤيتعلق 

المجد؛تحية حكم ■ الأدر المسألة 
إليهاالمندوب المنن من المجل. تحية أل على العلماء جمهور 

الأمرأن على الفتوى أئمة )اتفق حجرت ابن الحافظ نال واجبه. ولبست، 
عدمعلى العلماء )وجمهور العيد؛ دقيق ابن وقال ،. لالندب(ل ذللث، في 

ثملولكن ،. الملمين(ر إجماع )إنه النووي؛ وقال ،• لهما(ل الوجوب 
بالوجوبقولهم الظاهر أهل عن تهلال ابن نقل فقد نظر، فيه الإجماع 
بهصرح والأي وأصحا؛هلا"،، داود عن عياض القاصي ذللث، وحكى 

حزمابن 

(.٧١٤وملم)(، ٤٣٣)البخاري أحرجه )١( 
(.٤٦٧)Y/الأحكام، لراحكام )٣( (. ٥٣V)١/الارى« »فح )٢( 
الم«)ه/مآآ(.»ثرحم)؛(
(.٩٣/٢)البخاري، صحيح على  J(iajابن ؛اشرح )٥( 
(.٤٩)م/ملم، صحيح على عباض القاصي نرح  ١٠)٦( 
ا>اوحلى،)\/اأم(.)ي(



المجدتمة صلاة - اسجد حضور احكام 

الوجوب'عدم ش الجمهور وعمدة 
رقابيتخهلى رحل جاء ت قال خهئع سر بن الله عبد حديث - ١ 

اجلس، ١١الله رسول له فقال يخطب. س والني الجمعة يوم الناس 
.وتأحرت أبطأت ت أي ،؛ رروآن؛تاا،ل رواية؛ وفي آذت* فقد 

بتحيةيأمره ولم بالجلوس، أمره . الرسول أن الدلالة! ووجه 
واحة.غير أنها على فدق المجد، 

صماموهو - الأعرابي قصة في خهثه الله عبيد بن طلحة حديث - ٢ 
فاجابهالصلاة، من عليه يجب عما الله رسول سأل لما - ثعلبه ابن 

ثطئ\ىبأن إلا ١رلأ، قال: غيرئ؟ علي هل فقال: الخمس، الصلوات 
ير:يما امتدئ بالوجوب قال ومن 

ررفاليركعالأمر بلففل ورد وقد الماوكور، قتادة أبي حديث - ١ 
للوجوب،الإطلاق عند والأمن يجلى®، ررفلأ النهي وبلففل ركعتين؛؛، 

الأعرابيقصة في خهبع طالحة وحديث، للتحريم؛ الإطلاق عند والنهي 
اممه.ماء إن ّيأني كما صارئا، يكون أن يملح لا 

الله.ورسول الجمالّة يوم رجل لحل قال: خهئه جابر حديث - ٢ 
هو:والرجل ركعتين،. فصل ١١قال: لا. قال: ررأصأيث،؟ه فقال: يخهو_،، 

،٠ألم معند مسمى وقع كما الثثلفاني، سليالث، 
يعاسماالمسجد بتحية سليكا أمر الرسول. أن الدلالة: ووجه 

مؤكداتمن وهذا بالصلاة. وأمره مواله لأجل الخطبة وقطع جلي، 
فإنهيها؛ أور الخال هوا لكان حال، في التحيه سمهلت، ولو الإيجاب. 

والزيادة)إ/ددا(ّ وأحمد (، ٤٦٧داود)٣;أبو أحرجه )١( 
شواهد.وله حسن، إستاده والحديث (، ١٥٦/٣)حزيمة وابن له، 

(.١١)ومسلم (، ٤٦)البخاري أخرجه )٢( 
(.٨٧٥)ومسلم (، ٩٣٠)البخاري أخرجه )٣( 





المحيتحية صلاة — المسجد حضور احكام 

أعالملوافه المسجد، لتحية الموجبثن جواب هو الصلوات 
الأمرظاهن أن سث )ولا ت قتادة أبي حديث على العيد دقيق ابن نال 
إلمحتاج فهو الفلاهم، ض أزالهما ومن التحريم، الهي وظام الوجوب 
دلل(رى.

ت)أنول ت العيد دقيق ابن ثرح على حاشيته فى المنعانى وقال 
الأوامرمنتضى على الجاري هو ؤإيجابها الصواب، هو هذا 

•دالواهم،(ص 
لاح- الأجوبة من ذكز U أي: - هذا عرفنؤ )إذا الشوكانى: وقال 

الوجوب\".من الفلاهم أهز قاله U الذلاهر أف لك 
الوجوبسبب ولأن مأحذْ؛ لقوة قوي؛ بالوجوب القول أو والحق 

عداما أل على يدذ ما وبين هذا بين معارضه فلا المجد، لحول هو 
السننمن المجد تحية بأف قيل: إف لكن تْلؤع، الخمس الصلوات 

تعالى.اض عند والعلم بعيدا، ذلك كان ما المؤكلة 

النهي:وئتؤ المجد تحية • الثانية الخالة 
يعديدخل كأن الهي، وقتا المجد تحية صلاة في العلماء اختلم، 

قولين:على العصر، صلاة بحد أو الفجر 
عندالأصح هو وهذا المهي، وقتط المجد تحية تصلئ الأول: 

الإملأمشيح اختيار وهو أحمد، الإمام مذمج غي ورواية الشافعية، 
،٥٤٤تيمية ابن بط وقد • الجمح افه رحم المتم، ابن وتلميده تيمية، ابن 
عليهمريد لا بما وأيده القول، هذا أدلة 

الحنفيةمازم_ا وهو المهي، وقتح في مصلى لا الثاني: القول 

(.ilA/i)الأحكاما رإحكام )٢( )*؛/اءى. الأوطار• »نل انئلر: )١( 
»نٍلالأوطاد،)م/ا،ص.)٤( )1إس( اكعاتي« احاثب )٣( 
(.٢١٧-  ٠٢١ ، ١٩٩-  ١٧٨/٢٢)'اكاوى« ارمجموع انظر: )٥( 



المجاوحية صلاة - اسجد حضور أحهقام 

أحمدلالإمام عن وروايه والمالكية، 
تحيةأحاديث عموم العمومض؛ تعارض هو ت الخلاف ررس_، 

أحاديثوعموم تفصيل، غير من داخل لكل بالصلاة أمر وفيه الجد، 
حشالصح بمد صلاة الأ كقوله النهي، أوقات في الصلاة عن النهي 
عاموهذا ، السمس، تغرن، حى العصر بمد صلاة ولا الشمس، ترتفع 

تحيةفتي-^١؛ الجنس، لنفي التي >-)لأ( النفي يفيده كما صلاة كل في 
المنفي.العموم هدا في الجد 

بعدصلاة الأ ت ث، حديعموم تخصمص إلى الأولون فدهب 
الحدينا،هدا عموم من فأخرجوها المسجل، تحية بحدينا إلح الصح...اا 

تخصيصهثستا ند صلاة، الأ ، ^JUلأن وذلكؤ النهى، أوقات فى فتصلى 
عن)قهبه أنس لحدينا القواس؛؛ قضاء ت ذلالث١ ومن الخجل، تحية بغير 

ذلك،:إلا لها كفارة لا ذكرئ، إذا ظيصل صلاة ني »_ قال: المي. 
إذٍضئهأاص.ص ه 

قال:ظنه الأسود بن يريد لحديح، الجماعة؛ إعادة _: أيصا - ذللئؤ ومن 
الحنفب،مسجد في الصبح صلاة معه فماليت.، المي.حجته، مع شهدت 

فنال:يصليا. لم القوم أحرى ني هوبرجلين فإذا ا، انحرفصلاته قفى فلما 
تصليامُنا؟اامامنهكاأن فقال: فجيءبهماترعدفرائصهما، ، بهما* أعلي 

»فلأتسلأ،إةاكامقال: رحالما، في محلينا رمولافص يا فقالا: 
ناهالها(لأ،.لكما فإنها معهم، فصليا الجماعة، مجد أتيتما نم رحالكما، 

«الإماف«)آ/ا/اآ(.انظر: )١( 

(.٨٢٧)لم وم(، ٥٨٦)المخاري أخرجه )٢( 
(.٦٨٤)وملم (، ٥٩٧)الخارى أخرجه )٣( 
ونالاني)آ/آاا(، وال(، ٢١٩)والترمذي (، ٥٧٥)أبوداود أخرجه )٤( 

وهيفريمة، جمع بالصاد: والفرانص .  ١١صحيح حن بثا ارحل. الترمذي: 
(.٤٣١)U/ءالتهاية، ش ناله وكممها. ادواة جب بين اكي اللحمة 



المجدتحية صلاة - اسجد حضور احطام 

المجرصلى أن بعد مسجدا لحل لمن الجماعة إعادة جواز ش صرح فهذا 
نهي.وقت وهو يملون، أهله ووحد 

خهئعمطعم بن حبير لحدث الطواف، ركعتا أيصا - ذلك ومن 
الست،بهذا طاف آحدا تمنعوا لا منافر، عبد بتي ايا ت تال . النبي أن 

نهار*أو ليل من شاء ماعي أيه يصر 
صلاة(،الا حديث لعموم محمصه وغمرها الأحاديث فهذه 

وأحاديثالتخصيص، يدحله لم محفوظ عام المجد تحية وحديث، 
مخصوصة،كلها بل عمومه، على باق عام واحد حديثا فيها ليس الهي 

دخلهالذي العام على مقدم التخصيص يدحله لم الذي والعام 
،.التخصيص^
أنيكر• ما غير الهي عموم من المسجد تحية إحراج بوبي ومما 

والنهياض. ثاء إن سيأتي كما الخطة، حال المسجد بتحية أمر . الم، 
عنيشعله ما كل عن منهي السامع لأن أشد؛ الخطة ونت، في الصلاة عن 

تحيةيعانث، فإذا بتخفيفها، الثميع أمر حيث، الصلاة، حتى الاستماع 
١^٣٢.الأوفانخ ائر ّفي فسلها الخطة ونت، السجد 

إذاتفويت، الأسابح ذوايتؤ من كغيرها جد المتحية إن ئم 
الفلبخلأفؤ وهذا ثوابها، المصلي دث>و'أ السممحا لئن 'م، احرث 

الأوقات،من غيره ففي المهي وث المكلف، منه مح إذا فإنه المهللق، 
منالمغ في يكون قد بل حرمان، ولا عاليه تضييق فلا لفعله، متسع 

ؤإنبالهاه نفإحمام من ل،لمكأفا مملحة الأوهات، يعص في الصلاة 
وتال(، ٢٩٧/YU)وأحمد (، ٢٨٤)؛/اني والم(، ٨٦٨)الترمذي أحرجه )١( 

صحيح،.حن ءحديثح ت الترمذي 
و»إءلأمالونمن«>آ/آ؟"أ(.(، ١٩٥، ٢٣ْ/١٨«.ج٠وعالفتاوى«>انئلر: )٢( 
(.١٩٣، ١٩٢/TV)اكاوى« ءمجموع انثلر: )٣( 



السجدتحية صلاة — اتحسجد حضور احمكام 

٠الحوظر١،,أمر وهذا بنشاط، الطامة فعل على 
المذكورةالأوقات في الصلاة عن النهي أحادث شحمن هذا، وعلى 

كتحيةسس،؛ له ما منها ؤيخص الطالق، كالنفل له؛ سبب لا ما على 
الأدلة،تجتمع وبه — الله شاء إن — المختار الرأي هو وهذا المجد. 

أعلم.واممه كلهارى. بها ويعمل 

الصلاة:أس إذا صلاة لا الئالثت: المالة 
أوالفريضة، في والإمام المجد يحل إذا تشنع لا النافلة أن اعلم 

تحيهوصّأئ فلا ستقام، والصلاة يحل أو الإقامة، في المؤذن شؤع قل- 
عنظبع هريرة أبي يمن، حال لمموم الئ، وذلالحالات؛ في المجد 
ومحيالشوبث«لم. إلا صلاة فلا الصلاة أئيمت »إذا تال،: المي. 

فيالمؤذن أحذ ارإذا حان: ابن 
فيهافشيع أولها، من للفريفة يتقنا أن فيه )الحكمة الووي: قال 

التشاغلمن أولى الفريضة مكملات على والحاففله الإمام، ثرؤع عم، 
بالأفلة(لْ،.

عنالمهي وهو أحرى: حكمة )وفيه عياض: القاصي ومال 
الأئمة(لا■،.عر الأخلاق 
نشؤعفلا يراد: أن يحتمل صلأة« »ةلأ قوله: )إن العراقي: قال 

بصلاةيشتغل فلا يراد: أن ويحتمل الصلاة، إقامة عنل- صلاة في حينئذ 

(.١٩٦، ١٨٧/YY)"الخاوي• امجموع اطر: )١( 
عله.؛ءقفل باز بن العزيز مد الثخ وتملق )آ/هه(، الاركا'ا رفح انظر؛ )٢( 
(.٧١٠)مسالم أحرحه )٣( 
ثقات.إسناده ورحال (، ٥٦٥)ه/حان• ابن أصحح )٤( 
(.٢٣٠)0إ سلم• عر الروي راثرح >ه( 
(.٤٦)م/ماض للقاصي ملم• صحتح رثرح )٦( 



المجدتحية صلاة س المسحد حضور احكام 

فضيلةلإدراك المصلي؛ يمءل؛دها بل الإقامة، نل قيها ثميع ئد كان ؤإن 
منكلأ يحتمل المصلي، يقئلنها لم ؤإن بشها سثللر أنها أو انمرم، 

الأمر؛نآأا،•
بينالصلاة إقامة في الثرؤع بعد التنمل منع في فرق لا أثه واعلم 

بوهمهوما غيرهما، أو الفجر ركمي بين فرق لا أنه كما غيرها، أو الرانية 
بحجةالماكتوبة؛ في الإمام كان ولو الفجر ركعتي جواز من الناس بعض 
صحيح،غير فهدا الركؤع، قز أدائها من يتمكن وأنه القراءة، محلول 

فهوأمرنا عليه ليس عملا عمل أمن س؛ قوله لعموم بامحلمالة؛ وصلائه 
فيكون. الرسول أمر عليه ليس أقيمت قد والصلاة ركعتين وأداء رد(ارأ،. 
وقدكيف فاسد، فهو صاحبه على مردودا كان وما صاحبه، على مردودا 

.ردا أشد فيكون تقدم، كما ذلك عن الني نهى 
الصبح(،ركعتي إلا المكتوية إلا صلاة )فلا زيادة! من ورد ما وأما 

فيلأن وذلك، لها(؛ أصل لا الزيادة )هده البيهقى قال كما ِ فهي 
البيهقي!قال الثقفي. كثير بن وغباد اكليهلي، الفنصير بن حجاج إستادها 
رمجترولأل واكاني ضعيف، الأول أن التقريب: وفي ضعيفان(. )وهما 

فهلراتبة، في أو المجد، تحية في وهو الصلاة أقيمت، إذا لكن 
أقوال!ثلاثة يقهلعها؟ 

إلاصلاة فلا الصلاة، أييمث، ررإذا لعموم يقطنها؛ أنه الأول: 
الإقامةسماع بحد المافلة في سئ من يشمل عام الحديثؤ فان المكتوبة،. 

أحرجوقد ذللئ،، بعد الإقامة وسمع النافلة في نئ قد كان أو للفريضة، 

(.٩٧)T/الأوطار، انثلر: )١( 
فيوموصولا )البيؤع(، ني تعليها البخاري وأحرحه (، ١٧١٨)لم مأحرجه )٢( 

ابرىأ)؛/ههمأ(.أذع 1^; )|_(. 
(،٢٦٤/YY)■الفتارى« ورمجموع (، ٤٨١٠)Y/للبيهقي الكبرى، رالمنن انفلر: )٠١( 

اوو؛نمن«)آ/آْ'أ(لأورإعلأم 



المسجدتحية صلاة — المسجد حضور أح،كام 

المؤذنفأقام يومنا، حازم أبي بن قيس )كان قال! بيان، عن شيبة أبي ابن 
ينا(فصالي تقدم ثم فتركها، قالت ركعه، صلى وقد للملأة 

تكبيريعد الإحرام تكبيرة بادراك أولها من الفريضة يدرك أن ولأحل 
فكثروالأى.كثر »إذا يقول: والرسول. مابئا، المؤوي ذكر كما الإمام، 

يقارنهفلا الأمام، تكبير عقب يقع المأموم تكبير أن على نيئ الجملة وهد0 
يركع،حض نركعوا »ولأ داود: أبى رواية بدليل علميه، يتقدم ولا 
.يجدا<حش تسجدوا ولا 

بعمومبهذا قال من واستدل . يتمهابل يقعلحها، لا أنه اكاتي: القول 
[.٣٣]سد: ه أسام بجو ءؤَه تعالى: قوله 

والأيةللممودى، إيهلاد إتمامها وعدم المافلة دْلإ أف الدلالة: ووجه 
قالعمومها، في الماقلة قطع فيدخل مهللما، الأعمال إبهلال عن تنهى 

إل5،توصل التي الأساب من ب كل عن النهي )والفناهر الشوكاني: 
معين(ثنؤع تخميص غير من كان، ما كائنا الأعمال بهللأن 

إلىمتوجه النهي بأن - المتقدم - هريرة أبي حدبنا عن وأجابوا 
الإقامة،قبل المشروعة إتمام وأما المكتوبة. تلك، غير في الشرؤع 

عملا، الحديّس، من تتفاد المالهى في يدخل فلا اختياري، لا ففروري 
ؤلأية ا بعموم 

الثانية،الركعة في كان إذا أنه وهو التفصيل: الثاك: القول 
يقؤليها،فإنه الأولى الركعة في كان ؤإن حفيفه، يتمها بل يقثلعها، فلا 

الصلأة«ل؛،.أدرك فقد الصلاة، من ركعه أدرك ارمن ه قولل

(.U،\/Y)ثيبة أبى لأبن »اس،« )١( 
اللفنلورد وند ه أنس حديث ٠>، ( ٤١١لم)وم(، rvA)البخاري أخرجه )٢( 

(.٤١٧لم)وع(، ٧٣٤)البخاري أحرجه ه. هريرة أبي حديث، ني 
(.٤١)م/»نحاكادير« )م(
هريرة.٥٠أبي حا.يثإ من ( ٦٠٧ومسلم)(، ٥٥٥)البخاري أخرجه )٤( 



المجدتحية صلاة — المسجد حضور احعكام 

منسالمه الصلاة من ركعة أدرك فمد الإقامة، نبل ركعة صالي نمن 
فيتثهاالركعة بإدراكه الصلاة أدرك ند فيكون الاقامة، هو الذي النعارض 

فإنهمها الثانية جدة الفي ولو الأولى الركعة في كان ومن حفيفه، 
منهايدرك لم حيث له، تخلص ولم الصلاة، هد0 له تم لم لأنه ؛ مهلحها 

.اJالأ١٠ص اض نل رتحئ 
الاقامةعند ضير أف I عندي )الراجح المباركفوري! العلامة يقول 

صلاةالأ الٌما قال يقر ركعه، الصلاة أقل فإد ركعه، عليه بقيت إن 
وأماالاقامة، يعد ركعة يصلي أن له يجوز فلا \دكإ!وا*اا. إلا الإقامة يعد 

يقطعها،لم لو بأس فلا التشهد، أو جدة الفي وهو الصلاة أقيمت إدا 
،٢ (أ . . الأنامة. بعد ركعة أي• صلاة؛ صلى أنه عليه يصدق لا لأنه 

بازبن العزيز عبد الشيح هدا واحتار 
تأجوبة بثلاثة عتها فيجاب الأية، وأما 

العام،على يقضي والخاص حاص، والحديث، عامه أنها ت الأول 
محصصاالصلاة بإقامة النافلة إ؛هلاد فيكون الأصول، في كما يخالفه، ولا 
.الحديث، ؛مقتضى الأية عموم من 

أأؤول ئ؛مإ أه محيأ ;انزا وق >قآبجا الأية: سياق أن اكاني: 
يكونإنما الإ؛علال أن على - أعلم وافه - يدل [ ٣٣أتأكزه ٢^١ 

وطاعةاغ ؛طاعة أمر الأية لأن .؛ رسوله معصية أو تعالى اف بمعصية 
الأعمال.إبهنال إلى المودية المعصية عن وثهي رسوله، 

هوبل فيه، معميه لا الفريقه أقيمت، إذا المافلة قئلع أ0 الثالث،: 
صلاةفلا الصلاة، أهيمست، ررإذا القائل: لرمول لالطاعة عيس 

اJكضيها.إلا 

)ْ؛/ا'ه(.ءثمن« ابن نتاوى امجموع (، ٢٣٨/٤)اومغ« »الثرح )١( 
(.٣٩٤-  ٣٩٢)١\إ »الفتاوى« )٣( (. ٧١)؟/ الحكاة« شرح )٢( 



السجدتحية صلاة — الخسجد حضور احيكام 

]ئوؤ4أظو >لأ تعالى: اه قال قيل: )قان حزم: ابن قال 
٠مسميئا ن لكا لها إبطا تعمد ولو ، أبطالها هو وما حذ هدا نعم، ت قلنا 

الصلاةيبطل ما وبمرور بالحدث، تبثلز كما عليه، أبهللها هث اممه ولكن 
.، ذلك\ ونحو مروره، 

أرجحعلى - تسليم إلى يحتاج لا فإنه يقطعها، بأنه القول وعلى 
لأمرين:وذلك أقيمت؛ الش بالفريضة ؤيلحى منها يخرج بل - الأقوال 

قال:نجهبع علي لحديث الكاملة؛ بالملأ٥ خاص التسليم أ0 الأول: 
وتحليلهاالتكبير، وتحريمها الطهور، الصلاة ارْفتاح : اللهرسول قال 

.اشالملأ٢ا
ثمبأنفه فليآحد صلاته، محي آحدكم أحدث ررإذا قوله ت الثاني 

العارضهذا لوجود لام باليأمره ولم بالانصراف، فأمره لأ لينصرن، 
تحصلفلم لأجله، الافله تمثلع عارص المريقة ؤإقامه صلاته، قطع الذي 

أعلم.واممه بالتسليم. إلا منها الخروج يكون لا التي الكاملة النافلة 
الحرام:الجد تحيات الرامان: امألة 

حالتان:له الخرام المسجد داخل أن اعلم 

«اوحلى«)"آ/آا؛(.)؛(
الترمذي؛وئال، (، ٢٧٥ماجه)وابن )٣(، والترمذي (، داود)١٦أبو أخرجه )٢( 

حن،حديثإ النووي؛ وهال، ٠  ٠١وأحن الباب هذا هي شيء أصح الحليّثا الهد.ا 
الصحة.درجة إلى بها يرقى شواهل، له والحليث، 

(.T'A))/الراية" »مب انظر؛ 
وابن(، ١٠ ١٨)خزبمة وابن (، ١٢٢٢)ماجه وابن (، ١١ ١٤)داود أبو أخرجه )٠١( 

علىوصححه (، ١٨٤))/والحاكم (، ١٥٧والدارنعلني)ا/(، ١١)آ/حيان 
٠اعنه ومكهتا شرؤلهما، 

هءززلب.داود أبو ذكر كما اله، ؤإرّوصاله فى احئالف، وقد ٍلرق، له الحلينأ و٠ 
المنن"معالم ١١في معتاْ وانتلر: (، ٢٥٤)أ/للمهقى الكبرى" ،المنن فانظر: 



المجدنحته صلات - اسجد >ضور احكام 

أولحج كان سواء الطواث، تحيته فهدا الطواف، يريد أن •' الأولى 
يمليثم بالطواف فيبدأ ذلك،، غير أو تطوعا الهلوافثف كان أو عمرة، 
وفدإلا - الجلوس أراد إن - يجلى فلا المقام، حلم، الطواف ركعتي 
بعبادة،العبادة محل افتتاح المقصود لأن صمنا؛ التحيه فحملت، صلى. 
.ال<ممودلا، هذا حصن الهلواف وعبادة 

نمالمجل، تحيه ركعتين يملي كونه وأما حقه، في السنة هي هل>ْ 
بدأالمسجد لحل لما فإنه السنة؛ حلاف فهذا بالطواف، يبدأ 

فتراههذا، يجهل الناص ويعفى وغيرأ جابر حدث ش كما بالطواف، 
ئئأكه.لأداء المطاف إلى يذب نم ركعتين، يملي 

رفقةكانتفلار لعذر، تأ-خين، وأراد الطواف قبل الجلوس أراد لو أما 
لعمومركعتين؛ المجد تحية يملي أن له يشنع فهذا لاستراحة؛ أو 

ركعتين*.بملي حتى يجلس أنلأ قتادة؛ أبي حديث 
ذكرأو قراءة أو مجلاة لأنتظار الجلوس يريد أن الثانية! الحالة 

الواردةالأدلة لعموم التحية؛ يملي أن حقه في يثّرع فهذا ذللثظ، ونحو 
رس_ج.بلا الحرام المسجد تسمإ؛ قإنها الجلوس، قبل الصلاة فى 

لأمرين!الهلواف؛ هي الحرام المسجد تحية إن يقال،! ولا 
الحرامالمجد تحية أل من الناس بحمى عند اشتهر ما أف الأول! 

البيتأنك، ُُّن رحديث ،؛^! ٤٤حجر ابن الحاففل فال له. أصل لا الطواف 
أذم.لم شث^الأوافا 

البيتاتحية حديث، الكبرى*! الموموعايت،  ١٠في القاري وقال 
بالثيتذالمراد قلت،! اللمفل. بهازا أره لم خاوي! القال ١ الطواف* 

المورانية،واااكواءد (، ٤٧٤)Y/انماني* بحانية الأحكام ءإحكام انئلر: )١( 

■^٠ ٧١»فح انظر: )٢( 
(.٥١)م الراية* »م_، وانظر: (، ١٧/٢)*الدرايت« )٣( 



المجدتحية صلاة — المسحد حضور أحكام 

عنالصحيح في كما صحيح، ومعناه الحرام، اض سن، وهر الكعبة، هو 
.(. طاف. ثم توضأ أنه مكة قدم حين . الض به بدأ ء شي )أود عاسة؛ 

يبدأأن له يمس الحرام المجد يدخل من كذ لأن ، iiJU. الحديث، 
فييكن لم إذا إلا المجد تحية بصلاة يأتي ولا نفلا، أو فرصا بالطواف 

غيره.أو لعير يطوف أن نيته 
توهمكما المسجد، هذا عن ماقهلة الجد تحية أل معناه وليس 

اه.وغيرهم(لا،.الفقهاء عن الصادرة العبارة هذه مفهوم من الأغبياء بعض 
الطواف،هي الحرام المجد تحية بأن قيل لو أنه الثاني: الأمر 

معميما لا ، الإسلامية الشريعة تاتي لا عظيم حرج ذللث، في لكان 
أوقاتالحال، يكون وكيف، . وغيرها لصلاة الحرام الجد لحول، تكرر 

المسجدفيها يزدحم التي الأوقات من وغيرها رمضان أو كالحج المواسم 
تيسيره.على لله فالحمد . والمصلين والحجاج ؛المعتمرين الحرام 

المسجد:تحية سقوط الخامة: الخالة 
يلي:ما أهمها عديدة؛ صور في المسجد تحية تمهل 

أهلفمي متوالية، مرات ءالة المجد الإنسان يحول تكرر إذا — ١ 
عنالمرداوي ونقله ،، الصفية١٢قول وهو ركعتان، يكفيه قال: من العلم 

،• ١۶لكل صلى لو يالمنقة ذلك وعلل ^،، ٢٠٠١١عميل ابن 
الإسلامشخ اختيار وص مرة، لكل التحية تستحب ت لأكثرون ا وقال 

ظاهرإلى والأقرب الأقوتم( )وهو المروي: ال نتيميةل٤،. ابن 
المعديالرحمن عبد الشخ ورجحه اه. (.الحل.يث، 

)V/٣٧(.للألباني الس؛نأ أاودالأن وانظر: )صأها(، الكيركا« رالموصوعات )١( 
٥٠( ٠ ٢ الفروع،)١; مع الفروع »محٍح )٣( (. ٤٦٠ئدين«)أ/ابن »حاشة )٢( 
(.٥٢)أ/ارالمجموع، )٥( المابق. الممدر انظر: )٤( 
رصرااآ"ا،*اوسعالميةه ارالفتاوى )٦( 
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عنإليه وعاد المسجد من حؤج من لأن ركعتان؛ يكفيه أنه لأفلهر وا 
ذلكمثل أ0 بدليل خروجا، يعد فلا منقطئا، خروجا يخرج لم قرب 

ينوولم منمهلعا خروجا خرج من أما المعتكف، اعتكاف يقعلع لا 
أعلموالله • رّح إن أحرى مرْ التحية له نئ-رع فهدا الرجؤع، 
قامالفصسز يثلل لم فإن التحية، قبل وجالس المجد دخل إذا - ٢ 

حدثلذلك، ؤيدل أهل قولي من الأظهر على وصلى، 
فقالرجل، جاء إذ الجمعة يوم با يخعل. الني يسما ،^ ^١١هه جابر 
ركعتيزلأم.فصل »ئم قال: لا. قال: فلأن؟(( يا »أماوت، المي 

جهلاالتحية ترك إذا أنه الحديث هدا يقتضيه )الدي النووي• قال 
المختار(هو وهدا الغصن، يثلل لم ما فعلمها له يسرع سهوا، أو بها 

فاتإنه قال: من العلم أهل فمن القمل؛ وطال جلس إذا أما 
الرسول.لأن الفصل؛ طال ولو ؤيصلي يقوم بل آخرون: وقال محلها، 

لهلءاتحديد ولا جلوسه، بعد المجد بتحية — تقدم كما _ سلسكا أمر 
يمليهافإنه جلس، ولو حتى الداخل يتركها فلا القمل، 

ونقلوجاهة، من يخلو لا يصليها لا الفصل طال إذا بأنه والقول 
وقتهمايقال: أن )يحتمل قال: أنه الهلبري المحئ( عن حجر ابن الحاففل 

أداءقبله وقتهما يقال: أو جواز، وقت، وبعده فضيلة، وقئ، الجلوس قبل 
إذاما على الجلوس بعد مشروعيتهما لحمل أن ويحتمل قضاء، وبعده 

لمبمواصر؛(ر"■'.
جلنلم كما يوثر، لا اليسير الجلوس أن - اعلم وافه - والأظهر 

؛(.AA/Y)الساجد، رأحكام )٢( (. TorfM)صن، ابن »ظوى )١( 
(.٥٣/٤)»اوجموع« )٤( ١(• رصنّآ• ممريجه تقدم )٣( 
؛(.AA/Y)اوساجل، رأحكام (، ٥٥٤)Y/ءالمي، )٥( 
؟(.Y/Y)الشاع، اأكشاف )ا/ممه(، ايرىأ( »فح )٦( 
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شخصايكلم أو تعب، من تريح يأو ماء، ليشرب أو إنان، على يلمم 
المقصودولأن ، ^^ui، حابر لحديث وذلك شيئا؛ يعهليه أو يسيرا، كلاما 

-كانت صلاة أي - بالصلاة احي المعمارة على الحرص المجد تحية من 
علىمعلق الحديث في والأمر البقعة، لشرف، ؤإخلهارا للمسجد تعظيما 
بلعليه، ؛التعاليق المعمول هو ليس ه نفوالجلوس الدخول، مهللق 

ضته.فى الحصول المقصود 

ولأنمحلها؛ لفوات تفوت؛ أنها فالأظهر الجلوس طال إذا أما 
أعلم•تعال واش محها. إعراض فيه الطويل الجلوس 
صلاةأو - تقدم كما - الفريضة أقيمت، وقد المجد يحل إذا - ٣ 

٠لقوله المجد؛ تحية عته سمهلتا مقصيه صلى أو كالتراويح، نفل 
الكريه((^١،.إلا صلاة فلا الصلاة، أس ررإذا 

صلاةبأي المسجد تعفليم هو المسجد تحية من المقصود لأن 
المقضيهأو التافله أو الفريقه فقامت، بصلاة، المجد بقعة وثنن كانت،، 

مهللو؛هأالتحيه تبق فلم التحية، مقام ونحوها 
،يقففإنه الجمعة، حعلبة ينهي أن يوشك والخمليعبا لحل إذا —٤ 

مأمورلأنه يصليها؛ ولا التحية، قبل الجلوس لكراهة الصلاة، قيام إلى 
قعلفتيصلي، أن يمكنه لا الحال هذْ وفي ذللث،، يمكنه حيث بصلاتها 

الركعةأو الفاتحة، أو الإحرام، تكبيرة فوات حثي لو وكذا عته، 
المسجدتحية عنه صقعلتؤ الأولى، 
التحية.عته سقطت، الهلواف، يريد وهو الحرام المجد لحل إذا — ٥ 

أعلم.واه الصورة. هل،ه على الكلام مضى وقد 
٥٥٥٥٥

)ا/١٤^١^٠ ا'ذح )أ(١ تخريجه تقدم )١( 
)>/U؟Y(.رالأم، انظر: )٣( 



ااوسابء ١
سترةإل الصلاة 

يمليأن الممجد دخول يعد المصلي عليه يحرص أن ينبغي ومما 
والمفرد،الإمام حق في مشروعة وهي منها، بدلو وأن سترة، إلى التاقلة 

فيالمصلي لكن ولو حتى أمكن، إن فاته ما لقفاء قام إذا المسوق وكدا 
اّريكون ند ولأنه مصل؛ لكل الأدلة لعموم مارا؛ فيه يخشى لا ماكان 

سهلحدبثا في كما الشيهلان، وهو الإنسي، يرام لا الذي الجس من 
افه.ثاء إن الأتي 

أنعلى اء، والتالرجال بين السترة اتخاذ مشروعية فى فرق ولا 
يصلي(بل سترة، إلمح، يملى لا من الخنفلين فمن موجود، فيها التساهل 

فيالفقه وعدم الجهل من وهذا سترة، بلا مؤخره في أو الممجد، ونثل 
بيتهافي تصلي امرأة تجد تكاد فلا السترة، في يتساهلن والماء الدين. 

.١^^١٢القليل إلا مترة إر 
واظبوقد السترة، اتخاذ لأكيد على والفعالية القولية السنة دلت، وفد 

أحاديث،،عدة مح( بها وأمر ولا حضتا يتركها ولم الني. عليها 
الإمامعن مروي وهو وجوبها، إلى، العلم أهل من فريق ذهبا حنى 

افهرحم وغيرهم، والشولكني العيتي اكين وبدر خزيمة ابن نال ويه أحمد، 
باتخاذالأمر فإن بالثنية، قالوا الجمهور لكن ؤإن نوى نوت( وهدا الجميع، 

له،مقتضنا فيكون الوحوبج، عن تصرفه معه قرينة لا معللق أمر السترة 
تالصوص هده من بعصا ؤإليلث، 

صلى®إذا افه.ت رسول نال قال: هه الخيري سعيد أش عن 

(.rfrالأوْلار«)و»نيل اكاري« ١^ )١( 
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فإذاوبينها، بينه يم أحذا ييع ولا منها، وليدي سترة، إلى فليصل أحدكم، 
شيهنازلأفإنه فاليقاتله؛ يم أحد حاء 

واجب(السترة اتخاذ أن )فيه الشوكانىث هال، 
صلى*أذا اض رسول( هال، ءال<ت ه حثنه أبي بن سهل وعن 

صلأت4<لم.عليه الشيءلان يقطع لا منها، ولييذ سترة، إلى فيصل أحدكم، 
*إذاالله رمول، نال، ت نال، هع الجهني معبد بن نبرم وعن 

بهم(ولو لصلاته فليتتر أحدكم، صلى 
عنبه يرمى نضزإ ؤلمرفه في ينوتم،، الخثب من عود ت مهم وال
الإبهامطرف بين ما بالكر، والقتر: تقريبا، ^١ طوله ؤسلغ القوس، 

سم.عشر سنة بحوالي ؤيقدر ، المعتاد بالتفرج السبابة وطرف 
أمرالعيد يوم حرج إذا كان الله. رسول أن : هاعمر ابن وعن 

ذلك،يفعل وكان وراءه، والناس إليها، فيصلي يديه، بين فتوضع بالحربة، 
الأْراءص.اتخدئ لإ فمن الفر، في 

فيتستعمل الرأس، محددة الحديد، من نميرة آلة ت والحرية 

(،YU/Yحزبمة)وابن  dr'Uاجه)^/موابن (، ٦٩٨داود)أبو أخرجه )١( 
فيوالأuنى )ا/حاْ( •الخلاصة، في المؤوي وصححه (، ٢٦٧)Y/والميهقي 
الحديث،حسن وهر عجلان، بن محمل وفيه (، ٦٦٤، ٦٥٤)الجامع، ءصحح 

الاعتبار.بهذا ضمحه فلعل )ا/؛ها( مالك، الإمام تابعه لكن 
 )Y( الأوطار، •نل(Y/r ،) :(.١٧٦/١)لكوكاني الجرار، •السل وانظر
نمح،والمؤدي (، YU/Y)خزبمة ابن وصححه (، TAA/Y)داود أبو أخرجه )"٢( 

٨٠( )رآ/ ءالمجمؤع® 
والأبرانىفياع؛ر)يمإا\(،وابنخزِبمة)م"اا(، أخرجهأحمد)مآ/أ'إ(، )٤( 

حمن.وإساد0 

وانظر:الوسط،)ا/بمهأ(، وءالمجم (، ٤٤)؛،/( r'A/\yالعرب،)اد، »ل)٥( 
(.الخجاز،)>_Y\Yفي والصناعات ارالحرف 

^٤٦٤وسالم)؛/الخاري)ا/"ايه(، أخرجه )٦( 

 )٥(«
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،.الحربل
صلىالنبي. أن أبي؛ ممعن مال؛ جحيمه، أبي بن عون وعن 

يديهبين يمر ركعتين، والعصر ركعتين، الغلهن عنزة، يديه وبين بالبطحاء 
والكلبوالحمار المرأة ورائها من يمر رواية! وفي والحمار، المرأة 

كرجوج أسفلها في الرمح، من وأقصر العصا، من أطول والعنزة! 
فيالتي الحديدة بالفم، I والئج ، الكبير الشيخ عليها يتوكأ الرمح، 

يصلي،أحدكم قام ررإذا اطه رسول قال قال! خهم ذر أبي وعن 
مثليديه بين يكن لم فإذا الرحل، آحرة مثل يديه بين لكن إذا يستره فإنه 

الأسود((والكلب والمرأة الحمار صلاته ضير فإنه الرحل، آحرة 
وهيالخاء، ر وكممدودة، بهمزة الرحل: )آحن، النووي: قال 

اير.الثخل(لآ،.آخر في الذي العود 
المحدالمرك—، وهو بالئداد، الإبل أهل عند المعروف هو والرحل: 

•الراكب إليها يستند حبة احرم وفي ، الح—، من )كون لالراكبإ، 
الصلاة،عند السترة اتخاذ مشروعية على صرح دليل الموصى فهالْ 

الصحراء.في أو المنزل، أو المجد، في ذلك كان سواء 
أقوالهممن وثبتا الموصى، هده مدلول الصالح لث الامتثل ولقد 

محاصيلأممحسسءس
النييخرج حتى المغرب عند السواري 

الحجاز"في والمناءات< ، "الص؛وانظر: (، ١٦٤)ا/ا( الوسط ررالمعجم )١( 

(.٥٠٣)لم وم(، ٤٩٥)الخاري أخرجه )٢( 
)صبىاْ'ا(.الميرا »اسح )٤( )Y/\ص. الوسط« ارالسبمم )٣( 
٥١)لم مأخرجه )٥(  •( ٤٦٢مسلم®)؛/على الروي ®شمح )٦( (. ٠
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.، المغرب١١قبل الركمين ملون كيلك وهم ت رواية وقي 
أي؛- أطواشن بين أصلي وأنا عمر رآني ت قال إياس، بن هرْ دعن 

إليهاصذ ت فقال سترة، إلى فأدناني يقفائي، فاخذ - عمودين 
إلىصلاته تكون أن بذلك عمر )أراد I حجر ابن المحافظ قال 
ّترة(ص.

الرحن؛يصلي أن I الجفاء من )أربع ت )جهئع عود مبن اه عبد وقال 
أوقائما، يبول أو ، ينصرف، أن قبل جبهثه يمح وأن سنرة، غير إلى 

.، يجيبه( لا ثم المنادي يسمع 
سبتهالذي الصلاة عن الضرر دفع ترة الباتخاذ الأمر من والحكمه 

سهلحديث، في . قوله من يفهم ما وهذا المصلي، أمام الشيْنان مرور 
عاليهالشيطان يقطع لا منها، ولمذن سترة، إلى المتقدم: 

لئلا• أى اكيليل؛ بمنزلة تاثقة محمالة )هده المندي؛ قال . صلاتهءا 
.صلاته\٦، عليه الشيaاان يقطع 

يصلي،أحذكم كان ررإذا قال؛ . افه رسول أن ه عمر ابن وعن 
•، القرين^ معه فإن فليقاش؛ آبى فإن يديه، بين يمر أحدا يلغ فلا 

قال. أيئا الإنس على ؤيهللق الجن، على حقيقه يهللى والشيطان 
أنوذللثح ثمنه، I يديه بين المار ؛النيهلان أراد يكون )وفد I العيني 

(.١٠٦/٢)(،٥٧٧/١)البخاري أحرجه )١( 
(٣٧٠)أ/ شيبة أبى ابن ووصله الجزم، بصيغة )ا/ييه( تعليما البخاري رواْ )٢( 

حن•أنر لهو 
(.٥٧٧/١)اياري• افتح )٣( 
حسن.ونده (، ٦١)Y/ شيبة أبي ابن أحرجه )٤( 
)صا/أا(.السترةاا إلى الصلاة بأحكام الإخوة ارإتحاذ، انئلر: )٥( 
(.٦٢)Y/الائىاا ّن على انمى راحاثب )٦( 
(.٤٧٠)أ/لم مأحرجه )٧( 
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والإنس(الجن من الخبيث المارد هو الشيطان 

وراءها،عما المر كث السترة في الحكمة ت العلماء بعض وقال 
أجمعسترة إلى بملي من فال محسوس؛ أم وهدا بقربه، يجتاز من ومع 

شاخصةسترة كانت إذا سئما لا ، لجره وأغفى لحشوعه، وأقرب لماله، 
المتعال.واش ّارية؛ أو كجدار 

كالماؤية،المسلة تجاه الممالي يجعله ما بكل السترة وتحصل 
واللبنةوالسرير، والشجرة، والسيارة، والراحلة، ، ^^١ ولو والجدار 

ذللتاروغير والحجر، والعصا، والمخدة، 
قالله. سترة نهايتها وعد السجادة فرش العلماء بعمى وأحاز 
بسهل- الخهلء وصع أي• - ذللئا على الشافعية )وقاس الصنعاذيت 

وهوالصلاة، في أنه المار إشعار يجامع سجادة، لمحو المملي 
.صحح\ /)٣(

)وهيالعنزة إلى صلى . الرسول قاف المرة؛ لعرض تحديد ولا 
سرةحديثا وفي ونحوهما، الرمح إلى وصلى ، حديدة( أسمالها في عصا 

.ياسهماا ررولو ت المتهدم 
الرحل،آخرة مثل أنها خهء ذر أبي حدسث، في فتقدم ارتفاعها، وأما 

ومقدارهامضى، كما الراكب،، إليها تند يالتي، الخسة ت بدللث، والمراد 
عمناءتقال جريج; ابن قال الثوري، به وأفتى عمناء، به صرح كما ذراع، 

قدريلعك، وكم قلتان ملوا، إذا الرحل مؤخرة يجعلون مضى من كان 
،عطاء بقول يفتي اكوري سمعت، قال; ذراع، قال! الرحل؟ مؤخرة 

(.١٢٢)؛/اكارى« »ءمالة )١( 
AlUfi)لم(( معلى الروي )رشرح )٢( 
(.٢٨٤)ا/الملام(( »سل ؟Y(، A/r)اأاوجموعا( )٣( 
صحح.أر وهو ( ٤٨١)T/ عتناء عن داود أبو ورواه (، ٩٢)الرزاق، عد أخرجه )٤( 



صترةإر الصلاة — المسجد حضور احثام 

أعلم.وافه يختلف، طولها أن والذلاهر ، ذراع ثلثا أنها النووي وذم 
نبالةالسترة يجعل المصلي أن على يدل النصوصي ظاهر أن واعلم 

إلىاطه. رسول صلى الراوي: قول فإن عنها، بنحرفإ ولا وجهه 
وعدمالسترة ممابالة على يدل ونحوهما عنزة،  ajJLjبين وقوله: الحربة. 

فلالها، والصمد السترة امتمبال روأما البر' عبد ابن قال الانحراف،. 
قبالةسترته تكون أن المملى وحب العلماء، عند ذللث، فى تحديد 

ُء،("'.ام.
نال:أسها، عن الأسود بن المقداد بنت، صباعة حديث، وأما 

جعلهإلا شجرة ولا عود ولا عمود إلى صلى اطه رسول رأيت، )ما 
صعيمؤ،حديث، فهو صمدا(؛ له يصمد ولا الأيسر أو الأيمن حاجبه على 
،٠العالم^ أهل من وغيرْ القيم ابن حققه كما 

١(. ٩٧)أ/»التمهيد« )٢( . ٤(  ٦٣لم")؛/ معر الورى "شرح )١( 
ثناماش، بن >ض من وأحمد (، ٦٩٣داود)أبو أحرجه )٣( 

عنالهراني،، حجر بن المهلب حدنني الجلي، كامل بن الولد •مدة أبو 
البيهقيقاله كما كامل، بن الولياو به تفرد صب،، إمحناد وه،ل.ا به٠ ّ صاعة. 

وعله)مهيما(ّ 

(:٣٥٢)م والإيهام« الوهم ريان يي !كطان ١^، ئال كامل، بن الولد جهالة - ١ 
كبيرالرواية ثس لهم ولا عدالتهم، نشت، لم الذين الشيوخ من كامل بن ااالوليل> 

•حالهمٌ على به يستدل شء 
روايةض، وغيرْ، حجر ابن الحاننل عليه نص كما فيه، الوليد اصهلراب، - ٢ 

المّاتيعنل. كما قولا. جعله بقية رواية وم، فعلا، جعله — هذ.0 — عيامحن ين ^^، 
تيقول تارة أنه كما - ( ٣٤\ )\/ السنن، __، اتهانيفي القيم ابن ناله ما لى ع- 

المقدام.ينتإ صبيحة وتارة. المقداد، ينتج نحييعة ت وتارة المقداد، ينتج صياعة 
ولهدا(. ٣٥٢)Y/ - أما - الق٠لان اين ذللثج ذكر واوهاو_ح. ضاعة جهالة - ٣ 

والنووياكنان وابن الحق وعبد اليهقي أمثال: الحلم أهل من المحققون صعقه 
وارنم،(، ٣٤١)ا/السنناا )لتهدو__، انثلرت أعلم. وافه وغيرهم. والسل.رى 

(.)ص١٣١الإخوة، (، ٨٣)Y/ الراية، 



سترةإر الصلاة — 1سس حضور أحكام 

علىالسّترة من الدنو وجوب على المتقدمة الأحاديث دلت وقد 
لأمرين:العلم؛ أهل من فريق إليه ذهب ما 

يقتضىالإطلاق عند والأمر بذلك، أمر الرسول. أن الأول: 
الوجوب•

،.١١١صلاته؛عاليه الشيطان يمطع لا متها، *وليدذ ت بقوله التعليل ١^^،؛ 
خهبعاعيي انسعد ين مهل حديث عاليه دل فقد ذللث،، مقدار وأما 

ممرالجدار وبين . اممه رسول ممل بين كان قال: 
منان الإنفيه يملي ما وهو الصلاة، مكان بالنصر: والمراد 

مجودهموصع بين المسافة فتكون جود، الفي والجبهة القدمين موضع 
تقريناأذيع ثلاثة أو تقريتا، ذراع نمق، وهو ساة، ممر ندر سترته وبين 

ه:عمر ابن حديث في ورد كما ترةل٣،، الإر القدمين موضع من 
•أذرعل٤، ثلاثة الجدار وبين وبينه الكعبة، في صلى أنه. 

استحثواالعالم؛ أهل عند هدا على روالعمل الغوى يقول 
بينوكللاكا الجود، إمكان ر قووبينها بينه يكون بحيث السترة، من الديو 

مترةلأن الإمام؛ من الأول الصف نرب فينغي هدا، وعلى • الصفين( 
أعلم.واض خلفه. لمن سترة الإمام 

الحرام:المّحي همب المترة 
وتحريمالصلاة، فير السترة مشروعية علؤر الدالة الصوصر أن اعلم 

سحيثلاثيات اشرح )ا/هماه(، الباري، »نتح (، ٢٦١)إ/اااوحدا« انظر: )١( 
(.٧٨٦)؟/احمد، 

(.٤٧٢)؛/وسالم )ا/أبه(، البخاري رواْ )٢( 
(.٥٧٥.  ٥٧٤)ا/^٠ ٧١انح انثلر: )٣( 
ؤإنايب،(، ١٥٤ا/رأساّ)• (، ٦١٠)آ/والسالي،(، ٢٠٢٤)داود أبر أحرجه )٤( 

وملم.البخاري ثرمحل على صحح 
(.٤٤٧/٢التن«)اشرح )٥( 



مترةإر الصلاة . المسجد حضور احعكام 

فإنهاالحرام، المجد تشمل المار رد ووجوب الصالي، يدي بين المرور 
وفيعموما بمكة ترة الاتخاذ في ورد قد بل ، لها مخصص لا عامه أدله 

■دللئا تؤيد صريحة أدلة حصوصا الحرام الجد 
بالهاجرة،. الله رسول حرج ت قال ؛،؛< ٠٤١جحيمه أبي حديثا فمنها 

•• • ءئزْ يديه بين ونصبا ركعتين، والمصر الفلهر بالبهلحاء فصالي 
بمكةالمترة رباب ففال! ؛؛، ١٤٤البخاري عاليه بوب وقد • الحدين، 
وغيرها(.

أي- الحدينا صعق، على التنبيه البخاري )فأراد حجرت ابن قال 
التره(مشروعية في وغيرها مكة بين فرق لا وأنه - الأتي الهللم، حديث، 

بينالمرور منع في فرق لا وأنه الشافعية، عتل. العروق، هو )وهدا قال! 
وغيرها(مكة بين المصلي يدي 

ثمقال: و النبي حج صفة في الهلويل حديثه في ه جابر وعن 
]المرة؛مصله مثاب بن ؤوإءندوا فقرأ: . إبراهيم مقام إلى يمد 
ركعتينصلاته فدكر المت،. وبين بينته المقام فجعل [ ١٢٥

المجدش مالك بن أس رأت كثير، أبي بن يحيى وعن 
إليهار؛،.يملي عصا نصب، قد المرام 

الكعبة،في يصلي عمر ابن رأيت، قال! ان، كيبن صالح وعن 
.، بين يمر أحدا ييع ولا 

المجدفي ترة الاتخاذ أ)، فى صريحة صحيحة نصوصي فهده 
يديبين المرور يجوز فلا هذا وعلى مشرؤع. عمونا ومكة الحرام 

»ذحابرى«)ا/آ'اه(.)٢( زنا. تخريجه مدم )١( 
)\اثب أيي ابن أخرجه )٤( (. ١٢١٨)لم مأخرجه )٣( 
ورتغليق(، ٥٨١)ا/،افتح انئلرت مختصرا، معلما البخاري أخرجه )٥( 

للأuنىالمي »حجة تبله: رن الأثر هدا في وانفلر )آ/ماإلإ(، التعليق* 
الثالثة.ْل. )ص؛آ(، 



سترةإلى الصلاة — المسحد حضور احعكام 

فيوالوعيد الحرام، المسحد يستثني دليلا أعلم ولا عامة، المصلي 
مكان.أي في مصرإ أي يدي بين يمر مى كث يمتحقه عام الأحاديث 
.ؤاممه رسول رأيت ت مال وداعة، أبي يي المطلب عن ورد ما وأما 

بيتهوليس المقام، حاشية في بحذائه ركعتين صلى ثم سنا، بالبيت طاف 
وفيسترة(، الملواف وبين بينه )وليس ت رواية وفي أحدرا،، الئلواف وبين 
سترةلا ت محال من به استدل محي فهذا سترة( الكعبة وبين بينه )وليس • رواية 

تمنها لوجوه ناهض؛ غير الأستا.لأل هذا ولكن الحرام. المسجد في 
بنكثير بن كثير رواية من لأنه صعيف؛ ين، اأن الأول! 

مجهول،إسناده ففي حل>ْ، عن أهله، بعض عن وداعة، أبى بن المطاو_ا 
فيالاختلاف وهمي أحرى، علة وفيه • وجده كثير بين الواسهلة وهو 

فيتقرر ومحي فول، بالترة الأمر وأحاديث.، فعل، أنه الثاني! 
بالأمة.الخاص القول يعارض لا . فحله أن الأصول 

الرسولملازمة وهو منه، أمحوي هو بما معارصي أنه ادالث! 
.أمره وكذللث، الصحيحة. ؛الأحاديث، الثابت، وحضتا، ّفتا السترة اتخاذ 

تقدم.كما كثيرة نموص في مهللئا مجّريحا \ح\ ؛السترة 
بعدصلى . أنه وغيره ه جابر حدث في الثابت أن ت الرابع 

)غهنع!جابر محال له. سترة المقام فيكون المقام، ، •حلفالعلواف من فراغه 
.٠( . الست،. وبين بينه والمقام ركعتين، وصلى باليت . الني )وطاف 

يكفيالمقام لكن _!!،! Li)العلاو_إ! حديث، على ظه ندي القال ولهذا 

ه/همآآ(،،  ٦٧)Y/والماني ؟(، Al/Y)ماجه وابن (، ٢٠ ١٦)داود أبو أحرجه )١( 
وأحمد)ه؛/ها؟(.

(.٩٢٨)للألباني الضعيفة« الة »الالانظر: )٢( 
•قريبا تخريجه تقدم )٣( 



صترةإر الصلاة . انمسجد حضور احهكام 

فيحاجة لا يقول! لمن دليلا الحديث هدا يصالح فلا هدا، وعلى سترة، 
فاوتآمل(لا،.سرة، إلى مكة 

الحرامالمجد في المملى يدي بين المرور يجيز من العلماء ومن 
دليلا،لذلك أعلم ولا للمشقة، الشديد كالزحام الضرورلأى حال، في 

الأمرليت أهول،• إني ثم المحفلوراتءا تبتح ءالمرورات قاعدةI سوى 
ورمقالالحج، كأيام الضرورة، حال، على المحرام المجد في اقتصر 

صارولكن استهلاع، ما اة يثقي أن العبد على الواجب لأن -؛ ثلا م- 
يديبين ليمر بعضهم إن حتى النامحي، عموم لدى معتادا أمرا المرور 

وهذابحرج، يحز أن دون حاجة، لأدنى ؤإيابا ذهابا المتنقلين 
فيهالممالى يدي بين المرور أن يغب لا إذ عليه، ويؤنمإ يشاهد مما 

أعلم.تعالى واض الختعان، فاض له، وأذية عليه تشويش 
٥٥٥٥٥

(.٦٧)Y/المائي« سن على المثري »حاثثت )١( 
اوارى«)ا/أيه(.رايتح انظر: )٢( 





الأذانيعد المجد من الخريج عن النهي - المسهد حضور احكام 

العملمذا )وعلى ت المتقدم هريرة أبي حديث بعد ؛ءقفي الترمذي قال 
منأحد يخرج ألا بمدهم، ومن المبي. أصحاب من العلم أهل عند 

بدلا أمر أو وصوء غير على يكون أن عذر؛ من إلا الأذان بعد المسجد 
.اه.منه( 

وهوبجوازه، الدللأ ورد فقد كوصوء، شرعي ليذر حرج من أما 
أقيمتوند حرج اض رمول أن I هقه هريرة أبي حديث عليه دق ما 

يكنزأن انتفلرذا مملاه ني نام إذا حتى الصفوث، وعدلت الملأ٥ 
ينهلشإلينا حرج حتى هيتتنا على فمكثنا مكانكمء، *على ت قال انمرق، 

اغترأى.وقد U؛، رأنه 
حضرآحر مجد في مؤذنا أو إماما كان لمن الخروج يجوز وكدا 

المنمحوصىالحاجة عموم في داحل شرعي عير هدا لأن ؛ تحوم أو درنا 
.ءلىاستثاتاثما

أدركه*من الله رسول قال قال؛ هه عمان بن عنمان وعن 
الرجعة،يريد لا وهو لحاجة، يخؤج لم حؤج، نم المجد ني الأذان 

فهو

المجدمن يخمج *لا قال؛ . الّبي أن • المعيب بن معيد وعن 
الرجؤع١١^٤،.يريد ومحو حاجه أحرجته أحد إلا منافق، إلا النداء بعد أحد 

ا)ا/ه'\ا(.الترغيب صحيح ٠ في الأياني وصححه الهفيامج»عازوامما)أ/ه(، ت =
الر.انى)ا/\/\،*ا(.جامع )١( 
وسالم)ه«آ•(.(، ٦٣٩)الخاري أ-مجه )٢( 
وهونروة، أبي ابن رنيه )ا/ههآ(ت  ٠Jاالزوادافي نال ماجه. ابن أحرجه )٣( 

'صحيحفي الألماني وصححه •٠، • عمر• بن المار عد وكن-لك صعيف، 
(.١٥٦)ه/اصعيف ني وصعقه (، ١٧٩)ا/الترغيبء 

عن)ا/يىْ( الرزاق عبد وأحرجه (، )ص١٣١المراميل في أبوداود رواه )٤( 
وانظر؛)ا/بميا(، الترءج_اا ارصعحيح في الألماني وصححه بمعناه. معيد 

(.٢٥١٨«اكححت«)



الأذانبعد المسجد من الخرؤج عن النهي — المسجد حضور احمكام 

شأنهمن ليس حما المؤمن إذ المنافق؛ فعل هذا فعله أف ت والمعنى 
،.١^١١واض الاعتقادي، وليس انمالي، الفاذ U ظكاق ذلك، 

كانؤإن وهدا لشغله، أو بيته إلى حرج أذن إذا المؤذنين وبعض 
يكونأن أحشى لأنني الخروج؛ عدم حمه فى الأولى لآكن الرجهمغ، يريد 

المجدفي الجلوس من والملل العادة، إليه لهمت، بل حاجة، لغير حروحا 
الأذانبض الزمن فيها يتسع التي الأوقات في ميما لا الإقامة، حتى 

يدعولأنه غيره؛ س بالامتثال أولى والمؤذن الماحي، غالب، في والإقامة 
نيلإلا يعود ولا يخرج هو ثم إليها، والمجادره الصلاة حضور إلى الناس 

عليه.والتيه لدللث،، التئه فينبغي الإقامة. 
٥٥٥٥٥

الترغم؛،•.اصحح في ، yUVlناله ]١( 



ا tmUUاسم ا
المسحدق الجالس وخليفة 

ليتفا الرحمة. ونزول الملائكة وحضور العبادة مواصع الماجد 
لغيرها،ليس ما والاحترام الحرمة من فلها والصلاة. تعالى الله لذكر إلا 

وتكونبها، يتحر أل فيها للجالس ينبغى بآداب المساجد اختصت وقد 
مشمة.ولا تكالف_، بلا وسجيه له طبُه 

قالفيها؛ عالي وأثنى الماجد، بذكر تعار الله نوه وند 
النيرف-أا ثر مئ أسعر فها ميع أنن أس أدن اؤت ^^٤ ت الى عت

آلرئهق ألثلؤء ه آؤ دآؤ ءن يثع قيم؟ لضم لا يحال . ثألاصالآ 
ورهوجم[. ٣٧، ٣٦]اف_ور: وأيلإًلثه ألئؤيح فه تثثب ثؤنا بخامن 

جل.الما ؛البيويت،؛ الراد أل على المسرين 

تعالى؛اممه إلى البقاع أحث، بأنها الساجد . الّبي، وصف وقد 
تعاراش إر البلاد )رأحث، قال: الني. عن ^4، هريرة أبى حدبمث، ففي 

أسوأءها(\ى.اه إر البلاد وأبغص اجيها، م
البقاعأحب الماجد ستا كات)ؤإيما البنا: أحمد الشيخ قال 

وتعمرهااممه، وذكر والمبادة، الصلاة، مكاف لأنها ه؛ افه إلى 
منفيها يكثر لما اممه؛ إر البقاع أبخص فكانت، الأسواق، أما الملائكة. 

تلهيهمالشيامحلين، مساكن لأنها الكاذبة؛ والألمان والخداع والغر ب الكن. 
نعوذالفاجرة، والأيمان الكاوب على ويغويهم الصلاة، ؤإقام الله ذكر عن 
ذلاك\ى.'س ؛اش 

(,٦٧١)لم مأحرجه )٢( (. ٦٥/٦)محير((ل)فراين )١( 
(.٢٢الرباني«)٥ا/الفتح أسرار من الأماني »بلوغ )٣( 



المجدش الجالس وظيفة - اسجد حضور احكام 

عنأحير ففد البقاع، أفضل بانها الماحي عن . النك، أتمر وكما 
الأعرابينمة في ه أنس حديث ففي فيها؛ الجالس ومهئة وظيفتها 

لشيءتصلإ لا الماجد هذه إن  ١١.I قوله جاء المجد في بال الذي 
وقراءةوالصلاة ه اف لذكر هي إيما المدر؛ ولا المول هذا من 

اكرآن«لا/
علىالإقامة قبل المسجد إلى للتقدم تعالى اطه ويقه من فليحرص 

الرانية،السنة أو المسجد تحيه يملئ أن بعد الشرعية بالاداب التحلي 
يلي:ما ذللث، ومن 

القرآن:١-قراءة 
Iظه النووي يقول القرآن. لقراءة الجد من أفضر؛ مكاف لا 

جماعةامتحئ، ولهذا مختار، نفليف، مكان في القراءة تكون أن )وو>ستءمحّ_، 
البقعة(وثنف جامعا لكونه المسجد؛ فى القراءة العلماء من 

^١القراءة كانت، مواء الذكر، من أفضذ المسجد فى القرآن وقراءة 
منالتلاوة، بآداب التأدب على القارئ وليحرص ب،، قلظهر عن أو 

الرحمة،آية عنلء والمنال والخشؤع، العبمويتج وتحسين والترتيل الإخلاص 
بالقراءة،صوته يرغ وألا مواضعه، في والجود العزاب، آية عند والتعوذ 

الأدلةلعموم المؤذن؛ ؤإجاية الملام لني إلا أحد، لحادثة يقهلعها وألا 
لكلامقهلعها يجوز كما المؤذن، إجابة ومشروعية الملام، رد وجوب على 

ذللئط.ونحو أعمى، إرشاد أو غافل كتتثيه منه؛ بد لا 
التلاوة،أثناء جاره مع فيتحدمث، ذللث،، في يتساهل من الناس ومن 

ذللئ،.ذكرار من يتحئج ولا كلام، لأدنى ويقطعها بل 
التسبيحومن تعالى اطه ذكر من فليكئر القراءة، يحن لا كان ومن 

{.١٩٥لم)٣! وم(، rYY)\/البخاري أحرجه )١( 
 )Y( ءالقرآن« حملة آداب في رالتيان)ْ"صآ(



المسجدش الجالس رءليفة - اسجد حضور احكام 

عاليهيلحا كثير، وخير عظيم ذلك ففي والتهليل، والتحميد 
اجد.المفي ذلك كان إذا صيما ولا الصحيحة، الأحاديث 

قيه:قائده لا وئ سل مكلأم من الحدر - ٢ 

والكذبوالنميمة الغيبة من الباطل للكلام المجد في مكاف لا 
أشالالمجد فى فهي محرمه، الأمور هذء كانت، ؤإذا ذللئ،، ونحو 

احيالمفإف عنه، ينزه المجد فإن فيه، قائده لا كلام وكلئ تحريما، 
حيرلا كلام في جاره مع يتحدث، يفتأ لا من الماس ومن لذللئ،. سن لم 

ؤيحرمونالمجد، إلمئ يتقدمون ممن هؤلاء وأكثن ، ' ajAA فيه أو فيه 
فهيوالمسبح، الذكر من فيها كلفة لا المي الأعمال فقائل من أشنهم 

إليه.يكون ما أحوج الملم يدحره وحير لالش٠ة، واحترام للوقت، حمثل 
افهيحبه الذي الكلام )وأما ت ظه تيمية ابن الاصلأم شيخ قال 

تحريما،أثطلء المجد في فهو \د>وب وأما فحس، المجل. في ورسوله 
 ،iالمباح(أا،ّفضول فيه ؤيكره المكروه، وكنلل

أدفمحت ق ت تعالى موله في قال أنه ها هماص ابن عن درئ وقد 
نالوكازا فيها(، اللغو عن سبحانه )نهى، نال: [، ٣٦تالورت ؤقأه د اس 

قيئحلى )من إئه.' ب، يالمبن سعيد نال ،. لن،لالمن جمع 
حيرا(إلا يقول أن حقه فما رثه، يجالى فإنما المجد، 

الصوت:رفع من الحذر - ٣ 

القارئيئوس لملأ بالقراءة؛ الصوت، رفع عن ه المبي نهٍا لقد 
كانؤإذا _، اممه شاء إن سيأتي كما - والمالين المصلين من غيره عليئ 

الحكلميكون ، فكيفعباده، وهم، بالقراءْ صوته رغ عن منهيا القارئ 
الدنيا،كحديثؤ أحد به تأذى إذا ذلك، غير في، صونه يرفع فيمن 

(.٢٦٢•؟، »مجموعاكاوى«)أأ/•)١( 
القرطي«»تمر )٣( (. ٦٦/٦)محير« ابن «تمر )٢( 



المجدني الجالس رنلشت - المسجد حضور احظام 

القرآن؟!يقرأ بجواره ومن صوته يرغ لكن إذا الحكم يكون وكتف 
عملقي الملم أحيه أذى عن الملم يهي )ؤإذا انر* مد اين قال 

تحريما(لأ،.أشد ذلك غير في ظوذ\ؤ0 القرآن، وتلاوة البئ 
قحضتنيالجد، في قائما كنت، ت قال، ظبع يريد بن السالب، وعن 

بهذين،فانتني اذهب، فقال،: ه، الخطاب بن عمر فإذا فنغلرت< رجل، 
الطائف،أهل من قالا: أنتما؟ أين من أو: أنتما؟ من فقال،: يهما، فجثته 
مجدفي أصواثكما ترفعان لأوجعتكما، البلد أهل محن كنتما لو قال،ت 

.٢٢افه.؟!^رسول 
فيماإلا المسجد، في الصومحت، رفع كراهة على العلم أهل نص وقد 

أعلم.واض ونحوه، العلم من منه بد لا 
الهسجد:قي والشراء اكيع من الحذر - ٤ 

أوسع من رأيتم *إذ! قال: س الله رسول أن ه هريرة أبي، عن 
صالةيشد من رأيتم ؤإذا تجارتلث،. افه أرج لا فقولوا• المجد، في يبلع 

ءالاائ،لأاف رد لا فقولوا: 
نهىالله. رسول أن ت جده عن أسه، عن شببا، بن عمرو وعن 

المجدفي والبيع الثراء عن 
فييبيع من بعض عليه مث إذا كان ار يبن ءءلاء أن ماللثخ: وروى 

يبيعهأن يريد أنه أحبره فإن تريد؟ وماذا ، معلث، ما لسأله: دعاه الماجل. 
الآحرةلأسواق هازْ ؤإنما الالنيا، بوق عليلثا ت قال 

اااكهيد«)"ا\/هام.)ا(
(.٥٦)ا/•»ءتحالارى« انظر: نائما(. لنقل)كنت، وفي (. ٤٧البخاري)•أحرجه )٢( 
له.والكفل ( ١٣٢١)واكرذي (، ٤٧٣)داود وأبو (، ٥٦٨)ملم رواه )٣( 
حن.ؤإساده (، ٤٧)؟/والماتي (، ٣٢٢)واكرُدي (، ١٠٧٩)داود أبو رواْ )٤( 

(.٢٠١)ا/ داود• أبي سنن اصحبح انئلر: 
(.١٧٤)ا/•الموؤلآ، فى مالك رواه )٥( 



المجدش الجالس وظيفة . المسحد حضور احكام ص=£ 
تسم=======^==س=

مندلل حبا يما لما المجد؛ فى راء والالببمع عن نهى ؤإمما 
ذللث،ونحو البيع، Jمخلفاث، المجد وتلويمثا الصويت، ورقع اللخل 

ؤإنما، لهدا نبي لم المساجد فان ؛ ومكانتها حرمتها المساحي يفقد مما 
إحراجالفبمالؤ وتشد والشراء والمع والعلم، والصلاة تعالى الله لدكر بيئ، 

الإجارةمن معناْ مح، ما باليع ؤيلحمح، • الشيع قررها التي وظنتها عن لها 
العقود.من ونحوها والقرض والئهن 

باادعاس:النوم استدعاء من الحذر - ٥ 
سبيل،عليه النعاس أو للنوم يكون ألا المسجد في للجالس ينبغي 

يكونقد النعاس أن ؤسبا ولا الجمعة، كيوم المكمثا طول مع سئما ولا 
إلىالحضور قبل تامة براحة ذلك، تفادى يمكن أنه إلا القهرية، الأمور من 

وقوةالمهلة يجعل أن بمسالم يليق ولا الجمعة، يوم سئما ولا المسجد، 
والنعاس.النوم المجد حظ ؤيجعل ونحوها، الأمحواق في الانتباه 

إلىكالأستناد الأسباب، ص ب، ب؛المعاس استدعاة يبنى لا كما 
يشتغلوأن والناط، الرغبة إفلهار له ينغي بل الرأس، حفض أو جدار، 

القرآن.تلاوة سئما ولا تقدم، بما 
المجالسس مجلس في كان ولو ؛دللا،. يبالي لا من الماس ومن 

الأوقات،،اغتنام على لم الفبحوب سبيل، س عليه للنحاس كان ما 
بمصمن . المي أرثد وقد المساحي، وهي القاع أفضل في ميما لا 

ممعح،قال! رهأ عمر بن الله عبد عن ورد فقد ور؛ ميعلاج إلى 
منذليت٠مل، المجد، ئي وهو أحدكم ثنى ®إذا يقول! الله رسول 
غيرْاالا،بإلى ذلك، مجاله 

(٣٦٢)A/وأحمد (، ٠٢٦)والمرمدي له، والسل ( ١١١٩)داود أبو أحرجه 
اه.صحيح(.حسن حديث )هدا ت الترمذي وقال الجمعة(، )يوم ؛ يلفظ كلاهما 

فيهفصرح ، iyyA\/)٠ أحمد أحرجه لكن إسحاق، بن محمد عنعنة وفيه 
الييهقيقال ولذا يرفعه، تقرئ وقد تدليسه، شبهة فزالت يالتحديث، إسحاق ن ا 



المجدش الجالس وظيفة — المسجد حضور احكام 

ندهنالحركة أن باكحإل: الأم في )والحكمة الثوكاني: قال 
الغفلةفيه أصابته الذي المكان من انتقاله فيه الحكمة أن ؤيحتمل النعاس، 

نومهمقصة في النبي. أمر ففد عليه، حرخ لا النائم كان ؤإن بنومه، 
الصلاةينتظر جلس من وأيثا منه، بالانتقال الوادي في الصبح صلاة عن 

الأمركان فربما الشيطان، من الصلاة في والنعاس صلاة، في فهو 
عنالجالس عقلة حسا من يهنان الإلى وب منهو ما لإذهامب بالتحول 

منفعة(فيه ما أو الخهلبة سماع أو الذكر 
ذلكوسأذكر بالجمعة، ذللئ، تقييد الحديث، طرق بعض فى ورد وقد 

الجمعة.حضور أحكام على الكلام عند — افه شاء ن إ— 
٥٥٥٥٥

منعمر ابن عن والمشهور الحدين،، هذا رفع يثبت، )ولا (.' XUT/T)عقبه =
ذكرثم وشاهدا، أحرتم، طريئا له بأن يتقوى المرئؤع أن الألباني ذكر وقد فوله(. 
(.٤٦٩)واااسحة(الأبني (، ١٩٤)ه/>احاءعالأءاول(ا انظر: ذلك. 

(.٢٨٤)م »ولالأوءلار« )ا(



ا|ساسش> ا
وإدما4هاالصموق تسوية 

ولقدالصلاة، أقيمت إدا الصفوف وية تالمساجد حضور اداب من 
الصفوف،بتسوية أمر حيثا كبيرة، عناية المصلين صفوف الإمحلأم أولى 
.بها والاهتمام تسويتها، فضيلة وأظهر التسوية، كيفية وبين 

فإلصفوفكم؛ رامحووا الشي. أن ه مالك، بن أض فعن 
الصلاة،إقامة ®من ت رواية وفي الصلاة®' تمام من الصم تؤية 

يمسحالله. رسول كان ت فال )جهم البدرى عود مأبي وعن 
ئلوثكم®فتختلص تختلفوا ولا ®استووا، ؤيقول الصلاة، في مناكبنا 

*بقول . الله رسول ممعنا قال! )جهنع بشير بن النعمان وعن 
وجوهكم®بين ^ ١١ليخالس أو صفوهكم، ®لسنون 

»لفيالبخاري قال الصنوف، تسوية وجوب فى واضحة نصوص فهذه 
بنبنير عن بسنده فيه وأورد الصنوف(، يم لا من إثم )باب صحيحه؛ في 

أنكرث،ما ت له فقيل المدينة، فدم أنه ت مالك بن أنى عن الأنصاري يسار 
أنكمإلا مينا أنكرت )ما نالت اممه رسول عهدت يوم منذ منا 

الصفوف(ل؛،.تقيمون لا 
منالوجوب أحل البخاري يكون أن )يحتمل حجرت ابن الحاففل قال 

®صلوا.ت قوله عموم ومن صفوفكم®، ®سووا قوله؛ في الأمر صيغة 

للخارى.الثانية وارواية (، ٤٣٣)لم وم(، ٦٩٠)المخاري أ-محرحه )١( 
(.٤٣٢)لم مأحرجه )٢( 
(.٤٣٦)ومسالم (، ٦٨٥)الخاري أحرجه )٣( 
(.٧٢٤)البخاري أحرجه )٤( 



وإتمامهاالصفوف سوية — المسجد حضور احكام 

بهذهمحيه فترجح تركه، على الوعيد ورود ومن أصليء، رأيتموني كما 
ندالإنكار كان ؤإن الواجب، ترك على ونع إنما أنس إنكار أل القرائن 

حالفمن فملأه واجبه، التسريه بأن القول ومع المستن، ترك ■على يقع 
إنكارهمع — أسا أن ذلك ؤيويد الجهتين، لاختلاف صحيحة، و يللم 

اكلأة(لا،.بإعادة يامرهم لم - عليهم 
وردما ذلك لمن السنة؛ عليه دلت عظيم يواب الصفوف تسوية وفي 

بينيحاذيا الصفوف،، »أفموا نال: افه. رسول أن ه عمر ابن عن 
صماوصل ومن لالشيaلان، تدروا ولا الحلل، وندوا المعاكس،، 

اف(لأ،.نهك صما قطع ومن اف، وصاله 
بهااف رفعه ئرجه صد انى قال: اممه. رسول أن ها عائنة وعن 

الخة«ص.م بيتا له وض درحة، 
هافه ارإن ال: قاممه. ول رمأن - ها أيما - ا ومحه

الصموف((ر؛،.تصلون الدين على يصلون ه وملائكته 
ألينكمارحياركم نال: اطه. رسول أن ها عمر بن اض عبد وعن 

إلىرحل مشاها حطوة من هظإ حهلوة من وما الصلاة، في مناكن، 
ماتئاأْ،.الصم، ز رخي 

»نحالارى«)أ/*ا'آ(.لا( ., Xع._ري_

؛٠.. . صماوصل اردمن نوله: من آحرْ وأحرج (، ٦٦٦)داود أبو أخرحه )٢( 
،؛هذاونال: والحاكم)\/r\^ (، ٩٣A)والمسائي (، حزبمة)r/nابن 

روىوقد الذهي، صنه ومكن يخرحاْ،. ولم ملم، ثرهل على صحح حديث 
يائيأبو أثار التي •الأحاديث انظر: أرجح. والمرمل مرملا، وروى موصولا، 

١(.)»؛_U• الغميز تركي للثيخ: فيها• والإرسال الوصل تعارض إلى سننه في 
>آ'ه(.اكرف• •صحيح واظر: (، ٥٧٩٣)>الأوّءل« ي الطراتي رناْ )٣( 

،بئراهد0 حن حديث، وهو • ( ١ ' ' )٠ ماحه وابن )•إ/مإأ(، أحمد أحرجه ( )٤ 
اختلاف.منيه فى الحديث، فهدا ؤإلأ 

الأولانملر وروى (: ١٤١، ١١٥، ١ • ٣/٦)ارالأومءل« فى الملبرانى أحرجه )0( 
ّيىوهو سليم، أبي بن ليس، فيه لأن حن؛ ؤإمناده . ( o.oزوا ٣٥١)اليزار منه 



وإنماهيالصفوف سوية — المسس حضور أحكام 

منومدح المزج، وسد الصفوف تسوية فضيلة تبين الأحاديث، فهده 
محرجةلسد الصم!؛ محي لحولا أراد أو يالامتواء، أمره إذا صاحبه بيد يلين 

منفهذا بمنكبه، يدفعه ولا ذلك من يمكنه بل يمنعه، فلا مكان لضيق أو 
الاسأا،.خيار 

تقدمكنيرة نصوص عليها دلت، ففد الصم،، تسوية كيفية وأما 
*أتيمراهال،: ه الني عن ه أنس عن ورد ما - أينا - ومنها بعضها، 

؛منكب،مكهيلزمح، أحدنا وكان وراءظهرىا، من أراكم فإني صموقكم؛ 
يLiرقأحدنا رأيت، )لمد أنس: نال( رواية: وفي بقدمه، وندمه صاحبه، 

لترىاليوم ذللق، تفعل ذهبتإ ولو بقدمه، وقدمه صاحبه، يمنكس، منكبه 
الفرسوالميم: المعجمه بضم والشموس: . مموس( بعنأ كأنه أحدهم 

رراكبه^ على يستعصي 
بمنكن،منكنه يلمزق، الرجل )فرأيت، هئه: بثير بن النعمان وقال، 

بكعبه(وكمه صاحبه، بركبة وركبته صاحبه، 

ثمالمقدم، الصف، ااأتئوا أ قالااه. رسول، أن )جٌه أنس وعن 
الؤحر((لْ،.الصم، محي فليكن مص، من كان نما يليه، الذي 

يلي:بما تتحمق الصم، تسوية أل يتضح المحوص مجمؤع ومن 

وأحرجه(. ٦٧٢)داود أبى عند الل.ى، عباس ابن حديث، له ؤيشهد لحفظ، ا —
(.٥٢)ه/حان،وابن (، ١٥٦٦خربمة)ابن 

للخطاييالمزا امعالم اتثلر: )١( 
•٣()٤; »_• ني يعلى لأبى الثانية والرواية (، ٦٩٢)المخارتم،أخرجه )٢( 

وسندها. ٢( ١ ١ / ّ)٢ البارّتم، نتح ٠ محي كما والإمحماعيلى، مصور، بن وسميي 
(.)١٣الصحيحة، ش كما الثيخين، شرمحل على صحيح 

)صآآم(ءانميرإ "الممياح )٣( 
(٦٤٨)داود أبو ووصاله ٢(. ١ ١ آ/ )القح الجزم بصيغة تعليما البخارتم، أخرجه )٤( 

AT'y/yاسق،)اتغليق انظر: اللفظ. بهيا 
صحح.وإسادْ (، ٩٣)أ/والماتى (، ٦٧١)داود أبو أخرجه )٥( 



وإتمامهاالصفوف تسوية . انمسحد حضور احث\م 

التراص.الفرج وسل فالأول، الأول الصف إتمام - ١ 
والركبوالمناك_، لأعناق ا بين يالمحاذا٥ وتعديله الصف امشامه - ٢ 

منك..،،على متكب ولا عنق، عر عنق يتقدم لا بحيث والأكئب، 
صدر.على صدر ولا 

صاحبهمتكت، التصاق يمغ ذللئ، لأن ءا.ميه؛ بين المصلي يومحع ألا - ٣ 
بمنكبه.

منءال.ا فإف الإمام؛ وبين بينها وفيما الصفوف، بين فيما التقّارب - ٤ 
الصفوفتسوية 

علىمن ملاحقة من الناس بعض يفعله ما المحق( سوية من وليس 
القيامفي ذللئ، يفعل حارم، بكُكإ كعبه لنلصق اره؛ يعلى ومن يمينه 

تسويةض له أصل لا ألمح وهدا الركؤع• من الرفع وبعد والركؤع 
عدياوة؛١^١،، وفيه الصفوف، 

ؤإكثاريشنع، لم بما اشتمال فيه ؤإشغالأ؛ اشتغالا فيه أف ت الأول 
بملاحقةللجار إشناث( وفيه الفراغ، لننإء القيام يعد واهتمام الحركة، من 

لكلالقيام في يكون أن دون الصلاة إر القيام عند هذا يعل لو إلا فدمه، 
وجه.له لكان ركعة، 

هوىإذا ذللئ، ؤينلهر المتصايين، بين للينج توسيع فيه ١^^٠؛ 
فعلأحل من سنه، المصالي هدا صير كيف فاننلر جود، للالمأموم 

له؛أصل لا 
وهومنه يفث جاره فإل حق، بغير غيره فدم لمحل اقتطاع فيه الثالث؛ 

إليه.مبق الذ.ى مكانه فى يلاحقه 

أكثرلأن القبلة؛ إلى القدمين رؤوس لتوجيه تقويم، فيه الرابع• 
جاره.يقدم ييلزلها قدمه، يلوي ء هولا 

يمينكان فن الإمام، يلي بما حاص الصفوف رص أن ت الخامس 

»الشرحاسمانظر: ;١( 



وإتمامهاالصفوف سوية — المسجد حضور احكام 

لكنومن اليسار، إلى متجها الصث ؤيتم ١^!^ يد أن فحمه الصف، 
أ.السنةأ لهذه بينه مخالفه الفعل هذا وش اليمين، إلى فيتجه الإمام ار ب

)فرأيتالمتقدم؛ يشير بن النعمان بقول، ذللت، يفعل لمن دليزا ولا 
بكعبه(،وكعيه صاحبه، بركبه وركبته صاحبه، بمنكب متكله يلرذ الرجل 

تعديلفي المبالغه - حجر ابن الحافغل يقول، كما - بالحديث، المراد فإف 
متعدر.القيام حاد بالركبة الركبه إلزاهه أن بدليل ؛ وسد الحم،، 

عاليهاويحرص يفعلها، من رأيت، لأني الجزئية؛ هده ذكريت، ؤإنما 
إلىتهلبيقها به يمض ولم السنة، عند ونف، امرأ افه فرحم فيها، ؤيناقش 

والزيادة.الغالو 

عنورد لما حاجة؛ لغير واري البين يقم، أن ان للإنينبغى ولا 
علىالسواري بين ممخ أن ثنهئ )كا ة-ال،ت أبيه، عن ثرة، بن معاؤيه 

بنأنس حديث، من شاهد وله ،، طردا(لعتها ويئلزد اف.، رسول، عهد 
معصالستح ت نال، محمود، ين الحميد عبد يرؤيه به، يتقوى ظبه ماللثج 
فقال،وتأخرنا، فتقدمنا السواري، إلى يدفعنا الجمعة، يوم ماللتإ بن أنى 
اطه.٠٠رسول، عهد على هدا نتمي رريا • أس 

أنللمصلين ينبغى لا أنه في صريح نحى فباله وما الحديث، فهذا 

)ص؟(نيد أبو بكر بقالم: الصلاهء، أحكام ني جديد الأ رسالة; انفلر )١( 
رّآ؛/؛ه(.ءثس>سن٠ ابن فتاوى مجمؤع ٠٠يعدها، وما 

)آ/االإ(.»ثحالارىاارآ(
i(r\Aوالحاكم)\/(، ١٥٦٧حزيمة)وا؛ن (، ١٠ماجه)٢•ابن أخرجه )٣( 

الدمى،محه وسكت، الإساد(. )صحح الحاكم: وفال (، ١٠٤)م/واليهقي 
وانظر:بعده، ما له يشهد لكن تور، موهو لم، مبن هارون سنده: وش 

(.٣٣٥اكسا)»اللالأن 

وابن(، ١٣١)١;والنماني (، ٢٢٩)والترمدي (، ٦٧٣داود)أبو أحرجه )٤( 
غيالحاففل نال ؤ صحيح( حن )حديث، الترمن.ى: وقال (، ١٥٦٨)حزيمة 
التر٠jىا١اهاوحشه . . صحح. إصنادْ أنى •حديث، •القح، 



وإتمامهاالصفوف سوية - انمسجد حضور احكام 

الصفامال وبين بينهم تحول المراري لأن السواري؛ بين يمموا 
•وموله 

بعصأو الحرام جد يالمبأس، فلا جد المضاق إن لكن 
كماهدا، في الشاهر ينبغؤب لا لكن للحاجة، وذللث، الكبيرة، اجد الم

الناسيعفى منلثإ وطاو_ا عندما الناس، نلة عند الحرام المجد فؤب يوجد 
قالييالتأحر، أو التقدم إمكان مع واري البين كان ولو الصف، بإتمام 

الصفكان إذا أما حاجه، يكن لم إذا تركه ينبغمب الصم، هدا مثل أف أرام 
المحق،انقءلاع وهي البلؤ، لعدم بأس؛ ملأ رئتين آ البين ما مدر قصيرا 

نالكالافالة، الجماعة غير فؤب الساروتين بين بالصلاة بأس ولا 
حديث،وذكر جماعة(، غير فير السواري بين الصلاة )بابج ت هءزفي الخاري 

طلحهبن وعنماف زيد بن وأمامه البيث، . الني )دخل قال؛ عمر، ابن 
تبلالا ألتؤ فأثرْ، على يحل الناس أود كنت، خرج، ثم مأ'ءلال وبلاد، 

الئقدش(رآ/الدمودين بين قال: صلى؟ أين 
فيحالية أمكنة وجود مع متأحر صف في إ يقفأن المصلي، وليحدر 

صفوياأو صما يقيمون عندما الناس يعض يفعله كما الأول، الصنوف، 
®أتموا•' هؤ لقوله مخالف هذا فإف شاغرة، صفوف، الإمام وبين وبينهم 
ولقولهقرنا، وتقدم الحدين،، ياليه...اا الذي نم المقدم، الصم، 

حضيتأخردن موم يزال لا بمدكم، من بكم دليأئم بي، فائتموا ®تقدموا 
 ^{i.اش«لم

لطرقات١ في يمن؛، )ولا I ١،^^ تيمية ابن الإسلام شيخ يقول 

)\إحرلأه(.الارى« «تح اننلر: )١( 
١(.• ٤ n/ و»الن (، ٥٧٨)؛/ابرى« •نح انظر: )٢( 
تقد.اكانب، و\]حد,ث (، Y\T)»_'الملين« أحطاء مب المين •القول انظر: )٣( 

القمل،.^ا من، الراح الحكم هم، تخريجه 



وإتمامهاالصفوف سوية . المسجد حضور احكام 

حاءيلمن التأديب، استحى ذلك فعل ومن الممجد، حلو مع والحوانيت 
٠له( حرثه لا هدا فال المتقدمة، الصفوف لتكميل ؤيدحل تخطه، بعده 

فإنالمجد، حارج صموا بالصفوف المجد امتلأ إذا )بل وقال! 
إذاوأما صلاتهم، صحت والأسواق الهلرقات في حينئد الصفوف ايصلتج 

صلايهمتصح لم فيه الناس يمشي طريق الأحر الصف وبين وبينهم صموا 
بحيث،حاتثل الصفوف وبين بيتهم كان إذا وكيلك العلماء، فوآي أظهر في 

تصحلا فإنه حاجة، غير من التكبير يسمعون ولكن الصنوف، يرون لا 
العلماء(لقولي أظهر ر صلاتهم 

فالأول،الأود يتموا أن الصفوف في )والمنة ! أيصاونال 
يليما حلو مع المجد حر مؤ في صش فمن الصفا، في ويترامحون 

.أءالم(رأ، واش مهكروهه، صلائه كانت، الإمام، 
الصنوف،بتسوية يهتموا أن الماجد، أئمة إلى نداء أوجه وخاما، 

فيالثابتة التسوية القافل الإحرام تكيرة نل بذلك المأمومين ؤيأمروا 
سووااعتدلوا، نلوبكم، فتختلت تختلفوا ولا استووا مثل! المنة؛ 

الأول، الصفأتموا الصلاة، تمام من الصفوف سوية فإن صفونكم، 
الحال،يناسب ما الواردة الألفافل من ؤيختار ذلك، ونحو ،، فالأول^ 
ويةتأحاديث في ورودها لدم اض(؛ )رحمكم زيادة! عدم والأولى 

الصفوف.

كما- المأمومين إلى يلتفت أن دون ذلك الإمام يقول أن يكفي ولا 
أنالإمام وعلى والمرجان• الحلل ؤيترك يكبر ثم - الأئمة بعض عليه 

يرسلأو لتسويته، الصف ناحية إلى ه بتففيأتي المهجورة، المنة يحيي 

(.٤١٠! ٦٣تمة«)ابن ناوي ،امجموع )١( 
النون.يحيف صوايهت )ؤيتراصون( وقول• المابق المصدر )٢( 
(.٣٥١)١; شة أض لأبن »الخصنف« اظر: )٣( 



وإتمامهاالصفوف سوية - المسمد حضور احكام 

تسويةعلى بنفسه يشرف كان . أنه ثبت فقد الصف، لتسوية رجلا 
الصف.

يمح. الله رسول كان }جهبع عمرو بن عقبة - مسعود أبو قال 
تختلفوا...(ولا ءاستووا ت ؤيقول الصلاة، قى مناكبنا 

إلىناحية من المم، يتخلز . افه رسول كان خهى! الراء ؤيقول 
هالويكم(فتختلف تخ؛نلفوا الأ I ؤيقول ومتاكبنا، صدورنا يمح ناحية، 

حاووهفإذا الصفوف، بتسوية يأمر كان أنه ظلم عمر عن وحاء 
.لهدايتنبهون — اطه وسهم — الأئمة فلعل ، كبر استوين، ند أ0 فأحبروه 

علتهكانت، فإن الصف،، في الكرسي على بملي من مكان صفة وأما 
،يقفأن فعليه القيام، على ؤيقدر جود والالركؤع على القدرة عدم في 

ؤإنبجوار0، من على يتقدم أن له وليس يه، ، يقفالذي للصف محاذيا 
معومنكبيه صدره سوية لنمه القيام على القدرة عدم في علته كانت، 

تقدميفره ولا فيه، يقف، الذي للصف، اؤية ممقعدته فتكون المملين، 
أعلم.تعالى وافه رحليه، 

٥٥٥٥٥

نادْؤإّواينحزيمة)مإآآ(، •٩(، ، A،\/Y)وازني (، ٦٦٤)أبأداود زؤام )٢( 
(.٤٩٠)الترغيب،• اصحح وانفلرت صحح، 

لياجي!المتقى« واننلر: )ا/\اه>(، أالموءلأ« في ماللث، أحرجه )٣( 
)'•آ/ا،آمآ(.للغوي الة« »ثرح 



ام |وحاْا| اص أ
اكفحلف المنفرد لاة صق 

فهلمكانا؛ له يجد ولم تإ قل الصف أل فوحل المسجد، لحل إذا 
حتىينتفلر أو معه؟ يمف، رحلا يجديا أو متمردا؟ ا الصفحلمط يصلى 

أيينثم يلي، فيما أذكره العلماء، بين حلاف، فيها المألة هذه أحد؟ يأتي 
تعالى.اممه بعون المختار، القول 

وهداصحيحة. وصلاته وحJه، صما يكون المقرئ أل ت الأول فالقول 
حنيفةوأبو والشافعي مالك، الثلاثة! الأتمه ومنهم الجمهور، مدم، 

الصم،،دون )فركع وفيه؛ رغه4، بكرة أبي حديث، هؤلاء؛ أدلة ومن 
منأنواع الحديث، هدا )في هءدفؤ! البغوي قال ،، الصم،(أ إلى مشى ثم 

صلاته؛تصح الإمام بصلاة متفردا الصف، حلفط مجلي من أل ؛ منهاالفقه، 
الصف،،حلف، الصلاة من بجزء أتى فقد الصف،، حلف، ركع بكرة أبا لأن 

أفضلهو ما إلى المستقبل في وأرشده بالإعادة، . المبى يأمنْ لم ثم 
للتحريمكان ولو تحريم، نهئ لا إرشاد، نهئ وهو دنل«، ارولأ بقوله: 

يالإءادة(رمبلأمره 
هب،مل. وهو باؤلله، المفط حلفظ المقرئ صلاة أل الثاني؛ القول 

الفقهاءمن حمع فال وبه ، مالك، الإمام عن وروايه أحمد، الإمام 
بازن العزيز عبي• الشيح واختاره والمحدثين، 

(.١٨٧/١اوجتهد«)»بداة )١( 
له.واللففل ( ٦٨٤)داود وأبو (، ٧٨٤)البخاري أحرجي• )٢( 
(.٥٤)ا/»الإضاح« )٤( (. )م٨٣٣اونة« »ثرح )٣( 
(.٢٢٩)'ا؛/\،\مآ_ >الفتاوى«)ه(



الصفخلف المنفرد صلاة ش — انمسجد حضور أحثام 

رحلارأى . اش رسول أن معجل بن وائمه بحديث هؤلاء واستدل 
الصلاةيعيد أن نأمره وحده، الصف حالف يصلى 

علىقدمنا حتى حرجنا قال! يبان، ش بن علي حديث، من شاهد وله 
رحلافرأى الصلاة، . اش نبي فمضى حالفه، وصلنا فبايهماه، ه الني 
*اسملت فمال انصرف، حتى . اض نى عاليه فونف، وحده، الصف حالف 

فيأحمد بن اممه عبد نقل وند الصف«لآآ. حلف لالالي صلاة فلا صلائالث،، 
الحديث،(بهذا يمول أي )وكان قال! وايصة حديث، يعد ني الم

فصلىالصم، فى مكائا وجد إن أنه وهو التفصيل، الثالث،؛ القول 
وحدْ.يمفإ أن جاز يجد ولم اجتهد ؤإن تصح، لم وحده 

ذه—،ؤإليه ندامة، وابى والبويْلي، البصري، الحسن به قال وهذا 
الرحمنعبد الشيخ احتيار وهو الميم، وان تيمية، ابن الإسلام شيخ 

الجمعالله رحم عيي، ال
يلي؛لما - افر شاء إن _ المختار هو وهدا 

مهلتوأركانها الصلاة واجبايتج أف على مجمعون العلماء أ0 - ١ 
وهذهالصرورة. مع محرم ولا العجز، مع واجب فلا المدرة، عدم عند 

الشريعة.نواعد من عفليمة قاعدة 

وأحمد(، ٣٢١ماجه)١;وابن (، ٢٣٠والمرماوي)(، ٦٨٢داود)أبو أحرجه )١( 
اكر.طلى.وحثه (، ٥٢٤)ا<آ/

وابن)مه'ا(، واJيهقي (، ٢٢٤ ADوأحمد (، ٣٢٠)ا/ ماجه ابن أحرجه )٢( 
منتخلو لا وطرق، شواهد وله لغيره، صحيح حديث، وهو )ْ/هيه(، حبان 
(.٣٢٧٨)»الإرواء« راجع مقال. 

(.٥٣٤•افد«)هأ/انظر: )٣( 
وااالض«(، ٢٢٩٨الأوطار«)واان؛ل (، ١٩٣شيبة)٢;أبي لابن »الممش« )٤( 

(،٩٩)>_A؟، الورانية"و»القواءد (، ٣٩٧;٢٣اكاوى«)وامجموع (، ٥٦٨)
الموقعين®وُإءلأم الماردينية*)ص؛م(، ائل و٠اال)»_)U(، و»الأحتياراات،اا

بعدفءوما عيية،)ص؟آا( الو»الفتاوى (، ٢٢، ٢١)أ/



اكفحالف المقرئ صلاة ش - المسجد حضود أحكام 

قاعدا،صلى القيام سمتطع لم فإذا الفرض، صلاة في ركن فالقيام 
منولا الأركان من لست، والممأيه وغيرها، جود والالركؤع وهكذا 

القواعدومن عير، المضائؤ عن العجز أن ريب ولا الواجبات،. 
الحكمصاحب، عالي ؤلرا ما إذا يتغير الحكم أن ت الشريعة نصوص من 

والديعورته، يستر ما يجد لم إذا حاله على يصلي العريان فهذا عذر، 
سترةوحد إذا الإعادة يلزمه ولا جهة، أي إلى يملي القبلة عليه اشتبهت، 

.وهكذا القبلة، له تسنت، أو 

آذقع^^^١ ت تعالى كقوله القول، هذا تؤيد الشريعة عمومات أن - ٢ 
وسهأهإلا مّثا أممه يكيف تعالى: وقوله [، ١٦ما 

ارسطعتملأما مته فأتوا يأمر أمرتكم ®إذا وقوله [، ٢٨٦
بنعلي حدين، في . فقوله الأدلة؛ بين جمع فته القول هذا أن - ٣ 

أداءفي قمر إذا ما على محمول الصف(، حلمؤ لمتفرد صلاة الأ ت ثيباوز
ثرجه،يجد لم إذا وأما المرجة، ومد الصف، إلى الانضمام وهو الواجما، 

ليسلأنه السابقين؛ الأمرين في ذكرنا ما بدليل الحديث،، عليه يحمل فلا 
اممه.ثاء إن صلاته فتصح بمقصر، 

فليسبكرة، أبي حدبث، )وأما ئه تيمية ابن الإسلام شيح يقول، 
فقدالركؤع، من رأسه الإمام رم ئبل الصم، حلما متفردا صلى أنه فيه 

أفبمنزلة فهو للركعة، مدركا به يكون ما به المأمور الاصعلفاف من أدرك 
.٢٢.(؛. الأتمة. باتفاق جائز هذا فإف فيماقه، آخر يجي،ء ثم وحده يمت 

إليهانضم ثم الصف حلف، صلاته من جزءا صلى فمن هذا، وعلى 
•هبه بكرة أبو فعله ما وهذا . منفرداالصم، حلم، مصليا يعد لا اخر 

افه®زادك قوله في النهى أ0 بكرة أبي حديث، في والأنلهر 

(.١٣٣٧وسلم)( ٧٢٨٨)المغاري -؛محه أ (
:م،ايااس«راكاوى وانظر: (، ٣٩٧;٢٣الإّلأم،)شخ ذادتم، مجموع ' ا



الصفخلف المتمرد صلاة م — المسجد حضور احكام 

أولنقدم لما لشديد؛ ١ عى واللإسراع ١ عن نهي ثني*، ولا حرصا، 
يعودأن يمكن ولا الإسراع، حالة في الصلاة إتيان عن الهي من الكتاب 

فعلوفد ميما لا الركعة، بتلك للاعتداد ولا الصم، دون الركؤع إلى 
ونته مسعود وابن ثابت، بن ونيد بكر، كأبي الصحابة؛ بعص ذلك 
صحيحؤبأسانيد عنهم هدا 

معهيقف رجلا يجذب أن الصف في مكانا يجد لم لمن يجوز ولا 
يلي؛لما 

وفيه؛وائمه، حديث وهو ضعيف، الجذب فى الوارد الحديث، أن - ١ 
معالث،ءليصلي رحلا جادبت، أو الصم،، في لحالت، *ألا 

ملوالخثرؤع الصف، في ئزجة إيجاد إلى يفضي الجذب أ0 ِ ٢ 
امحج•

لفضيلةوتفويت، عليه، وتشويش المجذوب، فى تمذق الجذب أن - ٣ 
أنالجذب في العالم، لأن الإمام؛ حلمج وكزيه الأول، الصف، 

الإماملحالف_ح هو لمن يكون 
أومعا، وقوفهما أفضل: فأيهما فرحه، الصفا وفي اسان لحل ؤإذا 

فدا؟الأحر ، ووقوفالفرحه أحدهما مد 
الفرحة؛بقاء ح الاصهلفافثؤ الراجح أن إلى العلم أهل بعض ذهب، 

واجب،.والاصهلفادت، مستعمج، الفرجة مد لأ0 

(.٢٦٤، ٢٦٣الغلل•)؟/•إرواء انظر: )١( 
والبيهقي)آأ/هأا(، ض،االكسر« رانى ٠yوا uuo/y)بملي أبو أحرجه )٢( 

بنري والرامه، عن الثمي، عن إّماءيل، بن ري الؤلريق من ١( ٠ ه )م/ 
®الإرواء٠فانظر: واهية. بمتابمت الزيادة هذه على توع وند متروك، إٌ~ماءيل• 

(٣٢٦/٢.)

uy\r/yاواري»)»فح على ^ باز بن العزيز  JLPالشيخ تعليق انظر: )٣( 
»السأن«)آ/آأم(.وانظر: 



الصفحلف المفرد صلاة ش - المسجد حضور احكام 

^٠٥ومن اف، وصاله صما وصل ®من قوله فإن نظر؛ هذا وفي 
هذهفي فالأولى وعيه، الغرحة. سلل وجوب يفيد قطعه صما 

أعلم.وافه الأحر، وينفرد الفرجة أحدهما يسد أن الحالة 
الحللوند فيه، بالحضور ؛ صماا< وصل )رامن ت داود أبي منن شارح قال 

١، مانع(١٢شيء بوضع أو الئد، أويعدم باشة، • أي صما®؛ قطع ®ومن • منه 
أحدهماانصرف ثم الصف،، في اثنان وقمح لو ما تقدم ما ومثل 

إنالإمام يمين عن يقف أو الصحيح، علمي وحده يقف، الأحر فإل لعذر، 
رجلا.يجذب ولا أمكن، 

يخرجرجلا ينبه أو الصف،، في يدحل )إنه قل.امةت ابن قول وأما 
الانفراد،نوى ذللثذ من شيء يمكن لم فإف الإمام، يمين عن يقف أو معه، 
،.الحددثط(رإمامه سبق لو ما فأشبه له، حدي؛، عير لأنه منفردا؛ وأتم 

الصلاةينم أنه — افه ثاء إن — والصواب نظر، فيه ا هن. ت فأقول 
تفمينولا معازور لأنه عاليه؛ شيء ولا أحد، معه يقف لم ولو معهم، 

إمامه،صلاة ببهللأن تبثلل لا صلاته فإن الحديث،، إمامه سبق لو كما منه، 
فدامةابن ذكره وما المسالة، هل.ه في المختار القول على إ تخلفيل 

المذهب،.في قول 

أحرم)ؤإن .' الجمعةا؛راصلأة باب في ®الزاد® شارح قول ذللث، ومثل 
علىمتئ وهذا تصخ(ر؛،. لم فدا، فصلى ، الصفعن وأحرج رحم ثم 

المختارأن علنت، وقل٠ تمح، لا المن، حلف، المنفرد صلاة بأن القول 
الذيوهذا مكايا، يجد ولم اجتهد بأن معن.ورا كان لمن بالصحة القود 
أعلم.وافه تعالى، اطه ثاء إن صحيحة، معهم فصلاته بالعير، أولى رجم 

(.٣٦٦)Y/المعبود، رعون )٢( العاشر. الحكم في تخريجه تةا،م )١( 
»اوخي«)م/هه(لأ)٣( 
(.ilT)1/قاّم« ابن بحاشية الربع ارالروض )٤( 





١ثر ا1ثان،| اسم ا
حالأي على الإمام مغ الدحول 

أيعلى معه لحل الصلاة في والإمام المجال المعالي لحل إذا 
لماوذلك جدتين؛ البين أو الجود أو الركؤع أو القيام في كان؛ حال 
وحدتمرإذا س: المي قال قال: ه، المزني مغفل بن اض همد عن ورد 

سدواولا فقوموا، قائثا أو ناركعوا، راكثا أو فاسجدوا، ماحيا ا،سمم 
.، \إوكأو4ااز تدركوا لم إذا بالجود 

الصلاة،أتيتم ءإذا افه رسول قال قال: تقهبع قتادة أبي وعن 
فآىما«ر^.فاتكم وما محلوا، أدركتم فما ساليكم؛الكين،ن، 

الإمامالدخول؛ع استحياب، عر به )انئدث حجر: ابن الحاففل قال 
ءاإيها(لم.وجد حال أي في 

والإمامأحدكم أتى ارذا اف رسول نال ت قال )غهبه معاذ وعن 
الإب؛،.يصخ تما فليصخ حال، عر 

يكنما بدلالة الصلاة؛ في والإمام الداخل حق في السنة هي هذه 
المموص.من 

بنلامحاق ؤإمحاق، أحمد •مسائل إر ( ١٨٠)م/٠ •المحيحة ني الألباني عزاه )١( 
رهدامنيه: صياق يعد الألباني تال الإسلامية، الجامعة ؤلبعة ني أحده ولم متصور، 

•[( ٨٩/٢لانيهقي أخرجه وقد الثيختن، رجال، ثقات، رجاله صحيح، إستاد 
المجد.إلى الخروج أحكام من الخامس الحكم ش الحدث هدا تقدم )٢( 
•نحالارى«)آ/ماا(.^(
•صحيحني الألباني صححه وند مقال، يتيه وني ( ٥٩١)الترمذي أخرجه )٤( 

و»المحيحة«(، D١٧٣/الأوطارء »نيل وانتلر: اكرمدي« ضن 
(Uo/r.)



حالأي عاى الإمام ْع الدحول - اسجد حضور احكام 

يدخللم الجدتين بين أو اجل دالإمام دخل إذا من الناس ومن 
معه،فيجلس التشهد في أنه يعلم أو التالية، الركعة إلى يقوم حتى معه 

لأدلها تضمنته لما مخالف، أنه مع جود، الفضز ه نفحرم ند وهذا 
أدركهإذا الإمام مع جود القفل في العلماء بعض فال المتقدمة. 

له(يغفر حش الجدة مى رأسه يرخ ألا )لعله • ساجدا 
الأمام،؛يمنع كما افاليصنع I قوله I الترمذي، رحامع شارح قال 

أي:ذللتج؛ غير أو الركؤع أو القيام من فيه هو فيما الإمام فليواغق أي: 
،.العوام١٢فعله كما الهيام، إلى \لإيم' يتظر فلا 

وميأربع، المجد المأموم لحول ونثإ الإمام أحوال أن واعلم 
الأحوال:أمم 

•جهرية أو يريق في قائما الإمام يكون أن - ١ 
.\0يكو0\لإمو\كت\٦- 

جدتين.البين أو ساجدا الإمام يكون أن - ٣ 
التشهد.في الإمام يكون أن - ٤ 

فأقولحالة، كل في المأموم يفعله ما _ الله شاء إن _ وّأبين 
والد.اد.التوفيق الله من مستمدا 

قائما:الإمام يكون أن الأولى'' الخالة 
يسكتثم الإحرام، تكبيرة يكبر فإنه الفاتحة، يقرأ والإمام حل يس 

بالاستماعمأمور المأموم لأن الفاتحة؛ قراءة من الإمام يفمغ حتى 
والإنصامحت،الاستماع عن يشعله وتعوذه واستفتاحه إمامه، لقراءة والإنمايت، 

بشيءبه أمز عما يشتغل أن له وليس به، المأمور 

الأحوذى«>*آ/ا'ها(.»تحفة)؛(
اورجعانبقب)آآ(
(.٢٨٠)ي؟/،ل.جموعاكاوى« )٣( 



حالأي على الإمام ْع الدحول — انمسجد حضور أحكام 

هو- إمامه جهر حال يتعوذ ولا تفتح يلا أنه أعني — الفول وهدا 
الإسلامشيخ نال كما - اممه ثاء إن - المسألة هذه في الأنوال أصح 

جعلالإنما ت يقول . النبي فإن ماخائه؛ لقوة وذلك ،؛ تيمية ابن 
فآنصتوالأى.قرأ وإذا ٠كيروا، كثر فإذا به، ٣ الأمام 

استعاذئم الاستفتاح، بدعاء المأموم أتى الفاتحة من الإمام مغ فإذا 
الإماميدأ أن نل ويستعيد يستفتح أن يمكنه لم ؤإذا والفاتحة، الجملة وقرأ 

ؤيقرأ؛ستعيد بل سنه؛ الاستفتاح دعاء لأف يستفتح؛ لا فإنه السورة، بقراءة 
بهالأيقرأ لم لمن صلاة لا فإنه القرآن؛ بأم إلا تفعلوا رالأ .ت لقوله 

الصلاةفي المأموم على الفاتحة قراءة بوجوب القول على وهدا 
يقرألم لن صلاة ارلأ قوله لعموم الله؛ ثاء إن الراجح وهو الجهرية، 

.للصحة نفي وهدا ، الكتابااا١ فاتحة 
تكبيرةيكبر فإنه التربة، الصلاة في والإمام الممجد يحل إذا أما 
يريأن فبل الفاتحة يتم أنه فلن إذا يقرأ ئم تعيذ، ؤيتفتح، ؤيالإحرام، 

اشتغلؤإلأ والفاتحة، الاستفتاح لفضيلة حيازة فرينه، هناك كان إذا إمامه 
لأولى بالفرض الاهتمام لأن يستفتح؛ ولا الإحرام تكبيرة يعد بالفاتحة 

إذاالمور قصار على النتية في إمامه حلف قراءته في يقتصر ولا 
قراءةلأن كالفلهر؛ غالتا فيها الأمام يهليل صلاة في لغيرها حافهلا كان 

(.٢٨١/r)، (Tf/\؛YY)الفتاوى، ارمجموع )١( 
(.٤٠٤لم)مأحرجه )٢( 
فيوالبخاري (، riA/rv)وأحمد اءا(، )١ والترمذي (، ٨٢٣داود)أبو أ-محرجه )٣( 

وناله الصامت بن عبادة حاويث من )صاأ( الأمام؛؛حلف القراءة *جزء 
حديثالعلام* *منحة *التلخيص*)ا/ا'؛آ(، وانظرت ، حن( )حديث ت الترمذي 

(٢٧٩.)

ه.الصامت بن عبادة عن ( ٣٩٤لم)وم(، ٧٥٦)الخاري أخرجه )٤( 
)صاأا(.إبليس* *تليس وانثلر: (، ٢٥٧/١)المحاج* »مغني )٥( 



ؤؤ____غو>ال أي عر الإمام ُع الدحول — انمسجد حضور أحكام 
الفضلمن ورد وما الصلاة، حارج قراءته من أمضل الصلاة في القرآن 
غيره.يتناول مما أعنلم المملى يتناول القرآن لقارئ 

عبادة،ليس دعاء ولا قراءة ولا ذكر بلا الصلاة في كون، الإن ثم 
باب،يمتح الكون، إن بل الإمام، لقراءة الإنصات، عدا فيما به مأمورا ولا 

فيهل١،.هو عما المصلي معد الي والأفكار الخوامحلر 
يدركلم لأنه معه؛ وركر الفاتحة بقية المأموم ترك الإمام لي يإذا 

الفاتحةفإن الركؤع، في أدركه لو كما للركعة، مدركا ؤيكون ، قرأه ما غير 
ويُروإذا لقوله الفاتحة؛ لإتمام إمامه عن يتخلفج ولا عنه، تسفل 

أعلم.واض فاريوالأى، 

راكئاثالأمام يكون آن اكانية: الخالة 
إذاللركعة مدركا ويكون معه، لي ياي والإّْام المجد يحل إذا 

الخلممةوسئل يمس ما ندر وهو الركؤعء أقل حد في الإمام مع اجتمع 
أدركعمى مسل أحمد سمعت، داولت أبو فال يهلمس، لم ولو بيديه، ركبتيه 
ركبتيهمن يديه أئكن إذا قال: الإمام؟ فرفع ركع ثم تجر رائا، الإمام 

اه.أدركر'آ،.فقد الإمام يرفع أن قل 
تكثيرهأحزأته الركؤع حاد أدركه ؤإذا إمامه، ؤيتايع يهلمس نم 
بند يزعن ذلك يدي الركوع، محرة عن الإحرام محرة وص واحدة، 

قالوبه النخعي، وإبراهي؛إ والخن وعطاء وسعيد ها عمر وابن ثابتا 
قالأحمد، عن المنصرصن وهو الرأي، وأصحاب ومجالك الشافعي 

(.٢٩٦/٢٢اكاوى|)•مجموع انظر: )١( 
جعل•إنما الحديث: من جزء والحديث (، ٢١٣، ٢١٢)أ/•اوجموعأ انظر: )٢( 

قريا•تخريجه ذكر وقد به'، لتوتم الإُام 
(،٢١٥)أ/»المجموع« وانظر: (، )ص٥٣داود لأبي أحمدء الإمام •مسائل )٣( 

(.٢٧٥تاسم)٢;لأبن الروضء و•حاشة 



حالأي على الإمام ْع الدحول - اسمد حضور احيكام 

اه،،.يجزيك قال! راكعا؟ الإمام أدرق لأحمد! قلت داود! أبو 
الغالب،محي تكسرتبمن بمن الجمع عن يصمق الركؤع حال لأن وذلل 

تناقيلا الركؤع رنيه واحد، محل قي واحد حض من عبادتان اجتمع ولأنه 
وهي- الواجب عن - الإحرام تكيرة وهي - الركن فأجزأ الاكاح، نيه 

آحرجعله إذا الوداع محلواف عن يغني \لإق\ضة كطواف - الركؤع تكبيرة 
، ()٢

للركوع،والثانية للإحرام، الأولى بجيرتيزت بأتن أن أمكن فإن 
قال!إليك؟ أحب مرتين يكبر I لأحمد قلت داود! أبو قال أولى، فهذا 

اه.ا-حتلأفلم.فه فليس تكيرتين، كثر فإذ 
انحنائهحال بها أتى فإن قائما، للإحرام يكبر أن الداخل وعلى 

.٣؛^■لم للرمع 
قولوهذا الفاتحة، يقرأ لم ولو الركعة أجزأته الإمام مع ركع ؤإذا 
منركعه أدرك ®من لقوله - الله ثاء إن - الراجح وهو الجمهور، 

الذيالإمام مع الداخل أن على فدل الملأة«لْ،. أدرك فقد الصلاة 
قالراكعا، له إدراكه بمجرد الركعة أدرك فد الفاتحة قراءة من يتمكن لم 

فيبه بالاقتداء والأمر ماجدا، الإمام المأموم إدراك )باب • خزيمة ابن 
الركؤعبإدراك يكون إنما ة جل للالمدرك إذ به؛ يعتد لا وأنه جود، ال

الحدين،آساق ثم قبلها(. 
الإمام.يضغ كما يمخ بأن الداخل أمر . الرسول فإن وكذلك، 

يقرأأخذ فإذا إمامه، مغ ركع إذا إلا الامتثال يحمل لا أنه ومعلوم 

(.١٨٢)Y/و»اسي« )صه"آ(، أحمد« الإزم انل •ام)١( 
.الثامنة>االقاءدة رجب لاين اإالقواعالا وانظرت (، ١٨٣)٦!٠االمغنىاا )٢( 
(.١٣٠)٨ »I__، )٤( أحمد،)صهّآ(. الإمام ءمساتل )٣، 
)ّأ/م\ه(.■خزومقأ(ابن صحح ١١)٦( السائس. الحكم ني تخريجه تةا.م )٥( 



حالأي على الإمام *ع الدخول — المسجد حضور احكام 

فخافإمامه، صنع كما بمغ ولم حالة، على الإمام أدرك ففد الفاتحة، 
امتثاله^عليه وجب الذي الأمر 

وهوه الني إا5، اض( أنه ه بكرة أمح، حديث يويدْ وكذلك 
فقال:ليبي. ذلك ئدكز الصفح، إلى بمد أن تل معه فركع راكع، 
حرصاولاثتدارآ،.اف *زادك 

نغالركعة لإدراك مجز5ا الركوع إدراك يكن لم لو أنه الدلالة: ووجه 
فيها،القراءة يدرك لم التي الركعة طك بقضاء المبي. لأتزئ الإمام، 

الركؤعأدرك من أن على فدث البيان، إلى الحاجة وفتح ذللث، محه ثئقز ولم 
الرك٠ةل٣،.فقدأدرك 

نشملعامة فهي الصلاة، في المانحة قراءة وجوب أدلة وأما 
تعارضنولا بوق، يالم حاصن بكرة أبى وحديت يوق، الم وعير بوق الم 

بالخاصن،العام يخصص حيث الأصول، في كما والخاصن، العام بين 
هذامن خارجا القراءة ومحل القيام يدرك لم الذي بوق الم ؤيكون 
أءالمل٤،.واه العموم، 
الجدتض:ين أو ساجدا ٩؟ يكون أن اكاكه: الخالة 

تقدملما — معه سجد جود الفي والإمام المجد الممالي لحل إذا 
تعيرهاولا فاسجدوا، مجود ونحن الصلاة إلى جئتم ُإذا قوله من 

تقدم،ما لعموم معه؛ جلي جدتين البين أدركه إذا وكذا - شيئا...٠ 
معه.الركؤع يدرك لم لأته الركعه؛ هذْ له تحنث، ولا 

أدركالذي المصلي أن - تعالى اف رحمهم - الحلم أهل ذكر وتد 
تكبير؛غير من إمامه مع يسجد نم الإحرام تكبيرة يكبر أنه محاجيا إمامه 

ا٥٧المعبود•)"ا/عون ١١صاحب، أوردها له، رصالة في ققفت الشوكاتي كلام من )١( 
(.٢٣٠)،رالصحيحة• انثلر: )٣( . هريتاتخريجه مدم )٢( 
(.٢٩٠/Yr)الخاوي• ارمجموع انثلر: )٤( 



حالأي عر الإمام ْع الدخول — ألمسجد حضور أحكام 

ركنفي الإمام أدرك )ؤإن ت ندامة ابن قال التكبير، معل يدرك لم لأنه 
ينئيلا لأنه تكبير؛ بغير وينحط الافتتاح، تكبيرة إلا يكبر لم الركؤع غير 

كثنالأول التشهد أو جود الفي أدركه ؤإن التكبير، محل فاته وفد به، له 
كمنالتكبير، في فئتايعه له، مأموم لأنه الثالثة؛ إلى الإمام مع قيامه حاد 
•، أولها(١١من معه أدرك 

إذاما وبخلافه له، محوبه فإنه للركؤع؛ التكبير بخلافه وهدا 
فيللإمام موافْة يكبر فإنه غيره، أو الجود من الإمام »ع ذلالئ٠ بعد انتقل 

ظه.قيامة ابن أفاده كما له، محوبه غير كان ؤإن إليه، الانتقال 
والثانيةللإحرام، الأولى فيكثر بتكبير، معه ينمث أنه ت الثاني والهول 

والانتقالجود، الأو القعود في وهو الإمام متابعة التزم لأنه بها؛ ليقعد 
،•١^٢١ واممه بالتكبير، يكون الجود إلى القيام من 

يفعأن قبل رأنه الإمام فرفع احيا، موانحئل بالصلاة أحرم ولو 
لفوايتإيجد؛ ولا معه يرجع أنه فالفلاهر الأرض، على جبهته المأموم 

جبهتهالمأموم وقع قبل الأرض من رأنه الإمام برفع المتابعة محل 
الصلاة.أول من معه كان إذا ما بخلافه عاليها، 

رأسه،الإمام فرفع ساجدا فانحق الأولى جدة الفي أدركه ولو 
معه،سجد الثانية سجد فإذا المأموم، معه جلي جدتين البين وجالس 

١^٣،.وافه 

اكشهدنفي الإمام يكون أن الرابعة؛ الخالة 
الجماعة؛صلاة فاتته فقد التشهد، في والإمام المجد يحل إذا 

 )١( •__1»/Y(١٨٣ ،) :أالمبمرعأ وانفلر.)أ/ا/امآ(
>الإماف«وانظر: (، ٢٧٧)Y/نام« ابن راحاثب (، ٢١٨)؛/•المجموع، )٢( 

YY0/Y) ،) :ىو؛هقي الكٍرى، »المن وانظر /Y(٩١.)
Y«Y).)_المام، »اهمل انظر: )٣( 



حالأي على الإمام *ع الدخول - انمسحد حضور احْكام 

المختار،القول على كاملة ركعة بادراك إلا ندزف لا الجماعة صلاة لأن 
اض.ثاء إن ميأتى كما 

نعيدخل أنه الأصل الشهد، في والإمام المسجد دخل الذي وهذا 
يصحكما فاليصخ حال، على والإمام أحدكم أتى *إذا لعموم الإمام؛ 
)المشرؤعI قال فإنه باز، بن العزيز همد الشيخ احتيار وهذا • الإٌامُ 

كانولو وجده حال أى على معه يدخل أن الصلاة في والإمام دخل لن 
غيره،بمجيء يْلمع كان إذا إلا •(• • . الحديث، لعموم الأخير، التشهد في 

ولهالجماعن، لموات، الإمام؛ مع يدخل لا أنه يرى من العلماء من فان 
-اض شاء إن بيانه سيأتي كما - ثانية جماعة يقيموا أن معه حاء ولن 
وكانركعة من أقنأ الدرك كان )إذا ت ئه تيمية ابن الإسلام ثيخ يقول 

فإوأقفل، فهذا تامة صلاة حمامة في معهم فصلى أحرى جماعة بعدها 
أعلم.واممه ، الأول( ه بخلافجماعة، في مصليا يكون هذا 

٥٥٥٥٥

•مي؛ا ت*ميجه تقدم ( ١
؛(.)Y؛/'YUباز< ابن واقتادي )ها/ا<ا/(، ءشمين« ابن رمحاوى انظر: ٢( 
(.٢٥٧/٢٣»ْج٠رعاكاوى«)٣( 



اهي ||ث،كش ا
الجماعةبه ئدرك 4ا 

ركعه،إمامه مع أدرك فمن الإمام، ْع ركعت بإدراك الجماعة ئدرق 
منالجود في يدركه كأن ركعة، من أقل أدرك ومن الجماعن، أدرك ففد 

الرامحالقول، هو وهذا الجماعة، فاتته فقد الشهد؛ في أو الأخيرة الركعة 
.النحم، عن ه هريرة أبو رداه ما ذلك يدلل( العلم، أهل( ولي، ثص 
الصلأة*را،.أدرك فقد الصلاة، من ركعه أدرك *من ت نال، 

صلاةمجن ركعة أدرك من أل على بمنهلوقه ل، يل صريح حديث، فهذا 
إدراكصور جمح في عام نص لأنه الجماعة؛ صلاة أدره ففد الإمام، 

ومت،.إدراك أو جماعة، إدراك كان مواء الصلاة، من ركعة 
الصلاة،يدره لم ركعة من أفز أدرك من أل على بممهومه ؤيدل، 

وفت.إيراق أو جماعة، إيراق كان مواء 
فيالإمام نع يجتمع بأن الإمام، مع الركؤع بإدراك إلا ثدرف لا والركعة 

.ذلك، بيان مضى وقد إمامه، مع الفاتحة قراءة يدرك لم ولو الركؤع، أقزإ حد 
فهوالإمام؛ ملام فبل التكبير بادراك تدرك الجماعق إن ءال،ت من أما 

تيلي لما دليل؛ يعقده لا مرجوح، قول 
صلاةمن جزءا أدرك المأموم أل وهو تعليل، على مبنى أنه - ١ 
نص.مقابلة في تحليل وهدا ركعة، أدرك لو ما فأشبه الإمام، 

تكبيرةبإدراك الإدراك تعاليق التميع نصوص في يعرف لا أنه - ٢ 
فيملغى وصم، فهو الجماعي، في ولا الجمعة، في ولا الومتا، في لا 

عليه.الحكم بناء ولا اعتبارْ، يجوز فلا الشارع، نفلر 

السائس.الحكم في تخريجه تميم )١( 



الجماعة Atتدرك ها — المسجد حضور آحكام 

تقبليالمأموم لأن الصلاة؛ في به يعتد لا الركعة دون ما أن - ٣ 
فتكونبه، له يحتسب سيئا إمامه مع يدرك فلم منفردا، صلاته حميع 
منفردرا،.صلاة كلها صلاته 

يجوزهل وهي: محا؛ ذكرها ؤيناب عنها، يأل، ألة مبقي لكن 
صحيحةركعة ؤيحتبرها الإمام، حق في الزائدة بالركحة يحتد أن بوق للم
رابعةإلى أو - كالفلهر - رباعية في ة خامإلى قام إمام ت ذللئ، ومثال، له؟ 
أنهايعلم ولم الركعة، هده في معه لحل مأموم وتحاك ماهيا، المغرب، في 

الجماعة؟أدرك قد ويكون له تحب فهل زائدة، 
صلاته،من له فتحسب، بها، يعتد أنه العلم أهل قولي من الراجح 

زائدةكانت، ؤإن وهي ركعة، الإمام مع أدرك لأنه الجماعة؛ أدرك ؤيكون 
فيصحيحة وهي يتعمدها، لم لأنه بزيادتها؛ معدور فهو الإمام، حق في 

لاقتضىبها يحتد لا ! قلناولو الأصلية. صلاته من لأنها بوق،؛ المحق 
للملأةمبطل وذلك، متعمدا، ركعة الملأة في يزيد أن جواز ذللث، 

لزموما أربعا، والمغربخ حمنا، الرباعية يملي أن يقتضي لأنه يالإجملع؛ 
صحح.غير فهو الشرعية، الأدلة ومخالفة الإجماع حرق منه 

بهايعتد لا نيادة لأنها بها؛ يحتد لا المسبوق، إن ،! ^١١من وأما 
لكونهابها؛ يعتد لا الإمام لأن نظر؛ ففيه المأموم، بها يحتد فلم الإمام، 

ونأمرهنلغيها فكيفإ صلاته، من لكونها بها؛ يعتد والمأموم حقه في زائدة 
.١^٢^٢، واه ا مجلاته؟ في يزيد أف 

٥٥٥٥٥

والأئتمام«الأمام "أحكام ؛،؟(، U/YY)اكاومح،« "مجموع انثلر: )١( 
ارأحكام)_Y0؛(، عيية« ال#الفتاوى (، ١٢٨.< \yU/r)»الإنمافا( انفلر: )٢( 

(لأ)ص٩٦٣والأيام(، الأزمة 



اطو الذا^ ،،حهم ا
الصلاةفة صق 

بثنوقد ،. أصالياال رأيتموني كما ااصثوا قال! أنه . عنه ثبت 
هبنييه يتأسى أن يالمكلف وحري والفعل. بالْول الصلاة صفة . الني 

اعهاتبعلى وأدذ إيمانه، نى أقوى ذلك، فإف صلاته، صفة في 
الصلاةفي يخلون الناس من وكثير عبادته. في وأكمز س، اض لرسول 

كماالصلاة صفة — اض بعون — ومأذكر تهاويا، ؤإما حهلأ إما بأشياء، 
إلىصفة كل عرو ْع الإءلالة، حشية الد.ليل عن مجردة السنة، في وشّتإ 

تفأتول الستة، مصائر من مصدرها 
الصلاة(،قامت، )قد المؤذن: قول عند الصلاة إلى القيام بس - ١ 

الأمرفي لأن بأس؛ فلا الإقامة أول عند أو الإمام، رؤية عند قام ؤإن 
عنهايجزئ لا أكبر(، )اممه قائلا: الإحرام تكبيرة يكبر نم ل معه 

مبسوؤلتين،أذنيه، فرؤع إلى أو منكبيه، إلى يديه راقنا غيرهارم، 
،.القبلة^ ببهلونهما متقبلا الأصاح، مفمومتي 
فهوبملل فونها أو مرنه، إل5، الرفع من الناس بض يفعله دما 

النة.مملبيق في قصور 
حقفي ثبت، ما أ0 الأصل لأن أيصا؛ المرأة حق في مثرؤع الرفع وهدا 

اسثناتهأْأءعلى الدليل دث U إلا العكس، وكدا اك1اء، وتق شت، الرجال 
البخاريبها انفرد وقار ه، الحؤيريث، بن مالال؛ط حديث في وردُت، الجملة طْ )١( 

المنة.الكنمط أصحاب، بقية عن ( ٦٣١)
)م/•٨(.الفوائد، لابارانع )ه/ه*ا(، لم، معلى النووي ٌمرح انظر: )٢( 
(.٢٠١)ا/ المعاد! •زاد )٣( 

(.y-y/sالمعاد!)رذاد وانظر: (، ٣٩١، ٢٩٠يسلم)(، ٧٣٥)الخاري )٤( 
(.٧٤، ٧٣/١٣ءيمين!)ابن ناوي امجموع  dyo^/y)»الغي )٥( 



الصلاةصفة ش — اسحد حضور أحكام 

يستطحلا لكن فإف امتطائ، حب وغ الرقع من مانع وجذ فإن 
واحدة.رغ معا، رفعهما 

الريرلأن الرفع؛ انتهاء مع وينهيه يديه، رفع ح التكبين يبدأ أن وله 
فإذا،. ١^^١١قبل التكثير يقدم أو التكبير، قبل الرفع يقدم أن وله للذكير، 

اليسرىكم، على اليمنى يده يضع أن له نن الإحرام تكيرة من فرغ 
ثم،، اليسرىل اليد ذراع على اليمنى يده يضع أو وساعدها ورنغها 
وهو،، ٠^١٤فهو عليها، أو تحتها أو نزته فوقا موضع، أي على يضعهما 

العالميزلرب يدي بين والانكسار والدل( الخشؤع دليل 
با،للقلأحثع لأنه أولى؛ فهو مجوده موضع إلى المصلي نظر ؤإن 

الحرامالمجد بين ذلك، فى فرقا ولا الخضؤع، في وأبغ للمر، وأكم، 
جوازه؛على يدل( ما ورد فقد أمامه نظر ؤإن ، المخصص لعدم وغيره؛ 

ه،الرسول، عن منه القيام حال، القدمين بين المسافة في يرد ولم 
بهيرد لم ثيء كل لأن ونوقه؛ حال الإنسان طبة بحب المسافة فتكون 

طيعتهعلى يبقى فإنه مرعية صفة 

٠٢٠رنلالأوطار«)امملر: )١(  اكلأة«)ا/"اها(.»أءلصفة( ٢٨٠، ٠/٢
وأحمد(، ٢٦٦ماجه))/وابن  i(u/y)وازني (، ٧٢٧داود)أبو )٢( 

ذكرفه وليس ( ٤ • )١ لم( م•صحيح في وأصله صحيح، ؤإساده . ١( ٦ ٠ م/ )١ 
والساعد.الرمغ 

(.٧٤)•المنادي )٣( 
أحكامفي اللأحددد (، ٩١)م »؛دانعالغوائاواا (، ١٤١)؟/االمفي« انظر: )٤( 

(.٢٧٨حديث،)<^^،، JlJالمرام® بلؤخ مرح في العلام ®منحة )ص٧١( الصلاة® 
(.٣٦- )_r،5 رجب، لأبن الصلاة®، في ®الخشوع انظر: )٥( 
(.٥١الممع®)م/®الشرح )٦( 
ؤل:{ ioofy)العلام، ®منحة (، ٢٦٨)؛/رجمب، لابن الباري® 'فنح انظر: )٧( 

الرابعة.
)؟/بمآ(ّ®الإنصاف® انظر: )٨( 



الصلاةصفة ش — المسحد حضور أحثام 

وبمعهدك،الالهم اارمب^^ىك ت فيقول سة، وهو ستفتح، نم — ٢ 
باعدااللهم ت يقول أر إله ولا جدك، وتعالى اسماك، وتبارك 

منمتي اللهم والمغرب، الشرق بين باعدت كما حطاباي وبين بيتي 
حطايايمن الص اغاللهم الدنس، من الأبيفز الثوب ينش كما حطاياي 

أنوالأفضل السنة. في بت، منا ذلك، غير أو والبرد*لأ،، والثلج بالماء 
أحضروهو نة، للمإحياء ذللث، فى لأف أحرى؛ تارة وبهذا تارة، بهذا يأتي 

وأم.يقو ما لفهم وأدعى للقال_،، 

سنةوهي يبسمل، ثم ّحة؛ والاستعادة للقراءة، يستعيذ ثم . ٣ 
ت،كانإذا منفردا، أو مأموما أو إماما كان سواء الفاتحة، يفرأ نم أيما، 

المأموميقرأ ت نال من الحالم أهل فمن جهريه، كانت، فإن مرية، الصلاة 
تمحلا ركى الفاتحة لأن دالمراءةل٤،؛ الإمام جهر أثناء في ولو الفاتحة 
الركعة،أدرك فقد الركوع في \م أدرك إذا السبوق إلا بها، إلا الصلاة 
تقدم.كما الفاتحة، عنه وتضل 

(،٨٠٦)وابن (، ١٣٢)Y/والماني (، ٢٤٢)واكرمدي (، ٧٧٥)داود أبو )١( 
عدةله يث، والحد الذمي. عنه ومكتؤ الحاكم، وصححه ( ٢٣٥)ا/والحاكم 

فيهنلأ ؛( ٣٩٩)لم مأحرجه وقد ، وعاتثةمعيد وأبي، هممر عن ؤلريآ، 
(.٣٥٤)م النووي• اثرح ت وانظر نمدا، لا عرصا أورده ونل. امهناع، 

ولهموفويا، عمر عن صح وند العلم، لأهل مقال الحديث، هل-ا رير في و٠ 
بعضهاذكر أوجه، لعشرة الاستفتاح هاوا أحمي. الإمام احتار وند الرسر. حكم 

)ا/ه'آ(.الماد، ازاد في القيم ابن 
(.٥٩٨)وملم (، ٧٤٤)اليخاري )٢( 
وأقوالهاالصلاة كأفعال م؛عاودة وجوه على الواردة العبادامحت، في ينبغي الذي وهذا )٣( 

،عش_رةاا الثانية ءالقاعّده رحمبا ابن نواعد ت اظر )صرإ*آا"(، — تقدم ما ك— 
(.)ص٧٧١القيم لابن الأفهام، اجلأء )أآ/هه؛(، تيمية، ابن فتاوى ُمجمويع 

الشيخر>فتاوى الأوطار،)آ/م؛أ(، نيل ٠١(، ٣٤•; ٢٢الفتاوى،)امحموع )٤( 
عثيمين،)ما/؛ها(.ابن الشخ فتاوى ءمجمؤع باز،)ا/اا"(، ابن 



اكلأةصقة ش - المسجد حضور اححام 
=====ذ==========صه=

زى؛"^٥١ تعالى: لقوله الجهرية؛ في بقرأ لا نال: من ومنهم 
[.٢٠٤]الأعراف: ؤآنهتإه لخأ ةسثاأوإ ألمنءان 

منهاسيئا قرأ فإف القيام، حال في الفاتحة قراءة تكوف أن ؤيجب 
تمحلم عذر بلا الثانية الركعة إلى يقوم أن تل 

منهاأمقط فإن تثالوالاته,ا، ،ع مثنواليه، تامة الفاتحه يقرأ أن بد ولا 
قال:قراءتها من انتهى ؤإذا تصح، لم المعنى يغير لحنا فيها لحى أو حرقا 

_،أيصا تقدم كما - الإمام تأمين ْع المأموم تأمين يكون أن والسنة آمين• 
الصلاةإطالة بقدر قرأ مأموما كان ؤإن القرآن، من تيسر ما يقرأ ثم 

الإuم.جهر حال فى إلا مكون فيها ليس الصلاة لأل -؛ مثلا الفلهر ك- 
نم- منفردا أو إماما كان إن - لهليفة سكتة قراءته بعد يكتر ثم - ٤ 

بحيثالانحناء هو الركؤع من والمجزئ _، تقام كما - يديه رافعا يري 
.بيديه ركبتيه مى يمكنه 

صفاهمت،:أرع فيه اجتمع ما للسنة الموافق والركؤع 
وسطه.ينزل بحسثا يهصره ولا يثوسه فلا ؤيعله، ظهرْ يمث أن • الأولى 

يخففهولا يرفعه فلا ظهره، حياد رأنه يجعل أن الثانية: 
يهماقابقا الأصابع، مفزجتي ركبتيه، على كفيه يضع أن الثالثة: 

•ءر 
ول:يقم ن،، حنسيهر ن عمرفقيه يجافى أن الرابعة: 

الإكثاروالأفضل واحدة، مرة والواجس، الع_ذليمأ ربى بحان 

(.Toy/\T)ءثمن« ابن فتاوى »مجموع )١( 
)ا/أاآ(،الإرادات• رمتهى )٢( 
رفتح)آ/ه-مآ(، الزوائد• رمجمع وانظر: (، ٨٧٢)ماجه وابن (، ٤٩٨)لم م)٣( 

)آ/ْيأ(.^٠ ٧١
(.٧٣٤)(، ٧٣١)داود وأبو (، ٢٦٠)والترمذي (، ٨٢٨)الخاري )٤( 
صفةررأصل وانثلر: (، ٦٣٠)A^/ وأحمد (، ٨٨٧)ماجه وابن (، ٨٦٩)داود أبو )٥( 

•( ٦٥٠)آ/ الني صلاة 



اكلأةصفة في . انمسحد حضور احمكام 

إلايطيل، فلا إمانا لكن إذا إلا ،، الملأة١١تطويل عر،مدار التسح من 
ذلك،.يوثرون أنهم المأمومين حال محن علم إن 

أوفحن، ، ^؛،٠^ اغمر اللهم ويحميك، رينا اللهم امسحانك ت قال ؤإن 
.الركؤع ني - سحانه - الرب تعظيم السة لأن ؛ ، ١^^٤^ أذلكر من ذلك، غير 

،- تقدم كما - يائيه راقنا مكترا الركؤع من رأسه يرنع نم - ٠ 
ليقولويطمسلْأ، إلى عفر كل يرجع حتى نائما ؤيعتدل 

وهويقول نم منفردا، أو كان إماما حميه(، لمن افه أسمع رنعه؛ حال 
أرينات يقول أو الحمدا ولك، ربتا االلهم أو ، ، الحمادلأ ولك، اريئا قائم' 
الأرضوملء المارات زء نيه، مباركا طنا ممزا حدا الحمد ولك، 
ماأحي والمجد، الثناء أهل يعد، شيء من شئت، ما وملء يينهما، ما وملء 

منعت،،لما معطي ولا أعطيت،، لما ماح لا عبد، للت، وكانتا المبد، قال 
اسس.اوجدمئك،ولأيممعذا 

عنيبت، لم لأنه ٠ قيامه حال ري الدراعه على المنى يدم ؤيضع 
الإمامعن ونقل منه، الرقع بعد وما الركؤع قبل ما بين التفريق النص. 

)أرجووقال! والإرسال، القبض بين مخير الرع بعد الصالي أن أحمد 
ألأثضيقذس(ص.

معالتكبير ابتداء يكون أن والأفضل ^٠^١، جود لليهوى نم - ٦ 
انتهائه.مع وانتهاوم انعحطاطه، ابتداء 

واسر؛،( U/Y)اكرطىأ اض انظر: )١( 
)ص'ه(.للووي •الأذكار• )٣( (. ٤٨٤)لم وم(، ٤٩٦٨)المنادي )٢( 
(.٣٩٧)لم وم(، ٧٥٧)المغاري )٥( (. ٨٢٨)الحائي )٤( 
(.٤٧٧)لم م)٧( (. ٢٨)( ٣٩٢)لم م(، ٧٨٩)المنادي )٦( 
يضع•أين ظه باز بن المرير عبد الشيح: رماله رانتلر: (، ٧٤)٠ البخاري )٨( 

منالصلاة• في رسائل انلاث صمن الركؤع؟• ني الرفع بعد يديه الملي 
المحرر•على رالنكت، وانظر: النبوية، بالاو،نة الإسلامية الجامعة مطبوعات 

r(.١٦٠; ١٣)عشمين• ابن •فتاوى (، ٦٣٨)•الإنصاف• ا، )\إ٦
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أووأنفه، جبهته ثم يديه نم الأرض على ركتيه يضع أن وللمصر 
وركبتيهويديه أنفه، مع جبهته على فيجد ، ركبتيه نبل يديه يضع 

Iصمايت، أدع فيه اجتمع ما نة للالموافق والجوي قدميه. وأطراف 
بينيجد أن وله منكثيه، حدو مجوده حال، يديه يجعل أن الأورت 

اوسةلآ،.في ورد ذللثج فكل أذنيه، حدو يجعلهما أن وله كميه، 
إلىالأصاع مغموم كفيه، يسهل أن ت الثانية 

عنوفخذيه فخديه، عن وبطنه جنبيه، عن عقديه يجافي أن الثالثة! 
تركذلك، حمل فإن بجانبه، من يوذ لم ما سنة الجافاة وهذه ، محاقيه 

المجافاة.

؛حيث،أصابعهما ويثنى الجود، أثناء فى قدميه يتصب، أن الرابعة! 
القبلةانجا٠ في تكون 

حلاف،فإنه الزائد، الامتداد ينبغي ولا الجود، في الأءتدال، ويسن 
أنفله جود، الطال، إذا إلا الأرض، على ذراعيه يبط ولا الستةأا"،، 

الون( Y'1/Y)أئي والفم(، ٢٦٨)ذي رمتوال(، ٨٣٨)داود و أب)١( 
امجمؤع(، ١٩٣)ا/وانظر! غرب(، حن )حديثه الترمحنّى! 

السع،ورالثرح (, yyT)\/انماد، وأزاد (. ٤٤٩٨٢)بمة« ابن فتاوى 

)حدبث،مهما: واحد كل عن وتال (. ٢٧١، ٢٧)والترمذي (، ٧٣٤داود)أبو )٢( 
دونالثاني بتعين غيرها وفي شاكر، أحمد طبعة في كما ، صحيح( حن 

٠مامححه 

(.٤٩٥)وملم (، ٣٩٠)المخاري )٤( (. ٦١- ١^٠ ءض )٣( 
جديدءلأ رمالت (. ١٦٩/٣)الممتع، ءالشرح واتظرت (، ٨٢٨)ءصحيح )٥( 

فيالمنة أن أثبت فقد — الثالثة الهلبعة . زيد أبو بكر للشخ الصلاة، أحكام في 
القولوصعم، المدن، ممت على باعتدال التفريق هو الهجود حال الميمين 

أعالم.والله عقبيه، الماجد برصن 
(.١٨٧)ما/وآ، عنمين« ابن فتاوى ارمجموع )٦( 



الصلاةصفة ر — المسجد حضور احمكام 

إلابجبهته الأرض يباشر أن للممر ؤينبغي ، مخذيه على بمرئيه يعتمد 
متصلاكان فان فيجوز، - المجد كفراش — منفصلا الحائل كان إن 

أوحر أو كبرد لحاجة، إلا عليه جود الكره — ذلك ونحو ثوبه هلرف ك— 
ؤيجزئنلأيا، ، الأعلى ربي بحان ت يقول نم ، ذلك ونحو شوك 

،ب اغفر اللهم وبحمدك، ربنا اللهم اربحانك يقول• أن وله واحدة، 
وعلانيتهوآخره وأوله وجله لله كله ذنبي لي اغفر اراللهم بقول• أو 

فيالرب تعظيم ؤينبغى السنة. في نت مما ذلك غير إلى ، ومرْاأ 
١وتعالى تبارك ريه من العبد لمرب اللءعاء؛ من والإكثار الجود، 

رحلهمقترنا ؤيجلس رقعه، حال في ٠^^١ رأسه يرفع نم - ٧ 
بالإنعاءبأس ولا ،، ١^١^^ بأصابعها تقبلا ماليمنى، ناصتا البرى، 

يدهويصع قدميه ناصبا عفييه، على يجلس أن وهو الجلسة، هذه محي 
القبلة،إلى الأصابع مضمومة مسوظ ركبته أو فخذه على اليمنى 

اليدمن مص ؤإن ،، ٩١لهاكالقابض الركبة يلقمها أو كدلل؛،، واليرى 

لكننوى، نادْ رإّ( ١٨٦وأصد)i\/(، ٢٨٦)والمرمدى (، ٩٠٢داود)أبو 
)؛/V'؟(،الكسراا ني البخاري إرساله وصحح بالإرمحال، آعئ 

كماوالدارنيي (، ٠٤٦)لابمه »العالل« ني كما حاتم وأبو (، UA/Y)واكرمدي 
(.٨٦)•ا/0ه_ له االعالل« في 

(.١٦•)X/ اومع« أالثرح )ا/'\ا،ا(، راسي، 
صحح(.حن )حديث وتال; ( ٢٦٢)والترمذي (، )١^١٨داود أبو 

(.٤٨٣)مسالم )٥( تخريجه. تقدم 
)صه؛ا(.للألباني الصلاة، و»ٍطن (، ٥٣)للروي *الأذكار، 

*المفي،دانئلر: (، ١٨٧)٢; اني والم(، ٩٥٨)داود وأبو (، ٤٩٨)لم م
.(y'0/y)

(.٥٣٦لم،)م*صحح 
باز"ابن ٠ذادمح، ، ٢٤للبهوتى)ا/آ• المنتهى، »ثرح (، ٥٧٩لم،)م*صحح 
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التيالإصع وهي - والنصر - القرى الإصبع وهي - الضر المنى 
أوالومعلى، ْع - الكيرة الإصبع وهي - الإبهام وحلق - الخنصر تلي 

بعمىبدلك قال فقد حاز، بابة الورقع الصفات، من ذلك غير 
هذْحمل يالبط نال ومن ، الموص بعض إلى استنادا العلماء 

الأقرب.وهو التنهد، جلوس على الصفة 
فىؤيدعو واحدة، ؤيجزئ ؤيكررها، ، لى*أ اغمر ءربى ؤيقول'' 

وارحضتيلي اغقر ادلهم ٠ ت يقول أن وله دعاءء موصع لأته الجلوس؛ هذا 
■دسني لعانتي 

مكبرايرم ثم والدعاء، الهيثة في لأولى كا الثانية يسجد نم - ٨ 
ؤإلأسهل، إن ركبتيه على بيديه معتمدا ، قدميه صدور على ناهقا 
■جالسةوهى — الاستراحة حالمة يجلن ولا ، لأرقى ا على يديه اعتمد 

الشيحذلك على وتبعه (، xta)^/المعادء ءزاد في كما القيم ابن بدلك قال )١( 
رمالاوانظر: (، ٢١١-  ١٩١/ ١٢)'ذاواْ« ءسمرع في كما السن محمد 

٠)صمّآ( نيد أبو لبكر الصلاة• أحكام في حديد ءلأ 
(،٢٧١والحاكم)١; (، ٨٩٧ماجه)وابن (، ١٨١٠والماثي)؟/(، ٨٧٤داود)أبو )٢( 

الصلاة•ارصفة فى الألباني وحسنه الذهني، عنه وسكت سرؤلهما، على وصححه 
)صم^ها(.

(،٢٧١والحاكم)ا/(، ٨٩٨ماجه)وابن (، ٢٨٤)والرمذي (، ٨٥٠أبوداود))٠١( 
عس• ( ءالأدكار•)صل٦٥في الروي وحسنه الذهبي■ عحه وصكمت وصهححه 

الترمذينقل وقد ٠ تفرد0 يحتمل لا ومثله ، به تقرئ وقد العلاء، أبي كامل رواية 
جائزالدعاء هذا أن يرون أنهم ؤإسحاق وأحمد الشافعي عن الموضع هلءا في 
والتطؤع.المكوية في 

(٦٢٩حزيمة)وابن )آ/1ما(، والمائي (، ٨٦٠٨)(، ٩٩٢داود)أبو )٤( 
معتمداينهض أن المستة أن والشافعي مالك ؤيرى (، ٢١٥)؟/والمغني• انفتر: )٥( 

الثانيةالمجدة من رأسه رغ لما )أنه. الحويرث: بن مالك لحال.يث يديه على 
ذلكولمل )آ/أما(. المسائي أحرجه الأرض( على اعتمد ثم قاعدا استوي 

تجتمعوبهذا وكبره، لصحفه عليه القيام لمشقة منه كان أنه على محمول 
»الغنى«صاحب وهوقول الأدلة، 
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لئلانهض ؤإلأ إمامه، فعلها إل إلا - الجدتين بين الجلوس كهسة حقيقة 
،.يخالفهر

الإحرامتكيرة سوى كالأولى، الثانية الركعة يملي ثم - ٩ 
جمالةالصلاة لأن الثانية؛ الركعة في للقراءة يستعيذ ولا والاضتاح، 

فيتعزذرائا، الإط، أدرك عونه الأولى الركمة في لم إذا إلا واحدة، 
السورةبها تفتح نلأنها ركعة؛ كل في فتسن البسملة أما للقراءة، قام إذا 

بينكجلوسه الأول للتشهد جلس الثانية الركعة من فرغ فإذا - ١ ٠ 
ؤيحلقوالبنصر، الخنصر ؤيمض فخذيه، على يديه ؤيضع السجدتين، 

ؤيفموالومطى، والسمر الخنصر يقم أو الومعر، ْع ؛الإبهام حلقة
مضمومةوهلة، مبفهي اليرى أما مفتوحة، السبابة وتبقى الإبهام، إليها 

,با؛تهأأ، وؤيشير ١^٧^٣،، إلى وأمحلرافها الأصابع، 
صحمما تنهد تنهد وبأي متحددة، صح وله المهد، يقرأ لم 

فهرأحرى مرة وبنؤع مرة بنؤع تشهد فإن ،، حار ه السمح، عن 
^،JLpاللام والطسات، والصالوايت، ف االتحيات ذللت،: ومن أقفل. 

الصالحين،الق عباد وعلى علينا الملام وبركاته، الله ورحمة الني أيها 
ورسولهلأعيده محمدا أن وأشهد اطه، إلا إله لا آن أشهد 

حلاوفي (. ١٩٢/٣)المتع، »الثرح (، loY/TY)تيملأ، ابن فتاوى "مجموع )١( 
ثال،:من ومنهم سة، إنها نال: من فمنهم العلم؛ أهل بين حلافا الاستراحة 

فانظر:القيم. وابن ندامة ابن اختاره الذي وهو الحاجة، عند تثيع إنها 
(.٢٤)ا/•الماد، و»زاد (، ٢١٣/٢)»الخض، 

(.٥٨٠)( ٥٧٩)الم ُ)٣( )آ/ْ>؟(. »الخنى• )٢( 
حزبلأوابن (، ٢٠٨)الجارود وابن (، ١٢٦/٢)اني والن(، ٧٢٦)داود أبو )٤( 

(،YTA)؛/المعاد، »زاد وانظر: صحيح، اده نؤإّ(، ٣٥٦، ٣٥٥/١)
\(.))\/oAباز، ابن وافتاوى 

لصااُاا•للألابي الملأة، رصفة رالمغتي• )٥( 
(.٤٠٢)وصلم (، ٨٣٠)الخاري )٦( 
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فإنهالثالثة، الركعة إلى إمامه قيام قبل التشهد هذا من المأموم مغ فإن 
إنميما لا إلخ، .( . محمد. على صل )اللهم • قوله وهو التشهد، بقية يقرأ 
ولأن،، ل لإمامه تابع لأنه يكمله؛ المأموم فإن التشهد، يكمل الإمام كان 

تقدم.كما الإمام، قراءة حاد إلا <سكورت، فيها ليس الصلاة 
فيتقدم كما الثالثة، إلى نهض الأول، التشهد من فرغ فإذا - ١ ١ 

كما- يديه رفع اءتلJ( فإذا الثانية، الركعة إلى الجود من الهوض صفة 
-ثلاثيه الصلاة كانت، إن - الثالثة الركعة ؤبملى - الإحرام تكبيرة عند فعل 

بالمراءة،يجهر لا أنه إلا الثانية، كالركحة - رباعية كانت، إن - والرابعة 
علىيال،ل، ما ورد قفل. عليها، زيادة قرأ ؤإن الماتحةل قراءة على ؤيقتصر 
ذلاائإيخص أنه إلا باز، ين العزيز عبد الشيخ هدا واختار ، إباحته 
الفلهرل؛،.بصلاة 

يفرشأن ت وصفته متوركا، الأحير للتشهل. يجلس أحرها وفي —  ١٢
علىمقعدته جاعلا اليمنى، ؤينصست، يمينه، عن ويخرجها اليرى، رجله 

أوالأيمنأ٦،• الجانب من ويخرجهما كليهما، قدمته يفرم، أو ، الأرصر،ل 
والأفضل، وساقها اليمنى الرجل فخد بين اليرى ويدحل الثمنص، يفرس 

ذللث،لفي كالرجل والمرأة تقدم. كما تارة، وهن.ا تارة، هذا يفعل أن 
وقده، النك، عر الصلاة ؤيزيد كالأول،، الأخير التشهد يقرأ ثم 

عاوابمن بلئ، أعوذ إني اللهم  ١١ت قائلا يتعوذ ثم ، ، متعددةل بألفافل ورديت، 

للأبنى)صأا'ا(.الصلاة، )رصفة انظر: )١( 
(.٤٥١)ومِام (، ٧٧٦)الخاوي )٢( 
الرائعة.ط: ( )ط٢٨العلام، ءْنحة انظر: )٣( 
(.)ص٧٣١الأحير، العام رمانل س'، الحم، صلاة ُصْة انظر: )٤( 
(.٨٢٨)الجاري )ه( 
صجح(٠حسن )حديث، واكرمال.ي)أ'مأ(وةال،: (، ٩٦٥)داود أبو )٦( 
الحنة.هذه ثيويت، قي نونع وقد ( ٥٧٩)لم م)٧( 
:الصلاة،)ص٤٦١رصفة )٩( •*ا(. ١ المتع،)م رالشرح )٨( 



الصلاةصفة ش ء المسجد حضور احكام 

المسحفتنة شر ومن والممات، المحيا فتنة ومن القير، عذاب ومن جهم، 
اراللهمالوارد! ومن ودنياه، دينه أمور من شاء بما يدعو ثم ،. الدحالا٠ل 

مغفرةلي فاغفر أنتج، إلا الذنوب يغفر ولا كثيرا، ظلنا نفي ظلمت، إني 
ئذمتجما لي اغفر >االلهم ،، ٢١الرحمااالغفور أنتج إنلث، وارحمي عندك، من 
متي،به أعلم أنت، وما أسرئت،، ومحا أءالشت٠، وما أسررُته وما ١■^^،، وما 

أنث،ا<ص.إلا إله لا المزي، وأنت المقدم أنت، 
رهبما وعن القه، ورحمة عليكم لام ال٠ قائلا يمينه عن لم ييم 

حدْرا،.بياض يرى حتى الالتفات في ؤيبالغ كذللث،، 
يقضيهوما صلاته، أول هو المسبوق المأموم يدركه ما أن واعلم 

العلم،أهل نولي من الراجح هو وهذا آخرها، هو إمامه ملام بعد 
كينةبالوعليكم الصلاة، إلى فامشوا الإقامان، ّمعتثا »إذا لقوله.: 

أفأنثوا® فاتكم وما فصالوا، أدركتم فا تسرعوا، ولا والوقار، 
معيدخل ما أول الإحرام وتكبيره بالنية مأمور فالمالي هدا، وعالي 

الأولللتشهد جلس رباعية أو ثلاثية من ركعه الإمام مع أدرك ؤإذا إمامه، 
الفاتحةقرأ بالثانية يأتي نام ثم ركعة أدرك ؤإذا يقضيها، ركعة أول بعد 

فقaل١بالفاتحة الباقيتين يصلي ثم وسوره، 
امتaلاعفان الأرض، على يملي كان فإن المريض، صلاه صفة أما 

عجزفإن كان، صفة أي على قاعدا، صلى عجز فإن مائنا، صلى القيام 
أقمل،فالأيمن تساؤيا فإن الأيسر، أو الأيمن جنبه على صلى القعود عن 

(.٥٨٨)وملم (، ٨٣٥)البخاري )١( 
(.٧٧١)لم م)٣( (. ٢٧٠٥)لم وم(، ٨٣٤)الخاري )٢( 
(٩١٤)ماجه وابن )^آه(، والمالي (، ٢٩٥)والترمذي (، ٩٩٦)داود أبو )٤( 

ّصحيح( حن )حاويث، I الترمذي وتال 
(.)ص٥٦تخريجه تقدم )٥( 
(.٢٧•)م رجب، لأبن أالقواءاد، انئلر: )٦( 



الصلاةصمة في — المسحد حضور احظام 

تله قال ه النبي أن ها حمين بن عمران حديث ذلك على دل ويد 
فإن، حشسالأ نعلى سني لم فإن فقاعدا، نطع تلم فإن قائما، #صل 

محنومى؛الركؤعالملة، إلى ورجلاْ ءلهرْ، على تلقيا مصلى تْلع بلم 
•والسحتود 

بتكبيرةيأتي أن استطاع فإن كرسي، على بملي المريض كان فإن 
جود،وال;الركؤع ؤيومئ جالس، وهو كر ؤإلأ فعل، قائنا الإحرام 
حالؤيكون بالأصل، اعتبارا الركؤع، من أحفثس جود الإيماء ويكون 
حالفي وأما الركؤع، حال ركبتيه على يديه واصنا الكرسي على جلوسه 

فإنالكرسي، مقعد بطرف اك فيممكانهما، يغير أن فعليه جود ال
.وغيرهماوالجود الركؤع بقلبه نوى الإيماء يستني لم 

القيام،لزمه والجود، الركؤع عن وعجز القيام على قادرا كان ومن 
بالجود.وأومأ حلس ثم فاثم، وهو بالركؤع وأومأ 

المجود،أراد فإذا وركر، قائتا صلى فمهل، الجلوس عن عجز ومن 
بينللجلوس اعتدل نم جود، البنية برأسه وأومأ الكرسي، على حلس 

الجدتين
وحبالمصلي، اّتهلاءه واجب أو ركن كل أن : هدافي والقاعدة 

Iتعالى الله لقول معذور؛ فيه فهو منهما تهليعه يلا وما به، الإتيان عليه 
بشيءأمرتكم ارإذا . الحم، وقول ؛ا، ١٦تال-غابن؛ ما آه ءؤ،أموا 

بيانالصفوف تسوية على الكلام في تقدم وقد ا، استطعتم^ ما منه فأتو 
أعلم.تعالى وافه عليه، يصلي لن الكرسي مكان 

(.١١ ١٧)المزري رواء )؛(

باز،آين •فتاوى )ه/ا-ا(، اف• الإتمّمع الكسر >الشزح !نظر: )٢١( 
الوعي•مجلة ٠، الكرامي أهل صلاة بحكم الماسي •تنجيه رسالةت (، ٢٤٥

>صاا(.( ٥٣١)العدد ((الإملأمي 
(.١٣٣٧)لم وم(، ٧٢٨٨)المغاري رواء )٣( 



ااوذا«سوث> اص ا
الصلاةبعد لدهكر اق 

قولافيه ورعب .، الني عليه حث عغليم، ف شأ الصلاة بعد للدكر 
وأدبرمتحم ١^؛، ؤوس ت تعالى قوله مجمل ذلك عالي دل وقد وفعلا، 

الصلواتأدبار في يسح أن )أمره نهات عباس ابن قال •٤[ ]ق: أشمدبآ 
كلها('".

الصلاة،بعد الذكر استحباب على العالماء )أجمع ةة/فدت الووى قال 
متعددة(لمنه أنواع في صحيحة كثيرة أحاديث فيه وحاء 

فيبنيالذكرص. فيها يتأكد التي الراضع س الصلاة بعد والذكر 
مواضعها،في بها الإتيان على يحرص وأن الأذكار، هذه يتعلم أن للمسلم 

الماسمن كثير عليه كما كثير، حير فيفوته فيتركها، الحجلة، تأحده وألا 
اليوم•

علىالملم ليكوف أحاديثها؛ بسياق الأذكار هذه من شيئا وسأذكر 
الواردةيالألفافل القيد على ولمحرص تعالى، اممه ثاء إن ذلاائ، هن بصيرة 

الممد.في أكمز ذلك، لأن .؛ عنه 
صلاتهمن انصرفح إذا اض رسول كان قال! .م ثوبان روى 

 ،u%،الجلالذا تباركت الملام، ومنك الملام، أتت »الالهم وىل: استغفر
قيلدرلاكرام®، الجلال ذا »يا : هاعائشة لحديث، رواية وفي ، دالأكرام« 
تقول؛قال: الاستغفار؟ ، كيف. ثوبان: حديث رواة أحد وهو - للأوزاعى 

الدل؛،.أستغفر ،،، ٥١أستغفر 

(.،االأذكار«)_nn)٢( (. ٤٨٥٢)البخاري أحرجه )١( 
(.٤٢)ص؛رجب لأبن والحكم، العلوم ااحاًع )٣( 
(.٥٩٢)هاعايثة وحديث (، ٥٩١ملم)أحرجه )٤( 



الصلاةبعد الذكر ش — انمسجد حضور احكام 

منلكنت ؤإن فهي، )تباركت( لمظ يعد )وتعاليت( لنقل زيادة وأما 
الموضع.هذا في لها أصل لا أنه إلا تعالى، اه على الثناء ألفاظ 

أعلم.واف 

صلاةكل دبر قي يقول لكن . الّم، أن هُ شعبة بن المغيرة وعن 
عروهو الحمد، وله اللك، له له، شريلث، لا وحده اف إلا إله ،الأ مكتوبة: 

ينئعولا منمت،، لما معملي ولا أعهلمت،، لما ماغ لا اللهم تدير، شيء كل 
٠،١الجد^الجد.تلئ، ذا 

صلاةكل دبر فى يقول ه الزبير ابن لكن قال: الزبير، أبي وعن 
الحمد،وله المللث،، له له، شريك، لا وحده اش، إلا إله ررلأ يسالم: حين 
نعيدولا اف، إلا إله لا باق، إلا قوة ولا حول لا تدير، شيء كل عر دمو 

مخلصيناف، إلا إله لا الحسن، الثناء وله المضل، وله انممة، له إياه، إلا 
كل،دبر بهن يهم . اشّ رسول لكن وقال؛ الكافرون®• كرْ ولو الدين له 

ملأ؛>".

لحديث،مرات، عثر هلل الفجر أو الغرب، صلاة بعد لكن فإن 
ثانيوهو الفجر، صلاة دبر نال امن قال: المي. عن ه ذر أبي 

ولهالمللث،، ل له، شريك، لا وحده اف إلا إله لا بتكئم: أن تبل رحليه 
مرات،عثر تدير، شيء كل عش وهو الخير بيده ؤيمبتج، يحيي الحمد، 

درحات،عثر له ورخ ميتات، عثئ عنه ومحيث، حسنات، عشن له كتن، 
ينبغولم الشيعيان، من وخرس مكروه، كل من >وآ' في ذللث، يونه وكان 
يافاإلاالشرك اليوم رذللث، يدركه أن لدن؟، 

(.٥٩٣لم)وم(، ٨٤٤)البخاري أحرحه )١( 
(.٥٩٤لم)مأحرجه )٢( 
لففلوهذا (. ١٣٧)والاواة« اليوم رعمل في اني والن(، ٣٤٧٤)الترمذي أحرجه )٣( 



الصلاةيعد الذكر ش — انمسحد حضور احهكام 

ؤيقول!،، تج»ع( )أو بث يوم عذابك قي ؛ارب ت يقول ثم 
أسرنت،وما اعلتت، وما أسررت وما أحرت، وما ثدمت ما لي اغفر ٠اللهم 

أنتألى.إلا إك لا المؤخر، وأنت القدم أتت مم، ب4 أعالم أتت وما 
ومحال:بيده، أحذ اض. رسول أن ه■' -أبل بن معاذ وعن 

كلدبر قي ئدعى لا معاذ يا بك طفقال: لأحثااث،ا<. إني واف معاذ، رريا 
نيلؤإن . ، عبادتك^ وحن وشكرك ذكرك عر أعص اللهم •' تقول صلاة 

هذاعر ار المسويب من يفهم الذي وهو أور، فهو اللام قل هذا 

حنحديث )هدا الترمذي: وقال غاوالض،اتي، الخيرء توله: إلا لترمذي، ا =
والحديث،وأنثه، ( )ص٠٧ءالاذكار، غي عنه النووي ونقله غريب(. صحيح 

:٠التقريب٠٠في الحاغفل عنه نال فقد حوسس،، ين شهر إلا نقات، كالهم رجاله 
عن( ٣٢٥)أ/في الحافنذ ونقل والأوهاما١. الإرسال كشر *صدوق 

وذكرأمرْ. ونوى الحديث(. حن )سهر نال: أنه المخاري عن المرمذي 
وصئفهقوم ونقه ند بأنه ( ٣٢١)٣;والإيهام،االوهم *سان ر القطان ابن 

عدةمن ورد الحاو.يث إن ثم .( حجة.لمفعمه أسمع )ولم ت قال نم آخرون، 
حفظه.أنه على يدل وهذا حهي الصحابة من ءا.د عن محلوق 

(.١٥٦٥، ١٥٦٣)حزيمة• ابن رصحيح وانئلر: (، ٧٠٩)مسالم رواْ )١( 
هةأنه من مسالم رواياث، إحدى في ورد ما على بناء وهذا (، ٧٧١)ملم رواه )٢( 

الكبرى،؛*السنن (، ٧٤٣)خزيمةاا ابن *صحح وانظر: سلم. إذا ذللت، يقول كان 
لأسهقي)مهخ)(.

حديث،وهو ( ٢٧٣/١)والحاكم (، ٥٣)م اتي والم(، ١٥٢٢)داود أبر أحرجه )٣( 
*نتائجفي حجر ابن والمحافغل (، )ص٩٦*الأذكار،، في النووي نال كما صحح، 
وضيفه•الأذكار كتاب *صحح فانظر: ويدء؛ شواهد ول (، ٢٩٧)أ/الأفكار• 
أنالثاني: والقول لام، البعد ما الصلاة: بدبر والمراد (، ٢.٦/١)للهلالي 

عنهنقاله يا تيمية، ابن الإسلام ثح اختيار وهذا ١ لام النبل ما الصلاة دبر 
;٢٢)تيمية• ابن فتاوى *مجموع وانظر: )ا/ه.م(، المعاد• *زاد ني القيم ابن 

أماالصلاة، فى إليه والتوجه الإقبال حين والدعاة )المناجاة : وقال( ٥١٨
القيم،ابن تالمبذْ نلالث، على وتبعه أولى(، والذكر فالثناء نإانا من الانصراف، حال 
(.١٩٧-  ١٩٤; ١١)باز• ابن *فتاوى وانظر: (، ٢٥٧/١)المعاد• *زاد في كما 



الصلاةيعد الذكر م . السس حضور احثام 

لحديثءبادكا، - تجيع أو - تبعث يوم عذايك تني رارب ؤيمول! 
،•عازب بن الراء 

ذلك!ومن متعددة؛ صفات الستة في ورد وفد بالتبح، المصلي يبدأ ثم 
وثلاثين،ثلاقا ويحمد وثلاثين، ثلاما بح يأن الأولى• الصفة 

له،يريلث، لا وحده اف إلا إله الا ت المتة تمام ويقول وثلاثين، ثلائا ؤيكبن 
قديرا.شيء كل عر ومو الحمد، وله الملك له 

أمنقال: اممه. رسول عن ه هريرة أبي حدث ذلك ودليل 
افوكثر وثلاثين، ثلاط اف وخبد وثلاثين، ثلايا صلاة كل م في افه -نح 
وحدهاف إلا إله لا المئة. تمام وتال عوز، وتعه تj_، وثلاثين، ثلائا 

لهعفرت تدير؛ شيء كل على لهو الحمد، وك الللئ، ل ل، يريلث، لا 
اليحرال^.زبد هثل كانت، ؤإن حطايا٠ 

عن>جهنه ة عجن بن با كعحديثا في ورد ما الثانية: الصفة 
صلاةكل يبز فاعلهن أو قائالهن يخيب، لا ارنعمات فال: اه. رسول 

وثلاثونوأرح تحميده، وثلاثون وثلامث، بيحة، توثلاثون ثلايث، مكتوبة: 
الصلاة.أعقاب فى أحرى بعد مرة معل أي: *معمات*؛ ومعنى تكبيره، 

اسسحونوفيه: )جهبه هريرة أبي حديث، في ورد ما الثالثة: الصفة 
حديثوفى وتكبرون عشرا، وتحمدون عشرا، صلاة كل دبر فى 

لايحصيهمارحلاحلتان اض رسول قال تال: عمروها بن افه عبد 
لبزاطه سح قليل: يهما يعمل دهن يبر، ومما ألا الجنة، لحل إلا ملم 

تجرأيا فأننال: ا(رااا، عويكئره اأرا، عوأيح^نده ، عمر١ ٍألأه كل 
وألم،باللسان، ومئة خمسون فال: بيده، يعقدها ه اض رمحود 

الرابمة.ط: ( ١٨٨)م العلام، »تة وانظر: ( ٧٠٩)ملم رواْ )١( 
(.٠٩٦)ملم أحرحبم )٣( (. ٥٩١)^لم مأخرجه )٢( 
(.١٣٤ا/)١ المرى« وانظر: (، ٦٣١٢٩)الخاوي أخرجه )٤( 



الصلاةيعد الذكر ش — السجد حضور أحهكام 

.الحاJثل١، الميزان..,® م مئة وحمس 
وعشرين،حمتا ويحمد وعشرين، حمنا بح يأن ت الرابعة الصفة 

بنزيد حديث ذلك ودلل وعشرين. حمنا ؤيهلو وعشرين، حمنا ؤذكتز 
ؤيحمدواوثلاثين، ثلاثا صلاة كل دبر يسبحوا أل أمروا ت قال >هع ثابت 
منامه،ش الأنصار مى رجلت فاني، وثلاثين،، أربعا ؤيكبروا وثلاثين،، ثلايا 

وثلاثين،ثلاثا صلاة كل يبن بحوا ت أن . اش رسول أمركم ت له فقيل 
فاجعلواقال! نعم. ت قال وثلاثين؟ أربعا وتكبروا وثلاثين، ثلاثا وتحمدوا 

فذكر. الني أنكى أصبح فلما التهليل، فيها واجعلوا وعشرين،، حمتا 
كدللث،«ل^.»احعالوئ فقال: له، ذلك 

لماأحرى، ناره وبهيم تارة، المحنة بهدم المملى يأتي أن والأفضل 
متعددة,صفامت، على الواردة العبادامتح في تقدم 

لدلالة- الأصابع وهير - بالأنامل، بيح التعد يكون أن والأفضل 
ذللا،على درج وقد - اممه شاء إن سيأتي كما - ذلك، على المنة 

أولىوهو ِ الحمد وش _ هدا يومنا إلى بإحسان ثبعهم ومن ه المحايه 
عنوأبعد الإحلاص، إلى أقرب، فإنه ونحوها، بحة الاستعمال من 

يعقدت قال من العلم أهل من إل ثم الملم،، حضور إلى وأدعى الرياء، 
يديهيكلتا يعقده قال: من ومنهم ،، ياودلأبي لرواية اليمنى، بيده التسبيح 

ماجهوابن (، ٧٤)T/ ائي والم(، ٣٤٨٦)والترمدى((، ٥٠٦٥داود)أبو أحرجه )١( 
عنأبيه، عن اس_ا، البن عطاء طريق من كلهم ٤( ٠ ا/ )١ وأحمد (، ٩٢٦)

ومعنى:خصلتان. أك(٠ ®خلتان®؛ ومعتى: صحح. ؤإستاده عمرو، بن افه عبد 
فيمئة وخمس اوألف ومعنى وليلة، يوم في أك،: باللسان®؛ ومثة ون اخم

آتثال؛آه.تثث قؤ أئثة إ ض تحار: لقوله اتم،ت المزان®؛ 
والحاكم(، ١٩٥، ١٨٤)ه/وأحمد والماتي)م/آي(، (، ٣٤١٣اكرْدتم،)أخرجه )٢( 

عنهومحكت، الحاكم. وصححه صحح(. حديثط )هذا الترمذ.ؤ،: وقال (. ٢٥٣)ا/
حن.ومحتده . ( ٧٦)م/ النسائي عند رؤ^ا عمر ابن حديث، من شاهد وله ، الذهيي، 

=عن عنام، حيننا ندامة، بن محمد طريق من ( ١٥٠٢)داود أبي عند ورد )٣( 



الصلاة Jbuالذكر ر - انمسجد حضور احكام 

افهرسول رأيت )فأنا ت نال ها عمرو بن اش عبد حديث في تقدم لما 
بعضوفى اليدان، ت به فيراد للجنس، رراليالاا I ولفظ I قالوا بيده( يعمدها 

بأصابعه.وعد هكذا( يعقدها اش رسول رأيت )ولقد I الحديث، ألفاظ 

I.ؤ اه رسول لنا ل قا قالترت - المهاجرات من وكانت، - يسيرة وعن 
ئعملىولا والتقديس، بيح والتبالتهاليل عاليكس الملمات، اء ن*يا 

ثاثتنطةارت،ااأا،.مسؤولأرت، فإنهن بالأنامل؛ واعقدن الرحمان، قنميى 
ديناربن عمرو عن ورد لما الصلاة؛ ؛حل. باليكر الصوت رفع ويمن 

رفعأن أحجرْت ها ماس ابن أن أخجرْ باس ابن مولك، مهجي أبا أن 
عهدعلى كان — المكتوبة من النامي ينصرف، حين — يالدكر الصوت 

تفئدلغفلة وهي • 'بيمينه' ت بلفغل به، أبيه عن السام،، بن معناء عن لأعمش، ا =
عن١^^^؛ الرواة بقية  c_UJbمخالئا - داود أبي شيح - ندامة بن محمد بها 

علية،بن ؤإّماعيل الثورتم، وسفيان شعبة ت أمثال الحدينؤ رووا الدين عثام 
'بيمينه'.لمقلة ياوكرون لا وكلهم والإتقان، الحففل في حبال هم ممن وغيرهم 

مخرجاتحار إذا أنه المحدثين هاعدة لأن محفونلة؛ غير شاذة فهير وعب 
هدمومثل - تقادم كما - الخرج متحد -ين، الحاروهدا التعدد، على الحمل امتغ 

هومجن فيهم كان أو عددا، سه أكثر هم من الراوتم( حالف، إذا تقبل لا الزيادة 
غفللما محفونله اللفغلة هازه كانت ولو هنا، موحود الأمرين وكلأ منه، أحففل 

حريربن محمل. المحاقفل رين المقشخ يقول بث،، الحل. رواة من الجمهور عنها 
واحدفخالفهم بصفة، شيء نقل على تتابعوا إذا الثقات )والحقافل ت محقي الملبري 

الفردمن نقلوا ما بصحة احي الأثبات الجماعه ت، كانحففلهم، له ليس منفرد 
.حففلهم( له ليس الذي 

كتابعلى 'الكته شاكر، محمود تحقيق: ه( ٦٦/٩)الطري، ير 'نفنثلر: ا٠ 
(،١٨٧. ١٨٦؛/)١ باز• ابن 'فتاوى (، ٦٩١)Y/حجر لابن الملاح' ابن 

)صّآه(ّالصلاة، أحكام في حديد 'لا رسالة: 
نهوح(، )ءأ/٥٣وأحمد (، ٣٥٨٣)والترمدي (، ١٥٠١)داود أبو أحرجه )١( 

وهوالجهني، عثمان بن هانئ سنده وفي (، )ا/^١٨الأفكار' 'نتائج في الحاففل 
حلين،لمعناه يشهد لكن الترمذي، ذكر كما به، تفرد وند يتابع• حيثا مقبول 

التقدم.عمرو بن الله عبد 



الصلاةيعد الذكر ي — اسس حضور احكأم 

باككبيرل. اض صلاة انقضاء أعرف كنت ،! JUوعنه ه. الحم، 
الجماصالدكن وأما ونفسه، تعالى افه يذكر مصل كل أن والأصل 

دليلإلى بحتاج وصفا فهدا الصلاة، من التيم بعد واحد صوُتا على 
عاليمبناها والعباداُت، بعبادة، يتعالق وصف لأنه منة؛ أو كتابح من 

،.والأخر١ع١٢الإحداث عالي لا والأتاع، التونم، 
.. . أدىيئ إلا إقع ي وقب الكرسي1 آية يقرأ الذكر وبعد 

.Iاطه رسول، ئال، ت نال، خهلم أمامة أبى لحديث، أتظيثِه ^،؛ ٠١٢ت إلى 
إلاالجنة يحول( من بمتنه لم مكتوية، صلاة كل يبز الكرسي آية قرأ *من 

يرنأعود وؤ،ل ^،^ ٥٢يرن، آعود المعوذتين• يقرأ ثم ، الموث،* 
أف. افه رّوث( أمرني قال،• خهثع عامر بن عقبه عن ورد لما ١لئايراه، 

ليالكلام ا؛تحقيق ت رسالة وانظر؛ (، ٥٨٣)لم وم(، ٨٤١)البخاري أحرحه )١( 
هقفل.سحمان لأبن اللام® بعد بالذكر الجهر مشروعية 

(.)ص٤٣١الدطء« امحح انظر؛ )٢( 
•االترءس_، ني المدري وعزاه (، ١٠)•والاJالةا اليوم اعمل في ائي النأحرجه )٣( 

راصحيحهء،في يخرجه ولم المفرد، ارالملأة® كتاب في حبان ابن إلى )'آ/مْأ( 
سمعتاقال: الألهاني، زياد بن محمد حدسي حمير، بن محمد 'لريق من وهو 

فيكره.. ..يقول؛أمامة أبا 
حمير؛بن ومحمد الستة. الكتسج أصحاب بين من ائي النبه تقرئ الحديث، و٠ 

حاتم؛أبو وفال به(، باس )لا والدارنْلنيت ائي النونال معين، ابن ونقه 
٠يه( يحج ولا حديثه، )يكتب 

ذكرهاهد شرا وله طرق، عدة من حمير بن محمد عن مروي الحديث و٠ 
والترهيب،">>الترغيب، في الخيري صححه وف. (، ٩٧٢)رالمحيحة" في الألباني 

وابن(، ١٩٨/١)>االمحرر« في الهادي عبد ابن - أيما - وصححه )أ/مهإ(، 
(.٤٥٤"تقبره")١; في محير وابن •٣(، ٣/١الماد")ازاد في القيم 

حُنأفآح0لأ ( ٢٤٤)ا/ اال٠وصوءااتج" في الحديث، هذا الجوزي ابن ذكر ند و٠ 
وابن(، ٢٩٥)آ/الأفكار" انتائج في حجر كابن العلماء اذتق-د.ْ ولذا فاحشا، 

)أ/خها(."المحرز" في الهادي عبد 



الصلاةيعد الذكر م — اسجد حضور أحهكام 

بينفرق لا واحدة، مرة تكون وقراءتها ،، صلألأ كل يبز بالمعوذات أقرأ 
الحديث،أى.لظاهر وغيرهما، والفجر المغرب 

فيهايثبت، فلم ه أرتد آثم هو ؤءز ت الإحلاص محورة قراءة وأما 
الوارد ٠٠ررالمعوذامت، I لفظ في السورة هذه تدخل قد لكن — أعلم فيما — حديث 

كانقالت، ها عائثة حديث، في - أيئا - ذللث، وجاء خهئه، عفبة حديث، في 
ا،الحديث،ر بالمعوذات...عاليه نمث، أهله من أحد مرض إذا اض. رسول، 
لمؤإن الرمتج، صفات من عليه اشتملتج لما التغالسب،، باب من لحولها ؤيكون 
هداوعلى المعتمد( هو )هدا حجر! ابن الحاففل قال التعويد، بلففل فيها يمرح 
منهمالعلم، أهل من جمع قال وبهيا • ورتض ال*ع الصلاة دبر ثراءتها ءتثرع 

أعلم•تعالى راض وآحرونلْ،• حجر، وابن النووي، 

حكيم،أبي بن حض >ض ض )يما،آ( ائي دالم(، ١٥٢٣)يائي أبو أِجم )١( 
وشحن(، )حديثإ وقال: مرقوغا، عامر بن عقبة عن رباح، بن قلئ عن 

وتالبالشية. )بالمعوذتين( الترمذي لنقل أن إلا غريب(، )حدث المخ: بعض 
رجالثقات ورحاله حيد، إساد )هذا (: ٦٤٥)المحيحت٠١ ءالسلسلة فى الألباني 

-أينا - »الصحيحةاا في وذكر صدوق(. فهو حكم، أبي بن حنتن غير لم، م
عدوهدا به، رياح، بن علي عن فروة تابعه القرشي محمد بن يزيد أن ( ١٥١٤)

الءلر؛ةين.بهيين صحيح فالحديث حن، وسنا-ه ( ٦٣٤-  ٦٣٣/٢٨)أحمد 
(.)ص٦٢١السلأما< بعد الصلاة أذكار في الكلام »تحقيق انظر: )٢١( 
١(١ ٤ )a/ •الكبيرر في الهلبراني أحرجه - المتهدم - ه، امامة أبي حديث بها ورد )٣( 

آسهو وؤش وزاد: به، حمير، بن محمد حدتنا ل؛راهيم، بن محمد طريق من 
ذكركما . الحمصي إبراهيم بن محمد بها تقرئ منكرة، نيادة وهي أمحيه 

(،٢٨٨/٦)عدي لأبن  ٠١*الكامل من تماد يكما منهم، وهو - العلبراني 
والترهيب٠١*الترغيب في المنزري نول وأما وغيرهما. ( ٨٣١٢)و*القتنىاا 

الزواتدار*مجمع في الهيثمي نول وكن.ا حيد(، الزيادة بهدم )ؤإمحناده (: ٤٥٣)"ا/
أعلم.واس تقدم، لما مردود، فهو '١(  ١٢)'١/ 

(.١٢١٩١٢)لم وم( ^١٥)٥٣الخاري رواه )٤( 
العيب*المهل (، ٦٦٢)آ/(، ١٣١)A/اواري« *فتح ص)هم( *الأذكارا، انظر: )٥( 

الصلاةأذكار في الكلام *تحقيق ( ١٨٩ا/)١ باز ابن فتاوى ( ١٨٦)a/ال٠وروداا 
ص)؟ما(. ٠٠٣١٧١بعد 



ام اسْ،،و اسم ا
والنافلةالفرعضة بين لفصل اق 

ينملأن الغريمة صلى يمن ينبغي أنه على الشريعة نصوص دك 
بعالالمشرومة كالأذكار الكلام إما القمل ؤيكون النانلة، وبين بينها 

.المريقة مكان من بالتحول أو الاحرين، مع التحدث أو الغريمة، 
فيه.فيملي منزله إلى يتحول أن وأفضله 

الإمامبين والنافلة الغريمة بين القمل استحباب فى فرق ولا 
الأدلة.لعموم والمرأة، الرجل بين ولا والمأموم، 
أرملهحيير بن ناغ أن عطاع بن عمر عن ورد ما ذلك على دث وقد 

الصلاة،فى معاؤيه منه رآْ شيء عن أل يثمر أحت ابن السائب إلى 
منهمتا الإمام سلم فلما المقصورة، في الجمعة معه صليت نعم، ت فمال 

إذا؛ فحلث، لما ئعد لا فقال! إلي، أرسل يحل فلما ، فمحليث، مقامي، 
افهرسول فإن تخرج؛ أو حتى بصلاة ثصلها فلا الجمهة، صليت، 

نخرجأو نتكلم حش بصلاة صلاة توصل ألا ،؛ ^١٧أمرنا 
وغيرئالرانية الافلة إن أصحابنا: قاله كا دليل )فيه النووي: قال 

وأفضلهآخر، موضع إلى الغريمة موضع من لها يتحول أن ثحئا ي
مواضعليكثر غيره، أو المجد من آخر فموضع ؤإلأ بيته، إلى التحول 
نتكلما١احتى وقوله: الفريضة، صورة عن التافله صورة ولتنفصل سجوده، 

بالانتقالولكن ء أيصا - بالكلام يحصل بينهما القمل أن على دلتل 
أعلم(لأ،.وافه ذكرلْ، ن أقمل، 

.( ٨٨٣لم)مأحرجه )١( 
(.٤٢٠)["/ ملم• على الودتم، ُثرح )٢( 



واJاذلةالفريضة بين الفصل ش . اسجد حضور احكام 

العصر،صلى . الله رسول أن النبي.ت أصحاب من رحل وعن 
الكتابأهل هلك فإنما اجلس، ت له فقال عمر، فرأ0 ملي، رجل فقام 

الحطاب!ابن 1أحن . الله رسول فقال فصل، لصلاتهم يكن لم أنه 
يمملؤغأن له بدا ثم الكتوبة، صلى من محال: ه عباس ابن وعن 
إذيءجاست ابن ونال ذالت ذلك• أمام وليمل فلبمس، أو فليتكلم، 

بينهماأفصل أن إلا بي ما الليل؟ من ذهب، كم انظري للجاط: لأفول 
Iمسألتين ست، ١^٧، فهذء 

وقدبالزمان، يكون قد والناغلة المريقة بين الفصل أن ت الأولى 
الحديث،ففي بالكلام؛ يكون وند مكان، إلى مكان من بالتحول يكون 
بالزمان،القمل الثاني وفي موصع، إلى موصع من بالتقدم الممل الأول 

له:نال لأنه بالتقدم؛ فصلا بالقمل يرد لم خه عمر أن الفياهر فإن 
الفصلها عباس ابن حديثا وفي احرص، أو تقدم يقل: ولم اجلس، 
القمليحصل لا أنه وءلاهره - أيما _ معاوية حديث، في كما بالكلام 

الجاريةمخامحلبة إلى عباس ابن احتاج لما ؤإلأ الصلاة، بعد بالذكر 
أعلم.واممه الأكمل، على هذا يحمل أن ؤيمكن 

النافلة؛فيه فيصلي بيته إلى الإنسان يتحول أن القمل أنواع وأكمل 
فيالماس أيها أصلوا قال: المي. أن ه نابت، بن نيد عن ورد لنا 

المكتو؛ه<أإلا بيته في المرء صلاه الصلاة أفضل فإن بيوتكم، 
مطولا،•١(  ٠٧)داود أبو وأحرجه صحيح، بإساد ٢( ٠ ٢ )A"؛/ أحمد أحرحه )١( 

اشعبد للثيح "؛(، )»_01القارئا ارتنبيه انثلر: العصر. صلاة أنها يذكر ولم 
.الدوص 

صحح.وإساد0 ( )؛/٩٨نية أبي وابن الرزاق عبد أحرجه )٢( 
العصر،أمل ،إمحلأم انظر: )٣( 
)ص؛آ(ّوالتنلءا المريقة ين النمل »حكم رسالة انظر: )٤( 
(.٧٨١)وملم (، ٧٣١)المخاري أحرجه )٥( 



راJاUةالفريضة بين الفصل في انمسحد. حضور أحكام 

بيوتكمني اراجعلوا نال: المي. عن ه عمر بن اض همد وعن 
^١،.١٧نتخيرها ولا صلاتكم، من 

الصلاةأحدكم محي ®إدا اف رسول قال نال؛ ظتم جابر وعن 
منبمنه في جاعل اف فإن صلاته، من نصيثا لسه نليجمل مجده، في 

حيرالأى•صلاته 
هو:فيه الممل بب باليتآ ش يجعل الذي )والخير القرطي: قال 

واسنغمارهم،وبدعائهم وبالملائكة، وبطاعته، الله، بذكر عمارته 
واوركة\م.اه.الثواب من لأهله يحصل وما 

اءوالنالصغار من البيت، أهل تربية به الموعود الخير ومن : قلتا
الوجوه.أكمل على بها والقيام بها، والعناية الصلاة محبة على 

إثارةفيها أل الحكم: هدا أحادسث، عاليه دلت، مما الثانية المسألة 
وهيبعدها، الكلام أو الفريضة مكان من بالتحول الأمر من الحكمة إلى 

ينهمار؛،.والتميز واكانلة الفريضة بين الفصل 
الفرضبين يفصل أن )والسنة هءدفؤ: تيمية ابن الإسلام شيخ يقول 

أننهى أنه. الصحيح في همه ستا كما وغيرها، الجمعة في والنمل 
يفعلهما يفعل فلا كلام، أو بقيام بينهما يفمل حتى بصلاة، صلاة يوصل 

لنهيركوب، هذا فإ0 السنة، بركعتي لام اليمل الماس؛ من كثير 

بيننمتز كما الفرض، وغير الفرض بين التمييز الحكمة س هذا وفى 
العبادة.وغير العبادة 

الفهلريوم والأكل الئحور، وتأخير اشلور، تعجيل اسح1< ولهذا 
(.٧٧٧وسلم)(، ٤٣٢)المخادي أخرجه )١( 
»اوفهم«)أ/اا؛(,)م((. ٧٧٨ملم)أخرجه )؟(
المونمن«)م/هها(.»إءلأم)إ(



ULJijالقرمة بين الفصل م - المسجد حضور أحكام 

للفصلكله فهزا يومض. أو سوم رمقال استقبال عن ويهي الصلاة، نل 
وغيرها،العبادة بين والفصل به، المأمور وغير الصيام من به المأمور بين 

٠غيرها من افه أوجبها الش الجمعة تمسز وهكذا 
ينوونلا - وغيرهم كالراiفة - البيع أهل من ^^١ فإن وأيصا، 

فيصلونسلموا، وما سلموا أنهم ؤيغلهرون الغلهر، ينوون ل الجمعة، 
الفرضبين التمييز حمل فإن السنة، يصلون أنهم الفل-او ؤيفلن ظهرا، 
البالعة(أا،.لهذه مغ هدا في كان والنقل 

الشريفين،الحرمين في ميما لا الأن، موجود ه الشيخ ذكر0 وما 
السنةلأداء ينهضون لام البمجرد الممالين من الكثير الحدي ترى حيث، 

البيع،أهل من فيهم يكون ونل للنهي، ارتكابه هذا أل لمخ ولا الثعدية، 
ذكركما 

بالعيادة، مواضع تكثير وهي أحرى، حكمه الحلماء ذكر وفد 
للعابد،تشهد العبادة مواضع لأن ؛ والغوي الخاري إلى الثوكاني ذللته 
[؛٢٩]الدخان: وأمحرءسه ألنثآء عثبم بكئ ^٥^١ تعالىI قوله عموم من أحدا 
تتعالى نوله وكذا ، الهلاءة صاصه على تبكي الأرض إن أي• 

علىعملوا بما الحاملين على تشهد أي■ ٤[؛ ]الزلزلة؛ ه لماريا نجبُث، 
علىيشهدون الذين الشهود جملة من الأرض فإن وشت، حير من ظهرها، 

أعلم.وافه ؛أءمالهمل٤،. العباد 
٥٥٥٥٥

(.٢٠٣. Y'Y/Yt)الخاوي، "يبموع )١( 
(.٢٢٤«نيلالأوطار،)'آ/)أ(
«تفراينئ؛ر،)ما/آ*آآ(.)م(
)ه/هةأ(.مدى، ابن أمير )٤( 



ائشو اوس،يج |وحهم ا
الصلاةفاتته وقد المسجد لحل من 

معهصش بمش من فوحد 
أويملي، من يجد أن فإما الجماعة، فاتته وفد المجد لحل من 

تلكبملي منفردا وحد ؤإن معهم، صلى بملون حماعه وحد فان لا، 
فيالإمامة نية فتصح للثاني، إماما الأول وصار معه، لحل بامارة الصلاة 

ميمونة،حالته عند بات عندما ه عباس ابن حديث، بدليل الصلاة؛ أثناء 
عنفجعله ارْ، يعن معه فقام الاJل، من بملي س الرسول فقام 

الصلأةل٢،.أثناء في الإuمة نوى و. أنه إلى إشارة ففيه 
أحدايوم أن للمصلي ثجز لم من على رد )فيه البر: عبد ابن قال 

ماس،ابن إمامة ينو لم الني. لأن الإحرام؛ مع الإمامة ينوي أن إلا 
عننقله إذ الإمامة؛ ستة افه رسول وسلك، به، فأئم جنبه إلى قام وقد 

إلىيمنه(ص.شماله 
ينوولم بالني.، ه الصحابة اقتداء تفيد أحرى أدلة وهناك 

نيةأن على فدد عليهم، ينكر ولم بهم، »أوإ الصلاة، أول من الإمامة 
.أثرع\ ليست، الإمامة 

والنافلة؛الفريضة بين فرق )ولا ظفؤت باز بن العزيز عبد الشخ قال 
مخصصولا الدليل، خنه U إلا الأحكام، في بيهما اكوية الأصل لأف 
أءلم(ر؛،.واممه أعلم، فيما هنا 

وملمأحرى، مواضع وني ( ٦٩٩)البخاري أحرحه طويل حديث، س قلعت هذا )١( 
(٧٦٣.)

»اكهيل«)٣( (. ١٩٢)٨ ابرى« »فح انظر: )٢( 
(.١٤)r/او1رى« ص على الشخ تحلق انظر: )٤( 



انملأةفاته وند المجال لحل من - انمسجد حضور احكام 

معه؛أحدهم بمالي أن الحاصرين من طلب بملي أحدا يجد لم فإن 
وحده،بملي رجلا أبصر . الله رسول أن •' الخيري سعيد أبي لحديث 

فصاليرحل فقام معه*؟ فيملي هذا عالي يغمدذ رجل ُألأ ت فقال 
معه

المتأحرهدا مع بملي الجماعة ْع المصلي أن يفيد الءديثا وعموم 
اضل٢،.شاء إن ذلك،، وسأذكر العصز، أو الفجر أو المغرب كانم، ولو 

إدراكفي يعلمع كان إذا فيه فيملي آحر، جد مإلى يخرج أو 
أحد- النخعي يزيد بن الأموي أن البخاري صحيح في ورد وقل حماعته، 

آحر.مجد إلى ذهب الجمامة فاتته إذا كان - التابعين كبار 

،الجماعة١٠صلاة ®قفل باب في الأثر هدا ظه اليخاري أورد وقد 
الفضلأل الباب هذا في بإ؛راده نمد الخاري أن حجر ابن الحاففل وبثن 

مندون المجد، في جمع من على مقصور الجماعت صلاة في الوارد 
لجئعبالمجد مختصا يكن لم لو التجمح لأن -؛ مثلا - بيته في جمع 

الجما^٣،.لهللس، آحر؛ مجد إلى ينتقل ولم مكانه، في الأسود 
ثوابهاتحصيل على يحرصى أن مسجده في الجماعي فاتته لمن فينبغي 

وفيعليه، يشذ لا منزله من قريبا كان إذا ميما لا احر؛ مجد في ولو 
وقت،في فارق هناك يكون وقد الأحياء، في الماجد كثرت، هذا وقتنا 

مجدفى الصلاة إدراك فى سبا يكون مما ومجد، مجد بين الإقامة 
الموفق.واف الكتاب، أول في هدا من شيء مضى وقد • آحر 

٥٥٥٥٥

صحح.ؤإسادْ ( ٥٧٤)داود أبو أحرجه والحدينا المابق. المرجع )١( 
:١٣١)لإ/ الارى« »فح انفلر: )٣( ءشر«• التاسع "الحكم انظر: )٢( 



ايشر د،«و' 11!!حقم ا
الصلاةفاتتهم نمن معتادة ضر حماعة إقاْه 

فيأو الصلاة، مى مغ نال الإمام فوحد المجد، الممالي لحل إذا 
فيحرج ولا معه، ومن هو ثانية حماعه يقيم أن له فإن - مضى كما - التشهد 

وحدواإذا يملوا أن الثانية للجماعة ينبغى لا لكن تعالى، اض ثاء إن ذللئ، 
الراب؛الإuم نع الخي الأولى الجماءه ممهي أن بمد إلأ ١^، في الإuم 

فيالأولى ُع الثانية الجماعة أكانت، سواء مجد، في عتان حما تجتمع لثلأ 
•الإمام على افتيائا ذلالث، يكون لئلا لا؛ أم المجد، من واحد مكان 

منعليه اشتملت، وما ومواردها، الشريعة مصادر تأمل من أل واعلم 
أنعلم ،؛ والاحتلأفالتفرق وعدم ،، والائتلافالاجتماع في والرغبة المصالح 

منفردامنهم واحد كل وصلاة تفرقهم من أولى معتادة غير ثانية حماعة إقامة 
بعض- الله بعون - وسأذكر هدا، على الشريعة نصوص ت، دلوقل 

تالمهمة المسالة هده في العالم أهل كلام من وشيئا الأدلة، هده 
الرحلصلاة إن »... قال: ه اممه رسول أن ه كعب بن ابي فعن 

نغصلاته من أزكى الرحلين وصلائه،ع وحدْ، صلاته من أزكى الرجل مع 
•اف إر أحب فهو كم وما الرجل، 

نيه.عليلثا افتايتج فقد سيئا دونك أحدث من وكل حكم، الأمر: في عليه افتات )١( 
(.l،\/Y)ااالاوان« 

«فتاوىاينباز«)آا/هأا(.انظر: )٢( 

والحاكم( ١٨٩. ١٨٨)؛،•Y/وأحمد (، ١٠٤)Y/ والماثي (، ٥٥٤)أبوداود أحرجه )٣( 
)وفدفال: نم أسانيده، عر الحاكم تكالم وند حن، ؤإساده (، ٢٥٠

الدهلي،يحيى بن ومحمد بن وعلي معين، بن يحيى الحدين،: أنمة حكم 
ونشلالحاكم، عن هدا الملقن ابن نفل وند بالصحة( الحديث لهذا وغيرهم 



ؤؤ_____غهالصلاة فاتتهم لن معتادة غير جماعة إتامة — اسجد حضور احعكام 
منأزكى فهو رحل مغ صلى من أن على بعمومه الحديث ندل 

معالجمائ فاتتهم لمن ثانية جماعة إئامه ذلك في فيدخل متفردا، صلاته 
الراتب.\لإم 

وحده،يصلي رجلا أبصر اه. رسول أن ت >ه الخيري سعيد أبي وعن 
سهل١،.فصلى اا؟فقامرجل سه ش فقال: 

فىالرحمة اباب فقال: الحديث، هذا على حزيمة ابن بوب وند 
أنهمزعم من فول صد فيه جمع قد الذي المجد في جماعة الصلاة 
٠ا، مرة جماعة المجد فى صلى إدا فرادى يصلون 

أنجماعة في صلى لمن يجوز أنه على دليل )ففيه ت الغوي قال 
جدمفي الجماعة إقامة يجوز وأنه آحرين، جماعة مع ثانيا يمليها 

والتابعين(ر"آ،.الصحابة من واحد غير قول وهو مرتين، 
تفصلالجماعة ررصلأة قال: افه. رسول أن ه عمر ابن وعن 

درمة،ومشرين سجع القد صلاة 
صلاةعلى الجماعة صلاة فضل في صريح نمل الحديث فهذا 

فضلفي مهللئا جاء بل ثانيه، جماعه تكون بألا ذللث، تقييد يرد ولم المنفرد، 
جعلالرسول. لأن جماعه؛ الرجل مع والرجل الجماعة، صلاة 

رجلانأقام فإذا جماعة، فهو القد على زاد ما أن فعلم القد، لغير التضعيم، 
أعلم.واف الحدث، لهذا — اف ثاء إن - التفعيف لهما حصل ثانية جماعه 

الموص،لمدارك منا أئهم الأمة هذه من الصالح السلم، كان ولقد 

المنيرا؛ءالبدر انظرت صحته، إلى هو وانتهى الخقيلي، عن - أيصا — صحيحه ت ً
معناه.تؤيد شواهد وله ( ١٧- ٦٦ا

(.oU/T)حزيمهء ابن ءصحح )٢( الحكم. هذا نبل تخريجه تقدم )١( 
•الساري افتح (، YYY)؛/االمجم_وع• واننلر: ؛(، Y'A/Y)'السنة• اشرح ( )٠٢

(.٨/٦رجب)لأبن 
(.٦٥٠لم)وم(، ٦١٩البخاري)أحرجه )٤( 



الصلاةفاتهم لمن معتادة غير حبماعة إفامحة . المسحد حضور احضام 

مجدفي ثانية جماعة إثامه منهم عدد عن فجاء الشيع، بمقاصد وأعلثر 
الأولى.الجماعي فاتتهم حن فيه، صلي قد 

صلواوند المسجل- لحل أنه هه عود مبن اض عبد عن ورد فقد 
والأسودومروق بعالقمة لجي 

وصلىوأنام، فأين فيه صلئ نل جد مإلى ه أنس وجاء 
ج٠اءةل٢،.
الصلاةحلاف مكه مجد لحلوا ئمر I نمناء نالت جريج! ان وعن 

بأسوما نعم، ت نال أطهم؟ أيومهم نهاوا أو ليلا - الصلاة بعد ت ي أ- 
ذلك؟ص.

إنكفاية، يكن وفيما ،، ذلاك١٤جواز تفد أحرى وأقوال آثار وهناك 
اض.شاء 

يصلونوأنهم ثانية جماعة كراهية من اللف عن ورد ما وأما 
فيدائمة جماعة إقامة أناس اعتاد إذا ما على محمود فلعاله ثرادى، 
الفهدا وحدهم، ويخرجون وحدهم، يملون راتب، إمام له مسجد 
لمينالموحدة على والمضاء الكلمة، تفريق إلى يودي لأنه يجوز؛ 

معبالصلاة والتهاون القلوب، لاختلاف سب أنه كما واجتماعهم، 
فيزديإماما، غيره فيجلءون رجل إمامة عن رجال( يرعب ولئلا الإمام، 

ممنؤعوهذا الراب،، الإمام ؛ع الجماعق تقليل إلى ذللث، 

)إنادْ( ٣٤٤)ْ/الأماني٠ ص غي تال (. ryr/yشيبة)أبي ابن أحرجه )١( 

(٢٧٧اسق«)Y/ءتغليق ني  ١Jii^(.  ١٣١-ساوثا)Y/ البخاري أخرنه )٢( 
الرزاقوعبد (، ٣٢١)y/شيبة أبي ابن وأخرجه اه. موقوف(.صحح إساد )هذا 

(.٢٣٨، ٢٣٧/٤>حزم لاين ااوحالىأ )٣( 
ابنوانماوى (، ١٧٣- \-\ y\/0)باز• أذاوى وانظر; ا؛ق، الالمصير )٤( 

)ها/ي(.عيمين• 
(.١٨٠)ا/لالشاقبى «الأم«انذلر:>ه( 



الصلاةفاتهم لمن معتادة عير جماعة إقامة — انم،،جد حضور أحكام 

عمرفي بكن لم دائمة بصفة ثانية حماعة إقامة أف ييب ولا 
منفيكون بعد، فيما ذلك حدث ؤإلما بإحسان، لهم والتابعين الصحابة 

الإسلامثيخ I منهم العلم؛ أهل من جمع ذلك، على نص كما البيع، 
هقبمأتيمية ابن 

قوممن الغالس، في يكون لا ثانية حماعة إقامة أن الملحوفل ومن 
منهمأحدا أن أقلى ولا ثلاثة، أو باثنين أو بمئاة واح- يصلي بل م، 

الراتب،،الإمام مع الجماعة عن التأحر أو الكلمة، تفريق باله على يجرى 
منالغالب، في فهي احينا، مفي وجدلت، إل الجماعت هد0 مثل إل ثم 

ذلك،ويكثر فيه• صلوا الذي المجل• هن«ا جماعة من ليسوا سبيل عابري 
بجوازفالقول الأسواق، في أو العامة الثواؤع على التي، اجل• المفي 

أعلم.واممه . ذكر لما وجيه، المنءكورة الصفة على الثانية الجمامة 
مؤذنفيه ليس مما الهلريق ؤلهر على التي المساجد في يع ما أما 

محذورلا فهذا جماعة، جماعه المارة فيه فيصلي معلوم، إمام ولا راتبا، 
رجاليرغب، وأن الكلمة، تفرق من تقدم الذي المعنى فيه ليس لأنه فيه؛ 
للمسجديكن لم )إذا • الووي فال • إماما غيره فيجدون رجل، إمامة عن 
؛الإجماع(لآ،.والثالثةالثانية الجماعة في كراهة فلا راتتخ، إمام 

بحا-ايثإالمجد فى ثانية جماعة إقامة من المانعون استدل وقد 
الصلاة،يريد المدينة نواحي من أقبل . اطه رسول أن ت خهبع بكرة أبي 

بهمفصر أهله قجنع منزله، إلى فمال صلوا، قد الناس فوجد 

(.٢٠٨/٢٣».ج٠وعاكاوى«))١( 
الالجموع«)إ/أآآ(.)أ(
عنالحا-يث، هدا يرو ®لم وءالت (. ٣٠٤)ه/®الأوّهلا< يي الهلبراني أحرحه )٣( 

بهياإلا كرة أبي عن ثروى ولا يحيى، بن معاؤية مطيع أبو إلا الحداء حالي 
.. . م3لع، أبو الطرابلي، يحيى بن ®معاؤية االتقري_،اات في نال الإسناد،. 

(.٤٥)Y/الزوائد، ®مجمع ت وانظر أوهام،، له صدوق 



الصلاةفاتهم لمن معتادة غم جماعت إقامة - المسجد حضور احكام 

مشروعةكانت لو الثانية الجماعة أن ت المغ على الدلالة ووجه 
المجد.جماعة على ليثه اختار ولنا المجد، في المي. لصلى كراهة بلا 

تلجمن من ذلك عن والجواب 
هذامن سندا وأقوى أكثر الجماعة صلاة فضل أحاديث أ0 الأول- 

الهيثمي،ذكره وقد كلام. فيه وللعالهاء صحته، في مختلث فانه الحديث،، 
يعنيلا وهدا ثقامحت،(. ورجاله والأومحهل الكبير في الطبراني )رواه ت قال ثم 

يحيى،بن معاؤيه مطح أبا سنده في أل على حن، أنه ولا ، الحديث، صحه 
مناكير،أحاديث، د ذكر ترجمه لما الل.هبي الحاففل إن بل فيه، متكلم وهو 

به(يحتج لا يحيى ن )معاوية I رجب ابن الحافظ وقال هدا ومنها 
المع،على دلالة فيه فليس الحديث،، صحة فرض على الثاني: 

ثلاثة:لأمور 
بهممملى أهله جمع أنه. على بنص لين الحديث، أن الأول: 

إلىميله ؤيآكون المجد، في بهم صلى يكون أن يحتمل بل المزل، في 
فيه.للصلاة لا أهله لجمع منرله 

كراهةمنه يثبت، لا فإنه المنزل، في يهم صلى أنه سلمنا لو الثاني: 
قدمسجد إلى رجل جاء لو أنه يفيد ما غاية بل المجد، في ثانية جمِاعة 

أنهوأما بأهله، ويملي بيته إلى يدهك، بل فيه، يصلئ لا أن فله فيه، صلي 
ذللث،،له يكره أو بالجماعة، المجل نللث، فى يصلى أن له يجوز لا 

عله.للحديث، دلالة فلا 

لأجلالجملعة؛ -كرار كراهة الحديث، هدا من لمت، لو الثالث،: 
الصلاةكراهة على به يستدل أن فلاحر المسجد، في يصل لم أنه 

وعليهبالجماعة، ولا منفردا لا اكجغ. في يصئ لم لأنه. ثرادى؛ 
وهممنفردا، فيه يمز ولم النبوي المسجد فضل ترك فالرسول. 

(.A/Vابري(ا ،نح )٢( (. ١٤•)أ/ا،*اا، الاعتدال" •امزان 



الصلاة! ٠٠^^لمن معتادة غير حهاعة _ السحد حضور اح9كام 

فملترك لنا كراهة بلا مثّروعة الثانية الجماعة كانت لو يقولون: 
٠النبوي الممتد 

هوما ؤيترك به يوحد فكيف الاحتمالات، بهده الحدث كان ؤإذا 
فيمنقوي ثانية حماعة إقامة من المغ أن على سندا؟ وأقوى دلاله أوصح 

أعلم.وافه ثانية. جماعة إقامة ديدنه وصار الجماع،،، عن التخلمط اعتاد 
٥٥٥٥٥

,بعدهاوما ٩( )٦! الاحوذي، >اتحةة انظر: )١( 



ااس|ه،سهث> ١
معهمصق مسجدا لحل قم صر من 

وهوملون فوجدهم مجدا لحل من أ0 احي الملحول آداب من 
مواءالجماعة، لمقل إدراكا معهم، يصلى أن له يشنع فانه صلى، ئد 

الصلاة®صل I لقوله ناملة؛ له وتكون لا، أم نهي ونش الونت، أكان 
صليتند إني ت تقل دلا فصل، معهم الصلاة أدركغلث، فإن لوقشها، 

أصالي«لا،.فلا 
والعصرالصح بإعادة باس لا أنه الحديث،! هدا )وفي النووي• قال 
ولمالصلاة، باعادة الأمر أطلق . النبي لأن الصلوات؛ كاقي والمغرب 

أنهوجه ولنا مذهبنا، في الصحيح هو وهذا وصلاة، صلاة بين يفرق 
أنهووجه يعدهما، تنمل ولا نفل، الثانية لأن والعصر؛ الصبح يعيل لا 
إرمد ابن وقال ، ،( صعيفوهو شفنا، تصير لئلا المغرب؛ يعيد لا 

أقوى(أبالعموم )والتمثلئ، 
.الله رسول مع مهدت قال! العامري، الأسود ين يزيد وعن 

آخرفي برجلين هو إذ صلاته قضى فلما الحنمخ، مجد فى الفجر صلاة 
فرائصهما،ترعد يهما فاني ، بهما^ ®عالي قال! معه، يمليا لم القوم 
فيصلينا قد إنا افه! رسول يا قالا! معنا؟١١، تصليا أن متعكما ®ما فقال! 

جدمأتيتما ثم رحالكما، في صليتما إذا تفعلا، ®فلا قال! رحالنا، 
jافاإةاالكما فاتها معهم؛ فصليا جماعة، 

سفيانيقول ويه العلم، أهل س واحد غير قول )وهو اكرمدي! قال 

:١٥٤)م/)اشرحاضوى« )\((. ٦٤٨لم)مأحرجه )١( 
الجهد١١»بداة )مآ(
الهي.ونت المجد تحية على الكلام في تخريجه تقدم )٤( 



•مهمصر جدأ م دخل ثم صر من - اسجد حضور احكام 

أدركثم وحده الرحل صلى إذا : قالواؤإسحاق؛ وأحمد والشافعي الترري 
وحدهالمغرب صلى ؤإذا الجماعة، في كلها الصلوات، يعيد فانه الجماعة، 

صلىوالتي بركعة، ؤيشفع معهم يصليها فإنه : قالواالجماعة، أدرك نم 
.عندهم( المكتوبة هي وحده 

الحكمعموم في مريح هذا ممهمء: *فصليا )وقوله: ندي: القال 
أوقات،بغير الحكم تخصيص عن ورافع أبثا، الكراهة أوقات، في 

والموردالعموم، من المورد امتثناء يصح لا أته على لاماقهم الكراهة؛ 
الفجر(.اه٢/صلاة 

منعمن على حجه الحديث، )وفناهر داود®: أبي *سنن شارح وقال 
*إذايقول: لام والالصلاة عليه تراه ألا كلها، الصلواتؤ من شيء عن 

ولممعه«؟ فليصل يمل، ولم الإمام أدرك نم رحله، في أحدكم صلى 
صلأة(ر'أ،.دولن صلاة يستثن 

داود:أبو قال ه حنل بن أحمد السنة إمام ذللث، بمقتضى أض وقد 
العصرصليتا وقد جد الميحلن، إذا رحل: له قال أحمد ممحت، 
كلها،والصلوات، قال: والفلهر؟ قيل: معهم، صز قال: الصلاة؟ وأقيمت، 

قال:ركعه؟ إليها أصيم، صليتها إذا والمغرب لأحمد: داود أبو قال 
)٤( .. مم. 

الأولىيملي أن، بين فرق ولا الجماعة، حضور سبها الإعادة وهده 
بينالجماجة مع إعادتها في ِ أيصا - فرق ولا حماعة، »ع يصلي أو وحده 

يصلون،وهم المجد لحل أو المجد، في وهو الصلاة أقيمت، إذا ما 
قعودهيكون ولئلا أحرى، مرة صلى إذا الأحر ولتحصيل الأدلة لعموم 

الحا«عاكرمدى«)ا/آ'ا؛(.)ا(
(.)^TWالمانى« صلى ص أحاشة )٢( 
.( ١٨٨)ّآآ/الفتاوى• *مجمؤع ورا->عت (، ٢٨٤)Y/المعبود• اعون )٣( 
)ص٨٤(.داود لأيي احمد• الإمام ائل أم)٤( 





ا|سوس (ض ١

والمأمومالإمام نبه اختلاف 

اتحاديشترط لا أنه بها العالم ينبغي اش المجد دخول أحكام من 
صحةيمنع لا المأموم عن الإمام نية اختلاف وأ0 والمأموم، الإمام نية 

والمفترضيالفترخى، يأتم والمتنمل بالتنمل، يأثم ذالفترض الاقتداء، 
تحالامت، ثلاث فهدم آخر، بمنترض يقتدي 

فلهالتراؤح، يصلي والإمام المجد، ان إنلحل لو كما • فالأدر 
الإمامقول وهدا ركعتين، فيتم يقوم ثم ركعتين، خالفه العشاء يملي أن 

وشيخقدامة، ابن اختارها أحمد، الإمام عن ورواية وأصحابه، الشافعي 
Iخهئع جابر عن ورد لما وذلك ، الجم؛ع اش رحم تيمية، ابن الإسلام 

إلىيرجع ثم الآخرْ، العشاء . اطه رسول مع يملي كان خهبه معادا أن 
لالصلاة تللث، بهم فيملي قومه، 

الثانية؛الهلائفة صلى . الرسول أن - أيما - ذللث، عالي يدل كما 
؛طائفةصلى نم وسلم، بطائفة صلى فإنه ناقله، له وهي الخوف، صلاة 

امىُ>'.
،ا عاليه تختالفوا فلا يه، ليوتم الإمام جعل ارإنما حدسثذ وأما 

الأفعالفي الاختلاف على محمول لأنه الجواز؛ عدم على فيه دليل فلا 

.(.rA-\/yTالفتاويء)وامجموع (، ٦٧)ّآ/و»الغي« )؛/ا،آأ(، «اوجموع« )١( 
باز«ابن »ءتاوى داظر: (، ٤٦٥لم)وم(، ٦٦٨)الخاري رواء )٢( 
سن»صحح ني الألانى وصححه (، ١٧٨/٣)والمائي (، ١٢٤٨داود)أبو رواء )٣( 

(.٧١)Y/ المن« »تهليب، ي ءو4 القيم ابن كلام وانظر: (، ٢٣٢)\إ داود، أبي 
تخريجه.تقدم ( ٤ ) 



والمأمومالإمام نية اختلاف — انمسجد حضور أحكام 

وعلىالحديث، تمام في كما بذلك، فئره الرسول. لأن الذ!اهرة؛ 
بمثلمخصوص فهو الظاهره، والأفعال المات احتلاف في عام أنه تقدير 

والخاص.العام بين تعارص ولا المذكور، جابر حدينا 

لهمليس ذلك منعوا )والذين ظهت تيمية ابن الإسلام شيح يقول 
راإئ٠ات كقوله التزاع، محل على يدل لا بالقفل احتجوا فإنهم مستقيمة، حجة 
تكونفلا ، صامن« ارالإمام وبأن ءالي4،ا، تختلفوا فلا به، الأمام جعل 

تللث،يدفع ما الحديثين هذين في وليس المأموم، صلاة من أنقص صلاته 
حاءكما الأفعال في الاحتلأف، به الراد ، والاختلافالحجج، 

■آ . . ■ ممرا 

عدةفي المفترض حلم، المتنمل صلاة ثبت )فقل. _ت أيقا _ وقال 
أوالفرض نية في الإمام موافقة أن فعلم بالعكس، أيصا وثبت، أحاديث،، 

متنقلا(كان ؤإن محامن والإمام بواجتحة، لهت التنقل 
أنهيخفى )ولا التقدم! الخوف، صلاة حديث، على الملي وقال 

ساما(جوابا لهم أر ولم قهلعا، بالمتنئل المفترض اقتالاء فيه يلزم 
دخللو فكما بمفترفى، يقتدي متنقل وهي ٠ الثانية الصورة وآما 

يصليفإنه الصلاة، تلك، صلى كان وقد يصلون، فوجدهم المسجد او إن
المسألةطْ بحث وتقدم * ذافاة له وتكون معهم 

لوفكما اخر، بمفترض يقتدي مفترض وهى الثالثة؛ الصورة وأما 
إمامهوراء يصلي فإنه الممر، يصلي والإمام الغلهر يمز لم ان إنلحل 

قثليولا المرتيسذ، لوجوب، الخصن، يمحلي فراغه بعد ثم الفلهر، بنية 
الجماص؛،.فواُت، حشية 

(.٣٨٦، ٣٨٥/Yt)اكاويء »مجموع )١( 
XSSKfX)اكائى* على المدى احاشة )٢( 
!٩١»فتاوىاينباز«)؟ا/أخا، )٤( (. ٦٨/٣)ااوغني« انظر: )٣( 



والمأمومالإمام نية اختلاف - انمسحد حضور احكام 

حلفالعشاء أو المغرب أو العصر أو الغلهر يصلي أن يجوز وكذا 
تخالفالصلاتين إحدى تكون ألا ت ذلك وثرمحل الفجر، يملي من 

يملىفلا ، عاليهء تختالقوا أفلا I لحديث الظاهرة؛ الأفعال فى الأحرى 
مثلاالكوف يملي من حلف الظهر 

ثيخاختارها أحمد، الإمام عن ورواية الشافعية، قول وهدا 
أنعلى الحديث دل حسن، هد، معاذ لقصة ه تيمية ابن الإسلام 
نيةاختلاف هنا، فكدلك يوثر، لا والمأموم الإمام بين النية اختلاف 
تقدم،يما استدق ذلك مغ ومن يوثر، لا أحرى إلى فريضة من الفريضة 

أعلم.واض ملف، كما والجواب 
٥٥٥٥٥

)م/\،ا•(,»الغنى« انظر: )١( 



اءاس>ءو• |وحكماوحاْؤ ا
أثمالمقيم حلف المسافر صلى إذا 

ولزمهمعهم، صلى يصلون والناس افر، مرجل المسجد دخل إذا 
معكنا ت قال( سالمة، بن موسى عن ورد لما وذلك الإمام؛ ومتابعه الإتمام 

I ؛بمكة، عباس ابن  ،iJiA  إلىرجعنا ؤإذا أربعا، صلينا معكم كنا إذا إنا
.أالقاسم أبي ستة تللئ، ت قال، ركعتين، صلينا رحالنا 

بمكةكنت إذا أصلى كيف، ت عباس ابن سألت ت قال، - أيئا - وعنه 
^٢،.القاسم أبى سة ركعتين، فقال: الإمام؟ مع أصن لم إذا 

ركعتين،بملي بمكة صلى إذا كان ه عمر ابن أن الشعبي: وعن 
يصلافيملي إمام يجمعه أن إلا 

أربعا،بمنى الإمام وراء بملي كان عمر بى النه عبد أن ذاني: وعن 
ركعتيزرأ،.صر لتمسه صلى فإذا 

الإتماملنمه مقيم خلفا صلى إذا المسافر أن تفيد النصوص فهذه 
اعتقدؤإن له، الخلاف، وترك الإمام متابعة لوجوب ، العلم١ أهل بإجماع 

عمومذللث، يؤيد آكد، الجماجة فضيلة لأن أفضل؛ القصر أن المأموم 
علي4«لا"/تختلفوا فلا به، ليوئم الأمام جعل ررإنما قوله 

لفلهر١ من ركحتتين الإمام صلى وقد المجد افر المدخل، إدا لكن، 

صحيح(.)_ ( ٢١٣الخليل،)رارداء ر وفال (، roU/r)أحمد رواْ )١( 
(.)Y/٤٧حزبمة ابن أحرجه )٣( • ٢٢ ٠٤لْ/ب رداه  ٢٢)

حديث،آخر في ٠ لم مصحيح ٠ وهوفي )ا/وأأ(، ٠ الموؤلآ ٠ في ماللث، رواه )٤( 
لأتهنجهته؛ عثمان ب١لإمامت المراد أن ييان وفيه بمنى، الصلاة هه عثمان إتمام 

(.٢١>0/، بمي الصلاة أتم 
.ةر;اتخريجه تقدم )٦( (. S^/T)«اسي، اظر: )ْ( 



أيمالمقسم حلما السافر صر إذا — المسجد حضور احكام 

أممنفردا كان لو صلاته أنها باعتبار الباقيتان الركعتان تجزئه فهل - ثلا م- 
الإتمام؟يلزمه 

بنلاحس واسمه: - مجلز أبي عن ورد لنا الإتمام؛ يلزمه الجواب: 
القومصلاة من ركعتين يدرك المسافر عمر: لأبن نلت قال: — حميد 

قمحك،قال: بصلاتهم؟ يصلي أو الركعتان أتجزئه - المقيمين عني: ي— 
بصلاتهمبملي وقال: 

الصلاة؛أنم فأكثر ركحه المقيم نع المسافر أدرك فإذا هذا، وعلى 
الإىم.قلزمه صلاته، من جزء في بمقيم واهتدى الجماعه، أدرك لأنه 

تجزئهفهل التراويح، يصلي إمام حلف افر مصلى لو أما 
يالمتشل.المترض امحداء مسألة على مبؤ هدا الركعتان؟ 

فلابه ليوتم الإمام حمل ررإلما عموم: في لدخوله الجواز، والأظهر 
وأماعليه، يختلف فلم كامامه، ركعتين صلى وهذا ، عليه١١ تختالموا 

بدليلالفلاهرة، الأفعال فى الاختلاف فهو عنه، المهئ الاختلاف 
أعلموافه الحديث،، بقية في كما الفلاهرة، بالأفعال ذللث، بعد يره. نق

-التشهد في إمامه يدرك كان - ركعة من أقث السام أدرك إذا لخن 
فمنالجماعه؛ به تدزف فيما الخلاف على مبتل هذا يممر؟ أو يتإ فهل 
صلىكمن فهو فاتته، الجماعق لأن يقصر؛ أن له قال: بركحة، تدرك قال: 

منوحماعة ماللثج الإمام قال وبه أحمد، الإمام ذلك، على نص . منفردا
تذرفقال: ومن يقصر، فإنه ركعة، من أقل أدرك من أف ،: لفال

أدركلأنه صلائه؛ المافر هذا يتم قال: التشهد بإدراك الجماعه 
الخاءةص,

وانظر:صحيح(. )ندم ( ٢٢)"Y/راالإرواء« في ومال  U\0V/r)اليهقي رواْ )١( 
(.٦٦٣)^\إ< ١٨ررفتاوى 

.( ٣٨٥)م؟/الإسلام(( شخ فتاوى ارمجموع انظر: )٢( 
)ملإ/مإأ(.الخاوي(( >رمجموع انظر: )٣( 



انمالمقيم خلف المسافر صلى إذا — المسجي! حضور احهكام 

هدهفي المختار هو ركعة بإدراك إلا تذرف لا الجماعة بأن والقول 
يحثنبشيقا الإمام مع يدرك لم المأموم لأن وذلك - تقدم كما - المسألة، 

جمعتقبل يلكونه الصلاة، في به ثنثد لا الركعة دون ما لأن به؛ له 
واهمنفردا، صلاته 

٥٥٥٥٥

)'لإإ\'0أالخرفي« مخمر على الزركشي واشرح (، ١٤٥)م/®المغني* انظرت )١( 
(.٣٣٣، ٣٣•/ rnالفتاوى* وامجموع 



اواوعشوو|آ اهانؤ الحكم ا
اامسجاJق المكان حهصر تق 

الإمام،حلما احي، المبعض في مكان حجر الناس يعص اعتاد 
إماالمكان وصاحب ذلكر، ونحو عصا، وصع أو معينة، سجادة بفرش إما 
فيسئما ولا الحرام، المجد في تكثر الظاهرة وهده عمله، أو منزله في 

سئماولا الحرام، المجد في مجاحيد فرش أناس اعتاد حيث رمقال، 
بلأنمهم، بأماكن يكتفون ولا فيها، الصلاة يلازمون الأعمدة عند 

منلمئة دنيهمات ؤيبدلون فامهم، وأصل وأقربائهم لأولادهم يحجزون 
•عنها الناس ورب مججهم، نل بفرشها بمومون الناس 

منالأمة هده سك، عليه وما الشريعة لصوص مخالث العمل وهدا 
توجوم 

الإماممن والمزيت، المسجد إلى بالتمدم مأمور المصلي أف ت الأول 
علىحريص ذلك، يصنع من وغالم، جالته، بولا بعصاه لا بنفسه، 
المنة.مخالفة إلى أدى الحرص هدا لكن الأول، الصف 

كما- الأول الصم، بإتمام . الرسول لأمر مخالفه فيه أف الثاني• 
الناسيعلم ررلو قوله بدليل الإقامة، قبل حتى مطلوب ؤإتمامه - تقدم 

عليهئهموا يأن إلا يجدوا لم نم الأول، والصم الغداء في ما 
لأستنهموارا

عصاه،بتقديم التقدم وفضيلة الأول الصم، فضل يدرك أنه قلى ومن 
وأساءالتصور، في أحعلآ فقد متأحرا، حاء ولو ذللثإ عالي يحصل وأنه 

انبالإنبل العصا، ولا الئجادة، بتمدم يحصن لا القمل فإف التصثة1إ، 

تخريجه.تقدم ( ١ ) 



المسجدش المكان تحجير هى — انمسحد حضور احكام 

الإثمهن له ؤيحمل الأجر من يفوته الشخص محذا أل يبعد ولا ه، نف
مأجورايكون وكيف، الشؤع، أمر وحالف غيره، منع لأثه تأحره؛ بقدر 
لأنناقصة؛ المتحجر صلاه تكون أن يبعد ولا ؟ ١^٣٠٤عنه نهى ما بفعل 

ئنقضها.فإنها الأعمال تحلل لم إذا المعاصي 
للمتقدم،إلا أحمثة لا مواء، اممه بيوت في الناس أف ت الثالث 

نحوهاأو عماه وصع ذْن بالعصا، لا بالبدن يكون المساجد إلى والسبي 
أنالمجد إلى السابقين ومتع المجد، من طاثنإ غصب ففد وتأحر، 

يستحقالسابق أن ريب ولا فالأول، الأود المش يتموا وأن فيها، يصلوا 
يدلك.عاصي فهو حمه، حللمه المتحجر هذا ولكن بقه، بالمكان هدا 

الصفوففي فصلى أحد تحجره قد الأول الصف ووجد تقدم ومن 
فضيلةيريد وهو إلا بنفسه تقدم ما لأنه أجرا؛ وأعظم أفضل كان الخأحرة 

بنيتهالقمل على فحصل حق، بغير ذللث ثمح الأول، الصمإ وأجر السبق 
فعله.بسبب الأجر التحجر وفات ونصيه، 

منيتحجز أن لأحد )ليس ت ظه تيمية ابن الإسلام ميخ يقول 
غينولا يساءلا، ولا حضوره، فبل يفرمها سجاده لا سيئا، المجد 

مكانهاؤيملي يرفعها لكن إذنه، بغير عليها بملي أن لغيره وليس ذللث،، 
أعلم(.والله العلماء، قولي أصح في 

هو،ؤيتأحر المسجد في له يفنش ما يقدم أن لأحد )ليس •' أيصا وقال 
المحح(له.على مكانه ؤيصش يزال بل حرمه، له يكن لم له ئرش وما 

المجدفي المكاو الرجز يوطس أن نهى الرسول. أن ت الرابع 
مكاياالرجل يألف أل )معناه؛ الأئير؛ ابن نال ، البعير يوطس كما 

عددةأال•الفتاوى وانظر: ، j(\yr/yy(u\'/yTالفتاوى•)امجموع )١( 
iA_(.)؛

(،١٤٢٩)ماجه وابن )آ/؛اآ(، والماتي (، ٨٦٢)داود أبو أخرجه الحدث )٢( 



المسجدش المكان تحجير ش - المسجد حضور أحكام 
==^^==س==م==^=^=ص1=

غثلنمن ياوي لا لكلبعير فيه، بملي به، مخصوصا المسجد من معلوما 
مناحا(وايخده أوئلنه قد دمث مبرك إلى إلا 

بمليلا بالمجد مكايا الإمام غير اتخاد )ؤيكره ت اليهوني قال 
يايخاذبأس ولا البعير، كإيطان المكان إيْلان عن . لنهيه فيه؛ إلا فرصه 
الأحبار(بين للجمع النمل؛ في فيه إلا بملي لا مكان 

العبادة؛لدة يفقده قد المجد في خاص لمكان الإنسان ملازمه إ0 
والثمعة،والرياء الشهرة إلى يودي قد أنه كما عليه، وحرصه له إلفه لكثرة 

قالهما على القيامة يوم له تشهد الض العبادة مواصع تكثير من الحرمان وفيه 
العلماءبعض 

مكانه،في رآه إذا غيره على يحقد خاص لكان اللازمين وبعض 
إمامالله ورحم منه، التصجر أو إليه، سبقه من إزاحة إلى ذلك دعاه وربما 

الأماري،افه عد ين جعفر >,_ من والحاكم (، ٢٩٢;٢٤أحمد)و =
)صحيحالحاكم: وقال به. ثبل، بن الرحمن عد عن محمود، بن تميم عن 

بن)تميم ترجمة قي ( ٣٦٠)ا/االميزان'ا قي وقال الذهي، عنه وسكت، الإسناد(، 
الرحمنعبد بن عثمان عته روى نظر، حديثه في البخاري؛ رقال محمود(؛ 

ذكركما الأنصاري، جعفر إلا شنه روى ما فإنه مجهول، أنه والحق الءلراتفي®. 
وقدعته، المابق الحدست، راوي وهو ( ١٥٤رآ/الكبيرا؛ تاريخه ١١في البخاري 

يتابع)ولا قال؛ نم . هداحديثه وذكر (، ١٧٠/)ا المحقاء،١ ١١في العقيلي ذكره 
الحاففلذكره ما على الضعفاء، في الجارود وابن الدولابي وذكره اه. ءليه(.

فإلظو منه وهم فهو  ٠٠•عثمان. عته ءاروى الذهبي؛ قول وأما حجر، ابن 
ا'تهديثه'افي الحاففل ذكر كما ومانتين ثلايثج أو اثنتين ستة مات؛ هدا الطراتفي 

فيحجر ابن ذكره وقد التابعين؟ من وهو تميم عن يروي فكيف، (، ١٢٣/٧)
فيأحمد عنلء غيره نابحه ففد كله هذا ومع التابعين■ من الرابعة العلبقة 

نانثلر:^، الألباني قال كما حنا، يكون )بمم/آأا( »المد« 
حزيْةااابن •اصحيح وانثلر؛ (، ١٠٦)م/^^^٠٠ ١١١

الخثاع«)ا/أبمأ(.)ركثافإ)٢( (. ٢٠٤الحديث،«)ه/ارالتهايةفي)١( 
وانفلر(. y'X/T)لشكي الخالص« وءالدين (، ٤٢٢القدير®)ا/فتح ررثرح )٣( 

rA_( )\ الكتاب،.هذا من



المجدش المكان تحجير مي . اكسس حضور احكام 

اضعبد أبو )لكن المروري• عنه قال الذي حنبل بن أحمد اممه عيد أبا الثة 
ذلكفي أحد أن الناس تجافى وند يوما فجاء الإمام، حلفا يقوم 

الرجليتخد أ0 لهي ت ونال الصفا، طرف، في وقام فاعتزل الموضع، 
اوعير(أا،.نربض مثل مصلاه 

عنيتأحر صاحنها يجعل العصي أو المفارش تقديم أن الخامس 
الناسرقاب، تخثلى حضر فإذا مشاهد، وهذا ذلك، على اتكالا الحضور 
والتأحر.التخئلي بين فجمع وأذاهم، 

بالفارقؤإحانا الاحرين، على ترقعا التحجير في أن المادس: 
صاحبه،به يشحر أن دون والكنر، الغرور إلى بصاحبه يفضي قد الذي 
المجدفي المتحجرين من كثير وجوه على يائيا ذللثا من شيئا لترى ؤإنلثا 

ويمرونمبالاة، بلا أماكنهم إلى الناس رثاب يتخهلون وكيف الحرام، 
والرياء.الشهرة س وهذا يمملون، وهم سترتهم وبين بيتهم 

فيوالشحناء انمءاوة ؤيبب، النزاع يحدلم، التحجر هذا أن ائاح؛ 
وعبادته،تعالى افه كر دوإلا مص لم التي احي المدس القاع، أفضل 

الأماكنهذه حول الحرام الله بيتج في يقع نزاعا وسمحنا رأينا وكم 
اعنها الناس ينءوؤ يقومون س ْع سئما ولا المحجوزة، 

إذا- الحرام الممجد في ميما ولا - المتحجرين هزلأء أن الثامن! 
حوقالدها يتقدم لم هم لأحل• محاذيه فرحه أمامهم الذ«ي المن، في لكن 
يقترب؛أن غيره س يعللب بل الصم،، ؛^»_ لا س متهم بل مكانه، على 
المزجد بالماضية الشريعة لنصوص مخالفت، وهذا مكانه. عن يزود لتلا 

والثراصفيالصفوف،ب

جمؤعارم الموص4وعت ا هل. ني وانفلر (، ٨٢)"Y/ الميم لابن الموائد® ال،او.ائع 
الرحننعبد للشيخ ، عيية، الوءالفتاوى (؛ ١٩٥، ١٩٣الفتاوى، 

ّوما ( )ص٢٨١عيي ال



المجدش المكان تحجم همر - المسجد حضور احمكام 

الصثمقدم في سجادثه أو عصام ورصع المسجاو في كان من أما 
ونحوحفظه، ليرا-جع أو عمود، إلى تند ليآخر؛ مكان في قرأ أو وصلى 

جاءإذا يؤذيهم ولا الناس، رفابح يتخثلى ألا بشرط عليه، حرج فلا هذا، 
متدوحة١عنه وجد متى ذللث، مثل عدم الأولى كان ؤإن مكانه، إلى 

عارضله عرض ثم الصلاة، انتذلار نثته وفي المجد إلى تقدم ومن 
يرجع،حتى ونحوه عصا وضع في عليه حنخ فلا فقام، ونحوه وضوء من 

.اض رسول أن خهبه هريرة أبي لحديمثا بمكانه؛ أحق فهو رجع ؤإذا 
،.٢١٠٥٧أحق فهو إله، رجع نم مجلسه من أحدكم قام *إذا ت قال 

منموضع في جلس من حذ في هذا أصحابنا: )قال النووي: قال 
أوالوضوء، كإرادة إليه، ليعود فارقه نم مثلا، لصلاة غيره أو المجد 

وقعدحالفه من يقيم أن وله به، اختصاصه يبثلل لا يعود، تم ير يلشمل 
وجهين:على عليه؟ يجميظ هل واختلفا: يهليعه، أن القاعد وعلى فيه، 

نجادهفيه له ؤيترك منه يقوم أن بين فرق زولا قال: الوجوب،؛ أصحهما 
أءام(ر'ا،.وافه لا. أم ونحوها 

محنإقامته يجور فلا به، أحي فهو المجد، في مكان إلى سبق ومجن 
إلاكبيتا، أم صغيرا وضيعا، أم ثرينا أكان سواء له، سبق الذي موضعه 

المجد،س يخنج فإنه الدخان، وثاربا السوم كآكل أذى، منه حصل إذا 
الكتاب.أول تقدم كما 

الرجلثقام أن نهى أنه البي عن ه عمر ابن عن ورد وقد 
،.وتوسعوارتفثحوا ولكن آخر، فيه ؤيجلس ه مجلمن 

»اك1وىالعدة«)صأخا(ؤاظر: )١( 
(.٤٨٥٣)داود وأبو (، ٢١٧٩)لم مأحرجه )٢( 
)أا/آاإ(.ا لم مصحيح على النووي ُنرح )٣( 
(.٢١٧٧)لم وم(، ٥٩١٤)البخاري أخرجه )٤( 



السجدش المكان تحجير ش . المسحد حضور أحكام 

اجد،الممقدمتها وفى المباحة بالمجالس خاص الحديث وهذا 
شيءإلى مبق فمن سواء، كلهم المباح في )والناس جمرة؛ امحب ابن قال 

والغمحسبا، غمب، فهو حق، بغير منه ثأحده شيئا استحى ومن استحقه، 
حراورال

إلىبعصهم ؤينضم يتوثعوا أن وغيره المجد في للجالمن ويبني 
مثلفي سئما ولا الداخل، ئنع فجوة الجمع من يفصل حتى بعض 

بانضمامفجواب، حصول يمكن حسن، الكثيرة، والجوامع الحرام المجد 
فيارتياح وعدم مضايقه يحصل ألا ثريهله بعض، إلى ين الجالبعض 

هذامن أولى التفدمين هؤلاء لأف غيرها؛ أو صلاة من المبادة 
المتأخر.

فيمكان اتخاذ عن النهي من الرابع الوجه في ذكرنا ما أف واعلم 
بننمان حديث بدليل الخرل؛ يشمل لا فيه إلا الرحل يملي لا المجد 

تأتىأنلث، فوددلم، . للرسول قال أنه وفيه! لهه، الأنماري مالك، 
.. . ،لسأفعلا١ .I اض رسول فقال مملى. أتخده مكائا، بيتي ص فتصلي 

الخديثل٢،.

الرحلاستيهنان عن النهي أف روقيه • الخديث فوائد في الحاففل قال 
العام(لم.المجد في هو إنما مكايا 

قال:عبيد، أبى بن يزيد حدبثا فى ورد عئا الجواب ما قيل؛ فان 
عندالتي الامهلوا^٤، عند فيملي الأكؤع، بن سلمه مع آتي؛ كنت، 

قال;الامهلوانة، هذه عند تتحري أراك لم، مأبا يا ؛ فقلت، ، المحق، 

(.١٩٤)؛/جمرة أبي لأبن القوس، *بهجة انظرت )١( 
الكتاب،.أول تخريجه تقدم )٢( 
(.٦٢٣)الباري* رافح )٣( 
المجد.سواري من المارية ضر -ت الهمزة بضم — الأسطوانة )٤( 



المجدش المكان يحجير هي . انمسجد حضور احعهام 

؟عندها الصلاة يتحزى . اض رسول رأيت فإني 
أوجهثلاثة عن فالجواب 

هذافيكون الفرض، في وليس النقل، على محمود هذا أ0 الأول؛ 
عنالنقل في تميم كما - الأدلة بين جمعا النهي، لعموم مخصصا الحديئ 
روايةفي كما الفل، عندها يملي هه سلمه كان ولهذا - القنااعاا اركثاف 
نالفيه(، بح يالمصحف موصع يتحدى كان _ سالمة أي _ )أنه مسالم؛ 

الافلة(لى.صلاة بالتسبيح؛ )اJرائ المؤوي؛ 
ولهذاسترة، اتخذها أثه معناها؛ الأسطوانة عند الصلاة أن الثاثي؛ 

إلىالصلاة اب )بال؛ وقالحديث، هدا على بخاري البدب 
الأسطوانة(لم.
صلىحالتا رآ0 إذا ؤإنما عندها، الذي المكاذ يحجز لم أيه الثالث،؛ 

أنيرى لأنه .؛ بالرسول الاقتداء أراد فلعله ملمة، فعن؛ وأما عندها، 
•أعلم واممه ، فيه صلى . الرسول لكون الفاصلة؛ الأماكن من هذا 

□وت□□ 

(.٥٠٩)وسلم )٢•)،(، الخاري أحرجه )١( 
أخطاءلي السن ورالقول (، ٤٧٢)٤;سالم، صحح عر الورى أثرح انظر: )٢( 

)»_AU(.اسن، 
(.ovv)\/ابرى« »دح انظر: )٣( 
لشيخانمقيم، المراءل »اتتضاء وغي ؛(، UY/i)المروى، اشرح انظر: )٤( 

الحدث.هدا حول أع كلام (، ٧٥٦، Uao/Y)يب ابن الإّلأم 



اء11عشأأد■ \Xj\_ ا،حهم ا
يليهالذي المسجد جر هق 

حمودالجماعة صلاة مشروعية حكم من أل الكتاب أود تقدم 
أحوالعلى بعضهم فيتاضف الواحدة، المحلة وأهل الجيران بين الألفة 
العاجز،أحوال ونقمي المريض، وعيادة الملهوف، يإغاثة فيقومون بعض، 

ثموالاختلاف، التفثق عن والبعد الاجتماع الجماعة صلاة في يظهر كما 
الواحدةالمحلة أهل صلى إذا يتم إثما وءينْ وهدا الطاعة، على التحاوف 

صلاةيودي أن في المسلم الإسلام رعب هتا ومن واحد. مسجد في 
شرعيلغرض إلا ، غيرْ إلى تحهلا٥ ولا يليه، الذي المسجد في الجماعة 

®لنصلاض.٠' رسول نال قال: ها عمر ابن عن ورد ومد مطلوب. 
المساجدأرا،.نقح ولا مجده، ش أحدكم 

عليهيترتبج آخر مجد إلى بجواره الذي المسجد الإنسان تخهلى إن 
الإسلأملأ،أنظر فى محذوران أمران 

أدىهذا وذهب هذا، ذهب ماذا يليه، الذي المسجد هجر الأول؛ 
أنؤنب ولا نلتهم، مع ميما لا جماعته، عن المجد حلو إلى ذلل—، 

منذللث، كخ المتكامل؛ وتشيثل الطاعة، على والتحاوف الممجد، عمارة 
 vآيؤعز وتاوموأ ؤ تعالى؛ قوله يها يتحقق التي العظيمة الهلالم

iU[ :_.]٢

وصححه(، ٨٣، ٨٢وأالأومط«)٦/ (، ٣٧٠; ١٢رالكبيرا)لي الطراني أخرجه )١( 
(.٥٣٣٢الجامع•)وءصحح (، ٢٣٤الممحة•)م/»اوداة ش الألاتي 

»ملعلى كلامه ئي بإيجاز ( ١٦٠المونمن•)م ارإعلأم في القيم ابن ذكرهما )٢( 
دعاءارمرؤيايت، رسالة في المسألة هاوْ في كلام نيد أبو بكر وللشيخ الذرائع•، 

(.٨٠القرآن•)ص خم 



يليهالذي المجد هجر ش . المسجد حضور احكام 

عرصه؛في والوقؤع به، الظن ؤإماءة الإمام، صدر إبمحاثى اكاتي: 
iUU ، إلىمجده يتخثلى الإسار( هدا جعلت، التي لأساب، ا في بالخوص

وهدا، بريء منها والإمام تصرفه، يها سئ أسابا يفتعل وند آحر، مجي 
بصمةآحر مجد إلى مجده يتخثلى من أل الغالب، فإل ملحوظ، أمر 

•شرعي لغرصبر لا الإمام، وبين بينه لسبب هو إثما دائمة 
كسر— مجده غير أي — غيره قصد في كان( رؤإن I قدامه ابن قال 

فهلكيلك،، يكن لم ؤإنا أولى، قلوبهم فجبر جماعته، أو إمامه قلب، 
تروايتان فيه الأقرب؟ أو الأبعد قصد الأفضل 

فتكونالنواب، ب، طالفي حهلاْ لتكثن الأبعد، قصد إحداهما: 
حسمنامحأكتن.

أنكما بصلاته، أحي فكان جوارا، له لأن الأقرب؛ والئاسة! 
٢.(البعيد.من ومعروفه جاره بهدية أحي الجار  ١.

المباركرمضان شهر في تكثر يليه الذي المجد تخثلي وظاهرة 
أوالتراؤيح، صلاة في الصومتؤ لحمن طلبا المساجد النامس يتتح عندما 
المصلين،من وحلؤها أحرى اجد مهمجر إلى ذللتا وأدى التهجد، صلاة 

منانصراف، إنه نم ورغبتهم، نشاطهم ؤإصحافل الجمامة تفريق ذللث، وفي 
التعلقإلى النلبا وحضور الصلاة في الخثؤع عن عباده من اض اء ث

النفوسيكرة إلك، ذلل-، فأدى الصوت، لذات الحسن الصوت ؛متابعة 
علىتمر يلا من الناس ومن • صوته تحنن يلا إمام حلم، للصلاة 

صحرج وربما الشهر، طوالط احر إلى مجد من ينتقل فيظل معين، إمام 
صوته،يعجثه لم لأنه التراؤيح؛ ونهاية الإمام انصراف، قبل اجد المبعض 

.تعازإالمفاض 

)م/؟(.«الغي«)ا(
ا)ص٤٥زيد أبو بكر للشيخ المذكورة القيمة الرسالة ت انظر )٢( 



L؛4الذي المسجال هجر ني - انمسجد حضور احهكام 

Iقال بحر، بن محمد عن الموامدار رربدائع في القيم ابن ذكر وند 
حاءوفد رمضان، شهر في - أحمد الإمام يعني - افه عبد أبا رأيت 
القراءة،حس ولكن التراويح، الاه عبد بأبي فصلى المهتان، زياد بن قفل 

اش،عبد أبو فخرج المسجد، امتلأ حتى الجيران وبعض المئايح فاجتمع 
اجيكممتدعون هدا؟ ما فمال! الجمع، إلى فنفلر المسجد، درجه فصعد 

منبمي - فيه U كراهيه صرفه ثم ليالي، بهم فصلى غيرها، إلى وتجيئون 
مجدهش يصلي أن المسجد جار وعلى ، - المساجد إخلاء 

آخن؛مسجد إلى منجده الإنسان لتخئلي صحح غرض وجد إذا أما 
بعضيرتكمب، أو ،، الص_لأةريتم لا ممجده إمام بكون أن مثل 

أواه. شاء إن بأس فلا ذلل؛،، ونحو القراءة في صعيما أو الخالما>ت، 
المسجدفي محاصرة أو درس لحضور الأوقايت، بعض في ذللث، يقحل لكن 

ذلك،إلى محتاج والمأموم الصلاة في يبادر الأبعد لكون أو الأبعد، 
أعلم.والله حرج، لا أن فارجو 

٥٥٥٥٥

ااداغالفوائال«)؛/ا<إا(.انظر: )١( 
(.٣٤٢/٢٣»مج٠وعاكاوى»)انظر: )٢( 



اءامفوءو■ اا>ايج اللهم ا
عليهموالتشويش ال4صلين يذاء إق 

وهيبتهعظمته تحفر ؤيودعائه، بدكره ؤيلهج ربه، يناجي المملى 
أوبالأذية أحيه على المناجاة هذه يقطع أن بمسلم يليق ولا وجلاله، 

بمقتكميدذيئ فلا ربه، مناج كلكم إن *ألا M•' المي مال ومد التشويش، 
الأذية،موصؤع في الإسلام ثدي وند اف، ثاء إن بتمامه ؤيأتي بعصا...ا 

ميالملمين آذى أمن المص فقال اللعن، موجبات، من وعدها 
نمتهملأ١،.عليه وجستا طزتهم 

والذاكرينالمملين على والتشويش الماجد في الأذيه أف ريب ولا 
فياهل نعن ينبئ عفليم، مكن وذللث، الطرق، في الأذية من أعظ-لم 
نمدالذي الملم من والمهللوُبا المتعبدين. ومراعاة الماجد، احترام 

والهدوءالماحة من الأخلاق بمكارم متحلتا ياكون أن افه بيوت من بيتا 
آخر.جاب من ؤينئ جانب من يهدم أن يه يليق ولا والرحمة، 
علىبالتثويس يتعلق مما الناس من كثير فيه وح ما بعمى أذكر وأنا 
صفاتمجن فإل الله، ثاء إن علاجا حكمه وبيان ذكره في لعل الملين، 

ذللئ،:ومن تذكر، يكر إذا أنه المؤمن 

تخئليالصلاة: إقامة قبل وأذيهم المصلين ّمنأّ_ش'ءاى 
منوحلؤها الصفوف، استكمال نغ رؤؤسهم، فوق الأرجل ورفع رقابهم، 
فيهايكثر الك، المساجد في أو الجمعة، يوم في ميما ولا المزج، 

فقالالرقاب، تخئلي عن المي. نهى وقد الجمعة. غير في المصلون 

٤(.)ص' الكتاب، أول، تقدم )١( 



عليهمواكشؤيس المصين إيذاء م — انمسحد حضور أحهكام 

نقدااجلس، الجمعة! يوم الناس رقاب يتخهلى رآ0 للذي 
قالهكما اك؛ش، عن الزجر في ورد ما أقوى من الحديث وهذا 
فيللمتخعلي الجمعة ثواب حبوط في التصريح ونع وقد الأحافظأى. 

ظهرا،له كانت تأنحءر أو لغا امن I مرفوعا هآ عمرو ابن حديث 
وحرمالصلاة، عنه أجزأت ت معناه _ت رواته أحد - وهب ابن مال 

.١^٤٢فضيلة 
وظاهرالجمعة، بيوم التخطي عن النهي نقيتي فيه المذكور والحديث، 

حرجالجمعة بيوم التقييد يكون أن ؤيحتمل يه. مختمو النهي أن ذللئ، 
سام، بخلافالناس، بكثرة الجمعة يوم لاحتماص الغالب،؛ مخرج 

يكونيل الجمعة، بيوم التخهلي عن النهي يختص فلا وعليه الصلوات، 
أمرهفعلل آذيت،اا امقد قوله ذلالث، ؤيزيد الوات، المح لجم؛ع عاما 

الجمعة.بيوم تختص لا وهي بالأذية، بالجلوس 
عنوغيره الجمعة يوم المجد إلى الداخل )بنهى ت المؤوي مال 

صرورة(لْ،.غير ص الماس رقاب تخئلي 
لأحد)ليس I ظه تيمية ابن الإسلام لشيخ االأحتياراتا في وجاء 

محرجهيديه بين يكن لم إذا الصم،، في حل لين. الماس رقاب يتخهلى أن 
تعالى(لاش لحدود والتعدي الفللم من صوا لأف غيره؛ ولا الجمعة يوم لا 

سالعلم أهل من مكروه؟ أو بترم الجمعة يوم الرمائتا تخطيا وهل 
الحنابلة.مازمب، فى المشهور هو وهذا ؛الكراهة، قال 

المجو.نجية على الكلام في الحدين، م مم. )١( 
»فحالمرى«)آ/مآا''أ(ّ)أ(
تعالى.اش ثاء إن الجمعة أحكام فى تخريجه ؤيدكر بتمامه، يأتي )٣( 
«فحالارى«)آ/أا؛(.)؛(
(.٢٨٧)Y/الأوطار« ورنل )؛/أ؛ه(، »المجموع« )٥( 
)ص\إ/(.»الأحتاراءت،« )٦( 



عليهموالتشؤيس المملين بيداء ش . المسجد حضور احكام 

تحريمهالمختار )إو ت النووي نال بالتحريم؛ قال من ومنهم 
قال،، ر سمية ابن الإسلام شخ اختيار وهو ١^١،، . الصحيحة( للأحاديث 
ونالاه-لم. مءمم(.فمل إلى يتوجه إثما الدم أو )والظاهر المرداوي: 

وأختاره(لإليه أميل الذي )وهو الأمانياات رربلؤغ صاحب 
آخرفي صنوا أو يرجا الأول الصفوف إلى المتقدمون ترك ؤإذا 
لتقصيرهم.لهم؛ حرمه فلا خالية، صنوما أيديهم بين وتركوا المجل.، 

الصفوففي مرجة لد أو الأول، المم، لتكميل تخطيهم من يد ولا 
بتأحرهم،هم أنفحق أسقطوا لأنهم الأذى؛ من ذللئ، يعد ولا الأول، 

رجلبتخئلي الشافعية ومده أحمال، الإمام م،وما ْبن الصحيح هو وهال.ا 
قبلبما ذللت، المالكية وخص أحمد، الإمام عن رواية وهو رجلين، أو 

ق.عي الوقت، عن احزه لأف فلا؛ بعده وأما المنبر، على الإمام جلوس 
بنربن اض عبد حلي.ن، ذلك، ويلين المرجة؛ إلى التخقلي في حمه أبملل 

مذهّب،من قريّت، وهانا نأحرينؤ، ت أي وآنيت،ا؛ آذث ارنقد المتقدم! 
أعلم.واض الحنفيةأْ،، 

الصليزثهمامة - ٢ 

أماكنهم،في ومزاحمتهم المتقدمين المملين مضايقه الأذية! ومن 
يوميأتون فيمن يكثر وهذا وقراءاتهم، مجلاتهم في الراحة يفقدون يحيث، 

وتكثروالتأحر. والضايقة التخهلى بين فيجمعون متأخرين، الجمعة 
رمضانوشهر والعيد، الجمعة، في كما الشريفين، الحرمين فى المضايقة 
؛دنلث،ؤيمتع أماملثؤ يجلى المتأحرين الداخلين بعض إن حتى البارك، 

•رالاضاف،)٢( (. )ا■/٤٧الأطتي>ا »بلوغ )١( 
(.)٦;٤٧الأ.انى«ص )٤( (. ٤١»اسمف«)T/؛)٣( 
)؛/ه؛ه(،وااالمجموع(ا(، ٢٤١١)و)االإماف(ا (، ٢١٠١)"Y/ااالمف_ي« )٥( 

•للاجى)ا/ّآ*آ( ورالمض• 



عليهموالتشؤيس المصالين إيذاء في — المسس حضور احكام 

تطبيقالمملى يستطيع لا يحيث ، قت\ الصف يدخل من ومنهم راحته، 
منوهدا براحة، صلاته أداء ولا الأحرى، على إحداهما يديه بوصع السنة 

الدين.في الفقه قلمة من وهو المتقدمين، المملين احترام وعدم الجفاء، 
أمكنإن للداحل ؤيتوئعوا يتمسحوا أن المتقدمين من الطلوبح إل 

بتمامه.وتقدم توث٠واا. أولكن • لقوله امتثالا ذللت،؛ 
منحب على جبلث والنفوس للمحبة، المقتضي التواضع دليل وهدا 

الأمكنةمن فاحد ، حعا يك^ِن أن الملم حلى من وليس . إليها أحمن 
وممالقول سوء بين ويجمم لغيره، يفنم أن ا ويأثفحاجته، عن يزيد ما 

الفعل.
هم.لأنفيحبون ما لإحوانهم يحبوا أن المتأحرين من والمهللوب 

الإسلامإف غيره. وزاحمه التقدم هو يكون أن منهم واحد كل وليفرصى 
الحنيف،الدين ا هن. تعاليم ومن التفسح، يمكن لا ، حيالضائقة يكره 

بنجابر رواه فيما وذللث، المجالز، بهم ينتهي حيثإ يجالسوا أن لأ؛نائه 
ننتهيحيث، نا حلافه رسول أتينا إذا كنا I فال ظلته محمرة 

يالقراءةالصومته رغ _ ٣ 
بقراءةالمومت، رف^ الإقامة. نبل المصلن على ويثن الومن 

عن. النحم، نهى وقد والملي، القارئ بمجهره يتأدى بحيث القرآن، 
فياطه رسول اعتكفط نال! )جهتء الخيري سعيد أبي فعن نللث،، 

النتن،فكشمؤ له، مة في وهو بالقراءة، يجهرون معهم فالمجد، 
برينيولا بعصا، بعصكم يوذيى فلا ربه، شخآ كلكم إذ ®ألا وقال! 

الصلأةأرآ،.أفى قال: أو يالقراءةأ بنص على بعصكم 

نححا«دث )ط! ونال: ( ٢٧٢٥)والترمذي (، ٤٨٢٥)داود أبو أحرجه )١( 
(.٩١٦)م/داويا أبي سنن ®صحح في الألباني وصححه غرببج(. 

)وهذاالألباني: ق1ل (، ٣٩٣.  ٣٩٢; ١٨)وأحمد (، ١٣٣٢)داود أبو أحرجه )٢( 



عليهموالتشويش المصلين إيذاء قي - المسس حضور احمكام 

علىحرج اش. رسول أن ه•' عمرو( بن )فروه الياصي وعن 
يناجيالمصلي ®إي فقال! يالقراءْ، أصواتهم علت وفد ملون وهم الناس 

،•يالمرآزال مض عر مصكم يجهر دلا به، يناجيه بما فلينظر رثه، 
الموترُع عن والمصلي القارئ نهي فيهما الحديثان فهذان 

ذام.أو ممل أو قارئ من الاحرين أذية من ذلك ني لما بالقراءة، 
بالقراءة،يجهر أن لأحد )ليس ت فقه تيمية ابن الإسلام شيخ يقول 

يؤذيهموهو المجد في كان إذا الصلاة، غير في ولا الصلاة في لا 
)٢(/

•بجهرْا 

أوالمجد، أهل على به يشوش ما فعل رومن ت له جواب في وقال 
أعلم(واض ذلك، س مع ذلك إر يفضي ما فعل 

الأحاديث،جاءت فقد أحد، بجهره يتأدى لا القارئ كان إذا أما 
وطلبالرياء ٌن ه نفعلى بأمن القارئ كان إذا سما لا الجهر؛ بجواز 

التعليم.سيل على كان إذا الجهن ؤيتاكد الشهرة، 
النشاط،وتجا.بد القلم،، إيقاظ فيه أحياثا الجهر أف ري_ؤ ولا 
المامعيزأإر نفعها وتحدى القراءة، إر المع وانصراف 

أحدا،يوؤ لم إذا تحس م ذلك بل الليل، في بالقرآن الجهر ؤيجوز 
يقرأرحلا سمع الني أن ها عائشة عن ورد فقد الرياء، مجن وأمن 

كنت،وكدا، كذا آية أذكرني لقد اف، ايرحمه ت فقال يالليل، محورة في 
وكذاءلكذا محورة من أسينها 

(.١٣٤)إ/ااك.ححتا انظر: الشيخين(، شرط على صحح ،؛ناد إ =
تبله،النبكور معيد أبي حديث له ؤيئهد (. ٨٠)\إ ا االموطأ في مالك رواه )١( 

(.T\o/^T)الممهيد وانظر: 
 )Y( اكاوى« ،ا.جموع(Yf /٦١ .) )الأبق المصدر )٣(YY /٢٠٥.)
)صالإ(ّهووي اااكيان« انظر: )٤( 
.( ٣٢٢)!/ عليه الروي كلام وانظر: (، ٧٨٨لم)وم٥(،  ٠٣٧)المغاري أحرج، )٥( 



عليهموالتشؤيس المصلين إيذاء في — 1نمسس حضور احكام 

تالمصلي يدي بين المرور - ٤ 
عليهتشويش لأنه حرام؛ ونترته المصلي يدي بين المرور إن 
والمرادبالكراهة، العلماء بمص عتر وقد رثه، يناجي وهو لباله ؤإشغاد 

ففالالشديد؛ والوعيد الأكيد، النهي فيه ثبت قد فإنه ، التحريم 
يقصأذ لكان عليه، ماذا الصالي يدي بين الماث يعلم »لو الضير 

تأنال، أدري لا ت النصر أبو نال ، يديه، بين يمر أل من له حيرا أربعين، 
،•سه؟ل أو شهرا أو يوما أربمن 

فاسترة، له كان إن المملى أن ت الصالي يدي بين بما والمراد 
ستره؛له يكن لم ؤإن منه، يمث أن لأحد يحن؛ لا ٠^٢، سترته وبينر بينه 
يحللا محترمه الئجادة هده فإن عليها، بمالي سجادة للمصالي كان فإن 

المحرمفإل مملكر، له يكن، لم ؤإن فيها، الملم، يدي بين، يمث أن لأحل 
المرصعهدا ويين، بينه يمر فلا سجوده، وموصع فدمه بين ما 

دلوحتى الشريفين، الحرمين مب الملي، ييتما بين، المرور ؤيكثر 
يتساهلمن الناس ومن أحيه، يدي بين المرور عن؛ مندوحه له المار كان 

فاتهم.ما لقضاء يقومون الذين الصلين يدي المرور؛ين، فير 

لا،أم سنرة إلم، أصلؤ، سواء يديه، المار؛ين، رد للممحلي، ؤئثيع 
قال:ه الخيري معيد أبي، لحدبث، العلم؛ أهل، قولي، من، الأخلهر عر 

الناس،من، يستره ثي،ء إلم، أحدكم صلؤى *إذا ت يقول اممه. رمول سمعن، 
هوفإئما فاليقاتاله، أبهم، نإنر فاليدنمه، يديه يجتاز؛سز، أن أحد فأراد 

شيطال«ل؛،.

(.T'o/y)الأحوذتم،« و»تحفان ؛،(، )؛/nAالباريء وانح ؛(، )؛/UAءالتمهيدء )١( 
(.٥٠٧)ومسلم (، ٠١٠)البخاري أحرجه )٢( 
(.٥A٥/١»كحاJارتما«)انظر: )٣( 
(.٥٠٥)ومسالم (، ٥٠٩)البخاري، أحرجه )٤( 



ملئهموالتشويش المهالين إيذاء ش - انمسجد حضور احكام 

أحدكمكان *إذا .ت اغ رسول قال ت نال ه عمر ابن وعن 
القرين٠٠^١،،معه فإن فليهاطه؛ أبى فإن يديه، بين يمر أحدا يلغ فلا يملي، 

عمرابن حديث وني الئترة، بوصع المار لغ تقييد سعيد أبي حديث ففي 
حديثفي ورد وكذا سترة، المصلي بوصع يقتده فلم المار، لغ أطلق 

قنيتره البوصع التقييد لأل ؛ له رواية ني البخاري عند معيد أبي 
فثدقعتقييده، على يبقى فالمقيد والممد، الطلق بين تعارص ولا أغلي، 

لأنسترة؛ يتخذ لم ولو فيرد إطلاقه، على المهللن ؤيبقى سترة، اتخذ إن 
فوضعامتثل سواء المار بدغ ومامور سترة، إلى بالصلاة مأمور الملي 

٩.أم ّترة 
هذالأن القتل؛ جوار لا ونهر، بحنقي، الدغ I بالمقاتلة والمراد 

المرور؛؛،.كراهة في والبالغة التغليفل، مخرج حرج اللفغل 

بالكلامااصورت، رغ - ٥ 
بعضسئما ولا الماس، بعضن به يقوم ما الإقامة بعد المثويس ومن 
الصوتورغ الأحاديث تبادل س الماجد بعض في والشباب،، المراهقين 

ركعفإذا الفاتحة، قراءة وكذللثط الإمام، مع الإحرام تكبيرة فتقويهم بذللثج، 
ينبئالممحرفح وهذا وحركاتهم، بأصواتهم المصلين وآلوا أسرعوا الإمام 

ؤإذاآحر، جابا ص المصلين رعاية وعدم بح، جانمجن بالصلاة تساهل عن 
لأحل- تقدم كما الأنوال أحد على - بقهلعها مأمورا ناقله يصلي من كان 

عنيتأحر من حاد فكيف، عبادة، في أنه مع أولها، من الفريضة يدرف أن 
الآحرين؟إوأذيه بل والقال، القين وثعله الفريضة أول 

قراءةالتساهل هذا فيها رث المي الركعة هذه حكم ما أدري لا ثم 

(.٣٢٧٤)المخاري اخرجه )٢( •؛،(. ملم)آ■أخرجه )١( 
>صمه؛(.الإخوة« و»إتحاذ، )ا/آخه(، ابرى« »فح انظر: )٣( 
)آ/آهأ(.المنة، »شرح »اكه؛اد،)إ/هخ؛(، اظر: )٤( 



عليهموالشؤيس المصلين إيذاء ني - المسحد حضور احيكام 

Jطلألأحثي لكني المسألة، هذه في الخلاف تقدم إمكانه؟ مع الفاتحة 
لأنوتشاغلا؛ اهلا نالفاتحة الصالي هذا فيها يقرأ لم التي الركعة هذه 

الركؤعفي الإمام فوحد المجد، لحل فيمن يكون أن ببني الخلاف 
فلمهذا أما القيام، وهو القراءة محوإ بفوات، معذور فهذا معه، فركع 
فهوفإذاكثرفك؛رواا، يه، ليوم الإمام »إنماجعل الرسول فود بمتثن 

إمكانه،•ع الفاتحة يقرأ ولم الاستفتاح، دعاء يقرأ ولم إمامه، •ع يكبر لم 
هذه؟صلاة وأي بل هذه؟ ركعة فأي 

أوبالقراءة الصلاة أساء في الصوت رفع اعتاد من المأمومين ومن 
هذاكان ؤإذا عليه، ويخاث بجانبه من على فيشوش الدعاء، أو الذكر 
الالملمين، باتفاق المخافته المنة فان المنة، حلاف فهو دائمة، بصفة 
أذيه.فيه الجهن كان إذا سئما 

أنثبن، فقد باس، فلا الذكر من بشيء أحيايا المأموم حهر لو لكن 
رفعوعند الصلاة، افتتاح حين بدعاء حهر من المأمومين الصحابة من 

رانعبن رفاعة عن ورد ففد النبي عليه ينكر ولم الرمع، من رأسه 
الركعةمن رأسه رفع فلما المبي.، وراء نملي يوما كا فال: الزرقي، 

حمداالحمد، وللث، ربنا I وراءه رحل قال حمده®، لمى الله ررسمع ت قال 
٧٧أنا، قال: اوتكللم«؟ »من ىل: انصرف فلما فيه، ماركا ْلما 

أول®يكتبها أيهم يبتدرونها ملكا وثلاثين بضعة ارآيتف 
بالذكرالصوت رم جواز على به )امتدث حجر: ابن الحافغل قال 

ؤإلأدائمة، بمفة يكن لم إذا وهذا اه. .معه® من على يشوش لم ما 
قطعاالتشويس حصل 

فياليحول أراد إدا مرتمع بصوتؤ المسبوق أن،كبر ورس الومن 

(.YAU/Y)ابرىأ ص )٢( (. ٢٨٤)Y/ المنحارى أحرجه )١( 
.المابق المصدر )٣( 



عليهموالتشويش المصلين إيذاء في — المسحد حضور احكام 

تكبيرمحسمعوا فإذا السجود، في الإمام مع المصلون يكون وفد الصلاة، 
.، الجودر من لأمام ا يرفع أن قبل رؤوّهم فرفعوا لأمام، ا تكبير ظنوه المبوق 

الحديثةائل الوسإغلاقه عدم - أيصا — المصلين على التشويش ومن 
لحولهقبل إغلاقه للمصالي فينبغي المحمول، الهاتف كجهاز للاتصال، 
هنفعلى يشوش ولئلا الموميقية، نغماته غى للمجد صيانه المسجد، 

الصلاة،أثناء ورو إغلاقه ي نفإن المصلين، إحوانه من غيره وعلى 
يعينالمصلي يؤذي ما دفع لأن الصلاة؛ في كان ولو إغلاقه عليه وجب 

الصلأْلآ،.في المهللوب حشوعه دوام على 
يحرمالكلام أ0 يعي لا المسجد في الكلام عن الهي من تقدم وما 

منحلا إذا - اللم أهل قولي من الراجح على - مباح هو بل فيه، 
الصلاةعن الإعراصى أو الملين، على التشويش وهي المابقة، المحاذير 

اهلذكر إلا ين لم المساحي أن ملأحفلة من بد لا لكن عها، والتشاغل 
وقدالناس، وموعغلة العلم، تدؤيى من ذلك يتبع وما والصلاة، تعالى 

نجسالىأكنت، ■ سمرة بن لجابر قلتا نال، ، حرب، بن سمال عن ورد 
يصليالذي مصلاه، من يقوم لا كان كثيرا، نعم، قال؛ .؟ اممه رمول 

وكانوقام، الشمسل ئللعتا فإذا الشمس، تهللع حتى الغداة أو الصبح فيه 
ويبتسملفيضحكون، الجاهلية، أمر في فيأخذون يتحدثون، 
موصعلزوم استحباب، على يدث منه الفعل زهدا القرحلبي؛ قال 

وقتالوث ذللث، لأن الشمس؛ طلؤع إلى والدعاء للذكر الصبح، صلاة 
فيقعنالتا، لم بعد اليوم وأشغال مشهودة، صلاة بعد وهو فيه، يصلى لا 

الدعاء،قبول فيه فيرتجى قهم، وحضور قلب، فراغ على والدعاء الذكر 
.(.الأذكار.وسماغ 

(.٧٢)٣ ايرى« ءنح انظر: )٢( )ه(. الإسلام، في »المّجاو )١( 
(.٦٧٠)لم مأحرجه )■؟(



عليهموالتشؤيس المصلين لداء هي — انمسيد حضور أحكام 

قوله!وأن الوقت، هذا في الحدث كراهه العلماء يعص عن مأ ثم 
تقال نم . . آخر وقت في أحرى سيرة من آخر فصل ؛ا • يتحدثون. وكانوا  ١١

يتكلمون،كانوا الوقت، ذلك في إنهم ت يقال أن يمكن بل نفلر، فيه )وهذا 
هنالكما وغاية مغ، ذلك، في يرد لم إن ممنؤع؛ غير حائز فيه اللكدم ولأن 

منيلزم ولا وأور، أفضل تحار الله ذكر عر الوت ذلك، ر الإناد أن، 
تعالىواممه الوقت،. ذلك، في الترك مهللون، الكلام يكون أن ذللئ، 

نم("ُ.
٥٥٥٥٥

(،٢٩٥وااالمفهم،رآ/(، ٦٤٦لمء)أ/مصحح على ^حالأاضتماض انظرت 
الحطس،ااالار تأكل كما الحنان، يأكل المجل في ارالكلأم ؛ حدين، وأما ط! 
وكدا)ا/؟ها(. الإحياء، أحاديث، تخريج ١٠ني العراني ءال^ كما له. أصل فلا 
الحديث،.أئمة من غيره يال، 



ا• J9^mjdi§ااخ1«سو ا،حهم ا
المسيلق لمسألة اق 

للتك،لا وعبادته، ودعائه لدكره بنيت تعالى، اش بيوت الماجد 
وسامالصالة، وسد والشراء، البيع ميع ولذا الدنيا، حهلام وجمع 

المعنى.لهدا الماجد؛ نى الصناعات 

الال،،وجمع لالسؤال(، مكائا تملح لا فالمساجد ذللث،، على وبناء 
عليهم.والتشويش والذاكرين المصلن إيذاء من ذللت، في ما مع 

بأنوذلك< مسألة، غير من الغقير إعطاء بجواز النصوص وردت وقد 
أموال،م تقأو ذلك،، ونحو صدنة أو زكاة فيعطى وحاجته، فقره يعرف 

يأتيه.ما يأحد أل فله الناس، ح فيعهلى المسجل■، فى 
منبمال، أتى . افه رسول، أن ت ظغ أنس عن ورد ما لذللثخ ؤيدل، 

ه^،الله رمود به اى مال أكر وكان ، المجد، ش ااةرو٠ ءةالا1 البحرين، 
جاءالصلاة نفى فلما إليه، يلتمت، ولم الصلاة إلى . الله رسول نخرج 

فقال؛العباس، جاءه إذ أعطاه، إلا ا أحي. برتم( كان فما إليه، نجلس 
لهفقال عميلا، وفاديت نمي فاديت، فإلي أعطني، الله، رسول يا 

فقال:يستطع، فلم يقله ذب ثم ثوبه، في فحثا اخذ*، الله رسول 
علي،أنت، فارفعه قال: الأ*، نال: إلي، يرفعه بعصهم اومن الله، رسول يا 

يرفعهبعضهم اومر الله، رسول يا فقال: يقله، ذمت، ثم منه فنثر ُلأاأ قال: 
احتماله،ثم منه، فنثر »لأ« قال: علئ، أنت، فارفعه قال: ،للأ<ا قال: علي، 
حفىحتى مره يتبعه الله. رسول زال فما انطلؤ،، ثم كاهله، على فألقاه 
،.درهم١ منها ولم الله. رسول تام فما حرصه، من عجبا علينا، 

(.٤٢١)البخاري أحرجه )١( 



المجدش الخالة م — المسمد حضور احكأم 

مةالق)باب بقوله• الحديث هذا على ظه البخاري بوب وقد 
٠آ المجد فى المئو وتعلق 

المجدأن الباب! بهذا )المقصود هقفل! رحب ابن الحاففل قال 
ونحوهاالصدقة وأموال الغنيمة وحمس الفيء أموال فيه يوضع أن يجوز 

حوارالحديث )وفي وقال! مستحقيها(، بين يقسم التي الله أموال من 
بتخريجالبخاري مقصود وهو فيه، ووضعه المجد في الفيء مال مة ق

فيه(الحديث هذا 

نالالمغ من الحلم أهل من فان المجد، في الفقير سأل إذا أما 
علىالدالة الممومات إلى نغلروا بذلك القاJالين ولعن؛ مهللما، والاعْناء 

ألهالمتقاس ثيء وأقرب العبادات، محوي ما كز من المسجد صيانة 
ماديبأمر والمهلالبة البحث ! بينهماوالجامع الصالة، ئئد حليا قيانا عليه 

دونماله عن يثحك الضالة ناشد لأن أمحلهن؛ المقيس فى والعله دنيوي، 
فهوالسائل، أما عليه، ترد بألا عليه بالدعاء الثارع أمر ذلك ومع شبهة، 

الناس.أموال يه1السا بل ماله، يهللب لا 
يحصلولم ممطتا، السائل كان إذا رحص من العلم أهل ومن 

المرورأو عليهم، والتشويش المصلين إيداء من ضرر، المجد في بزاله 
ذللث،رآ،.ونحو أيديهم بين 

قالقال! بكر، أبي بن الرحمن عبد بحديث، ذلك، على واستدلوا 
بكر!أبو فقال ! مكسااا؟!اليوم أطمم أحد منكم ُهل ! افهرسول 
الرحمن،عبد بيد حير كرة فوحدلت، ال، مائل بانا فإدا المسجد دحلتإ 

فدفحتيامنه، فأحدتها 

رجبلاين ابرى« »نح )١( 
فيالماحي ارأحكام (، ٩٠)؛/ ارالحاوى® )ّآ/م؛ها(، رجس، لابن الباري* ُفح )٢( 

)صها-آآ(.الامحلأمء 
وقالالمهقي)إ/هبم؛(، ومحه )ا'/\؛؛(، والحاكم (، ١٦٧٠)داود أبو أحرجه )•١( 



المسحدقى المسألة ش . المسحد حضور احكام 

ليتالمجد في الفقير على الصدقة أن على دليل قهذا : قالوا
.،<بكر أبا أقث لأنه. جائز؛ جد المقي المواد وأن مكروهة، 

إلىالعود من السائل يمع كان بل عليها، يقر لم حراما كانت ولو عليها، 
المجدفى الوال 

حدا؛وحيه يالمع فالقول هدا، وعلى صعيف، الحديث، هدا ولكن 
اتخاذهمعن الضعيفة النفوس لذوي وردعا المسجد، لحرمة تأكيدا 

هدافي الكدب، فإن هذا؛ زماننا في ميما ولا ، ، للتكئمكانا المجد 
متعددء.والحيز كثير، الزمان 

بأسفلا بابه، عند أو جد، المزاوية في الس-ائل جلس فإن 
ولكزهم،تلاوتهم عليهم ؤيقطع المصلين، على يشوش من أما دإءءلائه، 

بمنعهفالقول يإءهلائه، عليهم ويلح يصلون، وهم أيديهم بين يمث أو 
•جدا وجيه وزجرْ 

المجدش محرم الموال )أصل ت ظلإ تيمية ابن الإسلام شخ يقول 
ولمالمجد، في وسأل صرورة به كان فإن لضرورة، إلا المجد وخارج 

يرؤيهفبما يكذب، ولم ه، تخئلغير ولا الماس رقاب بتخْليه أحدا يوذ 
والخْليبيسأل أن مثن بالماس، يقم جهرا يجمّ ولم حاله، من محيدكر 

واللهجاز، ذلك، ونحو به يشغلهم علما معون يوهم أو يخئلمبا، 
أءلم(لى.

٥٥٥٥٥

فيالنووي وقال الذهبي' عنه ومكت * مسلم( شرمحل على )صحيح ت الحاكم ح
فيالألباني وتعقبه ، حيدا، د باسا داود أبو اررواْ (؛ ١٧٦زآ/ ءالمجمؤع، 

بنمبارك رواية من لأنه منكر؛ بأنه الحديث على وحكم ( ١٤٥٨)االالضعيفةاا 
هوثم بالعملة. رواه وقد يدلس، وكان والماش، أحمد صعقه وند فضالة. 

0ءسس.ِ,ْ,<.



اءادعشو|لآ اسه،،و ا1ح،م ا
المسجدق لآ9كل اق 

لكلثومكريهه رائحه له لكن ما إلا المجد، في والشرب الأكل يباح 
المجد،إتيان عن منهي البقول هذه آكل لأن والفجل؛ والكراث والبصل 

الكتاب.أول في تقدم كما 
.. معتكف. غين أو معتكئا يكون أن إما المجد في والاكذ 

يخرجأن له وليس المجد، في ؤيثرب يأكل فإنه ، معتكئا لكن فان 
ه•'ماللث، الإمام قال الاعتكاف، ينافي خروجه لأن الأكل؛ أجل من 

ولكنالباب، يدي بين فيأكل المجد، مى يخرج أن ، للمعتكف)أكره 
،المعتكفيأكل )لا ت وقال واسع(، له ذلاائ، فإن المجد، في ليأكل 

الإنسان،لحاجة إلا المسجد من يخرج ولا المجد، في إلا يثرب ولا 
بول(را،ؤأو لغاممل 

داعيولا المجد، في الأكل له يجوز فكدللث، المعتكف،، غير وأما 
ذللث،:ومن عامة، الأدلة فإن غيره، دون بالغريب، ذلك، لتقييد 

معأكلنا قال: الزبيدي، جزء بن الحاريئ، بن اه عبد عن ورد ما 
فيأيدينا فأدخلنا الملام، فأقيمت، المسجاو، في شواء اض. رسول 

،.رنتوضأ ولم نهلي، ثمنا ثم الحصى، 
فياممه. رسول عهد على نأكل كثا ت قال >ةهبم - أبثا - وعنه 

(.٣٠الكرى،)؛/• »المدونة )ا(
ماجهوابن (، ١٦٦#الشمائل«)في والترمذي أحمد أحرجه )٢( 

بنقتسة رواية من لكنه ضعيفا، كان ؤإن وهو لهيعة، ابن محن ؤلرى من ( ٣٣١١)
•لأتي ا الحديث، قي كما توح قد هو ثم صالحة، عنه وروايته عنه، معيد 



المسجدني الأكل قي — المسجد حضور !حكام 

واللحمالخبر المجد 
يدلوهذا المجد، فى يكنون كانوا الصمة أه!؛ أف لدلك ؤيثهد 

فيهه اثال بن ئمامة ربهل قصه وكذا حائز• فيه الأكل أل على صمنا 
خيمةالّثي. له دصع عندما معاذ.٠؛ بن سعل• قصة وكذا ،، المجدل

الخندقغزوه فى أصيب بعدما قريب من يعوده المسجد فى 
عنديشتهر لم إي المجد، في الأكل جواز على يدئ كله فهذا 

تأيدإذا فكيف، مباح، أنه والأصل؛ المجد، في الأكل منع )ه الصحابة
قوية؟إر؛،.بأدلة الأصل هل>ا 

ففلأيت،عليها تغ ونحوها محقرة بمع أن المسجد في للأكل ؤيتبغي 
عليهفتتجمع الهلعام من شيء يتناثر أو المجد، يلوث لئلا الأكل، 

أعلم.واش ،.  ١٢الهوا
٥٥٥٥٥

٣٣٠ماجه)ابن أحرجه )١(  وهب،بن اش عبد هلريق من ( ١٦٥٧حبان)وابن (، ٠
الحارث.بن اه عبد عن نياد، بن سليمان عن الحارث، بن عمرو عن 

وهوحنند، بن يعفوب رواية من لأنه ارالزوائدا؛ في البوصيري وحشه 
بنحرملة مع مفرويا ماجه ابن عنه رواه فقل به، بنقري لم لكنه فيه. مختلث 
٠المنة ءتمام انظر. صحيح. فالإمحناد هدا وعالي ثقة، وحرملة يحيى، 

زيل.حدث ْن ( ١٧٦٤وسالم)(، ٤٣٧٥البخاري)أحرجه )٦( 
انظر)٣( 
انظر)٤( 
انملر)٥( 

فح( ٥٥٦)ا/البخاري٠ ءصحح 
\(.0A/rالماجد،)»أحكام 
(.انجد«)ص٩٢٣»إءلأم 





اك\نىاد\ب 

اسعهحضور أحكام فى 

تمهيد.

سة.الأسمحداد أحكام م الأول: الفصل 
الجمعة.مجد حضور أحكام م الثاني: الفصل 





يميس

الحمعةيوم ضل فق 

بالصلاةالتهاون من والتحذير 

الأمة؛لهده اض ادخره تعالى، اش عند الأيام أفضل من الجمعة يوم 
الخصائصمن وله الفضائل، من وفيه تعالى، اض على وكرمها لشرفها 

لغيره.ليمتا يعبايات، ؤيخصه يعئلمه . الني جعل ما 
١^^،ررنحن ت قال المى. عن له هريرة أبى عن ورد وقد 

وأوتيتاهئلتا من الكتان، أؤشت، أمة كل أن سد القيامة، يوم المامون ونحن 
هيهلنا دالتاءس له، اف هداتا عليتا اف كتيه الأ٠ي الموم ^JI مم ، ص

ا.غدار بعد والنصارى غدا، اليهود نح، 
عليهطأونث، بوم ءاحيئ نال! . النبي أن - ثهه أيما - وعنه 

منها،أجؤج وفيه الحنه، ألحل وفيه آدم، حلى فيه الجمعة، يوم الشص 
ال؛سةلأى.يوم م إلا اس تقوم ولا 

فعليناالفضيل، اليوم بهيا الأمم سائر على فصلنا تعالى افه كان ؤإذا 
فينياده علينا بها مى التي العظيمة النعمة هده على تعالى افه نشكن أن 

هدهتثحن نوأن اليوم، بهيا نهتم أن سكره ومن لدرجاتنا، ورمعه ثوابنا 
أنفسانجاهد وأن عناية، بمزيد اليوم هذا نخص بأن وذلك، النعمة، 

حاءوالتي الشريعة، نصوص في الواردة يالأدابج نتأدب، وأن عة، ١١٥١با
.بهابالنحر والمغفرة الثواب، تقد 

علىمنصوب، فهو عتز، •رسدات ومعنى (. ٨٥٥)وملم (، ٨٣٦)الخاري أحرجه )١( 
الموصع*هدا في الامتثناء 

(.٨٥٤)مسلم أحرجه )٢( 



تههيد— الخمعة حضور احهكام 

سبلوتنؤع الخيرات طرق كنره عباده على الله فضل من ؤإو 
مولاه.لخدمة ملازما ؤيبقى المسلم، نشامحل ليدوم الهلاعات؛ 

تالجمعة يوم خصائص ذكر في ِ تعالى اض رحمه - القيم ابن يقول 
علىوله للعبادة، فيه يممئ أن يستحب الذي اليوم أنه والعشرون! )الثالثة 

حعلسبحانه فاللة تحبة، وم واجبة العبادات من بأنواع نزيه الأيام سائر 
الدنيا،أشغال عن فيه ؤيتخلون للعبادة، فيه يتفرغون يوما ملة كل لأهل 

وماعهالشهور، في رمضان كشهر الأيام في وهو عبادة، يوم الجمعة فيوم 
وملمجمعته يوم له صح من ولهذا رمضان، في القدر كليلة فيه الإحابة 
منته،مائر له سلمت وملم رمضان له صح ومن حجعته، ائر ّله الت ّ

ميزانالجمحة فيوم عمره. ائر مله صح له وسالمتا حجته له صحتا ومن 
التوفيق(ويالله العمر، ميزان والج العام، ميزان ورمضان الأمبؤع، 
هذهلفا ّمن المالحين ثان اليوم هذا في Jالهلاءة الاهتمام إل 

عنهيرضى عملي واقع إلى يتحول الذي الاهتمام به وأعني الأمة، 
ومنوكل، نوم يوم الجمعة يوم أف يروق اليوم الناس وأكثر لم• الم

علىمهر بليلة مسبوق لأنه الجمعة؛ إلى الحضور عن التأخر آناره 
المنحاز!واممه الناس. غالب، عند الله حرم ما 

أيامأفضل الجمعة بوم أن عموما الناس أذهان في امتقث ولقد 
بالتي.ؤتناسى أن عليتا إن علمهم. بمقتضى يعملون لا لكنهم الأّبوع، 

ونشريمهاليوم هذا تعغليم - القيم ابن يقول كما - هل.يه من كان الذي 
أناليوم هذا تحفليم ومن ،، غيرْرعن بها يختص بعبادات، وتخصيصه 

آدامط.من لما سن بما نتأديب، وأن أحكام، من لما '•تيغ يما نعمل 
صلاةعن ، التخلففي الشديد والوعيد الأكيد، الهي ورد وفد 

.بحضورهاوالتهاون الجمعة 

(.rvo))/ف ١^ )٢( المعادا)ا/ا/ا،*آ(. "زاد )١( 



تمهياد- اسعة حضور احهكام 

علىيقول اه. رمول سمعا أنهما ه عمر وابن هريرة أبي فعن 
علىافث ليختمى أر الجمعان، ودعهم عن أقوام 'الينتهيى ت مسره أعواد 

اكافلين*لا،•س لكوئن ثم تلويهم، 
تالجمعة عن يتخلفون لقوم قال . الني أن هم• عود مابن وعن 

يتخلفرنرجال على أحرق نم بالناس، يصلي رجلا، آمر أذ هممت، القد 
سوئهم«لأآ،.الجمعة عن 

متواليات،جمع ثلاث، الجمعة ترك من نال؛ نهأ عباس ابن وعن 
ءلهرْلوراء الإسلام نني فقد 

شأنعظم على واصحه دلاله وفيها ،، كثيرلأ هذا في والأحاديث 
إنهعفليم؛ حهلر على فهو بها، اهل نأو تركها من وأو الجمعة، صلاة 
يزكيهفلا ألطافه، ولا تعالى، الله رحمه تغشاه فلا قلبه، على بالخئم متوعد 

والمعاصي.الخذو>>ب، ظالمات، تغشاه دسا، يبقى بل ، بملهرْ ولا 
خروجاأو كسلا إما - العظمة المريقة بهذه متساهلا كان من فعلى 

أن- الزمان هدا في ظهرُت، الش المواع من ذللث، نحو أو صيد أو نزهة في 
أنالله عسى يعود، لا أن على ؤيعزم ؤيندم، فيقلع وح، الم باكوبة يبادر 
*عليه يتوب 

٥٥٥٥٥

(.٦٥٢مسلم)أحرجه )٢( (. ٨٦٥سالم)أخرجه )١( 
نيالمنذري نال كما صحيح، بإسناد مرنوما ( ١٥٦)"آ/يعلى أبو أحرجه )٣( 

(.٥١١)ا/راكرمسج،« ااالرءي.ب، 
)ا/ح'ه(.ولندري والترب ااالرءس، انظر: )٤( 





٢٣٣

الإولاس 

سعهالاتئاد أحكام فى 

اساسم 

ادبمعةغسل 

بهأكان مواء يغتسل، أن الجمعة حضور أراد من حق في يتأكد 
عنزالعئل ، iUJL;يفصد أن وعليه لا، أو إزالتها إلى يحتاج رائحة 

نيته.على يؤجر أن لأجل فحس-،، البرد أو ١^،^ به يقصد لا الجمعة، 
نىومنزلته الجمعة عل أهمية بيان على النصوص تعددين، وند 
فميمره، أممؤع كل في ل الغأهمية النصوص أكدمحنؤ ل الإسلام، 

يغتسلأن ملم كل على احي : قال(النبي. أن ه هريرة أبي حديث 
وحسدهااأا،.رأسه فيه يغل يوما، أيام سعة ل كم 

أمنيقول(؛ افه. رسول( سمعت ةال(ت ه عمر بن اغ همد وعن 
ناوغتسلاأى.الجمعة منكم جاء 

يرم*غل نال(ث افه. رمول( أن هٌ الخيري معيد أبي وهمن 
.كل عر واجن، الجمعة 

عيديوم هذا »إنى اطه رسول قال( نال(ت ها همامن ابن وعن 
الحدين(أ؛،.فليغتسل...، الجمعه حاء فمن للمسلمين، اطه جعله 

(.٨٤٩)لم وم(، ٨٥٦)المغاري رواْ )١( 
(.٨٤٤لم)وم(، ٨٥٤)الخارى وواه )٢( 
(.٨٤٩وملم)(، ٨٥٦)الخاري رواء )٣( 
(.٢٠٨)ا/للبوصيري ااالزواىل« وانثلر؛ حن، بإسناد ١(  ٠٩٨)ماجه ابن رواه )٤( 



الجمعةغل - اسعات حضور احكام 

الأقلعلى مرة بالغل مطالب لم المأن على تدل النصوص فهده 
الرأستنفليت الإسلام يترك ولم نشيهنا، نظيما ليبقى أيام؛ سبعة كل في 

أمرها،يطول قد التي الجناية لأنتظار ولا والظروف، للاهواء وتنقيته 
الإكثارعلى وحثه لم المعلى ذللث، أكد بل زوج، له ليس من سئما ولا 

الجمعةينهي لم ؤإن أمبؤع كل فى نون مراتس، غل وهدا منه، 
فيحلاف لا أنه كما الجمعة، يوم الغل استحباب في حلاف ولا 

شيخقال وجوبه. في الخلاق ؤإيما دونه، من صحمحة الصلاة أل 
جماعةوعن اليوم، ذلل—، في ل الغ)ؤيستحث، ظه تيمية ابن الإسلام 
مسمن الوضوء ومن الوتر، وجوب دليل من أقوى وجوبه ودليلا يجب، 

ومنالقيء، ومن الحجامة، ومن اللاعاف، ومن القهقهة، ومن النساء، 
.٢٢١الني.(على الصلاة وجوب دليل 

رجحانلك يلؤح الجمعة غسل في الواردة الصومئ تأمل وعند 
عنرواية وهو الصحابة، من وحماعة الظاهرية قول وهو بالوجوب، القول 
التصريحالأحاديث بعض في ورد فقد عن وحكي أحمد، الإمام 

لم،مكل على ص أنه بعضها وفي به، الأمر بعضها وفي بالوجوب، 
هدار؛،.س بأقلأ يثبت، والوجوب 

المفيدةالأحاديث، على زائد حكم فيها بالغل القاصية والأحاديث، 
الزيادلأنقمن بما الأحذ والواجب، بينهما، تعارص فلا لاّتحثابه، 

)ص؛ّا(،عالوان فارس للدكتور: ووءاوة« صحة الصلاة ارمي كتائب، انظر: )١( 
•*؛(.U/Y)؛الفاوى« ارمجموع وانظر: 

المستقيم،<الصراط )رايتفاء كتائب،: إلى )صلإهّآ( ٠؛ المسن ااالقولا كتاب في به ن)٢( 
(.٣٧٦)ا/المعاد« ارزاد وانثير: فيه، عليه أعثر ولم 

(،٢١)؛/١ اون« وررمعالم \(، r/Y)و»المءلى« (، ٢٢٤)م/اااوغني« انظر: )٣( 
(.٣٦١)Y/وارفتح 

)ص.أا(.المة« »تمام انظر: )0( )^إس. الأوس »نل )٤( 



.ز الجمعة غل - ايبمعة حضور احكام 
^^===س=========مءأب=

النيأن )غهبء - هريرة أبي حدث - بالاسحباب للقائلين دليل وأوصح 
لهعفر وأنصت، فاّتع، الجمعه، أتى ثم الوصوء، فأحسن توضأ امن ■' نال 

قال،، لناءر نقد الحصا نئ ومن أيام، ثلاثة ونيادة الجمعة وبين بينه ما 
.الجمعة( يوم الغل قرصية عدم على به امتدث ما أقوى من )إنه • الحاففل 

ل،الغنفي فيه ليس بأنه عن*•' روأجيب الباري"• ُذح في ونال 
كونأن فيحتمل اغتل، امن بلففل: الصحيحين ني آحر وجه من ورد وند 
الوصوء(رم.إعادة إلى فاحتاج الذهاب، على عنله تقدم لمن الوضوء ذكر 

يومتوضأ امن اض.ت رمول قال قال؛ )جهتع ممره حدث ومنها 
أفضلألأ،.فالغسل اغتسل ومن ؤنئنت،، فيها الجمعة 

حلافمنه سماعه وفى سمرة، عن الحسن رواية من الحديث وهذا 
الحسنمرويات بأن القول وعلى ، آحر موضع في بمط العلم، أهل بين 
الغلأن على يدل ما فيه فليس ، وجادة كتابه من هي إنما سمرة عن 

بواجب.ليس 

»اسصابي)أ/أي(.)أ((. ٨٥٧ملم)رواْ )ا(
(.r-xr/yايرى«)»ذح )٣( 
،١٥، ١١أحمد)ه/ح، ورواْ (وحسته، ٤٩٧)والترمذي (، ٣٥٤داود)أبو رواء )٤( 

غال١(. •  ٩١)أنس حديث من ماجه ابن ورواء (، ٩٤)T/ والماش (، ٢٢، ١٦
روايةوأهواغ: أشهرغ طرق الحديثح )ولهذا (: ٣٦٢)أ/»الفح« ني الحافظ 
حبان،وابن حزيمة، وابن الثلاثة، المتن أصحاب أحرجها محمرة، عن الحسن 

عاليهاحتلف أنه لأحرى وا الحسن، عنعنة من أنه ت إحداهما ت عالتان وله 
وعالةالحديث، صحح ممرة؛ من سمع الحسن إن ت قال من لكن *(. *ب* 

وردفقال صحيحة، طرق من وصله ورد فقد منتفية، ؤإرمحاله وصله في الاختلاف 
طريقم، للرد • ص-لأ . الممح، ءن الحسن ءن تتادة عن يزيد بن أبان طريق من 

صححونال يحيى، بن وهمام ريح بن يزيد وتابعه موصولا، الجحدرى صعيد 
دالألازأ•حجر وابن حزيمة وابن الرازي حاتم وأبو الدارنطتي مرفوعا الحديث 

(,٢٤٩)الحدث شرح الأفهامء ءاروصة انظرت )٥( 
(.٢٤١)حديث، لراثمهء المحررءا زواJاJ لأشرح انظرت )٦( 



الجمعةغل - الجمعة حضور احهكام 

صحت)لو ت معناه في وما الحديث هذا ساق أن بعد حزم ابن قال 
فيهاؤإيما بواجب، ليس الجمعة غل أن على دليت ولا نص فيه يكن لم 
اممهقال وفد فيه، شك لا وهدا أقفل، الغل وأن العمل، نعم الوضوء أن 

فهل[، ١١٠عمران: ت1ل ه لم كنا ثكان ألخيثف أنل ^^٠ ١٠ؤ)؛ ت نعالي 
-هدا من اممه حاشا _ فرصا؟! ليس والتقوى الإيمان أن على اللففل هدا دق 
ليسالجمعة غل أن على نص الأحاديث هذه جميع في كان لو ثم 

عليهكان لما موافئا يكون كان ذلك لأن حجه؛ ذلك فى كان لما فرصا، 
كلعلى واجب الجمعة يوم ارغل ت واللام الصلاة عليه قوله قبل الأمر 

حكملام والالصلاة عليه منه القول وهذا ، لم،( مكل وُأعليى محتلم® 
بيقينالماسخ ترك يحن ولا فيه، شل1، لا بيقين الأولى للحالة ناسخ زائد 

بالمنسؤخ(والأخذ 
في— قوي قول واجب الجمعة غز بأن فالقول تقدم، ما وعلى 

كانإذا صحيحة وصلاته عليه، وجب فيما مصز فقد تركه فمن -، نغلري 
إلاالدب إلى عنه يصرف ولا للوجوب، أنه الأمر في الأصل فإن ، ط\ز\ 

بورودالوجوب معنى في تأيد ثم صريحا، بالغل الأمر ورد وقد بدليل، 
هوالذي هذا ومثل واجب. الجمعة غز بأن الصحيح الصريح المهل 
أحرى،لأدلة يؤول أن يجوز لا المآؤيل يحتمل لا والأي الدلالة، قهلحي 

.١^٢١٢٢وافه له، المعارصة فناهرئ في كان إن الأخرى الأدله ؤئد تل 
للجمعةالمكير على المرين، الفضل أن الصوص يعص في ورد وقد 

أن.،< هريرة أبي حديثر في كما وذللث، ل، اغتلمن إلا يحصل لا 

»ادحر«)\/أا(.)ا(
ليث—اف—عي،وارالرس_الةاا بعاو.ها، وما ( ٣٦)Y/٠ الساري® فتح  ١٠انغلر: )٢( 

يفيقلابن الأحكام® واراحكام بعدها، وما )ص'ا'م( شاكر أحمد وتعليق 
الأوْلارُو*نءل (، )صم١١و٠لالأحتياراتا® المنعاني بحاشية الحيي 



الجمعةغل - الجمس حضور احكام 

نيريح ثم الجناه، صل الجمعت، يوم اغتسل من ١٠ ijli. اممه رسول 
إنبتمامه مريبا ؤيأتى • الحديث تدثه...٠ مرب نما نكأ الأولى، السامة 

علىالفضل ترتيب من الروايات باقي في أةلإذ ما يحمل وعليه اف• شاء 
■بالغل تقيد عير من التكير 

قيلا الكيفية، في الجنابة كغل علا أي• الجناية®؛ عسل  ١١وقوله• 
القولينل٢،.أحد على الحكم 

بينالتفصيل وهو ثالثا، نولا المسألة في  IaSvالقيم ابن حكى وقد 
عنه،تغن م هو ومن عليه، فيجب إزالتها، ألى بحتاج رائحة له من 

أثاروفد أحمد. لأصحاب النلأنة الأقوال أن ذكر نم له، تمخ ض
شيحاحتيار ظاهر وهو القول، هدا إلى الاري٠ رافتح في حجر ان الحافظ 
الجمحاف رحم تيمية ان الإسلأم 

فيأبلغ لأنه إليها؛ مضيه عند للجمعة يغتسل أن والأفضل 
يزيلما النهار أثناء في يصيبه أن حثي إذا ميما ولا المقصود، 

اليومهذا تعفليم على دليل أكن الجمعة يوم الغل على الحرص إن 
منالناس ومن الكثير، الجمع وهذا العفليمة، العبادة بهده والاهتمام 

مهنته،بثيايت، أو رئة، بهيئة المسجد يحفر فتراْ ، لدللئ، وزيا يقيم لا 
فاهالحاصرين. بها يؤذي جده من تشعثا كريهه رائحه ذللثا إلى ؤيجهع 

.المتعازإ

-الثياب ميما ولا — الكثيرون فيه و؛، ُحرم أم س الملم وليحل'ر 
ميعاداالجمحة يوم صار الذي اللحية حلق وهو ألا المبارك؛ اليوم هذا في 

(.٣٦٦)^/الماري• »فح انظر: )٢( (. riA/Y)الارى« انح )١( 
•تحالارى«)آ/"آا-مأ(،>زاداوعاد«)؛/'\'\"آ(، انظر: )٣( 

ااالأ-ضاراتأ)صي؛(.
(.Y-OA/Y)ابرى« »نح )٤( 



الجم،رةغل - اسعة حضور احكام 

اللحيةحلق أف ييب ولا الزينة، وتمام الغل تمام من ذلك، يعدون له، 
هذاني وحلمها . حلقهاعن ونهى ياعفائها، أمر . الرسول( لأن معميه، 

يومحلمها ني فيكوJ٠ الونت،، لشرف ءيرْ؛ في حلقها من أعفلم اليوم 
تمحدوران الجمعة 

هذالأن وغيرها؛ الجمعة في شرعا محزم فإنه ه؛ نفالحلي ت الأول 
.العادات،من لا الشؤع، أحكام من 

تعالى.افه يمعمية للجمعة التزين الثاني• 
موافقاولبانه نيه يكون وأن تعالى، اض يراقب أن لم مكل فعلى 

عنيهينا بمن التشبه من الحذر كن؛ يحدر وأن وأحكامها، الشريعة لآداب، 
الموفق.وافه ٠ عفليم حثلر على تعالى طه ١ يأعداء المتشبه لأي بهم؛ التثبه 

٥٥٥٥٥



ا ٣١اسم ا
اللباسحسن 

وتحسينيجد. ما أحس ؤيتخثن بالبامه، يهتم أن الجمعة قاصد على 
اختصلكن - الكتاب أود تقدم كما - مطلوب عمونا الصلاة في الهيئة 

الثاؤع.عن وردت عناية بمزيد الجمعة يوم 
اغتلامن ت يقول . الله رمول سمعت ت نال )جهبه أيوب أبي فعن 

حرجثم ثيابه، أحن من لبن عئدء، كان إن دج، من ومن ايبمعة، يوم 
ثمأحدا، يؤذ ولم له، بدا ما يركع ثم المجد، يأتي حش المكينه وعليه 

الجمعةوبين بينهما لما كفارة له كانت، بمالي، حتى إمامه حمج إذا آمحستا 
الأحرى«را،.
بومالمسر على يقول المى. سمع أنه ه ملام بن اف مد وعن 

. ٠٢٢هتهاأثوبج•، سوى الجمعة ليوم ثوبتن لواشترى أحدكم اماعلى j الجمعة 
دف- الماس من كثتر على بائية ظايرة الجمعة يوم اللماص حن إن 

أناسيزال لا لكن اليوم، همذا في الزينة بقيمة إحاص ؛■٢، وعدا - الحمل 
يحضرونفهم النن، )هإ تقدمتا ممن وأكثنهم الجانب، هدا في مقصرين 

يهتمونفلعلهم كريهه، روائح منها يظهر وند المعتادة، شابهم المجد إلى 
الأمةطْ من الصالح اللف كان فقد العفليم، اليوم هدا في بلبامهم 
الجمعةيوم يتجملون 

"الكبير،في واسبراني )مآ/ا/"اا(، خزيمة وابن )ا/"ا/ماأه(، أحمد أحرجه )١( 
(.٣٦٠)ا/الترغيب، رصحح الألانى وصححه (، ١٦١-  ١٦٠)أ/

شاهدله صحيح حديث ومو (، ١٠٩٥)ماجه وابن (، ١٠٧٨)داود أبو أحرجه )٢( 
للوصيري"الزوائد، انظر: ها. حدث من 

"فحالرى«)آا/إلأ*آ(.انظر: )٠١( 



اللباسحن - ، La_lحضور احكام 

ميماولا - كثيرون فيه وفر الذي الإمحباد، يحدر أن الملم وعلى 
كثيرة،بنصوص ذلك ثبتا وقد عظيم، وعيد وفيه محرم، فإنه - الشباب، 
قالقال! )جهته هريرة أبي حدث ذللتح ومن التواتر، مبلغر بلغت، 
ولازارصمن الكمين من أمقل »ما ة: اه ومول 

القيامةيوم الاو4 ينظر ارلأ ت قال اممه. رسول أن ه4< - أيصا - وعنه 

ءريإياكله: قال الشي. أن - ه نليم بن جابر - جزي ابى وص 
واءلأسال،فإن4مناس^/

•يلي ْا يوحد وغيرها الأدلة هدْ ومن 
التقييدمن ورد ما وأما مطلما، عنه متهئ يال الأمأن ت أولا 
لأمرين•به مختص النهى أن يميد فلا بالحيلأء، 

صيختالم، الخيلاء حال في الوعيد فإن مختلمخ؛ الحكم أن الأول! 
فإنالمقيئ، على المهل1يى يحنن فلا وعاليه الخيلاء، غير في الوعيد 

أنؤيخشى محرم، فهو الحيلأء لغير كان ؤإن كيره، للخيلأء الأميال 

فإنهوالإمبال، ءؤإياك .وت لقوله حيلأء؛ ذاته الإسبال 1ن الثاني؛' 
.المخيالة، من 

فىالمنة مخالفه ففيه يده؛ عد ومخالفاُت، مقامي الإسبال فى ثانتا! 
التثثهوفيه بالنفس، والإعجاب، الخيلاء وفيه النهي، وارتكاب، اللباس، 

موامحلئومسح والقدر للنجاسة الملبومى بتعريفر الإسراف وفيه اء، بالم
والآحرةلانمنيا في المديد للوعيد التعرض كله هدا وقبل الأقدام، 

(.٥٧٨٧)البخاري أحرحه )١( 
(.٢٠٨٧)وملم (، ٥٧٨٨)البخاري أحرجه )٢( 
)^إ٦^\والحاكم (، ٢٣٩-  ٢٣٤/ )iTوأحمد ٤(،  ٠٨٤)داود أبو أحرجه )٣( 

الدمى.ورافمه وصححع، 
٠نيد أبو بكر الشيخ• تأليف والأزرةأُ، الثوب أرحل رسالة اتظرت )٤( 



ا|ه1|ث أس ا
للجمعةالسواك 

وهوبالسواك، المملى يهتم أن الجمعة يوم الزينة تمام من 
الجمعة،غير في واك الثبت ؤإذا صلاة، كل عند المالي من 

أولد،لأ،•الهظ ؤإحسان لها بالاغتسال الأمر نع الجمعة 
معيدأبى فعن خاص؛ نص الجمعة سواك فى ورد وقد 

وسواكمحتلم، كل على الجمعة يوم ®حمل ت قال . الله رسول 
عالي4االآ،.قدر ما اليسر من 

جاءافني ت الجمعة غل في التقدم عباس ابن حديث وفي 
.بالمواك® وعليكم منه، فليس يتر كان ؤإن فليغتسل، 

٥٥٥٥٥

مطلوب

هم،فهو 

يسلا 

الحمعة

»نحالارى«)أ/هما■؟(.)ا(
(.٣٦٤)Y/اوارى« »ءتح وانظر: )٧(، ( ٨٤٦)سالم روا٥ )٢( 



ااسراوي|بء ا
الجمعةيوم اكليب 

أمرالرائحة وطيب المظهر، وحمال الهيئة حنن من الثلينر إف 
يومالطيب، استعمال تأكيد يفيد ما الأحادسث، من تقدم وند فيه، مرءو'ب، 
اوأنت الأحاديث، يعص في - أينا - ورد وفد قليلا، كان مهما الجمعة 

وجد*إذ طيتا تنس 
بجواره،الناس ليرتاخ الجمعة، ليوم بالطيب، تعد يأن المسالم فعلى 

الماس،حميع بامتثال إلا ذلاثج يم ولا الطسسمإ، بالمغلهر المجد ويفلهر 
المحن.واللباس والواك، الهليب،، ثلاثة! الجمعة )وإياب، القرطبي! قال 
يدلاك،(أى.الآىر لورود فته حلاف، ولا 

عل>يها!قير ما الطسب، من اويمس رثوله! عياض! القاصي نال 
قوله!وبدليل طيب،، من وحده مما لمأكيده ويحتمل لمكثيره، يحتمل 

فأباحهلونه، ظهر ما وهو للرجال، المكروه يريد المرأة®، طسجا من ُرولو 
تأكيده(على يدل وهدا إليه، وللصرورة غيره، لعدم هنا؛ 

٥٥٥٥٥

)٧(.( ٨٤٦)لم وم(، ٨٨٠)البخاري أحرجه )١( 
)ا/آ«أ(.المجهد، »بداية )'ا(
(.٢٣٦)م لم، مصحيح صلى عياض القاصي »شرح )٣( 



اا|حهماوخاص ا

المسجدحضور إل المبادرة 

للثوابالحضور؛ إلى تبادر أن الجمعة يوم المملى على ينبغى 
حاصهفقائل الجمعة وفي الصلوات، جمع في ذللث، على المرب العظيم 
أن.،< هريرة أبو رواه ما ذلك عالي دئ وند فالأول، الأول صا 

فكأنماالأولى، الماعة م راح ثم الجمعة، يوم اغتل أمن ت فال . الحم، 
فيريح ومن بقره، ثرب فكأنما الثانية الماعة في رنح دمن يدئه، ترب 

الرابعة،الماعة في راح ومن أفرن، كبثا قزب فكأنما الثالثة، الماعة 
بيضه،ترب فكأنما ة، الخامالماعة في راح ومن دجاجة، ترب فكأنما 

لسالم:رواية وفى الدكر«. يستمعون الملأتكه حفنزت الإمام ■؛مج فإذا 
الذكرال١،.يتمعون وجاءوا الشحم، طووا الأمام أفإذاجلس 

يفرمحلأن للمؤمن ينبغى لا عفليما قفلا الجمعة إلى التبكير فى إن 
التقربماوى قد الجمعة إلى المبادر أن على دلت الأحاديث فإن فيه، 

للجمحة،خصوصية وهده وماليه، بدنية عثادتين: بين جمع فكأنه بالمال، 
،.ال۵اواتلمن لغيرها تثبت لم 

المائةلا الزمن، الحدث: هذا في اءة ؛الالراد أف والمم 
وحروجالشص طلؤع بين ما ساعات حص الحديث، هدا وفي المعروفة، 

مقدارويامفثا ساعات، حمى على شتاء أو صيما الزمن فيقسم الإمام، 
.الخسل٣، الماعات هده من ساعة كز 

(.٨٥)•لم وم(، ٨٤١)البخاري احرجه )١( 
(.lJi^»(rnn/Tانح انظر: )٢( 
(.٥٤١)إ/واالمجموع« (، ٣٦٩):آ/ها"*ا_ ^٠ ٧١أنح انظر: )٣( 



المجدحضور إر المادرة . ادبمعة حضور احكام 

إلىيالمبادرة المتعنمة الفضائل صحف طي الصحف؛ بقلي والمراد 
والذكر،الصلاة، ؤإدراك الخملبة، سماع من غيرها دون الجمعة، 

قهلتاالحافظان يكته فإنه ذلك؛ ونحو والخثؤع، والدعاء، 
منكثير في يينة ظاهرة الجمعة لمحلاة الحضور في التأخر إن 

الفضلهذا نفه على بموت أن لم الميرضى كيفإ أدري ولا احي• الم
أوالخطيب يدخل حتى بيته في والقعود بالكل الجزيل والثواب العظيم 

متأمحرا،إلا الجمعة يوم يتيقفل لا من الناس من إل الصلاة؟ بحص يفوته 
إلىالمجيء في فيتاحر وثراء، بيع من دنجاْ بأمور يشتغل من ومنهم 

■منزله 

بنأنس يقول الصالح؛ السالف هدى من الجمعة إلى التكيت كان وقد 
نقيل(لى.ثم الجمعة إلى نئن )تما ه: مالك 

٥٥٥٥٥

(.٣٦٧•يتح)١( 
(,٩٤•، ٩٠٥)البخاري أحرجه )٢( 



ا|وس1ه،م ا،ح،| ا
الجمعةإل المشي 

المشيلأن أمكي؛ إن مائنا المجد إلى ذهابه يكون أن يستحب 
أدلهالجمعة وفي الكتاب، أود تقدم كما الركوب، من أفضل الصلاة إلى 

إلىالمشي *باب ذمال1 صحيحه، فى . البخاري بوب فقد خاصة؛ 
وأناهمس أبو أدركني هال،• رفامة، بن عباية إلى بسنده ساق ثم الجم.عةاا، 

ندما،اغبرُت، امن يقول؛ .ؤ افه رسول سمعت فقال؛ الجمعة، إلى أذهب 
اكار«.على اطه حزمه اطه مسل في 

لحقنيفال: مريم، أبي بن يزيد حدثني ولفنله: ائي، الموأخرجه 
فيهذه حطاق فإن أبشر! فقال؛ الجمعة. إلى ماش وأنا راقع بى عبايه 
تدماهاغبريت، ررمن • افه رمول قال يقول؛ همس أبا سمعت، افه. سبيل 

الار«لا،.على حرام فهو افه، مسل في 
لعمومالجمحة( إلى )المشي باب ش الحدين، هدا أورد فالبخاري 

بهاستدل الحديث راوي ولكون الجمعة، فيه فدخلت، افه،، سبيل *في 
هءهIأحمد الإمام نال ،. أعالملوافه الظاهر، هو هذا ذلك،. على 

والجمعة(.ين المالإلى رجالة يذهبوا أن )أستحمت، 
راكبا؛أو كان راجلا والوقار، كينه الالجمعة إلى المماعي وعلى 

المتقدم؛أيوب أبي حديث، في ولقوله. الحكم؛ هذا في الأدلة لعموم 
■السكينة، وطليه ئمج امم 

٥٥٥٥٥

(١٤)!/والماتى (، ٩٠٧)البخاري رواء )١( 
('.٣٩١»قحابرى«)آ/انظر: )٢( 
(,٤٧٢)ابمه( )رواية أحمد« ص )٣( 



ااوحهءاسيج ا
الههمعةيوم لسفر اق 

حالتان!له الصلاة قبل الجمعة يوم السفر أن اعلم 
الزوال.قبل يكون أن • الأور 

الصلاة.وقبل الزوال يعد يكون أن الثانية' 
الصحيحعلى — يجوز فاته صحئ، أو صباحا الزوال قبل المفر قاما 

أبصرأنه ه: الخءلاب بن عمر عن ورد وفد - العلم أهل قولي من 
،لخرجت، الجمعه اليوم أل لولا يقول! معه ففر، الهيئه عليه رحلا 

حرجفا لمقل؛ وفي ؤ مفر عن تحنى لا الجمعة فإن اخرج، فقال! 
•١^^١٢تحن لم ما 

فيالجمعة يوم خرج عبيدة أبا إل قال! ان، كيبن صالح وعن 
الجمحةيتتفلر ولم أسفاره بعض 

يحضزلم ما الجمعة يوم فر يالبأس )لا قال؛ أنه المحن وعن 
الصلأة(ص.وقت 

الجمعةيوم فر الجواز على بمجموعها ندذ وغيرها الاثار ه فهن. 
قبلالجمعة بحضور يؤمر لم الإنسان ولأف الصلاة، وقت حل يل لم ما 

طلتا.يه يتعلق فلم النداء، 

وأحرجه( ١٨٧)م/السهقي ًريقه ومن تدم(، ترتيب )ا/أها الناقص أحرجه )١( 
الألباني!ونأل جيد. ؤإضاده ١( ٠ ٥ )T/ ثيبة أبي وابن (، ٢٥٠)ّآ/الرزاق ب. 

)إسادْالألماني: قال )آ/ه«ا( ثببة أبي وابن (، ٢٥٠)م الرزاق عد أخرجه )٢( 
(.)ص٥٦النافعة® الالأجو؛ة جيد( 

صحح.ؤإمنادْ ١( ٠ ٥ )آ/ شيبة أبي ابن أخرجه )٣( 



الجمعةيوم الممر في — الجمعة حضور أحكام 

الفجربعد الجمعة يوم فر التنير على تدق آثار لف العن ورد وقد 
العلمأهل من جمع أحد وبها الجمعة، يملئ حتى 

أنقبل الجمعه تلزمه من على شنلحوب الزوال، بعد فر الأما 
قديكون الزوال بعد لأنه العلم؛ أهل من الجمهور قول على نملتها، 

فيكونالزوال، يحد يحمر الإمام أو والغالن، بالاتفاق، الوقت، دخل 
تتعالى بقوله - أيثا - ذللئ، على تدل ؤيالواجب،، ترق تحمد قد فره ب

أضِآإ A ي آلإممِ ى محن للقيم زوث ^١ :اضأ أك >كأ؛ا 
٩[.]آب: ثمزه إنَئن ءثةإزم آثج 

السع؛وثرك الجمعة إلى عي بالأمر تعالى الله أل الدلالة! ووجه 
إذاالفر عن ينهى فكدلكر حضورها، وعدم عنها التشاغل إلى ذؤيعة لأنه 

منأولى بالنداء الحكم وتعليق حضورها، من مانع لأنه للصلاة، يودي 
بالزوالرتحليقه 

وما،، ثي،ءل الجمعة يوم السفر فى . الني عن ييت لم أنه واعلم 
دعاءمن ورد ما ذللث، ومن عليه، يعود فلا ضعيقا، فهو ذللث،، من ورد 

مضىولا مفره، في يصحّن، لا بأن الجمعة يوم سافر من على الملائكة 
هاعمر ابن حدين، ويمحنا٥ خهلئه، هريرة أبي حديث، في كما حاجه، له 

الجمعة;يوم فر الحكم في الأقوال ذكر بعد الشوكاني، قال 
المانعلعدم لحوله، وبعد الجمعة، وفن، لحول قبل فر الحوار )والفلاهر 

يملحانلا عمر ابن حديث، وكذللث، هريرة، أبى وحديث، ذللث،، من 
هوما ومحارصة ضعفهما من عرفن، لنا المنع، على يهما للاحتجاج 

انظر)١( 
انظر)٢( 
انظر)٣( 
انظر)٤( 

الجمعة•و»كاتل )مآ/م\أآ(، اااوغني« 
)ه/\،آ(.اومع« وءالثرح (، Ytv/v)اااسي• 
.( ٠٣٣ رص الجمعة• اأأحادسثإ 

(.٢٥٤-  yorاسة«)\/الة ال»ال



الجمعةيوم السمر م . اللمعة حضور أحكام 

سافلإلا عنه ينتقل فلا الأصل، هو لنا ومخالّما مهما، أنهص 
•يوحد ولم صحيح، 

عليهوحب لمن الجواز عدم فالظاهر الجمعة، صلاة وفت، وأما 
عنلانقطاع كا للجمعة، تخالفه من مضرة حمود يخشى أن إلا الحضور، 

الأعذار،من ذلك، شابه وما معهم، إلا فر المن يصش لا التي الرفقة 
ألحلكان لما فجوارْ المهلر، لعذر الجمعة عن التخلف، أحاز وفد 

أولى(لا،.منه المشقة في 
حاف،إن إلا الجمعة، صلاة وقت، فر العن فينهى تقدم، ما وعلى 

قتنامعذرا يملح مما ذللث، ونحو الهناترة، إقلاع حاف، أو رفقته، فولتخ 
أكثرالأن متحقق هو كما طريقه، فى بمللها أد أمكنه لو وكذا للجمعة، 

أعلم.واه مضى. زمن من 
٥٥٥٥٥

(.٢٦١»لنيلالأوطار،)'آ/)ا(



Jj^jl الثانؤ

اسعهمسجد حضور أحكام فى 

ازءراص 

وأذيةالرقاب تخطي من المحذر 
عمرانتعليق فيها نرى الجمعة قفل في الواردة المحوص تأمل عتل 

تمنها متعددة؛ حمال على الذنوب من الجمعتض بين ما 
يؤذ®ولم المتقدم؛ أيوب أبى حديث ففي الآحرين؛ أذية عدم 

يغتسل®لا قال! . البى أن ؛ههبم' الفارمي سلمان حديث وفى . ١^١١٠ 
يمنأد ليقه، ْن دبدؤن إهر، من امتطاع بما ويتطهر الجمعة، يوم رجل 

محبما يصش ثم اضن، مئيىًسن ولا المجد إر يروح ثم بم، طيب من 
الأحرى®الجمعة وبين بيته ما له عفر إلا الإمام تكلم إذا يئصت ثم له، 

إلىالجمعة من الذنوب تكفير أف الحديث )وءلاهر الشوكاني؛ قال 
والنظيفالعل من الحديث في يكر ما حمع بوجود مثرومحل الجمعة 

والإنصات،والتئل والأذية والتخهلي التفرقة وترك الدهن أو والتهش_، 
والمشيالروايات، بعض في وقع كما الثياب، أحن لنز وكذلك 
أيثا(رواية في كما الكبائر وترك أحرى، في وقع كما بالكنه 

عنأذاْ يكش أن الجمعة يوم المملي حق في فيتعين وعليه 
منها؛بأمور تكون والأذيه الاحرين، 

أحدهماإحراج أو بينهما، بالقعود وذلك اثنين؛ بين الممرقه _ ١ 
وعنالحاصرين. من التوسعة يهللب، أن عليه بل ، مكانه فى والقعود 

(.YnA/rالأوطار!)أنل )٢( (. ٨٨٣)الخاري رواْ )١( 



وأذيةالرتاب تخش من الخدر ء اسعة حضور احكام 

ثمالجمعة، يرم أحا0 أحدكم ثقينن »لأ قال: . الّحم، أن ه جابر 
اسحوارال- يقول: - ولكن نيه، نشد ضدء، إلى ليخالم 

فيمباح موصع إلى سبق فمن للتحريم، المهي )وهدا المؤوي: قال 
به،أحق فهو غيرها، أو لصلاة غيرها، أو الجمهة يوم وغيره، المسجد 

الحدث(رلهدا إقاش غيره على ؤيحرم 
أنالجمعة يوم للمجد الداخل فعالي الممالين: رقاب تخهلى — ٢ 

المتقدمين،الجالسين ومضايقه الماس، رقاب تخثلى من الحدر كل يحدر 
فيالبقاع: أفضل في ذلك ؤيكثر والمضايقة. والمخئلي الناحر بين فيجمع 

فيالفقه وقلة المملين أذية من وهدا الجمعة، يوم الشريفين الحرمين 
رواهفيما للمتخئلى الجمعة ثواب حبومحل في المريح وغ وند الدين، 

قال. لهكانت، تخض أو لغا *من : مرفوعاه عمرو بن اممه عبد 
فضيلةوحرم الصلاة عنه أحزأتا معناه: _: رواته أحد ء وهب ابن 

.،١^٣
ؤإنماهذا، من بأوسع الرقاب تخئلي على الكلام مضى وقد هذا 

الهيفي حاص نص ولورود فيها، المخم لكثرة بالذكر؛ الجمعه أفردت 
التوفيق.ويافه الجمعة، يوم المصلين أذية عن 

ذلك:ونحر الاسهراءر؛، أو الغيبة أو كالثنم بالقول الإيذاء . ٣ 
عليه،تكلم أو أحد سابه إذا الصمت، ؤيلزم لسانه، المملي فليحففل 

وقدعليه، يرد ولا له، يمح أ0 فيحاول الجلوس، مكان عند سما ولا 
لمساتهيعللق من - الحرام المجد : ومنها- احد للمالداخلين من رأينا 

(.٣٩٢»فحالارى«)آ/)ا(
•والعشرين الثاني الحكم ني ه عمر ابن حدين، وتقدم (، ٢١٧٨)ملم أحرحه )٢( 
.٤( ١ ٠ / ا )٤ انمء مصحبح على النووي ارثرح ( ٣١

اش.شاء إن بتمامه يأتي والحديث، ٤(، ١ )أ/٤ الباري، رانح انغلر: )٤( 
(.)ص٣٦٣الطين« امحناء يي المبين أامل انظر: )٥( 



■٢١الأم وأذية الرماى , تخل V, الخدر - الجمعة حضور احكام 
=======ق===ً==='ممةل'=

مادةواشتغل لسانه، حفظ من وحيرهم المتقدمين، إلى بالسوء طه ؤيب
وتلاوته.صلاته على فاقبل ، رتاُ 

٥٥٥٥٥



ااسا،1ت1د،| ا
الإماممن المرن 

الإمام،من يدنو أن له قينبغي الجمعة، يوم للمسجد الإنسان يم إذا 
منالدنو فضيلة هم أنفيحرمون الناس، من جمع يفعله كما يتأحر ولا 

فتراهمالثواب؛ عن رغبة أو منهم جهلا إما الأول، والصث الإمام 
الأول.الصفوف حلو مع موحرته في أو المسجد، وسهل ون يجل

الإمام،من والقرب الأول الصف، فضل على الكلام تقدم وقد 
الإمام،من وادنوا الدكر، احمحروا  ١٠رجه؛ع محمرة حديثح أيصا — وتقدم 

نالدحلها«لا،. ؤإن الجنة، في ثوحن حض يساعد يزال لا الرحل فإئ 
الصم،وعن الخعلبة، استماع عن يتباعد الرحذ يزال لا »أى: العليي: 

وفيهالمتئلين، صم، آخر إلى يوحن حتى المقئبين مقام هو الذي الأول 
أعاليمن أنفتهم وصعوا حيمثإ رأيهم، قية وتالضأحرين، أمر توهين 
.، ((١٢..افها.محقإلى الأمور 

٥٥٥٥٥

الجمعة،حضور إلى المادرة قي تخريجه تقدم )١( 
(.٠٢١٩/٣لشرحاي))٢(



اi_ اسم ١
الإماملحول شل التنقل 

مفثدغين نملا له كتب ما صلى المث محي مكانه إلى وصل إذا 
،له، كتب ما يصلي )انم ت نرسا المتهدم سالمال حديث ذلك على ئد بعدد، 

يركعاثم اللباس: على الكلام محي ذكره مبق الذي أيوب أبى حديث ومحي 
مألتين:على ذلك ندق له(. يا ما 

قبليصلئ أن الجمعة يوم المسجد دخل لمن المستحب أل ٠ الأور 
بسنةوليس معللي، نفل وهذا الإمامل١،، يخرغ حتى ناء ما يجلس أف 

الإسلامثيخ يقول محبليه؛ منه لها ليس الجمعة لأف للجمعة؛ 
ثملليس أيه على متفقين الأئمة جماهير كان )ولهذا >ةءلمح: تيمية ابن 

الني.بقول يثبت إثما ذللث، لأل بعدد؛ مقدره محته؛ونتا، مؤ منه الجمعة 
مذهبوهذا بفعله، ولا بقوله لا شيئا ذلك ني يس لم وهو فعله، أو 

مذهبفي المشهور وهو أصحابه، وأكثر الثافحي ومذهب، ماللئؤ 
.(ص..أحمد.

صلاةمن - الحرام المجد في ميما ولا - الناس بعضي يفعله وما 
ذلكأ0 معتقدين مباشرة؛ الجمعة يوم الأول الأذان يعل أربع أو ركعتين 

تقدم،كما له، أصل لا فهدا الفلهر، قبل يملون كما قبلها للجمعة منه 
المرادلأف صلأةألم؛ أذانين كل ابين حديث،: ني لهم دليل ولا 

الأذانان،بذلك المراد أف قرصن وعاز والإقامة. الأذاذ بالحديث: 
الجمعةيوم الّ؛ي. عهد في يكن لم لأنه أيثا؛ به الاستدلال يمح فلا 

»نيلالأوطارا)ا-/هم.انظر: )؛(
الاسن،»الأحوبة وراجع: الأظوى« "•جموع )٢( 
)صّاه(.تخريجه مضى الحديث، )٣( 



الإمامدخول نل الممل - اكبمس حضور احهة1م 

الأذانبض كان لأته المنة؛ فنل بعير والإقامة، الأول الأذان ّوى 
بينهمارا،.صلاة فلا الخطبة، والإقامة 

بعدالركؤع من أحدثوه عما الناس )وينهى ه-' الحاج ابن يقول 
المالحاثلف ءال؛ه كان لما مخالم، لأنه للجمعة؛ الأول الأذان 

حضيركع كان من فمنهم ت لمن عش كانوا لأنهم عليهم؛ اف وصوان 
حلسفإذا الخبن؛ الإمام يصعد حتى كيلك، يزال ولا المجد، لحوله 

الجمعة،يملي حتى ؤيجلس يركع كان من ومنهم تنقلهم، قطعوا عليه 
علىيعيب، المتنمز فلا غيره. ولا الأول الأذان بعد ركوعا يحديوا ولم 

اليومهم ما ؛خلاف، وهذا المتنمل. على ب، بعيالجالمل ولا الجالس 
.(ر. للركؤع. قاموا المؤذن أدن إذا حتى ون يجل؛إنهم يفعلونه، 

ارنمت قال . لأنه كان؛ وقت، أي فى بملي أنه الثانيأن! المسألة 
الصلاةجواز هدا وفياهر • الأمامُُ تكلم إذا بنصّتا ثم له، كين، ما يملي 

منتئص م أنه اليوم هد خصوصيات، من وهدا الزوال، قبل الجمعة يوم 
العلامةذللث، بين كما تزود، حتى الشمس قيام هو الذي النهى وفته 

سلما0بحديث، لدللث، واحتج ، المعاد، ارزاد في فه القيم اض المحمى 
عنهايمنعه ولم له، كيب ما الملام إلى )ثندبه عقيه! ونال الذكور، 

بنعمر منهم اللف؛ من واحد غير قال ولهذا الإمام. خروج ونتا قي إلا 
يمنعالإمام حروج حنبل؛ بن أحمد الإمام عليه وسعه ه الخطاب، 
الإمامحروخ الصلاة من الماج فجعلوا الكلام، تمج وخطبته الصلاة، 

.(ص..النهار.انصافؤ لا 

٥٥٥٥٥

(.٢٣٢)للألباني "الصحبحت، انطر: )١( 
١٩٤الفتاوى،»مجموع ر.انثلر: >أ/آمآ(، الحاج لأبن »الدخل« )٢( 
)ا/\/تمام(.»زادالمعاد، )م(



ااوحقما|>ايج ا
القرآنوتلاوة بالذكر الاشتغال 

اممهكتاب تلاوة في يسرع أن له كثب ما صلى إذا الجمعة لحاصر ينبغي 
يومالكهف سورة قراءة استحباب الفقهاء ذكر وند ذلك، يحسن كان إن تعالى 

ترأأمن ت هال، ه الني أن هء الخيري سعيد أبي بحديث مستدلين الجمعة؛ 
الجمعتيزابين ما النور من له أضاء الجمعة يوم م الكهف مورة 

فكلالثمس، غروب إلى الفجر طلؤع بين ما الجمعة: بيوم والمراد 
الجمعة،صلاة بوقت خاصا ذلك وليس سورة، الهده لقراءة ظرف ذلك٠ 
حصلالعمر بحد أو صباحا قرأها فلو الناس، يعص يفهمه ند كما 

أءالمل٢،.واض اطه، ثاء إن المقصود 
ودعائه،تعالى افه بذكر أن فعليه القراءة، يحن لا كان ؤإذا 

ويزدادفيه، يقال الجمعة يوم غير في الأذكار من يقال ما كل فإف 
الوقت.لشرف غيره؛ على فيه الذكر كثرة استحباب 

عنحماد، بن نعيم رواية ص ٢( ٤ ٩ )٣ رمحه ، ( ٣٦٨الءاكم)\/أحرجه )١( 
عباد،بن مس عن الرماني، هائم أبي عن سير، بن هشيم 
ذرمناكيرا.ءنعيم ت الذهي قال نادء. الإمحأصحح ت الحاكم تال هئع. الخيري صعيل. 

منعدد عنه رواه وند الوامطي، الرماني هاشم ابي على مداره والحدث 
علىوتفه والمحفوخل اختلاقا، متته تى أن كما اختلاف، مده وفى أصحابه، 

كثيروابن والذهص واليهقي ائي الننال كما رفعه يمح ولا ، ^؛■، سعيد أبي 
ذكرلكن بالرأي، يقال لا مثله لأن الوغ؛ حكم فله موقوف أنه وهع وآخرون، 

نهيفيه، الجمعة ذكر بدون معيد أبي على موقوف الحل.ين، أن الباحثين بعضن 
أحاديث،اياب وفي الرماني، هائم أ؛ير أصحاب بحض بها تفرد شاذة زيادة 

يومالكهف، محورة فراءة في الواردة ااالأحادي.ث، انتلرت واهية. كلها أخرى 
الفوران.صالح بن ن فوزا بن الله عيد للدكتور ٠ الجمعة 

!٦٨الفتاوى، ءمجموع انظر: )٢( 



القرآنوتلاوة بالذكر الاشتغال - اسعة حضوو اح،كأم 

الفجرطلؤع من الجمعة يوم جمح ش الدعاء من الإكثار تحب ؤي
علىفيها احتلف ففد الإجابة. ماعة ممادفة رجاء الثمي غروب إلى 

اشرسول أن )هي يريرة أبى حديث ورد الساعة وش ممرة. أقوال 
يصلىوهو لم معجي بوائقها لا ّاعة ررنيه فقال؛ الجمعة، يوم دثر 

يقللهالبيده وأشار إياءا، أعطاه إلا افآليثا يسأل 
يوممح، . الحم، على الصلاة س الإمماو اماب اساء ذكر وقد 
.ذللث، على يحرص يالقراءة يشتغل لا الذي الصلاة وحاصر الجمعة، 

من*إذ قال: اش. رسول أن ه أوس بن أوص بحديث، نيلين م
ونيهالممخه، وفيه مص، وفيه آدم، حلى فيه الجمعة؛ يوم أيامكم أفضل 

تقالوا علي*• معروصه صلاتكم فإل الصلاة؛ من عالؤ فأكثنوا الصعقه، 
-تليت، قد ت يقولون - أرمت،؟ وفد صلائنا طك ض تم كٍفإ اض، رسول يا 

،.الأساء«١٢أجاد تأكل أن الأرض على حئ، اه »إن ق\د: 
والإمامحتى اشاص استدعى له محب ما صلى إذا من الناس ومن 

فليحرصعديدة، فقائل وفويثج كثيرا، حيرا نمنه حرم قد وهذا يخثلنؤ، 
منبالقيام أو للجمعة، مجيئه قبل براحة إما المحاس دفع على لم الم

®إذااممه.ت رسول قال قال؛ ها عمر بن اش همد عن ورد فقد ه. مجل
،.غيرْ'الإلى فليتحول الجممة، يوم مجلسه همي أحدكم ثص 

)_'A(.للووي رالأذكارا وانظر: (، ٨٥٢)رمطلم الخاري أخرجه )١( 
وأحمدوابنماجه)ا/ه؛"ا(، (، ٩١)م وازني (، ١٠ ٤٧رواْأ;رداود))٢( 

والحاكم(، ٩١٠)ان حبوابن (، ١٧٣٣)خزيمة ابن وصححه )آُآ/إح(، 
ارالأدكار،في النووي وصححه الذمي، محه وسكت، (، ٠٦•)أ/ (، ٢٧٨/١)

"(ir "، ٠ )وصعقه)ص٧٣(، المي.٠ على الصلاة رفضل تخريج في ١
»الخلل«في كما حاتم وأبي ( ٣٦٥)ه/ أ-اريخأ في كما المخاري أمثال الكار الأئمة 

)»_UU(،القيم لأبن الأفهام، إجلاء فانظر: مكر(، حديثه )هذا وفال: ( ٥٦٥)
الحديث،.هاوا دراسه في تيم أمعد ورسالة: (، ٦٨١رجِإ)Y/ لابن العاألُ و'مرح 

(.)ص٤٣١تخريجه مضى )٣( 



القرآنوتلاوة بالذكر الاشتغال - اسعة حضور احكام 

ؤيعحتملالنعاس، ئذب الحركة أ0 بالتحول الأمر في والحكمة 
بنومه،العمالة غيه أصابته الذي المكان من انتقاله فيه الحكمة أن 

واش
الجالسوظيفة على الكلام ني الظاهرة هذه حول كلمات مفت وقد 

العالمين.ربا ه والحمد الجمعة، أحكام قيل المجد في 
٥٥٥٥٥

(.n٢٨٤/الأوًلأر• ،نيل انظر: )١( 



ااوحقماوح،«سد ا
للخطبةوالاستماع الإنصات 

بوحههعليه يقبل أن الخهلبة في الإمام قمع إذا الجمعة لحاصر ينبغي 
تهيئاستقباله لأن نه؛ الصحابة لفعل جهته؛ غير يستقبل أو تدبره يولا 

وأقبلبوحهه استقبله فإذا كلامه، استماع في معه الأدب وسلوك كلامه اع م ل
فيماوموافقته موعفلته، لمهم أدعى كان ذهنه، وحضور وبقلبه يجده عليه 
منالعلم أهل عند هذا على )والحمل I الترمذي قال لأحالهل القيام له قمع 

حهلب(لإذا الإمام استقبال يستحبون وغيرهم؛ . الم؛، أصحاب 
استدارالجمعة في قائما حهلب إذا . )وكان ت القيم ابن وقال 

الخطبة(أوقت في تلهم . وجهه وكان بوجوههم، إليه أصحابه 
أوجدار على الاعتماد من الماس بعض يفعله ما أ0 يتبين هنا ومن 

وانظرالمعللوب، ، حلافهذا أل الخهليب ووجه القبلة تدبرين معمود 
فكيفالمملين، ليواجه القبلة تدبر يأن للمخهفب، الثمئ أذي، كيف 

والخهليبا؟!القبلة ويستدير الناس بعض ينصرف 

القيمابن قال . تقيدامتمنا مله أنصت، الخطسب، على أقبل فإذا 
إذاللخطبة الإنصايت، اكاسعةت )الخاصة الجمعة; يوم خواص ذكر في 

لاثمسلمان; حديث، في تقدم وقد القولين(لأ،. أصح في وجوبا سمعها 
رجت،المي الصفات، من الإنصات؛ أف يفيد وهو . الإمام؛،تكالم إذا ينمسننؤ 

الأحرى.الجمعة وبين بينه ما مغفرة عليها 
غيره،مع والحديث، والذكر القراءة عن مهللئا كون الوالمراد; 

لأذحالارتم،«)أ/آ'أ(.)؛(
١التحفة( مع -  ٢٨)ّآ/اكرمذىاا ارحامع )٢( 
(.rvvاوعاد«)؛/)رزاد )٤( (. ٤٣٠)؛/ المعاد،؛لازاد )٣( 



للخطةوالأسماع الأمان - ،، jumJIحضور احخام 

الذكرتجويز - تقدم كما - الخطية حال المجد تحية تجويز من يلزم ولا 
،.uص١١بدلل نت ذلك لأ0 مطلئا؛ 

ذلكيتم ولا وتذكيرهم، الناس وعظ الجمعة خطبة من المقصود إن 
عنوالبعد إليه، والإصغاء لييهليب يالأنمأت إلا المقاصد من وغيره 

يمغمها ذلك ويحو محمواك، أو ميحة أو ماعة أو لحية أو بيد العبث 
الاهتمام.وعدم بالإعراض ؤيئتر الإقبال، 

أتىنم اغتل، امن قال: السي. عن ه هريرة أبي دعن 
معه،يصلي ثم حطته، من يهمغ حش أنصت، تم له، قدر ما فصر الجمعه، 

•، أيامُل ثلاثة ومحل الأحرى الجمعة وبين بينه ما له عفر 
الوضوء،فأحسن توضأ امن ت قال الله. رسول أن .،، أيئا وعنه 

ثلاثةوزيادة الجمعة وبين بينه ما له عفر وأنصح،، فاستمع الجمعة أش ثم 
لغا((لم.نقد الحصا ص ومن أيام، 

يوماغتل قال: أنه المي. عن ها عمرو بن الله عبد وعن 
لمثم ثيابه، صالح من وليس - لها كان إن - امرأته حليسه من ومس الجمعة 

ومنبينهما، لما كفارة كانت، الموعفلة؛ عند يخ ولم الناس، رقاب، يتخط 
يتكلملم يلمع(؛ )لم ومعنى ،. ^ له؛^١٠كانت، الناص رتابر وتخطي لغا 
■إليه نل!محب ما يعر ستغز ولم 

مزعن النهي فيه لناء: فقد الحصا ص امن )قوله: النووي: قال 
إقبالإلى إشارة وفيه الخملبة، حالة في العتح، أنواع من وغيره الحصا 
المذمومالباطن هنا: باللغو والمراد الخهلثة، على والجوارح الملي، 

(.٢٦)( ٨٥٧)مسلم رواْ )٢( )صا،ه(. الناقة" »الأجوة اظر: )١( 
(.٢٧)( ٧٥٧)لم مأحرجه )٣( 
حن(،)منيم الألساني: نال (. ١٨١)• حزيمة وابن (، ١٠٤٧)داود أبو رواه )٤( 

.٧( ١ / )١ داود، أبي سن ارصحح 



لاو1محءلةوالأسماع الأمان - اسمة حضور احهكأم 

واوردود\ا،.
سماععن دثعال4 لأنه كاللغو؛ المز )جعز لأثير! ا ابن ونال 

الكلأم(روثعاو4 كما الخطبة، 
بوملصاحجك ئك *إذا نال؛ . المي أن ه هريرة أبي وعن 

فقديخطب، والإمام أنصت، ت الجمعة 
.أتمت، ت لماحيه بقوله الجمعة فضيلة ه نفعلى يموت كان فإذا 

أولىباب من ذللت، دون فما ؛المعروف،، أمر وهو 
يسصت،ولا لام، اليرد لا للخهلبة المسمع أن فالمختار ولهدا، 

ذكرفي النووي قال س، اض رمول بسنة واجس، الاستماع لأن العاطس؛ 
تعحريمعليه المنصوصن رالصحيح ت المسألة هده في الشافعية عند الأوجه 
.، (١ اللأم كرذ العاطس تثمين، 

؛لأحمد، الكوسج المسائل في القيم؛ لأبن الفوائدء ®بداغ دفي 
■ت،.اهآ/لا نال: الجمعة؟ يوم الرجل عطس إذا قك،: 

اللاميرد لأحمد: قلتح نال: داود: لأبي أحمد الإمام مسائل وفي 
ؤيثمت،مل!،: فيرد، الخهلبة يسمع ليس كان إذا قال: يخطب،؟ والإمام 

لمجق: اض يقول الخطبة. بمنغ لبس كان إذا نال: العاطس؟ 
أسمع:وأنا لأحمد قيل فلا، بمسمع كان فإذا [ ٢٠٤لالأء-راذ،ت ؤآنهتإه 

لا،قال: اللام؟ يرد يقول ما يدرى ولا بالخهلبة الإمام نغمة يجع رجل 

على.المأ)ا"/أهم(.الووي اشرح )١( 
الأنر)ه/هآأ(.لأبن الأصول، "جامع انئلر: )٢( 
(.٨٥١)لم وم(، ٨٩٢)البخاري رواْ )٣( 
(.٣٨٧)ا■/للووي مسالم، رثرح )٤( 
)Y/؟Y(.اسالسن، ورروضة (، ٥٢٤)إ/رالمبموع، (، Yr)؛/؛رالأم، انثلر: )٥( 
(.١٩٨/٣)راليي، وانظر: (، ٢٧٨٣)الفواند، ربداتع )٦( 



للخطيةرالاصماع الإنصات ٠ اليهعة حضور احكام 

الرجلأرى ت لأحمد قال رجلا سمعت دارين أبو قال . . . شيثا سمع إذا 
إليهاوح أو إليه أشر قال; يخمحلب؟ والإمام يتكلم 

المحاصرين؛على لم يلا فإنه يخملب، والإمام المجد لحل ؤإذا 
،.الخطبة١٢باستماع عليه الرد عن لانشغالهم 

الإمام،كلمه إذا ما يخف والإمام الكلام عن الهي من ؤيشى 
تتعلقلمصلحة الإمام كلم أو الموت، مكثر يصالح أحدا يكلم كأن 

آية،في حهلآ على الخْليسا ينبه كأن الملمين، تعي لحاجة أو بالخطبة، 
ذللث،.وتحو الخطبة، نى الاستسقاء عليه يعرص أو 

يوميخطب اض. رسول بينما ت قال هه أنس حدث الأدلة؛ ومن 
أنافه قالع المطر، يحثل اممه، رسول يا فقال؛ رحل، حاءه إذ الجمعة 
إلىيمثلر زلتا ى منازلنا، إلى ثصز أن كدنا ى فمهلرنا، فدعا، يمينا، 
اطه،رسول يا فقال: - غيره أو - الرجل ذللث، فقام قال: المقبلة، الجمعة 

.الءدينإأ٣، . . عنايصرقه أن اممه الخ 
الخعلبةفي الإمام مكالمة جواز )فيه حجر: ابن الحاففل نال 

رجلجاء نال: ه جابر حديمثؤ - أيما - الأدلة ومن لالحاحة(ل؛/ 
نال:فلأن؟® يا ءرأصليث، فقال: الجمحة، يوم الماس يخيلمث، والنبي 

ذاركع*لْ،.»قم قال: لا، 
٥٥٥٥٥

٢(. ٠٢)ا/المجهد• ايداية وراجع: )»_Ao(، داود لأبي أحمدا الإمام ائل ام
)1/س(أاوج،برع« 

(.٨٩٧)وملم ١(، •  ١٠)البخاري أحرجه 
(.١٩٨-  ١٩٧)ماااوغني« واتفلر: (، o«n/Y)ابري« »كح 

المهجيه.تبة حكم على الكلام عند تخريجه م تقل. 



ا||حكماسص ا
الخطبةق الدعاء عند يلبه يرفع لا 

الجمعة،حطبة في الإمام دعاء حاد اليدين رفع يقنع لا أنه اعلم 
بنبئر رأى أنه رئيبه بن عمارة عن ورد وقد امعين. للمولا للخطيب، لا 

رأست،لقد اليدين، هاتين اغ قبح ت فقال، يديه. رافعا المنبر على مروان 
المتنحة،بإصبعه وأشار . هكذا بيده يقول أن على يزيد ما اطه رسول 

حمعةل١،,يوم رواية: وفي 
وهوالخهلبة، في اليدين يرفع ألا السنة أن فيه )هدا النووي؛ قال 

وبعضلف البعض عن القاصي وحكى وغيرهم، وأصحابنا مالك، قول 
استسقى.حين الجمعة حهلبة في يديه رغ البي لأن إباحثه؛ المالكية 

لعارض(كان الرغ هذا بأن الأولون ، وأجا٠٢
المنبرعلى الأيدي رغ كراهة على يدل )وا الشوكاني: وقال 

؛دءه(أم.وأنهالدعاء حاد 
الدعاءعند أيديهم رقع )وأما الجمعة: بيع ذكر في شامة أبو وقال 

ال؛وطىل؛،.ذلك، على وتبعه قديمة( فبدعة 
حاليل.يه رفع للإمام )ؤيكره تيمية: لابن ااالأحتياراُت،،ا في وحاء 

كانإنما البي. لأن لأصحابنا؛ الوجهين أصح وهو الخطبة، في الدعاء 
علىاستسقى لما يا.يه لرم الاستسقاء في وأما دعا، إذا بإصثحه يثير 

اوحبر(رْ،.

(.٤١١)ه/للروي ب »ثرح )X( (. ٨٧٤)لم مرواء )١( 
)"ا/خ«ّا(.»نلالأوٍلار«)*ا(
)._U؛Y(.بالأتباع، و»الأص والحوادث،، البدع إنكار عر »ابعث، )٤( 
(.٤١٢)آ/الباري، »ذح وانفلر: )ص'خ(، ءالاحتباراتج، )٥( 



ا ا

يخطبوالإمام المسجد حبه تق 

تحيهيصلي فإنه يخطب، والإمام الجمعة يوم المجد لحل إذا 
وذللث،الخطبة. لماع ليمؤغ عليهما؛ يريد ولا حقيقتين ركعتض المجد 

حاء»إذا فقال: حطب المي. أن ه اض عبد بن جابر عن ورد لما 
ءفليركعرواية: وفي ركضن*. فليصل الإمام حرج وتد الجمعة يوم أحدكم 
قهماألا،.ولتجزز ركعتين 

حتىيجلس لا يخطب والإمام الداخل أن على صريح دلل فهدا 
مشروعيتهابعدم فال من على حجة وهو المسجد، تحيه ركعتين يصلي 

وماناهض، غير فهو وأمثاله الحديث، هدا عن يه أجابوا وما الخهلبة، حاد 
صريحنص )وهدا الحدين،. هل.ا عن ه المؤوي الإمام قول أحس 

صحيحاويعتقا.ْ اللفظ ط! يبلعه عالما أظن ولا تاؤيل، إليه يتطثق لا 
فيخالفه(لىب

يجلسفلا المجد، أحاكم لحل ءإذا قتادة: أبي حديثإ أن كما 
الخطبة.حال التحية أداء وهت، بعمومه يتناول ركعتين* يملى حى 

كما- قبلها للجمعة منه لا فإنه للجمعة، تبليه منه الركعتان وليتؤ 
•بعدد مفيد غير مهللئا نفلا الإمام صعود تبل اكاحل يصلي بل _ تقدم 
المجدتحية هما ؤإنما 

حادالتحية يملي فهل يؤذن، والمؤذن المسجد لحل لو لكن 

(.٨٧٥وسالم)(، ١١١٣، ٨٨٨)المخاري أحرجه )١( 
(.٥٥٢-  00)أ/\»اوجموع« وانظر: )أ/آاأ(، رشرح.سالم« )٢( 
!٥٩)شامة لأبي والحوادت،• البدع إنلكر على ، lpUhكتاب انظر: )٣( 



يخطبوالأمام المجد تحية ش س الخسة حضور احظام 

فراغه؟يعد يصلي نم يجيبه أو الخهلبة، لأسماع يفيغ الأذان؛ 
الحال؛هذه في الموئل يتاح ولا المسجد تحيه يصلي أنه الذااهر 

كماالجمهور، عند مستحبة المؤذن إحابة فإن ٠ اكد الحهلية اسماع لأية 
القولالملف من قوم عن الهلحاوي حكى وقد حجرأ ابن قفل المحا ذكره 

المؤذنسمعتم رإذا قوله في الأم صيغة من ظاهر وهو ،، ^الوجوبل 
الموذزارم-يقول مامثل ثقولوا

عنورد بما الوجوب عن صرن الأمر هذا أن العالماء ذكر وقد 
تمعي وكان الفجر، طالع إذا بغير . اش رّولا كان ت نال ظبع أس 

اضأكر اش يقول• رجلا فمع أغار، ؤإلأ أمالئ، موذثا مع ّفإن الأذان، 
اض.إلا إله لا أن أشهد قال: ثم »عر رسول نقال أكر. 
هوفإذا النار®. من اض رسول فقال اض، إلا إله لا أن أشهد 
حىُ"■دام 

إذقال؛ ما مثل فقال المؤذن، أجاب الرسول. أن يحتمل لكن 
قول،ابق ايوالأمر فعل، هذا إل نم ، ذللث، ينفي ما الحديث في ليي 

رالأمة١الخاص القود يعارض لا منه. والفعز 
الغزيرثبن لمالك قوله. الوجوب عن المارق أن والأظهر 

ولنومكمآحدكم، لكم يؤدن نالالصلاة، حضرُت، ،رإذا ت معه ومن 
إلىداعيه والحاجة تعاليم، طام المقام أن الدلالة: ووجه ،، أكبركما'ل

عندهلبثوا وقد الجي.، على ولدوا الذين هؤلاء يحتاجه ما كز بيان 
متابعةفي النبي قاله بما علم عندهم يكون لا وقل يوما، عشرين 

الاثار،ساني •ثرح )٢( (. ٩٣)آ/»تح )١( 
(.٣٨٣وملم)(، ٦١١)المخارى أحرجه والحل.ث الأوطارا)آ/بمه(، اتل )٣( 
)ا/آ؛ا(االآىر« معاني اشرح وامملر: (، ٣٨٢)لم مأحرجه )٤( 
)آ/هه(.الأرطار® و»ّ (، ٩٣)٢;ابرى« »ثح انفلر: )٥( 
(.٦٧٤)وملم (، ٦٣١)المخاري أخرجه )٦( 



يخطبوالإمام المجد نحيت ني - ال،بمعة حضور احكام 

أنعلم إليه الحاجة دعاء مع ذلك سان . النبي ترك فلما الأذان، 
واجبةغير المتابعة 

كانواأنهم مالك أبي بن ثعلبة عن رااووءلأ« في ورد وقد 
خؤجفإذا عمر، يخؤج حش الجمعة يوم يصلون الخطاب ين عمر زمان في 

فإذانتحدث، جلسنا ررقال المؤذن، وأدن المنبر على وجلس عمر 
٠أحد منا يتكلم فلم ، أنصتتا يخْلب عمر وقام المزذنون سكت 

اه.الأذان(ص.حال الكلام جواز )وفيه الووى: 
لصلاحيةللاستحباب المؤذن ياجابة الأمر كون صح فإل تقدم، ما وعلى 

وهيمسألتنا، إلى بة بالنواضح فالحكم الوجوب، عن الأمر لصرف تميم ما 
الخطبة.استماع وهو واجبا، لأمر لبجغ الأذان؛ حال المسجد تحية يقدم أنه 

بدليلأكد، الخء1بة استماع أن فالظاهر للوجوب الأمر إن I قلتاؤإن 
حالالكلام يحرم ولا الإنصايت،، ووجوب الخطبة حال الكلام تحريم 
الخعلبةلماع يتفمغ بأن مأمور الداخل أن ذلك، يؤيد ومما الأذان. 

ركعتين،ررفليركع •' لقوله المجد؛ تحية ، بتخفيفولو ذلكا أمكنه ما 
الصلاة؛، ULJالتخفيف، مثروعية )فيه الث.وكانىت قال مهما،،. وليتجوز 

اه.الخءلثة(ل؛،.لمماع ليتفئ 
لهاستحبا المؤذن مع فالمجد لحل )ؤإن قدامة! ابن وقال 

يقللم ؤإن الفضيلتين، بين جمعا يقول ما مثل ؤيقول لتمنغ، انتفلاره 
أحمد(عليه نص بأس، فلا الصلاة وافتح كقوله 

يمليأن فينبغي الجمعة، في وأما الجمعة، غير في هدا أن والذلاهر 
أعالم.واه الخطبة، استماع لأجل التحية 

)آ/هي(.راالثرحاسمااانظرن )١( 
،٠٥٥ )أ/ ااالمجموعا٠ في النووي وصححه ١(، )\/T' ®الموطأ، في ماللثط أحرجه )٢( 

)ص\،م(.المنة، ®تمام وانظر: 
(.٢٩٣)مالأوطار، ®نل )٤( )أ/'هه(ّ ®المجموع، )٣( 
)آ/بما/(.»الغنى، )٥( 



اص انمكم ا
الحمعة؟تدرك بم 

 ُ ٠ ُِ. الخطبةمن يدرك لم ؤإن تامة، ركعة بإدراك إلا الجمعة ئدرك لا 
معهأدرك أو الثانية الركعة يركع أن مبل الإمام مع يحل فمن شيئا، 

وهذاصلاته، وتتم أحرى بريئة فيأتي الجمعة، صلاة أدرك فقد الركؤع، 
ذلكودليل المسألة، في الراجح وهو العلم، أهل من الجمهور قول 

منركعه أدرك ®من .I اض رسول نال فال! هع هريرة أبي حديث 
الصلأة«لا،.أدرك فقد الصلاة، 

الجمعة.صلاة ت ومنها الصلوات، جمغ يثمل عام نص وهدا 
)ياب،ت بقوله لاحام٠رهاا في الحديث هدا على آةة؛بج اكرمدى بوب وقد 

عندهذا على )والعمل ت قال ثم ٠ ركعة( الجمعة من أدرك فيمن جاء ما 
منركعه أدرك من : قالواوغيرهم، المي. أصحاب من العلم أهل أكثر 

يقول:وبه أربنا، صلى حلونا أدركهم ومن أحرى، إليها صلى الجمعة 
ؤإمحاق(وأحمل-، والشافعي، المبارك، وابن الثوري، سفيان 

رأسهرغ أن يعد يدركه كان ركعة؛ من أفت الإمام مع أدره من أما 
فاتتهفمد التشهد، في أو جود، الفي أو الثانية، الركعة ركؤع من 

ركعةمن أقل أدرك من أل مفهومه فان المتقدم؛ الحديث، لمفهوم الجمحة، 
للصلاة.مدركا يكن لم 

الإماممع يحل قد كان ولو ركعات، أربع طهرا يمليها أن وعليه 
القولهو ا وهلل مجلاها، ثم الفلهر نوى الإمام ملم فإذا الجمعة، بنية 

عنفؤع الفلهر لأن بغيره؛ العمذ الماس يع ولا - الأو4 ثاء إن - الراجح 

(,٤٠٣»جاْعاكرمالى«)'آ/'آ«إ_ )٢( تخريجه. تقدم )١( 



الجمعة؟تدرك يم - الج«اوة؛ حضور احذ1م 

بدل.إلى أصل من انتقل فقد الغلهر، إلى الجمعة من انتقل فإذا الجمعة، 
الونن،أا،.فرض وكلأهما 

الإماممع وأدرك الزوال فبل الجمعة صليت إذا ما ذلك من ؤيستثتى 
بماليهاولا ركعة، منها يدرك لم لأنه جمعه؛ يتمها لا فإنه ركعة، من أفل 

الفلهروقت لحل فإذا نفلا فيتمها الفلهر، وفت، يدخل لم لأنه ؛ ظهرا
.١^٢٢واه الظهر• صلى الزوال 

هت! ه ه ه 

(,٦٢- )0إ\\• السع، وءالثرح (، ١٩٠- \ A^/T)»الغني« انظر: )١( 
<.٦١)ه/انمع، وءاكرح (، ١٩•)م »اسني، انظر: )٢( 



ا_ vmاسم ا
الجمعةبعد الصلاة 

عنندامة ابن نقله أربعا، أو ركعتين بحدها صلى الجمعة صلى إذا 
رواهما ذلك على دل وقد . متا أو عنه؛ رواية وفي أحمد، الإمام 

فليصلالحمعه، أحدكم صلى ارإذا هال! . اض رسول أن خهء هريرة أبو 
فليصلالجمعة، بعد مصالتا منكم كان "من رواية■ وفي ، أريئا، بعدها 

ليسوأنه للأمر، المارق بيان الرواية هذه وفي ،• أربعاءال بعدمأ 
ممليا؛امنكم كان 'رمن لقوله! للامتحباب؛ بل للوجوب، 

بعديملي . اه رسول كان فال؛ ها عمر ابن عن نافع وعن 
•^٤٢في ريتن الجمعة 

الجمعة،هبل الصلاة يعليل عمر ابن كان قال؛ - أيما - وعنه 
يفعلكان . الله رسول أن ؤيحدث بيته، في ركعتين بعدها ؤيمالي 
ذلكلْ،.

أنهذلك(؛ يفعل كان اممه رمول )أن بقوله؛ أراد شامة؛ أبو هال 
المجد،في يصليهما ولا بيته، في الجمعة بحد الركعتين يملي كان 

.المستحب هو وذلك 

الأمةأمر . النبي أن )والحاصل داويا؛؛ أبي سن  ١٠سارح وهال 

(.٨٨١)لم مرواْ )٢( (. ٢٤٨/٣)»اسي» )١( 
(.٤١٨/٦)سلم، على الورى >ثرح )٣( 
(.٨٨٢)وسلم (، ٩٣٧)الخاري رواء )٤( 
أنهالعراقي عن )م/مام( الأوطار، •انيل في ونفل ١(،  ١٢٨)داود أبو رواْ )٥( 

)٦,



الجمعةيعد الصلاة — الصعة حضور احهكام 

يمنيهولم ذلك وأطلق الجسة، بعد ركعات أرع بصلاة بهم مخضا أمرا 
عمرابن حديث في كما ركعتين على . واقتمحارْ البت، في بكونها 

سهما(لالمعارصة لعدم الأرح مشروعية ينافي لا 
عليمنهم الصحابة؛ من طائفة عن مرؤية فهي ركعات، المئ وأما 

وهذارآ،•هذا بين جمعا أجمعين؛ ه موس دأبو عمر وابن 
جاز،المسجد ني صلاها ولو أفضل، المنزل في المنة هد0 وصلاة 

الصلاةأفضلية على يدل ومما ،• الأربع^ أو الركعتين بين ذللث، في فرق لا 
اوكضفأرا،،إلا يسه في المرء صلاة الصلاة ءأفضل فوله.: المنزل في 

أعلم.واف ذلك، وتقدم 
٥٥٥٥٥

(.٤٨١)م اكمد« »ءون )١( 
المزعلمعد ت تحقيق ظه تيمية ابن الإسلام لشيخ الجمعة، ءسة ت اننلر )٢( 

Tn_( ،) :المش•وانظر•
(.٣٤٣- ٣٤المة«)صاا-سامانظر: )٣( 
(.١٨١)ص تخريجه تقدم )٤( 



ااسث> اص ا
والحمعةالعيد احتمع إذا 

الجمعةوجوب ممهل واحد يوم ني والجمعة العيد اجتمع إذا 
ودليلالعلم، أهل أقوال من الأظهر على العيد، صلى عمن وحضورها 

شهدتهل ت سأله سفيان أبى بن معاؤية أل خه؛أع أرنم بن نيد حدبث، ذللث، 
فكيفت تال نعم، ت نال واحد؟ يوم في اجتمعا عيدين . الد رسول مع 

يصليأن شاء امن فقال! الجمعة، في رحص ثم العيد صلى قالت صنع؟ 
سل«لأ،.
يومكمم *اجتمع نال: أنه س اض رسول عن ه هريرة أبي وعن 

مiح٠عوناال٢،.ؤإنا الجمعة، من أجزأه شاء فمن عيدان، هدا 
منفقال! وجمحة، عيد بوم فى ي، حملأنه ت خهئع عثمان رعن 

يرجعأن أحنا ومن فلينتفلر، الجمعة ينتظر أن العوالي أهل من أحنإ 
^٣٢.أذنت، فقد 

فيالجمعة، صلاة عن تجزئ العيد صلاة أن تفيد صحيحة أدلة فهده 
مخصصة؛الأدلة هده وتكون . حضورهايجب فلا العيد، صلى من حق 

ألجمب)رو بن للثأترء نردثه إدا ءامتوأ اقن ^؛١^١ تعالىI قوله لعموم 
٩[.]الج»عت: اظه ودروا أم ذَؤ إثت، 

وأحمل.ماجه وابن (، ١٩٤)"Y/والنسائي (، ١٠٧٠)داود أبو أخرجه )١( 
(A/Y'T .)*، مجهول،نهو رملة، أبى بن إياس إلا ثقات، رجاله حديث وهو

الحديث.صيغ المديني بن عالي أن ( ٩٤)Y/ ااالتالخ؛صا ني الحافظ• نقل لكن 
(:yrw»الزواندا)\/في فال (، ١٣١١)وابن (، ١٠٧٣)أبوداود أحرجه )٢( 

٠ثقات، رحاله صحح، د إمنا ءاهذا 
(.٥٥٧٢)المخاري أخرجه )٣( 



والجمعةانمي اجت،ع إذا - ايبمعم حضور اح،هام 

لمومن شهودها ثاء من ليشهدها الجمعة شم أن للإمام ؤينغي 
الأجر،لينال أكمل، فهو والجمعة العيد او الإنصلى ؤإن العيد، يحفر 

الظهر،صلاة عليه ننصح فإنه الجمعة، يمذ لم من أما بالفضيلة، ؤيحفلى 
وحده،صلى ؤإلأ فذاك، جماعه حفر فإن العلم، أهل جمهور قول على 
أعلم.واف 

٥٥٥٥٥





اك\ص

اسمالمراة حضور أحكام فى 

فصولثلاثة رمه 

المجد.المرأة حضور حكم م لأول ا٠ 
المجد.حضورها شروط م ت لثاني ا٠ 
ءنالرحلفىاكلأة.المرأة يها ١^،-^ الأحكام أمم م لثالث: ا• 





٢٧٠

الأولالضعل 

اام،،م١^٥ حضور حكم في 

ومعالناس. مع وتملي المجد إلى تخرغ أن للمرأة الإسلام أذن لقد 
.غيرهاتفتن ولئلا لها، أستن لأته بيتها؛ في تصطلي أن عر حثها فقد هدا 

تمنعوا®لا .ت اه رسول قال ت قال ه عمر بن اممه عبد فعن 
لهنءحير لبيوتهن الماجد، نساءكم 

فقالتس اش رسول إر جاءت أنها هات الماعدية حميد أم وعن 
فيوصلائك علمت، ارتد ت فقال ، معلث، الصلاة أحب إني ،؛ ٥١رسول يا 

منحيت حجرتك في وصلائك حجرتك، في ّلأتلث، من لك، حير بيتالث، 
ئوملث،،مجد في صلاتك من حيت دارك في وّلأئكا دارك، في صلاتك 

.، الجمامهءر مجد ر صلاتك من حيت هومك( مجد ش وصلائالث، 
أفضل؛الإخفاء في صلاتها كون )ووج،، حجرت ابن الحافظ قال 

مناء الثأحدث ما وحول بعد ذلك، ؤيتأكد الفتنة، من فيه الأمن ئحقق 
الت؛رجواترغ(ص.

التاسع،القرن في زمانه في هذا قال قد إه حجر ابن كان ؤإذا 
منرماننا في اء التعليه ما العلم أهل من وغيره هو رأى لو ، فكيف

بشواهده،صحيح حدين، وهو (، ٣٣٧)ه/وأحمد (، ٥٦٧)داود أبو أحرجه )١( 
أنالغلاهر لكن جيد. بإستاد ( ٥٧٠)داود أبي عند ظه مسعود ابن حدين، ومنها 
المعنمح،جهة من يربيها ما لها لكن محفوفلة، غير لهن« حير ٠اوسوتهن حملة 

(.١٢١)الحل.يث، لراقبمه. المحررء زوائد )لثرح ت انثر 
فيماله حن، أحمل ؤإستاد ( ٩٥)م/حزيمة وابن (، ٣٧/٤٥)أحمد أحرجه )٢( 

المذكور.هه عود مابن حديث، منها شواهد، وله (، ٣٥٠)Y/ الباري، افتح 
(.٣٥٠»نحابرى«)آ/)م(



المجدالمرأة حضور حكم ش — انمسجد انمرأة حضور أحثام 

علىضة أفضل محي حتى ، oIjjLpكاسيات متطيبات متبرحات حروجهن 
.الحرام! اض ست في الأرض: وجه 

الماجد،وغير المساجد إلى خروجهن بمحرم مثل أن رب لا 
منالإسلامية المرة أين ولكن لهن، الإذن وعدم منئهئ ولتهن على رجي، 
تعالىاض فإلى لمائا، يحرك ولا ؤلريا يرفع لا أكثرهم إن أمورهن؟ أولياء 

.!المشتكي!

حديث- الحديث هذا من )يستفاد : احمدا؛الإمام ني شارح؛اموقاله 
وعبادةصلاتها ش حتى شيء كل مي المرأة تستر مشروعية — حميد أم 

أرثيهالهدا وأوفز؛ أعفلم ثواثها كان أستر مكان في كانت وكلما ربها، 
يرشدلا س وهو الناس، عن وأبعده بيتها مي مكان أخفى إلى المي. 

فيلها مسجد ببناء وأمرت بإرشاده، بالعمل فبادرت خير، كل إلى إلا 
ماتت،حتى ه الله تعبد زالت ولا وأظلها، بيتها في لها ناحية أبعد 

اض(لا،.رحمها 
عمر:ناداه حتى بالعثمة اش. رسول أعثم قالت،: نهأ عاسة وعن 

منغيركم أحل ينتظرها ما  ١١فقال: النبي فمج والصبيان، اء المنام 
فيماالعتمة يصلون وكانوا المدينة، في إلا يومئذ يملى ولا الأرض® أهل 

الليلثلث، إر المفق يغبب، أن بين 
وحضورهنالمجسحد فى النماء وحول على ئد الحديث فهدا 

'عليهن*بواجب هدا وليس الجماعة. 
م

شهودهنأ0 محي حلاف فلا النساء، )وأما حزم' بن محمد أبو قال 
حجرهنمحي . الني نساء كوذ الاثار محي صح ومحي فرصا، ليس الجماعة 

المساحد(أم.إلى يخرجن لا 

أور.لكان ه ولوقال: »بالوغالأئنى«)ْ/\'ا،ا(. )١( 
ا)؛/آ"ا<ااالمحاى« )٣( (• )٤٧ص نخر؛ج* مل-م )٢( 



المجدالمرأة حضور حكم ر ~ المسجد المرأة حضور احكام 

جد،المإلى الخروج في ولثها أو زوجها المرأة استأذنت ؤإذا 
قعنبذلك؛ أمر . الرسول لأن لها؛ يأذن فإنه المعتيرة، بالشروط ملتزمة 

إرياللل ايكم نا-ئآذنكم ارإذا ت قال الني. عن هآ عمر بن اغ عبد 
^٠^١،.فآذنوا المجد 

الذإماء تمنعوا *لا نال! ه اض رمول أن هإ - أيما _ وعنه 
اش«لى.ماجد 

٥٥٥٥٥

(.٤٤٢)ومسلم (، ٨٦٠)البخاري أ-محرحم )١( 
(.٨٥٨)هذا من بأؤلول البخاري وأ->رحبم (، ٤٤٢)لم مأحرجه )٢( 



٢٧٨

الثانؤ|اف}بموو 

المسجدالمرأة حضور شروط في 

أفلليها أو لزوجها يحئ ولا المجد، إلى تخرخ أن للمرأة ليس 
ثنحىويعصها النص، عليه دل يعصها العلماء. ذكرها يثرومحل إلا لها يأدن 

هي:والشروؤل ، ٢١يي؛^١٠^له لمشاريه ؛المنصوص؛ 
لناغال ثالت: ها الثمفية نس، عن ورد لنا متطنة. تكون ألا - ١ 

تأي طيثا*لأأ،؛ ئس فلا المجد، إحداكن شهذيئ، ®إذا افه.ت رسول 
الفتنةأساب، من الهلسن، لأن تتهثن،؛ فلا المسجد حضور أرادت، إذا 

والحليالفاحرة، كالئيامحت، الزينه؛ يه ؤيالحق الرحال. شهوة وتأحريلئ، 
إلىخروجها عنال المرأة تكون أن يل فلا هاوا، ونحو الغلخال، وصوت، 
الرحال.يثير ما كل عن والبمد التستر من تامة درحة على المسجد 

الرحلإلى تنقلن فلا ربها، أمرها كما يصرها ثئص أن - ٢ 
[.٣١]الور: ه آتيين من بمقصن ههميننم، ظ تعالى؛ اممه تال الأجنى• 

مرإلى النظر من، عليهن حرم عما )أي: ^؛ ٤٤كشر ابن نال 
تنظرأن للمرأة يجوز لا أنه إلى اللماء من كثين ذما ولهدا أزواجهن، 

.(أم.. أصلا. شهوة بغير ولا بشهوة الأجانب، إلى 

وأكثرالعلما؛ من الجمهور عليه الن.ى رالصحح فقمبI النووي ونال 

(.٢٣٦)n/اوان« رأضواء انظر: )١( 
(.٤٤٣)لم مأحرجه )٢( 
(.٤٦)n/ي ابن "■ضر )٣( 



المسجدالمرأة حضور شروط ش . انمسجد اثمراة حضور احثام 

عليهيحرم كما الأجنبي، الرجل إلى النظر المرأْ على يحرم بأنه الصحابة 
النظرإوها(لا،.

سببالمرأة إلى الرجل نغلر أل فكما مشتركة، الفتنه أن ينب ولا 
به.للأفتان سب، إله نذلنها لكJلالثج بها، الأنتان 

فإنية. منمنه يخاف، ما المجد إلى الهلريق في يكوذ ألا - ٣ 
الفتةلنغلنة خروجها؛ حن، المئاق من عليها ؤثخثى آمن غيز الهلريق كان 

الصاد.وتحمق 

نتستريدنها، حمح بستر الشرعي الحجاب متحجأ تكون أن - ٤ 
أنالأحر واليوم باض نومن لامرأة يحئ ولا والقدمين، والكمين الوجه 
فيهى عبادة لأداء تذهب وكميها، وجهها عن كاشفه المجل إلى تخرج 

منغيرها وعلى نفسها على جنت بما عقلتم بإثم سوء ولكنها أفضلا، سنها 
الشهوة.دواعي وتحريلث، الفتنة 

تتقدمولا المجد، في ولا الطريق في لا بالرجال؛ تختلظ ألا _ ٥ 
عنهم.بعيدة حلفهم تملي بل ازجال، أماكن إلى ولا الرجال صفوف إلى 

احير.ت الله رسول مال نال؛ ه هريرة أبي عن ورد وند 
وشرهاآحرها، النساء صمون، وحير آحرها، وشنها أولها، الرحال صفوف 

أئلها«رى.
التأمين،في ولا القراءة، في لا الصلاة؛ في صوتها ترفع ألا - ٦ 

لقولهبالتصفيق؛ الأخير في تكتفي بل مها، إذا الإمام بيه في ولا 
للئساءلأ،.والتصفيق للرجال، ٠التسبيح 
الهلرقات،في الرجال يزاحمها لئلا الرجال، قبل تنصرف أن - ٧ 

٣ْ(.٣/١٠يم«)عال الووى ،شرح )١( 
(.٤٤لم)• مأخرجه )٢( 
(.٤٢٢لم)وم(، ١١٤٥)البخاري أخرجه )"١( 



المجدالمرأة حفور شروط ني - المسجد اثمراه حضور أحكام 

كان. النص أن ها• ملمة أم عن ورد وقد احي. المأبواب على أو 
.يسيرا مكانه في يمكث منم إذا 

منينصرث من ينفد لكي - أعلم واه - فنرى شّهاب: ابن قال 
،.الرحال١١يدركهن أن قل الماء 

أحوالالإمام مراعاة ت الحديث روقي حجرت ابن الحافظ قال 
وفيهالمحذور، إلى ينمي فو ما اجتناب في والاحتياثل المأمومين، 

فضلاالئلرقات، في للنساء الرحال مخالعلة وكراهه التهم، مواصع اجتناب 
٠المسجد. فى يحضرل كن النساء أف وفيه . ٠ البيوُت٠ عن  ٠( ٠

يثيرما كنأ ض والنعي بالئتر مأمورة المرأة أف القول وفمارى 
.حصوصاالمسجد ؤإلى عموما، منزلها من خروجها حاد الرجال 

ولتعلمتعالى، اش حدود عند وقافه تكول أن لمة المالمرأة وعلى 
الدىهو المسجد إلى تُمج أن لها وأباح بالصلاة أمرها الذي أل يقيثا 
وتعصيهالأول فى تهليعه فكيفا والحياء، والعفة والحشمة بالحجاب أمرها 

تودي، كيفالشاؤع؟ عنه نهى ما بفعل مأجوره تكوف كيف لثاني؟؟ اش 
المحاصىلأن نانمة؛ صلائها تكوف أن يبعد لا إنه محرمه؟ وسيلئه مباحا 

ينقصها.فإنها الأعمال، ئبْلل لم إذا 
أفضلفي اء النمن كثيرا ترى عندما القيتح ليحرق الأسى ؤإن 

الوجه،وكثف، التبئج، من عليه هى وما - الحرام اف ستا - البقاع 
علىبقعة أقدس فى عغليمة عبادة لأداء ذاهباُئا وهن المحاسن، ؤإظهار 

لحولاالأبواب عند أو المهلافا، في للرجال مزاحمتهن ثم الأرنحن، وجه 
المطاف،ساحة في للصلاة النساء بعض تقدم ذللث، إلى أضم، وخروجا، 

يمرونوالرجال الأفضليه وأين أقفزا ذللئ، أف نفلن الكعبة. من قريبا 
النماءصموئ، ءوسؤ المتهدمI الحديث، في يقول والرسول. حولها 

اوارى»انح )٢( (. A'T)الخارتم، أخرجه )١( 



المجدالمرأة حفور شروط م — المسجد انمراة حضور احكام 

وتصليالرحال، تزاحم ذهت إذا في، الرحال. من لقربها أي؛ أولها*؛ 
.انمازإ!فاض فىأطكهم؟أ

ميماولا الأبواب،، في الرحال مزاحمة من تحاور أن المرأة وعلى 
تبادرأن ؤإما الناس، حنلمه تذم، حتى تنتفلر أن فإما الخروج، في 

أنالمعلوم فمن ؤإلأ الرحال، يدركها أن قبل الإمام ملام بعد بالخروج 
ولكنانصرفن. قد اء التأن يروق ما بقدر يثبتوا أن للرجال المستحئ، 

,فقهون.لا أكثرهم 
حمليما تأنتا متعين؛ هدا بل ، اء للتأبواب، تخصيص والأولى 

العفليمة.المصالح س فيه لما الأول، القرن في 
٥٥٥٥٥



^TTTTiTnn^^^
التاكامحبمل 

ارصلأْسض ارحل ص ممردبهااسمأْ اهي أهم في 

المرأةأن - الملأة ومنها - الشرعية الأحكام في الأصل أ0 اعلم 
إلاالمرأة، حق في ثبت الرحل حق في ست فما فيها، الرجل تشارك 

بهاتنفرد ائل مالصلاة أحكام في حاء وقد استثنائه. على الدليل دث ما 
يلي!ما الأحكام هده وأهم ذللث،، تفيد أدلة لوحوي المرأة، 

الإمام؛حالف، المرأة موثق — ١ 
الرحل،حلف، المرأة تقم، أن المنة أ0 الملم أهل بين حلاف لا 

وقفآخر رحل معه كان ؤإن حلمه، وقفت، امرأْ ومعه رحل صلى فإذا 
الرحال، وقفاء ونرجال حفر ؤإن حلفهما. والمرأة يمينه عن الرجل 
صماالرحال بحد المساء ، تقفنم صفومحا، أو واحدا صما الإمام حلمإ 
صفوهارا،لأأو واحدا 

بيتنافي ؤيتيم أنا صليت، قال ظقع أنس حديث، ذلك، على دث وقد 
حلفنارى.- نليم أم - وأمي س الني ، حلف

الرجالصفونج ررحير .ت اض رسول قال قال؛ ثه هريرة أبي وعن 
ؤأولهاءرم وشنها آجزها، الماء صمون، وحير آحرها، وثمها أولها، 

اءوالمأولها، للرجال الصفوف حير أف على الحديث، فدئ 
،.الرحالل حلم، تكون الماء أن يقيل وهلءا بالعكس، 

الأحكام®من والماء الرجال فه يخلف فا "الإحكام انظر: )١( 
تقدم.وقد (، ٦٥٨)لم وم(، ٧٢٧)البخاري )٢( 
(.٣٢١)الإنْة« •أحكام )٤( • قريتاتخريجه تقدم )٣( 



المرأةيها تفرد التي الأحكام أهم ش - ال4سس انمواة حضور احعكام 

وعنالرحال عن وسعد حن نتأ أن المجد حفرت إذا المرأة وعلى 
كلامالنساء تسمع أو الصفوف، كثرت إذ الاحتلاثل يحصل لئلا صفوفهم، 

الفتة.وتحصن بهم، القلمثا فيتعلق حرلكيهم، وترى الرجال 
حديث،- ابق المالحديث، بالمراد أن العلماء ذكر وند 

وأماواحال.، مكان في الرحال نع يملئن اللاتي النساء _1 هع هريرة أبي 
فهن- احي المبعض في يوحد كما - بهن حاص مكان في صلين إذا 

•، آحرهار وشرها أولها صفوفهن حير كالرجال، 
صفرياالصلاة في يقمن المساء أل الحديث هذا أفاد وقد 

بتسويةالأمر في الأدلة لعموم صفومهى، يسوين أن وعليهن منفردايتح، لا 
فالأول.الأول الصف وتكميل المزج، ومحي الصفوف، 
تصحلم عير دون من النساء صف، حلفظ منفردة المرأة وقفن، فان 

الرحلحكتر حكمها فيكون العلم، أهل قولي من الراجح على صلالها 
الرجال،لأحكام اؤيه مالنساء أحكام لأن الرجال؛ صم، حالم، المنفرد 

حلفىالمرأة وقوفي، امحتثناء على دليل هتا وليس الل.ليل، استثناه ما إلا 
صفحالم، المنفردة المرأة وقوف استثناء على الدليل ؤإيما النساء، ؤ صف

؛-^٢٢كما الرجال، 
فييوجد قد كما - الناء صفح ، حالفالرجال أو الرجل صم، ؤإذا 
الصلاةصحن، - الناس كثر إذا رمضان في أو الحج أيام الحرام المجد 

٠٢٣٣١أهل قولن من الراجح على ذللث،، مثل في الصرورة لوجود 
إرينتقل بل الصلاة، فى امرأة بجانب يقف ألا للرجل ؤينبغي 

الرجلصلاة ولا المرأة صلاة تبثلل ولا بها، الافتتان حثيه آخر؛ مكان 

Ai'T/l)لم، مض الروي »شرح انظر: )١( 
)ص«م(.الأزمة(• »أحك1م (، T'،\n/YT)'الئتاوى(• ارمجموع )٢( 
الإمامة«»أحكام )٣( 



المرأةبها تتفرد التي الأحكام أهم في — اكسءءاو المرأة حضور احهقام 

_،الملم أهل يولي من الراجح على - الرجال صث في المرأه رفقت إذا 
فيتفتنه لئلا ، عنه تبتعد أن أمرها يجانبه تقت أن امرأة أرادت ؤإذا 

.وسعاله صلاته 

النماء:إمامة «وةف - ٢ 
مجمعني كى أو الملام، انقضت وقد المجد اء ندحاك لو 

كانتلو وكدا حماعه، يصليى أن لهن جاز — مدرسة أو كبيت — حاصى 
ءادةل٢،.ذنالث، يتخذ لم إذا افاله، الصلاة 

أمامهى؛تبرر ولا الصف،، ومهل فى النساء إمامه تقم، أن والمنة 
ا'لئضص.مها مهللوب والرأة أمض، ذللأ، لأن 

نيبزورها كان السي. أف ت نوفل بنت ورثة أم عن ورد وفد 
دارهاأهز ئزم أن وأمرها لها، يؤذن مزذئا لها وجعل بيتها، 

Xir/Uءثمن«)ابن واقتادي (، الإئ.ة«)»_YYr،أحكام )١( 
Y) ) :اوونمن« "إعلام انظر(Y-OU/Y ،) »انمتع،و»اكرح )أ/هاا( و»الإحكام

Yin/YV).)تيمية، ابن فتاوى "مجموع انظر: )٣( 
خزيمةوابن  xyooflo)وأحمد (، ٥٩١داود)أبو أحرجه )٤( 

والبيهقي x^'rوالحاكم)\/ Xi'T)^إوالدارفطى (، ٣٣٢٠الجارود)وابن 
بنالرحمن يهمد مالك بنت، ليلى عن جميع، بن الوليد طرض من  ٢١٣٠لُآ/ 

.الأنماؤية ورقة أم عن الأنصاري، حلاد 
ذكر،وند (. Y01/Y)•الإرواء، ني الألماني نال، كما حن، ند مدا و٠ 

فيقال، أنه ع وأقرْ، حزيمة، ابن عن تصحيحه ونقل ( ٤٢٤)البلؤخ في الحاففل 
فيوقال( جهالة،. وفيه حلاد بن الرحمن عيال إسادْ ُو؛ي (: YA/Y)•التلخيص، 

كتابفي ورقة أم حديثط الدارقعلني حى اوفد ( ٩٧)Y/التهذيب، •تهذيب 
جودته،٠إلى حاتم أبو وأمار المنن، 

أقف،لم إني كما عاليه، كلاما له أجد ولم الJارقءلني، منن إلى رجعت، قد و٠ 
أعالم.فاه حاتم، أبي عن ذكره ما على 

ءمختصرفي المنذري عنه قال جمح بن فالوليد كلام. الإسناد رجال في ر٠ 



المرأةده1 تنفرد التر الأحكام أهم قي ~ المسجد المرأة حضور أحكام 

فانهاللرحل، المرأة إمامه وأما الماء. دارها(: )أهل د والمراد 
المغاسلمن ذللث، في لما العالم، أهل أقوال، من المحيح على تجوز لا 

العفلمة،واضأمحلم.

الممر-يدي بجن المرأة مردر - ٣ 
مريبايديه بض أو ونترته، المصلي يدتم، بين المرور أنه.يوب تقدم 

مرورأو فير حلاف ولا بالإحماع، خإ وهو نترة، له يكن لم إذا ْنه 
المصليصلاة يقطع لا الرحل 

أنهاالعلم أهل فعامه المصلي، يدي بين مرت إذا المرأة وأما 
يديبين أنام كنتؤ ت،: ثالأنها ه؛ عائثة لحدث الصلاة، تقطع لا 

فإذارجلي،، فمقت غمزني، سجد فإذا قبك، في ورحلاي اممه. رسول( 
٠مصابيح فتها ليس يومثبُ والبيوأت ٠ همالت ٠ بسطتهما محام 

المصري،الحسن يول، وهو الصلاة. تقطع أنها الئائي: والقول 

اه.مسلم®.له أحرج وقد مهال،؛ رافيه (ت ٣٠٧لمنن®)أ/ا =
به،بأس لا داود: وأبو زرعة وأبو أحمد نال، الحال>يث. حن أنه الحق و٠ 

التهذيب*في ذلك ذكر سعد• وابن والمجلي معين ابن ووثقه 
بنتوليلى حلاد، وابن ليلى، حدته شيخيه: عن به تفرد غل. لكنه ا/آ'اا(، )١ 

بنالرحمن ومحي ارالتهرم،®، قي والحافظ اكنان، ابن ( Jliكما تعرف، لا مالك 
حبانابن وذكره الحافثل، قال، وكل.ا الحال(. مجهول، القءلانث ابن عنه ئال( حلاد 

أنرأتم، حسنه من ولعل ورنة، أم من بمسمع لم إنه ثم (، ٩٨)ه/»الثةات« في 
ميمالا الأحركا، إحداهما تقوي قاف ليلى؛نت، برواية *قرونة حلاد ابن رواية 

(؛٦٠٤)ة/ءالممزان® في كما المجهولات® الموة وفصل في يقول، واليهيئ 
تركوها®.من ولا اتهمت( من النساء في ءالمست( )اما 

وتكونقدموك،، ياحتماعها لكنها مقال، فيها تملها أحرتم، آنار الياب( في ورد ف ٠ 
•تعالمح، الله صني والعلم عادة، ذللئ، يتخذ لم إذا المسالة، هل،ه مثل في الجواز على دليلا 

(.)ص٥٣الإحماع® ومراتب( انظر: )١( 
(.٥١٢)وملم (، ٥١٤، ٣٨٢)البخاري أحرجه )٢( 



اورأْبها تطرد الي الأحكام أمم ش - اسجد الخراة حضور احهقام 

لحديثأصحابه؛ من عدد اختارها أحمد، الإمام عن ورواية حزم، يابن 
تئْيفإنه بمالي، أحدكم قام ءإذ اض رمول ئال، ت نال ظم ذر أبى 
آجرةمثل ثديه بين بكن لم نإذا الرحل، آحرة مثل يديه بين كان إذا 

يايالت،: الأٌود«. والكي، والمرأة الحمان صلائه يقطع نإنه الرحل، 
الأصفر؟الكال_ا من الأحمر الكل-، من الأسود الكلب بال ما ذر، أبا 

ئ،االكالفقال: سألتني، كما اض. رسول سألت، أحي، ابن يا نال- 
،.سيطان|١١الأسود 

دلالته،في لبمز لا صريخ ونص فيه، مطنى لا صحيح دليلا لهذا 
صلاته.يمطع المصطلي أمام المرأة مرور أن على 

الخثؤععن القطع بالقطع: المراد أ0 على الحدين، هذا حمل وأما 
فهوالصلاة د تفلأنها إليها؛ والألتفايت، بها القد_، لشغل ، والذكرأ

وردإنه نم ،. الماJكورةأبالثلاثة يختص لا القيس، شغل لأن صعيف،؛ 
ممئمن الصلاة اثماد حبان؛لمقل: وابن حزيمة ابن عند ذر أبى حدينؤ 
الأسودلأن.والكالب والمرأة الحمار 

هاعانثه المؤمنين وأم يصلي كان الرسول. أف من ورد ما وأما 
مفروذالصلاة اد فلأن القطع؛ عدم على فيه دلالة فلا يديه، بين نائمه 

المضطجعأو النائم إلى الصلاة بلا المصلي أمام المرأة بمرور 
•، الجالسأ أو 

لمالتي الصغيرة أما البالغه. الصلاة: تقطع التي بالمرأة والمراد 

.( ٥١لم)• مأ-محه )١( 
ْ(.٢٦/١للنودى)"الخلأمةار٢ا
»الإحكام«)ا/هاأ(.)'آ(
(.٢٣٩١)حبان وابن (، ٨٣١خزبمة)ابن أخرجه )٤( 
(.٤٢٠)ا/"الإحكام« (، ٣٠٦/١اازادالمعاد«)انظر: )٥( 



المرأةيها تتفرد الش الأحكام اهم قي — اليسجد المراة حضور احكام 

.السي عن ه ماس ابن عن ورد لما ،؛ الص-لأةأ تقطع فلا تبلغ، 
الحائمزرألى,والمرآة الكلب الصلاة أيهطع نال: 

ندلكنها احي، المفي الونؤع نادرة كانأ، ؤإن المسألة، وهذه 
بينالإنسان مرور من يمتع أن الملم فعلى المرام. المسجد في نوجد 
الخلماءبعض أجاز وقل الصلاة. تمهلع فإنها المرأة؛ سما ولا يديه، 

بمكة،يكثرون الماس لأن المرام؛ الجل. في المالي يدي بين المرور 
بثمن قويا تعليلا كان ؤإن وهذا . فيهاؤيزدحمون سكهم قضاء لأحل 
-تقدم كما - ، لهار مخصص ولا المعير، أدلة بعموم معارض ولكنه المفلر، 

أعلم.واض أحكام. للضرورة لكن 
افهشهر من الماسح الملأثاء يوم عصر في كتابته أردنا ما تم هنا ؤإلى 

المولىسائلا والألف،، مئة الأرع بعد عثر الراح المام بداية المحرم، 
حيرعلى وأسلم وأصلي لخياله، نافعا لوحهه، حالصا يجماله أن تعالى 
وصحبه.آله وعلى اطه عبد بن محمد أنبيائه وحاتم حلمه 

عشرةالمائية الخامة في المالمة للهلثعة لإعداده منه الفراغ تم ثم 
شهرمن للثاني، الواذز، الاثنين يوم صح5، من دمغة وأربعين يحمس 
المصهلفىهجرة من وألف، وأربعمائة وعشرين ميع عام من الأولى حمادتم( 

علىطه والممد . وسلم وصحبه آله وعلى عليه افه صلى افه عبد بن محمل. 
.توفيقه 

٥٥٥٥٥

أضححاموعأ)؛/؛يأ(؛«\(، U/Y)ااسمف« انثلر: )١( 
 )Y( الي رالمس(، ٧٠٣)داود أبو أحرجه/Y(٦٤ ،) وأحمد(، ٩٤٩)ماجه وابن

فيالنووكا وصححه تضعيفه، إلى ( ١٨٧)؛/داود أبو وأسار )0/مهأ(، 
»اوج،رع«

(.)ص٥٩١الإخوة، ،راتحاف انفلر: )٣( 
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١٤٨

٢٢١

٢٥٥

٢٨٦

١٣٣

١٩•

٤١"

المسن

٥٥

١٢٤

٦٨

١٤"

٨٤

١٧٨

١٤٦

٦"٢١

٤٦"

٥٩

٧٩

٢٠٨

٢٠٤
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٠٠١١

التوبةسورة 

صأتنذ ءأ ئو ء ألثئعق ^٩ 

الإسراءسورة 

نتتثت\هيا ؤونخ1 
ئسؤياهسآتهم حقان 

\وئة؛بهي، ؤ,س>ءرى 
الأنبياءسورة 

الهّوسونسورة 

.ه..غشمحن ملاغم ف، ئم أرى آمحمحف؛٠ قح أج 
النورسورة 

وبجعثلذهسين ثن سمى محتحب ألظ 
ؤبمىأسِهمبشي11ه

■ه■•أنثم ييا نيعقن ئؤع آن أس أذن ٌ ق 
الأحزابسورة 
>ئن؛بمبمفي؛قلإنيلإس

غافرسورة 

ظ،أسؤب ^^^٤، 
الدحانسورة 

نأ'لآههألتآءُ >تاثةئملم 

محمدسورة 

٠محا ه مميإ أك:١^ >تآبم 
>هىوةءه

رقميا

٢٨

٣١

٣٥

٣٨. ٣٦

٤٣

٢٩

٣٣

٣٣

المغحت

٨٢

٦٨

٦٨

٤٣

٥٧

٢٧٨

٦٠

٥٣

١٨٣
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الأبأ

٢^٥هوج/؛ أقل ؤوس 
ىسوره 

الجمعةسورة 

ةين مممأوء روث إدا آاموأ أقة ؤقأ؛1ا 
يومأهأهم< ةش-ثوا4 ألقلخ» نيتي( ^^؛١ 

>ةءاهتاآتمممه

أ.تاتدأيمقدق ؤقعأ 

التغابنسورة 

الزلزلةسورة 

٥٥٥٥٥

انمفحةدسها

١٧٢

٢٧٠، ٢٤٧، ٦٧

٩٠

١٨٣





اثثحادينفهرس 
^=c؛؛^؛=-

دائهالحديثطرف 

فايليه الذي ثم المهدم الصف نموا 
مساجدهاتعالى افه إلى البلاد حب 

فلمعحال على والإمام أحدكم أتى ذا 
فابالسكينة فعليكم الصلاة أتيتم ذا 
فليآخذصلاته في أحدكم أحدث ذا 
المجدإلى بالليل نساؤكم استأذنكم ذا 
المكتوبةإلا صلاة فلا الصلاة أقيمت ذا 
امتهلعتمما منه فآتوا بأمر أمرتكم ذا 
اميتهوافق من فانه فأمنوا الإمام أمن ذا 
حرجنم الوضوء فأحسن أحدكم توضأ ذا 
المجدأتى ثم بيته فى أحدكم توضأ ذا 
أحدكمإليها يسعى فلا للصلاة ثوب ذا 
حرجوقد الجمعة يوم أحدكم حاء ذا 
فكبروامجود ونحن الصلاة إلى جئتم ذا 
أحدكملكم فليؤذن الصلاة حضرت ذا 
اضباسم فقال بيته من الرجل حرج ذا 
حتىيجلى فلا المجد أحدكم لحل ذا 
النبيعلى فليسالم المسجد أحدكم لحل ذا 
افتحاللهم فليقل المسجد أحدكم لحل ذا 

مالكبن أنى 
هريرةأبو 

جلبن معاذ 
قتادةأبو 

عاسة

عمربن ال؛ة عيد 

ي
افهعبد بن جابر 

هريرةأبو 
الحويرثبن مالك 

مالكبن أنى 
قتادةأبو 

هريرةأبو 
أسيدوأبو حميد أبو 

١٣٨

١٣٠

١٥٠

١٥٠

١١٢

٢٧٧

١٠٨

٥٥

٦٦

٧٠

٦٥

٢٦٣

١٥٠

٢٦٤

٨٩

٨٩
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اذ

الحديثرف 

المجدني يتاع أو محع من رأيتم إذا 
الصلاةإلى فامشوا الإقامة سممتم إذا 
يقولما مثل فقولوا المزين سمعتم إذا 
تمسفلا المسجد إحداكن هدت شا 
منسترم شيء إلى أحدكم صر إذا 
؛٠١^١فليصل الجمعة أحدكم لى صا 
تزذفلا نعليه فخلع أحدكم صلى إذا 
بسهمولو لملأته فليستتر أحدكم صلى إذا 
وليدنسرة إر فليصل احدكم صلى إذا 
وليدنسترة إر فليصل أحدكم صلى إذا 
أحدكمليومكم ُم صفوفكم فأقيموا ليتم صا 
الضالينولا عليهم الضوب غير الإمام تال إذا 
إليهرحع ثم ه مجالمن أحدكم قام إذا 
كانإذا ستره فإنه بملي أحدكم ام ن ا
فليجعلمجده في الصلاة أحدكم قضى إذا 
أنصتالجمعة يوم لصاحيك تلت إذا 
يمرأحدا ييع فلا بملي أحدكم كان إذا 
فكحمدايّ إذا 
فليتحولالمجد في وهو أحدكم ننس إذا 
ضراثلوله الشي3لان أدير للصلاة نودي إذا 

يمرناداه حتى بالعتمة . افه رسول أعتم 
رٌالءإانبمالكريم وبوحهه العغليم بافه أعوذ 

المكتوبةإلا بيته في المرء صلاة الصلاة أفضل 
وصدواالمكاتب بين وحادوا الصفوف أقيموا 
نلهرىدراء من أراكم فإني صفوفكم أنموا 

المجدفي شواء . اض رسول مع أكلنا 
الخ1لايابه الله يمحو ما على أدلكم ألا 

إذ

اذ

يريرةأبو 
هريرةأبو 

التقفيةنيتب 

الخيريسعيد أبو 
هريرةأبو 
هريرةأبو 

معيدين سيرة 

حثمةأبي بن سهل 
الخيريسعيد أبو 
الأشعريموسى أبو 
هريرةأبو 
هريرةأبو 
الغفاريذر أبو 

اهعيد بن جابر 

هريرةأبو 
عمربن اممه عبد 

مالكبن أس 
عمرين اض عبد 

هريرةأبو 
عائشة

عمروبن الله عبد 

عمربن النه عبد 

مالكبن أس 
الحارثين الله عيد 

هريرةأبو 

المنحة

١٣٣

٦٥

٢٦٤

٨^١٢

٢١٦

٢٦٨

٨٧

١١٨

١١٨

١١٨

٥٥

٥٥

٢٠٥

١١٩

١٨٢

٢٦٠

١٢٠

١١٠

١٣٤

١٢٧

٧٤

٨٩

٢٦٩

١٣٧

١٣٨

٢٢٤

٤٩
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اسحت رائيي الحديثطرف 

٢١٤ الخيريصعد أو  يعضكميزذين فلا ربه ماج كلكم إن ألا 
١٤٧ وابمة بماليرجلا حدت أو الصف فى لحالت ألا 
٥٩ عباسين اض عبد  نورااني يوفي نورا نلي في اجعل اللهم 
١٦٦ وأولهوجله دني كله ذنص لى اغمر اللهم 
١٧٠ وماأحرت وما يدمن ما لى اغفر اللهم 
١٦٧ واهدنيوءادي وارحمني لي اغفر اللهم 
١٧٢ ثوبان ساركتاللام ومحنك اللام أنت اللهم 
٦١ المةسأم  أوأقلل أو أصل أن بك أعوذ إني اللهم 
١٧٤ وناصأمحا بن ّعق  بكوأعوذ الخل من بك أعوذ إني اللهم 
١٦٩ ومنجهنم عذاب ُن بك أعوذ إني اللهم 
١٦٩ ولا^١ ظائا شص قللت إني اللهم 
١٦٢ ياعدتكما حطاياى وبين بيتي باعد اللهم 
١٧٨ عامربن شة  دبر؛المعوذات أقرأ أن .و اش رسول أمرني 
١٧٦ ثابتبن نيئ  وثلأيننلأثا صلاة كل دبر سبحوا أن أمروا 
٤٨ هريرةأبو  هتحبالصلاة دامت ما صلاة قى أحدكم إن 
٦٢ الأشعريمّى أو  إليهاأبعدهم الصلاة قى أجرا اكاس أعظم إن 
٥٧ ياسربن عمار  إلاصلاته من له ، كنوما لينصرف الرجل إن 

١٨٥ الخيريسعد ألو  نقالوحده بمالي رجلا أبصر . الله رصول أن 
٢٢١ مالكبن أس  فقالالحرين من بمال أتى الثه. رسول أن 
١٨٩ بكرةأبو  يريدالمدية نواحي من أنل الله. رسول أن 
١٨٠ مضافأبي بن معاينة  صلاةتوصل لا أن بدلك أمرنا . اض رصول أن 
١٢٨ هريرةأبو  وعدلتالصلاة أقيمت وقد حرج الله. رسول أن 
٢٥٦ هريرةأبو  قيهفقال الجمعة وم ذكر . اف رسول أن 
١٤٥ معيدبن وايصة  الصفحالف يصلى رجلا رأى . الله رسول أن 
١٨١ الصحابةمن رحل  يصلىرجل فقام الصر صلى ه الله رسول أن 
١١٨ عمرين اف عبد  أمرالخيد يوم حرج إذا كان الله. رسول أن 



الأحاديثفهرس — الفهارس 

الصمحة رائيه الحديثطرف 

٧٣ الأنصاريقتادة أيو  أمامةحامل وهو يملى كان . اش رسول أن 
٢٠٢ المكانالرجل يوؤلن أن نهى اه. رسول أن 
١٣٣ عمروبن اه عبد  فيوالح الث٢ّاء عن نهى ه الد رسول أن 
١٨٧ كببن أبي  صلاتهمن أزكى الرجل •ع الرجل صلاة إن 
٩٩ عودمين اض عد  شغلاالصلاة فى إن 

١٣٧ عائثة يصلونالدين على يصلون وملائكته هق اض إن 

٦٦ درجةحهلوة بكل لكم إن 
١٥٢ ءكيرواير فإذا به ليوتم الإمام جعل إنما 
١٩٤ علهتختلفوا فلا به ليزتم الإمام جعل إنما 
٢١٥ عمروبن فردة  يناجه)ما فالتفلر ريه يناجى المصلى إن 

١٩٥ العشاءه اممه رسول يع يصلى كان محادا أن 
٢٥٦ أدسبن أدس  حلقفيه الجمعة يوم أيامكم أفضل من إن 
١١٩ جحغةأبي بن عون  عنزةيديه وبين بالثهلحاء صلى الني. أن 
٢٨٠ ملمةأم  مكانهفى يمكث سلم إذا كان . الني أن 
٢٨٤ نوفلبنت ورقة أم  محتهافي ورقة أم -زور كان ه اض أن 
١٧٣ شعبةين المعرة  صلاةكل دبر فى يقول كان الني. أن 
٢٣٣ عباسبن اش عيد  فمنللمظلصن الض جعله عيد يوم هذا إن 
١٣١ مالكبن أس  هذامن لشيء تصلح لا المساحد هذ0 إن 
٨٣ ٌءدمبن جمر  بالطيرالغرب في يقرأ ه الني سمع أنه 
١٢٣ عمرين اش عبد  الجداروين دينه الكمة في صلى أنه. 
١٦٧ الحويرثبن مالك  الثانيةالجدة من رأسه رفع لما . أنه 
٢٠٥ عمربن اش عيد  ليجلسه مجلمن الرجل يقام أن نهى أ؛ه 
١١٤ عاسة مكةمدم حض المي. به بدأ شيء أول 
٢٧٠ هريرةأبو  أجزأهشاء فمن همدان هذا يومكم فى اجتهع 
١٨٢ عمربن اف عبد  تتخذوهاولا صلاتكم من بيوتكم فى اجعلوا 
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؛>إئ<ث

الحديثطرف 

آذيتنقد احلس 
الصفحلف للذي صلاة فلا صلاتك استمل 

iالوبكمفتختلف تختلفوا ولا استووا 

منيرجل فجاءت خلا الني. بعث 
صلاةأذانن كل ين صلاة أذاين كل ين 

إذالجمعة يوم يخلمإ ه اش رسول ينما 
خيإذ بآصحايه بمالي قؤو افه رسول ينما 
سمعإذ و. الني •ع جلوس نحن يثنما 
حاءإذ الجمعة يوم يخهلب الني. يتما 
عليتاُحرج جلوس المسجد في نحن يتما 

الممحةرائيه 

١ ٠٣ر بين اممه عبد 

١٤٥مثال ين علي 
١٣٦الدري مسعود أبو 

٨٢عريرة أبو 
٠٣مغفل بن اف عد 

٢٦١مالك بن أس 
٨٥الخيري صحيد أبو 
٦٧الأنصاري قادة أبو 

١١٥الذ مد ين جائر 
٧٣قادة أبو 

اللاموالطيبات والصلوات لد الخحيات 
الطوافالبيت تحية 

وتحمدونءننا صلاة كل دبر ني بحون ت
اءللتوالتصفيق للرجال بح الن

والكلبوالمرأة الحمار ممر من الصلاة تعاد 
يعدكممن بكم وليأتم بي قاسموا تهدموا 

هم؛وقائو 

الغفاريذر أبو 
الخيريصعيد أبر 

١٦٨

١١٣

١٧٥

٢٨٦

٢٨٦

٩١

نقرأه إبراهيم مقام 

يومالناس يخف داليي. رجل جاء 
صبيانكماجيكم مجنبوا 

)ج(

الدمد ين جابر 

اللهعبد بن جابر 

الأّغبن وانلة 

١٢٤

٢٦١

٧٦
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المسن رائيه الحديثطرف 

)ح(
٥٨ مالكبن أس  ثرةوجعلت والنماء الد_، إلى حسا 
٢٣٣ بأبو  أسبؤعكل في يغتسل أن لم مكل على حق 

)خآ
٩٨ عمربن اض عبد  تالنه يصلى ماء إلى ه الذ رمول حرج 
١٢٤ ححيفةأبو  بالطحاءفصلى بالهاجرة الذ. رسول حرج 
٦٩ الأشعريموسى أبو  يخشىفزعا البى. فقام الشمس حسنت 
٦٨ بكرةأو  فقامالبى. عند ونحن الثمس حسفا 
١٧٥ عمروبن افه عبد  الجنةلحل إلا لم مرجل يحصيهما لا حلتان 
١٣٧ عمربن الد عبد  محلوةس وما الصلاة »ى مناك، ألينكم حياركم 
٢٧٩ ءرارةأبو  احرهاوصرها أولها الرجال صنوف حير 
٢٢٩ v.yأبو  الجمعةيوم الثمس عليه ؤللعت يوم حير 

يخطباش. ورسول الجمعت يوم رحل يحل 
وعثماننيد بن وأسامة الست الني. يحل 

يردلا والإقامة الأذان بض الدعاء 

)ى
ثمسعا يالبيت ءلاف هؤ اطة رسول رأت 
نعليهفي بملي . الد رسول رأيت 
بنتوأمامه الناس يوم الني. رأيت 

مباركاطنا كثيرا حمدا الحمد ولك رينا 
أوعذاياك بث يوم عدايك قني ريي 

G)
تعدولا حرصا اه زادك 

اشعيد بن حابر 
عمربن ال؛ه عبد 

مالكبن أض 

لئامهأبجا بن مطلب 
البم>خ«رين الله عد 
الأنصاريقادة أبو 

مازببن براء 

بكرةأبو 

١٠٣

٥٣

١٢٠

٨٦

٧٣

١٦٤

٠٢

١٥٥
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الحديثطرف 

)_(

مأسل
لياغفر اللهم ويحميك رئتا اللهم مسحانك 
وتعالىاسمك وتبارك ويحميك اللهم سبحانك 

حللهإلا قلل لا يوم حلله في اش يفللهم سبعة 
تماممن الصفوف سوية فإن صفوفكم مووا 

)_(
فيالفجر صلاة . الذ رسول مع سهدت 
معهفصليت حجته ه اليي *ع سهدت 

ولوالملائكت صف مثل مر الأول الصف 
الصلاةأدركك فإن لوتها الصلاة صذ 

وعشرينبع الفذ صلاة تفضل الجماعة صلاة 
صلاةألف من حير هذا مجدي قي صلاة 
صلاةأيفل نإن بيوتكم ني الناس أيها صلوا 
أصاليرأيتموني كما صلوا 

.الشي حلف بيتنا ش ؤيتيم أنا صليت 

)غ(
محتلمكل على راجيا الجمعة غسل 

يعقد. اض رسول رأيت فأنا 
عليهوأثتى اض فحمد وصلى قام هو فإن 

،الصفإلى مشى ثم الصف دون فركع 
فانكأالمجد فى معروضة حشية إلى فقام 

ف

رايثه

ماللث،ين عتان 

عيلموأبو عمر 
وعاتشه

عريرةأبو 
عالكبن أض 

الأمويبن يزيد 
الأمويبن يزيد 

يببن أبي 

عمربن الله عبد 

ثابتبن نيد 

الحويرثبن مالك 
*الكبن انس 

الخيريسعيد أبو 

عمروبن الثه عبد 

عبةبن عمرو 
بكرةأبو 

هريرةأبو 

المغحة

٢٠٦

١٦١

١٦١

٤٧

١١٠٦

١٩٢

١٠٦

٩١

١٩٢

١٨٧

٩٦

١٨١

١١٠٧

٢٨٢

٢١٠١٠

١٧٧

٠٧

٧١
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المفحة دائي* حلرف

)ق(
٦٣ كببن أبي  كلهذلك لك افه حمع فد 
٢٧٥ الساعيةحمل، أم  منلك حير بيتك فى وصلاتك علمت قد 
٧٨ مالكبن أنس  بكمفلاصل قوموا 

)ك(

١٢٣ ذبن مهل  الجداروبتن . اش رسول مصر محن كان 
١٤٣ عاذببن براء  ناحيةمن الصف يتخلل ه اممه رسول كان 
٢٦٨ عمربن الله عبد  ركعتينالجمعة بحد يصلى ه الله رسول كان 
٢٦٤ مالكبن أنس  وكانالفجر طلمر إذا يغير ه اه رسول كان 
٨٨ عائنة فىامتهناع ما اليمن يحب ه الني كان 
٢١٤ سمرةبن جابر  حثنا حلس افه رسول أتينا إذا كنا 
٢٢٥ الحارثن الله عد  المجدر الله رسول عهد على نأكل كتا 
٢١٨ راغبن رفاعة  رفعفلما . اليى وراء نصلى يوتا كا 

)ل(
حبولا لحاتص المسجد أحل لا 
تطوعأن إلا لا 
لمنصلاة لا فإنه امآن 1م إلا تفعلوا لا 
افمساحي الله إعاء تمنعوا لا 
حيروبيوتهن الساحل نساءكم تمنعوا لا 
الشمسترتغ حتى المح بعد صلاة لا 
الكتاببفاتحة يقرأ لم لن صلاة لا 
والإقامةالأذان بين الدطء يرد لا 
الصلاةانتفلر ما صلاة في أحدكم يزال لا 
يخؤجلم هدا مسجدي في النداء يسمع لا 
بماييطهر الجمعة يوم رجل يغتسل لا 
نمالجمعة يوم أحام أحدكم يقيمن لا 

عاسة

اللهعبيد بن طلحة 

عمربن الله عبد 

مالكثن أض 
هريرةأبو 
هريرةأبو 

الفارمىملمان 

افب بن جابر 

٨٠

١٠٣

١٥٢

٢٧٧

٢٧٥

١٠٦

١٥٢

٥٣

٤٨

١٢٧

٢٤٩

٢٥٠
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آ؛؟< ؛٠١٣

الحديثرف 

إزارْجر س إل الق؛امة يوم اف يتظر لا 
وجوعكمين اض ليخالفن أو صفوفكم لتول 

ثمبالناس بملي رجلا آم أن مممت لقد 
المقدمالصف في ما يعلخون أو تعلون لو 
عليهماذا الصاي يدي بين المار يعلم لو 
الأولوالصداا الداء في ما الماس يعلم لو 

المساجديتتع ولا مسجدْ في أحدكم لمحل 
الذينعن والهي الأحلام أولوا منكم ليلتي 

أوالجمعان ودعيم س أتوام لمتهين 

المارض الإ3ار من الكمين من أمقل ما 
والذكرللملأة اجد الملم مرجل توُلن ما 
حدتكمما شيء على اليهود حدتكم ما 
ولاعمود إلى صلى ه الد رسول رأيت  ١٠
الجمعةليوم ثوبين اشترى لو أحدكم عل ما 
يديهاوبين إلا ُهموصة صلاة من ما 

فسلمتبملي وم ه اف برصول مررت 
ممنينسع ب،لح إذا يالصلاة الصمي مروا 

دبرفاعلهن أو قاتلهن يخب لا ،عمات 
المكسروتحريمها العلهور الملأة مفتاح 

عليهوجن 'لرنهم ل المسلمين آذى من 
بالطواففالمحيه البيت أتى مجن 
الملأةأدرك ففد الصلاة من ركعة أدرك مجن 
يخرجلم حرج ثم المجد في الأذان أدرك من 
علىحرام فهو اش ميل ل ندماْ الجرن من 
لهفدر ما فصلى الجمعة أتى نم اغتل من 

يائيه

عريرةأبو 
بشيربن نعمان 

مسعودين فه ا عبد 

عريرةأبو 

هريرةأبو 
صربن اف همد 
المدريمسعود أبو 
صروابن هريرة أبو 

هريرةأبو 
هريرةأبو 

عاتثة

المقدادبنت صباعة 

ملامبن الله عبد 
الزبيربن اف همد 

الروميصهيب 
ّمبرة

عجرةبن كعب 

ءل

هريرةأبو 
عفانبن عثمان 

همسأبو 
هريرةأبو 

الممحة

٢٤٠

١٣٦

٢٣١

٩١

٩١

٢٠٨

٧٧

٢٣١

٢٤٠

٥٠

٥٦

١٢٢

٢٣٩

٥٤

٧٢

١٧٥

١١٢

٢١١

١١٣

١١٠

١٢٨

٢٤٠

٢٥٩
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اكيحة رائيه ألحديثطرف 

٢٤٣ هريرةأبو  الساعةفى راح ثم الجمعة يوم اغتسل من 
٢٣٧ هريرةأبو  راحثم الجنابة غل الجمعة يوم اغتل من 
٢٣٩ أيوبأبو  إنطب من ومي الجمعة يوم اغتل من 
٢٠٩ عمربن الد عبد  امرأتهطيب من ومي الجمعة يوم اغتل من 
٦٣ هريرةأبو  محوتمن محت إلى مشى نم يته ش مملهر من 
٢٣٥ هريرةأبو  الجمعةأتى ثم الوصوء فأحسن تومحأ من 
٢٣٥ سمرة اغتسلومن ونعمت مها الجمعة يوم توضأ من 
٢٣٣ عمربن الذ عيد  فليغتسلالجمعة يوم منكم حاء من 
١٧٥ هريرةأبو  وثلاثينثلاثا صلاة كل دبر فى اش محح من 
١٣٧ عائثة لهوبتي درحة بها اله رفعه فرحة مد من 
٥٤ مالكبن أنى  يدركجماعة ني وتا أربعين له صلى من 
٢٧٠ أرقمبن نيئ  فليصليصلى أن ثاء من 
١٠٩ عائشة ردنهو أمرنا عيه ليي عملا عمل من 
١٧٣ الغفاريذر أبو  رحليهثان وهو الفجر صلاة دبر قال من 
١٧٨ أمامةأبو  مكتوبةصلاة كل دبر الكرمي آية قرأ من 
٢٥٥ الخيريمعد أو  أضاءالجمعة يوم فى الكهف صورة قرأ من 
٢٦٨ هريرةأبو  فليصلالجمعة بعد مجصلتا منكم كان من 
٢١٢ عمربن الد عد  ظهتاله كانت تخهلى أو لغا من 
١٠٦ مالكبن أنى  كفارةلا ذكرها إذا فلملها صلاة نسى من 

١٤٨ صفاقخ ومن اله وصله صما وصل مجن 

)ن(
٨٠ عاسة حايفىإني نالت لمسحد ا فى الخمرة وليتي نا 
٢٢٩ هريرةأبو  القيامةيوم السابقون ونحن الاحرون تحن 
٧٥ عمربن اض عد  مقعدهمن أخاه الرحل يقيم أن ه الني نهى 

٢٢٢ بكرأبي بن الرحمن ب مسكنااليوم أطعم أحد منكم هل 
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اسحت رايم الحديثطرف 

)ؤا
٢٤٢ وجدإن طيتا يص وأن 
٢٤٠ مليمبن جابر  المخلةعن نإنه والإسال ؤإياك 
٤٤ إليهلاسقوا التهجير في ما يعلمون ولو 

)ي(
٥٨ بالملأةأرحنا بلال يا 
١٠٧ كمبن جم  ؛^١طاف أحدا تمتعوا لا مناف صد بتي يا 
١٧٤ جلبن معاذ  لأحكإني واف معاذ يا 
١٧٧ لسسرة والشحيالتهلل علكن لمات المساء يا 
٢١٥ عائشة كنوكدا كدا آية أذكرنى لقد اف يرحمه 
٢٨٦ عباسبن اه صد  والحاتصوالمرأة الكل الصلاة يقهير 

٥٥٥٥٥





الآذارفهرس 
-=ءدبم=^؛-

المنحة النائل امحدر>ف 

٩٩ دايخهم(الثوري  ؤإلأعله فاردد قريتا كان فإن انصرفت إذا 
٤٨ هريرةأبو  تزللم مصلاه فى حلص ثم أحدكم صلى إذا 
١٢٠ عودمين اش ء؛ال  غترإلى الرجل بملي أن الجفاء من أربع 
١٢٧ هريرةأبو  القاسمأيا عمى فقد سا أما 
١٧٢ عباسين الد عبد  كلهاالصلوات أديار فى يح أن أ4ر0 
٢٤٦ انك!ن صالح  يعفىش الجمعة يوم حرج هميدة أبا إن 
١٩٨ نابع أريعايمنى والإمام يملى كان عمر اين أن 
١٩٨ الثمي ركعينيملى بمكة صلى إذا كان عمر اين أن 
١٣٣

عطاء رعفسعله محر إذا كان ار يين عتناء أن 
١٨٨ ومسروقعلقمة  صلواوقد المحد لحل - عود مان - أنه 
٢٦٥ مالكأبي بن تحية  يملونالخناى ين عمر زمان فى كانوا أنهم 
٤٦ الجراحبن وكح  يقضىرأيته ما متتن من قريتا إله احتلفت 
٢٤٦ الخطاببن عمر  المرعن تحسي لا الجمعة فإن احرج 

)ج(
١٨٨ فأذنف؛ه صلى قد مجد إلى أنس حاء 

)ر(
١٢٠ إياسبن ترة  فأحدأسهلواشن محن أصلي وأنا عمر رآني 
١٢٤ كمحرابي بن يحص  قدالحرام المجد فى مالك ين أنى رأيت 
١٢٤ انكثمن صالح  أحدايدع ولا الكعبة فى يصلى عمر اين رأيت 



اصنهرس - اممهارس 

اص>فالآم

اريين عطاء يجلون ه اض رصول أصحاب من رجالا رأيت 

بمكة؟كنت إذا أصلى كيف ءباس ابن سألت 
فيبملي ه الني ألكن مالك بن أض الت 

)ص(
أصابعيفنقعت ءباس ابن جنب إلى صليت 
؛دفعتاالجمعة يرم مالك بن أنس *ع صليت 

)ف(

يحجلا المم ءم ض أهل في علي معنا فأذن 
صاحيهبمنكب منكبه يلزق الرجل فرأيت 

يتصرفمن يتقد لكي - أعلم والد - فنرى 

)ق(
.اف رسول رأيت لقد اليدين هاتين الله قح 

إذاصلاتي فى عجلة نمى من عرفت فد 
.اض رسول تجالس أكنت سمرة بن لجابر قلت 

)ك(
مكتوبةصلاة كل دبر فى يقول الزبير ابن كان 

ؤيصلىالجمعة قبل الصلاة بمليل عمر ابن لكن 
يردهالم النداء فمع انمنرتة رفع إذا كان 
للصلاةالمؤذن فأقام يومنا حازم أبى بن قيس لكن 

محكمكنا إذا إنا ^١ ٠٠بمكة عباس ابن •ع كنا 
نقيلئم الجمعة إلى نبكر كنا 
.الد رسول عهد على هدا تتقي كا 
مهدعلى المراري بين نصف أن ننهي كنا 

سلمةبن موسى 
الأزليسعيد صلمة أبو 

هماسابن مرر شب 
محمودبن الحميد عيد 

*ريرةابد 
يشربن النعمان 

شهابابن 

رؤيةبن عمارة 

قيسبن أحنف 
حرببن سماك 

الزيرأبو 
نافع

ممنابن 

بيان

سلمةبن موسى 

مالكبن أس 
مالكبن أض 

والثم

٨٠

١٩٨

٨٦

٨٣

١٣٨

٢٨٠

٢٦٢

٤٥

٢١٩

١٧٣

٢٦٨

١٩٨

٢٤٤
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>فامحهم

عندفيصلي الأكؤع بن ملمة ْع T_ كنت 
بالتكسرالض. صلاة انقماء أعرف كنت 
ورحلايالد. رصول يدي بض أنام كنت 

)ل(
يحضرلم ما الجمعة يوم بالغر بأس لا 
منافقإلا النداء بعد أحد المجد من يخرج لا 

السوارييبتدرون قه النبي أصحاب رأيت لقل 
وكأنيمرتض إلا منفردا نهل الغريقة أصل لم 

)م(

ع

محيأتي ين يزيد 
عباسبن اه عبد 

عائنة

البصريالحسن 
الميببن معيد 

•الكين أنس 
المقدسيسليمان 

يائيه

٢٠٦

١٧٧

٢٨٠

٢٤٦

١٢٨

١١٩

٤٦

٤٠ فىوأنا إلا سنة ثلاثين متد المؤذن أذن ما 
٤٥ حاتمين ءدي  علىوأنا إلا أسلمت متد الصلاة أقيمت ما 
١٣٦ مالكين أنس  الصفوفممون لا أنكم إلا سيئا أنكرت ما 
٤٥ حاتمين عدى  إليهاأمتاق حتى نهل صلاة ونت لحل ما 
٤٥ منةثلاثين مذ أهلى فى تأذينا سمعت ما 
٤٥ سنةسن أومتد الجماعة صلاة فاتته ما 
٢٧٠ عفانن عثمان  الجمعةينتنلر أن العوالى أهل محن ، أحسمن 
٢٣١ صعيا بن اه عبد  فقدمتوالمات جمع ثلامثؤ الجمعة ترك من 
١٣٢ لممسسستا قن معد  حقهفما ربه يجالس فإنما المجل فى حلس مجن 
٨٨ مالكين أنس  أند أن المجد دحلت، إذا المسنة من 
١٨١ عباسبن الذ عبد  فليتكلميت3لوع أن له بدا ثم المكتوبة صلى من 

)ن(
١٣٢ عباسبن اش عبد  فيهااللغو عن سبحانه نهى 

ه

ه

ه

ه

ه





والمراحعالمصائر فهرس 
ء=ءتء=ءء

الهلال،صالح بن فريح ت تأليف المترة، إلى الصلاة بأحكام اإ١حوة إتحاف - ١ 
الثانة.اتجة 

الاسللأوانى.الأ.مبت٢- 
الهنيءالعلمية، الدار نذير، محمد القدوس عبد ت تآليف، الحمعة، أحاديث - ٣ 
•الحوت يوصف كمال طعة حبان، ابن صحح بترتيب الإحسان _ ٤ 
الصنعاني.بحاشية العيد دنيق لابن الأحكام إحكام - ٥ 
•العمري أحمل■ للدكتور الأحكام، من والغاء الرحال يي4 يختلف نما الأحكام - ٦ 
الرناعيدار الحريري، ين ■همبن محمود للدكتور الأملأم، مي الماحي أحكام — ٧ 

بارياض•
الشؤونوزارة يمة الخضيري، إبراعيم للشيخ الإسلام، م، المساحي أحكام ٠ ٨ 

المملكة.مى الإسلامية 

بيروت■المرنة، دار للغزالي، الدين، حملوم إحياء - ٩ 
العلي.العلامة اختيار تيمية، لأبن الاختيارات - ١ ٠ 

،فلح.لأبن الشرب، الأداب - ١١
الثمانية.المكتة للووي، الأذكار، -  ١٢
٠٠متار احاديث، تخرج ش الغليل إرواء -  ١٣ للألبانيي.)،، ١١
ولشق؛ءر،.المان، أضواء .  ١٤
للزركثي.المساحي، بأحكام الماحي إعلام -  ١٥
الحميل..محيي الل.ين ممهم، محمد ءل؛عة القيم، لأبن الموقعيني، إعلام -  ١٦

بيروت.المعرية، دار القيم، لابن اللهفان، إغاثة -  ١١^
تحقيقتيمية، لأبن الجحيم، أصحاب لمخالفة المستقيم الصراط ايتضاء -  ١٨

الأولى.اسُة المقل، اصر الدكتور 

مشهورة.معروفة فهمي ءليعت4 أغفلت ما 
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ةئمحبصمس
العريي.الكتاب دار القيم، لأبن الموانئ، يانع 
الحاJرثة.الكتت داو }شد، لأيآ', المحممد، واية 

جمرة•ر لأبن لقدس، اب 
طسة.دار القطان، لأبن والإيهام، الوهم يان 

ليووي.القرآن، حمالت آداب، ر شيال 
يرون.العالمية، الكتب، دار الصقالي، مكي لأبن اللسان، قشا 

محمدابن حاويفة لأبي اجد، الممن المسان مخ من الماجد |حدير 
■وٌ 

الفكر.دار للباركموري، الترمذي، جاح شيح الأحوذي سطة 
الم،ةتِ،الحنالي، لالجراءي الماجد، أحكام ني والماجد الراي ،حفة 

)سلامي.
الزاوي؟أحمل. اللّاهر ت للأستاذ الم1ء؛ط، القاموص تيّثا 

لالخناJري.والترهيب، ترغيّيه 
أجزاء.لمانية نى الثعّب، طعة كثير، ابن سير 

الأزهرية.الكليايت، •نحية حجر، لأبن الخير، تلخيص 
للأuني.المة، ،مام 

الر•مد لأبن اكهد، 
الفكر.دار حجر، لأبن التهدبمبا، تهذيبا -  ٣٧
١عيي الالرحمن عبد للشخ الرحمن، الكريم سير —  ٣٨
الباش.عيد فواد محمد ؤإتمام شاكر، أحمد ت تحقيق التر٠ناي، جامع —  ٣٩
عواد.يثار تحقيق: ااترطي، جاح -  ٤٠
اكافيّعر الملي حاشية -  ٤١
الألباني.بتعليق تيمية، ابن الإسلام لشخ الصلاة، م ولئامها المرأة حجاب، -  ٤٢
لابزعلأن.الفالحين، دليل -  ٤٣
رحم،؟لأبن الخابلة، يليقات ذيل -  ٤٤

•قاسم ابن بحاشية المربع الروض -  ٤٥
الأونازوط.وشعيب، الأرناووط القادر عبد تحقيق: المعاد، زاد -  ٤٦

٢٢

٢٣

٢٥

٢٦

٢٧

٢٨

٢٩

٣٠

٣١

٣٢

٣٣

٣٤

٣٥

٣٦
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الإمام.جامعة طبعة سعاتي، الملام، سل .  ٤٧
.، ylJbUالصأبءة، الملمالة .  ٤٨
الست،الميلان .  ٤٩

الحلي.طبعة ماجه، اين متن _  ٥٠
١الحميل. عبد الدين محيي محماّ. طبعة داود، أيي متن —  ٥١
اليماني.هاشم اض عبد تخرج الدارم، سن -  ٥٢
سّض،  ٠۶١١. ٥٣
غدة.أبو طبعة النسام، متن -  ٥٤
للذهبي.الملأء، أعلام سر -  ٥٥
لال.فاردو,اأحمد، الأمام تد مئلأث؛ااث، شرم -  ٥٦
للبغوي.الظن، شمح _  ٥٧
للطعحاوي.الاثار، *عاني شمح -  ٥٨
الفكر.دار للنووي، المهذب، ممٍح -  ٥٩
المس.حلل مراجحة ملم، صحح ءر الودي شمح -  ٦٠
ءشمض.ابن سخ ١^، ص - ٦١
ّحزيمان ابن صحح - ٦٢
عندالإحالة ؤإليه اليغا، ممطفى الدكتور وترثيم صبهل البخاري، صحيح -  ٦٣

الثاهم،.عبد فواد محمي. ترقيم إلى أحيل وند شل، الرنم بذكر التخرج 
للألباني.واكرمب،، الترغبب، صحح -  ٦٤
الباني،.عبد نوال مصي طبعة ملم، صحح -  ٦٥
الءلرشة.عدنان للومحور والبين، والرياصة الخلان -  ٦٦
٠ممد امح، طمات،- ٦٧
مامح.الدين كال للكور: الإملأم، صدر ني السارة -  ٦٨
الحلبي.طبعة للعيم،، القاري، عمي؛ -  ٦٩
البيان.دار مكتبة عيون، ينير تعليق التي، لابن واااايلة، النوم صل -  ٧٠
الرسالة.مؤسسة حمادة، فاروق، تحقيق اتئ، للنواااللة، اليوم صل -  ٧١
بذكر١^٧ )ؤإليه بالمدبمة الملقية الميعة آبائي، سليم المعبود، عون -  ٧٢

١وانمضحة( الجزء 
للفارس.الألباب، غداء - ٧٣
صعدي.لأبن الUJية، الفتاوى -  ٧٤



والمراجعالممادر نهرس - الفهارس 
،نء<==^==^^^==سذضم= 
تيمية.ابن الإملأم لشخ ، الك؛رى الفتاوى -  ٧٥
والمس(.الجزء يال.كر الخريج محي الإحالأ )ؤإليه المكية ط. ايادي، نع -  ٧٦
رجب.ابن هماقفل اليائي، نع -  ٧٧
اعاتي.ليالأماني، »لوغ وشرحه الرياتي الف؛ع -  ٧٨
الحالي.طيعة لاثوكاني، القدير، نح -  ٧٩
علاف.لأبن التولية، الأذكار تمح الربانية اكوحايت، -  ٨٠
الباز.نزار عكتية الناشر: اش، أمد فلّاهر محمد اليمر: الجمعة، فضائل -  ٨١
علوان.فارس للدكتور ووتاية، صحة الصلاة م -  ٨٢
القاهرة.الحديثح، دار الأقمهي، للإمام المأموم، أحكام ر اكام القول -  ٨٣
ام.لابن اكلأت، مماب،- ٨٤
الرياض.في الحديثة التمر مكتية لاJهوتي، الإقناع، متن عن القتاع كشاف -  ٨٥
ّبيرولث، صادر، دار منقلور، لابن الهرب، لمان -  ٨٦
للهثم،•الزوائد، مجمع -  ٨٧
تيمية.ابن الإسلام شخ فتاوى ُجموع -  ٨٨
ءث؛مين•اين اثل ورّ*تأوي مجموع - ٨٩
حزم.لأبن المحلى، -  ٩٠
الباز.مكنية تونيع أنس، بن ^، ١٠للإمام الكثرى، المدونة -  ٩١
نيئ•أبو بكر للشخ القرآن، ■محتم دعاء مرؤياٌت، -  ٩٢
؟اسه رواية أحمد الأمام مسائل -  ٩٣
داود.أبي رواية أحمد الأمام مائل -  ٩٤
للحاكم.المستدرك، -  ٩٥
القيسي.محمد والابمدلع، الأتياع بين المساحي -  ٩٦
داذلي،•الدين خير الإملأم، م الجد -  ٩٧
شاكر.أحمل. تحقيق أحمد، الأمام متع• -  ٩٨
أحياثا(.الأرناؤو٠ل طعة رؤإلى صادر دار احد، الأمام ند م- ٩ 

لليوصيري.ماجه، ابن زوائد م اازحاحة مصباح -  ١٠
بيروُت،.العالمية، المكتة للفيومي، المنير، الصباح - ١ ٠ 
الهد.الكية، الدار ثسة، أبى لأبن الصتمؤ، - ١ ٠ 
١الرزاق لعبد ، الصنم، - ١ ٠ 

كخط\>ي.المنن، -معالم  ١٠



والمراجعالمصادر فهرس - المهارس 

للطراني.الكسر، -المعجم 
والحلو.التركي تحقيق؛ قيامة، لأبن لمعي، ا- 

الجوزي•ابن دار للمؤلف، المرام، بلهمخ شؤح م الملام نحه م- 
•الباني عبد فواد محمد طعة ماللئ،، للإمام لخوطآ، ا- 

للدمي.الاصدال، -ميزان 
الأولى،الطعة حجر، ابن للمحافظ الأذكار، أحاديث، تخرج في الأفكار اج س- 

الثانية.الطعة لالز|يالعى، الراية، -نصب 
الأثع•لأبن الخا-بن،، غرمخ قي لنهاية ا- 
الحلي.طبعة للشوكاي، الأوطار، يل ن- 
البيان.دار مكتة الأرناورط، تحقيق القيم، لابن الصبب،، لوابل ا- 

٥٥٥٥٥





الموضوعاتفهرس 
-ء^^ء0=ً-

انمضمتالرمحرٍع 

٥اك1كت الفة مدمن •٠ 

٧قدمت •٠ 

١١-تمهيد 

١١ينائه وضل المجد تعريف في الأول؛ المطالب 
١٩. ........................الجماعة صلاة وجوب يي الثاني؛ الهْلالب 

jjVtالباب 
المسجدحضور أحكام في 

٢٩المجد إل الخريج أحكام م الأيل؛ القمل 
٣١هثة احن ش الخروج ت الأول الحكم 
٤٣المسجد إلى يالحضور الخيادرة ت الثاني الحكم 

٤٦المسجد إلى البادرة فصاتل 
٥٩الصلاة إلى الخروج محي الدعاء الثالث: الحكم 
٦٢ماسا المسجد إلى الذهاب ١^١^ الحكم 
٦٥ورثار بسكيتة المشي الخامس: الحكم 
٧٠أصايعه بين يشيالث، لا ت السائس الحكم 
٧٢الماحي الصبيان حضور في ت الماع الحكم 
٧٩. .................المسجد والحائض الجتب لحول في اإثاست الحكم 
٨٢المسجد الكافر لحول حكم ثي التاّع: الحكم 

٨٥المسجد حضور احكام ت الثاني الغصل 
٨٥التعالين تعاهد الأولأ الحكم 
٨٨الدحول ئد اليمنى تقديم الثاني* الحكم 



الموضوعاتفهرس - الفهارس 

انمغحةالرضؤع 

٨٩المسجد يحول عند الدعاء ت الثالث الحكم 
٩١الأول لس التقدم اراح: الحكم 

٩٥الجوي المجد في الفاصل المكان 
٩٨المجد في من عالي الملام الخاص: الحكم 
١٠٢المجد تحية صلاة المادمى: الحكم 
١١١^سرة إلى الصلاة الماع: الحكم 

١٢١"المرام الجد في المرة 
١٢١.^....................الأذان بعد المجد من يخرج لا الثاُن• الحكم 
•"١١الخسجاو في الجالس وءل؛فة التامع: المكم 
ؤإتمامهاالمفرق سوية العاشر: المكم 
١٤٤.................اكف حلف المقرئ صلاة في عثر: المائي المكم 
١٥٠. ................حال أي على الإمام "ع الدحول عشر: الثاني الحكم 
٠..........الجماعة يه ول.رك ما عثر: الثالث المكم  ١٥٨١.............٠
١٦٠اكلأة صفة في عثر: الرابع المكم 

٠١١^. .....١ . .١ّ . ..٠ ٠ ٠ الكرسي على أو الأرض على المريض صلاة صفة 
١٧٢الخلأة مد الدكر ش عثر: الخامس الخكم 
١٨٠. ..١ . ....١ّ ّ . ٠ .٠ . واكافلة الفريضة ين القمل في عثر: المادس الخكم 
١٨٤سه صر يمز من فوحد اثملاة فاض وفد د عثر: اع ايالمكم 
١٨٦. ....؟...الملأة فاتتهم لن ستادة غير حماعت إقامة عثر: الثامن الخاكم 
١١٩٢ . معهم صلى مجدا لحل ثم صلى من عثر؛ التامع الحكم 
١٩٥والمأموم الإمام نية اختلاف انمشرون: الخكم 
١ ١.٩٨ ٠ ......٠ .أتم المقيم حلف السافر صلى إذا والخشرون: المائي الخكم 
٠٢ ١ .٠ ٠ . ...........المسجل فى المكان تحجير فى والمثرون: الثاني المكم 
٢٠٨.................يليه الأي المجال هجر فى والخشرون: الثالث الخكم 
٢١١•••••••••••عليهم والتشويش المصلين إين-اء في وانمشرون: الرابع المكم 
٢٢١......... ٠. .....ؤّالمجد فى المسألة فى والمثرون: الخامس الخكم 
٢٢٤الجد فى الأكل في والمثرون: المه.س الخكم 



الموضوعاتنهرص — المهارس 

انمغحةالموضؤع 

الثانيالباب 
الجمعةحضور احتكام في 

٢٢٩..............بالصلاة التهاون من والتحذير الجمعة، يوم فضل في تمهيد؛ 
٢٣٣للجمعة الاتئاد أحكام م الأوو: القمل 

٢٣٣اس غل الأول: الحكم 
٢٣٩الاواس حكم الثاني: الحكم 

٢

٢

٢

٢

٢

٢

٢

١للجمهة المواك الثالث: الحكم 
٢الجمذ يوم الق الرابع: الحكم 
٣المسجد حضور إلى المادرة ت الخامس الحكم 
٥الجسة إلى المشي الماص: الحكم 
٦الجمعة يوم المفر في الماع: الحكم 

٩الجمعة مجد حضور أحكام في الثاني؛ الفصل 
٠٩ ؛ .١ ....ّ. ......الأحرينوأذية ارئاب تخطي، من الحذر الأول؛ الحكم 
٢٥٢الإuم من القرب الثاني؛ الحكم 
٢٥٣يحول؛!)ام نل التممل الثالث،: الحكم 
٢٥٥القرآن وتلاوة بالذكر الاثتغال الرابع: الحكم 
٢٥٨لالخ3لة والاستماع الإنصات الخاص: الحكم 
٠٢٦٢ ٠ . ٠ّ ..ؤّ . .. ... ..ّالختلبة في الدعاي محي يديه يرفع لا السادس: الحكم 
٢٦٣يخطب، والإمام المسجد تحية في المائع: الحكم 
٢٦٦الجمعة؟ تدرك بم الثاس: الخكم 
٢٦٨الجمعان يعد الصلاة التاسع: الحكم 
٠والجمعة العيد احتمع إذا الخاشر: الخكم  ٠  ٢٧٠.......................٠

الثالث،الباب 

المسجدالمرأة حضور أحكام في 
٢٧٥المسجد المرأة حضور حكم م الأول: الفصل 
٢٧٨المسجد المرأة حضور شروط في الثاني: الفصل 
٢٨٢. ّ. الصلاة م الرجل عن المرأة بها تفرد اكي الأحكام أمم في الثالث،: الفصل 






