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t-  امنiمظان معرفته ا�قطوع و: ا�وع ا. 
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  طرف ا�ديث  اسم الراوي  رقم ا�ديث  ا:اب

  صالة ا�ماعة أفضل من صالة الفذ  مرعبد اهللا بن ع  t  باب صالة اbماعة واإلمامة
  واUي نف� بيده لقد همت  أبو هريرة  �

  إنما جعل اإلمام �ؤتم به  ،،  �

t�  ،،  إذا أم أحدكم ا�اس فليخفف.  
t�  يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهللا  أبو مسعود.  

t�  ذات �لة �صليت مع رسول اهللا   ابن عباس.  

  .رأى رجًال يص� خلف الصف � أن رسول اهللا  وابصة بن معبد  ��
  .إذا سمعتم اإلقامة فامشوا إ� الصالة وعليكم  أبو هريرة  ��

  .ـ أمرها أن تؤم أهل دارها �أن ا�    أم ورقة  ��
  .صلوا [ من قال ال ¢ إال اهللا  ابن عمر  ��

  ...أول ما فرضت الصالة  ~ئشة  t  باب صالة ا�سافر وا�ريض 

  ..ـ إذا خرج مس¥ة �ول اهللا ¤ن رس  أنس  �
  تسعة ع� �أقام ا�    ابن عباس  �

 

  طرف ا�ديث  اسم الراوي  رقم ا�ديث  ا:اب
  ...إذا ار¨ل قبل أن تزيغ �¤ن ا�    أنس  �  

t�  ^صpفإن لم تستطع  عمران بن ا 
ً
  ...صل قائما

  ..ت�نته^ أقوام عن ودعهم ا�ما~  عبدا هللا بن عمر  t  باب اbمعة
  .ا�معة ثم ننªف �كنا نص� مع رسول اهللا   سلمة بن األكوع  �

 فجاءت ع¥ �¤ن رسول اهللا   جابر بن عبد اهللا  �
ً
  ..Iطب يوم ا�معة قائما
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 ثم ¬لس �¤ن رسول اهللا   جابر بن سمرة  �
ً
  Iطب قائما

  إذا خطب ا®رت عيناه �¤ن رسول اهللا   جابر بن عبد اهللا  

tt  إذا قلت لصاحبك انصت  ريرةأبو ه...  
t�  ا�معة �ص° ا�    زيد بن األرقم S العيد ثم رخص  

t�  أبو هريرة   
ً
  إذا ص° أحدكم ا�معة فليصل بعدها أربعا

t�  فيه ساعة ال يوافقها عبد مسلم  أبو هريرة.  

  وطائفة وجاه العدو �أن طائفة صلت مع ا�    صالح بن خوات  t  باب صالة اeوف

  طرف ا�ديث  اسم الراوي  رقم ا�ديث  ا:اب
 جاؤوا ا�    أبو عم¥  �  باب صالة العيدين 

ً
  …يشهدون �أن رdبا

  ..ال يغدو يوم الفطر ح± �¤ن ا�    أنس  �

  …أمرنا أن ³رج العواتق  أم عطية  �

وأبـو بكـر وعمـر يصـلون العيـدين  �¤ن رسول اهللا   ابن عمر  �
  ..قبل

  ..ص° يوم العيد رdعت^ لم يصل �ن ا�  أ  ابن عباس  
tt  الفطر سبع  عمرو بن شعيب S ¥كبAا…  

t�  ا�دينة و�م يومان يلعبون فيهما �قدم رسول اهللا   أنس..  

t  ا�سجد  أبو هريرة S عيد فص° بهم S أنهم أصابهم مطر…  
  انكسفت الشمس  ا�غ¥ة  t  باب صالة الكسوف

  ..الشمس ا³سفت  ابن عباس  �
  �خرج رسول اهللا   ابن عباس  t  باب صالة االستسقاء

ً
  …متواضعا

  …قحوط ا�طر �شµ ا�اس إ� رسول اهللا   ~ئشة   �

  ..استس· بالعباس �أن عمر   أنس  �

  طرف ا�ديث  اسم الراوي  رقم ا�ديث  ا:اب
  …�كونن من أم± أقوام يستحلون  أبو م̧و  t  باب اللباس

  ..أن ن�ب �رسول اهللا  ن¹  حذيفة  �

  لعبد الر®ن بن عوف �رخص رسول اهللا   أنس  �
  ..ال يتمن^ أحدكم ا�وت  أنس  �  كتاب اbنائز

  ..لقنوا موتاكم ال ¢ إال اهللا  أبو سعيد وأبو هريرة  �
  "..يس"اقرؤوا [ موتاكم   معقل بن يسار  �

  …[ أ« سلمة �دخل رسول اهللا   أم سلمة  �

t�  و¼ن نغسل ابنته �دخل علينا رسول اهللا   عطية أم  
t�  ثالثة أثواب �كفن رسول اهللا   ~ئشة S…  

t�  ،،  لو مت قب�…  

�t  قصة الغامدية ـ ثم أمر بها فص° عليها  بريدة S  
  ..برجل قتل نفسه �أ½ رسول اهللا   جابر بن سمرة  ��
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  …¤ن ين¹ عن ا�¾ �أن ا�    حذيفة  ��

  …نÀ ا�جا¿ �أن ا�    و هريرةأب  ��

   عبد الر®ن بن أ« �°  ��
ً
  ..¤ن زيد يكÁ [ جنائزنا أربعا

  …من شهد ا�نازة  أبو هريرة  �  

  ..أبا بكر وعمر يمشون �رأى رسول اهللا   عبد اهللا بن عمر  ��
�Â  إذا رأيتم ا�نازة فقوموا  أبو سعيد…  

  ...القبور فقولوا بسم اهللاإذا وضعتم موتاكم S   ابن عمر  ��

  طرف ا�ديث  اسم الراوي  رقم ا�ديث  ا:اب
  .إذا فرغ من دفن ا�يت �¤ن رسول اهللا   عثمان  ��  

�Â  كنت نهيتكم عن زيارة القبور  بريدة...  

  ...لعن اهللا زائرات القبور  أبو هريرة  ��
  ...ا�يت يعذب S قÁه بما نيح عليه  ابن عمر  ��

  ....ال تدفنوا موتاكم بالليل  جابر  �

   عبد اهللا بن جعفر  ��
ً
  ...اصنعوا آلل جعفر طعاما

 إ� ا�من �أن ا�    ابن عباس  t  كتاب ا لزjة
ً
  ...بعث معاذا

   أنس  �
ً
  ..كتب � هذه فريضة �أن أبا بكرا

  ...تؤخذ صدقات ا�سلم^ [  عمرو بن شعيب  �

  ...إذا ¤نت لك مائتا درهم  ع�  

t�  س أواق  جابرÆ ليس فيما دون..  
t�  فيما سقت السماء والعيون  سالم بن عبد اهللا...  

t�  ال تأخذوا الصدقة إال من هذه األصناف  أبو م̧و..  

�Â  ومعها ابنة �ا �أن امرأة أتت ا�    عمرو بن شعيب....  
  ...وÈ الرÇز اHمس  أبو هريرة  ��

 من �ض رسول اهللا فر  ابن عمر  t  باب صدقة الفطر
ً
  ...زÇة الفطر صا~

  ...ا�د العليا  حكيم بن حزام  �  باب صدقة اXطوع

  ...إذا أنفقت ا�رأة من طعام بيتها  ~ئشة  

 ...ال ¨ل الصدقة لغÊ إال Hمسة  أبو سعيد  t  باب قسمة الصدقات
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  )�(ا�لقة 
  : ينأا�نهج مكون من جز

   ا�زء األول مصطلح اpديث �
  .ا�زء اiا� األحاديث ا�ختارة من كتاب الصالة من بلوغ ا�رام �

وËسن أن أذكر لكم  ،همنأيها اإلخوة سبق أن درستموه S ا�ستوى األول وÈ ا�ستوى اiا� مقدمات   :مصطلح ا�ديث
pديث علٌم أساS Ðٌ معرفة أهل العلم يقولون إن مصطلح اف ،شيئا Íا ¬در االعتماد به واAذك¥ به [ وجه اÌوام

واية رواية حديث رسول اهللا  ،�حديث رسول اهللا  Ñي تعرف به قوان^ الرUبالعلم ا Òوذلك أن هذا العلم هو ما يس� 
 ،
ً
 وردا

ً
  . "حديث"وÓمة  "مصطلح"من 
مة : ينأمكونة من جز مصطلح ا�ديثو�ذا 
مة قبوال
  ؟ما ا�راد بكلمة ُمْصَطلح �
ما  مثل ،اتفاق قوم أو ~اعة P استعمال لفظة من األلفاظ v غy ما استعملت wا v أصل العربية :v اللغة االصطالح 

ثيب فاِعله : وبعضهم يعرفه، [ سبيل اإللزامفيه طلب ¤ن الما   أنهاصطلحوا [ "الواجب: "قال الفقهاء مثالً 
ُ
[ ما أ

  الساقط هو : وأصل الواجب S اللغة، وُعوقِب تارdه
ِم ح± ¤ن أول  عن***نهاهم عوٍف أمً¥ا وبنُ  أطاعت: و�ذا قال الشاعر

ْ
ل Ñواجِب الس  

  .أول ساقط S ا�عرdةأي 
  لفظة S غ¥ ما استُعملت �ا ال بأس وال ُمشاحة S االصِطالح كما يقولأي ون عملفأي قوم يست
   .أهل العلم

  .الشق اiا� من مصطلح اpديث
   مة ا�ديث؟ما ا�راد بكل �
  ضد القديم :ا�ديث لغة 

   .من قوٍل أو فعٍل أو تقريٍر أو وصٍف َخلِ� أو ُخلُِ�  �هو ما أُضيَف إِ� ا���  :اصطالحا عند أهل ا�ديث

مة  Üأن 

Ü
  : mتمعة كمضاف ومضاف إ�ه تعÊ عند أهل العلم ما ي� "ُمْصطلح اpديث"إال
  .أحوال السند من حيث القبول والرد هو علم يعرف به: مصطلح ا�ديث �
  : ا�ديث ا�بوي مقسم إ� قسم� ����

ند /      القسم األول    .وهو سلسلة الر�جال ا�وصلة للم� أو ح�ية طريق الَمْ� : الس�
هذا  "نافع عن ابن عمر قال أخÝÁمالك  أخÝÁ :حدثنا الشاف¾ قال" :أ®د ر®ه اهللا تعا�: مثل قول سلسلة الرجال

  . هذا نسميه السند، عن طريق الصحا« �يسÒ إسناد رجال روى بعضهم عن بعض ح± وصلوا بروايتهم للن  
ند لغةً  � Üفنقول استند إ� كذا أي اعتمد عليه، ا�عتمد: الس .  

ند  Üفنعتمد [ الس SÞرجة األوÌا S ديث من ضعفهpصحة وهناك عدة اعتبارات أخرى �عرفة ، معرفة صحة ا
  .، والسند من أهمها، والرdن الرd^ فيها يكاد يكون هو األغلباpديث

ند ا��بوي هو ح�ية طريق الَمْ� أو سلسلة الرجال ا�وصلة للم� :اصطالًحا �   . الس�
  . فإذا ¤ن األمر كذلك فعندنا سند وعندنا م�
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ند من الâم: أهل العلموهو ما ُفَعرفه  ،�هو �م ا�� : ا�تـن /     القسم ا�ا� Üما انت¹ إ�ه الس.   
 كب¥ة جًدا S ، َمْ� أصبح عندي و -يسÒ إسناد ويسÒ سند- أصبح عندي َسنَد 

ً
هذه ا�ُزئية أهل العلم بذلوا جهودا

 ¨ريرها ومعرفة صحيحها من 
ً
  .أشاد بها أعداؤهم قبل إخوانهم وأهلهم ضعيفها وفق قواعد دقيقة جدا

د علم وال يوجد أمة من األمم عندها من اÌقة S نقل أخبار نبيها اÌقة ا�تناهية العلمية ال� لم يَِصل إ�ها فقالوا ال يوج
فهذا بفضل اهللا سبحانه وتعا� أن حفظ �ا اÌين وهذا مصداق قو� تعا�  ،لمسلم^ل اما�وم مثل اpديث ح± العلم 

� 
َ
N ا ا��كر و�ِن�ا� ُن نَز�

َ
   �َ�افُِظون إِن�ا �

، وåصصة لعامه، ومقيدة �طلقه، والسنة � شارحة وموضحة �ذا القرآن ومؤdدة ألح�مه، القرآن الكريمفاUكر هو 
  .و�ذا ال يُفرق أهل العلم ب^ الكتاب والسنةلخ، إ

ند من حيث الّقبول والر: هذا العلم اUي ¼ن بصدده يُعرÜف بأنه   .دعلم ُفْعَرف به أَحوال الس�
  .األصول ال� يرجع wا v قبول األخبار وردهاأي  ،العلم بقوان� الرواية: وبعضهم عرفه بتعريف آخر وهو �

هذا تعريف مصطلح اpديث يشمل األمور ال� تكلم عنها أهل العلم وأّصلوها وبيّنوها ووضحوها ح± وصلت إ�نا 
وأوقاتهم وأموا�م S سبيل أن  ل العلم ر®ة اهللا عليهم ُمهجهموقد بذل أه ،السنة بهذا الشh وهذا اAحرير وهذا ا�قل

 اُهللا امرئ سمَع مقال� فو$ها فأّداها إ� ّ�َ ن(: �بيضاء نقية ورجاء أن يثابوا لقول ا�   من بعدهمصلوا السنة إ� يو
ٍغ أَو� من َسامع َوُرب� حامل فقٍه إ� من هو أفقُه من

�
هذا ، وروي بألفاظ كث¥ة، حديث صحيح )همن لم يسمعها ُرب� ُمَبل

عند  إذن هذا العلم اUي ندرسه � أنواع ،ما يتعلق بتعريف مصطلح اpديث وهو من باب ا�راجعة واAذك¥ بما سبق
  :أهل اpديث

  : أهم أنواعه ����
فإذا صح العمود  ،نسانألنه بمèلة العمود الفقري �سم اإل ؟�اذااعتÊ به أهل العلم عناية فائقة : ا�ديث الصحيح

ألن ما سيأé من أنواع سأwحها S هذا ا�قرر  أن نستذكرهفهو مهم جدا بالنسبة ، الفقري فإن اإلنسان يستطيع اpرdة
 جًدا بمعرفتكم باpديث الصحيح

ً
 وثيقا

ً
  . هو مرتبط ارتباطا

بط عن ِمْثلهالما اتصل َسندهُ بَنقل : ا�ديث الصحيح هو ����  ،إ� منتهاه وسلم من الشذوذ والعلة القادحة َعدل تَام الض�
  .ف بتعريفات أخرى 
ها تصب S هذا ا�صبرÑ وعُ 
  .فال بد أن يكون اpديث متصل السند ،أصل S قبول اpديث الصحيح اتصال السندإذن 

وال بد أن ، ضابطاوال بد أن يكون ، عدال ي ا�ديثراو مع اتصال السند البد أن يكون أيضا البد أن يكون اpديث
   .من العلة القادحةوتسلم روايته ، سا�ة من الشذوذتكون روايته 
  : أوضح هذا اXعريف توضيًحا §تً¦ا[ ê األحوال 

 "حدثنا الشاف¾"فلو فرضنا S ا�ثال السابق اإلمام أ®د ر®ه اهللا قال ، يكون ê راٍو سمع Íن فوقهأي  اتصال السند �
ونافع  ،ن نافعمومالك سمع  ،وال بد أن يكون الشاف¾ سمع عن مالك ،مع من شيخه الشاف¾يكون س أ®د ال بد أن
فإذا قلنا اتصال السند ، وëال ال يكون اpديث متصل السند ،هذا أساس، �وابن عمر سمع من ا�   ،ن ابن عمرمسمع 

ê حلقة مرتبطة باpلقة ال�  ،ì ¤لسلسلةف �باw ح± نصل إ� ا�Ü  ا� من شيخهيعÊ أن ê راٍو سمع Íن فوقه أي 
   .بعدها
و�ا wوط  السالمة من الفسق وخوارم ا�روءة بالعدالةفإن �ا تعريفات عند أهل العلم وا�قصود  أما العدالة والضبط �
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  . S الفصل األول وأعيدت S الفصل اiا� ادرستموه
و�ذا رواه با�ع» أن يكون $�ا ، ديثه منذ أن يسمعه إ� أن يؤديهأن ©فظ الراوي حوتعريفه  ،أيضا � wوط الضبط �

  .وهذا ®ط أسا¬ فيه ،بما ©يل ا�عا� من األلفاظ
من أهل العلم من قد ال يستطيع اpفظ إما لكÁ سنه أو النشغا� أو ألي  ،ضبط كتابة -�ضبط صدر و -�  : قسمانوهو 
 �إالكتابة ف�نوا يكتبون íيع األحاديث ال� هم بصدد حفظها وروايتها وdث¥ من أهل العلم Ëفظ عن طريق  ،سبب

 اإلمام أ®د¤ن  كوUلاpفظ ب^ من ¤ن ¬مع ب^ الكتابة ووهو األجالء منهم ومنهم ، هذا أك1هم، من سيأé بعدهم
ث إال : يا بÊ يوî بذلك كث¥ا فيقول البنه عبد اهللا د�

ُ
  .�فظ خوانكتاب فإن امن إي�اك أن ±

وصلوا إ� أوج والقدم العا�ة بهذا وأيضا ¤ن �م  ،ومن هذا ا�نطلق اعتï علماء اpديث بالكتابة كما اعتنوا باpفظ
Þزمنهم ومن جاء بعدهم من باب أو S فظ ح± ظهر حفظهم [ من ¤نpحال هذا  ،حفظهم ¤ن فائقا للغاية ،ا ê ]

وأن يكون ضابًطا ، وأن يكون الراوي عدال، ا� من اpديث الصحيح اتصال السنداi والشطرتعريف الشطر األول 
رووحافًظا للحديث حفًظا جيًدا م± ما قيل � اذكر اpديث أ½ باpديث [ وجهِه  Üم وأخ Üو�ذا يُقال أن ، ما تردد أو قد

ذه األمة ف�ن يراه يروي األحاديث عن ا�  حافظ هأبو هريرة مروان بن اpكم أم¥ ا�دينة ¤ن يسمع أبا هريرة وÇن 
يا أبا هريرة حدثò Êديث رسول اهللا S كذا فحدثه أبو هريرة òديث أو : وÇن ñيع ا6ديهة فأراد أن IتÁه فقال �

وdذا  حديث كذا: فلما ¤ن من العام القادم د~ مروان أبا هريرة وقال ،يكتب من وراء الستار اوأمر مروان ¤تب ،حديث^
ó العام األول �فذكر أبو هريرة  ،اذكره S ديث^ كما ذكرهاpديث أو اpرم منها حرفا واحدا، اI وهذا فضل ، ذكرها ولم

 :كما قال بعضهم �فاظ ¤نوا Ëفظون أحاديث الرسول ò رزقتهذه األمة و، �اهللا عز وجل وهو برdة د~ء الرسول 
   .كما تقدم معنا من حفظ اهللا عز وجل �ذه السنة ا�طهرةوهذا  ،أحفظها كما أحفظ فا¨ة الكتاب

 ةفيه طبًعا ال بد أن يكون هذا الوصف للرواة مستمر �ميع السند وÈ ذلك اpكم يتصف í Sيع روا السالمة �
 أíعت األمة [ �طبعا أصحاب الرسول  ،موÞ ابن عمر وابن عمر السند ¤إلمام أ®د والشاف¾ وابن مالك ونافع

  .عداAهم وضبطهم
لة القادحة إذن اآلن عرفنا تعريف ، سنؤجل اpديث عنها إ� حلقات قادمة يب´ السالمة من الشذوذ والسالمة من الع�
  . اpديث الصحيح اUي هو أساس ال بد من االهتمام به

 جدا بما تقدم قبل هذه األنواع مرتبطة ارتب ،سندرسها S هذا الفصل أنواع من ا�ديث الضعيفعندنا اآلن � 
ً
 قويا

ً
اطا

  : قليل حول ال�ط^ األساسي^ للحديث الصحيح وهما
لو اµرم اتصال فإذا ¤ن السند متصًال هذا [ wط اpديث الصحيح لكن  اة وضبطهمعدالة الرو -�و اتصال السند-�

  .درسها بشh تفصي�سن تكون عندنا Æسة أنواع من اpديث الضعيفالسند 
 من أسباب لم يسمع من شيخه  لميذاالتصال اتصال السند أي هذا اw Aطفإذا فقد 

ً
نسô هذا انقطاع S السند، فإذا

   تكون األحاديث الضعيفة
  .انقطاع السند األحاديث الضعيفةتكون S : السبب األول �
   .بطالطعن v الراوي سواء ¶ن v العدالة أو الضS تكون األحاديث الضعيفة : السبب ا�ا� �

  :سأذكرها حسب ترتيب ال�ح: نتج عنه ·سة أنواع من األحاديث الضعيفة وانقطاع السند
   .ا�دلسثم بعد ذلك  ا�عضلثم بعد ذلك ، ا�نقطعثم بعد ذلك ، ا�علق: ثانيها، ا�رسل: أو�ما
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  . � نو~ن سيأé الâم عنه إن شاء اهللا تعا� ا�رسل
و� أنواع  ،ا � أنواع اpديث الضعيف اUي به سقط S اإلسناد أو انقطاع S السندهذه األنواع اHمسة ال� ذكرته

هذه ف، مدلسحديث ، معضلحديث ، مرسلحديث ، منقطعحديث  :يقال S كتب اpديثيرد عليكم مهمة وأك1 ما 
   .إ� أن فيه ضعف لكن قد ينجÁ ويتقوى وقد ال ينجÁ كما سيأé بيانه إن شاء اهللا منهم إشارة
  : أما السقط ا�ي وقع معنا v اeمسة أنواع نستطيع ¹عله P قسم� ����

   .سقط ظاهر -�
  .قد نسميه خö لكونه õI [ كث¥ من ا�اس ،سقط غy ظاهر -�
   .واpديث ا�نقطع، واpديث ا�عضل، اpديث ا�علق، اpديث ا�رسل: السقط الظاهر هو ����
���� »eالظاهر أو ا yالسقط غ :öHحه فهو ا�دلس ويلتحق به ا�رسل اw éي سيأUهذا  ،وهو أحد أنواع ا�رسل ا

   .يسÒ سقط خö ألنه غ¥ واضح
ِحب÷ أن نكتب هذا اإلسناد ح± يتم  ،تصوًرا دقيًقا هنأé اآلن إ� تعريف هذه األنواع واحًدا واحًدا ح± نتصور

ُ
لكن أ

  . ال�ح من خال�
 :إال دخله من أبواب اÌين باب ال يكاد يكونحيح ا6خاري وهو أعظم حديث اUي أول حديث مروي S ص �

  ).إنما األعمال با�يات( �حديث عمر 
عن  إبراهيم اXي¾عن  ©¼ بن سعيد األنصاريعن  مالك بن أنس قال أخÝÁ ©¼ بن ©¼ قال حدثنا رواه ا:خاري

   .����ا�� عن  عمر بن اeطاب عن علقمة بن وقاص
هذا اإلسناد سأwح من خال� األنواع ال� ذكرناها من األحاديث ا�رسل وا�علق وا�نقطع وا�عضل وا�دلس بإذن اهللا 

  .تعا�

  )�(ا�لقة 
  : اpلقة ا�اضية أيضا أن ضحت Sتقدم معنا الâم عن wح مقرر اpديث وو

  : ا�ديث الضعيف يرجع سبب ضعفه إ� سبب� هما �
 t ( السندانقطاع S الراوي ) �    السند أو السقط S لضبطل وألعدالة إما لالطعن.   

  . وأ�حت S اpلقة ا�اضية إ� أن السقط يتكون منه Æسة أنواع من اpديث الضعيف

  .السقط الظاهر والسقط اe«: وهو نو$ن
   .�علقهو ا�ي يتكون منه ا�ديث ا�رسل وا�ديث ا�عضل وا�نقطع وا: السقط الظاهر�
� »eب يتعلق: السقط ا»eفائه [ كث¥ من ا�اس ا�ديث ا�دلس ويلتحق به ا�رسل اH.   
  :ا�وع األول من ا�ديث الضعيف ا�ردود بسبب سقط ظاهر v اإلسناد وهو �

  � � ا�ديث ا�رسل � �
، و�ذا �ا جاء األعرا« زمام بن ثعلبة هاإلرسال من اسم مفعول من أرسل الøء يرسله إرساال أي إذا أطلق :ا�رسل لغة

ومسك خطام ناقة ا�  ص° اهللا عليه وسلم وسأ� عن مسائل، ثم بعد ذلك ماذا قال � ا�  ص° اهللا عليه وسلم؟ قال 
  .بمع» اإلطالقأطلقها واترdها، هذا S اللغة أي : أي" أرسل ا�اقة"
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ً
   .�رسول اهللا : قال اAاب¾ وليس الصحا«يقول فيه أي  ،�ما رفعه اXاب� إ� ا��  :اصطالحا

  .أي طبقة الصحابة سقطت ،سقط من إسناده الصحاÂ ا�ديث ا�ي: للُمرسل هو تعريف آخر�
 Âعاريف وأصحها أو أقلها اع<اضات( هووالصحاAمن ل� ا�� : )هذا أفضل ا�  

ً
يدخل فيه ف، به ومات P ذلك مؤمنا

ننا لو قلنا من رأى ا�   ،أعÃ من اجتمع معه ولو ¶ن
َ
ؤه با�  لقا أثناءوال بد أن يكون ، Hرج من ذلك األعÒ �أل

 صحاب ال يسÒهذا  ،وهو ¤فر ثم بعد ذلك يسلم �يل· ا�  ينفع أن يكون  فالبه، مؤمنًا  �
ً
أثناء أن يكون البد  ،يا

، �لقائه با�  
ً
فلو ارتد قبل أن يموت ح± يب· � وصف الصحبة،  والبد أن يكون مات [ ذلك أن يكون مسلما

 
ً
   .فال يعتÁ صحابيا

   .من ل� الصحاÂ وهو مؤمن ومات P ذلك :واXاب� هو
مباwة ¤ن هناك حلقة  �فإذا روى اAاب¾ اpديث عن الرسول  وëنما لú الصحا«، �إذن اAاب¾ لم يلق ا�   �

 "ما سقط من إسناده الصحا«"، وUا قلنا قع سقط S اإلسنادوة الصحابة فعندئذ و� طبق �بينه وب^ الرسول  مفقودة
ألن وقد ذكرت لكم S اpلقة ا�اضية مثاال ونكرر معنا هذا ا�ثال ح± تظهر اAطبيقات ال� سأذكرها بشh واضح 

   .قيس عليه بقية األمثلةتثم  ، فهم األصلالفهم ا�هم
 علقمة بن وقاص عن إبراهيم اXي¾ عن ©¼ بن سعيد األنصاري عن مالك بن أنس عن ¼©¼ بن © عن رواه ا:خاري

   .����ا��  عن عن عمر بن اeطاب
  : ا�ديث ا�رسلعندنا 

  .سقط ؟أين عمرإذن  �قال رسول اهللا ، عمراAاب¾ بدل أن يقول أخÝÁ  علقمة بن وقاص

، هذا السقط جعل اإلسناد  ،وفيه سقط S اإلسناد ،هذا نسميه اpديث ا�رسل
ً
أن اpديث الصحيح من wط ألن ضعيفا

  .، وهنا فُقد اتصال السندتصل السنديكون م
هذه اpلقات الست مثال حسب  ،لو جئنا بسلسلة ووضعناها [ األرض مكونة من ست حلقات، دعوÝ أشبه لكم

أستطيع أنا من خالل هذه ،  مشدودة بقوةتصل السقف فì إ� أن اإلسناد اUي عندنا أول السلسلة مربوط باألرض
أما لو  ،السلسلة مربوطة مشدودة قوية هذه ،�السلسلة أن أتسلق عليها وأصل إ� ما أريد من الâم الرفيع ûم ا�  

منه اpلقة العلوية و� أ[ وأقوى حلقة S اإلسناد فإن  تقطعف، أن هذه السلسلة ¤إلسناد اUي أخذناه قبل قليل
 إذا وقعت [ األرض سُ  ،سلسلة تقعال

ً
س¾ ا�ديث وقعت [ األرض و�ذا  ،أطلقناه ،ô هذا S لغة العرب إرساال

فهذا  ،فيه إش�ل من جهة إسنادية عند علماء اpديث االحجاج به فصار ،ألنه بمعï االنقطاع وال<ك ا�رسل بهذا االسم
  .خرى بإذن اهللاوسأستمر S هذا التشبيه S األنواع األ ،تشبيه

أرسلت السلسلة وس¾ وفوقعت السلسلة  ����إذن هذه السلسلة قطعنا ا�لقة العلوية وÄ طبقة الصحابة قبل الرسول 
  .ا�ديث بهذا مرسال

  . ألننا اش<طنا اتصال السند ح± يكون مقبوال ،هذا اpديث ا�رسل عند علماء اpديث ال يُقبل
   .يعÆ أقلها ضعًفا ،واع ا�ديث الضعيفولكن الُمرسل يعتÅ من أفضل أن � 

  .العمل با�ديث الُمرسل ورواية عن اإلمام أ®داإلمام مالك واإلمام أبو حنيفة  اختارو�ذا  �
  .فَرد�وا ا�ديث الُمرسل النقطاعه أهل اpديثأما  �
لطالب اAفاصيل اÌقيقة  ها، ألن�نوليس هذا م ®وًطا v قبوN وااشÇط ورواية عن اإلمام أ®د والشاف¾ ر®ُه اهللا �
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اإلمام مالك ، ورواية عن اإلمام أ®دهو  قَبَِل الُمْرَسل ب8وطإذن الشاف¾  ،من اإلسهاب بøء العلم ا�تقدم^، �درسوها
ا�ديث  ردوا وأهل اpديث، أن ا�ديث ا�رسل مقبول واإلمام أبو حنيفة والرواية ا�شهورة عند اpنابلة وعند اإلمام أ®د

  .الُمرسل لوجود انقطاع
اإلمام مالك واإلمام أ®د واإلمام الشاف¾ ¤نوا أئمة حديث فكيف هؤالء  ؟�اذا َرد� أهل ا�ديث ا�ديُث ا�رُسل ����

   .يقبلون وهؤالء يردون
وهذا  ،ه فقهية�م نظرة حديثي وأهل الفقه ¤إلمام الشاف¾ وأ®د ومالك، نظرتهم نظرة حديثية üضة أهل اpديثنقول 

أن اpديث ا�رسل ضعيف مع أن : �اذا قالوا ؟اpديث ا�رسل ؛لكن �اذا رد علماء اpديث، الâم صحيح ودقيق جًدا
  ؟أك1 الفقهاء قبلوه وعملوا به

هو  لو كنا نقطع بأن الساقط S اإلسناد �قالوا ألنا وجدنا أن عددا من ا�ين يروون ا�ديث من اXابع� عن ا��  �
أنهم وجدوا أن  لكن اِإلْشَ�ل عندهم، ألن الصحابة ُعُدول ضابط^ ،فال إِْشَ�ل عندنا ، وليس غ¥ه؛الصحا« ليس إال

بل بعض  ،وهم إنما يَروون الرواية عن تاب¾ آخر "�قال رسول اهللا "عددا من اAابع^ يقولون S أسانيدهم ورواياتهم 
 ،أحد ع� نفس �جد ب^ هذا اAاب¾ وب^ ا�  وُ  "�قال رسول اهللا "فيها اAابع^  األسانيد ال� وجدها أهل العلم قال

لكن سبعة من اAابع^  ،أربعة من الصحابة ما فيه أي÷ ُمشþة ،سبعة من اAابع^ وأربعة من الصحابة إ� هذه اÌرجة
اعد ا�رح واAعديل وينظر من هو عدل البد أنهم يعرضون [ قو فاAابع^ ،Ëُتمل أن يكون واحد منهم فيه ضعف

  .يدرسها إن شاء اهللا من �صص S علم دراسة األسانيد ،ضابط وغ¥ ذلك من تفاصيل دقيقة S هذا العلم
، ألن الساقط لو قطعنا أنه صحا« مطلقا لقبلناه مطلقاقالوا  ،إذن عرفنا �اذا اpديث ا�رسل ضعيف عند علماء اpديث 

عندئذ  ؛تابع^ وصحابة �ويكون بينهم وب^ ا�   �هناك عدد من اAابع^ يروون عن ا�   لكن �ا وجدنا أن
  . فهم ®اة هذه السنة وهم اUين يذبون عنها ،توقفنا وقلنا ال نقبل ا�رسل من باب االحتياط للسنة

إذا أمنوا اإلش�الت ا�وجودة  :فإنهم قبلوا ب8وط - ا�حررين منهم- أما علماء الفقه وعلماء ا�ديث v آن واحد � 
   .pديثاهذا ما يتعلق بسبب رد ، �جد ما يدل [ قوة الرواية وثبوتها عن ا�  وُ أو  ،هذه
إنما األعمال با�يات و�نما لÉ امرئ ما (السابق  �قلنا مثال نظري قبل قليل حديث عمر  ،مثال غy نظرينأخذ  �

مالك عن �Ë بن سعيد األنصاري عن إبراهيم اAيô عن علقمة بن وقاص  رواه ا6خاري عن �Ë بن �Ë عن )نوى
  .�عن ا�   �اللي� عن عمر 

  .ضعيف ، وعندئذ نقول أن هذا اإلسناد ا�رسلفلو سقط عمر لصار إسناد مرسل
   :نف فيها مصنفات منهاوا�رسالت ُص وأهل العلم ي�بون عن ا�رسل S أحاديث كث¥ة 

   .ألح�م ا�راسيل للعال�جامع اAحصيل  �
   .ومنها كتاب عظيم أقدم منه وأشهر وهو كتاب ا�راسيل أل« داود �

  .هليهذه 
ها خصصت 6يان اpديث ا�رسل والâم ع
ف بن واصل رواه معرّ حديث  )أبغض ا�الل إ� اهللا الطالق: (عندنا اpديث ا�ثال ا�قي� للمرسليب· عندنا اآلن  �
  .�ا��  عنديثار  \ارب بن عن

ف معرّ لكن الرواية الصحيحة ا�شهورة  ،�ا�� عن ابن عمر S بعض طرقه يقول عن \ارب بن ديثار  S س� أ« داود
أن اpديث وëن ¤ن معناه � ، وهذا هو الصحيح عند علماء اpديث ،مرسال �ا�� عن \ارب بن ديثار عن بن واصل 
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ولكن ال شك أن الطالق  )� اهللا الطالقإأبغض ا�الل : (حديث �بت عن رسول اهللا إال أنه ال يث ؛حظه من الصحة
  قد يكون الطالق ، لكن�ا ي<تب عليه من مفاسد ؟�اذامبغض 

ً
واجبا قد يكون مستحبا وقد يكون مباحا  أحيانا

ألنهم �ا نظروا S  ؟�اذايسÒ مرسًال  عند علماء اpديث لكن هذا اpديث ، [ حسب أحوا�،وقد يكون üرما
 ��  عن اüارب بن ديثار إنما رووه معّرف بن واصل عن الطرق والروايات وجدوا أن أك1 الرواة اUين رووا عن 

  .هذا تعريف اpديث ا�رسل، لم يذكر فيه üارب بن ديثار ابن عمرمرسًال، 
إال أنهم ، ا�رسل أنه نوع من اpديث الضعيفهذا فنحن بهذا نكون أعطينا نبذة واضحة عن اpديث بإذا ¤ن األمر 

   .ومظنة وجوده فيها وdتبه، واAمثيل عليه، تعريفه لغة واصطالحا ،وما هو وسبب الرد، اختلفوا S قبو� ورده
 
  : بسبب سقط ظاهر S اإلسنادا�وع اiا� من أنواع األحاديث الضعيفة ا�رُدودة  �

ق � �
�
  � � ا�ديث ا�عل

   ؟ديث ا�ُعلقما هو ا�
S ا�ثال األول ا�رسل ، نعود مرة أخرى إ� السلسلة ومثلنا بها سابقا وقلنا أن السلسلة مربوطة S األرض ثم S السقف

  .قطعنا اpلقة العلوية فسقطت وأرسلت
صبحت تبدأ تتموج مثبتة من فوق لكن من أسفل حرة أ ؟فماذا Ëدث للسلسلة ،S هذه ا�رة نقطع اpلقة السفلية

 هذا يسÒ ا�علق ،معلقة
ً
  . ، يسÒ اAعليق S اللغة عموما

  : تعريف ا�ديث ا�ُعلق ����
   .هو اسم فاعل من االنقطاع ضد االتصال :لغة

   .إسناده راٍو أو أكÊ ب8ط اXواW أهو ما سقط من مبد :اصطالحا
لو ¤ن راوي^  ^راوي ¤نلو  "أو أكÊ" ،لقةتب· السلسلة مع )صاحب الكتاب( ال مشþة إذا سقط راٍو من مبدأ اإلسناد

بهذا الشh نستطيع القول  ، مثًال اpلقة األوÞ واiانية واiاiة، وتب· السلسلة معلقة،متوا�ة اpلقات تكونالبد أن 
  .بأن السلسلة معلقة

   )إنما األعمال با�يات و�نما لÉ امرئ ما نوى( ا�ثال ا�ظري ����
©¼ بن حدثÊ  مالكقال : S هذا ا�ثال ا:خاريقال لو ، مالكعن  ©¼ بن ©¼ل أن يقول حدثنا بد: ا:خاريقال لو 

   .سعيد
 "هنا يسÃ  ،سقط وهو ا�لقة األوÌ ؟أين ©¼ بن ©¼ ����

ً
  ." معلقا

 نسميه أيضا  ؟ماذا نسميه ©¼ بن سعيدقال  ا:خاريقال لو لو سقط اآلن من اإلسناد 
ً
   ؟�اذا ،معلقا

  .هذا نسميه معلق ةإذن السلسلة ال تزال معلق ،طبقت^ متوا�ت^ مالك بعده وسقط ©¼ بن ©¼نه سقط منه أل
وسقط  ©¼ بن سعيدوسقط مالك وسقط ©¼ بن ©¼ الحظوا اUي سقط من  علقمة بن وقاصقال  :ا:خاريلو قال  �

 أربعة أيضا هذا يسÒ  إبراهيم اXي¾
ً
  .معلقا

   .حÍ يسلم �ا هذا اXعريف من اeطأ ب8ط اXواW ط من مبدأ إسناده راٍو أو أكÊا�علق ما سق
� Nديثف هشام بن عمارقال : قال ا:خاريألن قال بعض أهل العلم أنه معلق ) حديث ا�عازف(: مثاpولكن ذكر ا ،

  .الصواب أن اpديث بعد مراجعة أسانيده أنه متصل وال إش�ل فيه
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 لو قال أي
ً
إذن اpديث ا�علق ما يسÒ معلقا،  �ولم يلقه، ثم اإلسناد بعد ذلك اتصل با�  " قال فالن: "راٍو من الرواة إذا

óواAسقط من مبدأ إسناده راٍو أو أك1 ب�ط ا.  
أن إال ، فا�علقات ضعيفة ضعيف، فإذا سقط اثنان فمن باب أوÞ، وهكذا، سقط واحد إذا ألنه ؟�اذا، ضعيف: حكمه �
منها ما ، البد من االهتمام به ومرا$ته فP Ï درجات علقات ا:خاري رÎه اهللا تعا� wا حكم خاص عند أهل العلمم

أو رواه غ¥ه ، ومنها ما وصله غ¥ه من أصحاب مسلم S صحيحه، ومنها ما وصله خارج الصحيح، هو S الصحيحووصله 
أقسام كث¥ة يأخذها الطالب  ،بصيغة اAمريضمنها ما رواه ، منها ما رواه ا6خاري بصيغة ا�زم، سند الصحيحب

   .ا�تخصصون S علم ا�صطلح
هذا ما تي	 بيانه ، mتات Æسوهو مطبوع S  ابن حجرلحافظ ليق اXعليق لغت وأفضل كتاب تكلم عن هذا ا�وضوع

أن أب^ وأحب أن أختم هذه ا�حا
ة ، نبيهسائال اهللا عز وجل أن يوفقنا وëياكم للعمل بكتابه وسنة  ،S هذه ا�حا
ة
تتذكر ا�ثال ويسهل عليك  ؛البد يا إخوان أن تتذكروا ا�ثال òيث لو مرت عليكم األنواع اHمسة ال� ذكرتهالكم 
  .أهل العلم لالس�ادةكتب بعد ذلك مراجعة يب· و ،فهمه

  )J(ا�لقة 
وwحت لكم اpديث ا�رسل واpديث  ،سبب السقط S اإلسنادتقدم معنا أيها األخوة الâم عن اpديث الضعيف ب

وا�وم بإذن اهللا تعا� أواصل ال�ح  ،S اإلسناد ظاهر سقط ا�ردودة بسببا�علق وهما نو~ن من أنواع اpديث الضعيف 
  .ث ا�نقطعاpديث ا�عضل، واpدي: ماأال وهبنوعيه ا6اقي^ سبب السقط S اإلسناد بلحديث الضعيف ليان وا6
  : ا�وع اiالث من أنواع األحاديث الضعيفة ا�رُدودة بسبب سقط ظاهر S اإلسناد �

  � � ا�ديث ا�نقطع � �
  :تعريف ا�ديث ا�نقطع ����
   .االنقطاع ضد االتصال :لغةً 

  .ب8ط عدم اXواW إسنادهِ راٍو واحد أو أكÊوسط  منهو ما سقط  :اصطالًحا
عن  إبراهيم اXي¾عن  ©¼ بن سعيدعن  مالكعن  ©¼قال حدثنا  ا:خاري: السابقة وجدنا أنلو رجعنا إ� السلسلة 

  .�ا�� عن  عمرعن  علقمة
 ©¼ بن ©¼هذا مالك بن أنس S وسط اإلسناد بداية اإلسناد  مالك بن أنسلو جئنا للمثال اUي ترون وأسقطنا  �

 مالك بن أنسفلو سقط من اإلسناد ، سناداإل سطهنا يسÒ و، ذين الراوي^ب^ ه وسطه إذن ما، عمر بن اeطابونهايته 
 "سô اpديث 

ً
  ." منقطعا

  ." منقطًعا"سô اpديث  إبراهيم اXي¾ولو سقط  �
   ؟�اذا .منقطعاأيضا سô اpديث  مالك بن أنسو إبراهيم اXي¾ولو سقط  �
فليس S الطرف األول  ،ال S طرفيه، �هما يعتv Å وسط اإلسناد ر®هما اهللا تعا� إبراهيم اXي¾و مالك بن أنسألن 

  .هذا يسÒ انقطاع ،عمر بن اeطابوال S ا�نت¹ اUي هو  ©¼ بن ©¼وهو ا�بدأ اUي 
 ،فيها �يعتÁ حلقة رقم  مالك بن أنس .)ال� معلقة بالسقف(هذه السلسلة ال� ذكرناها سابقا نأé اآلن إ� توضيحها 

، �رقم  إبراهيمو، �رقم ©¼ بن سعيد و، �رقم  مالكو، tفالسلسلة مكونة من �Ë رقم  ،�حلقة رقم  إبراهيم اXي¾و
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   .منقطعاصار هذا اpديث  �و  �لو سقط رقم  .�وعمر رقم ، �وعلقمة رقم 
   .ل السنداتصاألن wط اpديث الصحيح  ؟�اذا ،وهو نوع من اpديث الضعيف: حكمه ����
يا ( � تشف بدنها فقال حديث $ئشة رÑ اهللا عنها أن أسماء دخلت عليها وjنت ترتدي مالبس خفيفة: ثاNم ����

   )$ئشة إن ا�رأة إذا بلغت ا�حيض ال ينبÔ أن يظهر منها إال هذا وهذا وأشار إ� وجهه وÓفيه
$ئشة رÑ لم يدرك  خاÖ بن جريجفإن S اpديث علل من هذه العلل ما ذكره العلماء من أن اpديث منقطع اإلسناد 

 من أسباب ضعف اpديث وهو ا�نقطع، ، �ذا ¤ن اإلسناد فيه انقطاعاهللا عنها
ً
  . هذا االنقطاع يعتÁ سببا

  :لكن، فهم مشÓÇون v السقط v اإلسناد ا�رسلب� وب� ا�علق وا�نقطع و، وهناك عالقة ب� ا�نقطع وب� ا�علق ���� 
 Sقط األ[ الصحا«س ا�رسل.   
 Sسقط األد� الراوي صاحب الكتاب ا�علقóواAأو أك1 من واحد ب�ط ا ،.  
 Sسقط وسط إسناده ا�نقطع.  

hه سقط بهذا الش
 با�نقطع ،إذن 
ً
 قويا

ً
وبهذه األنواع  وبهذا نستطيع أن ننتقل إ� wح ا�عضل ألنه مرتبط ارتباطا

  .اiالثة
  : ديث الضعيف ا�رُدودة بسبب سقط ظاهر S اإلسنادنواع اpمن أا�وع الرابع  �

  � � ا�ديث الُمْعَضل � �
  : تعريف ا�ديث ا�عضل ����
   .فيقال مرض ُعَضال أي صعب عالجه، اإلْعَضال أصله S اللغة اUي يُع وَيْصُعب فهو صعب: لغة 

نقطة  مالك بن أنسلو انقطع عندنا راوي مثال ، وdذلك قو�ا حديث معضل يعÊ أن االنقطاع S إسناده يصعب جÁه
ما سقط من وسط إسناده ألنه ، الضعف ال� حصلت أستطيع أن أجÁها بطريقة أو أخرى بمعï استطيع اAغلب عليها

WواXب8ط ا Êراويان فأك.  
  .ما سقط من وسط إسناده وا�عضل، ما سقط من وسط إسناده ا�نقطعالحظوا 

  : وا�نقطعالفرق ب� ا�عضل  ����
  .راوي واحدما سقط من وسط إسناده  ا�نقطعاشÇط بأن : الفرق األول

   .راوي^ال بد أن يكون ما سقط v وسط إسناده  وا�عضل
  .متوا�^يشÇط أن يكون الراوي�  وا�عضل، غ¥ متوا�^إذا ¶ن راوي� يشÇط فيهم أن يكونا  ا�نقطع: الفرق ا�ا�

  : أمثلــة ����
وال يسÒ ، معضالً يسÒ اpديث هذا S هذا اpال  ©¼ بن سعيدو مالك بن أنسلو سقط S اإلسناد ، �ا السابقS مثا

 
ً
وسقط  مالكلكن هنا سقط ، منقطعاسô اإلسناد راوي واحد  مالكبينما ا�ثال السابق �ا انقطع وسقط اإلسناد  ،منقطعا
  . معضالً سô  ©¼ بن سعيد األنصاريمعه 

 عرفنا ا�ديث ا�عضلألنا ، معضالً يسÒ حديث  ؟بماذا يسÃ إبراهيم اXي¾و©¼ بن سعيد وسقط معه مالك  لو سقط
فإن ¤نوا غ¥ متوا�^ .فأكÊ ثالثة أربعة حسب السند ب8ط أن يكون متوا×� ما سقط v وسط إسناده راويان: بأنه

 Òنما يسëالة حديث معضًال وpهذه ا S Òمنقطعافإنه ال يس.   
 طبعا هو من باب أوÞ إذا ¤ن ا�نقطع مردود وال يقبل فمن باب أوÞ أ ،هذا تعريف اpديث ا�نقطع

ً
فهو  ،ا�عضل يضا
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   .¤�رض العضال عالجه صعب و�ذا سô معضًال �ذا اإلش�ل وهذا السبب
  : اُن ا�ديُث الُمْعَضلَظ مَ  ����

úا بعض من األحاديث ا�عضلة فيهوالس� عموما  مصنف أ« شيبة س� ا6يه  
  وdتب األجزاء اpديثية فيها أيضا بعض األحاديث ا�عضلة 

  .. .ومعجم الطÁا�
هذه األنواع األربعة ال� wحتها لكم لو أردنا أن نمثل �ا تمثيًال وأختdÁم وëعطائكم فرصة للتفك¥ S اإلجابة ثم 

  : أجيب أنا عنها
  ) إنما األعمال با�يات (بناه وهو عندنا ا�ثال السابق ا�ي 3 ��������
   .ا�علقيسÒ اpديث  ؟بم يسÒ ©¼ بن ©¼إذا سقط من اإلسناد  �
 يسÒ  ؟بم يسÒ مالك بن أنسو ©¼ بن ©¼إذا سقط  �

ً
   .معلقا

   .معلقأيضا  ؟بم يسÒ ©¼ بن سعيدو مالك بن أنسو ©¼ بن ©¼ إذا سقط من اإلسناد �
�ً وÈ نفس الوقت يسÒ معلقايسÒ  ؟بم يسÒ إبراهيم اXي¾و مالك بن أنسو ©¼ بن ©¼ناد إذا سقط من اإلس �

 
ً
   .منقطعا

 يسÒ  ؟بم يسÒ عمر بن اeطابو ©¼ بن ©¼إذا سقط من اإلسناد  �
ً
   .مرسالً و معلقا

   .معضالً يسÒ  ؟بم يسÒ إبراهيم اXي¾و ©¼ بن سعيدإذا سقط من اإلسناد  �
 يسÒ  ؟بم يسÒ إبراهيم اXي¾و مالك بن أنسقط من اإلسناد إذا س �

ً
   .منقطعا

بل أن أقواها وأحسنها هو اpديث ا�رسل كما  و�علم أن هذه األنواع األربعة ليست P درجة واحدة من الضعف �
   .ر v اإلسنادهذه األنواع األربعة ال� سببها السقط الظاه، ثم ا�نقطع ثم ا�عضل هثم ا�علق ب�وط، تقدم

  : أما ا�ديث الضعيف ا�ردود بسبب سقط خ« v اإلسناد فهذا ا�ي نسميه
ـس � �

�
  � � ا�ديث ا�دل

و�  ،و�ذا �د S اpديث هذا الوصف دلسه فالن أو فالن مدلس ،اpديث ا�دلس من أنواع األحاديث الضعيفة ا�شþة
ح± يظهر لكم وجه  عن ا�رسل اe«وعن ا�دلس م إ�احة مهمة لكن سأعطيك ،أنواع كث¥ة وتفاصيل كث¥ة جدا

  .الفرق
س ����

�
  : تعريف ا�ديث الُمَدل

سه علينا جعلنا S ظالم ،و� الظلمة اAدليس من اÌلسة: v اللغة
ّ
فهذا اUي  ،ال نرى وdأن اUي روى هذا اpديث ودل

   .دلس جعلنا S ح¥ة ال ندري سمع أم لم يسمع
ماع كـ عْن وأن هرواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع: اصطالًحا    .منه بصيغة \تملة للس�

  : ®ح اXعريف ����
ها  ©¼ بن سعيد األنصارييروي اpديث عن شيخه اUي هو  مالكاإلمام : أن الّراوي مثالً ك: رواية الراوي

ّ

مائة حديث 

ألي سبب من  ©¼ بن سعيدأن يسمع Æسة أحاديث من  الكموÈ يوم من األيام فات اإلمام  ،سمعها من �Ë بن سعيد
È و ،ل¥وي اpديث وجد أن ا�ائة حديث 
ها سمعها من شيخه مباwة مالكجاء ) هذا تبسيط للمسألة فقط( األسباب

 ما مالكاإلمام  ،أم° [ الطالب Æسة أحاديث ©¼ بن سعيد األنصاريا�جلس ذاك اUي فاته ألي سبب اإلمام 
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فلما جاء من الغد واA· مع أصحابه وقرناءه قد استفادوا من شيخهم Æسة أحاديث أخرى فصار  ،ألي سبب هاسمع
فهو قد ال يستطيع أن يطلب من الشيخ ألنهم ¤نوا ¬لون  ،عندهم مائة وÆسة أحاديث وهو عنده مائة حديث فقط

و�ذا يقال أن مالك مرة أمسك �طام -�Ü َغِضب منه الشيخ ل أحدهم أعْد عنهم لو قاإشيوخهم ويهابونهم وË<مونهم بل 
حدث الزهري بع�ين حديث S ا�جلس، فلما رdب الزهري دابته أمسك  ،دابة الزهري �ا انتهوا من mلس اAحديث

! يا مالك: ريهل لك أن تعيد ع� حديث كذا وdذا؟ فقال � اإلمام الزه: �طامها اإلمام مالك وسام عليه وقال � يا إمام
، ف�نوا يستصعبون إنا هللا وëنا إ�ه راجعون، ذهب اpفظ: ب° كنت، فقال الزهري: ألم تكن S ا�جلس قبل كذا؟ فقال

  .-من الطالب أن يطلب من الشيخ أن يعيد عليه
هم  ؟ هذه الواسطةما Ä، ال بد أن يأخذها بواسطة ؟)مثال( S األحاديث ال� فاتت مالكماذا سيفعل اإلمام  خالصة األمر

عن  أو غ¥هم من قُرنائه األوزاÚأو  \مد بن إسحاقفيسمع هذه األحاديث مثال من ، زمالؤه اUين سمعوا اpديث
  .شيخه

ألنه لم يسمع منه فيقول  ©¼ بن سعيدماذا سيقول S هذه األحاديث؟ ال يستطيع أن يقول حدثÊ  مالك�ا يرويها اإلمام 
 ÊحدثÚديث نزوال ©¼ بن سعيدعن  األوزاpعند علماء ا Òوليس القصد ازدراء ا�اس وانتقاصهم ال، هذا يس، 

 ©¼ بن سعيديقول عن  األوزاÚيقوم برواية األحاديث ويسقط  ؟فماذا يفعل ،وëنما قصدهم أن يس¥وا [ جادة واحدة
مبا®ة  ©¼ بن سعيد نم±تمل أنه سمع  دبن سعي ©¼ عن: وëنما يقول ،ال أخÛÅأو  سمعتأو  حدثÆلكن ما قال 

  .و±تمل أنه لم يسمع
  . صار هذا مردود بسبب السقط S اإلسناد األوزاÚفلما ¤ن األمر üتمل وÇن فيه سقط S اإلسناد وهو 

  : اآلن اXعريف صارف ����
  . مالكاUي هو  رواية الراوي ����
  . شيخه ©¼ بن سعيد عمن سمع منه ����
   .اHمسة أحاديث ال� لم يسمعها و� نهما لم يسمعه م ����
  ."فالن أن الشيخ" "ن الشيخع"، بصيغة ±تمل السماع كـ عن وأن ����
©¼ بن روى عن  مالكاإلسناد وأن اإلمام  منسقط  األوزاÚسقط وهو أن  هأن ا�دلس وقع فييظهر S هذه الصورة  

 وëنما سمع بواسطةبمعï أنه ما  ،مباwة وهذه ا�باwة لم تكن حقيقية سعيد
ً
 مباwا

ً
 عنثلك قال ف، سمع منه سما~

  .وما إ� ذلك ،قال ©¼ بن سعيد أن� أو  ©¼ بن سعيد
  .إ� هذا ومن هنا ينبÔ علينا أن نتنبه ����
وهو اUي ذكرت تدليس إسناد  :أنواع ومنه، وهو نوع من أنواع األحاديث الضعيفة ،ويسÒ اpديث ا�دلساpديث هذا 
   .وتدليس التسوية، وتدليس القطع، وتدليس العطف، وتدليس الشيوخ، لكم
�w يقدحوبعض أنواعه � قبلوبعض أنواعه ال يُ � قبلوبعض أنواعه يُ �وبعض أنواعه يس¥ � وبعض أنواعه  S

  .يقدحوبعضه ال � اUي يستعمله الراوي
 األوزاÚأسقط  ©¼ بن سعيدحدثنا  ألوزاÚافهو بدل أن يقول حدثنا  ،هو ليس كذبال، !! ا:عض يقول اXدليس كذب

فال يعÊ  ،فنحن ما سمعنا القول منه مباwة، قال الشيخ ابن باز ر®ه اهللا تعا� كذا :مثل قو�ا، ©¼ بن سعيد عنوقال 
©¼ بن دثÊ ح مالكولو قال ، الرواية باألنأنة وما إ� ذلك أو فهذا يسÃ الرواية بالعنعنة، هذا أنا كذبنا ال معاذ اهللا
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ا�سلم^ الكبار ر®ه اهللا  أئمةلكن حاشاه فهو إمام من  ،كعداAقلنا هذا كذب وهذا يقدح S روايتك وÈ  سعيد
  . وأرضاه

تدليس  هابلت ب�وطها وتفاصيلها أخفلكن هناك أنواع منه قُ ، ضعيفأن األصل فيه أنه حكمه : حكم اXدليس����
يقول حدثÊ أبو عبد اهللا ا�جدي وهو يريد الشيخ  ؛ثÊ الشيخ عبد العزيز بن بازاUي هو أنه بدل أن يقول حد ،الشيوخ

ö هذه الصورة تسÒ تدليس الشيوخ أنا لم ف !، ومن هو الشيخ أبو عبد اهللا ا�جدي؟ ما أحد يعرفهعبد العزيز بن باز
لكن أحفظ كتاب  دليست v اXكتب صنف هناكوهذا طبعا � دوا�، و ،أوضح اسم شي� مباwة وëنما بطريقة مبهمة

  .بن حجراللحافظ  ]   تعريف أهل اAقديس بمراتب ا�وصوف^ باAدليس[كتاب  فيه هو

  )I(ا�لقة 
هذا ، ن ا�ردود راجع إ� سبب^ رئيسي^ كما سيأéأو ،تقدم معنا الâم [ أن اpديث منه ما هو مقبول ومنه ما هو مرود

   .ديث من حيث اAقسيمات ا�شهورة عند أهل العلم و� أربع تقسيماتاAقسيم يعتÁ أهم تقسيم للح
  : يقسم إ� Æسة أنواع رئيسية، تقسيم ا�ديث باعتبار القبول والرد �
   .ا�سن لغyهو ا�سن �اتهو الصحيح لغyهو الصحيح �اته: وهو أربعة القسم ا�قُبول: أوال

Uالفصل ا�ا� وا S وقد راجعنا  ،ي قبل ا�ا� وتكلم ا�شايخ عنها ووضحوها |ية الوضوحهذه األربعة درستموها
  .األنواع ال� سن�حهامرتبط بمعكم الصحيح Uاته ألنه 

   .ا�ديث الضعيف: فهو القسم ا�رُدود: ثانيا 
ال يعتÁ من اpديث موضوع  ،نقول ال ،اpديث ا�وضوع أليس قسم من هذه األقسام فتكون األقسام ستة :وقد يقول قائل

وسيأé الâم بإذن اهللا تعا�  ،بل هو قسم باطل ال يدخل S األحاديث ا�بوية ،قريب وال من بعيد قسم من أقسام ا�قبول
  .تفصيال بعد حلقت^ أو ثالث تقريبا وسأتكلم بøء من اإليضاح �فاسده الكث¥ة

سباب منه
َ
ةِ أ Üديث ا�رُدود يرِجُع إ� عدpاإلسنادِ : اسأعود إ� أن ا v سقٌط ßسبٌب رئي ، v ثا� وهو الطعُن ßٌوسبٌب رئي

  .وسيأé معنا أنواع الطعن S حلقات قادمة، الراوي سواء v العدالة أو الضبط
  ) "لالسàادة" مراجعة �ا سبق (

  ا�وم سPاجع ñيعا ما أخذناه S السابق ننظر S الشاشة فعندنا
وأما ، هذه سقطها ظاهر وواضح ا�رسل وا�عضل وا�نقطع وا�علق: ضعفه سقط اإلسناد من اpديث اUي سبب ا�ردود 

»eا ليس بظاهرمسقطه نفهذا ا�دلس وا�رسل ا  ] ُhِلك تُْشUطالِب العلمعدد من و.   
 [ ،وأخذنا عليه تطبيقات، و
بت لكم مثال للتطبيق S حديث إنما األعمال با�يات

ً
 ñيعا

ً
 تعريف نمر مرورا

  .عرفناه S اللغة واالصطالح و
بنا عليه أمثلة، اpديث ا�رسل
 �ومثلنا  ااpديث ا�عضل عرفناه لغة واصطالح، ه لغة واصطالحا ومثلنا عليه كما سبقليثم اpديث ا�نقطع تكلمنا ع

  وذكرنا حكمه و�اذا سô بهذا االسم؟
شيخ -قال أبو م̧و : ما ذكر ا6خاري S الصحيح أنه قال: ثلة ومنهاعدة أمبلغة واصطالحا ومثلنا �  ها�علق عرفنا 

قال أبو : ، أصًال ا6خاري بينه وب^ أ« م̧و شيخه، لكنه قال)رÓبتيه ح� دخل عثمان �وغطى ا�� ( -ا6خاري
، ألنه سقط من مبدأ اإلسناد راو أو أك1

ً
  .م̧و ولم يذكر اإلسناد وUا يعتÁ معلقا
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 ،ب العلمالطبعض وسنتوقف عليه قليال ألن فيه صعوبة [ ، اiاiة تكلمنا عن ا�دلس ومررنا عليه مروروÈ اpلقة 
سوذكرنا أن 

�
صلُه إخفاء العيب :لغة ا�دل

َ
لسة و� الُظلمة وأ ÷Ìاسم مفعول من ا.  

  S تملة هرواية الراوي عمن سمع منُْه ما لم يسمع: االصطالحأماü و¼وهما للسماع منه بصيغة Üكـ عن وأن.  
 ،عن عطاء: قال، بدل أن يقول أخÝÁ عطاء ؛ما رواه üمد بن إسحاق عن عطاء: ، مثالو
بُت مثال عليه بعدة أمثلة
  )انتهت ا�راجعة( .نقول أن هذا اpديث مدلس

  : أنــواع ا�Xدليس �
  .وهو اUي 
بت لكم عليه مثال تدليس اإلسناد ����
مثالً أحُد الشيوخ من أصحاِب الكتب أو أحد تالِميذ األسانيد يُس¾ شيُخه بغy ما كأن يقول : خومنها تَدلِيس الشيو ����

هِ األبعد فيجعل القارئ أو السامع N يَُضّيع في، اْشتهر به    .أنه شخص آخر بينما هو شيخُه ا�عروف ظنأو ينسُبُه إ� جد�
  : مثال Xدليس الشيوخ ����

 هللا عبدبن \مد بن ©¼ مع أنه ر®ُه اهللا يعÊ  \مد بن عبد اهللاحدثنا  ا:خاريقول يُذكر عن ا6خاري ر®ه اهللا 
 äِْه åÖاهللا \مد بن عبدفلما قال  ا  äِْه åÖامُع أو القارئ � أنه شخص آخر وليس  ا Üالس Üاهللا \مد بن ©¼ بن عبدَظن 
äهÖا.  

  : حكم اXدليس ����
من حيث القبول ، حكمها أنها ضعيفة دليس العطف والقطع والتسوية وأنواع كث¥ةتدليس اإلسناد وتدليس الشيوخ وت

   .، الحتمال وجود سقطمردودة عندنا :والرد
 وتدليس الشيوخ إذا ¤ن الشيخ اUي دُ ، أخفها تدليس الشيوخ

Ñ
رجال ثقة فال ي� أن  -كما فعل ا6خاري-س اسمه ل

والسبب اUي ، األب ولكن حذف اسم ،فh منهما اسم � ¼ بن عبد اهللا\مد بن © هأو يسمي \مد بن عبدا هللا هيسمي
فا6خاري ر®ه اهللا تعا� ما  ،بعض اإلش�ل بسبب الفتنة �لق القرآن \مد بن ©¼جعله يفعل هذا أنه وقع بينه وب^ 

  .\مد بن عبد اهللاسماه فقال 
هذا  ،ح± يظنه الظان أنه راٍو ثقة ، فيسميه بغ¥ اسمهالس S اسمه ضعيفهذا ال يقدح إال أن يكون الشيخ اUي دُ ف

  .القسم األول من أقسام اpديث ا�ردود بسبب سقط خS ö اإلسناد
���� »eبا�رسل ا Ãراجع بداية ا�لقة ا�انية( .أما القسم ا�ا� أو ا�وع ا�ا� فهو ما يس(  

��  »َِeا�رَُسُل ا��  
  .تقدم الâم عن ا�رسل عموما

   ؟�اذا ُس¾ خفًيا ����
  .إسناده الصحاÂ منأو ما سقط  ���  ا�إما رفعه اXاب�  فا�رسل ألنه õI وليس مثل ا�رسل السابق

 »eيع الرواة ،فهو عند علماء ا�ديث مطلق ال يرتبط بطبقة الصحابة هو اإلش�ل أما ا�رسل ا~ P 
ً
 بل يكون $ما

  .من االنقطاعهذا S اpقيقة نوع ) ا�رسل( وهذا من االش<اك S التسمية
  �اذا خص بنوع من االنقطاع ولم يكن ال تدليًسا وال انقطاً$؟  ����

، ولم يلقاه إطالقا ذاه راوي لم يعا�وجدنا أن ا�نقطع هذا وهو لو وجدنا أن اإلسناد S ا�نقطع  األن N صورة دقيقة جدً 
  .هذا انت¹
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 أ� لم ألق ابن حجر 6عد ،لو رويت اآلن عن ابن حجر*  
ً
كذلك ا�رسل الظاهر  ،الزمن ما بيÊ وبينه من معلوم يقينا

لكن ا�رسل اöH هنا أشبه ما يكون با�دلس ، �وهو واضح أنه لم يلَق الرسول  �اAاب¾ يقول قال رسول اهللا ، ا��
   ، �اذ؟لكنه ليس من اAدليس S ¿ء

كما تقدم -لكن أحاديث معينة  ،بعينهالبد أن يكون الراوي سمع من هذا الشيخ  نهاXدليس رواية الراوي عمن سمع م
 هذا ، ثم بعد ذلك أسقط هذه الواسطة ورواه بصيغة üتملة للسماع، فروى بواسطة هالم يسمع -الæم

ً
يعÊ  ،يُسÒ تدليسا

ِقيُْت الشيخ وَرويُت عنه مائة حديث\مد بن إبراهيم أنا َرويُْت عن 
َ
ثم �ا جئت أروي عنه بعض األحاديث أو  يعÊ ل

وÈ هذه اpالة ال أستطيع أن ، \مد بن إبراهيمفعندئذ أسقط الشيخ هذا وأروي عن الشيخ  ،بعضها ¤ن بواسطة ،ا�سائل
 Êكذب ولكن أقول \مد بن إبراهيم أقول حدث Áالشيخ \مد بن أو أن ، الشيخ \مد بن إبراهيمعن  ؟ماذاألنه يعت

ُس  ،عبارات üتملة وليست العبارات ال� تدل [ السماع، م قالإبراهي
Ñ
اوي عمÜن  ،S هذه اpالة هذا يسÒ ُمَدل Üِرَوايَة الر

   .ما لم يَسمعه )الشيخ \مد بن إبراهيم(سمع منه 
»eه فقط ولم : بينما ا�رسل اè$ س، يلقهرواية الر�اوي عمن

�
قاء بينما ا�ُدل

�
لكن فيه أحاديث  نه،وسمع م ثبت الل

ماع ما لقيه، بصيغة لكن هنا رواية الراوي عمن ~�ه لكنه ، معينة لم يَسمعها منه فرواها باXدليس عنه بصيغِة الس�
   .üتملة للسماع

ل ، توÈ قبأنا لم ألق الشيخ وقد ~�تُه وأنا صغ¥ ،¶لشيخ عبد الرÎن بن ©¼ ا�عل¾مثال أنا َرويت عن أحد ا�شائخ 
أما ما يُسÒ تدليس فمثًال لو َرويُت عن شيٍخ لِقيتُه وأخذُت ، ولو َرويت عنه يُسÒ مرسل خö وال يُسÒ تَدليس أن ألقاه،
ورويُت عنه ألف مسألة أخذتها منه وÆس مسائل لم أسمعها منه وëنما من ا�شائخ ، ¶لشيِخ ابن باز رÎُه اهللاعنه 

  وزمال� ثم رويتها عن الشيخ بصيغة
ً
ماع هذا يسÒ تدليسا Üتملة للسü.  

  : الفرق ب� ا�رُسل اeَ« وا�Xدليس ����
   .رواية الراوي عمن لقيه اXدليس ����
���� »eرواية الراوي عمن ~�ه ولم يلقه أما ا�رسل ا.   

öسقطها خ Áوا�دلس يعت öHديث ا�ردود ،ا�رسل اpوهذان نو~ن من أنواع ا.   
���� »eمثال ا�رسل ا :  

   )رحَم اُهللا حارَس ا�رِس (مرفوً~  عقبة بن $مرعن  عمر بن عبد العزيزما رواه 
[ ê حال ، ولم يُسمÜ منقطًعا باعتبار ُمرسل خ«وëنما ~�هُ وUا ُسô  ُعقبة بن $مرلم يلَق  عمر بن عبد العزيز

 ïكتب األوائل ،واحداإلرسال واالنقطاع عند ا�تقدم^ من علماء السلف والسابق^ بمع S أرسله : يقول، فستجدون
لكن االصطالح األخ¥ اUي استقر هو تعريفه باAعريفات ، وهذا حديث مرُسل أي ا�نقطع يَستخِدُمونه كثً¥ا، فالن

  .ال� م� الâم عنها كما تقدم
���� »eمثال آخر ا�رسل ا :  

لم  ولكن �ûهما قد أدرÇ زمن ا�  ،  اهللا عليه وسلما�� صéعن  قيس بن أÂ حازمو أÂ عثمان ا�هديرواية 
ان من الصحابِة بل وUلك  �يلقيا ا�   Üابع^يعدان ال ُفَعدAمن  �وعندئٍذ تكون رواياتهم عن الرسول  ،من كبار ا

  .الُمرسل اe«قبيل 
»eلك  ا�رسل اUجداً أك1 من استعمله السلف و yمة مرسل، ضعفه يس
استخدمها العلماء ا�تأخرون فاعلم  إذا و�ذا 
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أو الطبقة ال� استعملت  �ألن طبقة اAابع^ ال� تقول قال رسول اهللا  ،كنÜه أَخف÷ أنواع اpديث الضعيف [ اإلطالق
ِعيف فيها قليل جًدا من  Üابع^ و|لب الطبقة تلك ال� جاءت بعد الصحابة الضA6هم من أئِمة ا| öHأئِمة اإلرسال ا

  ،اAابع^
Ü
ْعُف فيها َفُعود إ� ا�ََهالة فقط ليس إال Üبْل إنما الض.   

  : [ ê حال هذا تقسيم اpديث من حيث قبو� ورده )مراجعة �ا سبق(
   .وحسن لغ¥ه، وحسن Uاته، صحيح لغ¥ه، صحيح Uاته :القسم الَمقُبول
  .إطالقًا �نضعه قسيما �؟ ألنه ال يُنسب للن  ا�وضوع لم  وبينا �اذا، الضعيف :القسم ا�ْرُدود

  : ضعفه يعود إ� سبب� رئيسي� ؟ما سبب ضعفه
t. سقط اإلسناد. 

   .طعن S العدالة وطعن S الضبط: اUي هو قسمان ،والطعن S الراوي .�
عن اpديث ا�ردود لعلنا نكتö بهذا القدر Íا تقدم من الâم  ،والضعف بسبب سقط S اإلسناد تكلمنا عنه قبل قليل

  .اUي سببه السقط S اإلسناد
َِرام ®ط من ُ®وط ا�ديث الصحيح ��

ْ
µعيفة ال� سببها ا   �� بعض أنواع األحاديث الض�

ـــاذ   ا�ديـــث الش�
فنا اpديث الصحيح قلنا أن اpديث الصحيح هو أهم اÜAعاريف Üألنه مشتمل [ اإلْش�الت ا�وج ؟�اذا ،¼ن َعر S ودة

   .با� األحاديث
بط : الصحيح ���� ذوذِ ن ِمْثلِِه إ� ُمْنَتَهاه بسَند ُمتصل وَسلِم من عما َرواهُ َعدل تَاْم v الض� åةسلم من و الش

�
  .القادحة الِعل

ََرم صار عندنا نوع من  ،الحظوا wط الشذوذ
ْ
اذأنواع إذا ا³ Üديث الضعيف وهو الشpصاُل ، اÑإذا انقطع  السند كما قلنا ات

تة Ñموعة من األحاديث الضعيفة السm اإلسناد إذن تكون عندنا S قُط Üط ، اإلسناد وصار السw الة عنديpهذه ا S
ُذوذو" اذ "َسِلَم من الش÷ Üديث الشpَرم صار عندي ا

ْ
   .إذا ا³

  : تعريف ا�ديث الشاذ ����
اذ هو الُمنَْفرِد: لغة Üمن أ½ منفرًدا عن ا�اس :ال تكون لوحدك، فالشاذ هنا ُذ يا فالن أيال تش فالن شذ، ويقال يُقال ،الش.  

   .ما رواه الَمْقُبول §الًفا �ن هو أوÌَ منه: اصطالحا
كما تقدم - وهو اUي íع  اÑiَقةيدخل فيه  -اUين تقبل روايتهم-ح± يلتحق بكلمة ا�قبول من الرواة  ؟�اذاقبول ا�قلنا 
ُدوق، الضبط العدالة وتمام -معنا Üع مع العدالة خفة الضبط والصí يUقةهذان الصنفان من ا�اس ، اiوالصدوق ا 

   .نسميهم الرواة ا�قبول�
¤ن أنه  إما: أوÞ منه من ناحية، �ن هو أوÞ منه ؛أو راوي صدوق ،راوي ثقة :إذا وقعت ا�خالفة من أحد هذين الرجل^

 منه من جهِة الوصفأو كنÜه ، ك1 منه عدًدا وهم S درجِتهِ واحًدا واUين خالفوه S الرواية أ
َ
Þخالف من هو أو ، éيأ Êيع

واية وأدق S اpفظ واإلتقان فعندئذ Ñالر S الف راوي أفضل منه وأقوى منهIُ ديثpراوي من رواة ا :  
  ).ا�ديث الشاذ( يقال للحديث ا�ي خالف فيه هذا الراوي �ن هو أوÌ منه نُسميه ����
  ).ا�حفوظة الرواية( ونسÃ رواية الراوي األوثق واألفضل سواء من جهة الوصف أو من جهة العدد نسميها ����
  .إذاً هو §الفة ا�قبول �ن هو أوÌ منههذا تعريف الشاذ نظريا  �
  . )طبقته S اpفظS  أنه أك1 من واحد وهمأو ، أوثق منه S اpفظ وأضبط منه(أوÞ منه أي  )ا�قة أو الصدوق( ا�قبول 
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وجاء  ،موعد ا�حا
ة S الوقت الفال� S ا��ن الفال� :لو جاء واحد من الطالب وخالف وقال أن األستاذ يقول: مثالً 
 ôنفس مستواه العل S ا��ن الفال�فبعض الطالب S الوقت الفال� S ة
فعندئٍذ  ،فخالفوه ،قالوا إن موعد ا�حا

   .عددا منه ألنهم أك1 \فوظةورواية من جاء بعده تُسÒ  شاذ�ةاألول تسÒ رواية الطالب 
موعد االختبار  األول ثم قال ،واحد طالب ثقة واiا� ال بأس به لكنه ليس باÌقة مثل األول، وdذا لو ¤ن عندنا طا6^

 كونتعندئذ  ،الساعة اAاسعة صباحايوم األحد  روجاء اآلخر وقال موعد االختبا ،يوم السبت الساعة اAاسعة صباحا
أو معرفة بالشيخ واAصاق به، وهو دائما مع الشيخ اUي ÁIُ  وëتقان ألنه أك1 دقة منه ولرواية األ أوثق من ا�اiرواية 

  .تسÒ الرواية ا�حفوظة اUي أخÁ بيوم األحدشاذة ورواية الة روايال تسÒعندئذ هذه  با�وعد مثًال،
§الفا �ا رواه  )من جهة الوصف أوÌ من جهة العدد أوأوÌ سواء (بأنه ما رواه األوÌ  ا�حفوظيع أن أعرف وبذلك أستط 

  .)ا�قة أو الصدوق(ا�قبول 
����  v ًا األسانيدالشذوذ يقعyكث،  v أك1ولكن  ،ا�ُتونويقع أيًضا  S األسانيدوقوعه إنما.  

Nسعي: مثا Âمذي من حديث أÇة وا�مام( :دما رواه الÅديث رواه  )األرض 9ها مسجد إال ا�قpاد بن سلمةهذا اÎ 
  .مرفو~ أÂ سعيدعن  أبيهعن  عمرو بن ©¼موصوال عن 

  .ولم يذكر فيه أ« سعيد مرسال أبيهعن عمرو بن ©¼ عن سفيان ا�وري ورواه 
جعل اpديث مرفوً~ للن  ف، ر أ« سعيد S الروايةذك، أÂ سعيدعن  أبيه عن عمرو بن ©¼عن  Îاد بن سلمةاآلن رواية 

�.  
،Îاد بن سلمةمن  ثبت S اpفظأوباpفظ أوÞ عرف  سفيان ا�وري

ً
فلما روى  ، ®اد ثقة لكن اiوري أثبت منه جدا

ان سفيفحينئٍذ تكون هذه åالفة ب^  ،مرسال لم يذكر أبا سعيد اHدري أبيهعن  عمرو بن ©¼عن  سفيان ا�وري
  .Îاد بن سلمةو ا�وري

تقن ألنه أوÞ منه S اpفظ وأ شاذةأنها  Îاد بن سلمةورواية  ،\فوظةأنها  سفيان ا�وريكم لرواية ¼ ¼نهذه ا�خالفة 
  .مع أن û الرجل^ ثقة، منه

  .يقصد رواية سفيان اiوري" ا�رسلا�حفوظ " :قطÆقال اÖار
 إن شاء اهللا S اpلقة القادمة òول اهللا وقوته الâم عن الفرق ب^ اpديث الشاذ وسيأé ،هذا ما يسÒ باpديث الشاذ

  . وëن ¤ن الفرق بينهما فيه ¿ء من اÌقة ،وسأب^ òول اهللا وقوته الفرق بينهما، وزيادة اiقة

  )ë( ا�لقة
أن الراوي خالف من هو ردود بسبب وقلت لكم أنه م ،تقدم معنا الâم عن اpديث الشاذ وعرفناه وذكرت لكم ا�ثال

   ؟ما الفرق بينه وب� زيادة ا�قة وأ�حُت S نهاية اÌرس ا�ا� إ� ،أوÞ منه إما من جهة العدد أو من جهة الوصف
وزيادة ا�قة جزء من  ،R حديث شاذ عندنا يعتÅ ضعيففرق دقيق فإنه  الفرق ب� ا�ديث الشاذ وب� زيادة ا�قة

  ،ذا�ديث الشا
ً
األنواع الشاذة مردودة واألنواع ، تعتÅ شاذة وأنواع غy شاذة -من زيادة ا�قة-و�لك سيكون منها أنوا$

  .الغy شاذة تعتÅ غy مردودة
  : أنواع زيادة ا�قة ����
ا وب^ الشاذ وهذا ا�وع من أنواع زيادة اiقات ال فرق بينه رواية الشاذوÄ فظ األحزيادة منافية �ا رواه ا�قات أو  ����
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  .وëنما تعتÁ نوع من أنواع الشاذ وUلك تعتÁ جزء منه ،إطالقا
  :v األسانيد أو زيادة v ا�تونغy منافية، مثل زيادة زيادة  ����
من مثل ما زاد [ سبيل  أو يزيد v لفظة ،أن يذكر رجالً v اإلسناد لم يذكره غyه ب� رجل� زيادة األسانيد �

صدقه الفطر P حر وعبد ذكر وأنì من  �فرض رسول اهللا ( ابن عمرزاد S حديث  Îه اهللامالك راالف<اض 
ألن اإلمام مالك ر®ه اهللا تعا� ، تعتÁ زيادة مقبولةهذه الزيادة ، اإلمام مالكزادها ) من ا�سلم�(زيادة  )ا�سلم�

   .زيادته هذه ال تناS زيادة غ¥ه
 عندنا مثال  �

َ
 األعمشعن  عä بن مسهراpديث اUي رواه  لمث ا�� ال تناv ما رواه ا�قات v اآلخرينزيادة v أيضا

 من ولوغ الîب( أÂ هريرةعن  أÂ رزين العقيäعن  سلمانالذكوان  أÂ صالحعن 
ً
 ،)فلyقه(زاد ) v غسل اإلناء سبعا


مة  ،ألنها ال تناS ،زيادة مقبولةS هذا اpديث  شاألعمفزيادة ، بينما الرواة اآلخرين اiقات لم يذكروا هذه الزيادة
 " ،زيادة S ا�عï وال تناS ما ذكره العلماء السابق^) فلyقه(

ً
حكم آخر جديد زيادة  "فل¥قه" ،حكم "فليغسله سبعا

[ "الرقيق وغ¥هم ليس فيها åالفة وëنما فيها �صيص  "من ا�سلم^"مثل زيادة مالك ر®ه اهللا تعا�  ،ليس فيها åالفة
رقيق مسلم^ وdفار [ رواية مالك فقط تكون صدقة  ننسافلو ¤ن عند اإل" ê حر وعبد ذكر وأن� من ا�سلم^

  .هذا معناه ،ليس [ íيع الرقيق اUين عنده ،الفطر واجبة [ ا�سلم^ منهم
  ؟ ما الفرق ب� زيادة ا�قة والشاذ ����

وÄ الزيادة ال� ال يقع ( وجزء منها ليس من ا�ديث الشاذ ،هأنواع ا�ديث الشاذ جزء من نقول إن زيادة ا�قة نوع من
  .)فيها §الفة

ولكن ليس P  والصحيح أنها تقبلكذلك يعÊ زيادة فيها نوع åالفة مثل تقييد ا�طلق أو �صيص العام أو ¼و ذلك 
) فلyقه: (رواه فأبو رزين العقيä )السابق هريرة أSÂ حديث  نابن سyيزيادة (مثل اpديث  تقبل وفق القرائن ،إطالقها
 أوالهن بالÇاب(زاد S رواية  \مد بن سyينبينما 

ً
فهذا  ،قيÜد الغسالت السبع أن األوÞ تكون بال<اب )فليغسله سبعا

و�ذا من أهل العلم من  ،أملرى أن هذا اAقييد Ëتاج إ� توقف وتنفعندئذ  ،اAقييد أوقع إش�ال عند بعض أهل العلم
 اUي 
بته لكم مثل حديث 

ً
مالك رÎه اهللا (قبل هذه الزيادات ال� فيها �صيص ~م وتقيد مطلق مثل اpديث أيضا

� ñي ،)تعا
ً
 فقط للعلم ح± تكونوا [ انتباهعهذا [ ê حال زيادة اiقة نمر عليه مرورا

ً
  .ا

، ال يعÊ أن الشاذ هو الشاذ اUي wحناه ،يقال شذ فالن أي تفرد بالرواية) د اXفردويراد به ðر(يطلق الشاذ ) تنبيه( 
ا�رسل  ،الرواية بهذا الشhبأي تفرد فروى عنه  :ذاشذ فالن فروى عن فالن كيقال ، ëنما ا�قصود بالشاذ مطلق ا�تفردو

 هذه تنتبهون �ا فقط S ، اUي عندناال يريدون به ا�رسل  ،يقال حديث مرسل أي منقطع عند ا�تقدم^ ،كذلك
ً
طبعا

، باAعريف اUي wحناه لكم )الشاذ شاذ( حأما عند ا�تأخرين فاستقر االصطال ،أثناء القراءة S كتب ا�تقدم^
  . وا�رسل واöH وهكذا، ا�دلس، ا�عضل، وا�نقطع، وا�رسل مرسل

يث ال� سبب ضعفها ا³رام wط من wوط اpديث الصحيح بهذا الشh نكون انتهينا من ال�ط أو أنواع اpد �
  .)السالمة من الشذوذ(وهو 
الحظوا -اpديث الشاذ  ،هناك نوع آخر S ا�قرر عندكم أقدمه وëال ليس هذا م�ن ترتيبه الرتباطه باpديث الشاذ �

ا�نكر ليس سبب ضعفه ورده عند  )اسمه ا�نكر( هنا عندي نوع ،خالف ا�قبول من هو أوÞ منه -م¾ S ا�خالفة
ومع الطعن  ،راوي ا�ديث مطعون v ضبطهوëنما أن السبب S ذلك أن  ،ال ،علماء اpديث أنه ا³رم فيه wط الشذوذ
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 ،أنهم اش<dوا íيعا S أن فيه åالفة العموم، فأصبح ب� الشاذ وا�نكر عموم وخصوص ،فيه زاد P ذلك أنه خالف غyه
  .وا�نكر وقعت فيه åالفة ،فيه åالفة ت�خالف فيه مقبول وقعهذا الشاذ ا

  : تعريف ا�نكر �
  .قال هذا الâم منكر يعÊ مستغربيا�ستغَرب : لغة

  ا�ردود من الرواة اUي يرد خÁه ،ألنه ~م )أي الضعيف(ما رواه ا�ردود : اصطالحا
  .- )ا�قة أو الصدوق(ا�قبول -للمقبول  أيا ¶ن §الفا 

  ؟ما Ä العالقة ب� الشاذ وا�نكر �
الفرق األول ب^ الشاذ وا�نكر  إذن ،الشاذ ما رواه ا�قبول S عندنا اpديث ،الحظوا اآلن ما رواه ا�ردود :األول اeالف

  . مقبول وراوي الشاذ مردود أن راوي ا�نكر
  :ا�ا� اeالف

َ
 - لفةف S اpديث الشاذ اUين وقعت �م ا�خاأن ا�خال

َ
  ،ف اسم الفاعلما هو اUي خال

َ
ف اسم ا�خال

سواء ¶ن  ،مقبول $مبينما هنا  ،مقبول من جهة األولوية، مقبول ف v ا�ديث الشاذأن ا�خالَ S اpديث الشاذ  -ا�فعول
  .ألنه åالف �ا رواه ا�خالف نفسه ؟�اذا ،مقبوالً من جهة الوصف أو مقبوالً من جهة العدد

إذن قيد  ،ا�قبول خالفأن  :والشاذ ،أنهما اشv jÇ أن ا�ردود خالف � الشاذ وا�نكر أو وجه الشبه بينهمااbامع ب 
  .وا�نكر ا�خالف فيه ضعيف ،وخصوصهما أن الشاذ ا�خالف فيه مقبول ،فعمومهما ا�خالفة ،ا�خالفة اش<Ç فيه

ابن  عن ابن حريث العñارعن  أÂ إسحاق السبي�ضعيٍف عن  وهو راوٍ  ب الزياتحبيب بن ُحبيّ هذا ما رواه : مثال ����
  .)من أقام الصالة وآò الزjة وحج ا:يت وصام رمضان وقرى الضيف دخل اbنة: (أنه قال �ا�� عن  عباس

اق أبو إسح، أبو إسحاق السبي�شيخه  هنا الحظوا اآلن شيخه من S اإلسناد؟ ،ضعيف الرواية ب الزياتفحبيب بن ُحبيّ 
يعÊ اآلن اiقات  ،موقوفًا ابن عباسعن  العñارعن  أÂ إسحاقعن  :رواه عنه اiقات اآلخرون قالواالسبي¾ هنا 

يعÊ اللفظ  ،وجعلوه من ûم ابن عباس عباس ابنعن  حريث بن العñارعن  أÂ إسحاقاآلخرين رووا اpديث عن 
  �قولوا فيه قال الرسول لم ي ،جعلوه من ûم ابن عباس موقوفا [ ابن عباس

ً
 بن حبيبفالحظوا اآلن ، هذا يسÒ موقوفا

 إسحاق أÂقال عن  ؟بينما هو ماذا قال -اUين رووا اpديث منها بهذا الشh-خالف اiقات اآلخرين وهم كث¥  بُحبيّ 
ة ألنه زاد S اإلسناد فجعل اpديث مرفوً~ هذه åالف "�عن ا�  "أضاف 
مة  � ا��عن  عباس ابنعن  العñارعن 

  �هنا ذكر ا�  
ً
 صار مرفو~

ً
  : هذه ا�خالفة غy مقبولة من وجه� ،أصبح بدل ما ¤ن موقوفا

   .بحبيب بن ُحبيّ  /     أن ا�خالف فيها ضعيف اUي هو: الوجه األول ����
وUلك اpديث ا�نكر  ،ضعف الراوي وا�خالفة ،أن فيها åالفة فجمعت سبب^ من أسباب الضعف: الوجه ا�ا� ����
  .ألنه انضم أو تظافر عليه وصفان من أوصاف اpديث الضعيف، ضعفه شديد ثحدي

ش�ل وفيه ضعف فكن P حذر منه óية إإذا قال أهل العلم حديث منكر تتنبه أنه فيه Uلك  )فائدة مهمة( ���� 
  .أسباب ضعف الرواةالنضمام سبب� من  ،فإنه ال يتقوى ôال من األحوال لشدة ضعفه ،ا�ذر
  ا�عروف  :يقابل ا�نكر ؟ما ا�ي يقابل ا�نكر ����

موقوفا  عباس ابنعن  العñارعن  أÂ إسحاقاUين أشار إ�هم أبو حاتم ر®ه اهللا اUين رووا اpديث عن فرواية ا�قات 
  .نسميها الرواية ا�عروفة

  اسعب ابنعن  العñارعن  إسحاق أÂعن  رواية ا�قات :ا�عروف
ً
الرواية فنسميها  ا�بيب بن ا�بيبأما رواية  ،موقوفا
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  .ا�نكرة
  .وهو ا�قبول عندنا ،والُمَخالَف حديثه \فوظ، الُمخالِف حديثه شاذ ،§الفة ا�قبول �ن هو أوÌ منه :ا�ديث الشاذإذن  

لف حديثه مق ،صار ا�خاِلف حديثه يسÒ ا�نكر ،عندنا ا�نكر انعكس الوضع
َ
بول وهو اUي يسÒ اpديث وا�خا

حديثهم  ينهم اU وا�خالَف� ،ف S الشاذ وا�خاِلف S ا�نكر ûهما حديثه ضعيف، فأصبح اآلن عندي ا�خالِ ا�عروف
  .وÈ ا�نكر يسÒ ا�عروف ،S الشاذ يسÒ ا�حفوظ ،صحيح

  ا�ديث باعتبار قائله وتقسيم اÅe أ ������������
األحاديث الشاذة يا أخوا� واألحاديث ا�نكرة تعتÁ  ،األنواع هذه اآلن [ نوع آخر غ¥لع� يا أخوا� أتكلم معكم  

 أسد�ا الستار إن صح اAعب¥ [ األحاديث الضعيفة ا�ردودة بسبب  ،أحاديث ضعيفة كما تقدم الâم
ً
بهذا نكون تقريبا

òكم ا�نهج عندكم - نأé اآلن  ،�خالفة S اإلسنادسقط S اإلسناد أو وجود شذوذ فيها أو وجود علة أخرى مضافة إ� ا
عرفنا لكم قلنا لكم تقسيم اpديث باعتبار قبو� ، نأé اآلن تقسيم مهم آخر جديد -فيه تعريفات متفاوتة األنواع

   .الضعيف ،اpسن لغ¥ه، اpسن Uاته ،صحيح لغ¥ه ،صحيح Uاته صحيح،: ورده
  يعÊ باعتبار من اUي قال هذا الâم؟: ديث باعتبار قائلها� وا�وع ا�ا� تقسيم اÅe أ

   القد¬ ا�ديثوهو  يكون ا�ي تكلم أو نُقل عنه الæم هو ا�ات العلية: القسم األول ����
فيه  نلك ،وبعض من تأثر بهم ا�ع�لةا تقو� �خالفا  P الصحيح إ� ربه لفظا ومع» �ما أضافه ا�� : تعريفه ����

هذا اpديث القدÐ انت¹ الâم ، الفروق ا�عروفة عند ا�ميع ،عدة فروق، اpديث القدÐ والقرآن الكريمفرق ب^ 
  . هذا يسÒ اpديث القدÐ، غ¥ القرآن الكريم �اهللا سبحانه وتعا� قال ûما فنقله �ا ا�   ،إ� ربنا سبحانه وتعا�

   ا�رفوع ا�ديث: القسم ا�ا� ����
� أو ُخلُ� �وهو ما أضيف إ� ا�� : تعريفه ����

ْ
  .من قول أو فعل أو تقرير أو وصف َخل

   ا�وقوف ا�ديث: القسم ا�الث ����
 Nارحديث : مثاñا�كتوبة وصام رمضان وحج ا:يت وقرى الضيف دخل (: عباس ابنعن  حريث بن الع éمن ص

: يسÒ هذا اpديث" �قال الرسول "قل فيه ابن عباس لم ي ، إذامن ûم ابن عباسجعله اpفاظ  مهذا الâ ،)اbنة
  .ا�وقوف

وها بإسهاب أخذتم كتبها وwوطها وما إ� ذلك ا�وم أتكلم معكم بøء من مê هذه األنواع اiالثة ال� درست 
  .اAفصيل عن قسم آخر

   ا�قطوع ا�ديث: القسم الرابع ����
: اهللا عز وجل لو�ذا قا ،يقال قطع األرحام أي قطع صلتها، الوصلاسم مفعول من قطع الøء وهو ضد : لغة: تعريفه ����
ن يُوَصَل �

َ
َمَر اهللا�ُ بِِه أ

َ
   �َويَْقَطُعوَن َما أ

  .هو ما أضيف إ� اXاب� أو من دونه من قول أو فعل: ا�قطوع v االصطالح •

   .ما أضيف إ� اهللا سبحانه وتعا�: القد¬ •
  .�� ما أضيف إ� ا�: ا�ديث ا�رفوع •
  .ما أضيف إ� الصحاÂ: ا�ديث ا�وقوف •
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  .اXابع� مثالً من قول أو فعل ه من أتباعما أضيف إ� اXاب� أو من دون: ا�ديث ا�قطوع
 �ألن هؤالء العلماء ر®هم اهللا ور� اهللا عنهم أئمة أجالء لكن ال نعمد  ،قضية اAقرير أو الوصف :ال يهمنا اآلن ا6ا

وëنما نريد أقوا�م وأفعا�م ح± نعلم أنهم |6ا يفعلونها لوجود أدلة قد ال نكون  ،افهم أو تقريراتهمإ� معرفة أوص
  .هذا يسÒ اpديث ا�قطوع ،طلعنا عليهاا
ويقال أحاديث ، ويقال مقاطع، يقال هذه أحاديث مقاطيع ،ومقاطع بمقاطيعíعه ¬مع : ~ع ا�ديث ا�قطوع ����

  . عةأي أنها مقطو، مقطو~ت
  : ®ح اXعريف ����

  .هذا معï أضيف ،ما قيل فيه قال ،ما ُعزي ،أي ما نسب ما أضيف: ما أضيف إ� اXاب�
 ومات P اإلسالم: اXاب� ؟من هو اXاب� ما أضيف إ� اXاب�

ً
  .من ل� الصحاÂ مؤمنا

  . مات [ اإلسالم ،ذلكهو من لú اAاب¾ مؤمنًا ومات [  "تابع اAاب¾"إذا قلنا  :أو من دونه 
  .إذن ما نسب إ� اAاب¾ من قول أو فعل فهذا يسÒ اpديث ا�قطوع 
 :أقوال ~يع اXابع�، íيع أقوال اpسن اª6ي مثال 
ها تسÒ مقطو~ت ،أقوال ا�سن ا:¦ي: أمثلته كثyة منها 

وعكرمة موÌ ابن ، ونافع موÌ ابن عمر، بن عمارونافع ، عطاء السائبمثال  ،وهم كث¥ ،ُكميل بن زياد، ابن سyين
 يسÒ هذا حديث مقطوع ،هؤالء 
هم تابع^ عباس

ً
طع ولم يضف إ� الصحا« قُ ، ألنه فأي واحد منهم يُْرَوى عنه قوال

  .�طع ولم يضف إ� ا�  وقُ 
 Ãيس 

ً
  ،باألثرهذا ا�وع ا�ي يسÃ مقطو$

ً
  .ا�ديث ا�وقوفويسÃ أيضا

من : (وهو تاب¾ قال ،مروان بن أجدع �إبإسناده  ابن أÂ شيبةوهو ما رواه  ،ا األساس أعطيكم مثال آخر �ذاهذ و[ 
هذا ال  �بعض ا�اس يرويه عن الرسول  ،)وعلم اÖنيا واآلخرة فليقرأ سورة الواقعة ،õه أن يعلم علم األول� واآلخرين

  ،يصح
ً
 مقطو~

ً
 ألثر ويسÒ ا ،وëنما هذا يسÒ حديثا

ً
 موقوفا

ً
 ،والصحيح أن أكÊ ما يسÃ أثًرا ويسÃ مقطوً$  ،ويسÒ حديثا

  .أما ا�وقوف تسميته به قليلة
   ؟ما الفرق ب� ا�نقطع وا�قطوع ����
  .يعÊ ال تستعمل 
مة منقطع إال S األسانيد ،أن ا�نقطع من أوصاف األسانيد :الفـــرق ����
لكن ال ، هذا مقطوع )من ñه أن يعلم علم األول^(هذا ا�روي  يعÊ ا�� ،بينما ا�قطوع يكون v أوصاف ا�تون 

 
ً
  ؟�اذاأستطيع أن أسميه منقطعا

 أن أسô ، وëنما من وصف األسانيد ،ليس من وصفه إطالقا، ألن ا�نقطع ليس من اختصاصه 
ً
بينما ال أستطيع أيضا

 ما
ً
  مثل اpديث اUي م� معنا حديث الع!ار مع^ إسنادا

ً
 مقطو~

ً
  ،ال، حديثا

ً
ألن االنقطاع وقع S  ،نسميه منقطعا

  .هذا يا إخوا� باختصار الفرق ب^ ا�نقطع وا�قطوع ،شطره وهو السند ال S عموم الرواية
  : عرفنا اآلن تقسيمان أساسيان للحديث ا�بوي

  باعتبار قائله: اXقسيم ا�ا�    باعتبار قبوN ورده: اXقسيم األول
  قسيمات أخرى غ¥هناك ت 

ً
وتقسيم اpديث باعتبار ، و� تقسيم اpديث باعتبار وروده إ�نا ،ما ذكرته لكم أنا سابقا

هذا باختصار أيه األخوة ، نواع منهااألستأé إن شاء اهللا S الفصل القادم بإذن اهللا تعا� إذا درستم بعض ، العمل به
  .اAقسيمات
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  ")قراءة فقط"للفـــــائدة ( �
 ح± تفهمونها يا إخوا�العل

ً
ال� يضبط منكم تعاريف العلوم أي علم ، العلوم إنما تعرف باAعاريف واAقاسيم: وم دائما
 
ً
 هفق، سواء حديثا

ً
 كذا، ا

ً
  ؛تفس¥ا

ً
تقسيم وتعرف كيف ، تقسيم، وال بد أن تضبط اAقاسيم ،البد أن تعرف اAعاريف أوال

  .وهذا إ� هذا، ترجع هذا إ� هذا
 بكث¥ من العلمإذا ض 

ً
فإن أك1 العلم S اAعاريف  ،بطت اAعاريف واAقاسيم فإنك بإذن اهللا تعا� ستكون ملما

هذا يعÊ ما تي	  ،�تلف من علم إ� آخروهذه  ،م إ� ذلك بعض األشياء األخرى ¤لقواعد و¼و ذلكضوين ،واAقاسيم
هذه األنواع ال� ، اpديث الضعيفمن القادم سأب^ لكم أنواع  سيأé إن شاء اهللا S اÌرس ،من خالل الâم [ هذا

من اpديث الضعيف ¬علنا ما نستطيع أن ا�نهج مشتمل [ أنواع متفاوتة طبعا ا�نهج وضع [ أساس ترتيب العلماء 
 
ُ
ـÜا صنف كتابه وجعل أنوا~ جعل الشh هكذا ا�نهج أ  طريقة العلماء خذ [ا�تقدم^ يعÊ اpافظ ابن الصالح �

العلماء ¤نوا أول ظاهرة عندهم اAقاسيم ظاهرة عندهم األنواع وال إش�ل عندهم إطالقا فيها و�ذا ¬دون  ،السابق^
سأwح إن شاء اهللا تعا�  ،أما ¼ن فغ¥نا S ال�ح وال<تيب ح± "مع ا�ظائر إ� بعضها ح± يفهم طالب العلم، سالسة

pرس القادم اÌا Sديثpالشاشة بإذن اهللا تعا� وهو نوع من أنواع ا S ديث ا�قلوب كما ترون.  

  )÷(ا�لقة 
وذكرت لكم أنهما من أنواع  ،االف<اق بينهماوجه وبينا وجه االش<اك بينهما و ،الشاذ وا�نكر تقدم معنا الâم [

 ،وجود راٍو ضعيفوبالنسبة للمنكر  ،للشاذ بالنسبة ا�خالفة ال� وقعت S اإلسنادوسبب ضعفها  ،اpديث الضعيف
   .�خالفة ال� وقعت منه ذلك ا�إباإلضافة 
فإن الطعن  ،بسبب وهم S الراوي وقع فيه اHطأإ� موضوع جديد وهو نوع آخر من أنواع اpديث الضعيف اآلن ننتقل 

هذا وقت بيانها اآلن لكن Íا يطعن S  هناك تفاصيل كث¥ة ليس ،ضبطهأو يكون إ�  لعداXهيكون أن S الراوي إما 
و[ هذا يكون اpديث  االراوي فإنه يوصف بأنه ضعيف منفك1ة ا�خالفة إذا وقعت  ،ك1ة ا�خالفة ضبط الراوي
  .با�ديث ا�قلوبالرواة [ سبيل الوهم واHطأ وهو ما يسÒ بعض عندنا نوع من األنواع ال� تقع من  ،ضعيفا بذلك

   �قلــوبا ا�ديث ����
كما جاء S حديث صالة  ،اسم مفعول من قلب الøء إذا حو� عن وجهه و�فه عنه اللغة v: تعريف ا�قلوب����

فإذا قلبت  ،وقلب وحول بمعï واحد ،S بعض الروايات "حول رداءه" "هقلب رداء" �االستسقاء مثال قالوا إن ا�  
 [ عقب ف

ً
 [ رأس أو رأسا

ً
 الøء جعلته عقبا

ً
  .إنه يسÒ بهذا قلبا

: السنديعS Ê  سواء ¶ن ذاك تقديم أو تأخy ،فهو ما انقلب فيه اسم الراوي أو لفظ v م� P راويه: أما v االصطالح
 ،آخره يقول آخره وأو� وهكذاوبدل ما يقول أو� : ا��و øًمثًال فرضا عيينة بن سفيانيقول  سفيان بن عيينةبدل ما يقول 
 Òهذه يس 

ً
  .ا�قلوب نوع من أنواع اpديث الضعيفلكن  ،بعض أنواع القلب ال تؤثر وبعضها يؤثر ،قلبا

  .¿ء يرجع إ� اإلسناد و¿ء يرجع إ� ا�� يرجع القلب إ� قسم^: أقسام ا�ديث ا�قلوب ����
   اإلسناد إ� يرجع ا�ي   /    األول 
كعب بن ألن ، كعب بن مّرةفيسميه  مّرة بن كعب حديث رواه بعض الرواة جاء يروي: مثاN يسÃ مقلوب اإلسناد ���� 

Âواالسم األول ¬عله ثانيا مرة بن كعبالراوي أصًال ، مّرة صحا 
ً
 ،فينقلب [ الراوي فيجعل االسم اiا� ¬عله أوال
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من أش�ل انقالب هذا شh  ،بينما الراوي صوابه مّرة بن كعب ،باعتبار أن االسم ا�شهور كعب بن مّرة ألحد الصحابة
 بن عمرانافع موÌ فبدل ما يقول  ،بمعï أن يبدل راوي بم�ن راوي ،شh آخر أن ينقلب السند عليه برمته هناك ،السند
نافع  :بن عمراسالم موÞ  ،مرة بن كعب :انقلب عليه كعب بن مرة ،هذا نوع يسÒ انقالب بن عمراسالم موÌ يقول 
 Þبن عمرامو،  

ً
 ،مثال كث¥ا ما يروي سالم عن أبيه ويروي نافع عن أبيه ،ألن اUهن ينتقل إ� راٍو مع^ ويسÒ انقالبا

وبعضهم يكون سالم أك1  سالم نافع ،فبعض ا�اس مثًال تكون عنده أحاديث نافع أك1 من أحاديث سالم فيجعل م�ن 
هذا االنقالب S اإلسناد قد يؤثر  ،S اإلسنادS الرواية عنده من نافع فيجعل م�ن نافع سالم وهكذا وهذا يسÒ انقالب 

   .وقد ال يؤثر كما سيأé الâم عليه بعد قليل
  )القلب v ا��( ا�� مقلوب  /  ا�ا� 
  .هذا يقع كث¥ا من بعض الرواة خاصة إذا ¤ن حفظ الراوي ليس بذاك ا�تقن يقع منه ¿ء من اHطأ S هذا 

اpديث åرج S الصحيح وåرج S كث¥ من  )سبعة يظلهم اهللا v ظله يوم ال ظل إال ظلهحديث (فمثال : N أمثلة كثyة
ليس من اإلمام ر®ه اهللا تعا� S إحدى الروايات طبعا  اإلمام مسلملكن S إحدى روايات صحيح مسلم جاء  ،الكتب

S ظله يوم ال ظل إال ظله إمام مقسط إلخ  سبعة يظلهم اهللا: فجاء فقال ،مسلم وëنما من أحد الرواة اUين روى �م مسلم
هكذا هو اللفظ ا�بوي ا�شهور الصحيح ) ال تعلم شماN ما تنفق يمينه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حÍ(إ� أن قال 

تصدق بصدقة فأخفاها حÍ ال تعلم يمينه ما ù« ": قال ماذا فعل هذا الراوي؟ "حÍ ال تعلم شماN ما تنفق يمينه"
Nانقلب بدل ما ¬عل ا�م^ شمال جعل الشمال يم^ "شما Êانقالب ،يع Òهذا االنقالب قد يؤثر وقد ال يؤثر ،هذا يس، 

  .وسأíل هذا الâم بعد ذلك
 يقع من بعض الرواة يكون �  ،االنقالب و� اعتبارات كث¥ة مننوع أحيانا هناك 

ً
ن شيخ من الشيوخ عفمن ذلك أحيانا

 
ً
فيجعل إسناد  ،والع�ة ا6قية Iطئ فيها ، إ� هذه األحاديث ف¥وي ع�ة منها [ وجٍه صحيحيأé ،ع�ين حديثا
  .فتنقلب عليه اإلسناد وا�� íيعا ،وهكذا tt مجعله [ إسناد رق �tوم� رقم ،�tهو إسناد للم� رقم  ttاpديث رقم 

 ،ا���ë ولكن أصو�ا إ� اإلسناد و ،أك1 من نوع لها�ع لك أن ،إذا ظهر بأي نوع من أنواع القلب ا�ديث ا�قلوب
  .�� وهذا نادر جداانقالب S ايكون موقع اpديث فيه انقالب S السند و ،وأحيانا يقع االنقالب فيهما íيعا

  .يسÒ اpديث ضعيفافضعف الاالنقالب اUي Ëصل S األسانيد وا�تون هذا نوع من أنواع  �
واpديث اUي وقع فيه  ،ا�وضع الصحيحهو ع االنقالب صار ا�وضع اUي لم يقع فيه االنقالب فإن ¤ن علم مواض

إ� ال " :وwذا قال سفيان رÎه اهللا ،وما S أحد ما يِهم ،وعليه فقد يقع القلب [ رجل ثقة يِهم ،االنقالب حديثا ضعيفا
 هذا ما أالعجب ، و العجبهذا ه "أعجب üن ©دث فيخطئ ولكÆ أعجب üن ©دث فال ûطئ

ً
ن الرجل ال Iطئ أبدا

  .عنها نËدث فيخطئ أحيانا فهذه سمة من سمات الب� ال يمكن أن ينفكو اإلنسان ولكن كون، يمكن
القلب S  ،وعليه اpديث ا�قلوب يعتÁ حديث ضعيف مردود عندنا يعتÁ ضعف S اpديثكما تقدم  االنقالب هذا

اHطأ هو أك1 ¿ء يعÊ من دوا� أو أسباب أو  ،أحيانا يكون خطأ وهذا هو األكÊ ،سباب� دوا� و� أ اإلسناد
، مّرة بن كعب قال كعب بن مّرة: ا�وجبات ال� وقع فيها القلب S األسانيد أوÈ ا�تون كما حصل S الراوي اUي قال

  .اعمر وهكذ نافع موÞ ابن: بن عمر قالموÞ اسالم : ومثله أيضا اpديث اUي قال
  قصة اإلمام ا:خاري مع أهل بغداد ����

 يكون القلب P سبيل االختبار واالمتحا
ً
القصة  -وëن ¤ن بعضهم يطعن S سندها- القصة ا�شهورةفمن ذلك  ،نأحيانا
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üمد بن  أبو عبد اهللا م�ا سمع أهل بغداد بقدوم اإلمام الكب¥ اإلما ،ا�شهورة ال� حصلت ب^ ا6خاري وب^ أهل بغداد
وÇن اإلمام ا6خاري ر®ه اهللا سبقه صيته إ� بغداد حا
ة العالم  ،إسماعيل بن إبراهيم ا�غ¥ة ا6خاري صاحب الصحيح

فلما قدم بغداد اإلمام ا6خاري ر®ه  ،فتسامع ا�اس بعلمه وحفظه وما إ� ذلك ،Çن S �ارىو ،اإلسال$ S ذلك الوقت
كر عن ا6خاري بالفعل أنه صحيح أم د أن IتÁوا حفظ ا6خاري ر®ه اهللا تعا� ويرون هل ما ذُ اهللا تعا� أراد أهل بغدا

 ويبالغ S مدحه ،أنه مبالغات
ً
 يمدح فالنا

ً
 ما نسمع ¼ن أن فالنا

ً
رجل إال إذا رأيته وجدته أقّل Íا بوقّل ما تسمع  ،وdث¥ا

 S �اذا؟åيلتك  �Sيلته 
ً
  .ا�دح واiناء واإلطراء ألن ا�اس تُبالغ |6ا

 ،ا6خاري ر®ه اهللا ح^ قدم اجتمع إ�ه أهل بغداد وÇنوا حفاظ بغداد S ذلك الوقت من الشباب قرابة ا�ائة أو مائة رجل
 هم أك1 لكن 

ً
فانÁى ع�ة منهم ê واحد من هؤالء  ،مائة رجل أو يزيد من اpفاظ وغ¥ اpا
ين اجتمع �طبعا

ê واحد من الع�ة هؤالء قرأ عليه ع�ة  ،ء اAالميذ ا�جباء قام وقرأ [ ا6خاري ع�ة أحاديثالع�ة من هؤال
واآلخر رdب  ،قام األول منهم رdب األسانيد ال� عنده [ متون اآلخر ؟ماذا فعلوا هؤالء الشباب هؤالء اpفاظ ،أحاديث

رdبوه [  �وëسناد رقم  ،�مثال رdبوه [ م� رقم tلوا إسناد رقم فجع ،األسانيد وا�تون قلبوا � ،أسانيده [ متون اآلخر
 åتلف^ تماما ،وهكذا بع1وها � �Â،رdبوه [ م� رقم  وëسناد رقم  ،م� رقم 

ً
 ومتنا

ً
قد  ،ثم أملوها عليه ،رdبوا إسنادا

 ،فأصبح مائة حديث أن انت¹ الع�ةبدأ ي	دها األول ñد ع�ة أحاديث واiا� ع�ة أحاديث واiالث والرابع إ� 
حديث كذا وdذا ليس األمر فيه كذلك وëنما هو : فلما انتهوا من ا�ائة حديث هؤالء اAفت ا6خاري إ� األول وقال �

  وأرجع ا6خاري ر®ه اهللا ا�ائة حديث ،حديث فالن عن فالن
ً
 ،أسانيدها [ متونها حفظا وعدالًة ولم Iرم منها شيئا

 من دوا� القلب أن اختÁوا حفظ هذه قصة مشهورة عن اإلمام ا6خاري � ،سلموا � بالعدالة واpفظ واإلتقان فعندئذ
هذا ما يتعلق  ،وعندئذ سلموا � وعرفوا أنه إمام حافظ كب¥ ~ó الشأن ال يمكن أن Iُ<م حفظه بøء إطالقا ا6خاري

  .باالختبار واالمتحان
  : حنبل و©¼ بن مع� مع اإلمام أÂ نعيمقصة اإلمام� أÎد بن  ����

 
ً
 به أحيانا

ً
القصة ال� حصلت حصل لقصة مشهورة ثابتة صحيحة،  اختبار من أجل االطمئنان أكÊ كمايريدون أيضا

�Ë بن  قال ،Iدم اإلمام أ®د واإلمام �Ë بن مع^ ،لإلمام أ®د وي% بن مع^ وÇن معهم أحد اHدم اUين Iدمهم
�ح� يا �Ë إّن : فقال اإلمام أ®د ،قْم بنا نذهب ³تÁ أبا نُعيم الفضل بن دك^ أل®د بن حنبل يا أبا عبدا هللا مرة مع^

فذهب اإلمام أ®د  ،واهللا ألختÁنه كما اختÁت غ¥ه ح± أطم' أنه Ëفظ ويتقن: فقال ،أبا نُعيم رجٌل حافظ فال �تÁه
 [ د¤نه  ،م وذهبوا إ� م�ن جلوس أبو نُعيم ر®ه اهللا تعا� S السوقو�Ë بن مع^ ومعهم هذا اHاد

ً
فوجدوه جالسا

 S السوق عندها) د¤ن أي اÌكة(
ً
فأثناء  ،فجلس اإلمام أ®د وجلس ي% بن مع^ وجلس اHادم اUي Iدمهم ،جالسا

يح� ف ، بن مع^ تلميذ اآلن أل« نُعيمو�Ë ،ديث أ« نُعيمحاpديث بدأ معه �Ë بن مع^ وقرأ عليه أحاديث من 
 ،فقال حدثكم فالن وساق �Ë بن مع^ حديث^ أو ثالثة ،أبو نعيم نفسه هيعرض األحاديث ال� أل« نعيم [ شيخ

 ازداد غضب أبو نُعيم  ،اAفت إ�ه أبو نُعيم ¤�غضب ،فأول حديث قرأه وقلب فيه
ً
 آخر أيضا

ً
نك تقلب أثم �ا قرأ حديثا

 قام ورفس  ؟ثم �ا بدأ اpديث اiا� وبدأ يقلب عليه ماذا فعل أبو نُعيم ر®ه اهللا تعا� ،�ّ ع
ً
وÇن أبو نُعيم رجال جريئا

ْوَرُع : ي% بن مع^ رفسة وقال �
َ
وأما  ،أورع من أن يفعل مثل ذلك) يعÊ من الورع(أما هذا يعÊ أ®د بن حنبل فإنه أ

 
ً
  ،من أن يفهم S هذا العلمهذا يعÊ اHادم فأقل شأنا

ُ
راه إال منك يا ابن كذا وdذا فرفسه برجله فسقط �Ë بن وما أ

يا أبا زdريا ألم أخÁك بأن الرجل إمام : بعد ذلك قام فقال � أ®د بن حنبلف ،مع^ من خلف اÌ¤ن وتناثرت أوراقه
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ن هذا اpديث أبن مع^ ر®ه اهللا يريد أن يطم' ألن ي%  ؟�اذا ،واهللا لرفسته هذه أحب إó من كذا وdذا: حافظ؟ قال
حفظ شيخه أبو  �إفعندئذ ازداد اطمئنان �Ë بن مع^  ،واألمر كذلك وهللا اpمد ،ت متقن^اثبأا�بوي أخذه من شيوخ 
  .نعيم الفضل بن دك^

 مايعÊ يأé واحد يقلب [ زميل � S أثناء ا� ،اإلغرابأحيانا يكون اÌا� إ� القلب 
ً
يأé  ،�غرب عليه ذاكرة حديثا

 أمر ما ¬وز ولكن قد يفعلونه من باب اإلغراب بعضهم عن بعض واألمر S ذلك أوسع ب^ 
ً
بøء غريب وهذا طبعا

  .هذا ما يتعلق باpديث ا�قلوب ،مذاكرة طالب العلم wيطة أن ال يروي بعضهم عن بعض
  . قلب ا�� -�  اإلسناد قلب - �    :قسمان N ضعيف حديث ا�قلوب إذن ����

 إذا أردنا وهو موجود
ً
 ثاiا

ً
  أن ينقلب P الراوي اإلسناد وا�� ~يعا -J: ونستطيع أن نُضيف قسما

ً
وëن ¤ن هذا نادرا

   .هذا ما يتعلق باpديث ا�قلوب ،لكن نستطيع أن "عله قسما ثاiا بإذن اهللا تعا� ،جدا
  .ا�ديث الُمعلوع آخر أال وهو وننتقل بعد ذلك منه إ� حديث آخر ون

   الُمـَعــّل  ا�ديث ����
وقبل أن أwح اpديث ا�عل البد أن أعيدكم إ� تعريف اpديث الصحيح  ،خوة حديث ضعيفاإل ااpديث الُمعل أيه

 ،منتهاهبنقل العدل تام الضبط عن مثله إ�  ،ما اتصل سنده: ا�ديث الصحيحقلنا أن  ،اUي ذكرناه S اpلقات السابقة
  أربعة wوط  وسلم من العلة ،وسلم من الشذوذ

أيضا ومر معنا ا�قلوب اUي هو نوع راجع إ� الطعن  اتكلمنا عليه وعدالة الرواة وضبطهم ،تكلمنا عليه اتصال السند
ال�ط بú اآلن عندي  ،تكلمنا عن اpديث الشاذ وا�حفوظ وا�نكر وا�عروف والسالمة من الشذوذ ،S ضبط الراوي

 من الشذوذ والعلة القادحة أن، األخ¥ من wوط اpديث الصحيح وهو سالمته من العلة والشذوذ
ً
   .يكون سا�ا

  : تعـــريفـــه ����
  � ا�رض : العلة v اللغة����
البد أن يكون هذا سبب |مض ح±  ،سبٌب óمٌض يقدح v صحة ا�ديث مع أن الظاهر السالمة منه: االصطالح ����

 مع هذا 
ه أن يكون  ،والبد أن يكون هذا السبب الغامض يقدح S اpديث ،ةنسميه عل
ً
والبد أن يكون أيضا

   .الظاهر ó أو يظهر ó أنه السالمة منه
ال يظهر وال يبدو إال أن اإلسناد ، يقدح S صحة اpديث ،سبٌب |مض" ثالثة عناè أساسية v تعريف العلةهذه  ����

   .لكن هذا تعريف العلة ،ا�عضلة سالم من هذه ا�شþة وهذه
: الُمعل لغة :ا�ديث الـُمعل تعريفه P ا�حو اXاWاإلخوة أن  اوذلك أيه ،مأخوذ من معï العلة تماما: ا�ديث الُمعل

   .نفس تعريف العلة لكن بتغي¥ فيها ،بعلة هاسم مفعول من أعله إذا أصاب
طلَع : االصطالح

ُ
طلَِع فيه P علٍة óمضٍة تقدح v صحته مع ظهور السالمة منهما )أي من اpديث عليه(ما أ

ُ
  .أ

سبٌب |مٌض يقدح S صحة اpديث  ؟ما تعريف العلةفإذا قيل لك  ،الحظوا نفس تعريف الُمعل هو نفسه تعريف العلة
طِلَع فيه أو وجد فيه  ؟ما تعريف ا�ديث الُمعل ،مع أن الظاهر السالمة منه

ُ
علٍة |مضٍة قدحت S هو اpديث اUي ما أ

   .اصحته مع أن الظاهر السالمة منه
و)هما صحيحة إما أن تدغم وëما أن تفك اإلد|م فتقول ُمعل أو معلل و)  ،تسمية أو يقال أيضا معللكيقال � معل  

  .اpمد هللاوالتسميت^ صحيحة 
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  ؟كيف نعرف العلة اeفية ����
عدل تام الضبط الن �ا عرفنا اpديث الصحيح قلنا أن يتصل سنده بنقل ¼ ،سبٌب |مضالحظوا م¾ يا أخوا� أنا قلت 

  .نعم يعتÁ علة ؟أليس انقطاع السند والطعن S الراوي يعتÁ علة، عن مثله إ� منتهاه وسلم من الشذوذ وسلم من العلة
 v ا�ديث الصحيح وخصصناه بذلك �اذا ����

ً
 رابعا

ً
   ؟�اذا ذكرناه ®طا
 آخر غ¥ العلة الظاهرة خصصناه بذلك أل

ً
غ¥ العلة الظاهرة بضعف الراوي إما طعن S عداAه  ،النقطاعباننا نريد نو~

  .هذه علل ظاهرة، )الطعن v الراوي v عداXه وضبطه، انقطاع السند( هذه نسميها علل ظاهرة ،أو طعن S ضبطه
مع أن ظاهر ا�ديث قد يكون سالم من  Ä ال� تكون سبب óمض يقدح v صحة ا�ديث لكن العلة اeفية �

  .هذه العلة
وبإم�ن طالب العلم يعمل  إذا ~عت طرق ا�ديث ونظرت فيها ،þمع طرق ا�ديث ؟كيف اكتشف هذه العلة ����

 أو أي مع»  ،وينظر v أوصاف الرواة وأحواwم وÓذاتشج¥ لإلسناد شجرة لإلسناد 
ً
 معينا

ً
 اختالفا

ً
فإذا وجد إش�الً معينا

 أو علة معينة أبرزها
ً
  .فيه ال�ألن فيه كذا وdذا ينص [ العلة  ؟�اذا معلول ،ا�ديث معلولوقال هذا  معينا

اpديث ا�علول أو ا�عل اpقيقة أيها األخوة الكرام نستطيع أن نقول إنه ال يمكن أن يصل إ�ه اإلنسان  طبعا هذا
وذلك ألن الوصول إ� العلة الغامضة اHفية  ،ابذة من علماء اإلسالمها�بل إنه لم يتخصص S علم العلل إال  ،بسهولة

ح± يستطيع اإلنسان أن Ëكم [ العلة بمجرد أن يستمع  ؛Ëتاج إ� معرفة ورسوخ قدم S العلم وحفظ للسنة تام
Ëكم عليه  أن يستمع للحديث يستطيع أن دأئمة كبار الواحد منهم يستمع للحديث وبمجرهناك وUلك ¤ن  ،إ�ها

  .فيه كذا بمجرد سماعه وأمباwة بأنه كذا فيه 
  : سأعطيكم مثاالً واحداً حÍ ال ùلو ا�حا3ة من مثال، واألمثلة P إدراك بعض أهل العلم لعلل خفية جداً كثyة

Iرج  ثم ،ثم يدخل S تبوك Iرج فيص� الظهر والعª �¤ن ا�   ،S حديث معاذ S ا�مع S قصة S تبوك /      مثال
 ،¬مع ب^ الصالت^ وهو نازل نأنه ما ¤ �هذا اpديث جاء [ خالف ا�عتاد من فعل ا�   ،فيص� ا�غرب والعشاء

أو احتاج إ� ا�مع من أجل العبادة أو ¼و ذلك هذا ¤ن  ،إذا ¤ن ب^ ا�دينت^ S السفر S الطريق �وëنما ¤ن íعه 
  .�يفعله ا�  

قتيبة بن وهو أن اpديث هذا من رواية    علة فيه هذا اpديث أن توصل تعا� اهللا ر®ه ا6خاري ،ال هذا الفعل ماأ �
ا6خاري ر®ه اهللا تعا� سأل  ،خاÖ ا�دائÆرجل يقال �  عقتيبة بن سعيد سمع هذا اpديث م ،سعيد عن أÂ الطفيل

خاÖ بن سعيد قال كتبته مع  ؟يا قتيبة Íن كتبت هذا اpديث: � سأ� قال -وقتيبة من شيوخه وشيوخ مسلم-قتيبة 
Æالشيوخقال ا6خاري  ،ا�دائ P يُدخل ا�ديث Æبن سعيد ا�دائ Öن خاjوهو أن  -ملمح دقيق-ا6خاري �ح �حة ف ،و

له S أوراقه فظن قتيبة وëنما خاÌ كتبه وأدخ ؛هذا اpديث وëن ¤ن قتيبة صادق S الرواية لكن ليس من حديث قتيبة
هذا إذا وقع خطأ أو خطأين أو  هلكن هذا يقع من وهم من الراوي أحيانا وهذا ال ي� ،وقتيبة بريء منه ،أنه من حديثه

وهناك علل دقيقة جدا ال S ا�تون وال S األسانيد �حها أهل العلم تدل  ،ا6خاري �ح هذه العلة فتþم عليها ،¼و ذلك
بن  اهللا يقول عبد¤ن و�ذا  ،تعا� عليهم نا ال نساوي شيئا عندهم ر®ة اهللاأو ،وضبطهم وسعة علمهم[ إمامتهم 

  ). اiوم وا6صل الورق حقه إذا نبت: ا6قل(ما ¼ن فيمن م� إال كبقل S أصول ³ل طوال  :ا�بارك
"تهد  نوأ ،S الس¥ [ خطاهم وترسمها وأن "تهد ،فالواجب اÌ~ء ألئمة السلف الصالح اUين حفظ اهللا بهم السنة

 S حفظ السنة ما استطعنا
ً
 اهللا امرئ سمع مقال� فو$ها �ن(: يقول �ا�  و ،فإنهم أوصلوها �ا بيضاء نقية ،أيضا
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لh من  �هذه دعوة ا�  ف )وأداها إ� من لم يسمعها فرب حامل فقه إ� من هو أفقه منه ورب حامل فقه غy فقيه
  .السنةحفظ 

  واإل~دة للفائدة... .S اpلقة اAا�ة و� السابعة إ~دة للتعريف وما بعده( /      ملحوظة �

  )�(ا�لقة 
زيادة و الشاذاpديث وأwت إشارة ñيعة إ� أن ب^ ، ¤ن آخر ما ¨دثنا عنه الâم [ اpديث الشاذ واpديث ا�نكر

  ا�قة
ً
 ال وم�نها ا�طوالت ،عالقة البد أن نأخذها بع^ االعتبار إذ بينهما تداخل كب¥الوهذه ، بينهما عالقة دقيقة جدا

كنت أwت إشارة ñيعة إ� ما يتعلق بهذا ا�وضوع وهو أن زيادة اiقة من األمور ال� أشþت ح± ، ا�ختªات م�نها
ص زويمكن أن ، و�ذا وقع فيها إش�ل ب^ أهل العلم، [ أهل العلم   : يادة ا�قة وعالقتها بالشاذ من ثالثة وجوهنلخ�

 إذا هذا توافق ب^ الشاذ وب^ ؛وهذا يُسÃَّ الشاذ، األحفظأن تقع زيادة ا�قة منافية �ا رواه ا�قات أو : الوجه األول •
ه تُعتÁ زيادة شاذة ونوع ا�نافاة هذ، أن تكون الزيادة فيها نوع منافاة ،نوٌع منه وال إش�ل S ذلك  تعتÁاiقة و�زيادة 

م Üكما تقد. 
عن أ« ُمسهر عن األعمش عن أ« صالح  نومن ذلك ما رواه ع� ب الزيادة ال� ال تناv أصل ا�ديث: ا�ا� الوجه •

 من ولوغ الþب �عن أ« هريرة عن ا�   رزين
ً
قزيادة ، "هفلُ¥ق"زاد ، S غسل اإلناء سبعا   .ليس فيها ُمنافاة هفلُ¥ِ

؛ فالصحيح قبو�ا لكن تُقبل بالقرائن؛ الزيادة ال� فيها منافاة فÏ كنوع ùصيص $م أو تقييد مطلق: �الثالوجه ا •
 : (كزيادة ابن س¥ين S نفس اpديث

ً
هذا فيه تقييد  "أوالهن بالÇاب"قال  )إذا ولغ الîب v إناء أحدكم فليغسله سبعا

ق هذا، أن السبع أوالهن تكون بال<اب
Ü
�وم درسنا عن موضوع ، وابزيادة اiقة وëنما أwت إ�ه إشارة ñيعة ما يتعل

  .جديد وهو اpديث الُمعّل 

  ��ا�ديث الُمعّل ��
  ا�رض : العلة v اللغة
 أي خفي- سبب óمض: v االصطالح

ً
  يقدح v صحة ا�ديث مع أن الظاهر السالمة منه -ليس ظاهراً ا

فخرج  ،ال يكون معالأن  ب¬أن اpديث الصحيح ديث الصحيح كما تقدم اp: فخرج بهذا القيد، هذا تعريف العلة
  .بذلك اpديث الُمعّل اUي ¼ن بصدد wحه اآلن

ل  يقال فيه
Ü
ل: اpديث الُمعلÜ  أو الُمعل

�
  .و)هما بمعï واحد ُمعّل ويقال  ُمعل

ه إذا أصابه بعلة أو مرض أو ¼و ذل: لغة ُمَعلå ال
Ü
  .كاسم مفعول من أعل

 
ً
  .تقدح v صحته مع ظهور السالمة منها ما اُطلع فيه P علٍة óمضةٍ : اصطالحا

وهذه العلة ليست كسائر ، ا�ديث ا�ي وجد العلماء فيه علة جعلتهم ©كمون عليه بالضعف: ا�ديث الُمعّل  ����
 –اع السند أو الطعن S الراوي فلو ¤نت علة ظاهرة ألpقناها إما بانقط، �نما Ä علة خفيةو ،العلل ال� تقدمت معنا

  .لكن هنا علة خفية |مضة قدحت S صحة اpديث، أنهما أكÁ سبب^ يضعف بهما اpديث –كما تقدم 
اظ إال يُتقنه يكاد ال جداً  óمض باب وهو  طويًال S  الكبار اُ�ف�

ً
وأهل العلم السابق^ S هذا العلم اUين قطعوا عمرا

فربما صححه ثالثة لكن يقف أحد هؤالء األربعة [ ، أربعة عرض اpديث الواحد [ ثالثةيُ  و�ذا قد، هذا العلم
ة
Ü
  .فيُضعÑف اpديث بسبب ذلك، عل
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ومن هذا ا�نطلق أحب أن أنبه إ�  ،فينب* أن نعرف أن هذا العلم علم جليل وعلم دقيق ليس ê إنسان يستطيع أن يتقنه
  )اAصحيح واAضعيف(أن علم اpديث 

ً
 يلعب فيه طالب العلم والواحد منهم يقول هذا حديث ، ليس عبثا

ً
وليس لعبا

 ثقات وا��فقد ¬، ألن ا�سألة S |ية اAعقيد ،صحيح وهذا حديث ضعيف
ً
 د اإلنسان السند متصًال والرواة عدوال

 ، والواقع ال ،íيًال وما إ� ذلك فيظن أن اpديث بذلك صحيح
ً
فيه علة قد تُفسد هذا اpديث  الواقع أنه توجد أحيانا

ته Üوهذه العلل منها ما يرجع إ� اإلسناد ومنها ما يرجع إ� ا��، بكليته، برم.  
أما علل ا�� فì  ،و, نوع من هذه األنواع كم+ ال نستطيع أن ¼صيه ال S درس وال اثن^ وال أربعة وال أك1 من ذلك

 
ً
  .�ديث والفقه استطاع أن يُعلل ا�تون بشÉ أدّق من غyه من علماء ا�ديثوwذا من ~ع ب� صناع� ا ،كث¥ة جدا

ون 
ّ
 أحب أن أنبه إ� أن بعض ا�اس Ëب أن يتþم يقول أهل اpديث ال يعل

ً
ون ، ا�� وهذا غلطبأيضا

÷
أهل اpديث يُِعل

 با
ً
 والقليلة [ آحادهم لك ،�� كث¥ا

ً
و�ذا وجدناهم نقدوا ، ن ال [ íيعهمولكن قد �õ بعض العلل ا�ادرة جدا

ومن آخرهم شيخنا الشيخ ابن باز ر®ة اهللا عليه وشيخنا العالمة الشيخ األ6ا� S علم  ،ا�تون كما نقدوا األسانيد
  .اpديث
  .فينب* اAنبه �ذا األمر ،سبب خ« أو سبب óمض يقدح v صحة ا�ديث مع أن الظاهر السالمة منه إذاً العلة

  ؟كيف يعرف ا�ديث الُمعّل  ����
قد يقول قائل هل هو 
ب من الكهانة أو السحر أو 
ب من الشعوذة؛ فاpديث إسناده صحيح وظاهره : )�م للفائدة(

ه؟، وما إ� ذلك
�
 [ أ« حاتم  كيف يأ� شخص وُيِعل

ً
وابنه عبد الر®ن  صاحب العلل ا�عروف-هذا السؤال ُطرح قديما

 ل هوه -عن هذا اUي �يبون عليه األحاديث الضعيفة ومثل هذا-أبو حاتم �ا سئل  -ح واAعديلصاحب كتاب ا�ر
فإن اتفقت ، وتذهب إ� أ« ُزرعة و�ë أ« ا�وارة وتسأ�م، وëنما عالمة ذلك أن تذهب تسألÊ، ال: فقال ؟هذه كهانة

  .ل أنه علم حقيú قائم [ األصول العلمية اÌقيقةوëنما من قبي، علمت أن هذا علم ال يقال من قبيل ا�فسفإجابتنا 
: ح± قال قائلهم، أشادوا بهذه القدرة الفائقة عند علماء اpديث -اUين هم أعداء اإلسالم-وUلك أشاد ا�ست�قون  

أو عمن أو عن أصحابه  �إنه ال يوجد دين من األديان وجد عند أهله من اAدقيق واAحري S صدق األخبار عن ا�  
و¼ن حري بنا ، واpق كما يقال واpق ما شهدت به األعداء، وهذا من فضل اهللا عز وجل ،دونهم مثل ما وجد S اإلسالم

ن� اهللا امرًئ (: يقول �ألن الرسول ، وذخر و�ا أجر S اآلخرة، أن نهتم بهذا العلم ونعتÊ به ألنه مفخرة �ا S اÌنيا
اها Üمن حفظ السنة �هذا د~ء من ا�  ف، ؛ أي حفظها وأداها كما سمعها)كما سمعها سمع مقال� فو~ها فأد hومن ، ل

  .هذا أمر S |ية األهمية وا�وفق من وفقه اهللا سبحانه وتعا�، حفظ السنة أن نعتÊ بتصحيح األحاديث وتضعيفها
  ؟فيه علة أو ليس فيه علةكيف نعرف �ن ا�تأخرون أو كيف يعرف من سبقنا من أهل العلم أن ا�ديث ����

مع طرق وعلل ا�� بدرجة ثانية ، يمكن أن يعرف بها علل اإلسناد خاصة وأحسن طريقة أفضل طريقةالغالب أن 
ُ
أن �

ج ا�ديث من مصادره الكثyة و�مع ثم بعد ذلك ©كم عليه من خالل مقارنة الرواة بعضهم مع ، األحاديث؛ أي ûُر�
م وهذا أخر؛ فنجد هذا زاد واآلخبعض Üاسم الراوي وهذا قد S Ü¥قات من  ،ر نقص وهذا غiالرواة ا 

ً
فعندئٍذ نعرف أوال

  . ديث صحيح أو غ¥ صحيحاpثم بعد ذلك نعرف هل هذا ، غ¥هم
 يقول"ر®ه اهللا تعا�  :اإلمام ا:خارياUي قال عنه - وهو اإلمام ع� بن ا�ديÊ، و�ذا يقول إمام من أئمة أهل العلل

عن هذا ا6اب؛ : ع� ابن ا�ديÊ يقول -"ما استصغرت نفß عند أحد كما استصغرتها عند عä ابن ا�ديÆ: ا:خاري
مثال S باب غسل اإلناء إذا ولغ  ،يقصد ا6اب S اpديث، "لم يتب^ خطأه، ا6اب إذا لم �مع طرقه": باب العلم بالعلل
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وهذا زاد ، حديث أ« هريرة ال يمكن أن نعرف هذا زاد زيادة منافية مثالمع إذا لم ¬، فيه الþب هذا ا�قصود با6اب
 م�ن راوي، هذا نقص، زيادة غ¥ منافية

ً
ال يمكن أن نعرفه ، هذا قلب ا��، هذا قلب اإلسناد ،هذا فيه راوي أبدل راويا

  .فتُكتشف العلل بالطريقة ال� ذكرت لكم
  : كتب العلل كثyة ولكن أشهرها ����
 اÖارقطÆ علل �

ً
  .؛ وهو كتاب مطبوع وهو كب¥ جدا

� Æ؛ وهو جزء صغ¥كتاب العلل البن ا�دي.  
�  

ً
 .علل ا�ديث البن الشهيد: أيضا

� yوالكب yمذي؛ الصغÇا�امع–الصغ¥  ،علل ال Òي يسUآخر الس� ا S ي طبع مستقالً ، ا�طبوعUوالكب¥ ا. 
تم دورات متخصصة باpديث òكم أنكم غ¥ åتص^ S علم إذا تقدم بكم طلب العلم S هذا ا6اب أو أخذ

 ، وستحتاج منكم إ� جهد كب¥، اpديث ستجدون أن هناك òوراً لم �وضوها
ً
وتعب شديد ح± ¨ّصلوا S ذلك شيئا

 
ً
  .هذا ما يتعلق باpديث ا�عل ،مناسبا

pمقرر ا�صطلح هو ا S ديث ا�ضطربا�وع اآلخر وهو من األنواع األخ¥ة ا6اقية.  
  ا�ضطرب ا�ديث ����

، راجع إ� أن الراوي لم يضبط ا�ديثاpديث ا�ضطرب سبب ضعفه أنه  ،األحاديث الضعيفة عنال نزال اآلن S الâم 
  .لكن ما تعريف ا�ضطرب S اللغة

  : تعـــريفـــه ����
فما دام أن اpديث ا�ضطرب روي من  ؛اضطرب األمر إذا اختل وتناثر نظامهاسم فاعل من : v اللغة تعريف ا�ضطرب

  .أك1 من وجه فإنه يكون بهذا قد اختل نظامه
 
ً
ولم يمكن  ما روي P أوجٍه §تلفٍة متساويٍة v القوة سواًء ¶ن ذلك من راٍو واحد أو من ~اعة: ا�ضطرب اصطالحا

وهؤالء ê واحد منهم يرويه من ، رواآلخرون عن صحا« آخ ،يعÊ يأé حديث يرويه بعض الرواة عن صحا«، الÇجيح
Þعله مرسالً  همأحد ،طريق غ¥ الطريق األو¬ ، 

ً
؛  همحدأو، واiا� ¬عله موصوال

ً
 واآلخر ¬عله مرفو~

ً
¬عله موقوفا

  :وهذا اHلل البد � من wوط ،ر S ا�ظام فيه خللثفهناك إش�ل فيه تنا
  : ا�ضطرب ا�ديث ®وط ����
 .وي من غ¥ وجهالبد أن يكون اpديث رُ  ،ى ا�ديث من غy وجهأن يرو: ال8ط األول ����
فأك1 األحاديث تروى من غ¥ وجه لكنها متفقة؛ لكن  ،وهذا أهم ®ط ؛أن تكون هذه األوجه §تلفة: ال8ط ا�ا� ����

 .-كما سيأS é اAمثيل [ اpقيقة–هنا األوجه åتلفة 
 ما نفعتلفة متساوية v القوةأن تكون هذه األوجه ا�خ: ال8ط ا�الث ����

ً
البد أن تكون  ،؛ فلو ¤ن بعضها ضعيفا


ها S وضع ، لكن 
ها S حد ا�قبول، وال مانع أن يكون بعضها أ[ من بعض قليالً ، S قوة واحدة ،األوجه هذه قوية
روي من أوجه ، جه åتلفةروي من أو ،أن هذا حديث مضطربنقول فعندئذ بتحقق ال�وط اiالثة  ،القبول ال نستشþها

 هذه ال�وط اiالثة إذا ¨ققت S أي حديث سô اpديث وجه متساوية S القوة،هذه األوجه åتلفة وهذه األ، عدة
 
ً
 حديثا

ً
  .مضطربا

  .أن ال يمكن الÇجيح ب� هذه الطرق :ال8ط الرابع ����



     ))مستوى ثالثمستوى ثالث  ((                                                      )             )             نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((                         مقرر اpديثمقرر اpديث      

- ٣٤ - 

 

ة فائدة �   . ا�� v ويكون اإلسناد v يكون االضطراب  /  مهم�
حديث منقطع أو حديث ، حديث موصول أو حديث مرسل، من جهة أن اpديث مرفوع أو حديث موقوف: v اإلسناد ����

  .هذه 
ها تعتÁ أوجه åتلفة ،تغي¥ صيغ األداء وهذا يضيفها بطريقة ثانية، زيادة راو أو نقص راو، وهلم جرا ،متصل
 S ا�� واآلخر: v ا�� ����

ً
 �ا أضافه األول من جهة أن واحد يضيف شيئا

ً
 مغايرا

ً
ولكن اpقيقة وهذا يقع ، يضيف شيئا

 
ً
 عدده قليل جدا

ً
 ، وقد بيÜنه أهل العلم، أن اpديث ا�ضطرب S اpديث ا�بوي عموما

ً
 شافيا

ً
 واضحا

ً
وصنÜفوا ، وبيÜنوه بيانا

  .فيه ا�صنفات
 ال يمكن 

ً
ال�ط األساS Ð اpديث ا�ضطرب ح±  ل مايقإذا  -هذا wط أساÐ عندنا S اpديث ا�ضطرب-إذا

واآلن فما روي من أوجه åتلفة متساوية S القوة  ،هو ا�ي ال يوصف بهذا إال إذا لم نتمكن من الÇجيح: تقول ؟نعرفه
 [ اAعريف

ً
 مهما

ً
  سنضيف قيدا

ً
 نهائيا

ً
أن يكون ولم فيكون اAعريف البد  ،وبه نكون قد أنهينا اAعريف تعريفا

 منها يÇجح
ً
  .شيئا

Æعريف يكون يعXالقوة  :أخرى مرة ا v أوجٍه §تلفٍة متساويٍة P سواء ¶ن ذلك من راٍو واحد أو من ~اعة  ،ما روي
  .ولم يمكن الÇجيح

 نسميه  ؟يقول واحد منكم يا شيخ لو أمكن الÇجيح ماذا نسميه ����
ً
 ومرجوحا

ً
 راجحا

ً
 صحيحا

ً
 و ؛ نسميه حديثا

ً
حديثا

 
ً
 حدي ،ضعيفا

ً
 موصوال

ً
 مرسالً و ثا

ً
 ، حديثا

ً
 حديثا

ً
 [ حسب ما ترجح عندنا مرفو~

ً
 موقوفا

ً
فإذا ترجح ا�وقوف قلنا ، حديثا

لكن إذا ، وëذا ترجح عندنا ا�رسل قلنا ا�رسل صحيح وا�وصول ضعيف أو العكس، الراجح ا�وقوف وا�رفوع ضعيف
 إ� كونه نوع 

ً
 انت¹ خرج من كونه مضطربا

ً
  .آخر من أنواع العلل األخرى ال نوع االضطرابترجح شيئا

  
ً
 صار عندي S االضطراب ال�وط اiالثة ال� ذكرناها سابقا

ً
 منفصًال يقيد بال8ط الرابع األخy ا�ي ، إذا

ً
ذكرته wطا

رويت من وجوه إذا ¶ن لم يمكن الÇجيح ب� هذه الطرق ا�تساوية v القوة ال� للتنبيه عليه وهو أن ال يوصف بهذا إال 
لكن الغالب أن االختالف واالضطراب يقع [ راو واحد ، سواٌء ¤نت من راٍو واحد أو من أك1 من راو ؛§تلفة

  .هذا الغالب، وIتلف اAالميذ عليه
  : أمثـــلة ا�ـــديث ا�ضطــرب �

: قال ؟يا رسول اهللا أراك ِشبت: �أنه قال لرسول اهللا  ���� أÂ بكر الصديقحديث : اإلسناد v ا�ضطرب ا�ديث مثال 
نه بعض أهل العلم، رواه ال<مذي )شي�بتÆ هود والواقعة وا�رسالت وعم و�ذا الشمس كورت( Üبعضهم ، حديث عظيم حس

فه Üتصحيحه وتضعيفه، ضع S الف ب^ أهل العلم فيه قديمHديث، واpن ا Üلكن شيخنا األ6ا� حس.  
- رَو هذا اpديث لم يُ (: -أي S القرن الرابع ا�جري���اUي توÈ سنة  اإلمام اÖارقطÆ يقول إمام أهل العلل S زمانه

وأÂ إسحاق السبي�  -عمرو بن عبد اهللا ا�مدا� السبي¾ الكوÈ-أÂ إسحاق السبي� إال من طريق  -حديث أ« بكر
فاالختالف اآلن وقع P راو  -ا ا�ديثرويت ع8ة أوجه عن أÂ إسحاق v هذ-اختلف عليه P �و ع8ة أوجه 

  .واحد وهو أبو إسحاق السبي�
 .�قال فيه رسول اهللا ، وëنما قال، ا�رسل أي لم يذكر فيه أبا بكر الصديق، من رواه عنه مرسالً : الوجه األول �
 .�أي ذكر فيه أبا بكر الصديق  ،من رواه موصوالً : الوجه ا�ا� �
؛ أي جعل حديث وبعضهم من جعله من مسند $ئشة، د أÂ بكر كما هو ظاهرمن جعله من مسن: الوجه ا�الث �


هم رواة تالميذ أ« إسحاق السبي¾، ومنهم من جعله من مسند سعد بن أÂ وقاص، ~ئشة حديث أ« بكر.  
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ق 
ها متساوية S وجدوا أن الطر ،نظروا يمنة وي	ة S هذا الطريق وهذا الطريق، هذه االختالفات �ا نظر فيها أهل العلم
 ، القوة

ً
   �اذا؟، و[ هذا يكون اpديث عندنا بهذا الشh نعتÁه مضطربا

الواقع أن األمر ، ونرجح رواية [ رواية ألن هذه الوجوه ا�ختلفة ال يمكن أن نستطيع أن نصل معها إ� إجابة دقيقة �
 و�ذا سô هذا اpديث 

ً
 Iتلف تماما

ً
الوجوه ال يمكن ، الوجوه 
ها متساوية S القوة، قويةألن الوجوه 
ها  مضطربا

 ، ترجيح بعضها [ بعض
ً
ًمضطرباترتب [ ذلك أن يُسÜÒ هذا اpديث  إذا ال يمكن أن أضع اعتمادي عليه لوجود هذا ، �

  .االضطراب اUي فيه
ح هذا اpديث -كما تقدم-من أهل العلم  Üوقال أنه حديث صحيح، من صح ،å تلفون وال يمكن ال<جيح لكن الرواة

ه األئمة ا�تقدمون وجعلوه S حكم اpديث الضعيف واهللا تعا� أعلم بالصواب
Ü
هذا ما يتعلق بمثال اpديث ، وUلك أعل

  .ا�ضطرب S اإلسناد
 سوى : (قال �أن ا�   فاطمة بنت قيس رÑ اهللا عنهاحديث : ا�� v ا�ضطرب ا�ديث مثال 

ً
 )الزjةإن v ا�ال �قا

و�  � هذا اpديث فيه إثبات أن S ا�ال حق غ¥ الزÇة الواجبة ال� جاءت S كتاب اهللا وÈ سنة رسو�، رواه ال<مذي
 سوى الزjة(أن فيه حق آخر ، الزÇة ا�فروضة

ً
خالف ب^ أهل العلم مبÊ [ تصحيح  ؟ما هو هذا ا�ق )إن v ا�ال �قا

   .غ¥ رواية ال<مذي، اpديث قد جاء من وجه آخر وروي من وجه آخر رواه ابن ماجة لكن إش�ل أن هذا، اpديث
إن v ا�ال (هذا حديث يقول ، )ليس v ا�ال حق سوى الزjة: (أنه قال �عن ا�  : روي ر� اهللا عنها أنها قالت �

  ؟فأيهما أقبل) ليس v ا�ال حق سوى الزjة(وآخر يقول ) حق سوى الزjة
 ، رويت بأوجه åتلفة ال يمكن أن أرجح معها ،هذه الوجوه متساوية S القوة ؟هذا أم أقبل هذا أقبل

ً
هذا اpديث إذا

 
ً
فع° هذا األساس ينب* علينا أن نتنبه �ذه ، عندي ال أستطيع أ� أجزم وأعمل به وأقول أنه حديث صحيح إطالقا

ولكن يقفون عندها وقفات طويلة وال ، ال� احتاجها أهل العلمالقضية ونعلم أن اpديث ا�ضطرب من العلوم اÌقيقة 
عندئٍذ يكون اpكم [ ، يستطيعون أن ¬زمون بøء إال إذا ¨ققوا من íع الطرق ووجوهها واستطاعوا أن يرجحوا

  .فليست ا�سألة مسألة سهلة، اpديث بأنه مضطرب أو أنه ُمعّل أو أنه منكر أو أنه شاذ
أن هذا ، والرابع، واiالث، واiا�، ظنون أن üا
ات يس¥ة تدرّسون إياها S سويعات S ا�ستوى األولوال ت )للفائدة(

íعوا فيه السنة ونقحوها ودافعوا عنها وذب÷وا عنها وردوا ، يكö أن اإلنسان يتصور علم أفï فيه العلماء حياتهم وعمرهم
 هَ مُ ذا الشh إال بِ هذه ا�هود ما وصلتنا به، [ أهل ا6اطل فيها

ُ
نفقت من أناس ال يملكون إال القليل ج بُذلت وأموال أ

فحري بنا أن نعتÊ بهذه العلوم وأن نÁزها وأن ¼فظ هذا اÌين فاهللا عز وجل ، ال يملكون األموال الطائلة، من ا�ال
َافُِظونَ {يقول 

َ
� ُ

َ
N َر َو�ِن�ا

ْ
ك َا ا��

ْ
� ُْن نَز� وأنت يا عبد اهللا إذا حفظ  ،حفظ السنة علماء [ أن من ِحفظ القرآنِ اتفق ال }إِن�ا �َ

  .اهللا بك السنة فإنما تكون أنت أحد ا�نود األخيار الصاp^ اUين نªوا هذا اÌين وعملوا S ®ايته
لطالب  وëال فا�وضوع اUي طرقناه موضوع ا�ضطرب وموضوع ا�عل لو درسناها ،نكتö بهذه اإلشارة ال� تقدمت

وëال  ،متخصص^ الحتجنا لع� üا
ات يعÊ ع� سا~ت أو أك1 ح± يوê 0 نوع حقه من اAحرير والعناية
 
ً
 .فا�وضوع طويل وشاق جدا

اUي لكن ، كث¥ صنفوا S العلل، ابن الشهيد، ابن ا�ديÊ، اÌارقطÊ -كما تقدم-العلماء صنفوا S األحاديث ا�علة 
  .وعلل ابن أÂ حاتم رÎه اهللا تعا� علل اÖارقطÆهو  وصلنا بشh كب¥

  .أما ا�ضطرب فألنه قليل فا�ين صنفوا فيه قليل أصالً 
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  البن حجر " ا�قÇب v بيان ا�ضطرب"هو  ومن أهم الكتب ال� وصلتنا �
ا ذكره صحيح يكون هو كتاب íع فيه ما قيل فيه أنه حديث مضطرب وال يلزم من ذلك التسليم �ذا اإلمام أن ê م

 
ً
 صحيحا

ً
لكن اpافظ ر®ه اهللا نقل األحاديث ال� أراد اإلشارة إ�ها بأنها  ،غ¥ صحيح ا�ثالفقد يكون ال، ، مثاال

وëن شاء اهللا لعلنا S  ،ومن هنا ينب* علينا العناية واالهتمام بهذه العلوم ا�همة، مضطربة وتكلم عليها أهل العلم
وأود ، ن ا�وع^ األخ¥ين S مقرر ا�صطلح S هذا الفصل وهو اpديث ا�درج واpديث ا�وضوعاÌرس القادم نتþم ع

وبعد ذلك تنطلق إ� م� أوسع وتأخذ ، منكم العناية باAقييد واالهتمام واpرص اÌءوب فهذا يعتÁ ا�واة والقاعدة
 أوسع من هذه ا�علومات ح± ينفع اهللا بك

ً
ونسأل اهللا �ا  ،العلم الفائق^ اUين Iدمون دينهم وتكون من طالب، متونا

سائل^ اهللا أن يوفق القائم^ [ هذه  ،ولكم األجر واiواب وأن يكون ما نقدمه وتسمعه S موازين حسنات ا�ميع
 وراء هذا اH¥ العميم ،ا�امعة خ¥ ا�زاء

ً
 اUي ¤ن سببا

ً
سأل اهللا أن ينفع ن ،وÈ مقدمتهم مدير ا�امعة جزاه اهللا خ¥ا

  .به

  )�(ا�لقة 
وذكرت لكم أنهما نو~ن مهمان من أنواع ، توقفنا S اÌرس السابق [ الâم [ اpديث الُمعّل واpديث ا�ضطرب

إ� أهمية العناية  -بشå hتª-وأ�حُت ، وقد اعتï بهما العلماء عنايًة كب¥ة، م اpديث؛ وهما نو~ن ضعيفانوعل
  :S موضوع جديد ودرس جديد أال وهووا�وم ن�ع ، بالُسنÜة

   الُمدرج ا�ديث /     القسم ا�امن ����
 
ً
  .الوهم ا�ي يقع من الرواة وسببه، ا�ديث الُمدرج نوع من أنواع ا�ديث الضعيف أيضا

v ء إذا أدخلهاسم مفعول من : اللغة ا�درجøرج؛ فهو يدرج أي يُدخل، أدرج الÌا ôّوأ، ومنه ُس S صله إدخال ¿ء
  .هذا يسÒ اإلدراج S اللغة العربية، ¿ء

  مدرج م�، ُمدرج إسناد: هو [ نوع^: v االصطالح 
t. سياق إسناده بالزيادة ؛ُمدرج إسناد: ا�وع األول �yالراوي ويقول حدثنا فالن، ؛ ألنه إدراج أي إدخالوهو ما ُل éفيأ ،

 .وهذا يسÒ إدراج، راٍو آخر ف¥وي نفس اإلسناد لكنه يُدخل راٍو ب^ راوي^فيأé  ،أخÁنا فالن عن فالن عن فالن
دخل v متنه ما ليس منه بال فصل؛ مدرج م�: ا�وع ا�ا� .�

ُ
–S األول ، وبدون توضيح، أي بدون تبي�، وهو ما أ

أما S ا�� ال ، ح ال Ëتاج بيانفهو واض، إذن هناك راٍو زائد، أ½ آخر وجعلهم Æسة، فعندي أربعة رواة، يتضح -اإلسناد
و �ذا ما أدخل S ا�� ، كيف زادت؟ ال أحد يدري ؟أم غ¥ مقبولة ؟هل � مقبولة ؟أحد يدري هل � رواية منه؟ أم ال

  .ما ليس منه بال فصل هذا يسÒ اpديث ا�درج
 قليل و، وUلك يعتÁ من األمور اÌقيقة، لh نوع من أنواع اإلدراج نوع من العلل

ً
كما سيأU- S éلك اAصنيف فيه أيضا

قد غفل عنه بعض  ،لكن باختصار أن اpديث ا�درج نوع دقيق من أنواع علوم اpديث -كتاب اHطيب ا6غدادي
  .فثلك وقع فيه األخطاء، العلماء

  : أنواع اإلدراج v ا�� ����
  .آخر ا��أو S ، وسط ا��أو يكون S�،  S أول ا�أن يكون اإلدراج  :أنواع [ يأé ا�� S اإلدراج

   .قبل ال�وع فيه، ؛ أي يكون S أول الâم ا�بويأن يكون اإلدراج v أول ا�� /     ا�وع األول ����
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: �ما وقع اإلدراج S أول ا�� هو حديث أ« هريرة �ا مرÜ [ قوٍم يتوضئون فوجدهم ال Ëسنون الوضوء فقال  ومثا�
 أمٌر با�عروف �ؤالء القوم اUين ¤نت تلوح أعقابهم اهذ" أسبغوا الوضوء"
مة ، ")ويٌل لألعقاب من ا�ار(غوا الوضوء أسب"

 
ً
) ويٌل لألعقاب من ا�ار( "أسبغوا الوضوء": فأراد أن ينبههم فقال �فرآهم أبو هريرة  ،فما ¤نوا يغسلون األعقاب جيدا
ويٌل (، أسبغوا الوضوء: �ا روى هذا اpديث فقال �فنلحظ أن أبا هريرة ، ال�يفهذه ا�ملة � من الâم ا�بوي 

Ü̂  )لألعقاب من ا�ار أسبغوا الوضوء ": قال �فإن أبا هريرة ، وëنما من الراوي عنه، وقيل أن عدم ا6يان ليس منه، ما ب
وال Ëتمل ، نه وجدت رواية بهذه ا�ثابةأل، يةوهذا أظهر S الروا ")ويٌل لألعقاب من ا�ار(: يقول � فإ� سمعت الرسول

قا�ا أبو هريرة " أسبغوا الوضوء"فتكون 
مة ، وëنما اUي أدرج هو الراوي عن أ« هريرة، هو اUي أدرج �أن أبا هريرة 
 وأدخلهما S بعضهما وألصقهما فظن بعضو � لكن الراوي لم يُب^ ûم أ« هريرة من ûم ا� 

ً
ا�اس أن  أدرجهما معا

 ،ûم أبو هريرة" أسبغوا الوضوء"وÓمة ، � هو ûم الرسول )ويٌل لألعقاب من ا�ار( واpقيقة أن، هذا من الâم ا�بوي
 .لكن وقع اإلدراج S أول ا��

  : أن يكون اإلدراج v وسط ا�� /      ا�وع ا�ا� ����
Nحديث ~ئشة الطويل   ومثا S أن ا�   �  [ الرسولحديث نزول الو1، كما�  S ذوات العدد óن يتحنث الليا¤

راوي اpديث عن ~ئشة هو الزهري  ،وهو حديث طويل S أول كتاب بدء الوS 1 صحيح ا6خاري، |ر حراء اpديث
 ����¶ن رسول اهللا ( :وÇنت ~ئشة ر� اهللا عنها تقول: ر®ه اهللا تعا� أثناء رواية اpديث قال قال الزهري ،ر� اهللا عنها

�ا مرÜ  -ه��tا�تو0 سنة -�ا مر منها اإلمام üمد بن مسلم بن شهاب الزهري  "يتحنث"
مة  )اللياW ذوات العدد يتحنث
: قالتر� اهللا عنها فمن يسمع هذا اللفظ يظن أنه من ûم ~ئشة أنها ، "اXعبد :واXحنث": بهذه اللفظة قال ر®ه اهللا

واpقيقة أن wح اAحنث وتعريفه بأنه اAعبد إنما هو ، )واXحنåث اXعبåد، يتحنث اللياó ذوات العدد �هللا ¤ن رسول ا(
Ñ̂  من ûم الزهري  َمْن أدرجه؟، و�ذا يقال إن هذا اpديث بهذا الشh مدرج S وسط ا��، الراوي عن ~ئشة فلم يُـب

من غ¥ أن يُم!S  Ñ داخل ا�� واXحنث اXعبداخل ا��؛ هذا إدخال أدخل 
مة أدرجه اإلمام الزهري ر®ه اهللا تعا� S د
فظن بعض ا�اس ، بدون ما يم! بدون أن يفصل "اXعبد :واXحنث"بل قال ، أو قال الزهري أو ما إ� ذلك، بأن يقول قلُت 

  .ر� اهللا عنها وليس األمر كما ظن أنه من ûم ~ئشة
  : أن يكون اإلدراج v آخر ا�� /      ا�وع ا�الث ����

Nأبو هريرة ، هذا هو اللفظ ا�بوي )للعبد ا�ملوك أجران إذا هو أحسن لسيده(�ا روى حديث  �قول أ« هريرة  ومثا� 
ولوال ": قال )للعبد ا�ملوك أجران إذا هو أحسن لسيده: (�قال رسول اهللا ، �ا روى هذا اللفظ ماذا قال بعد ذلك؟ قال

ِ ا  bهاد v سبيل اهللا وب
ً
jلوü ألحببت أن أكون 
  .�هذا ûم أبو هريرة هذا ûم من؟  "ر�ي بأ

ولوال اbهاد v سبيل اهللا وبري بأ
 ألحببت أن أكون ": ظن أن قو� ��ا روى بعض الرواة هذا اpديث عن أ« هريرة  
 
ً
jلوü " م ا�û ديث هكذا � ظن أنه منpسبيل ، د ا�ملوك أجران إذا هو أحسن لسيدهللعب(: فجعل ا v هادbولوال ا

 
ً
jلوü ألحببت أن أكون 
 ،�وهذا الâم اUي قا� الراوي ورواه عن أ« هريرة ال يمكن أن يقو� ا�  ، )اهللا وبري بأ

 قبل بعثته � �اذا؟ ألنه 
ً
و[ هذا  ،�فهو يتيم األبوين ، �يتيم األبوين ال يُمكن أن يقول بِّري بأ$ فأمه توفيت قديما

وما زاد عنه  ،هذا هو الâم ا�بوي )للعبد ا�ملوك أجران إذا هو أحسن لسيده(أول ا�� ، دراج وقع S آخر ا��اإل: نقول
 .� فهو ûم أ« هريرة

، �ن نسبتها � وال يمك �فهذه الزيادات ال� زيدت S أول ا�� أو S وسطه أو S آخره ليست من ûم ا�   �
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وليست منه ، ولكننا سميناها مدرجة ألنها أدخلت S ا�� ا�بوي أو S اإلسناد، وحكمها أنها ضعيفة ال تصح عن ا��
  .[ حٍد تام

 من أنواع اpديث الضعيف
ً
 أخ¥ا

ً
 w Sح هذا ا�نهج ا�بارك إن شاء اهللا تعا� نأخذ نو~

ً
 وهو أضعف أنواع، أخ¥ا

 وال يمكن حقيقة أن ننسبه للن  بل ، اpديث
ً
  .�هو ضعيف جدا

تكلمنا وقلنا أن تقسيم اpديث باعتبار قبو� -ألن من أهل العلم من قّسم اpديث باعتبار قبو� وردÑه كما تقدم معنا 
بعض  لكن، الضعيفاpديث ، اpسن لغ¥ه، اpسن Uاته، الصحيح لغ¥ه، الصحيح Uاته: ورده ينقسم إ� Æسة أنواع

 وهذا ال يصح
ً
 سادسا

ً
واpق أنه ال ¬وز أن نقول أنه حديث للن  ، فقد زاد ما يسÒ باpديث ا�وضوع -العلماء زاد قسما

  .�ألنه ال يصح نسبته للن  ، أو "عله قسيماً لألحاديث الصحيحة واpسنة والضعيفة، �
   ا�وضوع ا�ديث /      القسم اXاسع ����

  .هو ا�ختلق ا�صنوع: وبعضهم يقول، صنوعهو ا�: لغةً  ا�وضوع
 
ً
 وزوراً  ����إ� ا��  -أي ما نُِسب وُعزيَ -ما أضيف : اصطالحا

ً
  �وقيل فيه قال الرسول  �أي نُسب إ� ا�   ،كذبا

ً
كذبا

 ، � [ ا� 
ً
  .الت�يعÁأ من ê عيب ومن ê خطأ S فا�  مُ ، وهذا ال يُقبل òال من األحوال، ونُسب إ� ا�  زورا

ú وُخلúُ �ما أضيف إ� ا�  : ا�ديث الصحيح
ْ
أضيف  ما -ا�وضوع–لكن هذا ، من قول وفعل وتقرير ووصف َخل

  �إ� ا�  
ً
 زورا

ً
  .كِذبا
 لطالب العلم S أن يتú  العلوممن  اpديث ا�وضوع

ً
ا�همة ألن معرفة األحاديث ا�وضوعة ومعرفة أصو�ا ُمعينٌة جدا

وال يكاد يمر يوم أو - � وما 
 األمة إال هذه األحاديث ا�وضوعة ا�كذوبة [ نبينا الكريم، ذه وينتبه �ااألحاديث ه
ó رسالة با�وال éديث واتصاالت يسأل  أو لغ¥ي من يوم^ إال وتأpكم هذا اò طلبة العلم وأهل العلم رسائل

وأك1 هذا األحاديث ال� تُروÜج اآلن S ا�واالت  - � وهل تصح نسبتها للن ، أصحابها عن صحة بعض األحاديث
رسائل والواجب [ طالب العلم واألخيار تبÊ ن� األحاديث الصحيحة S ، � أك1ها موضو~ت مكذوبات [ ا� 

 للن  يُبث فيها األحاديث ا�ختªة الصحيحة وا�فيدة، 3عل مواقع 6ث الرسائل لعدد من أصحاب ا�واالت، ا�واالت
ولو أعِجَب ، د عليهايا6خاري ومسلم وال يز، فهذه خدمة طيبة �ذا العلم ون� �؛ ويُقتª فيه [ الصحيح^ فقط، �

  .فإن أراد الزيادة فليسأل أهل العلم ا�حقق^ عن صحة األحاديث وëم�نية إضافتها، با�تون األخرى
  : حكم رواية ا�ديث ا�وضوع �
 [ بطالن اpديث ا�وضوعأíع العلماء íيع 

ً
وأن نسبته ، òال � ال تصح نسبته للن ، وأنه حديث باطل ضعيف، ا

لم يقل هذا اpديث  �وا�   �" قال الرسول" و�ذا هو من األمور ا�حرمة أن تقول فيه، من قبيل ا�حرمات � للن 
 
ً
  .يث اpسن فقطهو اpديث الصحيح واpد � وëنما اpديث اUي قا� ا� ، إطالقا

 : مÍ بدأ الوضع v ا�ديث �

  
ً
ولو قيل ألحدهم �ر من السماء أو تكذب ن، أن الصحابة ما ¤نوا يكذبو ولكن باختصار ،هذا موضوع طويل جدا

  � [ رسول اهللاال  ،كذبأ والأخر من السماء  لاقل � [ رسول اهللا
ً
 ،وال [ غ¥ه؛ فما ¤ن الكذب من ديدنهم إطالقا

، وهذا ¿ء ثابت ال نقو� üبة �م فقط ،فهم صفوة اHلق �wائهم وبيعهم  ما ¤نوا يكذبون، ح± S[ أطفا�م  ح±
ولو ¤ن الصحابة يقعون S الكذب لطعن فيهم ا��dون S ، شهدت �م، واpق ما شهدت به األعداء، ال بل هذا اpق

وترى أنه ُسبÜة S حق صاحبه  ،وتمتهنه وÇنت العرب تزدري الكذب ،قالوا كيف نقبل اÌين من قوم يكذبونلو ،زمانهم
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 أو غ¥ مسلم
ً
 ، سواًء ¤ن مسلما

ً
  .ما ¤ن الصحابة يكذبون إذا

بعدما قتل  ،�وÇن أول ظهور الف� بسبب مقتل عثمان ، بدأت تظهر الف�ووموت أك1 الصحابة  � وبعد وفاة ا� 
وهذه ، ا�رجئة ثم القدريةفتنة ظهرت بعد ذلك و، فتنة الرافضةها بأيام ظهرت وبعد ظهر فتنة اHوارجبدأت ت عثمان

  .وقد نافح الصحابة وأجابوا عن هذه ا6دع |ية اإلجابة والوضوح وهللا اpمد �ا6دع ظهرت S عهد الصحابة 
جئة وفتنة القدرية ظهرت فتنة ا�روÈ أواخر عهدهم ، بعد انªام عهد الصحابة :ا�قطة ا�همة عندي هنا اآلن ����

عن هذه ا6دع وبينوا  �وقد أجاب الصحابة ، لم تظهر إال هذه األربع�لكن S عهد الصحابة ، ظهرتواستمرت الف� 
 S األخبار، ولّما بدأت تظهر هذه الف� األربعة، بطالنها

ً
بعض من اAابع^ من ينقل عن  ألن ¤ن ،تو4 الصحابة كث¥ا

 و�ذ، � الصحابة عن ا� 
ً
ث رجل 3وار ابن عباس ر� اهللا عنهما حديثا Üُعد ، ُعد إ� أو�: قال � ابن عباس ،ا �ا حد

 لك يا ابن عباس: فقال الرجل، ُعد إ� كذا، إ� آخره
ً
 �فقال � ابن عباس  ؟أم آخره أم أو�، حدي� أنكرتهأول  ،واعجبا

فلما رdب ا�اس ، وأصغينا إ�ه بأسماعنا، ابتدرته عيوننا �إنا كنا إذا حدثنا رجل عن رسول اهللا ": قال -
مة íيلة-
أم أن فيهم خلل وفيهم  ؟أي تثبتنا ونظرنا S هؤالء ا�قلة هل هم ثقات" �الصعب واUلول توقينا S حديث رسول اهللا 

 S اpديث � و�ذا ¤ن الصحابة ؟ضعف أو إش�ل مع^
ً
 وتوقيا

ً
  .� من أشد ا�اس تثب÷تا

والغالة  ،بدعة ا�همية العظيمة، ظهرْت ا6دع العظÒ، وموت آخرهم وبداية عهد اAابع^ � عهد الصحابة بعد انªام
وغ¥ ذلك من ا6دع  ومن ثم ظهر الوضع بشh أكS Á اpديث ا�بوي لظهور االع�ال واAجهم، والزنادقة وما إ� ذلك

  .ع تأخر الوقتخاصًة م ،ا�غلظة S ال�يعة اإلسالمية والعياذ باهللا
 : ����أسباب الوضع وبواعثه ال� جعلت ا:عض يكذب P رسول اهللا  �

فلما وقعت ، لم يكونوا يسألون عن اإلسناد": ¤ن يقول �إن اAابع^ ومن كبارهم ابن س¥ين : قبل أن نطرحها نقول
خذ، سموا �ا رجالكم: الفتنة قالوا

ُ
هذا ابن س¥ين يقو� وقد أدرك  "دعة رُدّ وما ¤ن عن أهل ا6، فما ¤ن عن أهل السنة أ

Aحقيق السنة و¨ريرها ونö ا6اطل  �فهذا طريق من طرق العلم واAثبت اUي اجتهد فيه اAابعون ، الصحابة زمن
 فهذا ûم ابن "ولوال اإلسناد لقال من شاء ما شاء ،اإلسناد من اÌين": 
مته ا�شهورة �و�ذا يقول ابن ا�بارك ، عنها

 
ً
  . ا�بارك وهو أحد العلماء األجالء اUين هم من شيوخ اإلمام أ®د ر®هم اهللا تعا� íيعا

  : من أسباب وضع ا�ديث ����
t.  الفات السياسيةeالفات ال� وقعت ب^ ع� ومعاوية ¤ن هناك بعض ضعاف ا�فوس من الطائفت^ : اHليسوا -ا

S  �ن يظن أن نªة هذين اإلمام^ أن يكذب؛ فهو كذب [ ا�  من ا�سلم^ ا�تأخرين من ¤ -من الصحابة طبعا
 S ا�قابل ذمÜت، مدح معاوية وعثمان وÈ ذم عّ� و¼و ذلك

ً
ما تسÒ بالطائفة ف، ما َذمÜ ُذمÜ ك، والطائفة األخرى أيضا

وظهرت أحاديث S فضل بÊ ، سثم ظهر بعد ذلك خلفاء بÊ أمية وبÊ العبا، ف� عظيمة ،ا6كرية والعمرية وما إ� ذلك
 .� ا�  أحاديث مكذوبة [ذه ه و,، بÊ العباس وذم بÊ أمية فضلأو ، أمية وذم بÊ العباس

 .¤نت من أسباب الوضع ال� سبقت اإلشارة إ×ها ا:ـِــدع .�
 باهللا يتظاهرون باÌين وهم والعياذ باهللا: الزنادقة ا�ين ال دين wم .�

ً
Iفون S باطنهم الكفر  كما قيل فهم عياذا

فلما أراد أحد خلفاء ا�سلم^ أن ، �فهؤالء الزنادقة بعضهم قال وضع أك1 من ألف حديث [ ا�  ، وُيظهرون اإلسالم
Ëيا �ا ا�هابذة من أمثال ": فقال اHليفة ؟أين تذهب من ألف حديث وضعتها: يقتله بسبب هذه الشنيعة العظيمة قال

 .اUين نفوا هذه األحاديث وبينوها وهللا اpمد" وأمثا�، ركعبد اهللا بن ا�با
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 S ذم الشاف¾: العصبية ا�ذهبية أو القبلية .�
ً
 من أسباب الوضع S اpديث؛ فاpنö يضع حديثا

ً
والشاف¾ ، ¤ن أيضا

öنpذم ا S 
ً
ال يؤثرون [  ة �مضعاف ا�فوس من األتباع الصغار اUين ال قيم، هؤالء وهكذا. .وا�ال5، يضع حديثا

 . ألسف الشديد üنللكن ¤نت هذه ، ال [ الصحابة وال [ اAابع^ وال [ األئمة األربعة وال غ¥هم، الكبار
 -و حنيفة غÊ عن هذا، وضع حديث مكذوب S أ« حنيفةوأب، يريد أن يمدح اإلمام أبا حنيفة-جاء أحدهم قال مثال 
 S ذم الشاف¾  ،هذا كذب "أبو حنيفة ñاج أم�، أبو حنيفة ñاج أم�" :قال

ً
كذب وزور [ وÈ ا�قابل وضعوا حديثا

أ
÷ [ أم� من  -أي الشاف¾- Iرج S آخر الزمان رجل يقال � üمد بن إدريس ": زعمهمS قال  �، أن ا�  �ا�  
 .� فضًال عن سيد اHلق � دون الرسولوال يقو� من هو   �شنا~ت وُقبْح ال يمكن أن يقو� ا� ، "إبليس

هؤالء من ا�اس اUين وضعوا األحاديث رغبًة S تتويب العصاة وتتويب اUين ، اUين يقصون [ ا�اس الـقصاصون .�
، وهذا أمر منكر ،ف�نوا يضعون األحاديث والقصص من أجل أن يرغبوا ا�اس S اAوبة، فعلوا األفاعيل والكبائر

 إ� هذا ا�وم؛ إما يوضع أحاديث جديدة أو ن� أحاديث قديمة ضعيفة من أجل الالسبب ولألسف أن هذا 
ً
يزال موجودا

 .وUلك "د بعض الكتب ال� يقرأها بعض ا�اس مليئة بمثل هذه األحاديث، تتويب ا�اس وحثهم [ ذلك
أحاديث S فضائل ê سورة من سور �ا وضع  أبو عصمة نوح بن مريممثل ما فعل : الرغبة v ن¦ة اÖين مع اbهل .�

وجدت ا�اس قد انªفوا إ� مغازي الواقدي وüمد بن إسحاق ": قال ؟فلما قيل � ما ®لك [ هذا، القرآن الكريم
 أن يكذب [ ا�  غ¥ صحيحةرغبة  ،رغبة S نªة اÌين لكنها رغبة خاطئة "فأردت أن أرجعهم إ� القرآن الكريم

 !ب ا�اسمن أجل أن يتو �
 ؟ما تقول فيما أفعل: مثل ما فعل بعض الكذاب^ �ا كذب [ ا�أمون �ا وجده يتسابق باpمام قال: اXقرåب إ� ا��م .

وÓمة جناح كذبة مكذوبة من عنده " أو جناح"وزاد 
مة  "ال سبق إال S خف أو حافر أو نصل": � قال رسول اهللا: قال
 إ� اpاكم

ً
  .وهذا 
ه من األمور اHطأ، نسأل اهللا للجميع ا�داية ،وقد فعلها تقربا

  .ال �وزرواية اpديث ا�وضوع : حكم رواية ا�ديث ا�وضوع �
  .ا�وضو$ت الكÅى البن اbوزيمن أشهرها كتاب : كتب ا�ديث ا�وضوع �

  )�(ا�لقة 
 ثمان üا
ات مضت إ� الâم [ عدد من أنواع وانتهينا S ،قد فرغنا من الâم [ ما يتعلق بقسم ا�صطلح S ا�قرر
  .ون�ع S بيان األحاديث ا�قررة ،اpديث ال� ذكرها أهل اpديث و� من األنواع ا�همة

  مقرر ا�ديث
وبإذن اهللا تعا� سن�حها متوخ^ S ذلك  ،أحاديث من كتاب الصالة ابتداًء من صالة اbماعة إ� آخر كتاب الصالة 

 ألن ا�حا
ات عددها قليل وا�نهج طويل، ز غ¥ ا�خّل اإل¬ا
ً
  .نظرا

  ا�ديث األول
  : قال اpافظ ر®ه اهللا تعا� �

  باب فضل اbماعة ووجوبها
إ� أنه سيورد S هذا ا6اب ما  -أو S ال<íة كما يسميها أهل العلم-اpافظ ر®ه اهللا تعا� أشار S عنوان هذا ا6اب 

  .كتاب الصالة باعتبار أن الكتاب وا�ماعة هنا أطلقها ولم يب^ ما ا�راد منها، اعةيتعلق بفضل ا�م
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  : وا�علوم أن أهل ا �ديث وأهل الفقه قسموا أبوابهم P كتب وأبواب ومسائل ����
، اpجكتاب ، كتاب الزÇة، كتاب الصالة، كتاب الطهارة: ؛ فيقال مثالً إذا اختلف اbنس صارت الكتب" الكتب"فأما  �

  .وهلم جرا ،كتاب ا6يوع، كتاب الوصايا، كتاب اpدود، كتاب ا��ح
 واحداً إال أن األنواع اختلفت فيقولون فيه مثال " األبواب"أما  �

ً
كتاب : يقولون، "باب"إذا ا±د اbنس وصار جنسا

   .وهكذا.. ، الة االستسقاءباب ص، باب صالة العيدين، باب صالة ا�ماعة: الصالة ويوردون ¨ته أبواب كث¥ة منها
، إلخ..هذه استسقاء، هذه عيدين، هذه íاعة، هذه íعة: إال أن ا�وع اختلف "صالة"الحظوا أن ا�نس هنا واحد وهو 

 
ً
 إذا ا¨د ا�نس واختلف ا�وع استخدموا 
مة باب، Uلك جعلوها أبوابا

ً
 استخدموا 
مة ، إذا

ً
وëذا اختلف ا�نس مطلقا

  .كتاب
رتبوها ابتداًء بما ورد S حديث عبد اهللا بن عمر وا كتبهم كما ال õI فيما يتعلق ب�وح األحاديث وdتب الفقه وقد رتب

بÆُ اإلسالم P ·س؛ شهادة أن ال � إال اهللا وأن \مداً : (�S اpديث ا�رفوع عن ا�   �وما ورد S حديث عمر 
هذا اpديث أخذ الفقهاء منه هذا ال<تيب؛  )صوم رمضان وحج بيت اهللا ا�رامو، و�قام الصالة و�يتاء الزjة، رسول اهللا

  .فبدؤوا بكتاب الصالة
موا عليها كتاب الطهارةو�ا ¤نت الصالة ال يمكن أن تُ  � Üثم كتاب الصالة، كتاب الطهارة: فقالوا قبل إال بالطهارة قد ،

وهكذا ... كتاب ا6يوع كتاب ا��ح، كتاب اpج، تاب الصومك، كتاب الزÇة، ثم بعد ذلك أخذوا يوردون بقية الكتب
 لكنهم ابتدءوا بما ورد S اpديث

ً
  .حسب ما رأوه مناسبا

  �اذا لم يبدؤوا بالشهادت^ بما أنها أول أرÇن اإلسالم الواردة S حديث ابن عمر؟ : فإن قال قائل �
وUلك سÒ اإلمام أبو حنيفة كتابه ، ات خاصة � كتب العقائدوجعل � ُمصنف نقول نعم ألهمية هذا الرdن العظيم فُِصل

اه  Üالعقيدة سم S"Áت ، إذن هذه طريقة ترتيب الفقهاء وا�حدث^ لكتبهم، وهذا من فقهه ر®ه اهللا، "الفقه األكwإنما أ
 ومن تأمل ما ترí، ها إشارة ح± تفهموها و� مهمة S تراجم أبوابهم وdتبهم وما إ� ذلك�إ

ً
وا به وجدوا S ذلك خ¥ا

 فيما يتعلق S اAفقه S دين اهللا عّز وجل
ً
  .كث¥ا
   ؟باب فضل اbماعة ووجوبها �اذا لم يُب� �اذا لم يقل باب فضل صالة اbماعة: ا�افظ قال ����

اعة؛ أي باب فضل باب فضل ا�م: فقال ،وال Ëتاج أن يعيد ألن السياق يدل [ ذلك، ألنه يتþم اآلن S كتاب الصالة
  .ألنه يتþم اآلن بما يتعلق بالصالة، صالة ا�ماعة

وأك1 أهل اpديث واUين ترíوا S كتبهم هم [  ،هذي طريقة أك1 ا�<í^ أنهم يأتون باألح�م: ووجوبها: ثم قال ����
وتبعه [ ذلك ، ا6خاري ر®ه اهللاوأشهر واحد S ذلك اإلمام  ،فيأتون بما دلت عليه األحاديث S ال<íة، هذه الطريقة

وغ¥هما ولكن أك1هم ¤ن اإلمام ا6خاري ر®ه اهللا تعا� وتبعه S ذلك من  والنسا� داود أ«عدد من ا�حدث^ ¤إلمام 
S كتابه  واpافظ ابن حجر، S كتابه عمدة األح�م اpافظ عبد الغÊ ا�قدÐومن أشهرهم ، صنÜف S كتب األح�م

   .- الكتاب ا�قرر عليكم S اpديث-ا�رام  بلوغ
صالة اbماعة أفضل من : (قال �حديث عبد اهللا بن عمر رÑ اهللا عنهما أن ا�� : أورد اpافظ أول حديث S ا6اب
  )صالة الفذ بسبع وع8ين درجة

^ أيدينا حديث åرج S وهذا اpديث اUي ب، صالة ا�ماعة م�وعة باتفاق أهل العلم: قبل أن أدخل v ا�ديث ����
، وأخرجها مسلم S صالة ا�ماعة، أخرجها ا6خاري ومسلم S مواضع من صحيحه، الصحيح^ من وجوه كث¥ة
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واإلمام ، كما أخرجه اإلمام أ®د S مسنده، وهو صحيحS كتبهم  وأخرجها النسا� وأخرجها أبو داود وغ¥هم ر®هم اهللا
هذا اpديث العظيم ورد  ،وأبو عوانة وابن حبان وغ¥هم من أهل اpديث وأهل العلم، دهه والشاف¾ S مسنئمالك S موط

  .فيه عدة مفردات سأتكلم عليها ولكن قبل أن أتكلم عليها أحب أن أتكلم عن فضل صالة ا�ماعة
  فضل صالة اbماعة �

م قرأوا أن الصالة ال تكون إال خلف فإنه ولم ûالف v ذلك إال الرافضة، صالة ا�ماعة م�وعة باتفاق أهل العلم
وÈ اآلونة األخ¥ة قبل ، واإلمام ا�عصوم عندهم �م فيه أح�م وما يتعلق بذلك، و�م S ذلك ûم طويل ،اإلمام ا�عصوم

 و¼وها صاروا يصلون خلف أئمتهم لكن ال [ سبيل االئتمام وëنما [ سبيل االجتماع �صالح 
ً
قرابة Æسة ع� ~ما

بأنهم ال يرون ا�معة وا�ماعة خلف اإلمام  وUلك يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية عنهم، ياسية òتة ال عالقة �ا باÌينس
القرن اiا� ا�جري ولم Iرج  منذقد دخل S ال	داب وهو منذ سبع سن^ ، إال اإلمام ا�عصوم اUي ال يعرف � م�ن

  .مشهد السيدة زينب، مشهد قم ؛"أنهم هجروا ا�ساجد وعمروا ا�شاهد": عنهم يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية، ح± اآلن
  .وهذا من أصول هذا اÖين العظيم وهللا ا�مد، أما أهل اإلسالم باالتفاق فهم يرون م8وعية صالة اbماعة

  : ا�كمة من م8وعية صالة اbماعة �
  : �ا صالة ا�ماعة فمن اpكم ال� wعتwعت صالة ا�ماعة �عاٍن متعددة؛ 

t. واد ب� ا�اسXرب منذ ، فإن األبدان إذا اق<بت من بعضها ا6عض اق<بت القلوب ،أن فيها اm سوسü وهذا ¿ء
  .القديم

ال õI [ كث¥  ما¥ من ا�صالح ال�عية وا Ìنيوية وÈ ذلك الكث، أن فيها إظهار شعyة من أعظم شعائر هذا اÖين .�
 .منكم

فإن تعارفهم فيما بينهم فيه من ا�صالح ال�عية واÌنيوية الøء ، �ي يكون ب� ا�ؤمن� فيما بينهماXعارف ا .�
 .الكث¥

و�ذا جاء S وهو من أعظم اpكم، ، واAعبد هللا عز وجل بهذه الفريضة ال� اف<ضها علينا إقامة دين اهللا عز وجل .�
وما يزال ، وما تقرب إóَّ عبدي بøء أحب إÍ óّا اف<ضته عليه(: Ðاpديث القدÐ أنه جلÜ وعال قال S اpديث القد

 إلخ اpديث.....)عبدي يتقرب إóّ با�وافل ح± أحبه

إذا ص° مع ا�سلم^ تعلم منهم ، وال يعرف اآلداب، فإن ا�اهل اUي ال يعلم أح�م الصالة، أن فيها تعليم للجاهل  .�
 .الøء الكث¥ وهللا اpمد

فإن بعض ا�¥ان كما نشاهده ا�وم قد ال يعرف جاره إال S ، ا�ي ©دث ب� ا�ؤمن� بالصالة v ا�ساجد اXعارف .�
، ولوال وجود ا�سجد �نعهما اpياء أو انشغال بعضهم عن بعض عن اAعارف، فإذا سلم عليه S ا�سجد تعارفا، ا�سجد

 .وهذا من فضل اهللا سبحانه وتعا�
هذا ، )إنما ُجِعل اإلمام ×ؤتم به فال ùتلفوا عليه: (فإن اإلمام يعتÁ و7 أمر S الصالة الة األمرتعلم االنقياد لو .

فإذا أمر بطاعة أو أمر بأمر ال طاعة وال معصية فإنه ¬ب ، فيعوÑد ا�سلم نفسه السمع والطاعة با�عروف �حديث ا�  
ه S دين اهللا عز قُ وهذا مطلب �w من فَ ، اAعويد [ هذا ا�حو فكذلك صالة ا�ماعة فيها، عليه التسليم لو7 األمر

 .وجل و�رد هللا عز وجل حرص [ أن Ëقق طاعة اهللا عز وجل í Sيع جوانبها من غ¥ تقص¥ وال غلو
 من ا�اس، ضبط ا�فسمن فوائد صالة اbماعة وهو ملحظ يهتم به الÇبويون وا�فسانيون وÄ مسألة  .�

ً
 فإن كث¥ا
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وUلك يقوم وIرج و¬لس يس¥ يومه [ هواه ، وال يستطيع أن يتحرك إال وفق هوى نفسه وشهواته، ال يستطيع أن ينقاد
فö الصالة تعويد � بأن يضبط نفسه بأال يتþم ، آداب اpديثب، آداب األماكنب، ال يريد أن ينضبط بآداب ا�جالس

 .ستماعتعويد فن اإلنصات واال، وأن يستمع إ� غ¥ه
وهنا تعليم أدب عظيم وأدب رفيع للغاية و�ذا قال ا�   ،فال يُسابق ا�اس S اÌخول واHروج أن ال يُسابَق اإلمام .�
وسيأé  )فال ùتلفوا عليه: (فقال �ثم أكد ا�  ، أي ُجعل اإلمام ألجل أن يأتم به ا�اس )إنما ُجِعل اإلمام ×ؤتم به(: �

 .ة وسأتكلم عنها بøء من اAفصيل بإذن اهللا تعا�بيان ذلك S باب اإلمام
tÂ .3وار الفق¥  رقال ف، شعور ا�سلم� بأنهم متساوون Êقوى؛ فيص� الغAوال أسود [ أبيض إال با ôلعر: [ عج

ضل ا�اس وهكذا يكون ديننا العظيم دين مساواة وال يتفا، ويص� العر: 3وار العجô، ويص� األبيض 3وار األسود
م اإلمام �ا ¤ن أقرأ لكتاب اهللا عز وجل، إال باAقوى Ñلك قُدUأولوا األحالم ، و 

ّ
وقلنا �ن خلف اإلمام ال يِل اإلمام إال

هم اUين يلون اإلمام ويكونون ، أهل العقل واpلم، العارفون باألح�م ال�عية، حفظة كتاب اهللا عز وجل، وا�¹ُ
اهللا واألنفع لألمة [ وجه S دين  دين اAقديم لألفضل ناذا دينكه ،ن يكونوا خلف اإلماموهم أحق ا�اس بأ، خلفه
 .العموم

tt .الصالة فإذا لم يره يص� يوم^ أو ثالثة علم أحد أمرين ؛  تفقد أحوال ا�سلم�؛ S كث¥ من ا�اس ال يفقد ج¥انه إال
فيتعاهد جاره أما بالسؤال عنه أو ، ن األك1 هو األول واiا�إما أنه مسافر أو مريض أو أمر ثالث غ¥ ذلك وëن ¤

أو إشعار جاره باهتمامه ، ويقوم بما أوجب اهللا عليه من عيادة ا�ريض، االتصال عليه با�اتف ح± يتحقق من حال جاره
  .ة وآجلة S اÌنيا واآلخرةبما فيه مصالح ~جل، وهذا Íا يزيد تماسك األñة وا�جتمع وا�¥ان وأهل ال%، به و¼و ذلك

t� .سبيل اهللا v هادbاألمر ا   تهيئة ا�سلم� فيما لو أعلن و
ً
 واحدا

ً
 من األيام أن يكونوا متعودين أن يصفوا صفا

ً
يوما

ِينَ  ُ©ِبå  اهللا�َ  إِن� � S مقابلة العدو ال يميلون وال يكون بينهم فَُرج
�

غ�ُهمْ  اَصف�  َسبِيلِهِ  vِ  ُفَقاتِلُونَ  ا�
َ
  .�َمْرُصوٌص  بُْنَيانٌ  َكك

t� .بأهل ا�سجد وأهل الصف Äيبا �والفوائد S صالة ، S الصالة صفوابأنهم يصلون  ا�الئكةيبا� بهم ، أن اهللا تعا
 
ً
  .وما سبق أهم ما ورد S اpكمة من م�وعية صالة ا�ماعة، ا�ماعة كث¥ة جدا

  : ألفــاظ ا�ديــث �
   ودرجة، وفذّ ، و~اعة، صالة
مة : ال� نتþم عنها � أربعة مفردات �: ألفاظ ا�ديث ����

  .مأخوذة من الصلة، اÖ$ء: اللغةً الصالة S : صـالة
 
ً
  .أقوال وأفعال §صوصة تفتتح باXكبy وùتتم بالتسليم: اصطالحا

  .يها mتمع^أي يكون ا�اس ف، أي الصالة ال� هيئتها هيئة االجتماع: صالة ا�ماعة �يقول  
  .وال تكون ~اعة إال باثن� فصاعدا، ما سوى الواحد وتكون باثن�: اbماعة 

  ؟هل االثنان يعتÅ ~اعة أم الو قد اختلف أهل العلم 
ً
وíاه¥ السلف واHلف [ أن ، هذا اHالف وëن ¤ن ضعيفا

باب االثن^ ": اري ر®ه اهللا تعا� S صحيحه بقو�فقد بوب ا6خ، فقد اهتم أهل العلم ببيان هذه ا�سألة، االثن^ íاعة
، S حديث الرجل اUي دخل ا�سجد وقد فاتته صالة ا�ماعة � وقد روي عن ا� ، وذكر S ذلك بعض اآلثار "íاعة
  .هذان íاعة: قال �فلما رآهم ا�  ، )أال رجٌل يتصدق P هذا فيصä معه فقام رجل فصé معه: (�فقال 
: أما قو�، هذا ثابٌت S الس� )أال رجٌل يتصدق P هذا فيصä معه فقام رجل فصé معه(ث S شطره األول واpدي

إذن اثنان فأك1 ، ففيها علة �ولكنها رواية ضعيفة ال تثبت عن ا�  ، فì رواية S بعض طرق اpديث )هذان ~اعة(
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  .íاعة
يس اUين يسكنون [ ساحل اHليج S عهد ا�بوة S منطقة دارين واألحساء و�ذا ¤ن عبد الق، هو الواحد ا�نفرد: الفذ 

كأنهم ، فعبد قيس يقولون الفنذ، وا�ناطق هذه ¤ن هناك قبيلة عبد القيس اUين أسلموا �م قصة مشهورة S الس¥ة
 ب^ الفاء واUال

ً
 رويت عن أهل الشام، يُدخلون نونا

ً
فيها نون ، غة S الفذ أن يقال الفنذولكنها حقيقة ليست ل، و� أيضا

وهذه لغات العرب وألسنتها ال� نزل  ،S كث¥ من 
ماتهم ، وال يزال أهل تلك ا�ناطق عندهم غنةوëنما � غنة، وذال
   .القرآن بøء من ذلك

  .من الطبقات أو من ا�راتب، اÖرجة Ä الواحدة من اÖرجات: درجة
  : مع» ا�ديث إ~ـــاالً � 
؛ أي الصالة ال� تؤدى í Sاعة ا�سلم^ أفضل من  )صالة اbماعة أفضل من صالة الفذ بسبٍع وع8ين درجة(يثنا حد

هذا معï اpديث [ ، الصالة ال� يؤديها الواحد ا�نفرد عن ا�اس بسبع وع�ين طبقة أو درجة ~�ة أو مرتبة ~�ة
  .وجه اإلíال

  : مسائـــل ا�ديـث �
عف :مسألة ���� رجة والض� �Ö؟ما الفرق ب� ا   

ولم يقل ، )صالة اbماعة تضعف P صالة الفذ �مس وع8ين درجة(� :قال �أن ا�   � ورد S حديث أ« هريرة
ل ذلك ا�  

Ü
ثم خرج إ� ا�سجد ال Iرجه إال ، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء: فقال �بسبع وع�ين درجة ثم عل

وما يزال S صالة ما انتظر الصالة وا�الئكة تص� ، ُط خطوة إال رفع اهللا � بها درجة وdتب � بها حسنةولم I، الصالة
  .اpديثإلخ  )ا> ار®ه ما لم Iرج، ا> اغفر �: عليه تقول

س لكن حديث أ« هريرة فيه Æ، ما ورد S حديث أ« هريرة، هذا السبب اUي جعل هذا الفضل لصالة ا�ماعة
 
ً
 � ه وبيتصالة اbماعة تفضل P صالة الرجل v (�: وع�ين درجة أو ضعفا

ً
ورد S و، )سوقه ·سة وع8ين ضعفا

  .وورد ضعف، بعض الروايات درجة
 أو سبع وع8ين ��������

ً
  ؟هذه األلفاظ هل Ä §تلفة إذا قيل ·س وع8ين ضعفا
S ي قد يظهرUبيان سبب هذا اإلش�ل ا S لك ، بادئ األمر وا�مع بينهما اختلف أهل العلمU ولكن أهل العلم ذكروا

 
ً
  .íو~
 �قول ا�   �

ً
هل الضعف ûتلف عن اÖرجة أم ، سبع وع�ين  درجة S حديث ابن عمر وورد �مس وع�ين ضعفا

  ،!؟أنهما �ء واحد
ً
 واحدا

ً
  .العلم هذه أسئلة تدور S أذهان كث¥ من طالب !؟فلماذا وقع اHالف، فإن ¤نا شيئا

  : عفقبل أن نتîم P هذا نوضح مع» الِض 
  .اÖرجةهو بمعï  عفالِض بعض أهل العلم قال أن  �
 ف، فإن ¤ن هذا يص� S بيته فله صالة ،مضاعفة ا�واب ألصل الصالةو قال بعضهم أن ا�قصود بها  �

ً
مثل صالته تماما

ألنه ثبت S  وهذا القول هو القول الصحيح -تالف سيأé[ اخ-S األجر تُضاعف سبع وع�ين أو Æس وع�ين مرة 
 وع�ين )صالة اbماعة تعدل ·س وع8ين من صالة الفذ: (قال �صحيح مسلم S بعض طرقه أن ا�  

ً
؛ أي Æسا

صالة : (ولفظه �وهذا اpديث رواه اإلمام أ®د من حديث ابن مسعود ، درجة من صالة الفذ مثلها صالة ا�ماعة
 9ها مثل صالتهاbماع

ً
 وع8ين ضعفا

ً
  .وهللا اpمد وا�ديث صحيح )ة تفُضل P صالة الرجل وحده ·سا
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 عرفنا الضعف وعرفنا اÌرجة، 
مة ضعف تدل [ تضعيف أجر الصالة [ الصحيح، إذن
ً
  .إذا

 وع�ين �اذا S حدي، وÈ اpلقة القادمة بإذن اهللا تعا� سنجيب [ اإلش�ل اUي أث¥ قبل قليل
ً
ث ابن عمر جاء سبعا

 ، درجة
ً
 وع�ين ضعفا

ً
  .؟ هذا أمر S |ية األهميةوهل الضعف غ¥ اÌرجة، وجاء S حديث أ« هريرة Æسا

يف	ون ، هذه � طريقة أهل السنة أهل اpديث أهل ا�عرفة، وأحب أن أنبه أن أوÞ ما ف	Ñ به اpديث هو اpديث
  .نا 
مة ضعف بطرق اpديث األخرىوUلك ¼ن ف	، اpديث باpديث

  )��( ا�لقة
�  v رجةا�حّل اإلش�ل الواردÖعف وا   : ديث والفرق ب� الض�

صالة اbماعة أفضل من صالة الفذ : (�كنا S اpلقة ا�اضية ¨دثنا عن إش�ل ورد S حديث عبد اهللا بن عمر S قو� 
أ«  عندوارد ديث الاستشþوا لفظة اp، طالب العلممن قبلنا  شhاستهذا كما  ناþاستشو، )بسبع وع8ين درجة

 ( �هريرة 
ً
هذا ما سأتكلم عليه S هذه ا�حا
ة بإذن  ؟فهل هناك فرق ب� الضعف واÖرجة، )�مسة وع8ين ضعفا

 كب¥ة S ا�مع ، وهو سؤال ملح عند الكث¥ من طالب العلم ،اهللا تعا�
ً
، ب^ هذه األلفاظأهل العلم حقيقة بذلوا جهودا

  :ولعل من أقوى هذه ا�موع وأعظمها، أتوا بعدد من ا�موع سنذكرها !؟هل الضعف غy اÖرجة ����
نورد األقوال و، و�نما óية ما فيه أنه زيادة فضل من اهللا عز وجل، أن العدد ال يقت� الزيادة فيه P إلغاء العدد األول

حه أهل العلم منها   : مع ذكر ما رج�
t.  هذا ا�مع أنه أول S مع ذكر القليلما قيل yوع�ين  هناكف، ال منافاة ب� ذكر الكث 

ً
  هنا ذكرذكر سبعا

ً
Æسا

 ،وقد خرج åرج الفضائل ،ال يعتدون به ،ألن مفهوم العدد عند األصو×� والفقهاء مفهوم ضعيف ؟�اذا ،وع�ين
وروي عن اإلمام  ،وارتضاه ووي عن íاعة من أهل العلمح�ه ا�وهذا القول ، يلتفتون إ� األش�ل مثل هذا لكفث

يعÊ كأنه قال  ،أن العدد ال مفهوم �S روي عنه أنه ال تعارض ب^ هذا وهذا  ،ر®ه اهللا تعا� وهو من أفقه األئمةالشاف¾ 
يف ال يؤثÑر وال فمفهوم العدد مفهوم ضع، �مس وع�ين أو سبع وع�ين ،وانت¹ تفضل صالة ا�ماعة [ صالة الفذ

 
ً
 .يعتد به كث¥ا

خÁ¤ن  � أن ا�  :القول ا�ا� .�
ُ
تفضل صالة اbماعة صالة الفذ �مس وع8ين (فقيل �  ،الو1بالقليل بعليه  أ

تفضل صالة اbماعة صالة الفذ بسبع : (S حديث ابن عمر اUي رواه عنه فقال[ ذلك ثم أعلمه اهللا بالزيادة  )درجة
  ،إذ أن هذا من علم الغيب، ه طريقة من طرق ا�مع و� طريقة جيدة وقويةهذ، )وع8ين

ً
 ،يكون األك1 والفضل دائما

 .ألن اهللا عز وجل كريم ر®ن جلÜ وعال
يكون  حسب صالته وخشوعه وحرصه وتبك¥ه لصالة ا�ماعةفأن هذا Iتلف باختالف ا�صل^؛ : من وجوه ا�مع .�

 وع�ين
ً
  واUي دونه، أجره سبعا

ً
 .هكذا ذكر بعض أهل العلم وع�ين، S الفضل واHشوع تكون صالته Æسا

ورد S بعض ، )صالة اbماعة تعدل صالة الفذ �مس وع8ين جزءاً : (قال �و بعضهم ذكر حديث روي عن ا�   .�
 وع8ين جزءاً (الروايات 

ً
Æس وع�ين  وUلك ¤نت سبع وع�ين درجة أ[ من ،ل أن ا�زء أقل من اÌرجةاق )·سا

 
ً
 .وهذا القول فيه ما فيه من الضعف، جزءا

 .واÌرجة S اآلخرة، S اÌنيا –الضعف  –بعض أهل العلم قال أن ا�زء  .�
، ê هذه األقوال تلحظون فيها ضعف، لصالة ا�هريةلوسبع وع�ين جزء  ،ل	يÜةلبعضهم قال Æس وع�ين جزء   .�
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 .وUلك سيأû éم ابن ا�وزي بعد قليل
 عنك وخطاك ¤نت أك1 إ�  .

ً
 وع�ين إال إذا ¤ن ا�سجد بعيدا

ً
قال بعضهم أن صالة ا�ماعة ال تكون سبعا

وëذا لم توجد هذه األوصاف من االنتظار للصالة ، �لصالة [ ما سيأS é حديث أ« هريرة لوÇن هناك انتظار ، ا�سجد
ر واHروج إ� ا�سجد ¤نت الصالة �  .مس وع�ين درجةوا�ø واAطه÷

أو S  فصالة الرجل S ا�سجد íاعة أفضل من صالته íاعة S بيته، قال بعضهم هذا يكون باختالف ا��ن .�
 وع�ينوفتكون S ا6يت  ،سوقه

ً
 وع�ين، السوق Æسا

ً
 .وهذا فيه ¿ء من الضعف، وÈ ا�سجد سبعا

األجر فيها بسبع ، � � أثقل الصالة [ ا�نافق^بعضهم قال هذا باختالف الصالة؛ فصالة الفجر والعشاء ال .�
 .وبقية الصلوات �مس وع�ين، وع�ين

tÂ. دين : بعضهم قالÁصالة ال–ªوع�ين درجة –الفجر والع 
ً
 �وما سواها فدون ذلك ألن ا�  ، � ال� �ا سبعا

 .وتالحظون هذه األقوال 
ها متجانبة، )من صé الÅدين دخل اbنة: (يقول
tt.  وع�ين راجع إ� عدد ا�ماعةق 

ً
 وع�ين، ول آخر أن سبعا

ً
وëذا  ،إذا ¤ن ا�ماعة عددها كث¥ ¤ن أجر الصالة سبعا

، هذا القول وما سبقه من األقوال أنها 
ها منتقضةُيلحظ S و، ¤ن ا�ماعة عددها قليل ¤ن أجر الصالة Æساَ�ً وع�ين
وما هو  ؟فما هو الضابط S قرب ا�سجد وبعده ،تالف ا�سجد وبعده وقربهيعÊ أنه مثًال راجع لعدد ا�ماعة أو الخ

 وع�ين
ً
 وع�ين درجة أو Æسا

ً
، الضابط S عدد ا�ماعة ال� تكون ا�ماعة فيها كث¥ة يكون أجر الصالة فيها سبعا

من زاد ، مائة م< عن ا6يتمثًال وا�سجد يبعد  فإن قيل الضابط أن ا�ماعة عددها مائة! أين الضابط؟ ال يوجد ضابط
ومن مسجده فيه مائت^ أو أك1  ؟خطواته عن ا�ائة ومن زاد عن عدد ا�صل^ واحد هل Ëصل [ سبع وع�ين درجة

ê هذه األقوال فيها ¿ء من  ؟م< وأك1 أال يكون األجر أك�ÂÂÁم< أو �ÂÂمن ا�صل^ أو يبعد مسجده أك1 من 
  .اإلش�ل

ولكن أفضل ، "ولم يأتوا þديد، وقد حاول أهل العلم جاهدين أن يأتوا þمع wذا" :اهللا رÎه اbوزي ناب قال و�لك ����
Êي أريدكم أن تعرفوه و¨فظوه عUال� تروى ويُطلب من اهللا فضله وسعة ، هذه من أحاديث الفضائلهو أن ، األقوال ا

بل هذه من الفضائل ال� ، Æس وع�ين أو سبع وع�ينما يقال أن اهللا سيعطيÊ ، وال Ëسب [ اهللا ¿ء، ر®ته
 وع�ين

ً
 وع�ين أو Æسا

ً
   .يسأل العبد ربه ذلك أن يبلغه األجر والفضيلة بغض ا�ظر ¤نت سبعا

µ وتروى وتتشوق ا�فس إ�ها دون اAعمق فيها
ُ
حديث ا�رور ب^  � وUلك �ا ذكر أبو هريرة، فأحاديث الفضائل ¨

 : لو يعلم ا�ار ب� يدي ا�صä ما عليه ل�ن أن يقف أربع� فقيل N: (�ال يدي ا�ص� ق
ً
: قال ؟يا أبا هريرة أربع� يوما

 ، أبيت
ً
ألن أحاديث  ؟لم )أبيت: قال: أربع� سنة: قالوا، أبيت: قال، أربع� شهراً : قالوا، أبيت: قال ؟قيل أربع� أسبو$

µ
ُ
 Aهاون ولو قلت لشخص تقف أربع^ ،ال<هيب ¨

ً
 أو سنة يقف �Âلكن لو أبهمت ، يوما

ً
 أو شهرا

ً
ال يُدرى فهذا ، يوما

فه و¬عله يèجر ÑوIُ.  
ت خطاياه و�ن ¶نت مثل (، ) حطت خطاياه و�ن ¶نت مثل زبد ا:حر( :وبا�قابل أحاديث الفضائل ¨µ وتروى مثل ُحط�

ال شك أن هناك حكمة ، ن يشاء واهللا ذو الفضل العظيمففضل اهللا عز وجل يؤتيه م، هذا تضعيف وتكث¥ ،) رمل $لج
ويليه S القوة أن ، وهذا أقوى األقوال اUي ذكرته أخ¥اً وختمت به حدي�، لكن ال نستطيع أن "زم بهذه اpكمة

 وع�ين ثم زاد اهللا نبيه 
ً
 وع�ين� الفضل ¤ن Æسا

ً
يلتفت  يليه S القوة أن مفهوم العدد ال يؤثر وال، فصارت سبعا

  .واهللا أعلم، اÌرجة والضعف وا�زءS ا�مع ب^ إ�ه؛ هذه أقوى األقوال S ا�سألة 
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  ا�ديث ا�ا�
وا�سائل  ،نذكره ثم نذكر ا�سائل الواردة S حديث ابن عمر وحديث أ« هريرة ألن معناهما واحد، هو حديث أ« هريرة

  .ا مسائل واحدةمال� دلت عليه
 اصالة الرجل v اbماعة تضعف P صالته v بيته و� سوقه ·س: (�قال رسول اهللا : ه قالأن ����عن أÂ هريرة 
 
ً
ُط خطوةً إال رفعت N لم ûَ ، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إ� ا�سجد ال ûرجه إال الصالة، وع8ين ضعفا

، ا� اغفر N، ا� صل� عليه: عليه مادام v مصاله فإذا صé لم تزل ا�الئكة تصä، خطيئةبها وُحط� عنه ، بها درجة
أخرجه ا6خاري ومسلم وأبو داود وال<مذي والنسا� وابن ماجة وأ®د ، )وال يزال v صالة ما انتظر الصالة، ا� ارÎه

حاديث الُعَمد يعتÁ من أوdث¥ من أهل اpديث رووا هذا اpديث اUي ، وابن حبان، وأبو عوانة، ومالك والشاف¾
  .واألصول S هذا ا6اب

 
ً
هنا بعض ا�عا�  ����، اختلف حديث أÂ هريرة مع حديث ابن عمر السابق v اÖرجة والضعف واbزء ا�ي ذكرناه آنفا

هل األلف والالم مقصودة أم أن الرجل وا�رأة ، )صالة الرجل v ~اعة(: �و� قو� ، ال� ¼ب أن نقف عندها قليالً 
   .الصحيح أن الرجل وا�رأة P حد سواء سواء؟ [ حدٍ 

هل ي8ع للمرأة أن تصä اbماعة v بيتها أم ي8ع wا أن ، حكم صالة ا�ماعة للمرأة: وتأتينا S مسائل هذا اpديث
 -تذهب إ� ا�سجد وتصä فيه 

ً
  .-سيأ� الæم عليه الحقا

 S بيته أو S سوقهإذا صال )تضعف P صالته v بيته و� سوقه(: قال ����
ً
 ،ذلك بعدة علل �ثم علل ا�  ، ها منفردا
ثم خرج إ� ، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء( �بعضها مهمة وبعضها غ¥ مؤثر S اpكم عند أهل العلم؛ فقو� 

 ، )ا�سجد
ً
هذا –ال الصالة ال Iرجه إ، وأنه Iرج إ� ا�سجد قاصدا ذلك، وأنه Ëسن الوضوء، نالحظ أنه Iرج متوضئا

 أو يل· ا�اس أو يأنس بهم –قيد مهم
ً
  .بل خرج ألجل الصالة ،ال، ال Iرجه ¿ء آخر مثًال من أجل أن يغ¥ جوا

ا�سافة ب^ القدم^ أثناء  وأما ُخطوة بالضم فì، و� س¥ األقدام واHَطوة بالفتح � واحدة اHطوات )لم ûُط خطوةً (
بعض واUي ذكرته لكم هو اUي رجحه ، ُخطوة وَخطوة ûهما بمعïً واحد: وبعضهم قال ،مسافة تعتÁ مقياسا�ø؛ ف

  .أهل العلم منهم اpافظ ابن دقيق العيد ر®ه اهللا تعا�
ت بها عنه خطيئة( فإذا صéّ لم تزل ا�الئكة تُصä ( وÈ بعض الروايات وdتبت � بها حسنة )إال رفعت N بها درجة وُحط�

ألنه إذا جلس S مصاله لم تزل  ؟�اذا، لكنه يؤثر [ فضل صالة ا�ماعة، وهذا قدر زائد، )م v مصالهعليه مادا
هذه صالة ، ا> ار®ه، ا> اغفر �: وصالة ا�الئكة ورد S بعض الروايات تفس¥ها أنها تقول، ا�الئكة تُص� عليه
  .ا�الئكة [ بÊ آدم

 عليها حديث أ« هريرة ، )ما انتظر الصالةوال يزال v صالة (: �يقول 
÷
وهو حديٌث ، �هذه الفضائل mتمعة 
ها يدل

  .عظيم وحديث مهم
 : مسائل ا�ديث �

  .وأمور ¨تاج إ� تأ� ألن أك1 هذه ا�سائل وقع فيها خالف كب¥ ب^ أهل العلم، � مهمة للغاية
t. ضعيفXسبب ا –S ي وردUضعيف اAن تكلمنا عن سبب ا¼ S حديث ابن عمر وحديث أبو هريرة ما ورد 

  -حديث أبو هريرة
و�ذا  ؟هل ا�سافر مطالب بصالة اbماعة ال تصح؟ ووحكم صالة ا�نفرد v بيته هل تصح الصالة أ: حكم صالة اbماعة
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رمضان أن  ؟ هل األفضل v صالة ومقالأيصليها v م�نه أم يصليها v مسجد  ؟ ُطلب بصالة اbماعة أين يصليها
 صالة اbماعة للمرأة ما مدى م8وعيتها ؟يصليها v ~اعة ا�سلم� أم يصليها v بيته

ً
وهل wا أن تصä ~اعة  ؟ أيضا

، من ا�سائل مهمٍة للغاية Ëتاجها ê مسلم ومسلمة سأتكلم عليها سائًال اهللا ó ولكم السداد هذه mموعةٍ  ؟ v بيتها
 با�سألة األم ا�سألة ، أٍن قليًال ألن ا�سألة وقع فيها خالف كب¥ ب^ أهل العلمو� أمور ¨تاج منا إ� ت

ً
أبدأ أوال

 .حكـم صـالة اbمـاعـة ����: و�، األصلية S هذا اpديث

ن م�وعيتها وح^ قلنا أنها م�وعة أي أ قلنا S بداية حديثنا أول حديٍث S اpلقة السابقة أن صالة ا�ماعة م�وعة؛
أو أنها ، أو أنها واجبة -أن الواجب غ¥ الفرضبالقول [ أو - أنها فرض ع^ أو فرض كفاية تظم قول أهل العلمتن

وëنما هو ، أما ا�باح فهو ليس م�وع أصال S حد ذاته، هذا معï م�وعية األمر ال يوجد م�وع إال هذا، مستحبة
  .بل هو م�وع ترdه كما ال õI عليكم، لا�حرم وا�كروه ليس بم�وع òال من األحوا ،م<وك

دة أو مندوب -هل � فرض ع^ أم فرض كفاية أم أنها مستحبة ، إذن صالة ا�ماعة اختلف أهل العلم فيها
ّ
dسنة مؤ

ق ب^ ا�ندوب وا�ستحب وبعضهم قال الألن بعض  –إ�ها Ñفاصيل عند ، أن ا�ندوب أ[ درجة من ا�ستحب: يُفرAا
 عندنا فرض ع^، ليس هذا وقت الâم عليهااألصو�^ 

ً
 �أو فرض كفاية أو أنها مستحبة أي سنة مؤdدة عن نبينا ، إذا

 هل � wط S صحة الصالة ا�ين قالوا أنها فرض ع� �
ً
 S صحة الصالة وëنما �  ؟اختلفوا أيضا

ً
أم أنها ليست wطا

 فرض ع^ S هذه ا�سألة؛هذا باختصار خالف أهل العلم  ؟من واجباته وفروضه فقط
ً
مستحبة [ ، فرض كفاية، إذا

  .اAأكيد
ف [ وجه اAعي^، هو ما يلزم S ذمة ê مþف أن يقوم به: فرض الع� �

ّ
þم ê ] أداؤه Ü̂ ال mال أن ، ما تع

، وفيه تفاصيل، يتخلف عنه
ً
  .وال يقوم غ¥ه عنه إطالقا

íهور أهل  ،بعض ا�سلم^ سقط اإلثم عن ا6اق^؛ مثل صالة العيدينهو الواجب اUي لو قام به  :فرض الكفاية �
 Ñ؛ أي أنها فرض كفاية؛ فلو ص° بعض ا�سلم^ وبعضهم لم يصل

ً
 كفائيا

ً
كذلك صالة قيام  ،العلم [ أنها واجبة وجوبا

لم قال إن صالة بعض أهل الع، 
ها فروض كفايات، صالة اHسوف والكسوف، صالة االستسقاء، رمضان S ا�ساجد
 .هذا معï أنها فرض ع^ أو فرض كفاية، ا�ماعة مثل صالة الكسوف والعيدين وأنها فرض كفاية

أو  ،تتأكد بعدة اعتبارات إما بورود أحاديث كث¥ة S فضلها: السنة ا�ؤdدة ،مع» أنها مستحبة أي أنها سنة مؤÓدة  �
  �مالزمة ا�   -وهو األك1-ا أو [ اÌاللة عليه �تظافر القول والفعل من ا�  ب

ً
 وسفرا

ً
تدل [ تأكيد  �ا ح�ا

  .أي ¿ء مستحب ¤ألذ¤ر وقيام الليل و¼و ذلكبأن استحبابها إذا قلنا 
  : األقوال v حكم صالة اbماعة مع أدلة R قول �

 R P مسلم  /     القول األول
ً
 عينيا

ً
واUي  و أظهر األقوال وأصّحها وأقواهاوه حا3 قادرأن صالة اbماعة واجبة وجوبا

 فالبد أن يص� í Sاعة ا�سلم^ حيث يُنادى بهن S ا�ساجد كما ، تدل عليه األدلة ال�عية
ً
 عينيا

ً
�ب عليه وجوبا

 .سيأé الâم عليه بإذن اهللا تعا�
  أدلة هذا القول ����

ً
  : هذه األدلة أهمو ،كث¥ة جدا

الَو�َِذا ُكْنَت فِ �: رد S كتاب اهللا عّز وجل حيث قال اهللا عز وجلما و /       ا�Ìل األول � َقْمَت لَُهُم الص�
َ
َتُقْم يِهْم فَأ

ْ
ةَ فَل

ِت َطائَِفٌة 
ْ
َأ
ْ
Xَيُكونُوا ِمْن َوَرائُِكْم َو

ْ
ْسلَِحَتُهْم فَإَِذا َسَجُدوا فَل

َ
ُخُذوا أ

ْ
َأ
ْ
واَطائَِفٌة ِمْنُهْم َمَعَك َو×

å
ْخَرٰى لَْم يَُصل

ُ
وا َمَعَك  أ

å
ُيَصل

ْ
فَل

ْسلَِحَتُهمْ 
َ
ُخُذوا ِحْذَرُهْم وَأ

ْ
َأ
ْ
  : وذلك من عدد من الوجوه ،هذه اآلية الكريمة دلت [ وجوب صالة ا�ماعة �ۗ◌ َو×



     ))مستوى ثالثمستوى ثالث  ((                                                      )             )             نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((                         مقرر اpديثمقرر اpديث      

- ٤٩ - 

 

وال õI أنه لو اشتد اHوف �از أن ، مع أن هذا حال �فيف، أن اهللا عز وجل أمر بها S حال اHوف :األول الوجه  /  أ 
ê ويص� إيماءً  يص� 

ً
  ؛إنسان منفردا

ُ
  .ح± S صالة اHوف أن يصلوا íاعةو مر بهومع ذلك أ

 َمَعَك {: أن اهللا قال :ا�ا� الوجه  /  ب 
ْ
وا
å
ُيَصل

ْ
 فَل

ْ
وا
å
ْخَرى لَْم يَُصل

ُ
ِت َطائَِفٌة أ

ْ
َأ
ْ
Xانية ب<ك ا�ماعة  }َوiفلم يرخص للطائفة ا

Þع مع صالة األو 
ً
 ألنها واجبة وجوبا

ً
ل�نت صالة ا�ماعة األوÞ أهل العلم إذ لو ¤نت فرض كفاية كما يقول بعض  ،ينيا

ال Ëتاجون أن يصلوا صالة ا�ماعة فì فرض وجزًء من صالة اHوف ¤فية عن صالة اآلخرين  � ال� صلت مع ا� 
، فة األوÞ جزء من الصالةالطائ تص�لكن �ا ¤نت فرض ع^ وجب [ íيع ا�يش أن يص�؛ ، كفاية [ قو�م

مسافرين أو ، دل [ وجوبها [ íيع أعيان ا�سلم^ سواء ¤نوا خائف^ أو غ¥ خائف^، والطائفة اiانية جزء من الصالة
   .مقيم^ [ حٍد سواء

َعَك ���� ؛أن اهللا أمر بها مرت^ :ا�الث الوجه  /  ج  ْنُهم م� َتُقْم َطائَِفٌة م�
ْ
ِت ���� ����فَل

ْ
َأ
ْ
Xَمَعَك  َو 

ْ
وا
å
ُيَصل

ْ
 فَل

ْ
وا
å
ْخَرى لَْم يَُصل

ُ
 ����َطائَِفٌة أ

وا" "فلتقم"واألصل S األوامر الوجوب 
ّ
 ، "فليصل

ً

ها أوامر wعية تأكدت مرت^ فدل [ وجوب صالة ا�ماعة وجوبا

 
ً
  .عينيا
 السå �قول اهللا عز وجل : ا�Ìل اiا� �

َ
� يَْسَتِطيُعوَن يَْوَم يُْكَشُف َقْن َساٍق َويُْدَعْوَن إِ

َ
بْ ) �I(ُجوِد فَال

َ
َصاُرُهْم َخاِشَعًة أ

ةٌ 
�
ُجوِد َوُهْم َسالُِمونَ ۖ◌ تَْرَهُقُهْم ِذل åالس 

َ
� هذه اآلية الكريمة  �)IJ(َوقَْد َ¶نُوا يُْدَعْوَن إِ

َ
يَْوَم يُْكَشُف َعن َساٍق َويُْدَعْوَن إِ�

ُجوِد فَال يَْستَِطيُعونَ    الس÷
ثم  ،من أين نأخذه؟ ¼ن قررنا S آخر اpلقة ا�اضية أن أوÞ ما فُ	Ñ به القرآن هو ûم اهللا، � الصالةاآلن تفس¥ دعوة إ

 السنة أفضل ما تف	 به السنة مثلُها�ûم ا�  
ً

مة اÌا� إ� الصالة S ، ؛ ثانيا S عوةÌفالسنة جاءت بتفس¥ ا

يا رسول اهللا إن ا�دينة كث¥ة ا�وام : فقال �بن أم مكتوم جاء إ� ا�  اpديث اUي أخرجه أصحاب الس� أن عبد اهللا 
Êيالئم 

ً
 عبد اهللا بن أم مكتوم د~ه ا�  ، )نعم( �فقال رسول اهللا  ؟أفتجد ó رخصة، والسباع وال أجد قائدا

Ü
Þفلما و� 

: وÈ بعض الروايات )ال أجد لك رخصةً (: �ال ق، نعم: قال )أتسمع ا�نادي(وÈ بعض الروايات  ،)أتسمع ا�داء(: فقال �
  .)فأجب إذن(

 {: وهذا منطبق [ قو� تعا�، ف	Ü اÌا� وا�نادي بأنه ال يكون إال بالصالة S ا�سجد �فا�  
َ

�َوقَْد َ¶نُوا يُْدَعْوَن إِ
ُجوِد َوُهْم َسالُِمونَ  åُجودِ � }الس åالس 

َ
�عياذ باهللا والألنه إذا جاء  ،وهم سا�ون أي ¤نوا سليم^ ؛تعب¥ عن الصالة �يُْدَعْوَن إِ
فيسجد ê من ¤ن يسجد هللا عز وجل طواعية إال ال�فر وا�نافق يعود ، اسجدوا: ال�فر وا�نافق يوم القيامة فيقال �م

 ال يقوى [ أن يسجد هللا عز وجل
ً
  ،ظهره طبقا

ً
�Ìل اiا� [ وجوب هذا ا، فيخّر [ قفاه ال يستطيع أن يصنع شيئا

 .صالة ا�ماعة
واإلمام أ®د ر®ه اهللا S ، أحب أن أقول أن أهل العلم ومنهم عطاء بن أ« رباح واpسن اª6ي واألوزا� وأبو ثور

رخ� ": الشاف¾ قالأنه ر®ه اهللا ور� عنه أي  ،ونصÜ عليه الشاف¾ å Sتª الُمزÝّ  ،ظاهر مذهبه
ُ
ص وأما اbماعة فال أ

فهذا يدل [ أنه ح±  ،ر®ه اهللا تعا�، وهذه � ا�ذكورة S كتاب األم، أي أنها فرض ع^ عنده "v ترÓها إال من عذر
 
ً
 عينيا

ً
 عيني، مذهب الشاف¾ [ أنها واجبة وجوبا

ً
  .افرضا

 أن ما ذهب إ�ه هؤالء األئمة و� أدلة قوية دالة داللة واضحة [، S اpلقة القادمة سنتþم إن شاء اهللا عن بقية األدلة
فال  ،عز وجل ربهبأمر من  �هذا هو ما wعه �ا رسول اهللا ، ر®هم اهللا تعا� من أن صالة ا�ماعة واجبة [ األعيان

من �õه أن : (وهو أثر عظيم أنه قال ابن مسعوديأé بها كما ورد S أثر و، ينب* �سلم أن يفرط S هذه الشع¥ة العظيمة
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 فليحافظ P هذه الصلوات حيث ينادى بهن فإنهن من س� اwدىي
ً
  .)و�ن اهللا ®ع �بيكم س� اwدى، ل´ اهللا مؤمنا

  )��( ا�لقة
S وجوب صالة ا�ماعة  ¤ن حديثنا S اpلقة العاwة ا�اضية حول األحاديث ال� وردت عن نبينا ص° اهللا عليه وسلم

صالة اbماعة أفضل من (S قو�  � كم قبلها اHالف فيما ورد عن نبينا الكريموذكرت ل، وخالف أهل العلم فيها
 ؟وهل هناك فرق ب� الضعف واbزء واÖرجة )جزء(وÈ رواية  )ضعَف (وÈ رواية  )صالة الفّذ بسبع وع8ين درجة
الفضائل ينظر فيها إ�  ثأحاديأعدل األقوال وأقواها أن هذه  أنوذكرت فيما ذكرت  ،وبينت لكم معا� S ذلك 
ه

ن إعداد [ وجه اAحقيق واAدقيق فألوأما ا6حث عن ا ،وجل ا�عï العام وهو اpظ واpث والفضل الكب¥ من اهللا عز
ëهذا وÍ قيقة وهل ثبت هذا  ؛سلكه أهل العلم ان ¤نpق= من أجل إثبات اAإال أنه لم يسلكوه من أجل ا6حث وا

 ،يتعارض أنه ال �إ� األصل û Sمه  �وëنما هو üاولة ا�مع û Sم ا�   �ت عن الرسول ا�ميع ثاب ؟وثبت هذاأ
م وتؤخذ ؛ي ذكرته لكم هو اUي ¤ن يقرره أهل العلم من مشاIنا كث¥اUوهذا ا

Ü
   .أن هذه األمور تُسل

ا�الس^ و¬لس بوسطهم رجل يقول  ح^ ذكر � أبو م̧و األشعري القوم اUين S مسجد الكوفة �و�ذا ابن مسعود 
خÁ ابن مسعود بذلك  ،ئةا®دوا ما ئةائة كÁوا ما�م سبحوا م

ُ
 لفعلهم ا�نكر وهو االجتماع ءفجاء ¬ر ردا �أ

ً
ه غضبا

أمة \مد ما أõع هلكتكم اتبعوا وال  يا(: ثم قال �م فيما قال ،ةع[ هذه ا�يئة و[ هذه الطريقة S اUكر ا�بتد
� ¶فل P اهللا أن إف ،v 9مته ا�عروفة أحصوا سيئاتكم �قد كفيتم إ� أن قال wم ف العتيقاألمر بدعوا وعليكم تبت

يتعارض مع ثبوت أدعية أو  هذا طبعا ال ،¨ققون وتقولون نريد كذا وdذا يعÊ أنكم ال) ال يضيع من حسناتكم شيئا
 إف ،ئة أو ¼و ذلكاأو ع�ة أو م أنها تقال مرة أو مرت^ �ا�   نأذ¤ر عثبوت 

ّ
م إذا جاء ن هذا مؤقت بالو1 و¼ن نسل

  .الو1 وال نع<ض بøء ال بعقو�ا وال بغ¥ ذلك
خÁ بالزيادة بعد ذلك �وي� ذلك فيما يتعلق با�مع ب^ هذه األقوال أن ا�   ،ذكرته لكم باختصار القول الراجح ما 

ُ
 ،أ

Æسة وع�ين أو سبعة وع�ين درجة أو  كونه ،أثر � عض أهل العلم أن مفهوم العدد الب ويليه أيضا القول اUي قا�
 ضعف جزء درجة أو

ً
م العدد من ا�فاهيم ن مفهوأل ،هذا 
ه ال أثر � عند أهل الفقه وأهل األصول S هذاذا، هو ك ما أو ا

  .يلتفت إ�ها |6ا هم ال� الالضعيفة عند
سألة ا�و�  ا�سألة األميب· عندنا ، و� كث¥ا ما يطرقها طالب العلم ويسألون عنها ،� ذكرناهايتعلق با�سألة ال هذا ما

  : همة ال� ذكرناها S آخر üا
تنا السابقة و�ا�
  ؟فرض كفاية أو سنة مؤÓدة هل صالة اbماعة فرض ع� أو

و� أنها فرض : اديث واآليات اÖالة P القول األولو®عت v بيان األح، هذه األقوال اiالثة اختلف عليها أهل العلم 
َعَك { �وÍا ذكرته لكم قول اهللا عز وجل �بيه  ،ع^ ْنُهم م� َتُقْم َطآئَِفٌة م�

ْ
الَةَ فَل َقْمَت لَُهُم الص�

َ
فقو� } َو�َِذا ُكنَت فِيِهْم فَأ

َتُقمْ {هنا أمر با�ماعة  سبحانه وتعا�
ْ
َتُقْم { هذا من جهة إثبات األمر ال�� وهو ،جوبواألصل S األوامر الو }فَل

ْ
فَل

َعَك  ْنُهم م�   }َطآئَِفٌة م�
ِت {، فرض ع^ بأنهأهل العلم القائل^  إ�هيعÊ ما ذهب  [ ما ذهبنا: اآليةوهذا الوجه اiا� S دال�  ،ثم كرر األمر

ْ
َأ
ْ
Xَو

 َمَعَك 
ْ
وا
å
ُيَصل

ْ
 فَل

ْ
وا
å
ْخَرى لَْم يَُصل

ُ
ويكö عن الطائفة اiانية �ا أمر اهللا و ¤ن فعل الطائفة األوÞ ُ¬زئ ول ،أيضا أمر }َطآئَِفٌة أ

 َمَعَك {وجل الطائفة اiانية  عز
ْ
وا
å
ُيَصل

ْ
 فَل

ْ
وا
å
ْخَرى لَْم يَُصل

ُ
ِت َطآئَِفٌة أ

ْ
َأ
ْ
Xإذ} َو 

ً
 öَِ كتُ لو ¤ن صالة ا�ماعة فرض كفاية ال ا
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  .وأحفظ �م من أن يباغتهم عدوهم فيستبيح بيضتهمبالطائفة األوÞ ألن هذا أفضل للجيش 
أن اهللا  :يعÁ عنه ا6عض بفرض الع^ من هذه اآلية [ وجوب صالة ا�ماعة وجوبا عينيا أي أو ما ثم وجه اÌاللة اiاiة

ل �م S وج ومع هذا لم يرخص اهللا عز ،خوفو شدةحال  وëنما ،ليس حال طمأنينة وحال هدوء وجل أمر بها S حالٍ  عز
  .هذا اÌين ترك ا�ماعة بل أمرهم بها ألنها شع¥ة من أعظم شعائر

 {أخرى و� قول اهللا سبحانه وتعا�  آيةثم ذكرنا  ،هناذكر اUيهذا  
َ

ُجوِد فَال åالس 
َ

�يَْوَم يُْكَشُف َعن َساٍق َوُيْدَعْوَن إِ
يدعو إ� الصالة وقد ورد S  أنا�قصود  -ه با�زء عن الhألن السجود عÁ عن-ّ	ت اÌعوة إ� الصالة فُ  }يَْسَتِطيُعونَ 

فمن ¤ن  ،وجل ا�ح� يقال �م اسجدوا هللا عز أهلنه يكون يوم القيامة يقال لh أ �تفس¥ هذه اآلية قول ا�  
ا ال�فر وا�نافق أم، ه يسجدإنف هيتهووëلوجل  اهللا عز ةبربوبييسجد هللا S األرض طواعية أي باختياره وëيمانا وëيقانا 

َوقَْد َ¶نُوا {: وجه اÌاللة من هذه اآلية أن اهللا �ا قال ،يقوى [ السجود فيعود ظهره والعياذ باهللا طبقا فيخر [ قفاه ال
ُجوِد َوُهْم َسالُِمونَ  åالس 

َ
�  .الصالة وهم سا�ون إ�: أي} يُْدَعْوَن إِ

نه �ا جاءه ابن أم مكتوم كما جاء S الصحيح وروي S أوذلك  ،S ا�سجدف	 إجابة اÌعوة هنا بأنها الصالة  �ا�  
إن ا�دينة كث¥ة ا�وام والسباع وال أجد قائدا ( رسول اهللا يا: فقال � �إ� الرسول  ابن أم مكتوم جاءأن  �نه أالس� 

أتسمع : (فقال �  �ن أم مكتوم د~ه ا�  ثم �ا وÞ اب ،)نعم ( :�فقال ا�   ؟يالئمÊ أفتجد ó رخصة أن أص� S بي�
  .)ال أجد لك رخصة(وÈ رواية  )أجب( قال ،نعم: قال -أي اÌا� اUي يدعو للصالة-  )ا�داء؟

مكتوم [ حاAه ال� قد ¬د بعض الصعوبة أن يص� S ا�سجد واpالة أم ن يص� ابن أإجابة اÌا� هنا ب �ف	 ا�   
ُجوِد َوُهْم َسالُِمونَ {أن قول اهللا عز وجل  فهذا يدل [ ،هذه åالس 

َ
�نه ال يتم إجابتهم �ذه اÌعوة أأي } َوقَْد َ¶نُوا يُْدَعْوَن إِ

   .إال إذا فعلوا مثل ما أمر ا�  ابن أم مكتوم أن يصليها مع ا�سلم^ S ا�ساجد
 {: اهللا عز وجل القائل^ أن صالة ا�ماعة فرض ع^ � قولعند : ا�Ìل اiالث �

ْ
َ¶ةَ وَاْرَكُعوا  الز�

ْ
الَةَ َوآتُوا  الص�

ْ
قِيُموا

َ
وَأ

  } َمَع الر�اكِِع�َ 
وا�علوم أن أي أمر �w إذا ¤ن  ،ن اهللا عز وجل أمر ا�صل^ أن يرdعوا مع الراكع^أن اآلية وجه اÌاللة منها هنا إف

 ،وجل به إال إذا أ½ به [ ذلك الوجه وذلك اpال اUي أمر اهللا عزذا األمر �مقيدا بصفة أو حال لم يكن ا�سلم Íتثال 
 َمَع الر�اكِِع�َ {وهذا أمر S |ية األهمية وقو� 

ْ
وجل إال  تتم الصالة [ الوجه اUي أمر اهللا عز يدل [ أنه ال }َواْرَكُعوا

   .بنيت Uلك إذا أداها ا�ص� [ الوت¥ة ال� تكون مع ا�ماعة S ا�ساجد ال�
 ،ا�ي سيأتينا بعد قليل سنقرؤه ����هو حديث أÂ هريرة : ند القائل^ أن صالة ا�ماعة فرض ع^ع ا�Ìل الرابع �

 ثم قال) فيهما ألتوهما ولو حبوا ولو يعلمون ما ،ءوصالة العشاأثقل الصالة P ا�نافق� صالة الصبح ( � وهو قول ا��
حّرق عليهم أيشهدون الصالة ف ثم أخالف إ� رجال ال ،ثم آمر ôطب فيحتطب ،ة فتقامولقد هممت أن آمر بالصال( �

   .)بيوتهم با�ار
 [ أن ا�  

ً
بعقوبة هؤالء القوم  مّ إنما هَ  �هذا اللفظ ا�بوي الكريم ا�خرج S الصحيح^ فيه داللة واضحة وقوية جدا

وëنما همه بأمر �w وهو ، ذلك � نه حاشاهإبأمٍر åالٍف w~ ف �ا�   يمكن أن يهمA  Üخلفهم عن صالة ا�ماعة وال
حّرق عليهم أيشهدون الصالة ف ثم أخالف إ� رجال ال ،ثم آمر ôطب فيحتطب ،بالصالة فتقام مرولقد هممت أن آ(قو� 

  .هّم بهذا األمر �اآلن  )بيوتهم با�ار
 ،ال ؟ن تقع [ أمر Íكن يقام S بيت فيسقط الواجب بهÍكن أ ؟هل العقوبة هنا Íكن أن تقع [ أمٍر مندوب�
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فهنا هذا اUي يص� ، ه العقوبات ال�عية وهو ترك الواجباتتناوA يوهو اU ،تع^ [ ê مسلميوëنما [ ترك واجب 
  .ستحق العقوبة ال�عيةم � S بيته S حكم ا� 

فنقول سنذكر هذه األمور ونبينها بإذن اهللا  ؟تجوا [ ذلك بأمورنه فرض كفاية احأ إ�إن اUين ذهبوا : ن قال قائلفإ
فرض كفاية أنهم قالوا  بأنهألن اUين قالوا  ،إنما ترك العقوبة لسبب �w آخر � نهألكن القول S هذا اpديث  ،تعا�

  : ا�ديث ا vذكر امتنع عن هذا لسبب� ، ال: فنقول ،عن العقوبة ولو ¤ن متعينا لعاقبهم بها � امتنع ا� 
©ّرق با�ار إال رب  ال(: نه قالأ �إنما ترك عقوبة هؤالء ألنه قد ثبت عنه  �هو السبب الصحيح هو أنه  :السبب األول

، وترك األمر وهو ا�م باAحريق �ذا السبب � و�ذا امتنع عنها ا�  ،�وز ألي رجل ¤ن فهنا العقوبة با�ار ال) ا�ار
   .شهور خالفه عند بعض طالب العلما� ن ¤نëو الصحيحوهذا هو السبب 

لوال ما v ا:يوت من النساء وا�رية (: نه قالأورد S هذا اpديث S رواية عند بعض أهل اpديث  ما :ا�ا� السبب
وغ¥ه  ةماج رواه ابن ،هذا اللفظ األخ¥ هو حقيقة ضعيف )هم بمسلم� هم بمسلم� ما ما ،�ّرقت عليهم بيوتهم با�ار

 فالرواية¨تمل تفرده وزيادته هنا  ال الزيادةن مع� ضعيف اpديث أل ووأب، مع� رواية أ«ولكنه من  ،ةوا6يهí úاع
مر بالصالة فتقام ثم آولقد هممت أن (: �إذن يكون األمر عندنا هنا اآلن أن قو�  �،ثبت عن ا�  ت ال ضعيفةبهذا 

بعدة  واpديث طبعا روَي ) حّرق عليهم بيوتهم با�ارأيشهدون الصالة ف � رجال المر ôطب فيحتطب ثم أخالف إآ
ذكرته  ألفاظ كث¥ة ليس يعنينا هذا S لفظ اpديث وما )مر ôزم من حطبآثم (طيب S بعض الروايات  ،ألفاظ أخرى

  ؟من أي جهة ن صالة ا�ماعة فرضيتها فرضية ع^ هوأقلنا ب ة اpديث [ ماداللإذن ، قبل قليل
ارتكبوا خطأ wعيا وهو وهو أن هؤالء  إال بأمر �w صحيح � يهمّ  وال، همÜ بتحريقهم �أن ا�   طجهة فقهو من  

يستحق ا�سلم  مع غ¥ه فهنا استحقوا العقوبة ال�عية وال أو �مع ا�   ترdهم صالة ا�ماعة S مساجد ا�سلم^
  .هذا هو ا�Ìل الرابع وهو ا�Ìل األول من السنة ،متع^ عليهالعقوبة ال�عية إال [ ترك واجب 

ال� ذكرناها قبل  تهُ مَ مكتوم قال N 9َِ  أمقال البن  �أنه : S وجوب صالة ا�ماعة [ األعيان: أما ا�Ìل اHامس �
دا يالئمÆ أفتجد W رخصة أن أصä إن ا�دينة كثyة اwوام والسباع وال أجد قائ(رسول اهللا  فقال N يا ه�ا جاءنه أقليل 

، )أجد لك رخصة ال(: قال ،نعم: قال )أتسمع ا�داء؟ (  فقال N �ثم �ا وÌ د$ه ا��  ،)نعم(  � N ا��ل فقا ؟v بي�
   .رواه اإلمام أÎد وأبو داود وهو حديث صحيح )فأجب(و� رواية 

 قائد ¬د يقوى وال ل ضعيف الهذا رجل كفيف رج ؟هذا اpديث اآلن يد�ا [ ماذا
ً
يالئمه وا�دينة كث¥ة ا�وام  ا

 ومع هذا لم يرخص � ا�   ،والسباع
ً
ألن صالة اbماعة واجبة وجوبا ؟ اذا� ،ب<ك ا�ماعة �يعÊ تنتابها السباع كث¥ا

ألنه إنما هو  ،يب اÌا�فh من سمع ا�داء وجب عليه أن ¬ ،وجوب صالة ا�ماعة بسماع ا�داء �فعلق ا�   ،عينيا
   .تكون S ا6يوت يعÊ الصالة ال ،يكون S ا�سجد

 إ� جنب
ً
نه أالصحيح لكنه حديث [  مع هذا اpديث هناك حديث نش¥ إ�ه ألنه كث¥ا ما يذكره أهل العلم جنبا

  �ضعيف وهو قو� 
ً
يثبت عن  ال ضعيفديث لكن هذا اp )صالة bار ا�سجد إال v ا�سجد ال( فيما روي عنه طبعا

 ن ¤ن معناه صحيحëو �ا�  
ً
  .وëنما يرخص ب<ك ا�ماعة للمعذورين أصحاب األعذار ¤�ريض واHائف و¼و ذلك ،ا

 ����أنه حديث ابن عباس رÑ اهللا عنهما : [ وجوب صالة ا�ماعة وهو ا�Ìل اiالث من السنة: ا�Ìل السادس �
تباع اأي ( تباعهامن  ،)لم تقبل منه الصالة ال� صالها تباعه عذراداء فلم يمنعه من من سمع ا�(: فيما روي عنه قال

 : قال ؟العذر ل ابن عباس بعد ذلك ماسئ ،)ا�نادي
ٌ

ا�ديث أخرجه أبو داوود وابن حبان واÖارقطÆ  ،أو مرض خوف
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  .وبعضهل العلم صححه ،وحسنه بعض أهل العلم
ذهب إ�ه القائلون بأن صالة ا�ماعة فرض ع^  واpديث وجه اÌاللة منه [ ما ،[ ê حال إنما ذكرناه عرضا ¼ن

فلم يمنعه من إجابة ا�نادي عذر يمنعه من ا�داء  )من سمع ا�داء( :قال �نه أê مسلم يعÊ رجل مسلم بالغ هو [ 
أو ترك استقبال ، تعينا عليه كمن ترك الوضوءتقبل إال إذا ¤ن ترك واجبا م وال يقال أن الصالة ال ،ن الصالة ال تقبل منهإف

أما إذا ¤ن فعل ¿ء S الصالة يعÊ يؤثر فيها تأث¥ا يس¥ا فإن الصالة تقبل  ،تقبل منه وما إ� ذلك فإن الصالة ال، القبلة
 أما إذا ¤ن ترك ش ،منه

ً
 واجب يئا

ً
 فإنها ال ا

ً
Ìال [ وجوب صالة هذا اpديث ا، تقبل منه الصالة واpالة هذه عليه عينيا

  .ا�ماعة
ثبت v صحيح مسلم وهو من األدلة القوية ال�  ما :هو األعيانمن أدلة وجوب صالة ا�ماعة [ : ا�Ìل السابع �

من õه أن يل´ اهللا غدا (: قال ����نه أثبت عن ابن مسعود v صحيح مسلم  ما ،¶إل~اع من الصحابة P ذلك كأنها
و�نكم  ،ن اهللا ®ع �بيكم س� اwدى�فإنهن من س� اwدى و ،حيث ينادى بهن ؤالء الصلواتمسلما فليحافظ P ه

وما من  ،لتمضلولو أنكم ترÓتم سنة نبيكم ل ،لو صليتم v بيوتكم كما يصä هذا ا�تخلف v بيته لÓÇتم سنة نبيكم
يرفعه و ،حسنة N بكل خطوة ûطوها رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إ� مسجد من هذه ا�ساجد إال كتب اهللا

ولقد ¶ن الرجل يؤ� به يهادى ب�  ،معلوم ا�فاق ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إال منافٌق ، بها درجة و©ط عنه بها سيئة
  .)الرجل� حÍ يقام v الصف

وdيف أخÁوا أن من  ،هتأهمي وdيف يرونأثر عظيم 5Ë كيف ¤ن الصحابة يعتنون بهذا األمر  ،سبحان اهللا العظيم 
األثر هو أثر  ،معلوم ا�فاق ،نه ما ¤ن يتخلف عن الصالة إال منافقأو ،نه [ خطرأو ،نه ضال والعياذ باهللاأترك هذا 

 5Ë يعاوعظيم وهو من األدلة العظيمة ألن هذاí م بلسان الصحابةþهذا فهو  ،يت S الف من الصحابةå � وال يعلم
  .íا~ت [ اإلطالقإلأفضل ا �إíاع الصحابة  ،ل العلم¤إلíاع عند أه

 Ëُ الصف ،ملمريض يؤ< به يهادى S ن إف ،هذا الرجل يمسكه من يد ويم? به بقليل يهادى مهاداة ح± يوضع ويوقف
  .ي<ك صالة ا�ماعة كن الل، يقوى [ القيام جلس وص° جالسا ن ¤ن الëو ،¤ن يقوى [ القيام قام

إ� ا�اس وهم  �وÇن أبو بكر يص� با�اس خرج  ،وÈ مرض ا�وت �نه �ا ¤ن مريضا إف ،�روا إ� فعل ا�  انظ �
فأين هذا Íن  ،وأصحابه �هكذا فعل خيار هذه األمة ا�  الكريم  ،ثم جاء وجلس 3وار أ« بكر وص° معه ،يصلون

يعÊ من -ثم Ëتجون بقول فالن وفالن أن هذا فالن  ؟ا�ماعةي<dون صالة ا�ماعة؟ وأين هذا Íن يتخلفون عن صالة 
هذا 
ه  ،يقول أنها فرض كفاية وما إ� ذلك منو، الصحيح أنها سنة [نه ¬وز S صالة ا�ماعة أيقول بكذا و -ا�شايخ

قة القادمة بقية وسأب^ إن شاء اهللا S اpل ،Ëصل من بعض األخوة هداهم اهللا عز وجل قيقة من ا�قص اUي ربماح
 يس¥ا ن ¤ن لم يبَق ëاألدلة و

ً
  .آخر وبعد ذلك نتþم عن موضوع ،لكن سأب^ ذلك òول اهللا وقوته ،إال شيئا

  )��( ا�لقة
نستكمل األدلة  ،ستدل بها القائلون بأن صالة ا�ماعة فرض [ األعيانا¤ن حديثنا S اpلقة ا�اضية عن األدلة ال� 

ألن األدلة ال�  -ولع� اكتö بهذا ا�Ìل األخ¥-وجل  مستعينا باهللا تعا� عز فنقول ،ن اهللا تعا�ذإS هذه اpلقة ب
  .نستدل بها بأك1 من ذلك لكن يكö هذه األدلة

� iل ا�Ìدري  ما: هو األعيانمن أدلة وجوب صالة ا�ماعة [ : امناeصحيح مسلم أن أبا سعيد ا v قال �ثبت :
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  .)همؤأقر باإلمامةإذا ¶نوا ثالثة فليؤمهم أكÅهم أو فليؤمهم أحدهم وأحقهم : (� قال رسول اهللا
�ا ¤ن هؤالء ه نإف )حدهمأفليؤمهم ( �[ وجوب صالة ا�ماعة [ األعيان قو� : وجه اÖاللة من هذا ا�ديث

فليؤمهم (S قو�  �ب �ا أمرهم ا�  ولو ¤ن صالة ا�ماعة ال � ،حدهم S الصالةأأن يؤمهم  �أمر  ،ا�ماعة ثالثة
  .تكرر طلبه وأمره بها �ن ا�  أو وجوب صالة ا�ماعةوهذا أمر ج� واضح و� من األدلة الواضحة [  )حدهمأ

باإلضافة إ� ما ورد S كتاب اهللا عز  �عليها أقوال كث¥ة عن ا�   تظافرالحظوا م¾ صالة ا�ماعة [ هذا اpال  �
نه ص° صالة لوحده إال S مرض موته اUي أS حياته 
ها  �فظ عن ا�  Ëُ ال  ،لصالة ا�ماعة �مالزمته  وجل ثم
  .�توÈ منه 

 نالصالة عبل ح± إذا فاتته  ،نه ص° S بيته منفردا ح± S سفره ¤ن يص� í Sاعةأ �أما غ¥ ذلك فلم ينقل عنه  �
ذان وëقامة S أب �صالها  )صالة العª(ا��dون عن الصالة الوسطى  ملهوقتها كما حصل ذلك S اHندق ح^ شغ

  .íاعة
 و�ا ¤ن مسافر
ً
  ا

ً
 كما جاء S حديث أ« قتادة وغ¥ه S الصحيح^ فاتتهم صالة الفجر Aعبهم S الليل وقد ¤ن أمر بالال

 �ف�ن أول من استيقظ رسول اهللا  ،يقظوافما است ،وغفل بالل ونام من اAعب ،أن يرقب �م الفجر ح± ال يذهب عنهم
ا فصلوا صالة الصبح S م�ن آخر íاعة ê هذا عناية ئووقال ار¨لوا ثم ار¨لوا ثم أذنوا وتوض �ثم قام ا�   ،�وعمر 

  . لوجوب صالة ا�ماعة �كب¥ة منه 
وهذا هو القول الصحيح S  "عذرمن إال  -أي ترك اbماعة-ال أرخص ألحد v ترÓها "ر®ه اهللا تعا� يقول  الشاف�و�ذا 

  .نه ¤ن يرى أنها فرض ع^ [ ê مþف قادر [ إتيان ا�سجد من ا6الغ^أمذهبه ر®ه اهللا تعا� 
 إلا�ي يذكر فيه ا(ابن ا�نذر رÎه اهللا تعا� v كتابه األوسط  ����

ً
ذكر حضور ا�ماعة [ ( ابب: يقول )~ا$ت ó:ا

ي ثم ذكر حديث ابن أم مكتوم اU )ندب عدت مناز�م عن ا�سجد ويدل [ أن شهود ا�ماعة فرض الن بëو ،العميان
وÈ ) أجد لك رخصة ال(: �خ فقال ا�  إل )......إن ا�دينة كث¥ة ا�وام والسباع(رسول اهللا  �ا قال يا"ذكرناه قبل قليل 

  لخإ...)فائتها(وÈ رواية  )فأجب(رواية 
فدلت  :S أثناء ا6اب ثم قال ،ذكر �ويف ا�فاق [ تارك شهود العشاء والصبح í Sاعة: نذر بعد ذلكقال ابن ا� ����

البن أم  �فمما دل عليه قو�  ،عذر � [ وجوب فرض ا�ماعة [ من ال )وذكر mموعة أدلة(األخبار ال� ذكرت 
  .� فا6ص¥ أوÞ أال يكون � رخصة رخصة فإذا ¤ن األعÒ ال) أجد لك رخصة ال(مكتوم وهو 
ير 

ق [ قوم �لفوا عن الصالة بيوتهم �وÈ اهتمامه : قال � ÑرË أي أنها -أب^ ا6يان [ وجوب فرض ا�ماعة  ؛بأن
  .ليس بفرض وعّمامن �لف عن ندب  �إذ غ¥ جائز أن يتهدد رسول اهللا  -فرض [ األعيان

أما  - ����أي أبو هريرة -: رجال خرج من ا�سجد بعد ما أذن ا�ؤذن فقال(ريرة أن قال ر®ه اهللا ويؤيده حديث أ« ه �
   .)هذا فقد ع  أبا القاسم

¬ب عليه أن  أن يع= من �لف عما ال قال ابن ا�نذر ر®ه اهللا تعا� ولو ¤ن ا�رء å¥ا S ترك ا�ماعة وëتيانها لم ¬ز
ر®ه اهللا : قال ،ماعة S حال اHوف دل [ أن ذلك S حال األمن أوجبوëنما �ا أمر اهللا جل ذكره S ا� ،�Ëه

عذر  أصحاب األعذار تدل [ فرض ا�ماعة [ من ال إ�واألخبار ا�ذكورة S أبواب الرخصة S اAخلف عن ا�ماعة 
   .عذر معïولو ¤ن حال العذر وغ¥ حال العذر سواء لم يكن لل<خيص S اAخلف عنها S أبواب ال ،�
 ة¤نت غ¥ واجب ي<خص لو أنËتاج  ال أصالولو ¤ن  ،�الواحد وي<خص ويقول أنا كذا ويأذن �  ءالفائدة أن يAما 
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  .�يكلم ا�   ي<خص و¬لس S بيته من غ¥ ما أن�ا احتاج 
خلف عنها S أبواب العذر ر®ه اهللا تعا� ولو ¤ن حال العذر وغ¥ حال العذر سواء لم يكن لل<خيص S اA(: قال

ïمع(  
ثم ساق ر®ه اهللا تعا� S ذلك ) من يسمع ا�داء فلم !ْب فال صالة N( �ودل [ تأكيد فرض ا�ماعة أيضا قو�  �

الَةِ {: الشاف¾ ذكر اهللا األذان بالصالة فقال: وقال: ثم قال اpديث  الص�
َ

�إَِذا { وتعا� وقال اهللا سبحانه  }..َو�َِذا نَاَدْفُتْم إِ
ِر اهللا�ِ 

ْ
 ِذك

َ
�ُُمَعِة فَاْسَعْوا إِ

ْ
bةِ ِمن يَْوِم ا

َ
ال   .}نُوِدي لِلص�

 Ëل أن يص� ê مكتوبة إال í Sاعة ح± ال وصفت أن ال األذان للصلوات ا�كتوبات فأشبه ما �و سنÜ رسول اهللا 
رخصفال ،Iلو íاعة مقيمون أو مسافرون من أن ي� بهم صالة ا�ماعة

ُ
هذا ûم الشاف¾ ر®ه اهللا وëمام من -  أ

رخص �ن قدر [ صالة ا�ماعة S ترك إتيانها إال من عذر -ئمة الكباراأل
ُ
فصالها منفردا لم  ن �لف أحدٌ ëو ،فال أ

 ،دتهان من صالها ظهرا قبل صالة اإلمام ¤ن عليه إ~إتكن عليه إ~دتها صالها قبل اإلمام أو بعده إال صالة ا�معة ف
  .هذا 
ه من ûم ابن ا�نذر ر®ه اهللا ،ن إتيانها فرضأل

 ظاهر اإلمام أÎد رÎه اهللا وهو ختياراقول عطاء وطاووس و~اعة من اXابع� وهو وهو  هذا القول ا�ي ذكرته لكم
هؤالء أئمة  ،الال من األحوò¬وز åالفته  اUي ال �هو اUي دلت عليه ا�صوص وهو الصحيح اiابت عنه مذهبه 

 و�نكم لو ،يتخلف عنها إال منافٌق معلوم ا�فاق ولقد رأيتنا وما" :�كبار ذهبوا إ� هذا وقد قرأت لكم آثر ابن مسعود 
 سماه متخلف-صليتم v بيوتكم كما يصä هذا ا�تخلف 

ً
 أقوال "للتمضترÓتم سنة نبيكم ل ولو ،لÓÇتم سنة نبيكم - ا

ن اهللا wع �بيه ëو،وëنها من س� ا�دى  ،ي ي<dهانه منافق معلوم ا�فاق اUأو[  [ ترك السنة كم بالضالل¨
تدل [ وجوب صالة  ؟تدل [ ماذا �ابن مسعود  الربا� عالمê هذه اpوافز وهذه األقوال القوية من هذا ال ،الس�

  .ا�ماعة ووجوب عينيا
  : اف وقول ا�الكيةقول األحنوهو  أما ا�ين قالوا �الف هذا القول����

صالة اbماعة أفضل ( قال ��ديث ا�� ت وأدلة أخرى فمن ذلك أنهم يصححون الصالة بدونها افقد تمسكوا بعموم
وحده  يمكن أن يقع اAفضيل إال إذا ¤ن صالة ا�ماعة S ا6يت الفذ قالوا وال )من صالة الفّذ بسبع وع8ين درجة

  إذ ال ،جائزة وصالته S ا�سجد جائزة
ً
فلو ¤نت صالة ا�ماعة S  ،يمكن أن يُفاضل ب^ واجب ومستحب إطالقا

فلو قلنا أن الصالة S  ،نظرهم واجبة �ا حصل اAفاضل بينه وب^ الصالة S ا6يت ال� يقول قائل بالوجوب إنها فرض
  .رهم ر®هم اهللا تعا�هذا نظ ،ا6يت معSï ا�ماعة وصالة S لتفاضل ب^ صالة ل�وز لم يكن  ا6يت ال

صالة اbماعة أفضل من ( �نقول أن قو�  ،يمكن أن يكون ال أنهبلكن هذا القول وهو تعليقهم [ هذا اpديث 
ن صالته S إيعÊ أنها إذا أديت S هذا وëنما إذا أداها الشخص S ا6يت و� عذر ف ال )صالة الفّذ بسبع وع8ين درجة
 فإذا ¤ن اإلنسان معذور ،ولو أداها S ا6يت، طالقا�سجد ستكون أفضل [ اإل

ً
صالته تكون S ا6يت صحيحة إن ف ا

  .القول هذا هو ،تكون S األجر مثل أجر من صالها S ا�سجد لكنها ال
) ¶ن يعمل من العمل صحيحا مقيما إذا مرض العبد أو سافر كتب N ما( قال �ا�   أنقال بل : قال هؤالء القوم قالوا

  .واpديث S صحيح مسلم
ننازع أن  ¼ن نقول ال ؟قالوا فهذا الرجل اUي ص° S بيته معذورا صالته صحيحة و� األجر اAام ألنه ¤ن يص� S بيته

يعÊ من ¤ن يعÊ قاتل S سبيل اهللا مثال وëال  ينساوي مساو و�ذا ال ،من وجه حديث آخر ،يأé اAفضيل من وجه آخر
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َقاِعُدوَن {: و�ذا قال اهللا تعا� ،S بيته ولو ¤ن القاعد بعذر يريد القتال لكن أقعده العذر والقاعد ،قاعد
ْ
ال� يَْسَتوِي ال

 åَل اهللا نُفِسِهْم فَض�
َ
ْمَوالِِهْم وَأ

َ
ُمَجاِهُدوَن vِ َسبِيِل اهللا� بِأ

ْ
ِر َوال َ ْوِ ال��

ُ
ُمْؤِمنَِ� َلyُْ أ

ْ
 ِمَن ال

َ
ُمَجاِهِديَن بِأ

ْ
  ال

َ
Pَ نُفِسِهْم

َ
ْمَوالِِهْم وَأ

ْجراً َعِظيم
َ
َقاِعِديَن أ

ْ
 ال

َ
Pَ ُمَجاِهِديَن

ْ
َل اهللاå ال ُْسَ» َوفَض� ـال� َوَعَد اهللاå ا�ْ

ُ
Óَقاِعِديَن َدرََجًة َو

ْ
 ال

ً
ْنُه َوَمْغِفَرةً } {ا َدرََجاٍت م�

  }َورÎََْةً 
hنما يؤجر [ أص ،ففضل اهللا [ القاعد بهذا الشëي يؤجر عليهوUواب أصل العمل هو اiضعيف والفوائد ، ل اAأما ا

فتكون � أجر الصالة لكن اAضعيف اUي Ëصل �ن  ،والفضائل ال� تكون فال يش<ك فيها مع من ص° S ا�ماعة
  .يكون إال �ن ص° S ا�ماعة S ا�سجد ص° S ا�ماعة ال

اعة اAفضيل هنا راجع إذا صالها S بيته أو S سوقه كما جاء S حديث أ« بعض أهل العلم قال ا�قصود أن صالة ا�م
قالوا تضعف إذا ¤ن صالها  )صالة اbماعة تضعف P صالة الرجل v بيته و� سوقه �مس وع8ين درجة(هريرة 

[  خرج ،هذا األساسن اpديث خرج [ أو ،صالته S ا�سجد أفضل منها بهذا الشS، h بيته أو S سوقه í Sاعة
S حديث : قال �ألن الرسول ، عليه وهذا القول طبعا عليه ما ،اAفضيل وقع ب^ íاعة وíاعة ال ب^ íاعة وفرد أن

 لكن الصحيح ما ،يكون إال ا�نفرد والفّذ ال) صالة اbماعة تفضل صالة الفّذ بسبع وع8ين درجة( ابن عمر السابق
فإذا ¤ن صالها منفردا S بيته فقد عB اهللا عز وجل إذا ¤ن ما�  تفضله من حيث األصل نهأا�قصود ذكرته لكم أن 

ص° S ا�سجد  نأما إذا ¤ن � عذر فله أجر عظيم و� اAضعيف لكن اUي ،عذر وصالته ليست � إال صالة واحدة
¤Hُطا إ�  ،S ا�سجد أفضل pصول أسباب أخرى جعلت صالته ؛اUي ص° S بيته باتفاق أهل العلم أفضل من

هذا 
ه من األمور  ،وزيادة ا�مع و¼و ذلك من األمور ا�وجبة ود~ء ا�سلم^ وما إ� ذلك ،وانتظار الصالة ،ا�سجد
¬ب و ،نها صحيحة ولكن مع اإلثمأأما من ص° لغ¥ عذر فصالته [ الصحيح  ،ال� تفوت من ص° S بيته ولو لعذر

اUين قالوا  وهم الظاهريةلكن ال أحد من ا�سلم^ يبطل صالته إال بعض أهل العلم  ،إ� اهللا عز وجلعليه أن يتوب 
 ،�®د وبعض أهل اpديث وغ¥هم من اAابع^ والسلف والصحابة أأن صالة ا�ماعة فرض ع^ مثل ما قال الشاف¾ و

فع°  ،أيضا Ä ®طا v صحة الصالة ؛ا فرض ع�ن صالة اbماعة كونهإأهل الظاهر شذوا عن هؤالء بأن قالوا لكن 
نهم قالوا إن صالة الرجل S بيته إذا لم أwط S صحة الصالة  بأنهاهذا قول داوود الظاهري وابن حزم الظاهري قو�م 

 S ا�سجد ولم يكن � نه إذا لم يصِل أن قو�م wطا S صحة الصالة يعÊ أل �اذا؟ ،يكن � عذر إنها غ¥ صحيحة
ا�ماعة عند الظاهرية wط S صحة الصالة إذا  ،صالةالwط S صحة : الوضوء ،نه مثل لو ص° من غ¥ وضوءفإعذر 
  .هذا القول غy صحيحطبعا  ،تصح تصح الصالة مطلقا ولو صالها مائة مرة ال إذن ال ،فيه عذر ¤ن ما

  .األقوال أعدلهذا القول  ،ولكن من صالها v بيته صحت منه مع اإلثم ؛فرض ع� نهاالصحيح أ
[  نها سنة مؤÓدة وبعضهم قال أنها فرض كفايةأ: ي حكيته قبل قليل قول األحناف وقول ا�الكيةا� :القول ا�الث

صالة اbماعة تفضل P ( حديث ابن عمرو أقوى د�ل عندهم حديث أ« هريرة أنوذكرت لكم  ،خالف فيما بينهم
جبت عليه) ةصالة الفّذ بسبع وع8ين درج

َ
  .وقد أ

نما |ية ëتدل [ ¿ء و لكنها عمومات 
ها ال ،ليس هذا يعm Êال أن ³وض فيها ونتþم فيها ؛وتمسكوا بعمومات أدلة
 ،وبعضهم إ� درجة أنه صار يستدل بأفعال بعض اAابع^ وأتباع اAابع^ أنهم صلوا S بيوتهم ،عندهم هذا اpديث ما

  : هذه األفعال فعلت ألسباب.عن اإلمام أ®دبعضها األخوة ال� ¨5 عن بعض األئمة وقد روي  اهولكن هذه األفعال أي
 ،ع با�سلم^ S بيته ص° لعذريعË Êتمل أن اإلمام اUي ص° S بيته íّ  ،عموم �ا و� كما يقول الفقهاء قضية ع^ ال
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أو كما فعل بعض الصحابة  ،وص° الصحابة خلفه جلوساح^ مرض وما استطاع اHروج فص° جالسا  �كما فعل ا�  
صلوا معه ا�ماعة  ،�أنه جاءه بعض الصحابة يعيدونه وÇن رجل كS َÁُ السن فصلوا خلفه S بيته  �ح^ ص° كجابر 

 ،ولم ينقل عن أحد من السلف ،لكن ليس أنهم يقصدون ترك ا�ماعة S ا�ساجد أبدا ،S بيته فص° بهم وصلوا معه
 ،حد من ا�سلم^ ويستدل [ هذه األفعال ويقول واهللا الصحابة بعضهم ص° S بيتهأيأé  ال ،وëنما فعلوا ذلك ألعذار

إذن يدل ذلك [ جواز صالة ا�ماعة S ا�سجد وÈ ا6يت  ،األئمة بعضهم ص° S بيته ،اAابع^ بعضهم ص° S بيته
  .ال، [ حد سواء

يبحث عن الرخص أو يبحث عن  وال ،وبفعل سلف األمة ،ن يستدل إنما يستدل بالكتاب والسنةنقول أن اUي يريد أ
وهذا مزلق خط¥ من مزالق كث¥ من طالب  ،هذا ينب* أن ننتبه � ،أفعال بعض األئمة ال� Ëتمل أن يكون � فيها عذر

فعل كذا أنا مثله  العلم فيأé بها يقول فالن ما أنه يبحث S مسائل شذوذات ألهل ،نتسب^ للتدين والعبادةا�العلم ومن 
ونطيع أمره  �¼ن مأمورون بأن نتبع üمد  ،¼ن لسنا مطا6^ أن نقت فالن وفالنو ،فالن فعل كذا أنا مثله أفعل ،أفعل
 قال نعم قال ال ؟ءا�داأتسمع (¬د قائما يالئمه وا�دينة كث¥ة ا�وام والسباع قال �  للرجل األعÒ اUي ال اUي قال �

  .نفاآلكم قبل قليل  اباإلضافة إ� األحاديث ال� ذكرته )أجد لك رخصة
وال إش�ل S ذلك وهللا  ،أخوا� من األدلة الËªة والواضحة [ أن صالة ا�ماعة صالة واجبة [ األعيان فهذا يا

م والشيخ السعدي والشيخ ابن باز والشيخ العثيم� وهذا اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية واختيار ابن القي ،اpمد وا�نة
Îنا وعلماؤنا رûاألموات  ةوالشيخ الفوزان و~اعة من مشا P � هذا باختصار ما ،األحياء R P خy وأ$ناهللا تعا

  .تي	 حول الâم [ صالة ا�ماعة وحكم صالة ا�ماعة
 بú عندنا S هذا ا6اب حديث نمر عليه مرور
ً
 يعñ ا

ً
لكن  ،وقد أwت إ�ه سابقا ،ألنه من ضمن األحاديث ا�قررة ا

  .ها S أول ا6حث S أول ا�حا
ة العاwةطرقتا�سائل ال�  عود إ�ثم أ ،تكلم عن بعض مفرداته [ وجه االختصارأ
  ا�الث ا�ديث

ولو  ،افق� صالة العشاء وصالة الفجرأثقل الصالة P ا�ن( : قال �حديث أÂ هريرة ا�خّرج v الصحيح� أن ا�� 
طلق م� برجال أنثم  ،مر رجال فيصä با�اسآمر بالصالة فتقام ثم آولقد هممت أن  ،توهما ولو حبوافيهما أل يعلمون ما

وا�ي نفß بيده لو يعلم أحدهم أنه !د  ،معهم حزم من حطب إ� قوم ال يشهدون الصالة فأحرق عليهم بيوتهم با�ار
  .هذا اpديث åرج S الصحيح^) سمينا أو مرمات� حسنت� لشهد العشاءعرقا 
  : )أثقل الصالة P ا�نافق�: (�قو� 
وذلك ألنه  ،ولكن أثقل ¿ء عليهم العشاء والفجر ،أي أن الصالة 
ها ثقيلة عليهم والعياذ باهللا ،أفعل تفضيل: أثقل

ثم بعد ذلك �ا جاء  ،¤نوا ينامون بعد ا�غرب بقليل قبل اإلسالم ،ن فيهوهذا الوقت اUي ¤نوا ينامو، وائلوقت نوم األ
وUلك  ،اإلسالم وأوجب صالة العشاء ظل ا�سلمون ا�ؤمنون ينتظرون صالة العشاء ح± يأé وقتها فيصلون فينامون

é ا�اس ورقدوا ولم ص(فقال  ،خر العشاء فخرج إ� الصحابة وقد ¤نت رؤوسهم �فق من ا�ومأمرة  �¤ن الرسول 
فþها  ،جد غ¥هموي هم ا�سلمون اUي ال وايعÊ ¤ن ) سواكم ينتظرها v األرض أحدٌ  تزالوا v صالة منذ انتظرتموها وال

  .فضل
 اpديث ثابت-لكن S زماننا هذا اآلن والعياذ باهللا ربما يكون أثقل الصالة [ 

ً
لكن العÁة با�عï أنه 
ما  -طبعا

أهل ا�عاî واUنوب والعياذ باهللا ليست عليهم العشاء وو� اآلن [ بعض أهل ال�  ،صالة ¤نت ثقيلة عليهم¤نت ال
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 S زمنه ، صحيحالثابت û�  Sم ا�   ،هذا لكن ا�سألة نسبية ،ثقيلة وëنما ثقيلة عليهم الفجر يليها العS ª زماننا

هذه أما S زماننا واهللا أعلم أن صالة العª وصالة الفجر أثقل عليهم من  ن من زمان أثقل الصالة عليهمو¤ن ا�نافق�
وÓما S بت ¤ن اpاجة إ�  ،غ¥ها ألنها ت� ا�وم و|6ا يكون يتخللها ا�وم فال يستطيعون االستيقاظ لصعوبتها عليهم

  .آخر إ�تلف من شخص آلخر أو من زمان باعتبار أن هذه األفعال تفضيل � عليهم أثقل توترdها وÇنترك الصالة أك1 
ولم  همÜ  �فا�   ،اإلنسان أول ما يبدأ بفكرة ثم يهم ثم يعزم ،بداية العزمهو : اwم) و لقد هممت( �قول الرسول  إنثم 

ره بعض أهل ذك ا مامّ أو ،نه إنما فعل ذلك ألنه ال Ëّرق با�ار إال رب ا�ارأيعزم لم يطبق هذا الفعل �ا ذكرته لكم سابقا 
ن هذه الزيادة أ )لوال ما v ا:يوت من النساء وا�رية �رقت عليهم بيوتهم با�ار(ن ه إنما ترك ذلك ألأنالفقه والعلم 

  .)Ëرق با�ار إال رب ا�ار ال( : نه قالأواiابت عنه حديث ابن عباس ، �تثبت عن ا�   ضعيفة ال
 "الصالة"، ) يشهدون الصالة إ� قوم ال( ،íع حزمة و� ربطة من اpطب و� حزم ،) ثم انطلق م� برجال معهم حزم(

وهذه  ،تشديدا عليهم )فأحرق عليهم بيوتهم با�ار(: صالة ا�ماعة قال: وا�قصود ،للعهد اUهÊ: األلف والالم هنا
لنا إال ب<ك واجب متع^ تكون كما ق ن واحد الآS  وا:دنيةباAحريق األموال والتشديد عليهم  العقوبات ا�ا×ة

وجل وهو اUي بيده أنفس ا�اس íيعا واUي  يقسم بربه عز �هذا قسم منه  )وا�ي نفß بيده( : �ثم قال  ،عليهم
¬وز لإلنسان Ëلف أنه و[ هذا نقول  ،وجل ولكن ¤ن Ëلف تعظيما هللا عز�  نف� بيده وهو صادق ومصدق

Ëتاج أن  الصادق ال Ëلف [ أمور كث¥ة وهو �وجل كما ¤ن ا�   ظيما هللا عزويك1 اpلف إذا ¤ن إنما Ëلف تع
 هللا عز

ً
 � وüافظا [ يمينه  Ëلف لكن ¤ن Ëلف تعظيما

ً
أي - وا�ي نفß بيده لو يعلم أحدهم( �وجل ومعظما

هو : ا�رمات� )� لشهد العشاءأو مرمات� حسنت(،هو العظم اUي عليه pم : العرق )أنه !د عرقا سمينا - ا�نافق^
الفك^ يعÊ عظم الفك^ يكون عليه pم  ماي هاU ةS رأس الشا ثانال: الظلف� ،اللحم اUي يكون ب^ ظلö الشاه

رغب عندهم من األجر العظيم وا�<تب [ هذه الصالة وأن اÌنيا أعظم عندهم أنه يعÊ إلكن يقول  ،خفيف يس¥
نه ¬د هذا اللحم اليس¥ [ أنه قال لو إ ،تحصيل ا�قصود من ا�ماعة من الفوائد ال� ذكرناها سابقابفعل واجب أوال وب

Aوهذا عالمة ا�فاق والعياذ باهللا ،من أجل هذا األمر ءعظم أو [ ظلف شاة ل�ن ي.  
يتعلق بهذا  هذا باختصار ما ،هذا اpديث كما تقدم من األحاديث اÌالة [ وجوب صالة ا�ماعة S مساجد ا�سلم^

 ،وبإذن اهللا تعا� S مطلع اpلقة القادمة òول اهللا وقوته سأتكلم معكم عن بقية ا�سائل [ وجه االختصار ،اpديث
سأتكلم عن بعض ا�سائل ا�تعلقة بهذه األحاديث بشh مقتضب  ،نريد يعÊ أن ندخل S مسائل فقهية كث¥ة ال ألننا

ªتåو، Uا�ساجدي ذكا S ا�سجد؟ وهل ت�ع �ا  ؟رناها تذكرون هل ت�ع صالة ا�رأة S وهل ت�ع �ا ا�ماعة
األفضل ا�ماعة S ا�سجد أو ا�ماعة S ا6يت؟ أو يص� اإلنسان منفردا هل هل  ؟ا�ماعة S رمضان S ال<اويح والقيام
  .ةن شاء اهللا تعا� S مطلع اpلقة اiاiة ع�إيها هذه األمور سأتكلم عل ؟صالة ا�نفرد صحيحة أو غ¥ صحيحة

  )�J(ا�لقة 
 وذكرت لكم القول ا�ختار وهو أن ،حديثنا S اÌرس السابق يتناول حكم صالة ا�ماعة ¤ن)مراجعة �ا سبق ����(

هل العلم وترdنا ا ذكره أÍكث¥ة  وذكرت أدلة، وأنها فرض ع^ كما قال أهل العلم ،صالة ا�ماعة واجبة [ األعيان
  .بعضها ألن ا�قام ليس مقام تطويل

الرواية ا�شهورة S  شهورة S مذهب اإلمام أ®د وهوا�هذا هو القول اUي اختاره عدد من أئمة اAابع^ وهو الرواية 
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ابن وهم اهللا علمائنا ¤لشيخ ابن باز وابن عثيم^ ر® منصوص اإلمام الشاف¾ ر®هم اهللا واختيار ~مةومذهب اإلمام 
  .فوزان وغ¥هم من كبار العلماء

اإلمام أ« حنيفة واإلمام مالك  القول هو القول ا�ختار وأما القول اiا� وهو أن صالة ا�ماعة فرض كفاية هو قول هذا
فاضل  كما تقدم S حديث ابن عمر وأ« هريرة �منها أن ا�   وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة ،ر®ة اهللا عليهما

S بيته فصالته صحيحة  وأنه لو ص° ،وهذا اAفضيل يدل [ أن صالة الفرد صحيحة، صالة ا�ماعة وصالة الفرد ب^
  .وأنه ال يأثم بذلك

قالوا بأن صالة ا�ماعة فرض ع^ لم يستشþوا أو يقولوا أن صالة ا�نفرد S اUين  أن أهل العلم واbواب P هذا اÖ×ل
ثم  ،فال صحة �ذا ا�Ìلهنا  ومن، يأثم ب<dه ا�ماعة إال أنهبل إنهم قالوا إنها صحيحة ، ون غ¥ صحيحةأنها تك بيته
صالته بمثل صالة واحدة أمام صالة اUي ص° í Sاعة S  أي أن ا�فرد ا�عذور، اpديث üمول [ ا�عذورإن 
  .ا S اHالف òساب هذه اÌرجاتدرجة حسب ما تقدم معن �مس وع�ين أو سبع وع�ين همجدامس

وهذا اpديث  )وطهوراً  وجعلت W األرض مسجداً (: �ومالك ومن قال بقو�ما بقول ا�   كما استدل اإلمام أبو حنيفة
  ،ليس فيه داللة حقيقة [ ما ذهب إ�ه

ً
فأي م�ن  ،فإن |ية ما S هذا اpديث أن اهللا عز وجل جعل األرض �م مسجدا

ابن  ا�ì عن الصالة ¤�قÁة واpمام وقارعة الطريق وغ¥ها Íا ورد S حديث منالشارع  إال ما خصه ،لوا فيه�م أن يص
  .وغ¥ ذلك من األحاديث )....سبعة مواطن(ماجة 

 وطهورا فì خصيصة من خصائص األمة
ً
 أي يتيممون إذا عدم، بأن جعل اهللا �ا هذه األرض مسجدا

ً
 ا�اء لقو� واطهورا

  ،)فكيåما رجل من أم� أدرÓته الصالة فمعه طهوره(:  �
  أيها

ً
 ال أن اإلنسان  األخوة الكرام هذا هو ا�Ìل اiا� و|ية ما فيه كما قال أهل العلم بيان أن األرض مسجدا

ً
وطهورا

 وي<ك ا�ماعةيكون بذلك 
ً
  .يص� منفردا

" ما بالكما؟" الصالة فقال سجد اHيف جلسا خلف ا�اس بعدرأى رجل^ S م �استدلوا بأن الرسول  األمر اiا� أنهم
إذا صليتما v رحالكما ثم أتيتما ا�سجد ~اعة فصليا معهما تكن لكم (:  �فقال " صلينا S رحا�ا يا رسول اهللا"قاال 
  .)نافلة

ال يتمسك به للقائل^ بأن  وهذا د�ل أيضا، صالة جائزة إقرار �ما بأن صالتهما S الرحال �فاستدل هؤالء بأن قو� 
، ا�ماعة وا�علوم أن مï تتعدد فيها ،ألن هذين الرجل^ ¤نا S مسجد اHيف بمï ا،كفائي اوجوب صالة ا�ماعة واجبة

  .فال يطا6ون كما يطالب ا�قيم من ناحية
با�ماعة إذا  وا�سافر مطالب، عةالرجل^ �ا قاال صلينا S رحا�ا Ëتمل أنهما صليا íا ومن ا�احية األخرى أن هذين

فö هذه اpالة نقول أنه ال د�ل �ن قال ، ¤ن يسمع ا�داء وجب عليه أن يص� S ا�سجد كما سيأé تقريره بعد قليل
 ن وا�سافر ال يطالب 3ماعةيواالحتمال اآلخر أنهم مسافر ،احتمال أنهم صلوا íاعة فإن اpديث فيه ،بهذا اpديث

S م�ن ما و، بعينه هذا ا�سجد معينة S نما لو �معëلكن إن ¤ن وحده ، جائزأنه أرفق به فإنه [ الصحيح  هذاو
  .القائل^ بأنها فرض كفاية هذا ما يتعلق بد�ل، فيجب عليه أن يص� í Sاعة ا�سلم^

أنها فرض ع^ ولكن يش<طون �ا أن اpقيقة منقسم^ فيقولون  فإنهم S ؛وأما اUين قالوا بأنها wط S صحة الصالة
وهذا القول قال به داود الظاهري وابن حزم وبعض أهل  ،تكن 3ماعة فالصالة باطلة عندهم فإن لم، تكون í Sاعة

من سمع ا�داء فلم !ب فال صالة N إال من (: �ستدلوا [ ذلك بقول ا�  و ،منهم شيخ اإلسالم ابن تيمية ,العلم
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 من عذر أي أنه  �ت لكم أنه وقد بين، )عذر
ّ
 من ال صالة � ¤ملة�ا قال ال صالة � إال

ّ
  .عذر إال

 .فالفساد لصالة هذا الرجل )يقت� الفسادأن ا�Ï وقد تمسكوا بأن األصل v ا�Ï (: شيخ اإلسالم ومن قال معه

 
ً
  .هذا أمر ،S اpديث فإن فيه ما فيه من الâم S صحته /   ولكن أوال

 ولم يبطل صالتهعدد علم أن  �أنه ثبت عن ا�   /   ر اآلخراألم
ً
ثم إن S قو� بأن صالة ، من أصحابه ص° منفردا

ال يمكن أن يفاضل ب^ إذ  ،ما يدل [ أن صالة الفرد صالة صحيحة وع�ين درجة ا�ماعة تفضل صالة الفرد بسبع
 صحيحة ،باطل وصحيح

ً
ا�سلم^ آثم Aخلفه  الرجل اUي ص° S بيته وترك íاعة إال أن ذلك ،وëنما الصالت^ íيعا

  .ولكن صالته صحيحة
، ولكن لو أداها v بيته معذوراً أو غy معذور فإن صالته صحيحة أن صالة اbماعة فرض ع�: فالقول الصحيح ����

ب^ األدلة  هذا هو ا�مع ،و�ن ¶ن غy معذور لم يكتب N إال صالة واحدة، N األجر ¶مالً  فإن ¶ن معذوراً كتب
ا�سألة أطول من هذا بكث¥ ولكن نكتö بما ، تعا� وا�صوص وهو القول اUي اختاره أهل العلم وهو الصحيح بإذنه

  )انتهت ا�راجعة �(قلنا 
  حكم صالة ا�رأة v بيتها ����

   ؟هل Ä مطا:ة باbماعة أم أنها تصv ä ا:يتحكم صالة ا�رأة S بيتها 
v ~اعة فصالتها صححيه  ولو صلت، صحيح من �م أهل العلم أن السنة v حق ا�رأة أن تصv ä بيتهاوال ����

  : قال S أك1 من حديث �ألن ا�   ،وم8وعة wا
إذا استأذنت نساؤÓم بالليل v الصالة (: S الصحيح^ ما جاء عن ابن عمر مرفو~ قال �وهو Iاطب النساء قو�  �
  .أي بالصالة )ذنوا wنأف
�  

ً
ال تمنعوا إماء اهللا (: فدل قو�) ال تمنعوا إماء اهللا مساجد اهللا و×خرجن تفالت(وÈ رواية عند أ« داود وأ®د مرفو~

وÈ  ،ا�هار للمرأة أن تص� S ا�سجد م± ما شاءت وليس لزوجها أن يمنعها صالة الليل أو صالة أن) مساجد اهللا
  .يدل [ م�وعية صالة ا�رأة í Sاعةهذا و، ذا وقتهاا�سألة تفاصيل ليس ه

  أفضل؟ هل صالتها v بيتها أفضل أم ا�سجد /   األوÌ ����: لكن يب´ عندنا مسأXان ����
كما صح اpديث عند أ®د  -وهو سيد ا�فت^- �لقول ا�   الصحيح من �م أهل العلم أن صالتها v بيتها أفضل

وأخرج اإلمام أ®د بسند حسن وdذا الطÁا� عن ، )خy مساجد النساء قعر بيوتهن(: أنه قال وغ¥ه من حديث أم سلمة
صالتك v بيتك و ،قد علمُت (: �®يد الساعدية ر� اهللا عنها أنها قالت يا رسول اهللا إ� أحب أن أص� معك فقال  أم

وصالتك v دارك خy لك من ، ركحجرتك خy لك من صالتك v دا وصالتك v، خy لك من صالتك v حجرتك
  ).وصالتك v مسجد قومك خy من صالتك م�، صالتك v مسجد قومك


ما ¤نت صالتها أفضل [ أنه 
ما يدلهذا اpديث العظيم  
ً
 يعS Ê زماننا، ¤نت ا�رأة أبعد عن األنظار وأك1 س<ا

أفضل من صالتها m Sلس  تها S الصالة أو الصالونوصال، هذا صالتها S غرفة نومها أفضل من صالتها S الصالة
وصالتها S مسجد ال% أفضل من ، مسجد ال% وصالتها S غرفة النساء والضيوف أفضل من صالتها S، النساء

S رامpا�سجد ا�بوي أو ا S أيا ¤نت الصالة فريضة أو نافلة، مكة صالتها.  
أمر S |ية األهمية أن  ذاوه، غ¥ات أو كب¥ات íيالت أو قبيحات أو غ¥هاص أصل ~م يعم íيع النساء سواء ذاوه �

فإن رأت أن تص� S ا�سجد كما S قيام رمضان فال حرج ولكن  ،ينب* �ا أن تص� S بيتها قدر ما تستطيع ا�رأة
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، ¼و ذلك Íا يلفت أنظار الرجالوا�ندام اpسن و ويلحق بذلك لبس العباءة اpسنة) غ¥ متطيبة أو متÁجة(�رج تفلة 
هذا ما يتعلق  ،)أو لعنتها ا�الئكة(أيما امرأة خرجت وÄ متعطرة و!د الرجال ر©ها لم ترح را"ة اbنة ( �و�ذا قال 

  .ي�ع �ا لكن صالتها S بيتها أفضل بكث¥ من صالتها S ا�سجد هل ي�ع للمرأة شهود ا�ماعة أم ال الصحيح أنهب
  bماعة النساء إذا كن ðتمعات إن يصل� ~اعة؟ هل ي8ع /   ألة ا�انية فيما يتعلق بصالة ا�رأةا�س ����

 P وجه اÖوام فإنه لم هأما أن يفعلن، والصحيح أنه إذا فعلن ذلك أحيانا فال حرج هذا القول اختلف فيه أهل العلم

ولو  ،يكن يصل^ mتمعات بل ¤نوا يصل^ منفرداتوقد كن ¬تمعن ولم  ينقل عن أمهات ا�ؤمن� رÑ اهللا عنهم
  .ذلككوأحيانا ال يصل^  لكن األفضل أن يصل^ أحيانا ،صل^ íاعة فإن ا�صوص تتناو�ن

  ا�نفرد؟ هناك مسائل األخرى وÄ حكم صالة ����
أهل العلم وذكرنا  وخالف بعض S بيته، هو أن íاه¥ السلف ذكروا صحة صالة ا�نفردو ،وقد أwت إ�ها قبل قليل

  .أدAهم وا�واب عليها
  حكم صالة ا�سافر؟ ����

معه وهو v رحله فإن أهل العلم  ةفإن ¶ن هناك ~اع، v ~اعة ا�سلم� الصالةالصحيح أن ا�سافر مطالب بأداء 
  : اختلفوا

) لم !ب فال صالة N إال من عذرمن سمع ا�داء ف(: �إن ¤نوا يستمعون ا�داء فال بد أن ¬يبوا لقو� : منهم من قال �
  .والنساء [ حد سواء الâم ~م ومن تعم÷ الرجالفا�قيم أو ا�سافر  �ولم Iصص ا�  

فلو أقام بعض ا�سافرين S  ،بأنهم يفعلون األرفق بهم ما لم يكن هذا ريبة أو سوء ظن بهم: ومن أهل العلم من قال �
ثالثة  يعÊ تزيد عن(وëذا ¤نت إقامتهم تطول  �ق، صلوا í Sاعة ا�سلم^ باالتفاأن ي بيت من ا6يوت فإنه ي�ع �م

  .ال% فإنهم ¬ب عليهم أن يصلوا S ا�سجد ح± ال تكون هناك ريبه من أهل) أيام
إظهار فإن  ،ا�سجد وíعوا فال حرج عليهم ولو صلوا S، لو ¤نوا يريدون أن يسافروا فال حرج أن يصلوا S بيوتهم �

ê ا� Àمؤمن الس� من ا�طالب ال�عية ال� يس.  
و~عوا ب� الظهر والع¦ أو ب� ا�غرب والعشاء �اجتهم ) v فندق أو شقة أو �و ذلك(، لكن لو صلوا v رحاwم ����

فقاال  ما شأنكما �مï فقال S اUين صليا S رحا�ما  كما S حديث الرجل^ ،فصالتهم صحيحة وال حرج v ذلك
S رحالكما ثم أتيتما ا�سجد ~اعة(: �رحا�ا فقال  صلينا v فصليا معهم تكن لكم نافلة إذا صليتما(.  

  اbماعة أو ال؟ قيام رمضان هل ي8ع N ؟حكم صالة قيام رمضان �
جعلها بعضهم  بل، م8وعة باالتفاق رمضان سنةv ن صالة ا�سلم� v ~اعة أ: باختصار الصحيح من �م أهل العلم

  .من فروض الكفايات
  ،فهذا Iتلف باختالف األشخاص لكن أما من حيث األفضل �

ً
 فإذا ¤ن الشخص صالته S بيته أخشع � وأك1 أجرا

 عن الرياء و¼و ذلك فصالته S بيته أفضل
ً
  .وأك1 بعدا

 د الرdعات أو الطول ¼و ذلك فصالته Sصالته S ا�سجد أو ربما قلت S عد تزيد [ أما إذا ¤نت صالته S بيته ال

  .ا�ماعة أفضل باالتفاق من صالته ببيته
أن صالته S ا�سجد íاعة [ ê األحوال أفضل من  -عثيم^ وهذا قال به بعض مشاIنا ¤بن- ومن أهل العلم  �

 خ ومن رأى رأيه إ� أنوذهب الشي )من قام مع إمامه حÍ ين¦ف كتب N قيام ×لة( بيته بسبب ثبوت ذلك òديث
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ت صالته أن هذا أفضل � ألنه يكتب � قيام �لة
Ü
  .صالته مع اإلمام ولو قل

أنهم يقªون إذا صلوا مع  لكن الغالب [ ا�اس ولألسف وا�سألة الصحيح فيها أن هذا ûتلف باختالف األحوال ����
  .فا�بادرة تكون أفضل واpالة هذه ،أنفسهم با6يت

 ألي سبب من األسباب هل يكتب N أجر اbماعة ال� ذكرها لو صv é ~اعة وهو مقيم وهو v بيته هل: مسألة �

  ؟�ا�� 
، )صالة الرجل v ~اعة تفضل صالته v بيته و� سوقه �مس وع8ين درجة(: �لكن قول ا�   ،اpديث يتناو�
يتناول ا�ساجد  وأن اpديث يدل [ أن الفضل، ا�ساجد S ا�ماعة صالة ا�ماعة األجر اAام إذا صلت يش¥ إ� أن

فثلك رتب الفضل عليها ح± ترى  ،بها اإلسالم وال يتناول غ¥ها ألن هذه شع¥ة من شعائر اإلسالم العظيمة ال� يعرف
ص° S غ¥ أما من ، واAأكيد أن اAفضيل ال يكون إال �ن ص° S ا�ساجد، وهذا أقرب األقوال ،ويعرفها ا�ميع

  .بينهم ولكن ا�سألة ليست موضع اتفاق ب^ أهل العلم بل هو خالف كب¥ ،ف¥C � ا�ساجد
اÌرس القادم إ� حديث آخر حول هذا ا�وضوع  وننتقل S اهذا ما Ìينا S هذه اiالث أحاديث العظيمة ال� ذكرناه

  .و¼و ذلك وهو ما يتعلق بالصالة اإلمامة وا�ماعة
ج v الصحيح� أن ا�� يدينا ب^  � فإذا  ،إنما جعل اإلمام ×ؤتم به فال ùتلفوا عليه(: قال �حديث أÂ هريرة ا�خر�

قاعداً  و�ذا صé ،و�ذا سجد فاسجدوا ،كÅ فكÅوا و�ذا رÓع فارÓعوا و�ذا قال سمع اهللا �ن Îده فقولوا ربنا ولك ا�مد
ألفاظ كث¥ة سيأé الâم عليها إن شاء  الصحيح^ وعند أصحاب الس� و�S هذا اpديث åرج ) فصلوا قعوداً أ~ع�

  .اهللا S حينه òول اهللا وقوته
أي إنما wع  أداة حª إنماو، )اإلمام ×ؤتم به إنما جعل(: �لقو�  حديث عظيم يدل P أهمية اإلماماpديث فهو  أما

 [ ا�اس S ال
ً
 متقدما

ً
صالة من أجل أن يأتم به ا�اس فيصلوا بصالته وينضبطوا بما يفعله و�ذا اإلمام أن يكون إماما

فال (وÈ بعض الروايات   )ترÓعوا وال تسجدوا قبله فال(S بعض الروايات ، )فال ùتلفوا عليه(: هذا بقو� �ا�   أكد
  .)تسبقوÛ بالرÓوع وال بالسجود

  : الصالة يكون P عدة أ�اء أو االختالف P اإلمام vو�لك ا�خالفة ، ألفاظ كثyة وردت v هذا ا�ديث
  .با�سابقةأن يكون االختالف   /  ا�حو األول
  .أي اAأخر ،عنه باXخلفأن يكون االختالف   /  ا�حو ا�ا�

  .با�وافقة أن يكون االختالف عليه  /  ا�حو ا�الث
  هذه األحوالهذه ثالثة أحوال تكون للمأموم مع إمامه وال Iلو من 

ً
  .أبدا

  .وÄ ا�الة الصحيحة وÄ ا�تابعة  /  ا�حو الرابع
  : ا�أموم^ مع إمامهم فأصبح حال �
  .)وهذا هو ا�8وع والصحيح إذا سجد يسجد وëذا رdع يرdع وëذا سلم يسلم( ا�تابعةإما  �
ب^  \رمة باالتفاقجد قبل أن يسجد وهذه يرdع قبل أن يرdع ويس(يكون ا�أموم يسابق إمامه S الصالة  ا�سابقةأو  �

  ).األئمة األربعة أهل العلم عند
يعÊ إذا سجد اإلمام يسجد ا�أموم الرdن  vاAخلف ، إما يكون �لف بالرdن و�لف S الرdن( اXأخر عليهأو  �

الصحيح  وهذا \رم P ،الرdنالسجود يتأخر S الرفع من السجود ويدعو وهذا يسÒ اAأخر S  ولكنه يتأخر وëذا رفع من
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يرdع معه فال يرdع ا�أموم ح±  الفيتأخر ا�أموم و يعÊ أن يرdع اإلماماAخلف بالرdن وا�وع اiا� ، من �م أهل العلم
  وهو \رميكون اإلمام قد رفع وهذا اAأخر بالرdن 

ً
  .)أيضا

  òيث أن ،هبمعï أن ا�أموم يرdع مع إمام ،و� ا�قارنةا�وافقة أو  �
ً
هذا نسميه ، اإلمام يرdع وا�أموم يرdع معه تماما

فال ( فإن تلك åالفة �Ëة لإلمام \رمة لكنها ال تصل باXحريم مثل ا�سابقة واXأخر وا�وافقة الصحيح أنها، موافقة
  .وهذا اختالف ظاهر [ اإلمام إما با�سابقة أو اAأخر ،)�تلفوا عليه

بتحريم وdراهة اAأخر عنه أو  ¤نت üتملة فإنها üرمة [ الصحيح ولكن ¨ريمها وdراهتها ليس ا�وافقة فلما أما
   ،هذه أحوال ا�اس مع إمامهم، ا�سابقة واpالة هذه

  )�I(ا�لقة 
ام إنما جعل اإلم(: قال �ن ا�� أحديث أÂ هريرة ا�خرج v الصحيح� و� الس� السابق عن  ¤ن حديثنا S اÌرس

فارÓعوا و�ذا قال سمع اهللا �ن Îده فقولوا ربنا ولك ا�مد و�ذا  ×ؤتم به فال ùتلفوا عليه فإذا كÅ فكÅوا و�ذا رÓع
  .) صé قاعداً فصلوا قعوداً أ~ع� سجد فاسجدوا و�ذا

بإمامه ويتابعه S  وÓها تدل [ أن ا�أموم ¬ب عليه أن يتأ¸ ،جدا وأيضا كما تقدم أن اpديث روي بألفاظ كث¥ة
   .صالته 
ها ال يتقدم عليه وال يتأخر وال Iالف

  . ألفاظ ا�ديث نسأتكلم معكم ع
وÈ بعض الروايات راوية أ« ، )ا� ربنا لك Îد( فقد ورد ببعض الروايات هذا اللفظ اUي معنا ورد بألفاظ كث¥ة �

  .)ربنا ولك ا�مد(وÈ رواية أخرى ، )لك ا�مدربنا (وÈ رواية أخرى ، )ا� ربنا ولك ا�مد(داوود 
وا�þف  �
ها ثابتة عن ا�   فهذه األلفاظ الواردة، األلفاظ الواردة ذكرت ألنها ذكر وËتاج اإلنسان إ� ضبط وهذه

ن يأé بلفظ ولك ،ال يأé بلفظ^ ،لكن ال يلفق، بل األفضل ôقه أن يأ� بهذا تارة وهذا تارة، يقول هذا تارة وهذا تارة
القاعدة ال� ذكرها أهل العلم S األذ¤ر ال�  كما �) S الرdعة اiانية يأé بلفظ آخر وهكذا(واحد S م�ن واحدة 
  .|ية األهمية هذا أمر S، وردت بصيغ åتلفة

ء وا�ناء P اهللا أفضل ألنها ~عت ب� اÖ$ أنها )ا� ربنا ولك ا�مد(:وUلك من أهل العلم من رجح أن قو�  �
�هذا ) ربنا لك ا�مد)، لكن اUي يقول ثناء [ اهللا عز وجل (ربنا ولك ا�مد(، د~ء )ا�(يعÊ  ،سبحانه وتعا

يطول ا�قام بذكرها كما ال õI [ من تتبع اpديث S كتب و ووردت ألفاظ أخرى باpديث كث¥ةتمجيد هللا عز وجل، 
  .السنة
 ألنه يعتÁ األصل العظيم S متابعة ا�أمومالعلماء ب اهتم �

ً
إنما جعل اإلمام (: �وقو� إلمامه  هذا اpديث اهتماما كب¥ا

 عليهم من أجل أن يُ اإلمام اUي wُ  فيه حª �هام) ×ؤتم به
ً
فإذا ، �م ؤتم به ويتابعونه و¬علونه قدوةع وجوده متقدما

  .¼و ذلكرdع رdعوا وëذا سجد سجدوا وëذا كÁ كÁوا و
تكون  -الصالة ~يع أفعال-وأن األفعال ، متفقون P وجوب متابعة اإلمام متابعة ¶ملةالعلم  وذكرت لكم أن أهل ����

 لقول 9ها متابعة لإلمام
ً
فقولة آم^ ي�ع ، هو قوN آم� � اإلمام فما هو؟ إال v �ء واحد فإنهم يقولونه مقارنا

 لقول
ً
ا�وضع  هذا هو )آم� - أي مباwة- و�ذا قال وال الضال� فقولوا(: �لقو�  ،اإلمام لإلنسان أن يأé بها مقارنا

  .يسابق اإلمام أو يتخلف عنه òال من األحوال أما بقية ا�واقع فال ¬وز للمأموم أن، فيه موافقة اإلمام !وزالوحيد اUي 
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  .وا�وافقة عند أهل العلم أح�م ا�سابقة واXخلف �
وسواء .ولكن الساÄ ال إثم عليه، أو سهواً  أهل العلم ~يعا اتفقوا P ±ريم مسابقة اإلمام عمداً  )إلماممسابقة ا( �

v األقوال أو v ها \رمة، األفعال ¶نت هذه ا�سابقةîف.  
قو� كما شديد ووعيد كب¥ فيمن سابق اإلمام S الرفع أو اHفض أو ¼و ذلك ب روي عنه حديث �ود�ل ذلك أن ا�   -

هذا وعيد  )أو رأسه رأس Îار ،صورة Îار أما û$ ا�ي يرفع رأسه قبل رأس اإلمام أن ©ول اهللا صورته(: � صح عنه
فحذاِر أيها األخ ا�ؤمن أن ، كب¥ والوعيد الشديد با�سخ والعياذ باهللا ال يكون إال باق<اف ذنب ،�ا�   شديد من

فإن تعجلت بالسجود أو الرdوع فإنك با�هاية ، S الصالة �ا�   لعجلة خالف هديترفع رأسك قبل رأس اإلمام ألن ا
  .ال فائدة  فما الفائدة من ذلك؟، أنك لن تسلم قبل اإلمام ستصل إ�

رdع قد هو  مثل رجل رdوعه إذا، أصحاب األعذار ا�ين ال يستطيعون ا:قاء بالرÓن أكÊ من �ظات ويستث» من ذلك
لكن نقول � إذا جاء ، فإنه لو رفع قبل اإلمام فإنه معذور، مع اإلمام فأصابه وجع شديد برأسه أو عينهيوما ع dفر، يتعبه

 ، بعدها فأومئ إيماًء وال تسابق إمامك هذا الرdن S الرdعة ال�
ً
ما  هذا، فالرdوع والسجود ال ¬ب عليك مادمت معذورا

  .يتعلق با�سابقة
  ؟ال تبطل ابق ا�أموم إمامه هل تبطل الصالة أولكن اختلف العلماء هل لو س �
  .ال تبطلقالوا أنها  اbمهور �
اإلمام أ®د واختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية والشيخ ابن عثيم^ ر®هم اهللا اختاروا  وهذا القول رواية عن والظاهرية �
بعض هذه  ) ترÓعوا وال تسجدوا وال تكÅوافال( �فقو� ، ألن األصل S ا�ì الفساد وا6طالن ؟�اذا، تبطلالصالة  أن

 عنه S عبادة من العبادات بطلت عبادته ألن أصال ومن، تدل [ أنه منì عنه ؛ألفاظ اpديث
ً
 منهيا

ً
ا�ì  فعل أمرا

Dا6 الفساد يقت Dهنا بطالن العبادة، طالنويقت Dألنه ال يمكن أن يتوعد ا�   وهذا القول هو الصحيح، فيقت� 
 [ أمر إال وهو منكر شديد ا��إ

ً
العلم متفقون [ أنه üرم وال ¬وز  وأهل، وفعل الشخص بذلك يبطل صالته، ةرنسانا

  تبطل؟ ولكن اHالف هل تبطل الصالة أو ال
 من ®وط الصالة وهو متابعة ����

ً
مام أنه لو كÁ قبل اإلأال ترون ، اإلمام وا�ي أميل N أن الصالة تبطل ألنه فقد ®طا

مع اإلمام وÁd تكب¥ة اإلحرام قبل تكب¥ة اإلمام أو موافقة � فإنه باتفاق  لو جاء أحد وص°( فإن صالته تبطل باالتفاق
ن مسابقة اإلمام أUلك فالقول  ،اpقيقة الفرق غ¥ ظاهر ؟فما الفرق ب� تكبyة اإلحرام وغyها، )صالته باطلة العلماء

   .هذا ما يتعلق òكم مسابقة اإلمام ل،هو أقرب األقوا طل الصالةتب
الوقت  ف<dع معه بنفس، ونقصد با�وافقة ا�قارنة، أهل العلم ~يعا كراهة موافقة اإلمام فا�ي عليه )موافقة اإلمام( �

  .وتسجد معه بنفس الوقت وتسلم معه بنفس الوقت
 ،كن ال تبطل الصالة عند ~اهy السلف واeلفول ،)\رمة( مكروه وأنه يعتÅ كراهة ±ريم هذا 9ه P الصحيح أنه

، أي لم يقل أحد أن من وافق اإلمام S الرفع أو S اHفض آثم بذلك $% هللا اولكن صاحبه ،v ذلك خالف علموال يُ 
ما قالوا أو S اAكب¥ أو S غ¥ ذلك أن صالته تكون باطلة، ال، ما قال بهذا أحد ح± الظاهرية لم يقولوا بهذا القول وëن

  .S ا�سابقة واAخلف فقط
ــر اإلمام( �   : باÌرس السابق أنه [ نوع^ اAخلف أwت )اAأخ÷
  الرÓنبùلف  ����    الرÓن ùvلف  ����
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 يدعو اهللا عز وجل S: اXخلف v الرÓن ����
ً
أو مثال سجد اإلمام ، جودهس  أي أن ا�أموم إذا رفع اإلمام �لف عنه جالسا

 اXخلف v الرÓن سبب v  ،ح± ما ينتقل اإلمام إ� رdن آخر، و ب^ الرفع من الرdوع والسجود�لف ا�أموم يدع
ً
وó:ا

، فا�أموم ساجد يدعو تأخر عن اإلمام S الرفع من السجود، فإنسان إذا تأخر S السجود ،بينهما تالزم، اXخلف بالرÓن
ا�أموم من د~ئه ويرفع؛ إال وقد سجد اإلمام للسجدة اiانية وجلس، فال يفرغ " اهللا أكÁ"اهللا عز وجل واإلمام قال 

فأصبح �لف ا�أموم S الرdن لت~ء سبب للتخلف بالرdن، وهو أن ا�أموم يتأخر عن اإلمام ح± ينتقل اإلمام إ� رdن 
  .آخر
يعÊ يرdع اإلمام ويرفع  ،إ� رdن آخر هو أن ا�أموم يتأخر عن اإلمام بالرdن ح± ينتقل اإلمام: اXخلف بالرÓن ����

\رم  وحكم هذا الفعل أنه فعٌل هذا 
ه åالف للسنة ، ويرفع وا�أموم لم يسجد بعد يسجد اإلمام.وا�أموم لم يرdع بعد
  .باالتفاق

  : اHالف مثل ا�سابقة واAقدم عن اإلمام هل تبطل به الصالة؟ ����
  .يعÊ �لفه، ال تبطلقال  اbمهور �
فþه اختالف عن  ،ب^ اAقدم واAأخر ألنه ال فرق، تبطلمام أ®د وشيخ اإلسالم ابن تيمية قالوا أنها واإل والظاهرية �

يدل  )إنما(ولفظ  )إنما جعل اإلمام ×ؤتم به فال ùتلفوا عليه(ا�أموم إلمامه بأقوال كث¥ة  أكد متابعة �وا�   ،اإلمام
ªpهذا اف ،[ ا S ألمرال ¬وز لإلنسان أن يفرط.  

 )ربنا لك ا�مد(هل ي8ع لإلمام أن يقول  ،)ربنا ولك ا�مد(اهللا �ن Îده فقولوا  هل إذا قال اإلمام سمع: مسألة �
سمع (قو� ، فب� أهل العلم هذا خالف ؟كما يقول لإلمام )سمع اهللا �ن Îده(وهل ي8ُع للمأموم أن يقول ، ا�أموم مثل

  ومن يقوwما ~يعا؟ ؟ومن يقول ا�انية ؟يقول األوÌ من، )ك ا�مدربنا ول(وقو� ، )اهللا �ن Îده
 أن  �

ً
ولو ترك أحدهما سهوا ، ربنا ولك اpمد ويقول بعدهاسمع اهللا �ن ®ده  يقولعليه أن  !ب ا�نفرداتفقوا íيعا

 من غ¥ أما إن ترك، سهو سجودعليه  !ب
ً
 من واجباتألنها جب واالألن ترك  باطلةتأويل فصالته  إحداهما ~مدا

 فإن صالته تعتÁ باطلة، وëن ) ربنا لك اpمد(أو قولة ) سمع اهللا �ن ®ده(فإذا ترك ا�نفرد قولة  ،الصالة
ً
إن ترdها ~مدا

 ¬ب عليه أن
ً
واجب، فلو ترك هذا عليه  )ربنا لك اpمد(واجب، و) سمع اهللا �ن ®ده(، ولسهولسجد ي ترdها ساهيا

  .هذا بالنسبة للمنفرد ك هذا عليه سجود سهو،سجود سهو، ولو تر
ثم يقول  )سمع اهللا �ن ®ده(االثنت^ íيعا  فالصحيح من ûم أهل العلم أنه ¬ب عليه أن يقول لإلمامأما بالنسبة  �
  )ربنا ولك اpمد(
  .فقط )سمع اهللا �ن ®ده(إن اإلمام يكتö بالتسميع : ر®ه اهللا قال اإلمام الشاف¾ �

 أن) سمع اهللا �ن Îده(أنه !ب عليه بعد قول  وهذا القول الصحيح -وهذا قول أكÊ أهل العلم-اإلمام  حيح أنوالص
  .P القول الصحيح والراجح )ربنا ولك ا�مد(بعدها  يقول
  : هذا خالف ب^ أهل العلم ؟يقول سمع اهللا �ن Îده ثم ربنا ولك ا�مد ي8ع N أن ا�أمومهل  ����
  .)ربنا ولك اpمد(ثم  )سمع اهللا �ن ®ده(: يقول الشاف¾ �
  .)ربنا لك اpمد(وíهور العلماء يقول فقط  �

بتسميع  هو القول الصحيح وال ©تاج للتسميع ويكت«) ربنا ولك ا�مد( أن ا�أموم يقول فقط والقول ا�ا� وهو
 ).ربنا ولك اpمد( فعندئذ يقول) دهسمع اهللا �ن ®( فاإلمام يقول، فإن اإلمام جعل �ؤتم به، اإلمام
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  : وموافقة ا�أموم إلمامه) آميـــن: (قول مسألة �
ولكن � أن يوافق  ،يسابق اإلمام وال أن يوافقه وال أن يتخلف عليه أwت S ا�سألة السابقة أن ا�أموم ليس � أن

  ).آم^(يقول ا�أموم ف )وال الضال^(وهو قولة آم^ بعد  اإلمام S ¿ء واحد
كما جاء S بعض  األصل ح± S قولة آم^ ال نقو�ا إال بعد أن يقو�ا اإلمام .أخرجناها من اpديث �اذا )آم^(
مة 

  .)ال تسبقوÝ بآم^(الروايات لقو� 
yذلك ا�سألة فيها خالف كث v أن يوافق اإلمام N ال و�ذا قال و(: قال  �ألن الرسول ، ولكن الصحيح أن ا�أموم

  .)ذنبه فإن من وافق تأمينه تأم� ا�الئكة غفر N ما تقدم من ،الضال� فقولوا آم�
فإذا قال وال الضال^ آم^ "ولم يقل  )ما تقدم من ذنبه فإن من وافق تأمينه تأم� ا�الئكة غفر N(: قال �الرسول  �

 ،وال<تيب ا�باw تدل [ اAعقيب )فقولوا آم�(ة فþم، )فإذا قال وال الضال� فقولوا آم�( وëنما قال" فقولوا آم^
 ìمة ا�ون واضحة منه نقول ¼ن )وال الضال^(فبمجرد أن ينت
نمد بها الصوت وي�ع بها رفع  )أم^( ونسمع 

نوا يضج ا�سجد و� صوت قوي S ا�سجد �كما ثبت عن أصحاب ا�  ، الصوت Üخالف ما يفعله بعض، أنهم إذا أم ] 

  .ا�اس اUي يبخل [ رفع الصوت بآم^
  ،واحد اثن^ ويساره واحد اثن^ السنة أن يقول آم� ويسمع من þواره ����

ً
 فاحشا

ً
  ،ولكن ال يرفع شديدا

ً
 ،ولكن معتدال

  .ا�سجد � ضجة وقوة وهذا من شعائر اإلسالم العظيمة مع با� األصوات ويكون
   :قاعداً  داً و�مامه يصäحكم صالة ا�أموم قاع األخyة ا�سألة ����

 ي8ع N أن يصä وراءه قاعداً أم قائما؟ هل) اbالس(بعض األئمة يصيبه عذر فهل ي8ع للمأموم خلف اإلمام  

أن  هل ي8ع اآلن �ن صé خلف اإلمام ����، )و�ذا صé قاعداً فصلوا قعوداً أ~عون(حديث ا6اب  S حديثنا �ا�  
  : ف ب� أهل العلمخال يصä قاعداً أو قائما؟

  اإلمامإ� أن صالة  فذهب ا�الكية ر®هم اهللا تعا� /   القول األول ����
ً
ألن القيام رdن والرdوع  ،قاعداً ال تصح مطلقا

فال  ،وهو منفرد وëنما تصح صالته ،وëذا ¤ن اإلمام لم يتم هذه األرÇن فإنه ال تصح صالته وهو إمام ،رdن والسجود رdن
  .pالة هذه ولم ¬وزوا الصالة خلفهتصح اإلمامة وا
 ( � òديث ضعيف ورد S ا6اب وهو قو� كما استدلوا

ً
وهو حديث ضعيف جدا ال يثبت  )ال يَُؤم�ن� أحٌد بعدي جالسا

  .�عن ا�  
  أن صالة العاجز من األئمة جائزة عند القيام ويصä ا�اس خلفهاpنفية والشافعية  وهو قول /   القول ا�ا� ����

ً
قياما

 
ً
 ، وجوبا

ً
 ولكن ¼ن نص� خلفه قياما

ً
 .يعÊ ¬وز أن يص� اإلمام جالسا

  �بأن ا�� استدلوا [ ذلك 
ً
  .�وصé أبو بكر خلفه قائما وا�اس تأتم بصالة أÂ بكر  ��ا أصابه عذر صé جالسا

 وهو أك1 أ /   القول ا�الث ����
ً
اpديث ح± من ا�الكية  ئمةوهو مذهب اإلمام أ®د ومذهب أهل اpديث عموما

كما  أو لم يتم الرÓوع والسجود بعذر فإنا نصä خلفه قعوداً  وهو أن اإلمام و�ن صé قاعداً والشافعية قالوا بهذا القول 
 وهو جالس أش �خلف ا�   �و�ذا �ا ص° الصحابة  ،وهذا هو القول الصحيح �أمرنا 

ً
ار إ�هم بيده أن اجلسوا قياما

 فعل فارس(فلما فرع من صالته اAفت إ�هم وقال ، �وهو يص� 
ً
إنما جعل اإلمام ، والروم بعظمائها ما بالكم فعلتم آنفا

وهو  � هذا اiابت عن ا� ) و�ذا صé قاعداً فصلوا قعوداً أ~عون(ثم قال  ) فإذا كÅ فكÅوا و�ذا رÓع فارÓعوا ،×ؤتم به
  .القول الصحيح
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ل v ذلك القائل� بأنه يصäإال أن بعض أهل العلم ف ����    :قاعداً فقالوا ص�
 ثم طرأ عليه العذر �

ً
فإن ا�أموم^ يستمرون بالصالة كما حصل أل«  يفرق بينما إذا ما ¤ن اإلمام ابتدأ الصالة قائما

  .جالس �فإنه ابتدأ ا�أموم صالته قائماً فثلك أكملها قائما وا�   ،� بكر �ا ص° به ا� 
 خلفه مباwةوأما  �

ً
 فإنه ¬ب علينا أن نص� جلوسا

ً
وëال اpديث  ،وهذا üاولة للجمع ،إذا ابتدأ اإلمام صالته جالسا

و, من استدل  ،وهذا هو السنة وهو الصحيح من �م أهل العلم ،وهو جالس ~م S أن صالة ا�أموم خلف إمامه تكون
  .مقبول [ ê حال فإنما استدل òديث ضعيف أو برأي غ¥ [ خالف ذلك

  )�ë( ا�لقة
العشاء اآلخرة ثم يأ� إ�  �¶ن يصä مع ا�� ( أنه �أخرجه ا:خاري وغyه من حديث معاذ  ما حديث ا�وم هو

   .)فريضةوjنت wم N نافلة ف�نت  اآلخرةف�ن يصä بهم العشاء : قال الراوي ،مسجد قومه فيصä بهم العشاء
 أن معاذ ههذا ا�ديث العظيم في

ً
أن رجًال  �أنه ¤ن يطيل بقومه الصالة ف�ن من إطاAه  -كما هو ب^ أيديكم- � ا

فبلغ ذلك رسول  ،نªف فص°ا¤ن يطول S الصالة ف اذلك كث¥ا �عليه  شق اآلخرةمن قومه Íن يصلون خلفه العشاء 
 إذا صé أحدكم فليخفف فإن ؟معاذ يا آنت أفتان ؟معاذ أفتان أنت يا ؟معاذ أفتان أنت يا(: فقال �فغضب ا�   �
  .)ا�اجةهم الصغy والكبy وذا في

 اإلمامة وأح�مئتمام ولكن اUي يتعلق با6اب وهو أح�م اال، كثyةج v الصحيح فيه فوائد ديث العظيم ا�خرّ ا�هذا 
نب* [ ا�سلم فيها أن يعلم أنه [ ê و� الصالة ي العظيمة الفريضةهو أننا ينب* علينا أن نعلم أن هذه : واالئتمام

حيث أن اHشوع  ،وبقلب خاشع ةوجل فيؤديها بنفس مطمئن األحوال و[ ê األمور � عبادة يتقرب بها إ� اهللا عز
 كنقر الغراب ،وجل هو لب الصالة [ اهللا عز واإلقبال

ً
وال أن يصليها òرdة  ،فال خ¥ S صالة يصليها اإلنسان نقرا

كما جاء S بعض األحاديث  قلِ خشوع فيها ¤iوب اHَ  فالصالة ال� ال ،شهود العقل والقلب S الصالةوأو بغياب  دةشدي
أو الفجر أو غ¥ها من  ةخرآلسواء ¤نت العشاء ا الفريضة[ ê األحوال  ،والروايات ال� تصف هذه الصالة بمثل ذلك

   .واالطمئنانالصلوات البد أن تؤدى باHشوع 
العشاء  � ¤ن من حرصه [ الصالة أنه ¤ن يص� مع ا�  - شاب صغ¥ السنالوهو -¤ن من حرصه �معاذ  �

اiلث األول من إ� S أن تأخ¥ العشاء  � العشاء �ا S ذلك من الفضل الوارد عنه ةأخر صال �ا�   ¤ن وربما ،اآلخرة
  �  مع ا� يص� �ف�ن  ،الليل أفضل من تقديمها S أول اiلث

ً
ثم  ،�ا�   خلفأن يدرك فضل الصالة [  حرصا

ينتظرونه ح± يAء فيص� بهم صالة العشاء  واف�ن ،�نه ¤ن أقرأهم إحيث  ،بعد ذلك يذهب إ� قومه �ص� بهم
   .إماما اآلخرة

 ،إ� مسجده فيص� با�اس مباwة �ثم ¤ن ينتقل من مسجد ا�   � ¤نت مع ا� �معاذ ال� ¤ن يؤديها  الفريضة
  .��عاذ  وا�افلة�م  الفريضةمع قومه وÇنت لقومه  وا�افلة �، مع ا�  الفريضةمن هنا ¤نت �عاذ 

  : ئتمامواال أإلمامهتتعلق òكم  مهمةدل هذا اpديث [ مسائل  �
���� Ìا�سألة األو :P ففû اإلطالةفإن  ،عليهما�أموم� الصالة وال يطيل  أن السنة لإلمام أن  

ً
وربما  تثقل عليهم جدا

ا بها فال ينتفعو ،[ جوارحهم وقلوبهم العبادة� أثر Ðء [ تأث¥ هذه ذلك وÇن  ،بملل و¿ء من الضجر العبادةأدوا 
  األئمةوهذا لألسف يوجد عند بعض  ،ا�طلوباالنتفاع 

ً
ح± شق ذلك [  هداهم اهللا أنه ربما أطال الصالة جدا
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  وهو كذلك أخشع ا�اس وأك1هم تقوًى  �¤ن أرفق ا�اس وأرحم ا�اس  �و¼ن نعلم أن ا�   ،أموم^ا�
ً
مع و ،� وبرا

 
ً
  تف�ن ،اآلخرون األئمةوال بالقª الشديد كما يفعل بعض  الشديدة باإلطالة�  ال هذا ¤نت صالته وسطا

ً
صالته وسطا

  .يطيل عليهم Iفف [ ا�اس والS حقه أنه ال� فاإلمام من الس� ، S ذلك
لكن  ،¬وز òال من األحوال وأنه ال \رمأمٌر  [ ا�أموم^ ح± يضجروا اإلطالة أن إ� ومن هنا ذهب أهل العلم �

 
ً
وëنما الضابط �ا  ،جدا تنضبط بضابط دقيٍق  أنيمكن  حيث أن اAخفيف مسألة نسبيه ال ينب* عليه أن يكون وسطا

اإلمام  إ� رغبةوليس راجع ، S الصلوات ال� ¤نت يص� بها � ال� ¤ن يقرأها ا�  بالقراءةن نأé قدر ا�ستطاع أ
  .ا�أموم^رغبة  وال إ� ،اAخفيف وأباAطويل 

ن مك ،كأن يكون حسن الصوت وال يص� خلفه إال مأمومون معروفون اإلطالةأما إذا ¶ن ا�أموم� مع إمامهم ©بون 
 S قريةمنيص� S طقة معينة  

ً
وا من غ¥ إحراج ءشا فإنهم إذا أحبوا اAطويل ما ؛وال يشق ذلك عليهم يعرف بعضهم بعضا

لكن ينب*  ،فإن طول الصالة مطلب عليه، ال حرجتفق اأو حياء فال حرج أن يطيل اإلمام كيفما  [ ا6عض أو mاملةٍ 
واAخفيف قلنا  ،اAخفيف S حقه أفضل من اAطويل [ ê حالو�ذا ¤ن اإلمام  ،اآلخرينيؤذي  أن يكون إ� حد ال

  .� ا� ا�أموم^ أو بشهوته هو بل بفعل  اتال بشهو �ا�نضبط بفعل ا�   اAخفيفأنه 
  � ذلك أن ا�  العلمالفقه وأهل  نقول أن اAخفيف أفضل عند ~مة أهلوجه أن  �

ً
�ا قال �  أنكر [ معاذ أوال

 سول اهللا إ� أحب الصالة ولكن Íا ¤ن يطيل علينا معاذر الرجل يا
ً
أفتان أنت (: � غضب ا�  ،� فعلت كذا وdذاëو ا

  )؟معاذ يا
ً
كما  ،العبادةوهذا يؤثر [ صحة  ،حيث أن هذا الرجل ترك الصالة مع معاذ قطع صالته وص° لوحده منفردا

  .سيأé الâم عليه بإذن اهللا
 مع أن معاذ ،غضب منه )؟معاذ نت ياأفتان أ( قال � فا� 

ً
ولكن قد يغيب [  ،باpالل واpرام األمة¤ن أفقه هذه  ا

Íن هو مثله أحيانا وربما يتعلمها  ،هو أوÞ منه وأفضل منه نفيتعلمها Í ال�عيةالرجل الفاضل ¿ء من اÌين واpكم 
 أو دونً 

ً
ربما استفاد الكب¥ من ف ،يمكن أن يكون أحد أعلم منه أنه ال ةبلغ من العلم درج إنسانفليس ê  ،ا منه أيضا

 
ً
  .الصغ¥ كما يستفيد الصغ¥ من الكب¥ أحيانا

�  
ً
فإن فيهم الصغy  ،إذا أم� أحدكم ا�اس فليخفف(: اج v الصحيح أيضً خرّ ا� هريرةحديث أÂ قال S  �ا�   أيضا

 � هأمر من � هذا حديث صحيح ثابت عن ا�  )ف يشاءكي و�ذا صé وحده فليصل�  ،ا�اجةوالكبy والضعيف وذا 
  .باAخفيف [ ا�اس S أداء الصالة

�  
ً
قال  ،رسول اهللا إ� ألتأخر عن صالة الصبح من أجل فالن üا يطيل بنا يا: فقال جاءه رجل � أن ا��(هناك  أيضا

 ،ينرِ ف� نَ ن منكم مُ إأيها ا�اس (: قالف ئذٍ غضب v موعظة قط أشد üا غضب يوم � فما رأيت رسول اهللا: �بن مسعود ا
فال بد أن اإلنسان أو اإلمام أن يوجز [ ا�اس  )ا�اجةفإن من ورائه الصغy والكبy وذو  ،فأيكم أّم ا�اس فليوجز

ليس  ،بب ا�اس S اهللا سبحانه وتعا� وw Èعه وÈ دينه¼أن  ؛ألن هذا هو لب اÌين ،عليهم قوال يشوIفف عليهم 
   .فا�ظر إ� هذا ا�طلب ؟تؤثر فيهم هذه الصالة ما ؟كيف يصلونلكن  ،هم يصلون مطلبنعم  ،"علهم يصلون االلب أن

ج å Sرّ  هريرةوعندنا حديث أ«  ،ثم يص� بقومه � مع ا� ¤ن يص� معاذ حديث هو اUي فعندنا حديث ا6اب 
  .)إذا أم أحدكم(الصحيح^ 

 بن مسعود وأياوحديث 
ً
من  وال أتم صالةً  صليت خلف إمام قط أخف صالةً  ما(: حديث أنس v الصحيح� قال ضا

  )�رسول اهللا 
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منذ أن ¤ن  ،صليت وهو ~ش إ� قرابة التسع^ سنة عمره يقول ما �خادم رسول اهللا  �تعب¥ أنس  ،كيف اAعب¥ انظر
 ،صليت خلف إمام قط سنة S اإلسالم ~شها يقول ماثمان^ قرب  ستمر ~ش تسع^ أواو � بن تسع سنوات Iدم ا� ا
ب^ خفة الصالة  � فجمع، ¤ن أكمل ا�اس ê S ¿ء � دل [ أن ا� ، وال غ¥ه الصحابةبكر وال غ¥ه من ا أب ال

ه ءمن ورامنها وال هو يضجر  ال وهذا |ية األمر ال�� أن يص� إنسان صالةً  ،وتمامها وهذا منت¹ الفقه ومنت¹ العلم
  .وهللا اpمد

����  
ً
v  ويقرأ، لفّص ا�ف�ن يقرأ فيها بطوال  ،v الغالب األعظم أنه ¶ن إذا صé صالة الصبح يطيل فيها� ¶ن هديه أيضا

  .ويقرأ v العشاء والظهر والع¦ بأواسط ذلك ،لا�غرب بقصار ا�فّص 
 
ً
 ألنوما ذلك إال  ،ربما قرأ با�عوذت^ بصالة الفجر �وÇن  ،باألعراف S ا�غرب أنه قرأ مرةً  �ثبت عنه  لو أطال أحيانا

وUلك نقول خاصة S زماننا هذا ا�اس اآلن  ،راF اpال � ةمطلق لم يقرأ قراءةً  ،راF اpال ال� هو عليها �ا�  
ال ينب* [ : نقولوال% هذا إن هذه  وا�نطقةوتأé بسياراتها وتذهب يم^ ويسار با6ت هذا  كث¥ةأصبحت حواGها 

ويتأكد ذلك  ةثنان أو ثالثة أو ع�األنه ربما مر بهذا ا�سجد  ؟لم اإلطالةيطيلوا ح± لو ¤ن íاعتهم Ëبون  أن ئمةاأل
  وال	يعةS ا�ساجد ال� [ الطرق الكب¥ة 

ً
ألنه أحبوا  ؟لم ،أن يقرأ اإلمام فيطيل عليهم فإنه يشق [ ا�اس جدا

 فنحن نعينهم [ ذلك ال ،ير� اهللا سبحانه وتعا� وجل [ ما أحبوا أن يؤدوا فرض اهللا عز ،أن يصلوا الصالة فأرادوا
  خفيفةوأيضا ال نتنازل فنجعل الصالة  ،ننفرهم من ذلك

ً
يشعر بها باHشوع وال باHضوع هللا سبحانه وتعا� وتأث¥  ال جدا

  ،ذلك [ جوارحهم و[ قلوبهم
ً
  .�¤ن رسول اهللا كما  بل نكون وسطا

 يوهو أنه ينبP Ô اإلمام أن  :يث ا:ابداألوÌ من ح الفائدةهذه 
ً
 ،ب� اXطويل واXخفيف الشديد كون صالته وسطا

  .العلم ذلك هذه ا�سألة األوÌ أهلكما يقول  ةخف هايعÆ أنها تكون تامة في ،سطاوأن يكون صالته خفيفة ق
  : ا�انيةا�سألة  ����

  همةموهذه مسألة 
ً
أعظم من أجر  الفريضةألن أجر  فريضةوÇنت �  �مع ا�   اآلخرةيص� العشاء  �¤ن معاذ  جدا

 افÇضتهتقرب إW عبدي ب&ء أحب إü Wا  ماو(: وجل أنه قال فيما رواه عن ربه عز � كما ثبت عن ا� ا�افلة 
   ).عليه

فتجمع  فضيلة � والصالة S مسجده فضيلة �خلف ا�  ألن الصالة  � مع ا�  الفريضة �Uلك ¤ن يص� معاذ 
 
ً
¬علها  ¤ن وëنما ،نافلًة كما قا� بعض الفقهاء وهذا خطأ ��جعل صالته مع ا�   �يكن معاذ  مفل ،الفضيلت^ íيعا

¶ن يصä  اً عاذن مإ(: قال ا�سألةألن بعض الفقهاء كما سيأS é هذه  ،نافلة مثم يأé ويص� بقومه و¬علها � فريضة
  .د�ل عليه وهذا ¨كم ال )بقومه الفريضةثم يصä  ���� مع ا�� ا�افلة

دل هذا  ،ويص� خلفه قومه وهم مف<ضون ،وهو متنفل اآلخرةمعاذ ح^ ¤ن يذهب إ� قومه ويص� بهم العشاء  �
وهذا هو الصحيح من  ،فل خلف ا�ف<ض[ أنه ¬وز أن يص� ا�ف<ض خلف ا�تنفل وا�تن � �قرار ا�  ëالفعل منه و

   .�م أهل العلم
صحيحة أنه ¬وز للمتنفل أن يص� خلف ا�ف<ض وا�ف<ض يص� خلف ا�تنفل بال فرق û الصالة  /   القول األول ����

 مأ®د ر®ه أصحاب اإلماممن ختارها ا�حققون اعن اإلمام أ®د و� ال�  وروايةالشاف¾ ر®ه اهللا تعا� قول وهذا هو 
 او ،ةبن قداماهللا تعا� ¤

ً
 ةوíاع ،عثيم^بن الشيخ ابن باز واالشيخ  العالمةوشيخنا  ةبن تيمياشيخ اإلسالم  ختارها أيضا

  .من كبار أهل العلم واpمد هللا رب العا�^ ةوíاع ،األ6ا� خوالشي ،من أهل هذه ا6الدمن أهل العلم 
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  .!زئ أن ذلك ال وا�الكيةوقول األحناف  اpنابلةعند  :وهو ا�شهور /   القول ا�ا� ����
 األشياءمن أعظم  ا�يةقالوا ف�نت  .)إنما جعل اإلمام ×ؤتم به فال ùتلفوا عليه(: قال �أن الرسول [ ذلك ستدلوا او 

ف	 عدم  �  ألن ا� ؟ذافيه �ا فيه ما االستدالللكن هذا القول وهذا  .با�ية³تلف عن اإلمام ح±  فنحن ال
  .)فإذا كÅ فكÅوا و�ذا رÓع فأرÓعوا(: ختالف عليه قالاال
  : بد�لا6اطنة ولم يذكر األمور  الظاهرةواألقوال  الظاهرةاألفعال  � ذكرف) مناقشة القول بعدم اإلجزاء(

 ال	يةتقرأ S الصالة  فال يلزم أن تدعو كد~ئه وال أن ال	يةأو الصالة  ةأنك تص� خلف اإلمام S الصالة ا�هري �
  خاصة؟باإلمام فيها  تأ¸جزء من الصالة فلماذا ال ن والقراءة ،بل تقرأ بما شئت

يطلع عليها أحد وëن ¤ن الغالب أن  ال ا�يةكذلك : يعلم بها أحد قلنا يطلع عليها وال هذه ال القراءةن إ: فإن قالوا �
S بيته أو ألي  الفريضةيعÊ اإلنسان يص�  ،ش�لإتب· أنها üل  ولكن ،يصليه و� أول ما الفريضةيص� قد اإلنسان 

 ال�عيةذلك من األح�م  سبب ثم يبدو � ويص� S ا�سجد مع ا�سلم^ لزوال العذر اUي مانع � من الصالة و¼و
  .واألمور ال� تذكر S مثل هذا ا�وطن

 
ً
 S بعض  ،هذا اpديث حديث ا6اب ؛لمتنفل والعكسل [ ê حال هذا ا�Ìل [ أن ا�ف<ض يكون إماما

ً
وأيضا

 )فريضةفN Ï تطوع وwم (: بن حجر قال الراويااpافظ  اهُ حَ حÜ َص  روايةالروايات S هذا اpديث و� S الس� و� 
  .بن حجر S الفتحاوصححها اpافظ 

 
ً
بأصحابه أربع ص° ف ،فرضه رÓعت� �¶ن  �أن ا�� صالة اHوف  ،¤ن يص� بأصحابه صالة اHوف � ا�  أيضا

¤ن فرضه �  وال بد أن ا�  ،أخرى طائفةصلت معه  �  صالها�ورdعت^ أخرى ال طائفةرdعات رdعت^ صلت معه 
  .أحد منها البد ،تكون األخ¥ت^ األو�ت^ أو يا ،أحد هات^ الرdعت^

 اiانية ا�رةاUين صلوا معه S  الصحابةولكن  ،ض^ وهو مف<ضS ا�رة األوÞ مف< �اUين صلوا مع ا�   فالصحابة
  .S صالة اHوف ¤نوا مف<ض^ وهو متنفل

  � واآلخرينولكن األصل عند أهل الفقه وأهل العلم ناهيكم بسيد األول^  ،عكساوëن شئت 
ً
يبدأ  أن اإلنسان دائما

  بالفريضة
ً
صلت  �ال� صلت مع ا�   الطائفة اiانيةن [ ê حال ف� ،وجل عند اهللا عز ألنها أفضل وأعظم أجرا

  .ئتمام ا�تنفل با�ف<ض وا�ف<ض با�تنفل [ حد سواءايدل [ صحة جواز  Íا ،متنفل �وهو  ةمعه و� مف<ض
  v ذلك لوال إش�جواز صالة ا�فÇض با�تنفل  :إذن الراجح �

ً
 وا�سألة ،ذكرت ال� األدلةوتدل عليه  ،وهللا اpمدإطالقا

  .ذابه كتöنفيها تطويل أك1 من هذا لكن 
   ؟هل !وز للمأموم أن يقطع صالته إذا نابه �ء v الصالة: ا�ا�ة ا�سألة ����

َ ُيْبِطلُوا �: وجل يقول ألن اهللا عز أن يفعل ذلك إال لعذرN !وز  لكن ال ،اbواز: الصحيح من �م أهل العلم
َوال

ْقَمالَُكمْ 
َ
  �أ

أنه البد للمأموم  وهذا هو القول الصحيح من �م أهل العلم ،كن إذا قطعها وجب عليه أن يستأنف مÍ مازال العذرول
اUي ¤ن يص� مع معاذ وÇن معاذ  �أن الصحا« ا�ليل  ةود�ل هذه ا�سأل ،أو لغ¥ه Íن يقطع الصالة أن يعود فيص�

   .� ا� نكر عليه فلم ي، قطع صالته وص° لوحده ؟ماذا فعليطول عليهم 
ستطاع ا فتنت الرجل ح± ما) ؟معاذ أنت يا أفتانٌ (�عاذ  �و�ذا قال ا�   ،فدل [ أن فعله صحيح لكنه خالف األصل

ولكن  ،åطئ إ� ذلك لقال � أنت åطئ ومعاذٌ  �وز أو تبطل أو ما ولو ¤نت صالة الرجل ال ،وقطع صالته وص° لوحده
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أن نقول للناس وال يعÊ هذا الâم  ،فأنكر [ معاذ ولم ينكر [ ذلك الرجل اpاجةخر ا6يان عن وقت ؤي ال �ا�  
   .تندفع ال� ال الشديدةولكن نقول إنما باألمور ، إذا نابكم ¿ءاقطعوا صالتكم 

 : مثال ����
ً
  رجل أثناء الصالة سمع �اخ أحد أبنائه �اخا

ً
 طع الصالة وتذهب ل<ى ماتق امرأةيقطع الصالة أو ؛ عظيما

 إهذه  واpالةيمكن أن يص� اإلنسان  ألنه ال، حصل
ً
S  ا�واصلةم ال يستطيع معه للو شعر بمغص أو أ مثالً كذلك  ،طالقا

 
ً
  الصالة ال جالسا

ً
 ،تؤدي الصالة مادمت دخلت بها فقطأن فإنه ليس ا�قصود  ،طع الصالةاقبأس  فإننا نقول � ال وال قائما

  .ؤديها [ الوضع ال�� اUي Ëبه اهللا سبحانه وتعا� ويرضاهوëنما ت
  : به ةاألمور ا�تعلق ضنذكر بعالبد أن  فيها �ء من اXفصيل ةلكن ا�سأل �
بما هو  اpاجةتندفع  والبد أن يكون هذا العذر Íا ال ،والعذر اpاجةإال عند  !وز \رم ال وهو أن قطع الصالة أصالً  

  .أد� منه
 ،عليك بالطرق ا6اب وألحّ  ثم بعد ذلك طرق عليك أحدٌ  ،با6يت ا�افلةأو  الفريضةلو جاء إنسان وأنت تص�  Ê مثالً يع

   :نقول
�Ìذهب ا¼رف وامش وأنت تص� سواء ¤نت ا6اب أمامك أو خلفك أو عن يمينك أو يسارك احرج  ال /  الصورة األو

 إليك رجع صل كما كنت وال حرج عاوافتح ا6اب و
ً
 �كما قال  هألن اpاجةإال عند  هذا تفعل لكن ال ،S هذا طالقا

وëذا أقبل  ،وجل هللا عز ةوعباد فريضةيعبث وëنما هو يؤدي ليس أي أن اإلنسان مشغول S الصالة ) إن v الصالة لشغالً (
وجل  رحه 
ها تقبل [ اهللا عزعقله وجوا _¤ملة أي بكليته_ أقبل 3ميعتهأهل العلم  كما يقولأقبل  اإلنسان [ ربه

 الصحابةوقد جاء S ذلك آثار عن  ،تنفع صاحبها يعقل فيها وال Iشع فيها ال إذ الصالة ال� ال، فيص� صالة اHاشع^
   .فيما يتعلق باHشوع S الصالة �

قة اإلمام وأتم صالته اآلن هو نوى مفار ،نªف فص° S ناحية ا�سجد كما جاء S رواية مسلم فص° لوحدهاالرجل 
 
ً
 اهو اآلن  ،هذه أخف اÌرجات ،منفردا

ً
 ¤ن S الصف قائم ،¼رفا ¤مالً  نزوى لم يقطع صالته قطعا

ً
 فلما رأى معاذ ا

ً
 ا

  ،أطال خرج وdمل صالته
ً
  .فص° وحده ونوى أن يكون مف<ضا

 أو Sخر آص� ويعيد الصالة S م�ن يسلم منها ثم يذهب وي ،فيصليها بالþيةأن يقطع الصالة  /   ا�انيةالصورة  �
  تفعل ذلك S ا�سجد إذا نابك ¿ء ح± ال وëن ¤ن يقول ال ،ا�سجد أو S غ¥ه

ً
تريد هذا  أي أنك ال يظن ا�اس بك wا

  .معهم صلÑ  ةأو إذا زال عذرك وجئت للمسجد ووجدت íاع ،S بيتك ذهب وصلÑ ااإلمام وتقع ف� ومشاê ولكن 
وهذا  ،يندفع إال بقطع الصالة فهذا !وز أي ال ،يندفع األمر إال بها األعذار ال� القلت : ل� تبيح �ا ذلكاألعذار ا �

هذا هو خالصة  ،تندفع إال بذلك ال� ال ال�ورية للحاجةالصالة  جواز أن يقطع :هو ا�ي اختاره أهل العلم وا�حققون
  ،ذكر ألهل العلم وخالف طويليها فطويل واAفيها  ةختصار وëال ا�سألاب ةا�سأل

 ا�اجةيفعل هذا إال عند  لكن ال ،ذكرت لكم أنه !وز للمأموم أن يقطع صالته وûرج ويصä لوحده والراجح ما 
   .بالâم بهذا اpديث لالستطراديكö  وليس عندنا من الوقت اآلن ما وال�ورة

öهذا ولعلنا نكت S ديث ال�يف ا�بار بما ذكرتpالصالة �شوعهذه وا�أموم^ [ أن يقبلوا [  األئمة أحثك وا، 
 ،نه سبحانه وتعا� جواد كريمإوجل أن يتقبل منا ومنهم وأن يرزقنا اإلقبال عليه واHشوع واإلنابة إ�ه  اهللا عز سائالً 

 [ صالته مقبل^ [ فنص� �نتعلم صفة صالته  �أن نص° [ هدي ا�   ��دي نبينا  موافقةوأن ¬عل صالتنا 
  .اهللا بكليتنا
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  )÷�(ا�لقة 
قَْرُؤُهْم لِِكَتاِب اهللا�ِ (: � قَاَل َرُسوُل اهللا�ِ : َمْسُعوٍد َرÑَِ اهللا�ُ َقْنُه قَاَل  َقْن ابْنِ 

َ
َقْوَم أ

ْ
ْعلَُمُهْم  ،يَُؤمå ال

َ
ِقَراَءةِ َسَواًء فَأ

ْ
فَإِْن َ¶نُوا vِ ال

ن�ةِ  åَدُمُهْم ِهْجَرةً فَإِْن َ¶نُ ، بِالس
ْ
ق
َ
ن�ِة َسَواًء فَأ åالس vِ ًما فَإِْن َ¶نُوا، وا

ْ
َدُمُهْم ِسل

ْ
ق
َ
ِهْجَرةِ َسَواًء فَأ

ْ
ا: َوِ� ِرَوايَةٍ - )vِ ال  يَُؤم�ن�  -ِسن�

َ
َوال

َطانِهِ 
ْ
 َفْقُعْد vِ ، الر�ُجُل الر�ُجَل vِ ُسل

َ
نِهِ  َوال

ْ
 بِإِذ

�
 تَْكِرَمتِِه إال

َ
Pَ َرَواُه ُمْسِلمٌ  ) بَْيتِِه.  

عظيمة وأن اUي يتوÞ  اpديث ا�خرج S الصحيح^ حديث عظيم يدل [ أن اإلمامة شأن عظيم وأنها عبادة هذا
يم!ه عن غ¥ه فتجعله أهال ألن يكون إماما للناس يمثلهم  أي أن فيه من الصفات ما ،اإلمامة إنما يتوالها òق و3دارة

 ،خالفته S اÌنيا [ إمامة الصديق �عä بن أÂ طالب يقدم نرضاه ¼ن Ìيننا كما استدل  ح^Uلك اإلمام ، S دينهم
 يدل [ عظم وم�نة اإلمامة كما تقدم معنا S ؟فهذا يدل [ ماذا ؟Öنيانا Öيننا أفال نرضاه �رضيه رسول اهللا : قال

  .اpلقة السابقة
قَْرُؤُهْم " فيؤم اثن^ أو ثالثة من باب أوÞ فأك1 يؤمهم  ،اموا اثن^ فهم íاعةأيا ¤نوا ما د" يؤم القوم"هذا اpديث  �

َ
أ

ن�ةِ  åْعلَُمُهْم بِالس
َ
ِقرَاَءةِ َسَواًء فَأ

ْ
َدُمُهْم ِهْجَرةً ، لِِكَتاِب اهللا�ِ فَإِْن َ¶نُوا vِ ال

ْ
ق
َ
ن�ِة َسَواًء فَأ åالس vِ ِهجْ  فَإِْن َ¶نُوا، فَإِْن َ¶نُوا

ْ
َرةِ َسَواًء vِ ال

ًما
ْ
َدُمُهْم ِسل

ْ
ق
َ
  .كما S بعض الروايات" إسالما" أو"  فَأ
� S ديث ال�يف أهل العلم اختلفواpهذا ا S لفظة  ،بعض األحرف S لكتاب  يؤم القوم أقرؤهم"ومن ذلك اختالفهم
   ؟لكتاب اهللا عز وجل أقراألما ا�راد ب" اهللا
ومن  ؟òيث من Ëفظ جزءا يقدم [ من Ëفظ نصف جزء هو األكÊ حفظاجل عز و هل ا�راد باألقرأ لكتاب اهللا �

هذا قال به  ،جرا وهلم ؟أو أقل من ذلك أو أك1 ما لم �بلغ ع�ة ؟أجزاء يقدم [ من Ëفظ Æسة أجزاء Ëفظ ع�ة
من القرآن  üفوظهنظرهم إ�  إنما Ëتاج اإلمام S يعÊ ك1ة اpفظ ا�حفوظ يقدم [ غ¥ه ألن الصالة ،بعض أهل العلم

   .ح± يسمع ا�اس القرآن
� û هو األتقن لكتاب اهللا عز وجل  الفقهاء إ� أن ا�قصود باألقرأ موذهب آخرون وهو األعم األك1 وهو ا�شهور من

 أنه يلحن pنا فلو وجدنا مثال شخصا أو إماما Ëفظ القرآن ¤مال إال، أقل من غyه \فوظهقراءة واألقل �نا و�ن ¶ن 
¬وز واpالة  إذ أن اللحن Ëيل ا�عï وال، اpالة نقدم عليه من Ëفظ ولو نصف جزء وهو ال يلحن فإنه S هذه ؛جليا
ا�شهور والصحيح أيضا أنه يقدم األتقن قراءة  فنقول إنه S هذه اpالة عند مذهب íهور أهل العلم وهو القول، هذه
  .ك1 حفظاضبط �ا [ من ¤ن أاألو

 ،Uلك يقدموقرآن الالصالة هو بألن ا�قصود  ؟�اذا، وذهب بعض أهل العلم كما تقدم إ� أن األك1 حفظا هو اUي يقدم
مادام wطنا هذا ال�ط فمعï هذا أنه ، أن نضمنه wط ال يلحن لكن هذا القول البد ح± نقول أنه مقبول البد

  .ويقرأ قراءة صحيحة فهو األقرأ [ ê حال ¤ن Ëفظ كث¥ا إذا ،سيكون هو األقرأ
 ،ال أثر � كب¥ دقة �ويد وبلوغه الغاية وا�هاية وåارج اpروف تكون S الغاية وا�ودة فهذا ال� � أما الفروقات �

،  يؤثروأما ما زاد عن ذلك فال ،الواجب S الصالة وëنما ا�قصد أن Iرج األلفاظ بالطريقة الصحيحة ويأé باAجويد
  .[ من هو دون ذلك لكن لو تساووا فيقدم األتقن قراءة

القراءة أو األك1 حفظا من جهة العدد عدد  فيكون عندنا خالف أهل العلم هل يقدم األقرأ من جهة الوصف وصف
حب ومذهب بعض أهل العلم وهو اUي اختاره صا ،üفوظهقراءة وëن قل  مذهب ا�مهور أنه يقدم األتقن ؟ا�حفوظ
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  الكتاب الشارح
ً
   .الحظوا هذا S الصالة، عندكم الصنعا� أنه يؤخذ األك1 حفظا

���� ) 
ً
قدموا أكÊهم حفظا قدموا (: ¤ن يقول �يدفن شهداء أحد  ��ا ¤ن ا�   )استدالل القائل� باألكÊ إتقانا

لك1ة  القÁ ال Ëتاج إ� قراءته إنما يكرم ألنه S ؟S اللحد ¬عل Íا ي� القبلة �اذا ف�ن يقدم )آنأكÊهم أخذا للقر
  .فيقدم إ� القبلة üفوظه

لكن لو قلنا بأن ما قا� بعض أهل  ،حفظا ا لألك1بعض أهل العلم قال ال أن هذا ا�Ìل مقصود أن هذ )فائدة لطيفة(
 العلم يكون صحيح
ً
 لم يكن أحد منهم يلحنو ،¤نوا يتþمون بلسان العرب الفصيح �الصحابة  أن Ëفاكمفإنه ال  ا

قوة القراءة وجودتها S الغالب ال�  فهم إذا ¤نوا أك1 حفظا فهم متساوون S ،أصال ال û Sمه وال û Sم اهللا عز وجل
القرآن بدرجة يعÊ تكون غضة طرية كما أنزلت [  إتقانقليل و�  أما الزيادة كما أwت قبل ،� القراءة الالزمة

  .يلحنون ف�نوا األك1 حفظا يكونوا لمالصحابة ، لكنه ال يؤثر S الصالة كتأث¥ اللحن ،قدر مهمفهذا  �ا�  
   بأنه األك�Êالقائلاستدالل ( ����

ً
قال  ةقال S حديث عمر بن أ« سلم �بأن ا�   اإلمام الصنعا�استدل  )حفظا

 سفرة í� Sيعا وجاءوا يتعلمون من ا�   أسلمواولكن كما تقدم معنا أنهم ¤نوا جاءوا و )و×ؤمكم أكÓÊم قرآنا(
: �متقارب جدا فقال  أن يأمرهم بذلك يقول �م صلوا ألن 
هم تعلموا ومستوى حفظهم �فأراد ا�   ،واحدة

   .ف�نوا يقدمون األحفظ ،متقاربة S ا�ودة ألن قراءتهم)و×ؤمكم أكÓÊم حفظا(
وا�ي ال يلحن وأكÊ حفظا P ، علم أن يقدم ا�ي ال يلحن P ا�ي يلحنال و R P حال الصحيح من �م أهل ����

  .هذا هو القول الصحيح، وهلم جرا ،ال يلحن وأقل حفظا ا�ي
  ؟هل يقدم األقرأ أم األفقه وهو األعلم بالسنة : ا�سألة ا�انية �
   .ة �صلا�ف نآ الشارحة للقرألن السنة � ،أي أعلمهم بال�ع )أعلمهم بالسنة(: ��ا يقول رسول اهللا  

  : واستدلوا [ ذلك قالوا نقدم األفقه لكتاب اهللا أ®د اإلمامإال األئمة األربعة قول : القول األول ����
 ،فيهوأما الفقه فإنه واسع وËتاج أشياء كث¥ة ، إ�ه S الصالة قدر مضبوط بأن القدر اUي Ëتاج /   اÖ×ل األول ����

اإلمام ولو ¤ن  Ëصل فيها نقص أو خلل سببه عدم فقه ذلكأن ب وأساس ألنه I? [ الصالة األفقه مطل فتقديم
  .فقدموا األفقه P األقرأ، حافظا قارئا

للقرآن الكريم -وأقرأ أم� : أنه قال م أبا بكر الصديق معقدم S الصالة �ا مرض قدÜ  �ا�   أن /   اÖ×ل ا�ا� ����
Êالصالة؟ قالوا  أقرؤهم أ« بن كعب فلماذا لم يقدم - يع S ن هذا داللة [ أن األفقه مقدم [ من دونهإأبيا.  
أقرؤهم لكتاب اهللا فإن ¤نوا S  ��ا رتب رسول اهللا  هوهو أن ،ن اpديث خرج åرج الغالبإقالوا  /   ا�الث اÖ×ل ����

قال ألن  ؟�اذايم األقرأ هنا ثم العالم بالسنة وهو واألفقه خرج åرج الغالب تقد أنه: قالوا، القراءة سواء فأعلمهم بالسنة
نتجاوز ع8 آيات حÍ نتعلم ما فيهن  ولم نكن(¤ن أقرؤهم هو أفقههم كما جاء S حديث ابن مسعود  �الصحابة 

  .)فتعلمنا العلم والعمل: من العلم والعمل قال
وأ« حنيفة S ا�سألة وأصحابهم أنهم قدموا األفقه [ األقرأ للحاجة ا�اسة � ذا د�ل األئمة اiالثة مالك والشاف¾ ه

ودة وقراءة 3الفقه ال ينضبط Ëتاج إ� ¿ء كث¥ منه �الف القراءة يكتö بقراءة الفا¨ة  وألنه القدر ا�حتاج من
  .بعض السور

اختيار األئمة أرباب ا�ذاهب ر®هم اهللا تعا� وهو  من وقول عدد من ا�حقق^ قول اإلمام أ®دوهو : القول ا�ا� ����
أح�م  القول بأن تقديم األفقه P األقرأ أنه غy صحيح و�نما البد أن يكون اإلمام يعرف أنر®ة اهللا عليهم  ا�حقق^
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ن فقيها يعرف أما أن يكو ،اإلمامة يعرف أح�م اوëذا ¤ن إمام ،البد أن يعرف أح�م الصالة ،كأي مسلم يص� الصالة
هذا اUي يكون فيه اAفضيل ب^ شخص  ،فلما يفاضل ب^ إمام وآخر ،وëنما هذا S ا�فاضالت فقط، ال ؛S السنة مطلقا

  .وآخر
  : )مناقشة أدلة القول األول وهو تقديم األفقه( ����
، Ëتاج إ�ه من الفقه غ¥ مضبوط ال والقدر اUي ،القراءة مضبوط أدلة اUين قالوا أن القدر اUي Ëتاج إ�ه من وأما �

أقرؤهم لكتاب اهللا فإن ¶نوا v القراءة سواء  يؤم القوم(: قال �لكنه åالف للنص فإن ا�  ، جيد ن هذا قولإنقول 
  .رتب فنحن ال ³الف ال<تيب �ا�  ، أي الفقه والعلم )فأعلمهم بالسنة

  �أما قو�م أن ا�   �
ً
 �من هو قال عنه ا�   نه قدم أبا بكر مع أن S الصحابةإنقول  ،قدم أبا بكر ولم يقدم أبيا

 لكن الصحيح أن ا� ، إش�ل هذن فيإ P قولكم؟ اً فلماذا لم يقدم معاذ ،)جبل وأعلم أم� با�الل وا�رام معاذ بن(
ه إمامة عظيمة فيتقدم فيها من ألن هذ )بكر يأب اهللا وا�ؤمنون إال أبا(: � بكر كما قال ا�  بكر ألن أبا قدم أبا �

بدينه من فقهاء الصحابة  ابص¥ اوëن أبا بكر ~�، من جهة العدالة واAقوى والورع واHوف من اهللا عز وجل هو أحق بها
  .�الصحابة من فاقه S ذلك S بعض ا�سائل  ومع هذا نقول أن من ،الكبار اUين ال يشق �م غبار

إذ ، عليكم ال لكم نقول أن هذا د�ل، ن هذا خرج åرج الغالب عن الصحابة أنهم األفقهأنهم قالوا أ األمر اآلخر �
البد أن يكون ، تساوي S الفقه فهنا تساوي دقيق أن كونهم يكونون متساوي^ فيدل [ أن مهما ¤ن لن يكون هنا

تاب اهللا ثم األعلم باpالل واpرام والفقه تنب* هنا ا�شاحة وا�فاضلة فيقدم األقرأ لك هناك واحد أفقه من اآلخر فعليه
  .S دين اهللا عز وجل

 ه Sومن الصحابة من هو دون، القرآن ولكن لم يكن ذا فقه به الøء اiا� أننا "د من الصحابة أيضا من ¤ن يقرأ �
ê الفقه فليس S الفقه والقراءة سواء ذلك S هم
  .الصحابة 

� Uيؤم (: يقول �لفائدة لل<تيب إذا كنا نقول أن ا�  ا ما ؟الفائدة منها م �ي ذكره ا�  األمر اآلخر أن ال<تيب ا
 ؟هذا اAنويع يدل [ ماذا) ن ¶نوا v السنة سواءإبالسنة ف القوم أقرؤهم لكتاب اهللا فان ¶نوا v القراءة سواء فأعلمهم

واAعقيب هذه ا�سألة  الفاء تدل [ ال<تيب" فأعلمهم"وقو�م هذا يفسد ال<تيب " الفقه"غ¥  اءقراإل يدل [ أن
Þاألو.  
إذا ¶نوا v القراءة  ،والراجح أن القراءة �ء والفقه �ء آخر ،مرجوح إذن القول بأن األقرأ لكتاب اهللا هو األفقه قول �

اهللا عز وجل وهو  ألقرأ لكتابوهو تقديم األفقه بعد ا ،هذا هو القول الصحيح من �م أهل العلم، األفقه سواء فيقدم
  .يالرأ الكتاب اختار هذا vوأيضا الشارح عندكم  ،اختيار اإلمام أÎد

   .أكÅهم سنا v بعض الروايات، Ä األقدم هجرةS تقديم اإلمامة  ا�رتبة ا�ا�ة �
 تقديم اإلمام Ä ا أن ا�رتبة ا�ا�ة vولكن ا�شهور عند اpنابلة والشافعية وغ¥هم 

ً
pديث مالك بن  ألكÅ سنا

pالصحيح عندما قال ا�  ا S ما(� ولصاحبه  �ويرثÓÅهذا ) و�ذا ح�ت الصالة فليؤذن أحدكما و×ؤمكما أك
  اويرث وصاحبه أسلماpمالك بن ، اpديث متفق عليه

ً
 لكن واحد ،ةوهجرتهم واحد ،تهم متقاربةءقرا ،íيعا

ً
 امنهم ا

 [ مَ  األكÁ �أكÁ من اiا� فقدم ا�  
ً
  .دونه نسنا

 ثم  األفقه ثم األقرأ: إذن
ً
ويرث اpكمالك بن -فإن ¤نوا S ا�جرة سواء  ،إذا علم ا�جرة األقدم هجرةثم  األكÅ سنا

 فإنه يقدم  -وصاحبه
ً
   .األكÅ سنا
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 عند االستواء أنS رواية عن اإلمام أ®د  �
ً
الرواية  واختار هذه، م ا�جرةلعظ ؟�اذا األقدم هجرة مقدم [ األكÁ سنا

 اختارها شيخنا الشيخ ابن عثيم^، اهللا S ا�غÊه ر® ةابن قدام
ً
فتكون  ،اpديث جاء فيه ال<تيبألن  وهو األقرب وأيضا

األقرأ : يم يكون [ ال<تيب اAاóداpديث واUي عليه ا�حققون وتنªه األدلة أن اAق إذن الصحيح اUي دل عليه
إن ¤ن هناك هجرة كما حصل  األقدم هجرة ثم بعد ذلك، األفقهي هو ثم األعلم بدين اهللا عز وجل اU، اهللا لكتاب

ثم ، كفر إ� بت إسالم هذا القول اUي عليه أهل العلم ر®ة اهللا عليهم للصحابة أو من يأé يعÊ ناس يهاجرون من بت
، فإن تساووا S القراءة والفقه انتقلنا إ� أيهم أقدم هجرة، نا إ� أيهم أفقهإذا تساووا S القراءة انتقل، األكÅ سنا بعد ذلك

لكن  ،يتفقون طبعا هذه اف<اضات يعÊ نادر أن "د ا�اس، فإن ¤نوا متساوي^ S القراءة والفقه وا�جرة فأكÁهم سنا
هذا القول اUي عليه أهل العلم  فإن جهلت هذه فيق<عون بينهم ،ا [ أحدقد õI [ بعض ا�اس ويقدم أحدً 

  .وا�حققون من أهل العلم
���� Ä حال القراءة R P نيف ويعرف ، األصلpين وأح�م ال�ع اÌاألقرأ لكتاب اهللا هو األصل إذا ¤ن يفقه أح�م ا

 .لعلملكم من ûم أهل ا وهو الصحيح اUي ذكرته ،هذا |ية ما S هذا اHالف ،االئتمام أح�م اإلمامة و

، األقدم سنا /   األقدم هجرة /   األفقه /   األقرأ: األربعة هذه بعض الفقهاء ر®هم اهللا ذكروا مراتب أخرى بعد ا�راتب
 ،نسبا ففاأل® فإن تساووا S اAقوى والورع: بعضهم زاد مرتبة قال، األت´ واألورع: قالوا قالوا فيه مرتبة خامسة

  .األ~ل وجهاالست أو السبع فيأé  ن تساووا S هذهإبعضهم قال ف
ألن ا�   ،اAفصيل اUي ال دا� � ما يذكره بعض الفقهاء S كتب الفروع الفقهية ال د�ل عليه وهو 
ب من حقيقةً  

والفقه واألقدم هجرة  اإلقراء؛ �يتساوى ا�اس S األربعة أشياء ال� ذكرها ا�   ويندر أن، ذكر أصول الøء �
تصلون معهم S ا�سجد وأردتم تستخرجون ثالثة أو أربعة  ذلك لو òثتم اآلن í Sاعة ا�سجد اUين، نادر اذه والسن

 ¼ن نكتö بهذه ،يعÊ هذا أمر واضح ومعروف عند ا�ميع، �دون وال اثن^ أحيانا وÌوا S يوم واحد ال يمكن

mالس العلم ذكرها بعض  من ذكرها ال يمكن أن تذكر S بل إن هناك تفاصيل حقيقة ربما استح ،األربع وال نفصل
 طبعا أنا أقصد بالفقهاء يعÊ قلة ،هذه ا�سائل ال� ال تليق وÇن ينب* أن ¬نبوا كتبهم مثل ذكر ،الفقهاء عفا اهللا عنهم

بتعظيم السنة  وبا�صوص وëال وهللا اpمد فقهاء اإلسالم كتبهم مليئة باH¥ وباألدلة ،أيضا منهم من ا�تأخرين منهم جدا
كتبهم مليئة بالعقل والفهم والفقه ر®ة اهللا  لكنهم ر®ة اهللا عليهم ،يتفاوتون ما ب^ مستقل ومستك1و ،واpمد هللا

  .عليهم íيعا
 إمامة( الصغرى نسبا S اإلمامة فاألwأما مثال أن يقدم األت· [ ، نه [ األربعة هذهإتساووا ف نقول أنهم إذا نإذ

شيخنا ابن عثيم� رجح أن األت´ مقدم P  لكن ،نسبا وبعضهم عكس فاألwوأما اإلمامة الكÁى فيقدم  )الصالة
وëنما يذكر أهل العلم كما قلت لكم سابقا هذا من باب االستطراد ومن  ،نسبا لو حصل أنهم تساووا v ذلك فاأل®

  .األربع السابقة فيحتاج إ� ما ذكره الفقهاء ربما و� حاالت نادرة أن يتساووا S ألنه ،باب اUكر
هذه األربع وما ذكره  ،األكÁ سنا أو األقدم إسالماة األقدم هجر حكم ~م S االئتمام يص� با�اس األقرأ األفقه اهذ

   .تساووا S با� األمور الفقهاء هذا S حال
  : م إمام راتب~اعة w إذا ¶ن األقرأ أو األفقه ح� v مسجد قوم: مسألة �
   .ألن اإلمام الراتب مقدم عليه ،األربع 9ها ولو ¶ن من يصä خلفه أفضل منه v هذه ،ن اإلمام الراتب يقدمإف -
- v إنسان مثال معك äكذلك لو جاء يص äال (: �لقو�  بيتك ولو ¶ن أقرأ منك أو أعلم منك فإنك أنت ا�ي تص
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 v بيته أو v أما  ،هو أقرأ وأعلم منك فهذا ¿ء طيب فإذا أذنت أن يص� بك من )سلطانه إال بإذنهيؤمن� الرجل الرجل
S ا�ساجد ال� ال إمام  �مك رسول اهللا قدÜ ال، : نقول �مÊ رسول اهللا قدÜ  أن يص� كذا òكم أنه األقرأ األفقه يقول أنا

مهم جدا وهو أنه لو ص°  و�ذا معïً  ،ده S ا6يتوجو هذا من حيث ،أما أن تقدم مطلقا ال ،فيها أو أن نكون مسافرين
 فإذا كنت أنت ،وربما نابك ¿ء وحصل لك ¿ء ،وأنت تعلم ظروفك ،الصالة فشق عليك S بيتك ربما أطال ابك إمام

دد فأنت ¨ ،Ëدد وقت اإلقامة إلقامة هو اUي يقول أقم الصالةباألن اإلمام أملك  ،اإلمام علمت ما هو الوقت ا�ناسب
نه سيسبب لك إش�ال من هذه إأو األقرأ واألعلم ف لكن لو جاء واحد يص� òكم أنه األفقه ،الوقت ا�ناسب لك

  .هذه مسألة مهمة، فتص� أنت به إماما، اpيثية
  :  v الصالة) و أمر ا�سلم�(تقديم ا�اكم : مسألة �

هو أوÌ بالصالة  إذا ح� ،ذلك واء ¶ن خليفة أو ملك أو غyس ،ي هو ا�اكم الواP W ا�سلم�السلطان األعظم ا�
  .ولكن إذا أناب أحدا فإنه يصä ،ألنه هو الواW ،¶ن v أي م�ن ولو ،ولو ¶ن هناك إماما راتبا v ا�سجد

 وجاء S اpج هومكة  �ومع هذا �ا قدم  ،نائبه S مكة �وÇن يص� با�   ،�ا جاء S اpج ¤ن [ مكة ~مل �ا�  

 ،وëنما هو اUي ص° بهم ،با�اس اpرام أنت يا فالن صلÑ  ولم يقل لإلمام الراتب S مكة S ا�سجد �اUي ص° با�اس 
 لو جاءك واحد كما تقدم قبل ،كما أنت اpال معك S بيتك ،ا�سجد إال إذا أناب أو سمح فلهذا يقدم الواó إذا ح�

  .يص� م�نك هعلقليل Íكن تقدمه و�
 ،اإلمام وأح�م ،S أح�م ا�أموم -طرقها بأش�ل åتلفة �الحظوا أن ا�  -  األخوة أح�م اإلمامة اهذه األح�م أيه

من هو األحق باإلمامة ألنها مرتبة  يعÊ ح± تكلم-هذا 
ه يا أخوا�  ،وفضل ا�ماعة ،واألح�م ا�ش<dة بينهما
اآلن لألسف وهذا موجود  ،ا�ناسب^ أن ³تار األت· ال ³تار األحسن صوتا تار األئمة³أن ينب* علينا  - wعية عظيمة

اإلمام األت· اإلمام األعلم اإلمام  اإلمام األíل صوتا أما اإلمام األحسن، ا�سلم^ ا�وم يبحثون عن اإلمام S مساجد
هم جدا S صالة العشاء ألنه نشيط وdما يقولون يستعرض الصوت يطيل ب ربما ¤ن هذا اإلمام حسن، األقرأ ال Iتارونه
S صالة العشاء جودة قراءته S الصالة فيطيل جدا، ªذا جاء صالة الفجر ال� ي�ع فيها اإلطالة قëفيها جدا ألنه قد  و
 يكون مرهق
ً
 ومتعب ا

ً
  .وهذا خالف السنة ليس من الفقه ،ا

اUي ¼ن òاجة إ� ، ينب* علينا أن "تهد و¼رص 3عله إماما إلمام اUيوحدد �ا من هو ا ،راF هذه ا�وانب �ا�  
¤ن أقرب وأت·  فإن اإلمام � شأن عظيم ذلك أن اإلمام يدعو وÓما ،سف¥ا بيننا وب^ اهللا عز وجل أن "عله إماما "عله

S السن S حال تساوي S القراءة والفقه ح± الكب¥  و�ذا الحظوا قدم ،هللا وأعلم باÌين 
ما ¤ن إجابة د~ئه أفضل
علينا أيها  فهنا ينب* ،أبعد عن الشهوات ó:ا ،ألن كبy السن أقرب إ� اهللا عز وجل ؟�اذا وا�جرة قدم الكب¥ S السن

، ن الصوتفليس ا�قصود حس ،تعجبنا قراءته كث¥ا األخوة ومن يسمعí Êيعا أن ¼رص [ أن ننتú اإلمام األت· ولو لم
لكن ما ، وëن ¤ن ب^ ف<ة وأخرى ،صوته ليس بالøء ا�ديد عليك Aخشع معه كث¥ا حسن الصوت مع الوقت يصبح

ع من ¤ن يص� با�اس ولم تكن �عمر ، وأنتم تعلمون أن الصحابة، إمام إال ولقراءته نوع من األثر S نفسك واAخش÷
íل من قراءة أّ« بن كعب وال أíشعوا ومع هذاقراءته أIاجة أن يسمعوا القرآن وò ن ا�اسÇل من قراءة ابن مسعود و 

 شي �لم يفعل 
ً
وربما ¤ن يسمع نشيجه أثناء ا�6ء يسمع  �وëنما ¤ن يص� با�اس وربما أخذته السعلة  ،من ذلك ئا

رقيق القلب ال  أبا بكر رجل يا رسول اهللا إن": تقول عنه ~ئشة ر� اهللا عنها �بكر  وأبو ،نشيجه من وراء الصفوف
 ،األت· واألورع واألعلموفا�قصد أن ³تار اإلمام األدين  )مروه فليصل� با�اس(: فقال" يسمع ا�اس القراءة من بكائه



     ))مستوى ثالثمستوى ثالث  ((                                                      )             )             نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((                         مقرر اpديثمقرر اpديث      

- ٧٧ - 

 

الورع  أقل من غ¥ه إذا ¤ن فيه من üفوظهولو ¤ن  ،لكتاب اهللا عز وجل أن يقرأ بدون pن و¼رص أن يكون هو األقرأ
  .ألن الصالة لب هذا اÌين و� بعد اAوحيد أعظم العبادات ،واAقوى

 )��(ة لقا�

اهللا تعا� ن�ع w Sح حديث جديد من أحاديث هذا ا6اب  وا�وم بإذن، توقفنا عند أح�م اإلمامة وما يتعلق بها
  .مسلم ذكر وdذا األن� إذا صلت í Sاعة اUي Ëتاج إ�ه ê ،ا�بارك
، واإلرشاد يتعاهدهم با�صح واAوجيه �صا [ أصحابه S بيان اpق �م وتعليمهم وëرشادهم وÇن حري¤ن  � الرسول

فإنه ¶ن يتخو�ا با�وعظة ، �بل أفعل كما فعل الرسول (: فقال، هم ê يومظلب منه أن يع�ا طُ  � ابن مسعودdما قال و
  .)السآمة علينا §افة
وخاصة إذا وقع ذلك ، كخطبة ا�معة أو العيدين أو إذا جرى سبب مع^ ههم [ ذلكينبفIتار األوقات ا�ناسبة  �ف�ن 

إذ أن تأخ¥ ا6يان عن وقت اpاجة كما هو ، �ا�   نبيهفإذا وقع من أحد الصحابة فعل مع^ أوجب ت، السبب آلحادهم
اHطأ فيه يعم  فإذا ¤ن ،طاء ال� تقع منهمينبه الصحابة [ األخ �و�ذا ¤ن  ،معلوم S ا�ذاهب اإلسالمية أنه ال ¬وز

  .�  و� S ذلك مسالك S |ية اpكمة، ا�اس فإنه ينبه [ سبيل العموم
اUي أخرجه ا6خاري ومسلم وأبو داوود  ماعنه حديث ا�وم حديث ترíان القرآن عبد اهللا بن عباس ر� اهللا

وأنتم تعرفون أن هذه االصطالحات ، )رواه اbماعة(بـنعÁ عنه  وهو ما وال<مذي والنسا� وابن ماجه وأ®د وغ¥هم
  :ا�ماعة Iتلف باختالف ا�صنف^ ¤صطالح رواه

[ ما قرره اpافظ عبد الغÊ ا�قدÐ وغ¥ه من أهل العلم ) ا�ماعة هروا(فأغلب ا�صنف^ يعتمدون S مصطلح  �
 يعÊ بهم إذا قال رواه ا�ماعةأنه ، غ ا�رام اUي هو مقرر عليكمر®ه اهللا S كتابه بلو بن حجراوسار عليه اpافظ 

  .أصحاب الكتب الستة رÎهم اهللا تعا� باإلضافة إ� اإلمام أÎد
فإنما يعÆ رواه  )متفق عليه( بن تيمية صاحب ا�نت´ ا�ي ®حه الشوv �j نيل األوطار فإنه إذا قالاالَمْجُد  أما ����

  .ام أÎدا:خاري ومسلم واإلم
 .فَيْعÆِ به ا:خاري ومسلم )ُمتفق عليه(ا�رام إذا قال  بن حجر v بلوغاأما ا�افظ  ����

ويعرف ما هو  االصطالحات وëن ¤نت يس¥ة إال أنه البد لطالب العلم إذا قرأ S الكتب أن يتنبه هناك اختالف S نإذ
  .اصطالح هذا اإلمام اUي جعله ُمقدمة كتابهِ 

 )عليه متفق(أما ، رواه أصحاب الكتب الستة واإلمام أÎدS كتابنا ا�قرر علينا ا�قصود به  )اه اbماعةرو(لفظة  نإذ
ح�م أما بقية الكتب فò hٌَسِبِه وهذا يُؤََخُذ S منَاِهج، فرواه ا:خاري ومسلم

َ
   .الُمَصنِِف^ S ُكتب األ

 و� بعض-، يصä فقمت وصليت معه �ونة فقام ا�� خال� ميم بِتå عند: (ابن عباس رÑ اهللا عنهما يقول

  .)عن يمينه برأ¬ من ورا( فجعلÆ �فقمت عن يساره فأخذ رسول اهللا  -الروايات

بن حجر ااpافظ ، كما قلت لكم رواه ا�ماعة واpديث، بن حجر ر®ه اهللا تعا� قال متفق عليه S كتابهااpافظ 
ªأحيانا يق  S] خريج بناًءAهذا  أنا S öديث إذا ثبت يكpخريج من  ،اAا Èن ¤ن مسلكه الغالب أنه يستوëو

  .السبعة الكتب
ُم  ،اpارث ا�ال�ة ر� اهللا عنها و� بنت ،ميمونةابن عباس ر� اهللا عنهما يقول أنه بَاَت عند خاAِِه  �

ُ
� أخت أ
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ُم ابن عباس
ُ
 فì خاAه، ؛ فì خالُة ابن عباس بالنسب�عبد ا�طلب  زوجة العباس بن، الفْضل ا�ال�ة ال� � أ

 
ً
~wسن أمه مثالً  ،حقيقة و S رد تعب¥ لالح<ام فقط �ن ¤نتm وليس.  

األلفاظ ال8عية ال !وز  أنتنبيه مهم ¤ن من أهل العلم من ينبه عليه ومنهم العالمة الشيخ ابن عثيم^  وÈ ذلك �
  .م�نها ا�ي استعملت فيه الُفتَيا وغyها إال vأن تستعمل v مقام اXعليم و

S لفظة  فال ¬وز لإلنسان أن يستعمل بعض األلفاظ S فلو ، لزوجة األب فهذا ال يكون "العمة"مقام الُفتيَا كما
 لفالُفتيَا �ت لكن يستعملها S مقام الُفتيا هذا خالف ما أمر اهللا عز وجل حيث أن، فال حرج استعملها S ا6يت

  .األلفاظ ال� يستعملها الُمْستَْف� باختالف

ةٍ  لو جاء شخص: ومثال ذلك �
َ
dتوزيع تَِر S ْت أختًا و� أحب÷ ، وقال يا شيخ ما تقول

َ
dإ�ها مْن سائِر  توفيت فُالنة وتََر

 وما إ� ذلك ،األَخَواِت 
ً
 شقيقا

ً
ا Üعم 

ً
ُخْ  ولو َسألْت ، وترdت أيضا �

ُ
ْم أ
َ
ُخٌت شقيقة أ �

ُ
خٌت S : فيقول، ٌت S اهللاهل � أ

ُ
ال � أ

 شديًدا وما إ� ذلك اِهللا لكنها ¤نت
ً
بها حبا

ُ
 هذا ليس ح، ُمؤاخية �ا و¨

ً
 wعي كما

ً
الوارثات ح±  وهذه ليست من ،ا

   .يُدخلها S الُفتيَا
مَ : يسأل: مثال آخر �

Ñ
َسل
ُ
َقبÑل َرأسها هل ¬وز ó أن أ

ُ
 لكن يتب^ أنه أراد ،نعم: ف�فيقول المُ  ،[ َخالِ� أصافحها وأ

ه ف�ن يُسميها بهذا ولم يُرد أخت أمه Ñِه زوجة عمAا6يت خالة هبل أراد بالفتيا زوجة عم، �ا S ف�ن يسميها ، éفيَأ
َستفِ� [ هذا ا�حو وعندئٍذ تتغ¥   .فينب* اÜAنبه عند اْستخدام األلفاظ، وتكون S غ¥ م�نها، الُفتيَا َي�

خذ رسول اهللا  �فقام رسول اهللا ، بُِت عند خال� ميمونة: باس رÑ اهللا عنهما يقولع ابن
َ
 �يصä فقمت عن يساره فأ

   .هفجعلÆ عن يمين بِرأ¬ من ورا(
  ؟v غرفٍة واحدةٍ  �اهللا  كيف ابن عباس رÑ اهللا عنهما بَاَت مع رسول: قد يقول قائل ����
فإن ابن عباس ¤ن عمره ر� اهللا عنه ، وليس هذا من سوء األدب ،ذلك vهذا يرجع إ� األعراف واختالف ا�اس  � 

الغرفِة ا�جاورة  الرجل S ذلك الوقت يملك الغرفة والغرفت^ واiالث ح± يقوُل �ذا الص  َغْم S ولم يكن ،ع� سن^
وëنما ¤نت  ،وëقامتها ولh ¿ءو� م�ن أكلها  ،�حجرة ينام فيها  لh امرأة من نسائه �وëنما ¤نت حجرات ا�  

أو حفصة أو جويرية خلف  أم ا�ؤمن^ سواء ¤نت ~ئشة جلست  � جاءها أحد أو جاء رجل يزور ا�  تضع الس< إذا
   .هذا الس<

 � فنام مع ا�  ،وعن أبيه ¤ن صغ¥ا كما S رواية أ®د عمره ع� سنوات�  وابن عباس �هكذا ¤ن فعل الصحابة 
 .وسادة أو ¼و ذلك أو ألقوا �، ام معهم S ناحية الفراش اUي ينامون فيهربما ن

ألن ا�رأة ال� � بأنه ليس منافياً لألدب : قالوا ؟بعض أهل العلم وجه ذلك وهو هل فعل ابن عباس ¶ن منافياً لألدب �
 فلم يكن ا�  Ëتمل أنها ميمونة 

ً
اpجرة [ أن يراه أحد أو يطلع  ذهËتاج إ� خصوصية زائدة S ه �¤نت حائضا

 وقد روي أنها ¤نت حائض، عليه أحد
ً
و[ ê حال فمبيت ، S بعض الكتب أشار إ�ها بعض ال�اح S بعض الروايات ا

  .وعن أبيه�  ابن عباس ليس åًال لألدب

وÈ بعض "  أخذ بأذ�"  توÈ بعض الروايا " برأ¬ � فقمت عن يساره فأخذ رسول اهللا" وÈ بعض الروايات قال  �
   ؟فكيف نوجه هذه الروايات ا�ختلفة ،روايات åتلفة، "بَِعُضِدي أخذ"الروايات 

االستدارة ال� أدار بها  هذه اpرdة حرdة ،برأسه وبمنكبه وأداره من خلفه �فأخذ ا�   ،يساره ابن عباس وقف عن
ا�وقف  وهو ،فأقامه عن يمينه ،ى وبعضده ثاiة وبأذنه رابعةبرأسه تارة وبمنكبه أخر �ابن عباس أخذ ا�   �ا�  



     ))مستوى ثالثمستوى ثالث  ((                                                      )             )             نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((                         مقرر اpديثمقرر اpديث      

- ٧٩ - 

 

   .�هكذا فعل ا�   ،الصحيح كما سيأé للمأموم مع اإلمام إذا ¤نا اثن^
 أقام ا�  أخذ  �

ً
ê هذه اpرÇت üمولة [ حرdة  -بمنكبه بأذنه بعضده برأسه–ابن عباس وا�مع ب^ الروايات إذا

S هذه ¨رك أك1 من حرdة  �فا�   ،بمنكبه ومرة برأسه ومرة بعضده ومرًة بأذنه ح± أقامه ذأخ فا� ، االستدارة
   .هح± يقوم ابن عباس S م�ن

مع أنه من األمام أسهل  ؟ذلك أدار ابن عباس من وراء ظهره ولم يدره من أمامه ما Ä الفائدة من � �اذا ا�� �
 : جـــوابه من وجهيـــن ���� ؟ �وا�رÓة أقل ومع ذلك فعلها ا�� 

ال مأموما وال  أثناء صالته أحد دل P أنه ال !وز أن يمر ب� يدي ا�صä �يقول أهل العلم فعل ا�  : الوجه األول
   .بينه وب^ القبلة كونعباس من اHلف ح± ال ي فلهذا ا�  أدار ابن، بهيمة وال صغً¥ا وال كبً¥ا

الصالة ©رم عليه أن  فبتكبy ا�أموم ودخوv، v N الصالة � ك�Å ودخل مع اإلمام وهو اآلن ابن عباس: الوجه ا�ا�
فيكون  ،�عباس من األمام لزم بذلك تَقُدم ابن عباس [ إمامه وهو ا�   أدار ابن �فلو أن ا�  ، يتقدم P إمامه

من  �أداره وغ¥ م�نه ا�   فلهذا ،طل للصالةفيكون عند قول كث¥ من أهل العلم مب ،هذا تقدم من غ¥ حاجة
   .اHلف

ألن مسألة  و�ن ¶ن األول وهو ا�رور ب� يدي ا�صä هو األقرب واألقوى ،العلم و)هما وجيه هذان سببان ذكرهما أهل
إذا لم  ،ال�ورةذلك عند ا�اجة أو  أن الصحيح أنه !وزوسيأé  ،تقدم اإلمام [ إمامه S الصالة مسألة فيها خالف

 !د ا�أموم م�ن
ً
هذا ، -سيأé الâم عليها– كما اختار ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية ولو أمام اإلمام يصä به فليصل�  ا
  .هذا الفعل وأدار ابن عباس �كيف فعل ا�   � تفس¥ فعل ا� 

ة بالعضد ومرة با�نكب ومرة باألذن هذه ومر أك1 من حرdة أخذ مرة بالرأس �S هذا اpديث ¨رك ا�  : مسألة �
ة بالصالةِ  فهل هذه ا�رjت، اpرÇت حرÇت متوا�ة

�
   ؟ُ§ِل

ك1ُ  وهو ،وأفضل من تقبÜل القبلة واْستقبل ربه S الصالة، لوجدنا أنه أخشع اHاشع^ S الصالة �لو تأملنا أفعال ا�  
َ
أ

 بقلبه وبدنه
ً
  .ا�اس إِقباال

م ، وËمل الفتاة الصغ¥ة وهو يُص�، لعائشة وهو يُص� يفتح ا6اب �مع هذا ¤ن ) v الصالة �Óته أمثلة P حر( Üويتقد
S ي يص� فيه ويتناول ¿ء ثم يَعود إ� جدار ا�حرابUا�وضع ا ،Áصالته فإذا جاء  بالصحابة ح± يروا ويص� [ ا�ن

Áأصل ا�ن S ا أرادت شاة، السجود نزَل ثالث درجات وسجد� 
ً
ح± ألزق  �أْن تسÀ وتمر بينه وب^ س<ته تقدم  وأيضا

  .باpائط بطنه ال�يف
ت، وأفعال كث¥ة �هذا الفعل من ا�  

Ü
أن الفعل اليس¥ S الصالة ولو ¤ن pاجة أن ذلك ال يبطل [  هذه األفعال دل

  : v الصالة و�لك أهل العلم تكلموا عن ا�رÓة، أجرها الصالة وال يُنقص
S (وهو ا�شهور عند األحناف وعند الشافعية  ،الصالة تبطلS الصالة  متوا�ة ثالث حرÇت: فبعضهم شدد وقال �

  .وقال به بعض أهل العلم من اpنابلة وا�الكية) أصحاب ا�ذهب أواسط
ويكاد يكون  ،
ها ا�ذاهب األربعةالصالة وهذا ا�شهور S  تبطل� ال�  اpرdة الكث¥ة ا�توا�ة: وبعضهم قال �

   .هو ا�وجود S كتبهم بشh ظاهر وواضح
  :ا�رÓة تنقسم إ� ·سة أقسام والصحيح من هذا 9ه أن

إال بها ؛  ¤لرdوع والسجود بل ال تتم الصالة وÄ ا�رÓة ال� أوجبها اهللا تعا� علينا: الواجبة اpرdة /   القسم األول ����
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   .والسجود اpقيú أو باإليماء سواء ¤نت بالرdوع
فيتقدم الشخص من الصف ، S الصف -مثالً – وÄ ا�رÓة ال� تكون لسد� ُفرَجة: اpرdة ا�ندوبة /   ا�ا� القسم ����

 أو رأى شي، أو يسد فرجة 3واره، اiا� للصف األول
ً
القبلة سيوقع مصيبة أو يؤذي ا�سلم^ كجهاز و¼وه فإنه  أمامه S ئا

 رأى رجال كفيًفا أو صبي أو، دم ويطفئ ذلك ا�هازيتق
ً
وال  سيقع S حفرة فإنه يُندب � أن يتقدم ويمنع هذا اUي يمø ا

 ، أو كهرباء أو أي أمر آخر، يعلم أن هناك حفرة
ً
  .مع إخوانه [ الÁ واAقوى فيها فيندب للمسلم أن يكون متعاونا

بعض أهل العلم فرق ب^ ا�ستحب وا�ندوب، والصحيح أنه [ أو ا�ستحبة وبةن أدخل S اpرdة ا�ندمَ  ِمْن أهل العلم�
أنه  �ترdها صحت صالته لكن من السنة اiابتة عن ا�   فلو رفع ا×دين v اXكبy أثناء الصالة ]ال فرق S ا�ملة

وا�وضع الرابع إذا قام  من الرÓوععند تكبyة اإلحرام وعند تكبyة الرÓوع وعند الرفع  يديه S أربع مواضع؛ ¤ن يرفع
S الصالة فحرdة ا�دين عند  � هكذا فعل ا� ، والرباعية من التشهد األول إ� الرÓعة ا�ا�ة v الصالة ا�الثية

  .مندوبة حرdة والرفع نسميها اAكب¥
فì  لم تكÊ ما ط أو �وهحك اإلنسان bسمه بشÉ بسي Ä ا�رÓة ال� مثل: اpرdة ا�باحة /   القسم ا�الث ����

  .مباحة وال حر ج من ذلك
رجله ا�مï ثم الي	ى ثم يُراوح  كأن يقدم Ä ا�رÓة ا�توا×ة من غy حاجة: اpرdة ا�كروهة /   القسم الرابع ����

كروهة ألنه أو ا�وال 
ها حرÇت م، غ¥ حاجة ¤النشغال بالعمامة أي فعل من األفعال ال� يفعلها اإلنسان من، بينها
 أثناء السجود أن يكف الرجل �ن¹ ا�  (و�ذا  ،يتالفاها قبل ال�وع S الصالة يستطيع أن

ً
 أو شعرا

ً
  .)ثوبا

 إقعاء(اإلقعاء ؛ مثل وتكون أثناء الصالة �اهللا عنها أو الرسول  وÄ ال� ن*: اpرdة ا�حرمة /   القسم اeامس ����


ه إ� غ¥  -3سمه–االAفات با�ذع  مثلأو ، هذا 
ه ال ¬وز وüرم )اiعلب اAفات(االAفات ال	يع أو  )الþب
هذه اpرÇت اHمس ال� تكون S  ،الصالة بها [ اHالف ب^ أهل العلم S هذه اpالة اpرdة üرمة وقد تبطل القبلة
   .S أك1 من حرdة¨رك أك1 من حرdة أداره من يساره ثم جعله عن يمينه  �ا�   هنا ،الصالة

   ؟امهمأما أنها حرÓة مطلقة هكذا P عوا ؟هذه ا�رÓة هل v Ä مصلحة الصالة �
ألن هذا من قبيل إنكار  �اذا؟ ،ولو قُلنا بوجوبها لََما أبعدنا و�لك Ä حرÓة مستحبة ،شك كن�ها من مصلحة الصالة ال

هذا ما يتعلق بوقوف ا�أموم من إمامه S ، عن شما� S الصالة ال ا�نكر وموقف ا�أموم من إمامه إنما يكون عن يمينه
   .اليس¥ S الصالة ليس مبطًال �ا خاصًة إذا ¤ن من مصلحة الصالة إذن العمل، الصالة

  : فائدة ونشw yا ونستكملها v ا�لقة القادمة Ä أيضا هنا ����
والصحيح ، هل األقل اثنان أم البد أن يكونوا ثالثة فأك1، لعلموا�سألة فيها خالف ب^ أهل ا ،أن أقل اbماعة هما اثنان

وهذا اpديث د�ل [ أن صالة االثن^ بهذا الشí(  hاعة باب االثنان(و�ذا بوب ا6خاري ،  يعتÅان ~اعة�أن االثن
، )صدق P هذا فُيصä معهفيت أالَ رجٌل يقوم(: �ا�سجد فوجد الصالة قد انتهت فقال ا�   والرجل اUي دخل، íاعة

   .فدل [ أن صالة ا�ماعة تكون باالثن^

  )��(ا�لقة 
  : حديث ابن عباس اUي م� S اpلقة ا�اضيةأخذنا íلًة من الفوائد من 

  .أدار ابن عباس ح^ �وفعل ا�  ، فتþمنا عن اHالف فيما يتعلق باpرdة S الصالة وتقسيمها �
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 وجه بيات ا �
ً
وبينÜا أن مبيت ا�حارم عند üارمهم ال  �بن عباس عند خاAه ميمونة S غرفة واحدة مع ا�  وأيضا

  .حرج S ذلك إذا لم يكن S ذلك 
ر [ من يُبات عنده
� Ðاأللفاظ؛ رأ S الفHا 

ً

ها روايات أخذها رسول اهللا ، أذ�، منك ، كتö، عضدي، أيضا ìوالقصة واحدة  �ف

   .مع بينها S أن هذا 
ه فعله ا�  أثناء حرdته ح^ أدار ابن عباس من شما� إ� يمينه من وراء ظهرهووجهنا ا�
 �اذا ا�   �

ً
  .ووجه ذلك عند أهل العلم ،ولم يُِدره من أمامه، أدار ابن عباس من وراء ظهره �وبينÜا أيضا

Þديث وا�وم نستكمل ما تب·، هذا ما يتعلق ببعض الفوائد األوpمن الفوائد حول هذا ا :  
  : قلب ا�ي�ة من منفرد إ� إمام ومن إمام إ� مأموم: مسألة �

ق  �وëنما �ا رأى ا�  ، [ الصالة �فلم يتفق مع ا�  ، وهو يص� �قام عند ا�   �ابن عباس 
Ü
 �قام إ� شنI ُمعل

   .S الصالة �ع ا�  فتوضأ ودخل م �قام ابن عباس ، وتوضأ منه ثم كÜÁ وص°
من  �فلما رأى ابن عباس جاء ووقف عن شما� وأداره ا�  ، هذا دخل S الصالة وهو لم ينِو اإلمامة �فعل ا�   �

فدل� حديث ابن عباس P جواز أن ينوي اإلنسان االئتمام أو اإلمامة P ، اإلمامة أثناء الصالة �وراء ظهره نوى ا�  
لم ينِو  �فا�  ، وال يلزم من ذلك أن ينوي ذلك قبل دخوv N الصالة ،ولو ¶ن أثناء الصالة ،ذه مثل هذهحٍد سواء ألن ه
 
ً
  .اإلمامة �نوى ا�   �فلما اAحق به ابن عباس ، ثم اAحق به ابن عباس، كÁّ [ أن يص� بمفرده ،أن يكون إماما

� í منه باإلمامة فجاء فوقف عن يساره كذلك لو العكس؛ لو أن رجًال ¤ن يص� ثم رأى Þاعًة تص� أو جاء من هو أو
 
ً
 فال حرج S ذلك ،وÜÁd وقال أص� بك إماما

ً
 نوى أن يكون مؤتما

ً
وا�Ìل [  ،فنوى ذلك الرجل اUي ¤ن يص� منفردا

يأتم بصالة ا�   �و بكر فصار أب، أثناء صالة أ« بكر فكÁ ��ا ¤ن يص� با�سلم^ جاء ا�   �ذلك أن أبا بكر 
� 

ً
 إ� كونه مأموما

ً
  .ولكن ا�اس يأتمون بصالة أ« بكر، ؛ فتحول من كونه إماما

أفعال اإلمامة وأح�مها أح�م دقيقة و¨تاج إ� تفقه و¨تاج من ا�سلم أن يبحث عنها وأن يسأل عنها ألنه Ëتاج إ�ها 
  .إذن v هذا ا�ديث جواز نية اإلمامة ولو لم ينوها قبل دخوv N الصالة، S يومه و�لته وهو Íا يقربه إ� اهللا عز وجّل 

 مثل موقف الكب¥ �
ً
 حديث ابن عباس ر� اهللا عنهما [ أن للص  ا�م! موقفا

ّ
؛ بعض ا�اس يقول الصبيان دل

وهو من ¤ن -ل الص  ا�م! وهذا ûم غ¥ صحيح ب، ال يصلون مع الكبار وال تصح مصافÜتهم، الصغار "علهم S اHلف
وبعضهم يقول سبع ، وبعضهم يقول ست سنوات، من Æس سنوات [ خالف S اAمي! فبعضهم يقول Æس سنوات

ويصف S الصف كما لو ¤ن رجًال ، فمن Æس سنوات فأك1 يقف من اإلمام -سنوات وأك1هم [ أنه Æس سنوات
سب ا�ماعة به

ُ
 ومعه ا�تيم �أنس و�ذا  ،سواًء بسواء و¨

ً
 صغ¥ا

ً
 –وال يسÒ ا�تيم إال من هو دون ا6لوغ-، ¤ن صبيا

 مستقًال أن صفهم صحيح، وا�رأة خلفهم �صفوا خلف ا�  
ً
وأن صالتهم ، فدل [ أن مصاّفة الصغار ولو ¤نوا صفا

لكن هذا ، قه ومطوالتهوا�سألة فيها خالف طويل م�نه كتب الف، صحيحة وال إش�ل S ذلك من جهة ال�يعة
  .ا�ديث حديث ابن عباس يدل P أن الص� ا�م�ñ موقفه v الصالة كموقف الكبy سواًء بسواء ال فرق v ذلك

مثًال �م أح�م �صهم S  ،لكن S أشياء أخرى هم مثل الكبار ،والصبية �م أح�م wعية �صهم S بعض األشياء
هذا الصغ¥  فمثالً ، و�م أح�م �صهم فيما يتعلق با�حظورات وا�منو~ت، اpج والعمرة�م أح�م �صهم S ، ا6يوع

 من üظورات اإلحرام فإنه ال يأثم
ً
 ، مثًال لو فعل üظورا

ً
وهنا أحب أن ، لكنه يُثاب [ فعله، وال يلزم و�ه أن يفعل شيئا

 ،والصحيح أنه نعم مرفوع عنه القلم، يبلغ مرفوع عنه القلمأنبه إ� تنبيه مهم وهو أن بعض ا�اس يقول أن الصغ¥ ما لم 
فإذا بلغ ، حÍ يبلغ ،فإنه يؤجر ويؤجر ا�ي علمه عليه �أما إذا فعل ما ©به اهللا ورسوN ، قلم اXأثيم إذا فعل \ظوراً 
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ً
 لكن قبل سن ا6لوغ هو ال يأثم لو فعل üظور، ¶ن N أجراً ¶مالً كما يؤجر ا�îفون عموما

ً
يعÊ لو فعل أي üظور ال ، ا

 توسعوا S ذلك وال ، يأثم به
ً
وUلك توسع بعض ا�اس S إ6اس بعض الصبيان مثل أن يلبس اUكر مثل 6اس األن� أحيانا

يلبس األن� فهذا للصغار ال حرج وأمره واسع �الف بعد ، أو لو لبس خرز S قالدة وهو ذكر أو العكس، حرج
 فبعد ا6لو، اþAيف

ً
 موقف الص  S الصالة يكون عن يم^ اإلمام، غ ال ¬وز ¿ء من ذلك إطالقا

ً
  .إذا

يعÊ م± رأيت رجًال يص�  ؟لكن هل هذا مطلق، إ� أنه ¬وز أن تُص° ا�افلة í Sاعة � دل حديث ابن عباس �
اهللا نريد أن نص� الوتر أو ما إ� أو أن تتواعد مع أصحابك وزمالئك S يوم مع^ تقول و ؟الراتبة تروح أنت تص� معه

 ê اثن^ تأتون تصلون قيام الليل، ذلك
ً
 ، ترتبون يوما

ً
  ؟هل هذا جائز مطلقا

سواًء ب�ب  ،الصالة v ا�افلة ~اعًة إذا لم تكن P سبيل اXواعد واXوا%ا�دي ا�بوي الكريم أرشدنا إ� أن ، ال
  .أما ما عداه فال !وز ،وهو اXعليم؛ كأن يعلمهم الصالة فهذا جائز أو إذا ¶ن wا سبب، موعد أو ±ديده جائز

فإن هذا يسن فيه ، مثل قيام رمضان و� ال<اويح أو اAهجد ،وأِذَن �ا الشارع S أداء بعض العبادات [ سبيل االجتماع 
و مع أهل بي� R ×لة v السنة أو لكن أن يقال أنا أقوم الليل مع زمال( مع أصحاÂ أ، سنÜهُ  �االجتماع ألن ا�  

نة وال !وز åأو أخص شهراً دون شهر فهذا خالف الس Wأغلب الليا.  
ولوال ضيق الوقت pدثتكم عن أمور دقيقة  ،والسنة ¨تاج مّنا إ� فهم دقيق، هذا هو القول الصحيح من �م أهل العلم

Ü̂ �م اpق S ا�سألة �فنهاهم ا�  ، امع الصحابة �ا ظنوا أن األمر مطلق هكذ �فعلها ا�   و[ ê ، عن ذلك وب
  . حال فقيام رمضان ¬وز باالستمرار

 _لو مثًال إنسان جاءه ~رض 
ً
وقام أحد األخوة وÇنت قراءته جيدة للقرآن أو وجدته قام S نصف  _وقد سافرتم íيعا

لكن أن يكون ، ال إش�ل S ذلكو، م�نك أن تقوم وتص� معهوبإ، وأراد أن يص� فال حرج، الليل أو قام S ثلثه األخ¥
وëنما تدخل  ،فهذا خالف السنة وليس من السنة S ¿ء _تتواعد أنت وëياه_ هذا [ سبيل اÌوام أو [ سبيل اAواعد

Uين يفعلون ê ا، [ ا�اس üدثات بسبب استحسانهم بعقو�م وآرائهم مع حرصهم [ ما ير� اهللا سبحانه وتعا�
¥Hالفة للسنة ال نقول أنهم ال يريدون اå اآلن 

ً
هم يريدون اH¥ وهم أناس Ëبون اH¥ وËبون ا�نة وËبون اهللا ، أفعاال

  .اؤولكن أخط �وËبون رسو� 
  ): وترك ا6دع �أثر عن ابن مسعود وأ« م̧و األشعري S اتباع ا�  (

¤نوا S الكوفة ، �عندما جاء هو وأبو م̧و األشعري ، قوم اUين mتمع^ S ا�سجد�ا رأى ال �و�ذا قال ابن مسعود 
إ�  � فلما جاء أبو م̧و األشعري، وابن مسعود أرسلهم عمر �علموا ا�اس اH¥ ويصلون بهم أبو م̧و األشعري

 
ً
  مسجد الكوفة وجد حلقا

ً
 : وÈ وسط هذه اpلق رجل يقول �م ،حلقا

ً
 ، سبحوا ع�ا

ً
فيكê Á حلقة كأنه ، كÁوا ع�ا

ما قال أبو  �فلما سمع ابن مسعود ، فلما رأى أبو م̧و هذا الفعل تغ¥ وذهب إ� ابن مسعود ÁIه بما رأى، يقودهم
 ¬ر رداءه �م̧و 

ً
 منه  )مثل اUي نلبسه S اإلحرام(يعÊ ح± لم يلبس الرداء ، خرج ابن مسعود |ضبا

ً
 �غضبا

 S ع هلكتكم": مسجد الكوفة وقالفوقف عليهمõوعليكم باألمر العتيق فقد ، اتبعوا وال تبتدعوا، يا أمة \مد ما أ
لكم P اهللا أال  -و� رواية ضامن-أحصوا سيئاتكم إ� ¶فل ! وآنيته لم تك,، لم تُبَل  � هذه ثياب \مد! كفيتم

 
ً
فليس ê ، "كم من باٍغ للخ¥ ال يصيبه": فقال، عبد الر®نما أردنا إال اH¥ يا أبا : فقالوا، "يضيع من حسناتكم شيئا

 ¥Hطئ، يصيبه –ولو ¤ن من أهل الزهد والعبادة-من أراد اI يع  �و�ذا البد أن نتبع ا�  ، فقدí عنا Üفاهللا سد
 أê S ¿ء فإنه  �فالبد أن نتأ¸ با�  ، �األبواب ال� توصل إ�ه إال باب üمد 

ً
  ،تقانا قلبا

ً
نا فؤادا Üوأحسننا ، وأبر
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فهل يُعتقد أننا سنفعل ، �وëن اجتمعنا 
نا S كفة وهو S كفة فإنه يرجح ، ûماً وأتقانا هللا و, ¿ء هو أفضل منا فيه
 إال د�ا عليه �وما مات   ،�حاشاه  ؟؟فعًال أحسن من فعله

ً
فهل ي<ك �ا خ¥ االجتماع [ صالة ، إال وما ترك خ¥ا

بهذا إذا ¤ن [  �إنما أِذن �ا ا�  ، نقول ال !S غ¥ قيام الليل ونقول ¼ن سنجتمع ونص� قيام الليل مع بعض ا�ماعة
  :سبيل الوفاقسبيل الوفاق ال [ سبيل االتفاق؛ 

ً
الوفاق أي اAوافق موافقة من غ¥ تواعد؛ كأن يقوم شخص يص� خاشعا

 ، يكون [ سبيل اAواعد واالتفاقلكن ال  ،فال حرج ،فيقوم بعض ا�اس معه
ً
أو يكون [ سبيل اAعليم أحيانا

قوموا ألص� لكم كما : قال: حيث قال مالك بن اpويرث، كما فعله بعض الصحابة، �تعلمه كيف يص� صالة ا�  
ف ص° ا�  إ� ألص� لكم وما أريد الصالة ولكن أريد أن أعلمكم كي: وقال عن نفسه، الصالة �¤ن رسول اهللا 

وهذا اUي قرره ا�حققون من أهل العلم ، أما أن يكون [ سبيل اÌوام فهذا خالف السنة، فهذا جائز ألن � حاجة ،�
  .من أرباب ا�ذاهب

  ، ومن أراد االس�ادة S ذلك فليقرأ ûم اإلمام الشاط  ا�ال5 ر®ه اهللا تعا� S كتابه االعتصام �
هذا ما يتعلق ، كذلك وقد قرر ذلك مشاIنا ر®هم اهللا ،وابن القيم ،ابن تيمية ر®ه اهللا S كتبه أو ûم شيخ اإلسالم

 إذا ¤ن [ ، فì ليست [ سواء؛ بعضها يُ�ع باستمرار كقيام رمضان، بصالة ا�افلة í Sاعة
ً
وبعضها يُ�ع أحيانا

  .òال من األحوالوأما ا6ا� فال ي�ع ، سبيل الوفاق ال االتفاق كما تقدم
بمن يص� سنة العشاء  با�تنفل فال حرج أن يص� فريضة العشاء تقدم معنا S دروس سبقت أنه ¬وز أن يأتم ا�ف<ض

ألن األصل S ا�سلم أن ، �اذا؟ولكن نقول هذا األصل فيه أنه ال يتكرر ، ال حرج أن يدخل معه ويص�، مثًال الراتبة
Þصالة ا�ماعة األو �Ë ،يص� هكذا، هذا هو ا�خاطب به والواجب عليه 

ً
فهو خالف ، أما أن يتأخر ويكون دائما

 
ً
  .هذا ما يتعلق بصالة ا�افلة í Sاعة، السنة أيضا

 ؟إذا صé ا�أموم الواحد مع اإلمام فما هو م�نه: مسألة �
 كبyاً 

ً
  .ال خامس wا، ×م� أو الشمال أو اeلفاألماكن أربعة؛ إما األمام أو ا، أهل العلم §تلفون v هذا خالفا

�  
ً
  .إ� أن موقف ا�أموم من إمامه يكون عن يمينه وأن هذه � السنة –إال سعيد بن ا�سيب-فاتفق العلماء íيعا

  .أنه عن شما� وروي عن سعيد بن ا�سيب ر®ه اهللا تعا� �
  .أنه يكون P يم� اإلمام والصحيح ما ذكره أهل العلم لكÊة األحاديث الواردة v ا:اب

 من سادات اAابع^ ومع هذا ، وبا�ناسبة أحب أنبه أن سعيد بن ا�سيب إمام عظيم الشأن والقدر ر®ه اهللا
ً
وÇن سيدا

 إ� ، هذا يدل [ أن الب� Iطئون، كيف أنه ر®ه اهللا � قول åالف انظروا
ً
 üبوبا

ً
والواجب علينا ¼ن إذا وجدنا ~�ا

 يقتدى به ووجد نفوسن
ً
 ،  قول شاذ ال د�ل عليه أن نستغفر � وندعو � بالر®ة�ا إماما

ً
وأن ال نفعل ما ذكره Íا هو åالفا

، هذا صحيح أنه أعلم منا وأفهم منا ولكن هذا ال يعÊ أن تقته S اHطأ، وال نقول ال إنه أفهم منا وأعلم منا، للسنة
ة أهل العلم باألدل Üوتستغفر ، إذن نقف عن يم^ اإلمام، ة وا�صوص يقولون أنه يقف عن يم^ اإلمامفأنت ترى ~م

 من مالك والشاف¾ واإلمام أ®د وأبو حنيفة، وال نقول أنا سأتابعه ألنه إمام، -ر®ه اهللا  –لسعيد بن ا�سيب 
ً
، وأ[ قدرا

 منهم وأجل منهم باالتفاق
ً
  .نفسهم لكن ال يعÊ هذا أن نقته باتفاق األئمة األربعة أ ،نعم هو أ[ قدرا

فأنا ، ولو: أwت إ� هذه ا�سألة ألنها مهمة فبعض ا�اس يُعظم شأن شيخه ح± لو خالف شيخه الكتاب والسنة يقول
إن طريق ا�دينة ال� نقصدها من هنا من هذا مف<ق : وقال الشيخ ،أسأل هذا األخ لو كنت أنت والشيخ تذهبون S طريق

نت تقطع أنت ومن معك من أهل اÁHة أنه ليس عن الشمال وال عن ا�م^ الطريق هل تتابعونه؟ وأنتم وأ، الطريق
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وال يمكن أن تعتمد [ ، ال يمكن، تعلمون أنكم لو تابعتموه لوقع لكم ¿ء من ضيق الوقت أو ا�لكة أو ¼و ذلك
ن ترJ بذلك وأنت ترى أنك لو مشيت معه ربما ول ،üبتك لشيخك وثقتك به وتقديرك وتوق¥ك � أن تتابعه [ ذلك

  فما الفارق v التشبيه؟، ومن سار معه فهو أ®ق ،هلكت
اpق أن العالم الربا� إذا أخطأ S مسألة فإن الواجب أن يستغفر � ويدF � ) فائدة v اXعامل مع أخطاء العلماء( �

وÈ ، بل نستغفر � وندعو �، معاذ اهللا، ال، أ ونفرح S ذلكوال يشاع S ا�جالس ويذكر فالن أخط ،ويطوى هذا اHطأ
 للكتاب السنة، نفس الوقت "تنب هذا اHطأ

ً
 موافقا

ً
  .ونفعل ما نراه ما ¤ن صوابا

  .أن يكون عن يمينه ؟ما ا�وقف الصحيح للمأموم من اإلمام، إذن
  : موضع اإلمام من ا�أموم والعكس ����
  .االتفاق \رمفهذا ب، لو ص° أمام اإلمام �
  .ألنه منفرد ص° خلف اإلمام وال ¬وز � أن يص� خلفه هذا باالتفاق \رم لو ص° خلف اإلمام وحده �
ال يسع عن يمينه إال  أحيانا يأé إنسان يص� فيجد اإلمام ؟هل تصح صالته مع خلو ا×م�لو ص° عن يسار اإلمام  �

أو !ذب ا�ي عن ليس أمامه إال أن يص� عن يساره  ؟v هذه ا�الة فأين يقف، وا6ا� حائط أو جدار، شخص واحد
وقد ص° ، لكن لو ص° عن شما� مع وجود ا�م^ فالصالة صحيحة، –وهو الصحيح–ا×م� ويصä معه v اeلف 

 عن يمينه واآلخر عن يساره �ا�  
ً
موقف ا�أموم  فذهب أهل العلم أن ،ثم أرجعهم خلفه، 3بار وجابر ص° بهما واحدا
واختاره شيخ ، وهذا قول األئمة ا�الثة ���� ،ولو ص° عن يساره فصالته صحيحة، من اإلمام إذا ¤نوا اثن^ أنه عن يمينه

  .اإلسالم ابن تيميه وأختاره الشيخ السعدي وابن عثيم�
  .أن الصالة تبطل أما قول ا�نابلة ومذهب اإلمام أÎد v ا�سألة ����

وهو قول ، صالة ال تبطل وأنه لو صé ا�أموم عن يسار اإلمام مع خلو ا×م� فالصالة صحيحةلكن الصحيح أن ال
هذا ما يتعلق بمسألة  ،وهو اUي اختاره شيخ اإلسالم والشيخ السعدي وíاعة من أهل العلم، الشاف¾ ومالك وأ« حنيفة

  .صالة ا�أموم عن يسار اإلمام
  ؟ لو ¶نا اثن� أين يكون موقفهما ����

كما تقدم S حديث صحيح ، لو وقف أحدهما عن يمينه واآلخر عن يساره صحت الصالةو، يكون موقفهما خلف اإلمام
وجعلهما من  �فأدارهما ا�  ، ص° 3بار وجابر ر� اهللا عنهما أحدهما عن يمينه واآلخر عن شما� �مسلم أن ا�  

   .نقول نعم جائز، رهما وأنت تقول جائزأدا �قد يقول قائل يا شيخ اآلن ا�  ، وراء ظهره
فلو ¤ن وقوفهما بهذا الشh ، جائز إذ أن جابر وجبار صليا بعض صالتهما وأحدهما عن يمينه واآلخر عن يساره) تعليل(

؛ وهو هذا هو القول الصحيح،  بإ~دة الصالة �مبطًال لصالة أحدهما الواقف عن الشمال للزم من هذا أن يأمره ا�  
وشيخنا الشيخ ابن عثيم^ ر®ة اهللا عليه وُذكر ذلك عن شيخ اإلسالم ابن تيمية ر®ه ، ار الشيخ السعدي ر®ه اهللاختي

ز ذلك Üمه أنه جوû ثنايا S اهللا تعا�.  
أما أن يصä أمامه أو ، عن إمامه أن يكون عن يمينه فلو صé عن يساره صحّ  -الواحد–إذن ا�وقف الصحيح للمأموم 

  .فال !وز ôال من األحوال إال عند ال�ورة كما سيأ� الæم عنهخلفه 
  ؟ هل تصح الصالة أمام اإلمام

  ؟هذه مسألة يسأل عنها ا6عض هل تصح الصالة أمام اإلمام �
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وهذا قول ~مة أهل العلم فإن امتأل ا�سجد كما S بعض ا�ساجد  نقول الصالة أمام اإلمام ال تصح إال عند ال�ورة
، ا6الد ح^ تكون ا�ساجد صغ¥ة ال تتسع فيضطرون للصالة S الشوارع ال� أمام اإلمام وتكون متسعة بعض

 عليهم
ً
 S ، ف« هذه ا�الة يكون الصحيح جواز وصحة الصالة، فيصلون فيها فيكون اإلمام متأخرا

ً
كما Ëصل أيضا

سجد خاصًة S �لة سبع وع�ين واللياó الفاضلة فال وÈ ا�سجد ا�بوي يمتلئ ا�، ا�سجد اpرام S مكة S رمضان
 S ا�ساجد الصغ¥ة فإنهم يصلون S خاصة 

ً
تتسع الشوارع ا�حيطة با�ساجد من اHلف وÈ بالد ا�سلم^ عموما

 للتقدم [ اإلمام ألنه ال يوجد م�ن إال بهذا الشê ،h واحد يأé بسجادة ويص� ،الشوارع
ً
وحينئذ  ،فيضطرون أحيانا

وهو اختيار شيخ ابن تيميه اإلسالم وابن القيم والشيخ  ،فالصالة صحيحة وهذا هو القول اUي دلت عليه ال�يعة
 مذهب األئمة اiالثة ، السعدي والشيخ عبد العزيز ابن باز وابن عثيم^ والشيخ األ6ا� وíاعة من أهل العلم

ً
وهو أيضا

، لكن عند غy ال�ورة ال !وز، أنه عند ال�ورة !وزورواية عن اإلمام أ®د  ر®هم اهللا مالك ولشاف¾ وأ« حنيفة
 ، ولو تقدم بطلت صالته P الصحيح

ً
بل !ب عليه أن ، فال !وز لإلنسان عند االختيار أن يتقدم P إمامه إطالقا

  .والتومن أراد االس�ادة والبسط فعليه مراجعة كتب ا�ط، هذا ما ذكره أهل العلم، يتأخر
هل يقف \اذيه أم يقف متأخراً عنه قليالً كما ، إذا ¶نا اثن� ووقف ا�أموم عن يم� اإلمام ا�وقف الصحيح: مسألة �

  ؟تقول الشافعية
 وال !وز N أن يتأخر عليه قليالً 

ً
وا�Ìل [  ألن السنة ا�حاذاة ،الصحيح أن يقف بمحاذاته أي üاثالً N وðاوراً N تماما

وÈ بعض الروايات ، يدل [ ا�حاذاة"  فقمت إ� جنبه": فقو�، "فقمت إ� جنبه": قال S اpديث �أن ابن عباس  هذا
  ."فقمت ôذائه"

أي إذا ¤نا اثن^ يقفان  )إذا ¤نا اثن^ ،باب يقوم ا�أموم عن يم^ اإلمام òذائه سواء(: و ا6خاري ر®ه اهللا بوب [ ذلك
 ال يتقدم عليه وال يتأخرسواء òذائه تمام
ً
 ، ا

ً
  .بل يقف عن يمينه تماما

، وأنهم أخذوا من لفظة اإلمام أنه يتقدم وأنه S األمام، v هذا مبناه P االستحسانما ذكره األئمة الشافعية ر®هم اهللا  �
 
ً
 يكون حال ا�أموم ولو ¤ن فهم يقولون إذا ¤ن األمر كذلك فإنه أيض، كما يتقدم معï ،و�ذا يتقدم اإلمام بالفعل حسا

ً
ا

 
ً
 فيكون متأخرا

ً
 عنه ح± تب· 
مة اإلمام باقية �ذا اإلمام اUي يص� بهشيئا واحدا

ً
هذا ما ذكروه ر®هم اهللا تعا� ، يس¥ا

أقام ابن عباس  �بل إن اiابت أن ا�  ، �اiابت S سنة الرسول هو ال أنه وقلت لكم أن هذا مبÊ [ االستحسان 
 عليه: ولقال �ولو ¤ن هناك تقدم أو تأخر 6ينه ا�   ،وجعله عن يمينه �

ً
ألن هذا üل  ،فأقامÊ عن يمينه متأخرا

 وëنما استحسنه بعضهم ر®ة اهللا تعا� عليهم
ً
   .االهتمام وبيان ومع هذا ابن عباس ما ذكره وما ذكره أهل العلم إطالقا

 )��(ا�لقة 

داود والنسا�  جه ا6خاري S صحيحه وأبواpديث اUي خرÜ  وهو ،يتعلق بأح�م اإلمامة حديثنا ا�وم حديث مهم فيما
  وأ®د وا6يهú ر®هم اهللا

ً
  : íيعا

فذكرت ذلك ، صل إ� الصفأقبل أن  تفرÓع ،راكع وهو �إ� ا��  يتانته: قال عن نفسه بكرة رÑ اهللا عنه اأبن أ
  زادك: (�ا��  فقال W �لرسول اهللا 

ً
م م$ : (داود فيه رواه ا:خاري وزاد أبو[ )ُعدْ وال يَ  اهللا حرصا

ُ
فرÓع دون الصف ث

  ])إ� الصف
مام وهو مشتمل P فوائد ئتاإلمامة واال هذا ا�ديث الصحيح فيه فوائد كثyة يتعلق بما ±ت الصدد الæم عليه أح�م
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  : مثالً  فمن ذلك ،أخرى غy ما يتعلق باإلمامة
 وما إ� ذلك �بمهامه  مع حرصه [ القيام �أن ا�   �

ً
 وحاكما

ً
 وقائدا

ً
 وخطيبا

ً
 ومعلما

ً
¤ن بالصحابة  �فإنه  إماما

 حسن اAعليم 
ً
 معلما

ً
  .�رفيقا
 وال تعد(: �� ا�   � فقال د~ ،ذكر � ما فعل �بكرة  ون ذلك أنه �ا ذكر � أبمو �

ً
فد~ � ا�  ) زادك اهللا حرصا

�  Ñبعض الروايات جاءت أن ا�  ، فه ولم يشدد عليهولم يُعن S� ع دون الصف ثم دخلdي رUسأل أيكم ا S الصف، 
 وال تعد ( �فقال � ا�   أنا يا رسول اهللا: فقال أبو بكرة

ً
   .) زادك اهللا حرصا

 بالرفيق  اAوجيه ،فاAوجيه اpسن
ً
يعتقد أنه فعل ذلك  ل فعال وهوأن من فع وأيضا فيه ،ا�اس يُساعد [ قبول اpق أوال

 خ¥ جزاك اهللا: �أن يُد~ � باAوفيق يقال  ؛اpسنو اهللا ةيبت* مرضا
ً
وغفر اهللا لك وال شك أن هذه ا�ية طيبة وأن هذا  ا

  .نساpاألسلوب هذا الفعل Ëتاج إ� توجيه فتستعمل معه األسلوب األمثل و ولكن هذا الفعل خطأ، الفعل طيب
  تشجيع للمتعلم أنه Ëسن فيهفإنه ، أو هذا األسلوب أسلوب تربوي ~ó القدر هذه الطريقة

ً
أل«  �و�ذا قال ا�  ، دائما

 (بكرة 
ً
أي ال ) وال تعد(لكن اAعليم ا�هم  ،حرصت أن تدرك الصالة ورdعت دون الصف نكأ[  )زادك اهللا حرصا

  .إن شاء اهللا تعا�، الفعل كما سيأé بيانه تُعد �ذا
 ِ̈ فإن ، هذا ا�جلس لعل اهللا سبحانه عز وجل أن يرزقنا وëياكم ُحسن اAعليم بها فهذا من الفوائد ال� أحببت أن أ

وتعا� هبة للمعلم أن يعلم  فإن اAعليم هو من اهللا سبحانه ،العلم أمثالكم فإنه ¬ب عليه أن يتعلم كيف يُعلم من تعلم
¥Hللناس  �ا كما جعل رسو� و¬عله اهللا عز وجل هادي ،ا�اس ا 

ً
َعالَِم�َ �هاديا

ْ
ل
ّ
ِ  رÎًََْة ل

َّ
َناَك إِال

ْ
ْرَسل

َ
ر®ة،  � وفه � َوَما أ

 �: قال اهللا عز وجل كما ،بل هو ر®ة وتوجيه وتعليم للخلق ،ليس اAعليم شدة وعنف وقوة
ً
ا َونَِذيرًاهاديا ً سّماه  �َوُمب8َِّ

  اهللا عز وجل
ً
 ومب�ا

ً
  هاديا

ً
 èَِاٍط ُمْسَتِقيمٍ � : قال تعا� كما، ونذيرا

َ
�َْهِدي إِ

َ
X فهذا موقف ا�   � َو�ِنََّك� .  

 وال تُعد(: �قو�  �
ً
  : � هل: ضبطها S َف لِ ختُ اُ : " ال تُعد"  � )زادك اهللا حرصا

  ؟من العودة إ� الøء بعد ترdه أو بعد فعله مرة قبلها دعُ ال يَ  �
   .د الرdعة ال� فعلت فيها ما فعلت تُعِ أي ال ،اإل~دة من: دتُعِ  ال أو �
  .ضبط ُذكرت S هذه الþمةعالمات هذه ثالثة ، S ا�ø أي ال �ري وت	ع: دُ عْ ال يَ أو  �
   ؟بكرةيا أبا ال تُعد إ� ماذا  أي )ُعدال يَ (أن ضبط الîمة الصحيح  -وهذا الصواب-أما لو قلنا  �

كÁ تكب¥ة اإلحرام  ،سبب ذلك أنه أحرم خارج الصفو هذا اHطأ مرة ثانية رال يعود ويكرقال بعض أهل العلم : األول
  .الصف وهو خارج

عن ا�Aء إ�  كفإن إبطاء ،تعد إ� اإلبطاء عن ا�Aء إ� الصالة أن ال �إنما قصد ا�  ، بعض أهل العلم قال ال: ا�ا�
و¨تاج إ� أن تفعل كما فعلت ر ضط تدرك أول الوقت وال تر للصالة ح±بكÑ ، فتعد إ� مثل هذا الفعل فال، الصالة خطأ

 ودخلت S الصف وهو S صالتك هذه
ً
  .أنك كÁت ثم دخلت راكعا

كمشية  د إ� فعلك هذا بأن ترdع دون الصف وتدخل وأنت تمøعُ بل مقصود ال يَ  ،أهل العلم ال قال بعض: ا�الث
 .ا6هائم S الصف

توا وأنتم أإذا أتيتم الصالة ف( الواجب عليك السكينة بل ،قصود ال تعد إ� اإلñاع للصالةبل ا�، وقال بعضهم ال: الرابع
ال (قال � يعÊ  �وا�  ، )واتسعون وعليكم بالسكينة فما أدرÓتم فصلوا وما فاتكم فأتم تمشون وال تأتوها وأنتم

 إ) تعد
ً
 يعÊ متحفزا

ً
 ،تها وأنت مطم'ائبل  ،ح± تدخل S الصالة ادّ ي< نفسك � هذا الفعل من اإلñاع وتأé م	~
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 Üدُـ عَـ ال تو( �ل أهل العلم قو� هكذا أو(.  
  وا�سألة مسألة اجتهادية - �أقرب ا�عا� إ� ما أراد ا��  �

ً
 ال تعد إ� أن ترÓع دون الصف :أقرب ا�عا� -طبعا

مرت به، وتدخل
ُ
، اإلñاع،  ذكرها أهل العلم يعÊ اإلحرام خارج الصفأن األفعال ال� وهذا ال يعÊ فإن هذا خالف ما أ

هذا اAأخر وهذا إ�  فال تعد ،فهذا 
ه من لوازم ذلك، ê هذه مقصودة ال شك اÌخول بالشh هذا، الصالة اAأخر عن
الفة و, هذه األفعال å، رdع ودخل دون الصف لكن اUي يتناو� اpكم ال�� وهو أنه، الفعل فهذا داخل ال شك

  .الâم عليه إن شاء اهللا تعا� كما سيأé، لكنها لم تبطل الصالة، للسنة
  .واإلñاع S ا�ø أي من العدو وهو ا�ري: )دُ عْ ال يَ ( اiا� الضبط �
ومع ذلك  الفا¨ة دون الصف ولم يقرأ ال تُعد الرdعة ال� فاتتك ألنه كÁ دون الصف ورdع: دعِ ـال تُ : الضبط اiالث �
الضبط األول : الصحيح ولكن ���� قال � ال تُعد الرdعة ألنها أجزأتك واpمد هللا �ا�   وdأن) ال تُعد( �ال � ا�  ق

  .لفعلك السابق ا�خالف للسنة أي من العودة )ال تُعد( �وهو قول ا�� 
إذا شاهد ا�اس راكع^ قال اهللا  فيأé ،الفعل [ سبيل االختيار  بأ« بكرة S هذا�وعليه فال ¬وز لإلنسان أن يأت

Áع أكdفإن حكمك كحكم أ« بكرة صالتك  أنت ال تفعله ولو فعلتهأما  ،� بكرة معذور وب^ � ا�  فإن أبا، ور
وأنت تفعله وأنت ~رف فربما  ،بكرة فعله S غ¥ سابق علم فإن أ«، نك åطئ فاستغفر اهللا سبحانه وتعا�لكصحيحة 

  .تكون باطلة من أنُخø [ صالتك 
اح فعلك وهذا اختيار �إأي ال تعد  ؛"دعُ ال يَ "و�ذا قلت لكم الضبط الصحيح   اpافظ ابن حجر وا�ووي ،~مة الُ�ّ

  .ال تُعد إ� فعلك هذا اختاروا أن ال تُعد أنíاعة من أهل العلم 
  ؟ صالة ا�أموم خلف الصف ما حكم: مسألة �

 فلما رأى اإلمام راكع د فوجد اإلمام يص� با�اسيعÊ اآلن جاء رجل إ� ا�سج
ً
تفوتÊ الرdعة اآلن فص° S سقال أنا  ا

Ádا� لوحده وiع، الصف اdور Áال صحيحة، اهللا أكpهذا ا S ؟هل صالته   
�íإ-، وهو قول الشاف¾ ومالك وأ« حنيفة ورواية عن اإلمام أ®د ؛إ� أن صالته صحيحةأهل العلم  هور 

ً
ذا قلنا طبعا

اح: مهورا� Ü�ُكتب ال S كتب الفقه أو S إذا ¤ن ثالثة  ،وغ¥ها فا�قصود هم ثالثة من األئمة األربعة إذا قيل ا�مهور
 فهذا يُقال  من األئمة األربعة قالوا

ً
مذهب غ¥هم  قد يكون ،اpقهو ن مذهب ا�مهور أوال يلزم ، ذهب ا�مهورمقوال

ûم سعيد بن ا�سيب ر®ه اهللا فيما يتعلق  �ا وجهنا هوهم ب� كما تقدم معنا S الâم عننصوص السنة  دل [األهو 
 صحت صالته مع اإلثم  :قول اiالثةهو القول  هذا ،من وقوف ا�أموم من إمامه عن يساره

ً
من ص° خلف الصف منفردا

  .والشاف¾ وأ« حنيفة ورواية عن اإلمام أ®د مالك قول
) خلف الصف �نفردٍ  ال صالةفإنه : (قال �ألن ا�   ؟باطلة �اذا، الصالة باطلة إ� أنمن أهل العلم وذهب آخرون  �

 االسما�افية للجنس تعمل عمل إن تنصب ) ال( ،üذوف ؟خÁها نأي، اسمها: " صالة" و ،هنا نافية للجنس) ال(
مة الـ
 ÁHَصالة ال(وترفع ا اإلمام ابن مالك  ا�افية للجنس كما ذكر ذلك) ال(ائم Ëذف خÁ د ؟ما هو تقدير اÁH ا�حذوف ،)�

 Sا�افية للجنس قال) ال( �ا تكلم عن ،ألفيته:  
  إذا ا�راد مع سقوطه ظهر***إسقاط اÁH وشاع S ذا ا6اب

 
ً
رها قد� أو نُ  ؟يحةهل ُغّقدرها بصح ؟ال صالة ماذا )صالة �نفرد خلف الصف فإنه ال(، خÁ ال ا�افية للجنس Ëذف كث¥ا

  .خالف ب� أهل العلم ؟درهاقِّ بماذا نُ  ¶ملة أو
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رها بصحيحة هم íع من أهل العلم وهم أهل اpديث قدÜ  فمن ،ومنهم من قدرها بصحيحة، منهم من قدرها بكاملة �
 أن من ص° فعليه ذهب هؤالء إ� ،أي ال صالة صحيحة؛ صالة �نفرد خلف الصف ال: وبعض أهل الظاهر وغ¥هم قالوا

  .فصالته باطلة خلف الصف
  :أصبح عندنا قوالن متقابالن نإذ 

  .بصحة الصالة مع اإلثم: أ®د اiالثة ورواية عن اإلمام األئمةقول : القول األول�
، وعليه ال تصح إتمامه وعليه إذا لم يصح اإلتمام لم تصح الصالة أن الصالة ال تصح òال من األحوال: والقول ا�ا� �
  .أن يُعيد صالته شاء أو أب عليه واpال هذه يجبف

ومع غy العذر صالته غy ، فإن صالته صحيحة امعذور من صé منفرداً خلف الصف مع العذر: القول ا�الث �
قول بعض  ، وهوعمل íيع األحاديثأ قول وسط هذا هو القول الصحيحو ا�فسإ×ه هذا القول ا�ي تطم/  ،صحيحة

والشيخ السعدي وابن باز وابن  و مشهور عن اpنابلة وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية واختيار ابن القيمالعلم وه أهل
 
ً
  .أهل العلم وíاعة من، عثيم^ واأل6ا� ر®ة اهللا عليهم íيعا

 بذا صوّ ومع ه ،مع اإلمام دخلاألوÞ رdعها دون الصف ثم  ص° جزء من صالته الرdعة ،أبو بكرة فعل ذلك معذورا 
مه ا�  فبا�هل  ه معذورفعلألن  �ا�  

ّ
 بعذر يعÊ جاء إ� الصف ووجده Íتل ه من فعل فعلêفكذلك ، �عل

ً
ما  ئا

 ،فصالته صحيحة ،خلف الصف يستطيع وص° بذل ما هألن ؟لِمَ ، فإنه يص� خلف الصف وصالته صحيحة ؛وجد ا��ن
  .هذا هو االختيار الصحيح

  ؟ماذا أفعل جئت للمسجد واإلمام يوشك أن يرÓع ولم أجد م�ن: مقد يقول قائل منك �

حديث مرفوع إ�  وهذا الفعل روي فيه ،�ص� معه للخلف ه¬ذب من الصف اً أنه !ذب واحد: أهل العلم قالوا ضبع
  ،�حديث وابصة  ا6يهú من وهذا اpديث رواه الطÁا� و �ا�  

ً
، به اpجةال تقوم  لكن هذا اpديث ضعيف جدا


ه ال يثبت عن ابن عباس واآلثار  وهذا ،أو كذا )هال� جررت رجالً (: أنه قال ماوروي أثر عن ابن عباس ر� اهللا عنه
 هذا األ، S هذا ضعيفة

ً
 ورظتب üرهذا الفعل ل ال تصح ولو فعل حاديثوأيضا

ً
نه إذا فإ ؛S الصف وجود خلل هووآخر  ا

 الراجع للخلف وصار هذا الرجل  ، الصفS الً أوجد خلالصف  من جذب رجالً 
ً
 ضطر الصف هذا إال أنيف م�نه فار|

 ،وHشوع ا�اس S الصالة ة للصفخلهذه اpرdة الكث¥ة من هؤالء ا6قية S الصف يعÊ حرdة åل، ي<اص ي<اص
فإنه �ا ، الصف األول تفويت pقه S هفي، اUي جذبه أضف إ� هذا أن S هذا تفويت �ذا الرجل ،وهذا الفعل غلط

 ؛ وال يفعل اإلنسان هذا ،ومن هنا نقول أن هذا الفعل غ¥ جيد ،عليه الصف األول ذبه ¬عله S الصف اiا� يفوت¬
ً
 إذا

  .ال �ذب أحد
  : الُفرجة v الصف: مسألة �
   ؟ذا أفعل هل أتقدم ألصP ä يم� اإلمامماف �

S م�ن S فندق S مص° وأنت تعرف أن هؤالء íيع ، سفر S S بر أوتكونوا  غ¥ك كأن يأé لن هتعلم أن إن كنتنقول 
 وال يوجد م�ن، يوجد أحد غ¥ك أنت من معك ال

ً
  .فإنه ال مانع أن تتقدم وتصä عن يم� اإلمام ا

بعدك من � نفرداً حÍ ا�ي يأم فإنك v هذه ا�الة تصä خلف الصفإذا ¤ن سيأé بعدك واحد وثالث ورابع  لكن �
  .صالتك وأنت منفرد فال حرج عليك وصالتك صحيحة منء ولو م� ¿، واpمد هللا رب العا�^ سيصþ äوارك

 يماذا 
ً
 ال ¬ر أحد ؟ماذا يفعل، جاء والصف مكتمل�ن الصحيح  اªAف وما ه ؟فعل إذا

ً
 ماذا ،ماموال يتقدم لإل ا

ً
  ؟فعلي إذا
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يُص� S موقع وموقف  لكن، ال ي� أو رdعت^ يُراص الصف ح± وëن فاتته رdعةأو يستطيع أن  ةإذا ¤ن S الصف فرج
اAفسح إنما نزل S الصالة كما قال اإلمام  و�ذا نزل S ،ويدخل بينهم، كم اهللاتراصوا ير®يقول ، صحيح يُراص ا�اس

ِيَن آَمُنوا إَِذا قِيَل لَكُ �: قال تعا�: أ®د ر®ه اهللا
َّ

َها ا� ُفّ
َ
َسُحوا َفْفَسِح اهللاåَ لَُكمْ يَا ك

ْ
َمَجالِِس فَاف

ْ
ُحوا vِ ال  قال أ®د �ْم َيَفَسّ

 تفسحوا أي تراصوا S الصف ح± ¬د اإلنسان � م�ن "نزلت S الصالة": ر®ه اهللا
ً
  .ب^ اثن^ فيص� ا

فال حرج عليك ألنك  خلف الصف صلوفإن لم �د سعة اتق اهللا عز وجل ، إذا تراصوا فإن وجدت سعة فاpمد هللا �
  .واpالة هذه ةاتقيت اهللا ما استطعت فال حرج عليك ا6ت وأنت� فَاَيُّقوا اهللاَ� َما اْسَتَطْعُتمْ �: قال اهللا عز وجل كما
 إذا جاء اإلنسان ولم ¬د م�نما  هذا ما يتعلق بالâم [ 

ً
  .حكم صالة ا�نفرد خلف الصف هذا S؟ ماذا يفعل ا

� úح ب S الصف وهو راكع�الحظوا أنه  � �أن أبا بكرة ، �ديث أ« بكرة �ا S ة ودخلwع مباdور Áفعل ؛ ك
فدل [  ،وتقدم معنا الâم S اpرdة S الصالة، بعض الفقهاء يبطل الصالة أول ¿ء ¨رك وم? وهذا ا�ø ،أشياء
 .س¥ S الصالة ال يبطله [ الصحيحياليس¥ة وا�ø ال اpرdة

  . وëنما كÁ تكب¥ة اإلحرام ورdع ،يقرأ الفا¨ة لم� بكرة أبو  �
  ؟ أو تسقط عنه هل قراءة الفا±ة هنا تكون واجبة �
سواء العجز ا�ا�  ،فا±ة الكتاب تسقط عند العجز عن قراءتها N باالعتداد بالرÓعة د×ل P أن � إقرار ا�� ���� 

ما رفعت  ومن ذلك إذا صليت خلف إمام يستعجل S القراءة ،ه الوقتأي تضيق علي؛ الزمان بسبب للشخص أو العجز
الفا¨ة وأنت لم تقرأ إال آيت^ أو ثالث من الفا¨ة ال  أرأسك من السجود S الرdعة الرابعة للسجدة اiاiة ح± أنه قر

 ال ؛كإنسانذاé ألن الفا¨ة تسقط مع العجز سواء العجز ،صحيحة ال حرج عليك كÁ وارdع وصالتك، حرج عليك
 دل اpديث ، فهذا ال حرج، لقراءةال ¬زئه ل، أو العجز بسبب الزمان الوقت اUي يقرأ فيه اإلنسانيستطيع أن يقرأها 

ً
إذا

هذا ما دل عليه فعل أ« بكرة .سواء S أول الصالة أو S وسطها أو S آخرها ،[ أن الفا¨ة تسقط مع العجز عن قراءتها
�.  
وم? S  ،جزء من الصالة تم وهو منفرد، وهو راكعم? دخل S الصف و؛ أنه رdع ودخل: يقول �أبو بكرة  �

يكون S ذلك حرج  لكن لو فعله اإلنسان üتاج إ�ه مع العذر صح فعله وال ،هذا الفعل هو خالف السنة، الصالة
  .عليه ا6تة

  : هذا الفعل ال ûلو من ثالثة أحوال ���� 
 اهللا أكÁ: قال وا�اس يصلون S ا�سجد و¬د اإلمام يعÊ أ½، يصä رÓعة ¶ملةثم ع دون الصف Óأنه ير :األوÌ ةا�ال
 ،وهو S خلف الصف أدى الرdوع ¤مالً  اآلن، ثم يرفع رأسه من الرdوع ،جالس بم�نههو Ád ورdع وهو وفقام ، رdعو

وP هذا من قال بإبطال صالة هذا ، رÑ اهللا عنه أÂ بكرة أنه ال يتناوN حديث v هذا الصحيح من �م أهل العلم
قام من  ربما يسجد ويرÓع ثم إذاأو أنه أنه صé رÓعة ¶ملة  ،للصحيح أن صالته باطلة هذا أقرب ،الرجل فقد أصاب

  .الرÓعة ا�انية قام وصé هذا صالته ال �وز
أن يرفع اإلمام رأسه  الصف ويدخل S الرdعة قبل ندويرdع يكÁ و: يعÊ ،يفعل مثل فعل أÂ بكرة �ن :ا�الة ا�انية
أما إذا ¶ن غy معذور فيه خالف v  ،فا�مد هللا وقلنا أنه إذا ¶ن معذور ،فهذا ال شك أنه مدرك للرÓعة ،من الرdوع

Âإبطال صالته لكن هذا مثل فعل أ  
ً
  .بكرة تماما

عند ~ع كبy من فهذا  د أن يرفع اإلمام رأسه من الرdوعبع لكن أن يرÓع دون الصف ويدخل v الرÓعة :ا�الة ا�ا�ة
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  .السنة لكن قلت لكم إذا ¶ن هو معذور فإن الصالة ال تبطل ولكنه فعل خالف ،باطلة أهل العلم أن صالته
  ينب* علينا أن ال يفعله اإلنسان - �فعل أ« بكرة - فعلالهذا 

ً
ا لو حصل منه [ سبيل النسيان مع موëن ،إطالقا

لكن إذا ¤ن [ سبيل  ،صالته إن شاء اهللا صحيحةوال حرج فغ¥ شعور  تªف منودخل يريد الصالة  ،بكةالر
   .يعلم أن دخو� S الصالة قبل الصف ال ¬وز ودخل فإن صالته تكون باطلة االختيار وهو

 هذا ¬ �
ً
  بطبعا

ً
 ،تكب¥ة اإلحرام هزئكع لم �فلو كÁ وهو را، عليه ê S األحوال أن يكÁ تكب¥ة اإلحرام قائما

 
ً
  .وعليه فإن الصالة واpالة هذه ال تصح أبدا

الكريمة ال&ء  نأ� اآلن إ� ا�ديث من حيث هو داللة أو حديث N فيه من ا�عا� ال8عية واXوجيهات ا�بوية �
  : الكثy وهو

 "عل الصالة شيال أن و، نراعيها ونهتم بها أن الصالة هذه عبادة عظيمة ¬ب علينا أن�
ً
واجب و®ل  هنأنقضيه ك ئا

 إذا ¤ن خالص إال أن العمل ال يكون مقبوالً وأنتم تعلمون ، بل أنا أقصد بعبادé قبول العمل ،ن�è عن ظهورنا فقط
ً
 ا

 وصواب، لوجه اهللا
ً
ْحَسُن َقَمالً �: قو� تعا� كما جاء S، �[ سنة رسول اهللا  ا

َ
يُُّكْم أ

َ
ْم ك ُ

Óقال أهل العلم ومنهم  �ِ×َْبلَُو
ن العمل إ: فقال، اهللا ثم ب^ ذلك أبو ع� الفضيل بن عياض ر®ه ،أخلصه وأصوبه: أحسن عمًال قال: الفضيل بن عياض

 لم يقبل
ً
 ولم يكن خالصا

ً
 ، إذا ¤ن صوابا

ً
 ولم يكن صوابا

ً
فالبد من اpرص [ أن يكون ، لم يقبل وëذا ¤ن خالصا

 
ً
لم ¬Áك أحد  فإذا ¤ن األصل أنك تنوي وجه اهللا، د به اإلنسان وجه اهللا سبحانه وتعا�صوق  � سنة ا� لالعمل موافقا

  وتفعل  �ا�   يلكنك تأé وتص� [ غ¥ هد، عليه
ً
¨صيل تقول �  ككأن ؟åالفة فما الفائدة من الصالة أفعاال

دخلت  يقول، ذاكري لماUي يدخل االختبار وهو  مثل الطالب ،هذا ما ينفع، عن ظهري سأرميه كأنك تقول ِ®ل؛ حاصل
وال ، ولم يسأل عن ¿ء رسب وëن جاء ودخل وهو لم يذاكر رسب، إن |ب وجلس S بيته ونام، وهو راسب، S االختبار

وال تُفرط وال  �ا�   يأن تكون الصالة [ هد حرصا لكن ،بل ¬ب عليك أن تص� ،ال، يعÊ أننا نقول ال تص�
عنه العبد  أول ما ©اسب(: وجل سيسألك عن هذه العبادة العظيمة ال� كما ثبت S اpديث الصحيح فإن اهللا عز ،عتُضيّ 

  ).هعمل فسد سائر تيوم القيامة الصالة فإن صلحت صلح سائر العمل و�ن فسد

  )��(ا�لقة 
  : ا�صل^ وهوحديث Ëتاجه ê مسلم [ أن يشهد صالة ا�ماعة مع  ،حديثنا ا�وم حديث عظيم

إذا سمعتم اإلقامة فامشوا إ� الصالة وعليكم السكينة (: يقول ����عن أÂ هريرة ا�ي يقول فيه سمعت رسول اهللا 
  رواه ا�ماعة إال ال<مذي ).والوقار وال ت,عوا فما أدرÓتم فصلوا وما فاتكم فأتموا

اpافظ ر®ه اهللا قال . ود والÇمذي والنسا( وابن ماجةا:خاري ومسلم وأبو داهنا أنهم  ا�راد باbماعةتقدم معنا أن  
يعÊ �ب^ لك أن ال<مذي مستثï من هؤالء األئمة الستة اUين أخرجوا هذا اpديث ، رواه ا�ماعة إال ال<مذي

  .ويضاف إ�هم اإلمام أ®د ر®ه اهللا تعا�
  : الصالة wا أذانان) إذا سمعتم اإلقامة(: �قو�  �
وهو أذان �ميع من 3وار  عÆ يكون P ®ف أو مرتفع وهو ما يسÃ ا×وم با�نارة أو بمكÅات الصوتأذان ي ����

و� صيغ ذكرها أهل اpديث S كتبهم ال� ، ا�سجد ومن يسمع ويبلغه صوت ا�ؤذن وهذا ي�ع فيه برفع الصوت وëعالنه
  .� أذان ال<جيع أذان أ« üذورة وأذان بالل وغ¥ه
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���� Nاألذان ا�ا� و Ãأذان� صالة (:�و�ذا قال ، اإلقامة وتس R ي هو معروف اإلعالم بوقت  ) ب�Uأي ب^ األذان ا
يعÊ أن ب^ األذان  )ب� R أذان� صالة(: �الصالة وب^ إقامة الصالة صالة أي رdعت^ يصليها اإلنسان فقو� 

  .واإلقامة
 ألنه هو وقت ال�وع S الصالة ) اإلقامة إذا سمعتم(: قو� هنا S هذا اpديث �

ً
 وتبيينا

ً
دل ) إذا سمعتم اإلقامة(¨ديدا

  هذا [ أن اإلقامة ي�ع فيها رفع الصوت اUي يسمع أهل ا�سجد فقط و�ذا 
ال ي�ع لإلقامة أن تكون بمكÁ الصوت أو تكون [ wف كما يفعل ا�وم بل السنة أن تكون اإلقامة و� أذان 

فلهذا ما يفعله ا�اس ا×وم من إذاعة اإلقامة عن ، أهل ا�سجد بأن الصالة حان وقت ال�وع فيها وا6دء بهاخاص ب
طريق مكÅ الصوت P الصحيح من �م أهل العلم خالف السنة وهو اختيار شيخنا العالمة الشيخ ابن عثيم� رÎة 

  .اهللا عليه
هات أو بمكÁات الصوت أن ا�اس �لس S بيوتها فتقول إذا سمعنا اإلقامة وقد ترتب [ هذا الفعل وهو إذاعتها با�نب

 ، خرجنا
ً
يقول لعلها تقام الصالة لعلهم يبكرون ، بينما لو لم تُعلن اإلقامة وÇنت خاصة با�سجد ل�ن ا�اس Ëرصون جدا

  .لعلهم كذا فيبادرون فتجد أن ا�سجد يمتلئ، يقيمون
سلم^ S تطبيق اإلقامة برفعها عن طريق مكÁات الصوت أصبحت تقام الصالة والعدد اUي ومنذ بدء ا�اس S بالد ا�

 سلبية ال ¨مد 
ً
 بسبب تكاسل ا�اس وهكذا ê فعل Iالف السنة البد أنه يرتب عليه آثارا

ً
S ا�سجد قليل جدا

  .عقباها
   .سعوا إ� الصالةإ� الصالة أي ال �روا وال ت) إذا سمعتم اإلقامة فامشوا(: �قو�  �
كينةَ ( � أوصيكم وأغريكم عليكم السكينة السكينة، أو  وهو منصوب [ اإلغراء أي بالفتح) وعليكم الس�

  السكينة ،وأحثكم [ السكينة أي تس¥وا مطمئن^
ً
: �فع° هذا يكون قو� ، ا�راد بها الطمأنينة وترك العجلةطبعا

  .أي عليكم الطمأنينة وترك العجلة S اإلتيان إ� الصالة و� مقامة) سكينةَ إذا سمعتم اإلقامة فامشوا وعليكم ال(
  .ضبطها القرط  وهو أحد wاح مسلم بالفتحإذن هذا الضبط اUي هو  �
أي ، جعلها من باب أنها íلة حا�ة) وعليكم السكينةُ (ا�ووي قال ال ، ا�ووي ر®ه اهللا وهو أيضا أحد wاح مسلم �

  .ل mيئكم أن تكونوا [ سكينةوالسكينُة حا
 )فامشوا وعليكم السكينةَ (وÓها روايات صحيحة  ،فتكون بالك	) وعليكم بالسكينةِ (S رواية لصحيح ا6خاري  �
  )وعليكم السكينةُ (أو 

ً
وا�راد أن يأ� اإلنسان إ� ا�سجد وهو  9ها روايات صحيحة) وعليكم بالسكينةِ (وأيضا

 يتحفز معه و يÇاد إ×ه نفسه بقوة ال يس0 إ×ها ،مطم/
ً
ألنه إن فعل ذلك دخل إ� الصالة وهو مستحفز اّ�فس  ،سعيا

 ، يعÊ نفسه ي<اد بقوة وال يقع منه اHشوع
ً
 وتكرارا

ً
أن  :وهذا أمر وهللا اpمد مستقر عند ا�ميع، و¼ن قلنا لكم مرارا

وiÇوب ، والصالة بدون خشوع ¤�سد بال روح ،الة اHشوعاHشوع S الصالة هو الواجب [ ê مسلم إذ أن لُّب الص
 فإنه بذلك سيفوت  ،فالبد أن يكون اHشوع، ا6اó ليس � قيمة

ً
إذا ¤ن اإلنسان من أجل أن يدرك رdعة يأé م	~

 
ً
 كث¥ا

ً
  .عليه خ¥ا

  : أهمية الصالة واXبكw yا ����
 من هذا ا�نطلق السنة S اإلتيان إ� الصالة أن ي

ً
 ، أé اإلنسان مطمئنا

ً
mرد أن يسمع ، إذا ¤ن يبكر �ا ؟كيف يأé مطمئنا

مع  ،تقرأ ،تذاكر، سمعت األذان وأنت S عملك ،اآلذان ي<ك ما بيده وينتقل إ� االشتغال ب�ط الصالة وهو الطهارة
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 تج دخول دورة ا�ياه دخلحتاأ تإن ¤ن ،استعد للصالةوذهب اS أي م�ن ح�ت الصالة مباwة  ،مع أوالدك ،أهلك
ثم أتوضأ وألبس أحسن ثيا« ، وأتوضأ الوضوء خ¥ وبرdة وفيه من تكف¥ اUنوب الøء الكث¥ وهللا اpمد ،دورة ا�ياه

 ،هكذا مفروض حال ا�سلم اpريص [ ما ير� اهللا ،ب^ ê أذان^ صالة ،وأتطيب وأستاك وأخرج إ� ا�سجد وأص�
ال يب· لك إال هذه األفعال ال� اعتدت فعلها و� تقربك إ� اهللا عز  ،ليلة وتنتì تموت بعد ذلكحياتك يا أM مدة ق

اye $دة وال8 (وëنما هذا اH¥ اUي يفعله بعض ا�صل^ وهو اAبك¥ للمساجد إن هذا كما جاء S اpديث  ،وجل
لكن "د أخوة S بيت واحد  يذهب، mرد يسمع األذان يعÊ إذا عوّد نفسه S شهر شهرين S سنة يعتاد وصار ،)bاجة

  ،يسمعون األذان اثن^ ثالثة ¬لسون وواحد يقوم يص�
ً
ألنه  ؟�اذا ،ربما اUي قام يص� هو أقلهم معرفة بال�ع أحيانا

¥Hرد يسمع ا�داء أن يبادر ،وهؤالء لم يعوّدوا أنفسهم، عوّد نفسه [ اm حديث فيه ضعف أن جاء ، فيحرص ا�سلم أنه
وال يزال (: أنه قال �لكن اiابت عن ا�   ،هذا حديث ضعيف )¶ن إذا سمع ا�داء ال يعرفنا وال نعرفه( �ا�  

  .فالواجب [ ا�سلم أن يبادر للصالة و¬عل الصالة با�èلة العليا S نفسه )أقوام يتأخرون حÍ يؤخرهم اهللا
ا S ،Í هذه ا�قطة أل� أرى تقص¥ كث¥ من ا�سلم^ S اpضور ا�بكر للصالةوëنما أنا تكلمت بهذا واستطردت  

 ،ح± لو لم يفوت فإنه تفوته تكب¥ة اإلحرام ،وربما فوتوا أك1 من رdعة ،ي<تب عليه من فوات رdعة أو رdعت^ عنهم
ألول ثم لم !دوا إال أن يستهموا عليه ولو يعلم ا�اس ما v ا�داء والصف ا(: �وقد قال ا�  ، يفوته اH¥ الكث¥

 � و�ذا يروى عن بعض الصحابة وعن بعض اAابع^، واpرص [ تكب¥ة اإلحرام د�ل ا�دى ود�ل اH¥) الستهموا
 عن سعيد بن ا�سيب أنهم صلوا سن^ طويلة ال ينظرون إ� ظهر رجل قط S الصالة

ً
 ؟�اذا ،وهو üمد بن س¥ين وأيضا

  .�ائما S الروضة S الصف األول وهم يصلون S مسجد الرسول ألنهم د
ومع هذا ¤ن ال يفوته الصف  ،سعيد بن ا�سيب ¤ن يص� S مسجد رسول اهللا ا�سجد اUي يؤمه ا�اس من ê م�ن

قال  باز ر®ه اهللاوأنا أذكر أن شيخنا ر®ه اهللا الشيخ عبد العزيز بن  ،فيحرص اإلنسان ،وهو ~لم هذه األمة، األول òال
فتþم الشيخ هنا  ،فقمت أقD رdعة -شوفوا مرة واحدة تأخر عن الصالة وهو رجل كفيف-أنا مرة تأخرت عن الصالة 

 
ً
 ،إمام ا�سجد ذلك الوقت ¤ن الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ ر®ة اهللا عليه من ا�شايخ الكبار اUين توفوا قديما

وأن بعض ا�اس يقول ح± إنه قال بعض طالب العلم ، أن تفريط الصالة بأنه أمر منكرقال فوعظ ا�اس وذكرهم ب
 [ اAبك¥ ، يقول وأنا لم أتأخر إال تلك الصالة فقط أذكرها، يتأخرون عن الصالة

ً
 جدا

ً
وهو ر®ه اهللا ¤ن حريصا

يسبقنا S اpضور إ� ا�سجد ر®ة اهللا  ،يان�سجد فنجد أنه يسبقنا S أك1 األح ا�إبل كّنا ¼ن طالبه نسابقه ، للصالة
  ،وهو كفيف اª6 ،عليه

ً
  . فاpرص يا إخوا� [ الصالة مطلب مهم جدا

إذا سمعتم اإلقامة (: و�ذا قال ،اAأخر عن الصالة سبب S ماذا؟ S أن يأé اإلنسان وهو ¬ري ويرdض �قال الرسول 
ح± لو أقيمت  ،¬وز لإلنسان أن يتأخر عن الصالة pاجة ما فيه حرجنعم  ،)فامشوا إ� الصالة وعليكم السكينة

لكن ال يكون هذا ديدن وطبعه وخلقه òيث أنه يك1  ،لكن يدرك صالة ا�ماعة ،الصالة يتأخر pاجة ما فيه حرج
عز وجل صالة  ألن اإلنسان يعظم شعائر اهللا ومن شعائر اهللا ،هذا خالف السنة وهذا يدل [ ضعف اإليمان، منه هذا

  � نسأل اهللا �ا ولكم ا�داية وأن يرزقنا وëياكم اتباع سنة نبيه ،فيبكر �ا ،ا�ماعة فيعظمها
ال  ،وهو يعÊ ا�يبة والسمت اpسن أثناء ا�Aء ،¿ء الزم للمø بالسكينة الوقار )وعليكم السكينة والوقار(: �يقول 

يسلم  ،يدخل ا�سجد بهدوء ،نما يأé وهو وقور ü<م شخص يأé بهدوءوë ،يأé اإلنسان وفيه ¿ء من العجلة واHبل
ومع هذا أكد بأمر ) والوقار وعليكم السكينة فامشوا(أكد هذا مع السكينة والوقار  �هذا هو الواجب، ا�  ، ويص�
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 أربعة أشياء تأك ،�ن ح� الصالة �هذه أربعة أشياء أمر بها ا�   )ت,عوا وال(: رابع قال
ً
 هادئا

ً
يد بأن يأé مطمئنا

 
ً
  .ا�وم �د الفرق الكب¥ ولألسفê هذه األمور مطلب �w فانظر إ� هذه األوامر ال�عية و�ë حال ا�اس  ،وقورا
روي  ،هذا اpديث رواه ا�ماعة إال ال<مذي كما تقدم معنا) وما فاتكم فأتموا، وال ت,عوا فما أدرÓتم فصلوا(: قال �

 هذا اpديث 
ً
فما  ،إذا أتيم الصالة فعليكم السكينة( -يث متفق عليهدS اpاسمه - � من حديث أ« قتادة أيضا

ما أدرÓتم فصلوا وما (: S بعض الروايات �ذين اpديث^ جاءت رواية أخرى فيها) أدرÓتم فصلوا وما فاتكم فأتموا
  ). فاتكم فاقضوا

  ؟هل هناك فرق ب� هذه الروايات �
ه وما فاتك فأتمه، اهرنعم فيه فرق ظ

Ñ
وا وما ، أل� ح^ أقول ما أدرdت من الصالة فصل

ّ
غ¥ �ا أN أقول ما أدرdتم فصل

وأما إذا ، يدل [ أن اUي أدرdته أنا مع اإلمام هو أول صالé اإلتمام ،اإلتمام غy القضاء v ظاهر األمر، فاتكم فاقضوا
  .مام هو آخر الصالة ال أو�افإن اUي أدرdته أنا مع اإل "فاقضوا" قلنا 

  .هل أقول ما أدرÓته هو أول صال� أم ما أدرÓته مع اإلمام هو آخر صال� ؟فماذا أفعل وا�ال هذا
اUي يدرdه اآلن مع اإلمام هل هو الرdعة اiاiة بالنسبة  ،رجل دخل مع اإلمام واإلمام S الرdعة اiاiة من صالة العشاء

م اإل ؟�
Ü
أم أن اUي أدرdه هو الرdعة اiاiة لإلمام � الرdعة األوÞ  ؟مام يقD هو األوÞ واiانية ال� فاتتهفيكون إذا سل
هنا Ëصل خالف  ؟[ رواية فأتموا ؟والرdعة الرابعة بالنسبة لإلمام � الرdعة اiانية بالنسبة للمأموم ؟بالنسبة للمأموم
  . S فهم ا�ص

 ~مة أهل العلم وهو رأي األ �
ً
فلو  ،أن ما أدرÓه ا�أموم مع إمامه هو أول صالته ا�نابلةئمة الشافعية وا�الكية وأيضا

Þلك األو Áفإنها تعت Þعة األوdالر Áة فإنها تعتiاiعة اdالر S دخلت مع اإلمام.  
ألنهم قدموا رواية  ،أن ما أدرÓه ا�أموم من صالته مع اإلمام هو آخر صالته ال أوwاوذهب األحناف وغ¥هم إ�  � 

  . فاقضوا
لكن الصحيح من �م أهل العلم حÍ ال  ،هذا mمل خالف أهل العلم S ا�سألة وسأذكر لكم فائدته أك1 بعد قليل

�ا نقول يا أخوا� åرجه واحد ا�عï . §رجه واحد �نقع v إش�ل v فهم ا�ص أن حديث أÂ قتادة وحديث أÂ هريرة 
  ماذا؟

ألن ا�تþم هو ، ومرة رواه فأتموا ،فيستحيل أن يكون الراوي رواه مرة فاقضوا ،أن ا�ديث خرج من لفظ واحد ا�ع» 
بعد اAاب¾ |6اً "د أك1 من راوي فنجد أن الرواة  ،والراوي هو الصحا« عنه والصحا« روى عنه اAاب¾ ،�ا�  

 ،تكميلوألن اإلتمام إكمال  ،ما أدرdه ا�أموم مع اإلمام هو أول صالتهتقتD أن  " فأتموا" رواية ، Iتلفون S األلفاظ
  . فأنا أدرdت أول الرdعة األوó Þ واiانية سأكمل بعدما يسلم اإلمام اiاiة والرابعة

الرdعة األوÞ  ثم آé وأقD ما فاتÊ و� ،ما أدرdته أنا مع اإلمام هو الرdعة اiاiة والرابعة بالنسبة ó"  فاقضوا" رواية 
وëنما اللفظ واحد  ،قال هذا مرة وهذا مرة ��ا نقول أن اpديث åرجه واحد إذن يستحيل أن يكون ا�   ،واiانية

اح و~مة أهل العلم ®لوا رواية فاقضوا ®لوها [ رواية فأتموا وجعلوها بمعï واحد Ü  ،فعليه ®ل أهل العلم وهم ال�÷
َناِسَكُكمْ {ة فاقضوا مناسككم أي أكملتم مناسككم خاصة إذا علمنا أن لفظ فاقضوا  ،أي أكملتموها }فَإَِذا قََضْيُتم َمّ

  ،فأكملوا
ً
فعليه نقول إن رواية حديث أÂ هريرة وحديث أÂ قتادة رواية فاقضوا \مولة P رواية  ،فا�عï مقارب جدا

موا وعليه فيكون ما يدرÓه ا�أموم مع إمامه هو أول صالته ال فأتموا وتكون الرواية األظهر واألشهر أنها رواية لفظة فأت
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  .آخرها
  ؟ما Ä ا�مرة ا�Çتبة P ما نتîم �ن عنه �

اiمرة ا�<تبة [ ما نتþم عنه هو أنك لو جئت صليت اآلن مع اإلمام صالة الظهر يعÊ مثًال اآلن صالة الظهر ستأتينا 
السنة �ن أراد أن يص� الظهر يا إخوا� أن يقرأ  ،وقد فاتك رdعتان من الصالة صالة الظهر نص� جئت ودخلت ا�سجد

فصليت أنت وجدت فاتك رdعتان مع اإلمام فدخلت مع اإلمام S الرdعة اiاiة ، الفا¨ة وسورة S الرdعت^ األو�^
في8ع لك أنت  ،وال يقرأ فيها اإلمام سورة فالرdعة األوÞ واiانية ي�ع لك أن تقرأ الفا¨ة و� األخ¥ة بالنسبة لإلمام

م اإلمام تقرأ  ،v األو×� ال� أدرÓتهما مع اإلمام ال� Ä األخyت� بالنسبة لإلمام أن تقرأ الفا±ة وسورة
�
ثم إذا سل

  .الفا±ة فقط
عطيكم 

ُ
  .أظهر يعÊ أظهر �ا مثاالً أ

لو جئت إ� اإلمام وهو S الرdعة اiاiة من صالة  ،لفا¨ة وسورةأليس السنة S الرdعت^ األو�^ من العشاء ا�هر با
أنت بالنسبة لك الرdعة األوÞ واiانية ال� � اiاiة والرابعة بالنسبة  ،فصليت ،وأدرdت معه الرdعة اiاiة ،العشاء

قلنا أن ما أدرdته هو أول فإذا قمت تقD صالتك اآلن تكملها إن  ،لإلمام ي�ع لك أن تتابع اإلمام وال �هر بøء
أن  ،ألن هذه سنة S حقك ،صالتك فإنك تص� الرdعت^ ال� تقضيهما تصليهما ñاً وال �هر فيهما وال تقرأ فيهما بسورة

  .الرdعت^ األخ¥ت^ S العشاء ليس فيها جهر وال فيها سورة بعد الفا¨ة
ر صالتك فإنك إذا سلم اإلمام ستقوم وتقD أول صالتك ال� أما إن قلنا أن ا�هر أن اUي أدرdته مع اإلمام هو آخ

هذا باعتبار أنك أدرdت آخر ، فنقول لك S هذه اpالة ي�ع لك أن �هر بالفا¨ة وبسورة من سور القرآن ،فاتتك
 الصحيح يعÊ أنه بمعï فأتموا

ً
  .صالتك طيب فعليه يكون اإلدراك هنا اإلدراك إدرا¤

P رواية ) فاقضوا(فتحمل رواية  ،أن ا�ي يدرÓه ا�أموم مع إمامه هو أول صالته ال آخرها: ذاوخالصة ا�سألة v ه
  .هذه الفائدة األوÌ من هذا ا�ديث ،)فأتموا(
   بماذا تُدرك صالة اbمــــاعة؟ � 

 S التشهد األخ¥ ،ألن بعض ا�اس يقول أنا آé إ� ا�سجد وأجد اإلمام يص�
ً
 أجده S الرdعة و ،فأجده أحيانا

ً
أحيانا

 أجده S الرdعة األوÞ ،اiانية
ً
 أجده S الرdعة اiاiة ،وأحيانا

ً
  .وهكذا ،وأحيانا

  ؟ فكيف أدرك صال� مع اإلمام
  .بم تدرك §تلف� v ذلك ؟أهل العلم §تلف� بم تدرك صالة اbماعة مع اإلمام 

م فأدرdت ، فك بأقل جزء من الصالةقول íهور أهل العلم أن ا�ماعة تدر: القول األول ����
Ñ
لو بú [ اإلمام أن يسل

لو كÁت  ،قول األحناف والشافعية واpنابلةوهذا القول هو ، الصالة معه فإنك بهذا تكون أدرdت صالة ا�ماعة
 Áبتاك األرض قال اإلمام السالم عليكم ور®ة اهللا تعتdرد أن وصلت رm التشهد األخ¥ معه ثم S هذه وجلست S

 لصالة ا�ماعة ولك األجر
ً
Çالة عندهم مدرpا.  

  اUيموصولة أي  "ما"
مة ) فصلوا فما أدرÓتم(: �[ ذلك قو�  د×لهم �
ً
و� مطلقة ~مة فتعم ا�زء األخ¥ ، عموما

  .من الصالة وا�زء األول وا�زء األوسط وÓه
قول ا�الكية ورواية عن اإلمام أ®د وهو : بإدراك رdعة ¤ملةأن الصالة صالة ا�ماعة ال تدرك إال : القول ا�ا� ����

  .اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية واختيار شيخنا ابن باز وابن عثيم^ واأل6ا� وíاعة من أهل العلم ر®هم اهللا تعا�
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  : [ هذا وأدXهم�
t ( صالة ا�معة �أنه S قال :)ا أخرىw عة فليضفÓومن لم يد ،من أدرك ر 

ً
ق ا�  ) رك رÓعة فليصلها أربعا

Ü
 �فعل

  ،إدراك ا�ماعة S صالة ا�معة [ إدراك رdعة ¤ملة
ً
  .ألنها صالة mموعة ،فصالة ا�ماعة من جنسها تماما

) ومن أدرك رÓعة من صالة الع¦ فقد أدرك الع¦ ،من أدرك رÓعة من صالة الصبح فقد أدرك الصبح(: �قول ا�  ) � 
ق ا�   ،أي من جهة الوقت، واه مسلم S صحيحهحديث صحيح ر

ّ
إدراك الوقت بإدراك رdعة ¤ملة ال بإدراك  �فعل

هذا  �لو ¤ن إدراك الصالة يكö فيه يعm Êرد أن يكÁ تكب¥ة اإلحرام وIرج الوقت لم يقل ا�   ،جزء من الصالة
  .الâم

وهذا القول هو القول الصحيح ا�ي تدل  ،ة ال يكون إال بإدراك رÓعةفُعلَِم بهذا أيها اإلخوة ر$كم اهللا أن إدراك الصال 
   .�عليه الس� واآلثار عن نبينا ا�ختار 

و�ذا ذهب أهل ، ال ،فيأé فيظن أنه بهذا أدرك فضل ا�ماعة ،بعض ا�اس يتأخر عن الصالة ح± يأé إ� آخرها �
 يصليها قيم أدرك معه التشهد فقط العلم إ� أن ا�سافر لو أدرك مع اإلمام الراتب ا�

ً
فإنه ¬ب عليه أن يص� الصالة تماما

 
ً
ا لو أدرك ذوd ،ألنه أدرك جزء من الصالة لكن وجب عليه أن يصليها مثل صالة إمامه ألنه مأمور باالقتداء به أربعا
  . رdعة
والقول األول هو ، هذه اpالة�ماعة وألنه فاتته ا ،لو أدرك التشهد فإنه يص� صالة مسافر، ال: بعض أهل العلم قال �

  .وسيأé إن شاء اهللا الâم [ هذه ا�قطة S صالة ا�سافرين ،األصح
 الصالة S أول وقتها

ً
و"تهد [ أن تكون صالتنا باطمئنان وأن نأé إ�ها  ،واUي ¼رص عليه أيها األخوة أن ندرك دائما

  .مبكرين

  )��(ا�لقة 
S م عن فائدة تتعلق  نا ا�وم؛حديث قبل أن ن�عþهريرة ا�ي قال فيه ا�� نت Âديث أô� :) إذا سمعتم اإلقامة فامشوا

وا وما فاتكم فأتموا، إ� الّصالة وعليكم السكينة والوقار
å
  .)وال تُ,عوا فما أدرÓتم فصل

  : فيها وÄأحب أن أنبه إ×ها أل� وجدت كثyًا من ا�اس ûطئ  فيه فائدة مهمةهذا ا�ديث 
، أو S الرفع من الرdوع أحيانا، أو S التشهد أو S السجود، أو ب^ السجدت^، أنه إذا دخل إ� ا�سجد واإلمام جالس �

ما : (قال �وهذا خطأ فإن ا�  ، فأنا ال أكمل مع اإلمام و� غ¥ üسوبة Ê ،óأنه ال يدخل معه يقول هذه الرdعة فاتت
 يسyاً ال بد أن تدخل مع اإلمام وتصä معه )كم فأتمواأدرÓتم فصلوا وما فات

ً
[ هذه  أي ما أدرÓت من الصالة ولو شيئا

أو S التشهد ê هذا ¬ب عليك أن ، أو ب^ السجدت^، ساجًدا أو، سواء ¤ن رافًعا من الرdوع، اpال ال� هو عليها
  .تدخل مع اإلمام

وا�أموم يظن أن معه ~اعة ستأ� ويصä  ؛وم واإلمام v التشهد األخyاختلف بعض أهل العلم فيما لو جاء ا�أم � 
  . معهم ~اعة ثانية

هل تدرك ا�ماعة بإدراك جزء من الصالة قبل السالم أم  ،ا�ماعة هنا فيها خالف كما تقدم S اpديث S اpلقة السابقة
  . ذلك األدلة ال�عية وذكرنا [ ،ورجحنا أنه البد من إدراك الرdعة ؟البد من الرdعة

 ó سوبةü ¥التشهد األخ¥ ا�ماعة غ S فماذا اآلن هذا الرجل دخل إ� ا�سجد وقال أنا دخلت [ اإلمام واإلمام يص�
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الم، نقول نص ظاهر اpديث أنك تدخل مع اإلمام وتص� أفعل؟ Üديث وهذا القول ، ولو لم يبق لإلمام إال السpهذا ظاهر ا
 عليه ا�صوص، م' إ�ه ا�فسهو اUي تط

ّ
  .وهو األقرب للصواب، وهو اUي تدل

فلو ، اpالة هذهوإ� أن ا�ماعة قد فاتت وال معï �ا وذهب بعض أهل العلم ومنهم شيخنا ابن باز ر®ُة اهللا عليه  �
[ ظنه أنه ¬د íاعة فإنه لو لو غلب وما بú إال السالم أو التشهد أو السجود األخ¥ ، ظّن ا�أموم اUي فاتته الصالة

واألقرُب إ� ، هذا رأي شيخنا ر®ُة اهللا عليه، أخر الصالة وص° í Sاعة أخرى ¤ملة فإنّه يدرك فضل ا�ماعة بهذا
يعÊ ، نقول أن إدراك الصالة يكون بهذا وال يكون بغ¥ه، فالعمل با�ديث أنه $م v إدراك الصالة P وجهه العموم

وهذا هو الصواب ، الصالة برdعة ولكن إذا أدرdت اإلمام S اللحظة األخ¥ة فإنك تص� معه [ أي حالأنك تدرك 
S اpّث [ ا�بادرة لصالة ا�ماعة وأن يُص� اإلنسان مع اإلمام � وبهذا نكون انتهينا عن حديث أ« هريرة والسنة

  .دموُيتابعه [ أي حال ¤ن اإلمام عليها وهو السنة كما تق
  . علق بصالة ا�سافرينتت ثالث أحاديثونأخذ اآلن  �

  ا�ديث األول
فأقرت صالة السفر وزيد v صالة  ،أول ما فرضت الصالة رÓعت�(: قال �حديث $ئشة رÑ اهللا عنها أن ا�� 

  .حديث متفق عليه ،)وأتمت صالة ا��(و� بعض الروايات ، )ا��
قِر�ت صالة السفر P األول �اهللا  ثم هاجر رسول(وللبخاري S لفظ  

ُ
   .)ففرضت أربًعا وأ

ل فيها القراءة، إال ا�غرب فإنها وتر ا�هار(�  زاد اإلمام أ®د ر®ه اهللا تعا� S رواية هذا الâم 
ه ) و�ال الصبح فإنها تَطو�
ق بعًضا وال Iالفه ،لعائشة ر� اهللا عنها Ñمد هللا اختلفت الروايات عنها وبعضه يُصدpوا.   

  ا�ديث ا�ا�
  .رواه مسلم )أميال أو فراسخ صé رÓعت� ةإذا خرج مسyة ثالث �¶ن رسول اهللا (: قال� عن أنس 

  ا�ديث ا�الث
تسعة ع8  بمكةأقام (وÈ لفظ ، )يوًما يَقُ¦ الّصالة تسعة ع8 � أقام ا��ّ : (حديث ابن عباس رÑ اهللا عنهما قال

  ). ·سة ع8(وÈ أخرى ، )سبعة ع8(وÈ رواية أل« داود ، اريرواه ا6خ.)يوًما
  .هذه األحاديث ا�الثة فيها إشارة إ� أهم أح�م صالة ا�سافرين ����
   Ä مسألة صالة ا�سافر هل السنة فيها الق¦ أم أن� N أن يُتم الصالة؟ واألم وا�سألة ا�همة �

 ،�ثم ِزيد S صالة ا�p بعد ما هاجر ا�  ، الة أول ما فرضت رdعت^حديث ~ئشة ر� اهللا عنها يدل [ أن الص
بمكة إ� أن  �فع° هذا تكون صالته ، أن الصالة فرضت S السنة اiانية من ا6عثة S مكةأنتم تعلمون ر®كم اهللا 

�دينة  �إ �و�ا هاجر ، رdعت^ الفجر والظهر وا�غرب 
ها ،ار¨ل وهاجر إ� ا�دينة أن صالته ¤نت رdعت^ [ السواء
 ،[ ما � عليه رdعت^أبقيت وصالة السفر  ،زاده اهللا فجعل صالة ا�p أربع رdعات والفجر بقيت [ ما � عليه

ن صالة ا�سافر الواجبة v حقه أن يصä إوP هذا نقول ، فدل [ أن فريضة الصالة S حق ا�سافر ال تزال رdعت^
  ؟هل هذا P سبيل الوجوب أم P سبيل االستحباب :لكن اختلف أهل العلم ،زيد P هذارÓعت� ال ي

  : فاألدلة تدل P أن صالة ا�سافر رÓعت� ،�نظر S األدلة �
فليس عليكم جناح أن تق¦وا من الصالة إن خفتم أن �S سورة النساء  v كتابه العزيزقول اهللا عز وجل : أوالً 

  �فروايفتنكم ا�ين ك
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 ؟ولكن بعد أن استقر األمر هل نقª ،عن ذلك قال إنه ¤ن ذلك خشية فتنَة األعداء �ا �ا�   �و�ذا �ا سأل عمر 
 [ أن هذا أمر من اهللا عز وجل أن صالة ا�سافر رdعت^ )صدقة تصدق اهللا بها عليكم فاقبلوا صدقته: (�فقال 

ّ
  . فدل

) فأقرت صالة السفر وأتمت صالة ا�� ،أول ما فُرضت الصالة رÓعت�(عندنا  وهو حديث ا6اب حديث $ئشة: ثانًيا
  .هذا د�ل واضح و�يح [ أن صالة ا�سافر إنما � رdعت^

، فقد حµ اإلíاع [ أك1 من واحد من أهل العلم [ م�وعية قª الصالة الرباعية للمسافر عموًما اإل~اع: ثا�ًا
لم ، وأبو بكر وعمر و� رواية وعثمان ف�نوا يصلون الرباعية رÓعت� ����صحبت رسول اهللا "( ����وwذا قال ابن عمر 

هذا هو ، فليس � أن يتم الصالة òال من األحوال فدل P أن هذا الواجب وهو الالزم ôق ا�سافر ،) يزيدوا P ذلك
  .أصح األقوال وأقواها

   ؟8وعهل الق¦ م8وع أم غy م ����، م8وعية الق¦ �
طبًعا اختلفوا S حد السفر وÈ -قالوا بأن ا�سافر إذا خرج من بيته إ� أن يعود  باإل~اع نعم م8وع باتفاق العلماء

  .فإنه يقª الصالة إ� أن يعود) مسافر(لكن إذا صدق عليه لفظ  -زمانه وÈ مسافته
  ؟لكن لو صv é السفر أربع رÓعات هل صالته فيها خلل

وأنه لم ، إن صالته فيها خللوقول أهل الظاهر وبعض أهل اpديث قالوا ، العلم وهو رواية عن اإلمام أ®دبعض أهل  �����
 
ً
هل يقال فلو جاء رجل مقيم وص° الظهر رdعت^  ،كمن ص° S ا�p رdعت^ Ëُسن الفعل وأن من ص° S السفر أربعا

 كذلك عند هؤالء القوم من أهل ا،ال باالتفاق ؟þواز ذلك
ً
هذا ، لعلم لو ص° S السفر أربع رdعات فإنها ال تقبل منه أبدا

   .وروي آثار عن بعض السلف ¼و هذا، قول بعض أهل العلم
فلو أتم ا�سافر فصالته صحيحة ، جائز واإلتمام سنة الق¦إن أما األئمة اiالثة الشافعية وا�الكية واألحناف قالوا  �����

  .قول بعض أهل العلم هذا، وال حرج عليه v ذلك أبداً 
   ؟ما د×لهم P أن الق¦ سنة أو أنه إن أتم ال تبطل صالته وأن فعله صحيح ����
يعÊ أنه ليس عليكم إثم فì رخصة فلنا أن نأخذ  �فليس عليكم جناح أن تق¦وا من الصالة�قوN تعا� د�لهم ) �

  .بها أو ن<dها
كما يص� ح± لو لم يدرك معه  إذا صé خلف مقيم فإنه يصä خلفه أربًعاأن ا�سافر  ما ثبت v السنةوا�Ìل اآلخر  )�

   .إال آخر الصالة
J ( عت^ ص°  �عثمان ، �أنهم أتموا خلف عثمان  �فعل الصحابةdحجة حجها فبدل أن يص� ر S مكة S تأول

 
ً
ن صالة ا�سافر ال �وز أربع رdعات �ا ولو ¤نوا يرون أ، وÇن الصحابة ومنهم ابن مسعود يص� خلفه أربع رdعات، أربعا

هذا ما يتعلق òكم الصالة S ، لكن �ا تأول رأوا أن الصالة صحيحة، صلوا خلفه أربع رdعات وهو مسافر مثلهم
  .السفر

J���� الثة أن نقولiوهو القول أن صالة السفر أن الصحيح من �م أهل العلم  :األمر ا�هم عندنا هو الرد [ هذه ا
لكن صالته ، ومن فعل ذلك فقد فعل خالف السنة وهو آثم، بأنه تكره أن يصä اإلنسان أربع رÓعاتS ا�سألة  لثا�ا

وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية ر®ه اهللا واختيار مشاIنا ¤بن باز وابن فأصبح هذا القول هو القول الوسط  ،صحيحة
بأنه يأثم لو صé أربع رÓعات لكن  ن قدامة وíاعة من أهل العلمعثيم^ والشيخ السعدي شيخ مشاIنا واختيار اب

  .صالته صحيحة



     ))مستوى ثالثمستوى ثالث  ((                                                      )             )             نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((                         مقرر اpديثمقرر اpديث      

- ٩٨ - 

 

  وأجابوا [ قول األئمة اiالثة اUين قالوا  ��
 �فلَيس عليكم ُجناح أْن تق¦وا مْن الصالة�: بأن الصالة جائزة وليس S ذلك ¿ء واUين استدلوا بقو� تعا�"����

  .أي أمر P سبيل الوجوب) صدقة تصدق اهللا بها عليكم فاقبلوا صدقته(: الفّ	ها �ا ق �أجابوا بأن ا�  
 
ً
فهنا  ،)إن اهللا ©ب أن تؤ� رخصه كما يكره أن تؤ� \ارمه( �وهو قول الرسول  واpديث اUي يدل [ ذلك أيضا

 
ً
   .واpالة هذه، عفينب* علينا اpرص [ أن نأé باألمر ا��و، األمر بإتيان الرåخص أمر مطلوب ®$

مر أن  نعم يُتم" فإنه يُتم أن ا�سافر يتم إذا ص° خلف مقيم"أيضا قو�م  ����
ُ
لكن إتمامه ليس ألنه مسافر إتمامه ألنه أ

تم بهذا اإلمام وهذا اإلمام إذا ص° أربع تص� أربعا خلفه ؟�اذا ،يُصä خلف اإلمام ا�قيم أربع رÓعات
ْ
، ألنه مأمور بأن يأ

  :سئل ابن عباس�ذا �ا 
ً
، قال تلك � السنة ؟ما بال أحدنا إذا ص° S رحله ص° رdعت^ وëذا ص° مع اإلمام ص° أربعا

فدل [ أن ا�سافر إذا ص° خلف ا�قيم أنه يص� معه أربع رdعات سواء أدرك معه  السنة الواجبة عند أهل العلمأي 
 أو أدرك الت

ً
 أو أربعا

ً
وا�سألة فيها  ،وهذا هو القول الصحيحشهد أو قبل السالم فإنه يص� أربعا رdعة أو اثنت^ أو ثالثا

  . �ن فقه S دين اهللا تعا�، واUي تطم' به ا�فوس، خالف لكن هنا هو القول الصحيح واUي تقول به ا�صوص
 عن  ����

ً
تقول بأن الصالة رdعت^  فقيل � كيف، إتمام الصحابة خلف عثمان أّن ابن مسعود إنما أتم خلفه"وأجابوا أيضا

ح± ال Iتلف فدل [ أن ابن مسعود إنما ص° خلف عثمان أربع رdعات  )إن� اeالف ®(: ثم تص� خلف عثمان قال
 ،فيكون قول األئمة هنا مرجوح )إنما جعل اإلمام ×ؤتم به فال ùتلفوا عليه(: �فيكون ترك قول ا�   [ اإلمام

 ،ب^ القول^ ويكون هذا القول هو القول الوسط ،صé أربع رÓعات صالته صحيحة لكنه يأثم والراجح أن ا�سافر إذا
 
ً
 ومن قال أنه Íنوع مطلقا

ً
فيكون بذلك قد استقر عندنا أن السنة v صالة ا�سافر  �، وهما من قال أنه جائز مطلقا

   .رÓعت�
âانية أن أقرأ عليكم بعض الiذكر حال ا�  ولع� قبل أن أنقلكم للمسألة ا S أنه ¤ن  �م البن تيمية S ال يص�

  السفر إال رdعت^
 ، ال يص� S السفر إال رdعت^¤ن  �وا�سلمون نقلوا باAواتر أن ا�  : يقول شيخ اإلسالم � 

ً
ولم يَنقل عنه أحد أبدا

 قط
ً
   .أنه ص° أربعا

  .السفر ا6تة أنه أتم الرباعية S �لم يثبت عنه : وقال ابن القّيم �
وأبا بكر ، ف�ن ال يزيد S السفر [ رdعت^ �صحبت رسول اهللا : وجاء S الصحيح^ من حديث ابن عمر أنه قال �

  .وعمر كذلك
و�ذا ¤ن  ،أن القª هو الواجب S السفرمذاهب أك1 علماء السلف وفقهاء األمصار [ : قال اHطا« ر®ه اهللا �

  �ألن ا�   ،S ª السفر åتلف^ S جواز اإلتماما�سلمون [ جواز الق
ً
داوم عليه ولم يَنقل عنه أحٌد أنه ص° أربعا

  .قط
 للرأي �فال ¬وز لإلنسان أن Iالف سنة ا�  ، هكذا قال أهل العلم وهذا هو السنة

ً
أو ل!عم أنه أت· هللا عز ، استحسانا

  .وجل S هذا األمر
هذا يدل  )أول ما فرضت الصالة رÓعت� رÓعت� فأقرت صالة السفر وأتمت صالة ا��(ا فإذن قول ~ئشة ر� اهللا عنه
  .P أن صالة ا�سافر رÓعت�

 لشأنها
ً
جعلها  �فلما هاجر ا�  ، والصالة قد فرضت من فوق سبع سموات ليس بو1 وëنما [ الرسول مباwة تعظيما
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 S الظهر والعª والعشاء
ً
  .صالة الفجر وا�غرب [ ما � عليهوأقرت  ،اهللا أربعا

يعÊ ألن الصبح تطول فيها )و�الّ الصبح فإنها تطول فيها القراءة، إالّ ا�غرب فإنها وتر ا�هار(و�ذا زاد أ®د S روايته 
 [ ا�اس

ً
  .القراءة فبقيت رdعت^ �فيفا

ولكن لو íُع ما يقرأه األئمة  ،قراءة بطوال ا�فصلوالسنة اAطويل S صالة الصبح وال، وا�اس ا�وم Iففون فيها لألسف
وëنما أجÁهم [ ذلك ، هذا خالف السنة، ه ا�  S رdعة واحدةؤا�وم S الرdعت^ ل�ن قرابة شطر أو ثل� ما ¤ن يقر

ييع سماع ح± صاروا يبحثون عن اAخفيف الشديد وتض ،وقلة فقه كث¥ من األئمة اUين يصلون با�اس سهرهم بالليل
  اح± كنÜ  ،القرآن

ً
 ال يستمعون للقرآن إال قليًال جدا

ً
ُد ناسا ِ

بل األعجب من هذا أن بعض األئمة يطيل S العشاء ، "َ
  .�وËسن صوته S القراءة فإذا جاء الفجر قرأ سور قص¥ة وهذا åالف لسنة نبينا 

  : أما ما يتعلق با�سألة ا�انية �
  ا�ا�ديث ا�

 Ñة ثالث �ن رسول اهللا ¶ اهللا عنه قالعن أنس رyعت� ةإذا خرج مسÓر éرواه مسلم .أميال أو فراسخ ص.  
قر�ُب ، واختلف فيها العلماء كبyاً ، ومسألة كبyة، وÄ مسألة مهمة ،هذا v بيان ا�سافة ال� يكون بها ا�سافر مسافراً 

ُ
وأ

  .لكم ذلك بطريقة صحيحة
نة عن ا�� � åالس v أربعِة بُُرد � ا�ابت v أربعة فراسخ، أنه ¶ن يق¦ الصالة 

ً
و, فرسخ ثالثة ، و, الÁَيد تقريبا

 ا�يل يساوي ، أميال
ً
  . بقياسنا اpاó) كيلو وستمائة م<(فلو حسبناها يكون تقريبا

وبعضهم أوصلها ثمان^  <ستة وسبع^ وثمان مئة متكون تقريبًا ا�سافة ال� تقª فيها الصالة [ ما ذكر S األحاديث 
 وثمان^ وبعضهم أقل من ذلك

ً
  .ويعتÅ واحد وثمان� أق  ما ذكر ،لكن الغالب قريب ا�مان�، وبعضهم واحدا

يعS Ê واحد وثمان^ كيلو كحد أقB ال ¬وز أن  ،ال تقª الصالة إال S أربعة بُردبعض ا�اس قال  :القول األول ����
 فلو ¤ن ثما، يقª دونها

ً
 ال ¬وز أن يقª وال يعتÁ سفرا

ً
قالوا إن  وهذا هو قول $مة العلماء سلًفا وخلًفا، ن^ كيلوم<ا

 إال إذا ¤ن أربعة بُرد فأك1
ً

م إ�  tدعونا نقول ب^  ،يعS Ê هذه ا�سافة اAقريبية ،السفر ال يكون سفرا�tكيلو، 

م< ليس � [ قول الفقهاء ا�تقدم^ وبعض ا�عا�ين أنه  �ÂÂو وكيل �الستة كيلو هذه بسيطة يعÊ لو سار اإلنسان 
، إذن لو تقدم قليل مسافة نصف دقيقة بالسيارة جاز � أن يقª، م< �َاَز � أن يْق�ÂÂ ªُم< أو �ÂÂولو زاد  ،يقª الصالة

  .أظن أن هذا القول قول مرجوح فال8يعة لم تأ� بمثل هذا
ألن  لم؟ ،إ� أن السفر ال ُ©َدå بمسافٍة معينة بل إنه يرِجُع إ� الُعرفذهب ا�حققون من أهل العلم و�ذا  :القول ا�ا� ����

ة ،ا�سافر من أعباء السفر اAخفيف [ S السفر؛ ا�عï اUي wُع من أجله اAخفيف Üمشق S فا�سافر يتعب وهو، 
ة قرينُة السفر Üو�ذا قال رسول اهللا  فا�شق� pا Sصحيح ا6خاري S ج Üيمنع  ،السفر قطعة من العذاب(: ديث الُمَخر

  .)فليعجل إ� أهله نهمتهفإذا ق1 أحدكم  ،أحدكم طعامه و®ابه ونومته
ل إ� أهله نهمتهفإذا ق1 أحدكم ( �عندنا اآلن قو�  � فذهب بعض أهل العلم  ،يعÊ السفر تعب ومشقة) فليَعج�

اختيار ابن قدامة وشيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القّيم والسعدي وابن عثيم^ وابن باز  من أئمة ا�ذاهب قديًما وهو
ويق¦ فيه اإلنسان  إ� أن السفر ال ُ©دôِ åَد بل R ما أطلق عليه ا�اس سفرًا فإنه يعتÅُ سفًرا والفوزان واأل6ا� وíاعة

ُص برَُخص السفر ،الصالة    .تةوال إش�ل S ذلك ا6 ويÇَخ�
 ترون أّن أحيانًا ما ¬ده بعض ا�اس من ا�شقة خاصًة اUين يسكنون S ، هذا اUي تدل عليه ا�صوص ال�عية

َ
أال
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سفوح ا�بال إذا سافروا إ� بعض القرى ال� S أ~ó ا�بال S كث¥ من مناطق العالم يأخذ من ا�سافة بالس¥ [ 
ما ¬ده من يس¥ S مسافة أبعد منها  ولكن ¬د من ا�شقة أضعاف أضعاف ،األقدام يمكن مسافة ع�ة كيلو أحيانًا

  .أحيانًا ربما من السعودية إ� أقB اÌنيا S ثمان سا~ت ويصل وال ¬د مشقة عليه
 فقالوا ؟òيث لو ُسئِلُوا أين فالن سفًرا عرفًاعليه فما أطلق ا�اس ، فإذن الصحيح أن السفر مقرون با�شقة واXعب 

ص به اإلنسان برخص السفر من الفطر والقª وما إ� ذلك من رخص السفر ، مسافر Üي ترخUفإن هذا هو السفر ا
وëن شاء اهللا تعا� S اpلقة القادمة أكمل لكم أح�م ما  ،هذا هو القول الصحيح من �م أهل العلم، ا�عروفة عندكم

  .يتعلق بالسفر خاصة S جانب الصالة

  )��(ا�لقة 
فَرَْغنا من بعض األبواب ا�تعلقة بالصالة وذكرنا منها قد سن�ع S حلقتنا هذه S كتاٍب جديد وهو كتاب الزÇة وdنÜا 

  .صالة ا�ماعة وغ¥ها
  ��� كتــاب الزÓـــاة ���

حب أن أذكر لكم تنبيًها لِما قد ذكرُت لكم S أوÞ اpلقات وهو أن أهل ا -للفائدة-
ُ
لعلم من ~دتهم قبل أن ن�ع فيه أ

وقد سار أهل العلم [ ذلك  ،سواًء أكانت الكتب اpديثية أو الفقهية [ الكتب واألبواب الفقهية ،أنهم يقسمون كتبهم
 أنهم يكادون يكونون مطبق^ [ هذا اAقسيم من القرن اiالث ا�جري إ� ا�وم

ّ
 ،وëن وقع االختالف S ال<تيب إال

فيقولون كتاب الطهارة فجنس الطهارة ، الكتاب إذا ¤ن ا�نس åتلًفا،  كتب وأبواب وفصولهذا اAقسيم يقسمونه [
وهكذا ، والزÇة جنس غ¥ الصالة والطهارة، وdتاب الزÇة، والصالة جنس غ¥ الطهارة، كتاب الصالة، جنس مستقل

  .وهلّم جرا..... كتاب ا6يوع وdتاب الصوم وdتاب ا��ح
 ولكن األنواع åتلفة استخدموا � 
مة باب  ،العلم من حيث الكتبهذه تقسيمات أهل 

ً
فإذا ¤ن ا�نس واحدا

  .مثل ما مر معنا، باب صالة ا�ماعة–فيقولون كتاب الصالة 
إالّ أن األنواع �تلف ، ألن ا�نس واحد كما S كتاب الزÇة جنس واحد وهو الزÇة ؟كتاب الزÇة باب زÇة ا�قدين �اذا

باب زÇة ، باب زÇة اHارج من األرض، باب زÇة الزروع واiمار، باب زÇة ا�قدين، يفصلون بينها بقو�م باب كذا وUلك
  .هذا من حيث اAقسيم ،[ حسب مسمياتهم واختالفهم S التسمية، اUهب والفضة

يبينوا أن هذه ا�سألة �تلف عن هذه ëذا ¤ن ا�وع واحًدا ولكن ا�سائل åتلفة استخدموا �ا 
مة فصل أحيانا ح± و
 األجناس فيستخدمون 
مة فصل بعد 
مة باب إذا ا¨دت ،ا�سألة S بعض تصورها وÈ بعض أح�مها وما إ� ذلك

هذه طريقة أهل العلم وقد ¤ن أهل العلم ينبهون  ،األنواع ولكن اختلفوا S تصور ا�سائل أو S أح�مها ا�<تبة عليهاو
  )ه.ا( .وUا أردت أن أنبه [ ذلك، كثً¥ا S بداية ê كتاب [ ذلك

  ��� كتــاب الزÓـــاة ���
هرةمأخوذة إما من : لغةالزjة  ���� åما مأخوذة من  الطهارة والطëقو� ، ا�ماءو S كتاب اهللا عز وجل S ïوقد ورد هذا ا�ع

ألن S باب  ،أي الصدقة الواجبة �صدقةً �: سبحانه وتعا�فقو�  �خْذ من أمواwم صدقًة تطهرهم وتزÓيهم بها�: تعا�
  :الزÇة
  .ويراد بها أيضا الصدقة ا�ستحبة كما سيأé، تطلق الصدقة ويراد بها الزÇة �
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  .لكن إذا أطلقت الزÇة فالغالب ال يراد بها إال الزÇة الواجبة أي الصدقة الواجبة �
هرة �بها صدقة تطهرهم� � åمن الط éجهة أنها إما  هنا تأîنوب وا�عاUما أن ، وهذا هو الظاهر، تطهر ا�فس من اëو

َعوÜد نفسه إعطاء الفق¥ فإن نفسه تعتاد الكرم  فاإلنسان إذا عوÜد نفسه ا6ذل بمعï أنها تطهر ا�فس من ا6خلتكون 
هرةنا الزÇة بمعï هذا إذا قل ،سخيًا S وجه من وجوه اH¥ و�ذا يكون بذلك منفًقا ،وتعتاد ا�ود åالط.  

�ïة بمعÇة تزيد ا�ال و تثمره ا�ماء والزيادة أما الزÇما َغَقَص مال من صدقة (: �كما قال رسول اهللا  فإنها راجعة أن الز
ل ا�طر ف�dوا األرض بèو �فإذا أنز�ا عليها ا�اء اهàت وربت�: كما قال اهللا عز وجل، أي الزÇة تزيد ا�ال) بْل تزده، قط

أن متعلق الزÇة إما  :وهذا يرجع إ� أحد أمرين، فإنها تنô ا�ال -مع ُطْهرة اUنوب-وdذلك الزÇة  ،عليها فتخرج ثمارها
يكون أو  ،ألنها متعلقة بأموال من طبيعتها أنها تنمو وتزداد، ا�ماء :أنها األموال ذات ا�ماء فثلك ¤ن من معا� الزÇة

فإذا أنفق اإلنسان الزÇة الواجبة تضاعف ثوابه عند اهللا عز وجل ف�ن نماًء �ذه األجور ، تضاعف ا�عï ألن أجورها
وا�ق أن � ، تكون من ا�ماء والزيادةو�ما  فإما تكون من الّطهرة واXطهرهذا معï الزÇة ، اهللا تعا� منالعظيمة 

وتزيد  وتزيد ا�ال نماءً ، تُطهر من ا6خلو Çة تُطهر من اUنوبو�ذا ¤نت الز، S هذا ا�لحظ ال�� ا�عني� ُمرادين
  .هذا معï الزÇة S اللغة ،العبد أجًرا وثراًء من اH¥ بإذن اهللا تعا�

ق معلوم ح: اختلف أهل العلم S معناها وëن ¤ن أك1 تعريفهم يدور حول üور واحد وهو: مع» الزjة v االصطالح �
  .ب8وطهv مال معلوم !ب 

 ،وفيه أنواع منها � wوط خاصة ،حوالن اpول وبلوغ ا�صاب :ال�وط سيأé اpديث عنها فيما بعد بإذن اهللا منها
  ،ألن ال�وط ال تتفق ê S أنواع الزÇة ،و�ذا احتجنا أن نقول S اAعريف �ب ب�وط

ُ
  .íِْلت S هذه العبارةوUلك أ

  .إما ربع الع� أو نصف الع� أو الع� أو اHمس [ حسب االختالف S أنواع الزÇة أي جزء يشô :hق معلوما�راد 
وما إ� ذلك من أنواع األموال الّزكوية ال�  ،بهيمة األنعام ،عروض اAجارة ،واiمار الزروع ،�قدين¤: v ماٍل §صوص

   .سيأé الâم عنها بإذن اهللا S ثنايا األحاديث
  ؟)!ب ب8وطه(هاية اXعريف �اذا قلنا v ن

البد أن تبلغ ، أو حصاد الزرع، أك1هاS كحوالن اpول  ،ألن ال�وط S الزÇة منها ما هو متفق عليه ب^ أنواع الزÇة
 S اHارج من  ،فا�صاب مثال wط í Sيع أنواع الزÇة ،صابا�

ّ
لكن Iتلف S بقية ال�وط اpول S أك1 األنواع إال

  . هUا قلنا ¬ب ب�وط ،الرÇز اUي هو من دفن ا�اهلية � حكمه، ¬ب ê S مرة مثالً  األرض
كــاة � ــم الز�

ْ
  : ُحك

 فإنها واجبة باتفاق ا�سلم� :ثم بعد ذلك نأخذ اAفاصيل بأنواعها ،فيحسن أن نذكر حكمها [ وجه اإلطالق والعموم
 [ ذلك 

ّ
  .واإلíاع والسنة الكتابوقد دل

َ¶ةَ �: كما قال اهللا سبحانه وتعا� فأما الكتاب ���� الَةَ َوَءاتُوا الَزّ قِيُموا الَصّ
َ
 ،هنا أمر بإقامة الصالة وأمر بإيتاء الزÇةف� وَأ

فدل  وال S غ¥ها، وال يوجد صارف S هذه اآلية ،ما لم يكن هناك صارف واألصل v األوامر الوجوب باتفاق األصو×�
  .الزjة ذلك P وجوب إخراج

ِيَن يَْك2ُِونَ �: وdقو� تعا�
َّ

َهَب  َوا� َة َوالَ يُنِفُقوَغَها اَ�ّ ِفَضّ
ْ
ِ×مٍ اهللاÑ  َسبِيلِ Sِ  َوال

َ
ُهم بَِعَذاٍب أ ْ  [ أن من كè ولم  �فَب8َِّ

ّ
فدل

  . يات الكريمةفدل [ أنها واجبة بداللة هذه اآلية وغ¥ها من اآل ،Iرج الزÇة مب� بعذاب أ�م والعياذ باهللا
ج v الصحيح� قول ومن ذلك ، فدالAها [ وجوب الزÇة ظاهرة وواضحة وجلية وأما السنة ���� حديث ابن عمر ا�خر�
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وحج بيت اهللا ، وصوم رمضان، و�يتاء الزjة، و�قام الصالة، شهادة أن ال � إال اهللا: بÆُ اإلسالم P ·س(:  �ا�� 
  .يح S وجوب الزÇةهذا د�ل واضح و�) ا�رام

  .)هو حسبك من ا�ار ( :ال قال: قالت) أتؤدي زjة هذا؟  : (للمرأة �وÓقول ا�� 
 وتفصيال S حديث ابن عباس اUي سن�حه بعد قليل S بعث 

ً
ُ  �وdما سيأé بيانا

ُ
فإن هم (: �إ� معاذ وفيه قو�

 �هذا ا�ص الªيح من ا�  ) غنيائهم وترد v فقرائهمأجابوك �لك فأعلمهم أن اهللا افÇض عليهم صدقة تؤخذ من أ
  .أن هذا فرض فرضه اهللا [ ا�سلم^

 جحدوأن من ، أن الزÇة من أرÇن اإلسالم ومبانيه العظامفقد حµ اإلíاع íاه¥ السلف واHلف  أما داللة اإل~اع ����
إلخراجها ألنه  وÓراهية �الً إخراج الزÇة  جحد وأما من ،ألنها من ا�علوم من اÌين بال�ورة، كفرفقد  وجوبها

استك1ها كأصحاب األموال الطائلة اUين Iرجون أموال كب¥ة S الزÇة فإنهم S هذه اpالة �م ُحكم �wَ وهو أنه 
   .كما سيأS é بعض األحاديث ال� إن اتسع الوقت wحناها !ب P و األمر أن يأخذها منه عنوة

�ا ذكر � فالن  �وهو يأخذ معها شطر ما� كما قال  ،لغة العªبمعها ما يسÒ باAعزير أو ما يُسÒ بالغرامة  وهل يأخذ
فاUي يبخل عن إخراج الزÇة يعاقبه و7 األمر ) معها عزمة من عزمات ربنا، إنا آخذوها وشطر ماN(: �منع الزÇة فقال 

، ح± ال يبخل ا�اس S إخراج الزÇة، تعزيًرا � وتأديبا لغ¥ه ال أي نصفهثم يأخذ شطر ا�، بأن يأخذها منه أوال عنوة
هللا v افإن الزjة حق ، واهللا ألقاتلن من فرق ب� الصالة والزjة": �قاتل اUين منعوا إخراج الزÇة فقال  �الصديق و�ذا 
  ."ا�ال

  .ا� واألدلة [ ذلك كث¥ة[ ê حال أظن أن ُحكم الزÇة واضح عند ا�ميع بإذن اهللا تع
   ؟قد يقول قائل الزjة أليست نوع من أنواع ال�يبة ال� تأخذها ا×وم بعض ا�كومات وتفرضها P ا�اس

 ومضمونًا و ،ال: نقول
ً
  .َمصارفًا وغy ذلك الزjة ùتلف كًما وسببا

لكن دعوÝ أذكر لكم بعض فوائد الزÇة ، ن الوقتفهناك فرق ب^ الزÇة وال�يبة لع� أ�ح إ�ه إذا ¤ن هناك متسع م �
مة الت�يع العظيم

ْ
  .ح± يرى اإلنسان ِحك

أهل العلم ولو أراد واحد بعض هذا ال�ع العظيم اUي هو ملئ باpكم لو اجتهدنا وذكرنا بعض اpِكم ال� ذكرها 
اAفس¥ وغ¥ها لُربما وقف [ أضعاف ما منكم أن يستق= ما ذكره العلماء S كتبهم ومطوالتهم S الفقه واpديث و

ويكö  ،ولكن نذكر بعض الøء ح± تطم' القلوب وتَعلم أن هذه الزÇة �ا ِحَكم wعّية عظيمة جًدا ،سأذكره لكم
  .وهذا من األشياء اHاصة ال� �ص ا�زO نفسه ،أنها تطه¥ ونماء للمال

  :فـــوائد الزÓـــاة �
والعياذ باهللا إن  وùرجه من كونه واقًعا v ا�حظور الÚ8 وهو الكفر ،±قق إسالم الرجل ة أنهامن فوائد الزj: أوالً 

ر ويكون ¨ت العقوبة ال�عية الشديدة S اÌنيا واآلخرة إن أو، جحد Üرجها و� ، َ�ِل يُعزIُ فإنها ¨قق إسالم ا�رء �ا
وأن هذا ا�ال اUي استودعه اهللا إياه ليس S قلبه ، إيمانه صحيح [ أنّ  برهانٌ  )والصدقُة برهان(: �برهان كما قال 
ألنه إذا  ؟�اذا "ينبÔ أن يكون ا�ال عند ا�سلم v يده ال v قلبه" شيخ اإلسالم ابن تيمية: و�ذا يقول ،وëنما هو S يده

  .ُطوِلب با�ال قال خذوه
أما  ،ل إن وجود ا�ال ينب* [ ا�سلم أن ¬عله S يده ال S قلبهفمن هنا نقو ،أما إن ¤ن S قلبه يصعب عليه أن Iرجه

ربما أدى به هذا و ،من عكس الوضع فإنه سيصعب عليه أداء الواجبات ال�عية من ا�فقات والصدقات وما إ� ذلك
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َّن لِلَنّاِس �: ا�ال أن يأخذه من غ¥ وجه ألن م�ب قلبه òبه واAعلق به كما قال سبحانه
ِ َهَواِت  ُحُبّ  ُزي النَِّساِء ِمَن  الَشّ

ُمَقْنَطَرةِ 
ْ
َقَناِطyِ ال

ْ
َمةِ ِمَن  وا:ني� َوال ُمَسَوّ

ْ
َْيِل ال

ْ
eِة َوا ِفَضّ

ْ
َهِب َوال فأداء الزÇة ¨قيق إلسالم الرجل لكونه قائًما بأمر اهللا  �اَ�ّ

  .عز وجل كما أمر سبحانه وتعا�
 
ً
فكونه Iرج الزÇة يدل  ،إذ قّرب أمر اهللا ومراده [ مراد نفسه وüبوبه هو ،نه وتعا�الزjة د×ل P ُحبه هللا سبحا:  ثانيا

   .اهللا تعا� ما ير� [األوامر ال�عية فيؤديها  لعفËب أن ي ،[ أنه Ëب اهللا ورسو�
 
ً
ح وا6خل، من وجوه كث¥ة، تز3 أخالق ا�ز3 الزjة: ثا�ا Iُرج ا�ال تطهره هذه الزÇة من فا�زO اUي ، يكö منها الش÷

وÓما ¤ن اإلنسان قريبًا من اهللا عز وجل 
ما ¤ن جوده ، فإن اإلنسان إذا تعود إخراج ا�ال ِ�دُه ¬ود با�ال، الشح وا6خل
كما جاء S ) ح� يلقاه جÅيل فيدارسه القرآن(وÇن أجود ما يكون S رمضان  ،أجود ا�اس �و�ذا ¤ن  ،أك1
pالصحيح^ ديثا S ا�خرج .  

 
ً
حيث أن اإلنسان Iرج الزÇة وهو يراقب اهللا عز  ،ألن فيها إخالص هللا عز وجل ؟ �اذا، ت8ح الصدر لزÓـــاةا: رابعا
S قصة الþمات ال� أمر اهللا بها  �و�ذا �ا ذكر ا� ÷ ، و�ذا تُثمر S قلبِه االن�اح، وIرجها بطيب نفس وبسخاء، وجل
�Ëرياdبن ز  ،�Ë يعا صالة اهللا وسالمه ،وتأخر فيهاí بن مريم عليهم Pإما أن تأمر قومك بها أو أنا : فقال � عي

ن اهللا يأمرÓم بالصدقة ومثل ُمتصدق كمثل رجل ¶ن �و( �ف�ن Íا ذكر عليه  ،قام �Ë بن زdريا فذكر �م، آمرهم بها
  .òيث ال يستطيع أن Ëرك يده إطالقًا منها، قيل اUي ليس � منفذاÌرع ا�غلق اi: اbُن�ة )عليه ُجن�ة

أي تربط ب^ أجزائها فقال فþما تصدق بدرهم  ،وÇنت هذه اpلقة فيها حلق أي هذه ا�ُنÜة من اpديد عليه حلق مغلقتها
، فاقا 
ما زادت اpِلق انف�¤ً زاد إن 
ما ؟فكيف سيكون S آخر األمر ،أو دينار أو ¼و ذلك ا¼لت حلقة من هذه اpلق

وا�جاة بنفسه من أعدائه أن يقتلوه وهو مكتف ومقيد بهذه  وباAاó انطلق S إعطاء ا�اس اH¥ وا�ال والسالمة
  . فكذلك الُمزO ينجيه اهللا عز وجل من كثٍ¥ من ال�ور بإذن اهللا تعا�، األغالل ال� فيه

 
ً
فإن ¤ن كذلك فإن أّداها [  ،فإنها من أرÇن اÌين وال يتحقق اÌين إال بها ل اإليمانتلحق ا�ؤمن بكما لزjةا: خامسا

فأنت  )ال يؤمن أحدكم حÍ ُ©ب ألخيه ما ©ب �فسه( �و�ذا يقول ، الوجه ا�طلوب ¤ن Íن يتسابق إ� الكمال
وأن ¬د من ، �ذا الفق¥ أن ينعم كما تنعمح^ تعطي زÇة مالك أو تُعطي الصدقة ا�ستحبة تعطيها الفق¥ فأنت أحببت 

   .و�ذا ¤ن هذا د�ل [ ما S قلبك وÇن سببًا S كمال إيمانك وارتفاعه عند اهللا سبحانه وتعا� ،ما �د ا�ال مثل
 
ً
شوا الّسالم(: �كما قال عليه  الزjة سبب Öخول اbنة: سادسا

ْ
وا ، حاموِصلوا األر، وأطعموا الطعام، أيّها ا�اس أف

ّ
وَصل

  .، ألن الزÇة أعم من إطعام ا�الفإطعام الطعام هو جزء من إخراج الزÇة، )تدخلوا اbنة بسالم، بالليل وا�اس نيام
 
ً
و�ذا أشاد به  ،و�ذا ¤ن إخراج الزÇة S اإلسالم مظهر من مظاهر كمال هذا اÌين ،سبب للت�فل االجتماÚالزÇة : سابعا

إذ وجدوا أن ا�سلم^ يبذلون األموال  ،سالم الكث¥ من الفقراء S العالمإل اوÇن هذا سبب، وغ¥هم ا�نصفون من الغرب
أما األديان األخرى ال يوجد بها مثل ذلك بل إما 
يبة Ëتالون S إخراجها بطرق ورشاوى وتالعب ، S مساعدة الفقراء

 يدفع شيئًا بالþي، S اpسابات وما إ� ذلك
ّ
  .ة وَيْمتَِنع عن ذلكوëما أال

الغÊ أي عالقة نهائيًا وëنما هناك هذا فالفق¥ ليس بينه وب^ ، وأيًضا ال�ائب تأخذها ا�كومات ال يأخذها الفقراء
فتنفقها [ الشوارع  ،واسطة و� اÌولة ال� تأخذ هذه األموال |6ًا وال تعطي الفقراء منها إالّ مثل ما تعطي األغنياء

  . وقد تنفق جزء منها [ بعض ذوي االحتياجات اHاصة و¼و ذلك ،ئقو[ اpدا
  .فì جزء من ا�Aفل االجتما� ب^ أفراد ا�جتمع، اختالفًا كبً¥اأما الزÇة �تلف 
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ً
وصدقُة الّ, تطفئ غضب (: فإن الّصدقة عموًما تطفئ غضب الرب كما جاء S اpديث تطفئ غضب الرب الزjة: ثامنا
تقرب العبد بالفرائض أحب  أن، كما الصدقة ا�ستحبة [ حٍد سواءيراد بها الصدقة إذا أطلقت يراد بها الزÇة وو )الرب

فما يقال أو ما ورد من األحاديث من فضل صدقة اAطوع يكون S الصدقة الواجبة من باٍب أوÞ ، إ�ه من تقربه با�وافل
  .وتعا� فالزÇة تطفئ غضب الرب سبحانه ،و آكد |6ًا

 
ً
فنجد S بعض ا6الد قيام مظاهرات وربما بعض  ،اUين يشعرون اpرمان الصدقة والزjة تطفئ ثورة الفقراء: تاسعا

مع أنها خ	ت -وربما أن جزء من أسباب "اح الشيوعية S وقت من األوقات  ،وغ¥ ذلك ،الفقراء قتل بعض األغنياء
يعÊ من أسباب "احها حاجة  باpرمان فذلك ¤ن قيام اiورة الشيوعيةجزء من "احها أن الفقراء شعروا  -وفشلت

  .أما S اإلسالم فال يوجد وهللا اpمد ¿ء من ذلك ،الفقراء ومنع األغنياء من أموال واستئثارهم بها
فال  ،�سلم ¬د ما يريدألن ا ؟�اذا ،¶ل,قة وا�هب والسطو واالختالس ،أيضا الصدقة أو الزjة تمنع اbرائم ا�ا×ة: $®اً 

بما أنه يأتيه ما يكفيه ويكö وÌه وهللا اpمد من ، Ëتاج إ� أن ي	ق أو يفعل األمور الُمنكرة ال� هو S غï عنها
لكن لو مّر به ظرف كدين ، ومأمور S ا�قابل بأن يعمل و¬تهد وال ينتظر الصدقات، صدقات ا�سلم^ فهو يكö بها

  .ئٍذ � أن يأخذ من الزÇة ح± يرتفع عنه هذا السبب الُموِجب ألخذهِ الزÇةفعند ؛وما إ� ذلك
ِم ®ع اهللا عز وجل الزjة: حادي ع8

å
ولع� بإذن اهللا تعا� S اpلقة القادمة أwح لكم هذا ، سبب من أسباب تَعل

ِحب أْن أنبَهُكم ، الزÇة òول اهللا وقوته وأكمل إن شاء اهللا اpَِكم ال� اْستنبطها العلماء من م�وعية ،ا�زء ألهميته
ُ
أ

وÓما ازداد اإلنسان تفقًها وتعلًما S دين اهللا عز وجل 
ما ¤ن أبª ، وأن 
ه خ¥ وهللا اpمد، إ� أن ال�ع 
ه ِحَكم
َما ûَْ {و�ذا ¤ن أخ? ا�اس هللا هم العلماء  ،وهذا فضُل اهللا يؤتيه من يشاء ،òَِكم الت�يع ِ  ِمنْ  َ$ اهللاَ� إَِغّ  ِعَبادِه

ُعلََماءُ 
ْ
  . ألنهم ينظرون بنور اهللا عز وجل �عرفتهم ب�ع اهللا عز وجل وما اختص به من اpكم والغايات �اذا؟ }ال

  )�J(ا�لقة 
أحب  ؛مكَ اpِ  ستأنف الâم [أوقبل أن  ،كلمنا عن اpكمة من م�وعية الزÇة وما فيها من الفوائد اÌينية واÌنيويةت

سواء ظهرت � اpكمة أو لم  ؛وهو أنه ينب* [ ا�سلم دائما أن يعمل باألح�م ال�يعة ،أن أنبه إ� تنبيه S |ية األهمية
ال شك أن ظهور اpكمة Íا يقويه ويساعده [ أداء العبادة [ الكمال ألن هذا اإلسالم دين عظيم جاء �لب و ،� تظهر

فإذا ظهرت �ا ا�صلحة  ،دين قائم [ خ¥ية الب�ية S دنياها وأخراها ،ا�فاسد وتقليلهاا�صالح وتكميلها ودرء 
وأما إذا لم  ،اإلنسان [ نور من ربه وهو مطم' فيعمل ،وظهرت �ا اpكمة ف�ن هذا كما قال أهل العلم نور [ نور

خاصة إذا ¤نت اpكمة ا�ستنبطة من حكمة  ،بذلك ن هذا Íا امتحنا به فيجب [ اإلنسان أن يعملإتظهر � اpكمة ف
وقد يكون عليه بعض اإلش�ل اUي يتفاوت من  ،وقد تكون مستنبطة ،م�وعيته قد ال تكون منصوصة S ال�ع

ألنه كما قيل أول  ،وان لم تبد �ا فنحن نعمل ،ن بدت �ا اpكمة فاpمد هللافإ ،فنحن نعمل بال�يعة 
ها، شخص إ� آخر
َغْيِب  { ة وصف فيها ا�ؤمن^ S القرآن � قو� سبحانهآي

ْ
ِيَن يُْؤِمُنوَن بِال

�
لم  لوفهذا من الغيب اUي ¼ن نؤمن به و} ا�

  .نعرف اpكمة �
 و� أن الزÇة سبب S تعلم العلوم ال�يعة ألنها جزء كب¥ من اÌين اpادية ع�ةتوقفنا S اpلقة ا�اضية عن اpكمة 

ومن ثم  ،فإذا ¤ن اإلنسان س!O سيضطر إ� أن يعرف األح�م ال�عية ا�تعلقة بالزÇة ،م رdن من أرÇن اÌينجزء مه
  .يتعلم األح�مح± سيضطر بعد ذلك إ� أن يسأل أهل العلم أو يقرأ S هذا ا�وضوع ويبحث و�Ë دروس أهل العلم 



     ))مستوى ثالثمستوى ثالث  ((                                                      )             )             نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((                         مقرر اpديثمقرر اpديث      

- ١٠٥ - 

 

Í 
ً
  نواpق أيها اإلخوة أن كث¥ا

Ñ

¤Uي يذهب للحج ال يسأل أو �ب عليه الزÇة وال يزO (سألة w~ ا�ف بال يتعلم إذا ُ

يتصل بأهل  نوdم رأيت Í ،اتأن كث¥اً منهم يقعون S �بط) وIرج زÇة بدون أن يسأل أهل العلم أو الصالة وغ¥ها
وما ذاك  ،ب لم تتحقق فيها ال�وطألنها لم � ،إخراجها هب علي�العلم ومشاIنا من يسأل يقول أخرجت الزÇة و� ال 

فالزÇة سبب من أسباب تعلم اÌين  ،إال ألنه ¬هل بعض األح�م ال� ال بد من وجودها وال�وط ال� ال بد من وجودها
وëن تعلم فهو مأجور و� ثواب  ،ألنه إن لم يتعلم فهو آثم ،أح�مهبسبب S تعلم اpكم ال�� بتفاصيله و ،اإلسال$
  .pمد هللا رب العا�^عظيم وا

 الزÇة سبب S تعلم العلم ال��
ً
و�ë من  ؟ما هو نصاب زéÇ وdيف أخرجها حيث أن ا�زO سيحتاج أن يقول ،إذا

يتكون معه مع األسئلة وسؤال أهل العلم معرفة اpكم ال��  ؟وهل ¬وز أن أعطيها فالن أو أعطيها فالن ،أخرجها
فكذلك S الصالة مثل ذلك والوضوء مثل ذلك وسائر  ؛فإذا قلنا هذا S الزÇة ،فينت� العلم ،فينقل هذا العلم إ� غ¥ه
 وأنا أعÊ ما أقول كث¥  ،وال عÁة 3هل ا�اهل^ ،أح�م ال�ع مثل ذلك

ً
فإن كث¥اً من ا�سلم^ لألسف وأنا أقول كث¥ا

 اذو� ،مل بدون علم ¤ن ما يفسد |6ا أكÍ 1ا يصلحومن يع ،يعÊ يعملون بدون علم ،منهم يعملون ولكن ال يعلمون
فأفتوه بغ¥ علم  ،...فقالوا [ ابنك جت مائة و[ ا�رأة كذا وdذا من  ،فسأل ،ة أحد األشخاصمرأالرجل اUي زنا ابنه با

ó رخصة أ� والرجل اUي ¤ن S الغزو فأصابته جنابة وفيه شجة فسأل هل �دون ، وعمل بغ¥ علم وحصل ما حصل
قتلوه قتلهم اهللا أال سألوا حيث لم يعلموا فإنما (: فقال �فغضب ا�   ،ال "د لك رخصة فاغتسل فمات: أتيمم؟ فقالوا

، فالواجب [ ا�سلم أيها اإلخوة أنه يعتÊ باألح�م ال�عية ويتعلمها ح± تكون موافقة لل�ع ) شفاء ال� السؤال
  .ية ع�ة و� أن الزÇة سبب S تعلم األح�م ال�عية كسائر األح�م [ وجه العمومهذه وقفة عند اpكمة اpاد

ما (: �فì من اpكم تنô ا�ال وتزيده و�ذا قال  ،هذا مر معنا S تعريف الزÇة :الزjة تن¾ ا�ال وتطهره: ا�انية ع8ة
 قالوا ó هذا الâموأنا أعرف أشخ ،ا�ال ينô ،)نقص مال من صدقه بل تزده بل تزده

ً
 ،قالوا واهللا زdينا فزادت أموا�ا ،اصا

و"د وهللا اpمد أن ا�زd^ وأن ا�نفق^ هم أك1 ا�اس أمواال  ،زdينا فارتفعت أسعارنا وما إ� ذلك من اH¥ اUي هم فيه
  .وأwح ا�اس صدورا وهللا اpمد وا�نة

 )منعوا القطر من السماءووما منع قوم زjة أمواwم إال (: �ما قال الرسول ك: الزjة سبب v نزول اyeات: ا�ا�ة ع8ة
أعظم األسباب  من و�ذا ¤نت الصدقات ،وا�اس تعرف هذا جيدا ،فعدم إخراج الزÇة سبب S إمساك ا�طر عن األرض

اHطيب ا�اس [ االستغفار  وËث( وUلك يذكر أهل العلم S كتاب الصالة باب صالة االستسقاء ،ا�وجبة لèول ا�طر
  .ألنها سبب S نزول ا�طر )والصدقة

R امرئ يوم القيامة v ظل : (�لقول ا�   ،والعياذ باهللا :الزjة ¹اة من ا�ار ومن حرها يوم القيامة: الرابعة ع8ة
اجعل هذا  ،ما ي�ك ،لظلهذه نعمة عظيمة من اهللا عز وجل أن يكون اإلنسان S ظل صدقته فأنت كÑÁ هذا ا) صدقته

  .الظل كب¥اً بأن �رج من األموال الøء الكث¥
فهذه نعمة ) وصدقة ال, تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء( �كما قال  :الزjة تدفع ميتة السوء: اeامسة ع8ة

ْمَوالَُهْم  �لكن كقو� سبحانه  ،كونك �رج الزÇة الواجبة ñا أو �رجها عالنية اpال واحدة ،عظيمة
َ
ِيَن ُفْنِفُقوَن أ

�
ا�

غَِيًة  ا َوَعالَ �õِ ْيِل َوا��َهاِر
�
قد ي<جح اإلعالن أحيانا  ،وهذا راجع إ� حسب ا�صلحة هذا وهذا، زئفاإلنفاق 
ه جا �بِالل

أثره وخوفه من هذا يرجع إ� الُمعطى و�ë الُمعطي نفسه [ حسب إيمانه وت ،وقد ي<جح ال	 أحيانا [ حسب اpال
  .وما إ� ذلك) كيف تعطيÊ أمام ا�اس وما إ� ذلك(وللمعَطى انكسار قلبه أو غضبه  ،الرياء
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أن اÖ$ء والصدقة يعاbان ا:الء ا�ي ي2ل (: S حال الصدقة قال �كما ذكر ا�   :الزjة تعالج ا:الء: السادسة ع8ة
أن الصدقة (كما مر معنا  تكفر اHطاياأيضا  ،~ء [ وجه اHصوصطبعا هو ورد S اÌ )تلجان معهعوي من السماء

هذا لفظ ) اeطيئة كما يطفئ ا�اء ا�ار ئوالصدقة تطف(وÈ بعض الروايات ) تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء
  .حديث صحيح S س� ال<مذي
وëال ربما لو جلسنا معكم وجها لوجه  ،لعجالةال� يعÊ نستطيع ¼ن نلخصها S هذه ا ةهذه باختصار ِحكم الزÇة الوارد

و, واحد منكم استخرج فائدة لوصلت الفوائد ربما إ� Æس^ أو أك1 من ذلك فإن wع اهللا عز وجل wع عظيم 
  .م�ء باpكم وهللا اpمد

  ا�ديث األول
 ،إنك تأ� قوما من أهل الكتاب : ( إ� ا×من قال N اً معاذ ��ا بعث ا�� :  عن ابن عباس رÑ اهللا عنهما أنه قال

فأعلمهم أن اهللا افÇض  ؛فإن هم أجابوك �لك ،فليكن أول ما تدعوهم إ×ه شهادة أن ال � إال اهللا وأن \مداً رسول اهللا
فأعلمهم أن اهللا افÇض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم  ؛فإن هم أجابوك �لك ،عليهم ·س صلوات v ا×وم والليلة

حديث متفق ) واتِق دعوة ا�ظلوم فإنها ليس بينها وب� اهللا حجاب ،و�ياك وÓرائم أمواwم �ثم قال v،  N فقرائهمÇد ف
  .حديث عظيم م�ء بالفوائد ال�عية ال� سأذكرها لكم إن شاء اهللا تعا� ،حديث ابن عباسمن  عليه

بعث معاذا إ� ا�من قال � إنك تأé  ح^ �أن ا�  هذا اpديث حديث ابن عباس ÁI فيه ابن عباس ر� اهللا عنهما 
  .قوما أهل كتاب

و� أن اإلنسان إذا أرسل إنسانا إ� أي ¿ء أن Ëصل به أن يوصيه ويأمره بما يصلح شأنه وشأن ما هو  و� هذا فائدة � 
تعلمه كيف  ،كيف يتþم معه تعلمه األدب ،أرسلت ابنك إ� رجل أرسلته كذا ،فأرسلت ابنك إ� ا�درسة، مرسل بشأنه

وهذا وجه تربوي S أن اإلنسان ال يأمر وي<ك ا�أمور سبهلال هكذا ال يوضح �  ،وتعطيه ما يعينه [ أداء ا�همة ،يقول
 أن يوضح � سواء ¤ن ابنا أو تلميذا أو زوجا أو غ¥ه، فبعض األمور

ً
  .إذا أرسل أحدا

  : ) تابإنك تأ� قوما أهل ك (:�قو� : مسألة ����
أفادنا هذا أن اÌا� إ� اهللا عز وجل ينب* عليه أن يعلم ويتصور حال  ؛إنك تأé قوما أهل كتاب: ��ا قال ا�  

Sقاiك أو أهل بدعة ،وما ينت� عندهم من أشياء خطأ ا�دعوين ومستواهم اw ألن  ،ويتعرف [ حا�م ،هل هم أهل
مثل الطبيب اUي يعالج ا�ريض ال بد أول ¿ء أن  ،S إعطائهم ما يناسبهم معرفة واقع ا�دعوين مطلب أو أمر مهم

ثم يعرف أن هذا ا�ريض يتعاR أدوية لعالج مرض  ،هذا أوال ،ويعرف أن هذا ا�ريض مريض بهذا اÌاء ،يشخص ا�رض
طبيب أنه ال يعطيه أدوية فمعرفة حا� بهذا الشh تساعد ال ،آخر غ¥ اUي جاء من أجله أن يعالج هذا ا�ريض عنده

و�ذا "د أنهم يستعملون ا�لفات  ،أو تؤثر عليها أو يعطيه ازدواجية S اÌواء ،غلط تتفاعل عكسيا مع األدوية األخرى
فكذلك اÌعوة ال� � حياة القلوب وصالحها ال بد أن ¼رص أن نعرف حال ا�دعوين قدر  ،هذا S اÌنيا ،وما إ� ذلك
 وثوابت نتþم عليها وهللا اpمد نستطيع من خال�ا أن  ،علمنا فهذا ما يعنينا فإن ،ا�ستطاع

ً
فإن لم نعلم فإن عندنا أصوال

وÈ ) إنك تأ� قوما من أهل الكتاب(: �وقد دل عليها هذا اpديث بقو�  لكن معرفة حال ا�دعوين مهمة ،ننطلق
 ) إنك تأ� قوما أهل كتاب(: رواية

ً
فليس عندهم ¿ء ¤لوثني^ و6Çوذي^ وÇلشيوعي^ وغ¥هم  ،أي أنهم ليسوا جهاال

ون بأن اهللا رب ولكنهم ي�dون معه غ¥ه ،من اUين ينكرون اإل� أو غ¥ ذلك عندهم كتاب سماوي فيه ، فإنهم يقر÷
 منها نعم لكن فيها تعا�م طي ،تعا�م طيبة لم ¨رف اAوراة واإل"يل بكاملها

ً
 كث¥ا

ً
هذه اAعا�م  ،بة ال تزالُحرÑَف شيئا
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�ن معا® األنبياء أبناء : (�الطيبة وهذه األصول ال� جاءت و� ر®ة اHلق و� أمور تتفق فيها اÌيانات كما قال 
Íين دين واحد )عالت أبونا واحد وأمهاتنا شÌلكن هناك حصل ¨ريف وتغي¥ فتنبه وأنت  ،والعقيدة واحدة ،أي أن ا

  .� هذااÌا� إ� اهللا إ
أو مثل  ،أنك إذا جئت هؤالء ال تظن أنهم مثل كفار قريش ،إذن افهم يا معاذ ما أرسلك إ�ه "إنك تأ� قوما أهل كتاب" �

 أهل كتاب، ال ،أنهم ¤نوا [ ال�ك والوثنية ،قومك األنصار أنهم ال يعلمون
ً
أي إنك تأé قوما نزل بهم  ،إنك تأé قوما

  .Íا يدل [ ما ذهبنا إ�ه قبل قليل وهذا ،كتاب ولكنه ُحرÑف
األشياء ال� يبدأ بها اإلنسان  األو×ات، هذا ال<تيب يسÒ بفقه األو�ات واألولويات "فليكن أول ما تدعوهم إ×ه"�
ب أنا قد أرتب عندي مثال ع�ة أعمال أقوم بها مثال ا�وم أرتبها [ حس، ترتبها òسب أهميتها واألولويات، فأول أوال

أرتبها [ حسب  ،هذا هو ما صار S ا�عاملة هذي وبكرة عندي كذا ،لكن قد أرتبها [ حسب األو�ات ،األعمال
وëنما يتم [  ؛لكن ال<تيب S أمور اÌعوة واألمور األو�ة ال يتم [ حسب الزمان، ترتيبها الزما� وهنا يص¥ أو�ات

وأوÞ ما تدعوهم "  إنك تأ� أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إ×ه" : الق �فا�   ،أي األهميات ،حسب األولويات
ألن  ؟�اذا "فليكن أول ما تدعوهم إ×ه شهادة أن ال � إال اهللا" ،إ�ه ال يمكن أن يكون أول إال هو أحق باAقديم

و×كن (: ا6خاري وغ¥ه قال و�ذا جاء S بعض الروايات S الصحيح S اAوحيد أعظم ما يطلب من العبد [ اإلطالق
فدل [ تقديم اAوحيد [ سائر  ،اهللا عز وجلأي يوحدوا  )هيوحدوو(وÈ رواية ) أول ما تدعوهم إ×ه أن يعبدوا اهللا

 ¤ن ا�دعوين [ حال رديئة من اHطأ ومن الزنا ومن wب اHمر ومن القتل ومن  ،األعمال و[ سائر ا�دعوات
ً
أيا

  .هذا 
ه ال ¿ء أمام اAوحيد ،إلخ.... سفك اÌماء
�  

ً
َ قَْوِمِه َفَقاَل يَا قَْوِم اْقُبُدوا اهللا�َ �: و�ذا ¤نت دعوة األنبياء íيعا

� إِ
ً
َنا نُوحا

ْ
ْرَسل

َ
َخاُهْم � �َولََقْد أ

َ
َ َعُموَد أ

�َنا إِ
ْ
ْرَسل

َ
َولََقْد أ

ِن اْقُبُدوا اهللا�َ 
َ
 أ
ً
َنا ِمن قَ � �َصاِ�ا

ْ
ْرَسل

َ
نَا فَاْقُبُدونِ َوَما أ

َ
 أ

�
َ إِال

َ
Nِإ 

َ
ن�ُه ال

َ
ِْه ك  نُو5ِ إِ×َ

�
 اAوحيد قبل ê  �ْبلَِك ِمن ر�ُسوٍل إِال

ً
إذا

ال ¬مع ا�سلم^ وال يؤلف ب^ قلوبهم وال  ،مهما قال ا�اس أن اAوحيد غ¥ مهم فهذا غ¥ صحيح ،¿ء وقبل أي ¿ء
ِيَن آَمُنوا �: و�ذا يقول اهللا عز وجل ،نªهم [ عدوهم إال اAوحيدوال ي ،يصلح شأنهم وال حا�م إال اAوحيد

�
َوَعَد اهللا�ُ ا�

 ��َ �
َُمك

َ
ِيَن ِمن َقْبلِِهْم َو×

�
ْرِض َكَما اْسَتْخلََف ا�

َ ْ
اِ�َاِت لَيَْسَتْخلَِفن�ُهم vِ األ ِي اْرت1ََ لَُهْم ِمنُكْم َوَعِملُوا الص�

�
 لَُهْم ِديَنُهُم ا�

ْمنا
َ
ن َنْعِد َخْوفِِهْم أ �ُهم م�

َ
� َُبد�

َ
ًَو×  �: ولم يكتِف بهذا فقال�َفْعُبُدونÆَِ � ما هو ال8ط؟ ��

ً
وَن Âِ َشْيئا

ُ
Óِ8ُْأكد هذا بقو� � ال ي

  .ال ي�ك به شيئا
مون ا�وم ببالء أعظم واهللا ما بُ� ا�سلو، وال بد من االهتمام به ،ومطلب مهم ال بد من العناية به ،اAوحيد مطلب أساس 

ونأمرهم  ،ونأمرهم بأن يتعاملوا مع غ¥ ا�سلم^ بطريقة كذا ،ال أوال نأمرهم أال يطففوا ا�!ان: قالوا ؟من كونهم ماذا
ولو علموا أن ما S اAوحيد من اH¥ �م S دنياهم وأخراهم وأن من وحد اهللا وعرف اهللا حق ، وترdوا اAوحيد ،ونأمرهم
فليس ا�وحد اHالص هللا عز وجل كمثل رجل ال  ،وتغ¥ سائر أحوا� ،وتغ¥ت عبادته ،وتغ¥ صومه ،¥ت صالتهمعرفته تغ

 
ً
اUي يعرف معï ال ! ؟اUي يعرف معï ال ¢ إال اهللا مثل رجل ال يعرف معï ال ¢ إال اهللا ،يعرف عن اهللا عز وجل شيئا

فثلك ال بد أن  ،بينما اUي ال يعرف معناها يقع ،و Iالفها أو ينقص من كما�ا¢ إال اهللا ال يمكن أن يقع فيما يناقضها أ
بن باز ر®ة اهللا عليه ح^ سأ� بعضهم عندما ¤ن  زو�ذا ¤ن شيخنا الشيخ عبد العزي ،يتعلم اإلنسان اAوحيد أوال

عض اإلخوة ا�جاهدين S ذلك الوقت ¤ن يقول � ب ؛الزحف الشيو� اجتاح القرى S ا6الد اإلسالمية S أفغانستان
و¼ن  ،يقولون � يا سماحة الشيخ ¼ن نèل S قرية نقابل أهلها فيهم wك وال يُصلون ويستعملون ا�خدرات وما إ� ذلك
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 وأنه ال üالة إن لم ي<dوها وdذا سيقتلون فأي ¿ء نبدأ ،نعلم أنه بعد ثالثة أيام أو Æسة أيام سيصلهم الزحف الشيو�
  به؟

وا دخلوا ا�نة ،بدؤوا باAوحيدا: قال �م الشيخ
÷
لكن لو علمتموهم الصالة  ،إنهم وëن قتلوا وهم [ اAوحيد ولو لم يُصل

ألن  ،األح�م وأدوا ê ¿ء ولكن عندهم ¿ء من ال�ك فإن اهللا عز وجل ال يغفر ذلك �م أبدا روالصوم واpج وسائ
َك بِِه َويَْغِفُر َما ُدوَن َذلَِك لَِمن يََشاءُ  إِن� اهللا� �اهللا عز وجل يقول  ن ي8َُْ

َ
  .�الَ َفْغِفُر أ

ولكن نقول ¬ب علينا أن نتعلم اAوحيد سواء كنا أساتذة جامعات أو  ،وال نقول كذا ،¼ن طبعا ال نكفر ا�سلم^
وهو اUي يفرق بيننا وب^  ،وحيدS دولة أو كنا معلم^ أو كنا مهندس^ أو أطباء ال بد أن نتعلم اA مسئول^كنا 

^dمة ،ا��þإذا ¤ن أبو جهل  ؟فإذا ¤ن ال يعرف معناها فما الفائدة ،و�ذا ¤ن الفرق ب^ ا�سلم وغ¥ ا�سلم هذه ال
عرب قولوا ال ¢ إال اهللا 
مة تدين لكم بها ال ��ا قال �م ا�   ،أعلم من كث¥ من ا�سلم^ بال ¢ إال اهللا لألسف


مة تدين لكم بها العرب والعجم ع�  ،وربك يا üمد ع� 
مات نعطيك ؟� ماذا قال أبو جهل �حمد ،والعجم
أبو (لكنه رجل فاسق رجل جاهل - علم ذلك العر: الفصيح  ،قولوا ال ¢ إال اهللا �فلما قال �م ا�   ،
مات نعطيك

ألنه يعرف أن معï ال ¢ إال اهللا أنها تنê ö معبود من دون اهللا  ، فقال أما هذه يا üمد فال ،علم وdره وجحد -)جهل
فقال أما هذه يا üمد فال ما نعطيك  ،عز وجل ال و7 وال قريب وال بعيد وال يªف ¿ء من العبادة إال هللا عز وجل

ُقْرآِن ِذي { :صدر سورة ص �و�ذا أنزل اهللا عز وجل بعد ذلك [ نبينا  ،ألنه يعرف معï ال ¢ إال اهللا ،إياها
ْ
ص َوال

رِ 
ْ
ك اٌب { قال }ا�� َ�فُِروَن َهَذا َساِحٌر َكذ�

ْ
ْنُهْم َوقَاَل ال نِذٌر م� åن َجاءُهم م

َ
ٌء }I{َوَعِجُبوا أ  َواِحداً إِن� َهَذا لََ&ْ

ً
ا
َ
wِلَِهَة إ

ْ
َجَعَل اآل

َ
أ

  .}ُعَجاٌب 
ا اpديث العظيم [ رسول يأé قوما ثقافتهم قديمة فع° ê حال أردت أن أوصل لكم هذه الرسالة من خالل هذ

إنك تأ� قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إ×ه شهادة أن ال � إال (وعلمهم قديم ومع هذا يقول �م هذا الâم 
اهللا وأن \مد رسول  شهادة أن ال � إال( )أن يعبدوا اهللا(S رواية ) أن يوحدوا اهللا وال يÓ8وا به شيئا(وÈ رواية  )اهللا
لكن أحيانا تذكر  ،ن الشهادة إذا أطلقت ال ¢ إال اهللا دخل معها üمد رسول اهللا تلقائياأل ،S بعض الروايات) اهللا

  .�لو ذكرت شهادة أن ال ¢ إال اهللا يدخل فيها اإليقان واإليمان بشهادة نبينا الكريم  ،وأحيانا ال تذكر ،كتأكيد
فإن " فقال إن هم أجابوك �ألنها رتبها ا�   ؟�اذا ،إذا ما أجابوك Uلك ما ينفع تدعوهم إ� الصالة "كفإن هم أجابوك �ل"

 ،ألنك أنت رسول تدعوهم إ� اAوحيد ،ومفهوم ا�خالفة إن هم لم ¬يبوك فال تتعب نفسك معهم، "هم أجابوك فأعلمهم
¼ن  ،وهذا روح دين وهذا كمال دين أيها اإلخوة ،ذ منهم ا�زيةألنهم يبقون [ دينهم ويأخ ،تأخذ منهم ا�زية ذفعندئ

 ُمْؤِمنِ�َ {كما قال اهللا عز وجل 
ْ
نَت تُْكرِهُ ا��اَس َح�Í يَُكونُوا

َ
فَأ
َ
اUي ما يريد اÌين  ،اUي يريد اÌين يدخل S اÌين }أ

وال  ،ريال �Âريال أو  ��بأموا�ا ا�وم ما تشh يعÍ Êكن ربما  ،يبS يأمن [ ما� وعرضه فيدفع ا�زية و� ¿ء يس¥
هذا ديننا وهذا wعنا أيها  ،¿ء أمام سنة ¤ملة يدفعها لقاء حفاظ ا�سلم^ [ دمه و[ عرضه وما� وما إ� ذلك

وما إ�  وÓما ازداد اإلنسان به بص¥ة وعلم 
ما ¤ن أwح صدرا وأبرك [ نفسه وëخوانه وأهل بيته وíاعته ،اإلخوة
  .ذلك
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  )�I(ا�لقة 
  �S بعث ا�   ،¤ن حديثا S اpلقة السابقة عن حديث ابن عباس اUي خرجه ا6خاري ومسلم S صحيحهما

ً
معاذا

ف�ن آخر ما  ،وتكلمنا عن مطلع هذا اpديث وما فيه من الفوائد ال� ينب* [ طالب العلم االهتمام بها ،إ� ا�من
  ).رسول اهللا افليكن أول ما تدعوهم إ×ه شهادة أن ال � إال اهللا وأن \مد(: �تكلمنا عنه قو� 

وأنه هو سبب توحد ا�سلم^ واجتماعهم وقوتهم [  ،وأنه هو سبب ا�جاح والفالح ،ة باAوحيدءوقد بينت أهمية ا6دا 
فإن كتاب اهللا عز وجل م�ء باAوحيد أك1ه  ،ةإ� اهللا و, معلم أن يعï بهذا عناية كب¥ ، وأنه ينب* [ ê داٍع عدوهم

عث ا�  وقد بُ  ،وأما تفريعاتها وwائطها وما إ� ذلك فقد جاءت S السنة ا�بوية ،وجاءت فيه أصول األح�م ،S اAوحيد
ثالثة و�ذا ¤نت  ،فمكث ثالثة ع� ~ما S مكة يدعو إ� اAوحيد ولم تفرض عليه من الفرائض إال الصالة فقط �

إ� ا�دينة مكث فيها ع� سن^ ¤ن القرآن يèل  �ثم �ا انتقل  ،ع� ~م وÓها مليئة باAوحيد تقريرا � وتأكيدا عليه
  .عليه باAوحيد وبالعبادات وبالسلوك وغ¥ها

الþمة العظيمة يا معاذ وأعطوك ) فإن هم أجابوك �لك(قال  �فالرسول ، ومن هنا ¤ن ينب* علينا العناية باAوحيد �
 )أن اهللا افÇض عليهم ·س صلوات v ا×وم والليلة( "فأخÅهم"وÈ بعض الروايات  )فأعلمهم(ال� � مفتاح ا�نة 

  .هذه الصلوات اHمس � ا�عروفة عند ا�ميع
ب* عليك يا رسو�ا يا أي أنه إن أجابوا إ� هذا األمر فإنه ين )فإن هم أجابوك �لك(ولكن الâم هنا واAعليق [ 
مة 

معناه إن لم ¬يبوك فال فائدة من قيامهم  فمفهوم ا�خالفة ،معاذ بن جبل ينب* عليك أن تدعوهم بعد ذلك إ� الصالة
ن ُيْقَبَل ِمْنُهْم َغَفَقاُيُهْم �: وهذا مبÊ [ أنهم لو صلوا لم تقبل صالتهم كما قال اهللا عز وجل ،بالصالة

َ
غ�ُهْم َوَما َمَنَعُهْم أ

َ
إِال� ك

 ِNِبِاهللا� َوبِرَُسو 
ْ
عن  �و�ذا ح^ سألت ~ئشة ر� اهللا عنها ا�   ،فاألعمال الصاpة ال تقبل إال ب�ط اإليمان �َكَفُروا

 ،ح± أنه ¤ن يطعم اpجيج ،عبد اهللا بن جد~ن ال�يف القر¿ اUي ¤ن من أشهر الكرماء S اAاريخ، ابن جد~ن
ن يؤ< بالقدر الكب¥ة الضخمة ال� ال يستطيع ®لها إال ع�ة رجال ف�ن يضع فيها الÁ مع العسل مع السمن يقال أنه ¤

  : أمية ابن أ« الصلت و عبد اهللا بن جد~ن هو اUي قال فيه، ويطعم به اpجاج من كرمه
  اءباؤك إن شيمتك اpبح **** أأذكر حاج� أم قد كفا�
  كفاه من تعرضه اiنــاء ****يوما إذا أثï عليــك ا�رء 
كما جاء S الصحيح يا رسول اهللا ابن جد~ن ¤ن يقري الضيف وËمل الh ويع^ [ نوائب  �قالت ~ئشة يوما للن  
قوال ال يقبل ا�فاصلة وال يقبل  �؟ قال �ا �فماذا قال �ا ا�   ،¤ن يعمل ؟فهل ذلك نافعه ،اÌهر ويع^ الضعيف

 ،أي أنه لم يؤمن باهللا عز وجل ولم يؤمن با6عث) إنه لم يقل يوما ر8 اغفر W خطيئ� يوم اÖين ،ال(: �ة قال ا�هادن
¥Hي  ،فلهذا ال ينفعه ذلك إطالقا مهما فعل من أعمال اUناء من ا�اس الرزق اiحسن ا S نياÌا S إال أنه ينتفع بها

  .ال الصاpة مهما فعللكن ال ينتفع باألعم ،يأتيه وما إ� ذلك
  ؟هل الكفار §اطبون بفروع ال8يعة: مسألة �
ومن هنا تأتينا مسألة و� مسألة مهمة اpديث فيه قد يستدل به عليها و� هل الكفار åاطبون بفروع ال�يعة؟ هذا  

فادعهم إ�  �ة لقال ا�  إذ أنه لو ¤نوا åاطب^ بفروع ال�يع ،اpديث يظهر منه أنهم ليسوا åاطب^ بفروع ال�يعة
 رسول اهللا وأن يقيمو

ً
فإن هم أجابوك �لك ( �لكن �ا قال  ،ويؤتوا الزÇة ةالصال اشهادة أن ال ¢ إال اهللا وأن üمدا
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  .هذا أيها األخوة من جهة داللة اpديث )فأعلمهم أن اهللا افÇض عليهم ·س صلوات
الكفار §اطبون بوجوب الصالة وبالزjة وبالصوم وبغض ا:¦ وôفظ  هل �و� مسألة خالفية كب¥ة ب^ أهل العلم 

  .الت�يعات ال� جاءت w Sعنا هذه ا�سألة أيها األخوة اختلف فيها العلماء ؟الفرج
فإن ) فإن هم أجابوك(: قال �ألن ا�   ا�ديث فيه داللة P أنهم غy §اطب� بفروع ال8يعةكما قلت لكم  �

  .م موحدين فما ينفعهم وليسوا åاطب^ بها أصالً ¤نوا ما ه
وهو اختيار  وهو القول الصحيح لكن دلت نصوص أخرى v الكتاب والسنة P أن الكفار §اطبون بفروع ال8يعة �

أنهم §اطبون بفروع ال8يعة وأصوwا ويؤاخذون عليها  íع من ا�حقق^ األئمة منهم شيخ اإلسالم ابن تيمية وíاعة
فهذا ®ط ال بد أن يؤمنوا باهللا ويعملوا بها  ،ولكن لو عملوا بها ولم يؤمنوا بها ال ينتفعون بها ،نهم لم يعملوا بهاأل

نìَ َوُهَو ُمْؤِمنٌ ����: كما قال اهللا عز وجل S عمل العامل^ ،القبول
ُ
ْو أ

َ
ن َذَكٍر أ  م�

ً
 من وجود  �َمْن َعِمَل َصاِ�ا

ً
فال بد إذا

�َ �: ألن اهللا عز وجل �ا ذمهم قال فار [ الصحيح åاطبون بفروع ال�يعةفهنا الك ،اإليمان
�
ُمَصل

ْ
َولَْم نَُك *لَْم نَُك ِمَن ال

ِمْسِك�َ 
ْ
َائِِض�َ * ُغْطِعُم ال

ْ
eُوُض َمَع ا

َ
µ ن�ا

ُ
Óينِ *َو �Öُب نَِيْوِم ا ن�ا نَُكذ�

ُ
Óَِق�ُ *َو

ْ
تَانَا ا×

َ
افِِع�َ َفَما تَنَفُعُهْم َشَفاعَ *َح�Í أ فدل  �ُة الش�

وهو الصحيح من  ،[ ¿ء قد أمر بهإال وال Ëاسب اإلنسان  ،[ أنهم ذكروا هذه العبادات ال� ترdوها وحوسبوا عليها
وهذا هو الصحيح اUي رجحته  ،وا�سألة طويلة وم�نها كتب األصول الفقهية � أقرب إ�ها وأ�ق بها ،ûم أهل العلم

وهذا  ،حقق^ من أهل العلم وهو اUي اختاره íع من مشاIنا فإذن الكفار åاطبون بفروع ال�يعةلكم وهو قول ا�
  .كما مر معنا S اpلقة السابقة اpديث إنما هو S بيان ترتيب األولويات واألو�ات

وÈ رواية ) Åهمفأخ(: قال ،أي للصالة وصلوا اHمس صلوات S ا�وم والليلة) فإن هم أجابوك �لك(: �قال  �
هذا اللفظ ا�بوي دل [ عدد ) أن اهللا افÇض عليهم صدقة v أمواwم تؤخذ من أغنيائهم فÇد v فقرائهم( )فأعلمهم(

  : من ا�سائل لع� أذكر أهمها
ألن  دلت P وجوب الزjة )افÇض عليهم صدقة v أمواwم تؤخذ من أغنيائهم فÇد v فقرائهم(هذا اللفظ : مسألة �

  .أي الفرض بمعï الالزم ،الفريضة ال تكون إال S األمر الواجب أي الالزم
 ،)افÇض عليهم صدقة v أمواwم: ( �و�ذا قال  أن الصدقة أو الزÇة حق S ا�ال ال حق [ صاحب ا�ال: مسألة �

  ،فريضة متعلقة با�ال ال متعلقة بذمة ا�þف
ً
 أو صغ¥ا

ً
 ، كرجل ¤ن كب¥ا

ً
 ما إ� ذلكحرا

ً
فاف<ض عليهم صدقة  ،أو عبدا

هو القول  ؛وهذا القول وهو أن الزjة �ب v ع� ا�ال ال P ا�ز3 نفسه ،S أموا�م تؤخذ من أغنيائهم ف<د S فقرائهم
�ب  وخالف S هذا بعض أهل العلم وقالوا أن الصدقة، الصحيح ا�ي عليه ~ع كبy من ~اهy أهل العلم سلفا وخلفا

  : بأدلة � ،األول [ ا�þف نفسه والصحيح
  .ريضة متعلقة با�الفالف)  افÇض عليهم صدقة v أمواwم(قال  �ألن الرسول ) �
وا�علوم أن ا�تيم ال يكلف وا�علوم أن ا�تيم  ،ف�نت �رج زÇة أموا�م ،أن ~ئشة ر� اهللا عنها ¤ن �ا أيتام تليهم) �

وëنما إذا فعل  ،وا�علوم أن من ¤ن دون ا6لوغ غ¥ مþف باألح�م ال�عية ،غ سواء ¤ن ذكراً أو أن�من ¤ن دون ا6لو
فهنا نقول ~ئشة ر�  ،األعمال الصاpة يؤجر هو عليها ويؤجر من أمانه أو د� عليها ¤لواÌين مثال أو ا�علم وما إ� ذلك

  .فدل [ وجوب إخراجها S الزÇة اهللا عنها ¤نت �رج الزÇة عن هؤالء األيتام
J(  ا قال  �أيضا قول عمر�)م ال تأكلها الصدقةw فلينمها 

ً
ولم  �فدل [ أن قول عمر ) من و من أموال ا×تا: شيئا

لو ألن الصغ¥ ما  ،أن الزÇة �ب S ع^ ا�ال ال S مال ا�زO ¶إل~اع من الصحابةف�ن  ،علم N §الف من الصحابةيُ 
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 ،و�ا قال عمر هذا الâم ،¤نت متعلقة بذمة ا�زO نفسه �ا أخرجت ~ئشة زÇة األيتام اUين عندها ألنهم غ¥ مþف^
  .وهذا هو الصحيح اUي عليه أهل العلم اUي ال ينب* أن نقول �الفه Ìاللة السنة عليه

حرا أو ، صغ¥ا ¤ن أو كب¥ا، با�زO نفسه رجًال ¤ن أو امرأةهذا ما يتعلق بمسألة أن الزÇة �ب S ع^ ا�ال ال تتعلق  
كذلك لو ¤ن هناك مال عنده لشخص صغ¥  ـوUلك لو ¤ن عند إنسان مال يتيم S حجره فإنه يزdيه ،ما إ� ذلك وأعبدا 

رج زÇة هذا ا�ال وأن فإنه ¬ب [ هذا األم^ ا�وT أن I ،قال � هذا مال احفظه لوÌي إذا كÁوموT عليه أوصاه 
  .ألنه هو الواجب ال�� اUي أنيطت به األح�م ،يقيده ويب^ هذا

تشعر وتفيد أن الزjة تعطى لو  "تؤخذ"لفظة ) صدقة v أمواwم تؤخذ من أغنيائهم فÇد v فقرائهم(: �قو� : مسألة �
يعطيها  �تؤخذ من أغنيائهم ف<د S فقرائهم لو قال  قال )يعطيها الغÊ الفق¥(وما قال تعطى  "تؤخذ"ألنه قال  األمر

تؤخذ  �لكن اpديث قال  ،الغÊ الفق¥ لقلنا الâم صحيح وليس هناك داللة S هذا اpديث خاصة [ ما ذهبنا إ�ه
ها هو تدل P أن ا�ي يأخذمن أغنيائهم فقو� تؤخذ و� ا6ناء للمفعول اUي يسÒ ا�جهول عند طالب ا�وم هذه 

ومن هنا نقول  ،وUلك من دفع زÇته لو7 األمر فقد برئت ذمته ،صاحب الصالحية صاحب السلطة وهو و أمر ا�سلم�
أما إذا ¤ن عندهم من أقاربهم وفقرائهم من  ،أن اUين Ëتالون [ الزÇة S بالدنا وعدم إخراجها أنهم مقªون åطئون

لكن ¬ب أن �رج  ،أو يعطى و7 األمر ما أمر به من ال� يستحقها با�ظام ،منهايصلونه بالزÇة فال حرج أن يعطوا 
  أنت ،لكن بعض ا�اس يقول ال أنا سأتالعب وما يعطيه و7 األمر وو7 األمر ما يدفعها، الزÇة ¤ملة

ً
و7 ، لست مسؤوال

  .بمجرد أن تعطيه واpمد هللا رب العا�^ األمر إن شاء اهللا أنه üط اiقة واألمانة ومن وÓهم كذلك وأنت تÁئ ذمتك
فمثًال زÇة أهل الرياض ينب* أن �رج S ، أن ا�8وع v ا�ال ا�ز> أن ûرج v نفس ا:ت ا�ي أخذت منه: مسألة �

ê  ،وهكذا ،وأهل الشام وأهل السودان ،زÇة أهل مª �رج [ أهل مª ،زÇة أهل ا�من �رج [ أهل ا�من ،الرياض
تؤخذ من (قال  �ألن ا�   ،وال ينقلوها ،أهل بت Iرجون زÇتهم S ا��ن اUي وجبت عليهم فيها إخراج الزÇة

  .)أغنيائهم فÇد v فقرائهم
ألن الزÇة نوع من ا�Aفل  هذا هو مذهب ~هور العلماء رÎهم اهللا تعا� وهو ا�ي عليه مذهب $مة أهل العلم

كنت أنا سآخذ زÇة ماó وسأخرجها وأعطيها شخصاً بعيداً S بالد أخرى وأترك الفق¥ اUي S بتي ال فإذا  ،االجتما�
إطفاء غ¥ة  ،حصل هناك تأخر S ا�قاصد ال�عية ال� wعت من أجلها الزÇة و� ا�Aفل االجتما� ؛أعطيه من الزÇة

 )تؤخذ من أغنيائهم فÇد v فقرائهم( �الزÇة S نفس ا6ت لقو� أمر الزم ننتبه � وهو أن �رج هذا  ،وحسدهم ،الفقراء
 S ¥همأغنيائفالضم  S ¥ين بعث ا�   همفقرائوالضمUإ�هم �هو واحد يعود [ أهل ا�من ا 

ً
  .معاذا

  : ال ثالث �ما قال أهل العلم !وز نقل الزjة من بت إ� بت v حا�X مÍ !وز نقل الزjة؟ ����
���� Ìناحية من نوا1 ا�سلم^ فاقة شديدة يتع^ إنقاذهم ~جال ا�الة األو S صل مثال فيضانات ،أن يقعË كأن، 

قد يموتون جو~  ،وËصل كذا S بعض ا6الد اإلسالمية ال ¬دون من يعينهم ،وËصل زلزال ،وËصل هدم ،وËصل غرق
فعندئذ  ،با�ال �قاومة هذا العدو ب�اء األسلحة وما إ� ذلك أو يداهمهم عدٌو فيحتاجون من ينªهم ،قد يموتون كذا

وليس هذا وقت تفصيلها  ،¬وز نقل الزÇة S تلك اpالة وفق الضوابط ال�عية ا�رعية ال� قررها أهل العلم S هذا
 ،ا تكون عندنا مفسدت^فهن ،وألن اpائل اآلن ما يندفع هذا ال� الواقع وا�تع^ إال بإخراج الزÇة ،والâم عليها

فö هذه  ،ومفسدة هالك أوUك القوم اUين ال ¬دون من يعينهم ،مفسدة عدم إعطاء هذا الفق¥ اUي S نفس ا6ت
الفتنة S  وأاpالة تدرأ أد� ا�فسدت^ وأ[ ا�فسدت^ و� هالك أوUك وا�وت واpياة والردة والعياذ باهللا عن اإلسالم 
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  .وأما اUين عنده فغا6ا من سيواسيهم ولو بالصدقة غ¥ الواجبة ،وجل أعظم من ê ¿ءدين اهللا عز 
يعÊ مثل األخوة اUين يعملون S بعض كون اإلنسان � فقراء S بت-و� حال مهمة و� S حال  ا�الة ا�انية ����

ن عمل من حاجة أو تكليف من دوAه وما سواء ¤ن S دول اHليج أو S غ¥ه من ا6الد وÈ أي عمل سواء ¤(ا6الد 
ويتطلعون إ� أن هذا الرجل اUي  ،فهو هناك عنده أقارب فقراء S بته، فإن زÇته �ب عليه وهو هناك S بته) إ� ذلك

انا أن ا�صلحة ال�عية تقتD أحي ذفعندئ ،S بتهم أنه يواسيهم بهذا ا�ال اUي منÜ اهللا به عليه واختصه به من دونهم
ولكن مع هذا 
ه نقول S اpالة األوÞ ال� ذكرناها و� وجود  ،فنقول � ال حرج ادفع ا�ال إ� أقاربك، يدفع ا�ال �م

يعÊ حاول أن �رج ثل�  ،أنك حاول أن ال تستوعب الصدقة ،اpالة اiانية وجود أقارب Èفاقة شديدة للمسلم^ و
فلو فعل هذا ا�سلمون لوقع ¿ء من اAوازن بإذن اهللا  ،الشطر هنا قدر ا�ستطاع وأبِق  ،صدقتك مثال أو شطرها هناك

  ."  تؤخذ من أغنيائهم فÇد v فقرائهم" هذا ما دلت عليه لفظة  ،تعا�
إال أن القيدين اUي ذكرتهما لكم قيدان مهمان  ،فيطلقون ا�نع من نقل الزÇة وهذا قول قوي أما ~هور العلماء �

 فإننا نسأل من هو أعلم منا ،علينا االهتمام ور~يتها بدقةينب* 
ً
  .وëذا أشh علينا شيئا

ألن الزÇة  ،قد ذكر صنفا واحدا من األصناف ا�مانية ا�ين هم مصارف الزjة" فÇد v فقرائهم"�ا قال  �أنه : مسألة �
َدقَاُت �ي من لم يذكره اهللا عز وجل S كتابه ال ¬وز أنا أن اجتهد وأعط ،ال تصح إال S ثمانية مصارف ال بد منها إِغ�َما الص�

َغاِرِمَ� َوِ� سَ 
ْ
قَاِب َوال ُمَؤل�َفِة ُقلُوُبُهْم َوِ� الر�

ْ
َعامِلَِ� َعلَْيَها َوال

ْ
َمَساكِِ� َوال

ْ
ُفَقَراء َوال

ْ
َن لِل بِيِل فَِريَضًة م� بِيِل اهللا� َوابِْن الس�

  .�اهللا� 
ما قال S مساكينهم ما قال S ا�ؤلفة قلوبهم ما قال S سبيل اهللا ما قال ما ) فÇد v فقرائهم(: قالب^ �ا  �هنا  �

 "فÇد v فقرائهم" �فاستنبط بعض أهل العلم من قو�  ،أعطا� عبارة تشمل هذه األنواع اiمانية أو األصناف اiمانية
  " ترد v فقرائهم"قال  � باعتبار أن ا�  ،أنه !وز إعطاء الزjة لصنف واحد

ً
 واحدا

ً
  .فذكر صنفا

���� N ة ال يعطى إالjالز v صيص صنف واحدù جواز v ومن هنا اختلف العلماء:   
  ،إ� أنه !ب تعميم األصناف !ب أن تعمم األصناف v الزjة P األصناف ا�مانية 9ها الشافعيةفذهب  �

ً
تعطي جزءا

 
ً
 للمساك^ جزءا

ً
 S ابن السبيل وهكذا للفقراء جزءا

ً
 S سبيل اهللا جزءا

ً
 للغارم^ جزءا

ً
  .للمؤلفة قلوبهم جزءا

   :واستدلوا بأدلة منهاإ� جواز االقتصار P صنف واحد  íهور أهل العلموذهب  �
  .)حديث معاذ(هذا اpديث  /   �
َدقَاتِ �: قول اهللا سبحانه وتعا� /   �  الص�

ْ
ُكمْ فَ � أي الواجبة �إِن ُيْبُدوا

å
ُْفوَها َوتُْؤتُوَها الُْفَقَراء َفُهَو َخyٌْ ل

ُ
ù َو�ِن َÄِ ا  �نِِعم�

وëنما ذكر الفقراء S اآلية واpديث ألنهم هم أمس ا�اس S الغالب  ،فدل [ جوازه فقط، فذكر اهللا عز وجل الفقراء
  .السنة هو من ال ¬د قوت ~مةكما سيأتينا إن شاء اهللا تعا�  الفقyألن  ،حاجة

J   /  ي أخرجهUأقم عندنا يا (  �فقال � ا�   �جاء إ� ا�   �قبيصة بن ذؤيب أن من األدلة حديث مسلم ا
 ،إذا جاءته الصدقة 
ها سيؤتيها قبيصة هذا �أشعر اللفظ هذا أن ا�   )فنأمر لك بهاقبيصة حÍ تأتينا الصدقة 

 
ً
 باعتبار حا� سيعطيها إياه وهو صنف واحد وهو كونه فق¥ا

ً
وهذا مذهب اbمهور ، فهذا من األدلة [ هذا ،أو مسكينا

 ،خاصة S بعض ا6الد ال توجد بعض األصناف ،ومذهب الشافعية فيه تضييق وفيه تشديد وفيه مشقة ،وهو الصحيح
 ،ثمان أجزاء ،واحد الزم �يب صدقتك وتقسمها ثمان أثمانلنقول �ا وتكون بعض األمور Ëصل للمþف فيها مشقة 

قال لك  ...تعطيه ا�ساك^ جزء تعطيه ا�ؤلفة قلوبهم جزء تعطيه الغارم^ جزء تعطيه ابن السبيل جزء تعطه الفقراء جزء
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  ؟؟"ابن السبيل"يا أM أنا وين أل· وأقعد أدور واحد وأòث ó عن شخص 
ً
فمن  ،وفيه مشقة كب¥ة ،هذا ليس صحيحا

  .وهو القول الصحيح ،فق¥ [ قول ا�مهور يS اpالة هذه أنت أعط أنت ،ما S حرج :� هنا نقول
لكن يش<ط أن يكون ثالثة  ،إ� أنه ¬وز أن نقتª [ صنف واحد كما هو مذهب ا�مهور ذهب بعض أهل العلم �

   .يعÊ ال نعطي فق¥اً واحداً يعÊ الزم نعطي ثالثة فقراء ،أشخاص فأك1
و هذا أشق من مذهب الشافعية S ا�سألة ، أن تعمم األصناف و, صنف ال بد أن يكون ثالثة¬ب  ،قال ال أيضا بعضهم

  :فأصبحت عندنا أربعة أقوالهذه 
  .بقيد وهو أن يكون ثالثة أفراد من ê صنف وا�ا� ،بدون قيد حدهماأ ،قوالن يوجبان اXعميم

 واحًدا هذا هو القول اiالثأن ¬وز أن �صص [ صنف واحد سواء أ ا�الث والرابعالقول 
ً
والقول  ،عطيت شخصا

هذا هو خالصة ما يقال S  ،ال بأس أن �صص إ� صنف واحد لكن ال بد أن يعطى ثالثة أشخاص من ê صنف الرابع
  .لكن [ الصحيح ما ذكرته لكم ،هذه ا�سألة و� مسألة طبعا طويلة

هو اpافظ ابن حجر S بلوغ ا�رام حيث اقتª [ هذه اللفظة من هذا ما دلت عليه هذه اللفظة ال� أوردها ا�اتن و
  .) وأخÅهم أن اهللا افÇض عليهم صدقة v أمواwم تؤخذ من أغنيائهم وترد v فقرائهم(فقال  ،حديث ابن عباس

� ïح معw :  م(: �قول ا�wرائم أمواÓرائم األموال: )و�ياك وÓالكريم هو  ،ند أهلها�ال العزيز ا�ال ا�فيس ع�  و
وëنما  ،وال إ� صاحب ا6قر فتأخذ أطيب بقره ،فال تأé إ� صاحب اإلبل فتأخذ أطيب إبله ،ا�فيس والøء الطيب

وهذا  ،وال تأخذ العا�ة القيمة فت� الغÊ ،ال تأخذ الرديئة فت� الفقراء ،اUي ينب* عليك أنك تعتدل فتأخذ ا�توسط
وسأعلق  ،هذا باختصار ،اUين يزdون [ هذه اpيثية ،الزروع واiمار وÈ أصحاب بهيمة األنعامأك1 ما يرد S أصحاب 

ا�هم أيها األخوة أن تعرف أن ديننا ¤مل وwعنا  ،[ هذه ا�ملة ما فيها من الفائدة بإذن اهللا تعا� S اpلقة القادمة
  .كتاب والسنةوهذا دلت عليه ا�صوص ال�عية S ال ،¤مل وهللا اpمد

  )�ë(ا�لقة 
معاذ إ�  �S بعث ا�   ؛¤ن حديثنا S اpلقة ا�اضية [ آخر íلة وردت S حديث ابن عباس ا�خرج S الصحيح^

  .)أعلمهم أن اهللا افÇض عليهم صدقة v أمواwم تؤخذ من أغنيائهم فÇد v فقرائهم(: قال �ا�من وفيه أن ا�  
� ïح معw :م(: ��  قول اwرائم أمواÓنت لكم : )و�ياك وÜع كريمة و�  ،كرائم األموالبيí ا�فيس من الكرائم
إذا قلنا أنها تؤخذ من  ،وÈ أصحاب الزروع واiمار S عروض اAجارة ،وهذا أك1 ما يظهر S أصحاب بهيمة األنعام ،ا�ال

ال يأé إ� صاحب ) وهم السعاة(أخذ الزÇة اUي يرسله و7 األمر فإنه ال يعمد ا�زO اUي ي، العروض نفسها ال من قيمتها
أو يأé إ� صاحب الزروع واiمار فيأخذ أطيب ما S ثمره  ،بهيمة ا�عام فيأخذ أطيب إبله أو أطيب بقره أو أطيب غنمه

 اUي Iرج الزÇة وال [ الفق¥ ألن هذا ليس فيه ظلم ال [ ا�زO ؟�اذا ،وëنما يأخذ الوسط ا�عتدل ،أو أفضل ما S حبه
أي ال ) إياك وÓرائم أمواwم(إ� معاذ �ا قال  �ثم أ�ح ، �هذا هو اUي أمر به ا�   ،اUي يأخذ الزÇة أو ا�سك^

  .تظلمهم بأخذها
� ïح معw :  واتق دعوة ا�ظلوم فإنه ليس بينها وب� اهللا حجاب(: �قول ا�(   

  ثم قال � واتق دعوة
ً
ال ¬وز أن تظلمهم ولو ¤نوا [  ،ا�ظلوم فإنه ليس بينها وب^ اهللا حجاب ح± ولو ¤ن صاحبها ¤فرا

و[ هذا فال ¬وز للمسلم أن يظلم أخاه ا�سلم ، وëن آمنوا فال ¬وز أن تظلمهم من باب أوë، Þن لم يؤمنواوغ¥ دينك 
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  . عامل مع ا�سلم وال�فر S العدل واإلنصاف [ حد سواءألن ديننا S اAعامل يت ،وال أن يظلم غ¥ ا�سلم
لكن m Sال العدل  ،ليس للمسلم من ا�عاملة اHاصة إال S جوانب من الوالء وا�حبة واAأييد وا�ªة وما إ� ذلك

ليس الظلم  ،إ� íيع أنواع الظلم �وهذا اAنبيه العام من ا�   ،واإلنصاف وëعطاء اpقوق يعطي ê ذي حق حقه
ومكث معاذ هناك S أهل ا�من ولم يعد  ،¤ن ¤ألم¥ [ ا�من�ألن معاذ  ،اUي يتعلق بأخذ الزÇة بل الظلم بعمومه

  .�إال بعد وفاة ا�  
إنما يتعلق بالظلم وخاصة S مثل هذا اpديث اUي فيه دعوة إ� غ¥  �ومن هنا ينب* علينا أن نعلم أن تنبيه ا�  

و�ذا �ا ¤ن ا�سلمون األوائل يعدلون دخل S دين  ،إشارة إ� أن ديننا ال ينتª وال يبلغ ما بلغ إال بالعدل ؛لم^ا�س
ح^  ����ألÂ عبيدة $مر بن اbراح وتذكرون ما وقع ، �ا رأوا عدل اإلسالم وëنصاف ا�سلم^ ،اإلسالم اHلق الكث¥

فلما بلغه أن فلول الروم اجتمعت وأنها ستكر عليه كرة قوية ¤ن من  ،أخذ ا�زية من بعض مناطق الروم ا�صارى
قال  ،و�ا رأى أنه ال يستطيع ®ايتهم أ~د إ�هم أموا�م ،اpنكة العسكرية واAدب¥ العسكري أن ينح	 ويعود إ� دمشق

فدخل  ،آلن فخذوا أموالكمو¼ن ال نستطيع ا ،فإنا أخذناها òقها وب�طها و� أن ندفع عنكمخذوها هذه أموالكم 
  .دخلوا S دين اهللا عز وجل ،عدد ليس بالقليل S اإلسالم �ا رأوا هذا األم¥ ا�سلم اUي يتعامل بالعدل واإلنصاف

�ار ا�سلم^ من العدل واألمانة دخلوا S دين اهللا عز وجل بأعداد ال �طر [  ما عليه و�ا رأى الوثنيون w Sق آسيا
هذه إشارة ñيعة إ� ما يتعلق بهذا األمر و¼ن òاجة دائما إ� أن نتعلم üاسن اÌين ، ذا إنما ينت� بالعدلê ه ،بال

ومن يبتِغ غy اإلسالم دينا فلن يقبل منه � �إن اÖين عند اهللا اإلسالم�: ومقاصده وهذا اÌين ارتضاه اهللا وقال تعا�
َ ا�هذا اÌين  �وهو v اآلخرة من اeاõين

ْ
ْيَمْمُت َعلَْيُكْم نِْعَمِ� َوَرضِ ×

َ
ُت لَُكْم ِديَنُكْم وَأ

ْ
َمل

ْ
ك
َ
َم ْوَم أ

َ
ِْسال

ْ
يُت لَُكُم اإل

  .انتw ¹ح حديث ابن عباس ر� اهللا عنهما، ا�ائدة ونسأل اهللا أن يثبتنا [ دينه) �( �ِديًنا
  ا�ديث ا�ا�
 أبا بكر الصديقأن  �يقول أنس : فوائد كث¥ة جداوهو حديث أنس ا�خرج S الصحيح^ وهو حديث طويل وفيه 

�N ا�سلم� �هذه فريضة الصدقة ال� فرضها رسول اهللا (: كتب P ،Nأربع وع8ين : وال� أمر اهللا بها رسو R v
 وع8ين إ� ·س وثالث� ففيها بنت §اض أنR v ،ì ·س شاة، من اإلبل فما دونها الغنم

ً
فإن لم ، فإذا بلغت ·سا

 وثالث� إ� ·س وأربع� ففيها بنت :ون أنì، تكن فابن :ون ذكر
ً
 وأربع� إ� ست� ، فإذا بلغت ستا

ً
فإذا بلغت ستا

 وسبع� إ� تسع� ، ة وست� إ� ·س وسبع� ففيها جذعةفإذا بلغت واحد، ففيها حقة طروقة اbمل
ً
فإذا بلغت ستا

فإذا زادت P ع8ين ومائة ، فإذا بلغت إحدى وتسع� إ� ع8ين ومائة ففيها حقتان طروقتا اbمل، ففيها بنتا :ون
 ،ها صدقة إال أن يشاء ربهاومن لم يكن معه إال أربع من اإلبل فليس في، و� R ·س� حقة، ف« R أربع� بنت :ون

فإذا زادت P ع8ين ومائة إ� مائت� ففيها ، شاةٌ  ؛v سائمتها إذا ¶نت أربع� إ� ع8ين ومائة شاةٍ  و� صدقة الغنم
فإذا ¶نت سائمة ، فإذا زادت P ثالثمائة ف« R مائة شاة، فإذا زادت P مائت� إ� ثالثمائة ففيها ثالث شياه، شاتان

وال يفرق ب� ðتمع ، وال !مع ب� متفرق، شاٌة واحدةٌ فليس فيها صدقة إال أن يشاء ربها ؛جل ناقصة من أربع� شاةً الر
وال ، وال ذات عوار، وال ûرج v الصدقة هرمة، وما ¶ن من خليط� فإنهما يÇاجعان بينهما بالسوية، خشية الصدقة

فإن لم تكن إال تسع� ومائة فليس فيها صدقة إال أن ،  درهم ربع الع8و� الرقة v مائ� ،تيس إال أن يشاء ا�صدق
و!عل معها ، وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه، ومن بلغت عنده من اإلبل صدقة اbذعة ،يشاء ربها

N شات� إن استي,تا،  
ً
فإنها تقبل ، bذعةوعنده ا، ومن بلغت عنده صدقة ا�قة وليست عنده ا�قة، أو ع8ين درهما
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 أو شات�، منه اbذعة
ً
أنا  ،واpديث روي بألفاظ أخرى، رواه ا6خاري S صحيحه). ويعطيه ا�صدق ع8ين درهما

 S ما ورد S وح± ن�ع hديث عليكم بطو� ح± من ¤ن عنده نسخة غ¥ مضبوطة يضبطها بالشpتعمدت قراءة ا
  هذا اpديث 

  : ذا االسمتسمية بهيمة األنعام به ����
وأما األصوات ال� �رج منها  ،مأخوذة من اإلبهام وهو اHفاء وعدم اإلفصاح مطلقا ، ألنها ال تتþم: سميت بهيمة األنعام

  .� تتفاهم بينها فيه أو ¼و ذلكربما فإنها جبلية خلقها اهللا عز وجل مثل أصوات الطيور وغ¥ها 
أرسله جابيا للصدقة فكتب  ،رسوال � �ا وجهه إ� ا6حرين �Çن أنس و ،كتب � �أن أبا بكر الصديق  �يقول أنس 

وdما تقدم معنا أن و7 األمر أو ا�سئول  �فكتب � الصديق  ،�� هذا الكتاب ح± يضبط ما أمر اهللا به وأمر به رسو� 
  .S أي دائرة إذا أرسل أحداً ينب* � أن يوصيه أن يعطيه ما يعينه [ أداء ا�همة

فريضة الصدقة أي فريضة ، اpز والقطع :وأصل الفرض ،الواجب /   الفريضة "هذه فريضة الصدقة" �ا كتب � �قال  ����
والسياق أو السباق ) و� صدقة اAطوع( ا�ستحبة بها ادري وقدوقلنا إذا أطلقت الصدقة ف¥اد بها الصدقة الواجبة  ،الزÇة

ريد
ُ
  .سنة جاءا بهذا وبهذاوالقرآن وال يدل [ أي ا�عني^ أ

[ ا�سلم^ هذا من باب  �فرضها رسول اهللا  )P ا�سلم� ����هذه فريضة الصدقة ال� فرضها رسول اهللا (: قو� ����
 ،وëال اUي فرض الزÇة إنما هو اهللا سبحانه وتعا� ،هو ا�بلغ عن اهللا سبحانه وتعا� �ألن ا�   ،نسبة الøء إ� فاعله

وëنما نسب إ�ه الفعل ألنه  ،مبلغ عن ربه �وëنما ا�   ،wوط الزÇة هو اهللا سبحانه وتعا� ما �صبة وواUي قدر األن
  .مبلغ
أن هذه الفريضة � ال� أمر اهللا بها  ،الحظوا هذا تأكيد إ� ما ذكرنا قبل قليل: )�وال� أمر بها رسول اهللا (: قو� ����

  .لزÇة هو اهللا وأن الرسول مبلغ مأمور بلغ ما أمر بهفعلمنا بذلك أن اUي فرض هذه ا ،�رسو� 
رها" فرضها" � )هذه فريضة الزjة ال� فرضها رسول اهللا(: قال � Üعها وقيل قدw أي أوجبها أو ، ïهذا ما يتعلق بمع

ةَ  مْ لَكُ  اهللا�ُ  فََرَض  قَدْ �: ومن ذلك يقول اهللا عز وجل ،اXعي� واXحديدأنه واألصل كما تقدم  ،الفرض
�
ِل
َ
ْفَمانُِكمْ  ±

َ
أي  �أ

 بمعï ، ®ع لكم
ً
ا َ¶َن �: كقول اهللا سبحانه وتأ� فرض بمع» أحل ،¨لة أيمانكم ®ع لكمأي  ®عو تأé أيضا م�

 ُ
َ
N ُا��ِ�� ِمْن َحَرٍج فِيَما فََرَض اهللا� 

َ
Pَ� � ا ،من نكاح النساء أي فيما أحل اهللا ïرج عن معI و, ذلك ال ïقدير بمعA

  .ا�عا� ا�الثة راجعة إ� مع» واحد وهو اXقدير واXحديدê  ،®ع أو أحل أو قدر
وسأتكلم عنها S  )وا�سألة خالفية اآلن هل هذا الكتاب � حكم الرفع(يقول S كتابه اUي كتبه الصديق إ� عما� 

  .مسائل اpديث
  ��� زÓـــاة اإلبـــــل ���

فإذا بلغت ( ،أي Æ êس من اإلبل فريضتها شاة واحدة )وع8ين من اإلبل فما دونها R v ·س شاة v أربع(: قال �
ìس وثالث� من اإلبل ففيها بنت §اض أن· �بنت ا�خاض � من بلغت سنة ودخلت S السنة  )·س وع8ين إ

 وع�ين إ� ،اiانية
ً
  .  Æس وثالث^هذه � الواجبة S زÇة اإلبل إذا ¤نت بلغت Æسا

 ا�خاض ن أمها ح^ وÌتها ومكثت بنتألأي  ،أي بمعï حامل" ماخض"ا�خاض بمعï  ؟�اذا سميت بنت §اض ����
ألن اإلبل ترضع سنة ¤ملة ألنها ال ¨مل S السنة إال  ،®لت أمها ؛Ádت وطعنت ودخلت S السنة اiانيةوسنة ¤ملة 
فصار عمر ا6نت سنة ودخلت S السنة اiانية ألن أمها  ،ت أمها اآلن òمل آخرفحمل ،)أي ~م وراء ~م(مرة واحدة 
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  .فسميت بنت åاض ،بدأت ¨مل اآلن
وëنما wع األن� �عï وهو أن الفق¥  ،األن� ال اUكر �فهنا حدد الرسول  ،ألن فيه ابن åاض ،تأكيد أنì �وأما قو� 

  .وسيأé الâم S اpكمة من هذا األمر ،ما إ� ذلكيستفيد من األن� S اإليالد واpليب و
س¾ ابن  ،هو ما استكمل سنت^ ودخل S السنة اiاiة) فإن لم تكن فابن :ون ذكر(وما كتبه الصديق عنه  �قال  �

صارت أمه فإذا تم البن اللبون سنت^ ودخل S السنة اiاiة اآلن ، اإلبل ¨مل سنة وترضع سنة ،ألن أمه ذات لV :ون
إن صح -  فö نهاية السنة اiانية ¤نت أمه قد وÌت فأصبح عمر أخيه ،®لت ووÌت ،ألنها وÌت S السنة اiانية ،ترضع
فإذا لم يكن ، ها الصغ¥وأمه فيها لV ترضع فصيلها ووÌ ،وأصبح هو عمره سنت^ ودخل S السنة اiاiة ،شهر -اAعب¥

 S هذه اpالة ،ون ابن 6ون عمره سنت^بنت åاض ال� عمرها سنة فيك
ً
ألن األن� S ا6هائم أطيب من  ،ويكون ذكرا

  .نتج وما إ� ذلكيألنه  ،اUكر
 وثالث� إ� أن تصل إ� ·س وأربع� فيها بنت :ون(قال  �

ً
  )فإذا بلغت ستا

   )فيها حقة إ� أن تصل إ� ست�(زادت عن Æس وأربع^ واحدة  )فإذا وصلت إ� ست وأربع�(
   )فإذا زادت عن الست� واحدة إ� ·س وسبع� فيها جذعة(
 وسبع� إ� تسع� فيها بنتا :ون(

ً
   )فإذا وصلت ستا

   )فإذ وصلت إ� واحد وتسع� إ� مائة وع8ين ففيها حقتان(
  )فإذا بلغت مائة وواحد وع8ين إ� ما شاء اهللا فيها ثالث بنات :ون(
  )بنت :ون R P أربع�ثم تستقر الفريضة (

  ا�قــدار الواجب إخراجــه  ا�صاب
t - �  ـــ  

  شاة  �
tÂ  شاتان  
t�  ثالث شياة  
�Â  أربع شياة  
  . فإن لم تكن فابن 6ون ذكر) ما �ا سنة( )t(بنت åاض  ��
  ).ما� سنتان( )�(بنت 6ون  ��
  ).ما �ا ثالث سن^( )�(حقة  ��
�t  ة) سن^ما �ا أربع ( )�(جذعهÇالز S وهذا أكمل سن ¬ب.  
  .بنتا 6ون  �
�t  حقتان.  

                                 
)t(  pالغالب، وا�اخض ا S املسميت بذلك ألن أمها قد ®لت. 

)�(  Vذات ل ìف 
ً
    . سميت بذلك ألن أمها قد وضعت |6ا

  . سميت بذلك ألنها استحقت أن يطرقها الفحل وأن Ëمل عليها وترdب  )�(

  . سميت بذلك ألنها �ذع إذا سقط سنها  )�(
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t�t  ثالث بنات 6ون.  
  : ثم ê S أربع^ بنت 6ون وÆ ê Èس^ حقة

t�Â  حقة وبنتا 6ون.  
t�Â  حقتان وبنت 6ون.  
t�Â  ثالث حقاق.  
t�Â  أربع بنات 6ون .  

  ��� زÓـــاة الغنـــــم ���
  فيها شاة إ� أن تصل إ� مئة وع8ينأما زjة الغنم أربع� 

   فإذا وصلت مائة وع8ين وزادت واحدة وصارت مائة وواحد وع8ين فيها شاتان
  فإذا وصلت إ� مائت� فيها شات� إذا صارت مائت� وواحد إ� ثالثمائة فيها ثالث شياه 

وهكذا تزيد ، مائة إ� أربعمائة فيها أربع شياهفمن بعد اiالث و�ذا وصلت إ� أربعمائة تستقر الفريضة R مائة فيها شاة
  .-مثل ما زادت اإلبل بعد استقرار فريضتها بمائة وع�ين إذا زادت ê أربع^ بنت 6ون-ê مائة واحد 

  ا�قــدار الواجب إخراجــه  ا�صاب
t- ��  ـــ  

�Â  شاة  
t�t  شاتان  
�Ât  ثالث شياة  
�ÂÂ  أربع شياة  

ê S مائة شاةثم تستقر الفريضة  .  
�ÂÂ  � شياة  
�ÂÂ  ست شياة  

  ��� زÓـــاة ا:قـــــر ���
   أن R ثالث� فيها تبيع أو تبيعةأما ا6قر فقد تقدم الâم عليها و� 

  و� كما قلنا ما �ا سنتان من األن� خاصة  و� R أربع� مسنة
  ا�قدار الواجب إخراجه  ا�صاب

t- ��  ــــ  

�Â  تبيع)t( ة أو تبيع)ما � أو ما �ا سنة.(  

�Â  ما �ا سنتان( )�(مسنة(  

�Â  تبيعان  

                                 
)t(  Fا�ر S بذلك ألنه يتبع أمه ôس . 

 سميت بذلك لزيادة سنها ويقال �ا ثنية و� ال�   )�(
ً
 |6ا

ً
 . ألقت سنا
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 ê S ثم تستقر الفريضة�Â أربع^ مسنة ê Èتبيع و  

Â  تبيع ومسنة.  

�Â  مسنتان.  

�Â  ثالثة أتبعة.  

tÂÂ  تبيعان ومسنة.  

  : و� زjة اإلبل وا:قر والغنم !زئ ا�كر عن األنv ì ثالث مواضع من الزjة
  .إذا بلغت ثالث^ ¬زئ اAبيع أو اAبيعة ،S ا6قر -�
 أفضل(ابن 6ون م�ن بنت åاض ألنه أفضل منها  -�

ً
 ، فلما ùرج ùرج شيئا

ً
 ،وجبت عليك حقة فلما ùرج ùرج جذ$

  ).اbذع أفضل من ا�قة ألنه أكÅ وأكÊ �ما وما إ� ذلك
J- وا 

ً
 فö هذه اpالةو¬زئ اUكر إذا ¤نت الغنم 
ها ذكورا

ً
 وال حرج عليك S  إلبل ال� عندك 
ها ذكورا

ً
�رج ذكرا

و� بنت 6ون أو حقة أو  �وبعض أهل العلم يقول بل ¬ب ما أوجب اهللا ورسو�  ،فيه خالف ب^ أهل العلمهذا و ،ذلك
ال  ،فيه مشقة [ ا�اس ولكن من تأمل S ال�ع وحكمة الت�يع وجد أن ال�ع ال يلزم بأمر ،جذعة أو ما إ� ذلك

 اذهب واشِ< جذعةعنده يقال لصاحب 
ً
وجبت  أنتلكن üكن أن نقول N وهذا §رج  ،مائة من اإلبل 
ها ذكورا

هذا جائز كما تقدم معنا v  ،أخرجه عن بنت اللبون ،عليك بنت :ون أخرج ِحقا وهو ا�كر ا�ي بلغ ا�الث سنوات
   واهللا أعلم بالصواب ،وهذا ا�ي تميل إ×ه ا�فس ،ءوهذا هو أحسن � ،مواضع اإلجزاء

  � هذا باختصار ما ورد S حديث أنس بن مالك
  ؟لو سأXكم هل تعرفوا كم نصاب اإلبل هنا

�Jنقول فيها حقة وابنتا 6ون  كم فيها؟�  
�Iفيها حقتان وبنت 6ون  ؟�  
�ëفيها ثالث حقق  ؟�  
  أربع بنات 6ون  ؟�÷�
  ت 6ون حقة وثالث بنا ؟���
  حقتان وبنتا 6ون  ؟���
  ثالث حقق وبنت 6ون  ؟���
  أربع حقق  ]وأ[Æس بنات 6ون  ؟���

واÅbان ال يكون إال v ، وÍكن كما ذكرت أن تزيد أو تنقص òسب ما يراه S ذلك بأن يدفع الفارق كما تقدم معنا
هذه وتأخذ من ا�ا« أو السا� شاة أو ع�ين وا�Áان أن تفرض عليك جذعة وال �د إال حقة تدفع  ،اإلبل خاصة

   .درهما أو العكس وهذا خاص باإلبل فقط
لو تكلمنا عن السيارات  ،واpقيقة أ� أعرف أن الâم عن هذه ا�واضيع ربما يقول بعضكم هذه ال نتعامل معها

 من األيام تُسألون عن هذه  نقول هذا صحيح لكن البد من بيان هذا وأنتم ستكونون ،واألمور ال� نتعامل معها
ً
يوما

 ويقول هذا لن أحتاجه ويأé يوم Ëتاجه ،األمور وربما تتعلمون
ً
وال ¬د أحد يوضح � من  ،ولو أن طالب العلم ي<ك شيئا
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 ؟�اذا ،وUلك ¼ذر أن يقرأ اإلنسان وËاول أن يفهم بنفسه S مسائل ال�ع واÌين ،فعندئذ يقع S خطأ الفهم ،أهل العلم
القرآن عن  واوUلك يقول ال تأخذ ،فال بد من االنتباه اÌقيق ،وبعضها يغفل عنه ا6عض اآلخر ،ألن بعضها مشتبه

öوال العلم عن صح öفظ ،مصحË وال 
ً
وأوصيكم ونف� ، أي اUي ليس عنده إال قراءة S الورق وال يفهم شيئا

كما ¼ن  بعض الøء وستنساها ،ا�سائل وقيدها S كتابكوأنت اضبط هذه  ،باالجتهاد S طلب العلم واpرص عليه
Pء، ننøمد هللا، و بعض الpنصف العلم سئل عما ال يعلم فليقل ال أدري؛ فإن ال أدريمن لكن ا.  

  )÷�(ا�لقة 
S  � اهللا به رسو� الكتاب اUي أمر يق � SدS Ñ كتاب الصÑ  � توقفنا S اpلقة ا�اضية S الâم [ حديث أنس

 بينت لكم S اÌرس السابق أن بهيمة األنعام سميت كذلك ألنها الكنت  وقد ،بهيمة األنعامزÇة الوصايا فيما يتعلق ب
تعقل  اpيوانات ال صوات جبلية فطرية كسائرأصوات ال� �رج منها � وëنما األ ،من اإلبهام وهو عدم الâم ،تتþم
  من اAفاهم أو وëن ¤ن ربما يكون بينها ،معانيها

ً
  .[ خالف ب^ أهل العلم ،من التسبيح ¤نت نو~

���� Ä غ¥ ¤نت  سواء ¤نت �تية أواإلبل وأما  ،الضأن وا�اعز ؛ويلتحق بالغنم )والغنم فقط بل وا:قرإلا( بهيمة األنعام
 و ¥عِ بَ (وا�مع  ،بع¥يسí  Òل أو منها يسÒ والواحد ،تسÒ إبال وتسí Òاال سنام^ 
ها �ا سنام أو¤ن سواء  ،�تية
ألموال األن ~مة  ،عناية كب¥ة �و[ ê حال هذه زÇة بهيمة األنعام اعتï بها ا�  ، صحيحة Óهاو )عرانوبُ ة رَ عُ أنْ 

زيرة S ج أما ا6قر ،والشام وغ¥ها ¤ن يوجد ا6قر مثال ¤�من الظاهرة S زمانه ¤نت اإلبل والغنم وÈ بعض ا6الد
  .S مثل هذه األماكن يناسب ا6قر ألن ا�ناخ ال ،القليل ليس بكث¥ العرب فهو

  منها ماسيأتينا الâم عليها أن :  األموال الزÓوية ����
ً
  /   ظاهرة  يسÒ أمواال

ً
  : خفية باطنة وأمواال

  .عن ا�اس هاؤفاخإيمكن  ال ألنها تظهر ،|6ا نعامبها بهيمة األ طلقت يرادأإذا  األموال الظاهرة �
 يعلم ما حدأ كث¥ من ا�اس ال، ربما خفيت خاصة ا�قدين ا فإنهام�الف زÇة ا�قدين أو عروض اAجارة أو غ¥ه �

 Òيعلمها أحد ال مست<ة باطنة أمواالً عنده من ا�ال فتس.  
  .õI [ ا�ميع ال األمر وÇن هذا ،عاة S أخذها وطلبها من ا�اس¤ن يرسل السُ  �ا�  :  فاألموال الظاهرة

تب· من ا�فردات  ما كمالإ مع [ موعد اآلن لكن ¼ن، بعد قليل تب كث¥ة كما سأش¥S الصدقات كُ  �ا�   كتَب 
ألنه من حيث اÌاللة  ،إ� wح وبيان وëيضاح ح± يتضح اpديث ويتضح معناه اوالþمات ال� S اpديث ¨تاج من

  .åصوصة من اإلبل والغنممعينة  S أعداد غ¥ها بعران أو أو هوجل من شيا اب ما أوجب اهللا عزواضح اÌاللة S إ¬
  : كتبه الصديق ألنس ر� اهللا عنه وفيما: �قو�  ا عندنوقف 

   )يفرق ب� ðتمع خشية الصدقة !مع ب� متفرق وال وال(: قال ����
 فهذه الستون فيها ،ونكون مش<d^ مع بعض ،ولك ثالثون شاة ،أن يكون ó ثالثون شاة: مثالً ي أ اXفريق ب� ðتمع* 

عليك S  عّ� وال �ب الزÇة ال قت ماó عن مالك أصبح لك ثالثون و7 ثالثون واللكن إذا فرÜ  ا،شاة واحدة إذا اجتمعن
   .جتمع خشية الصدقةا�أن نفرق ب^  هذه اpالةو ¬وز فال ،هذه اpالة

 إذا íعت ب^ متفرق :  متفرق!مع ب�  وÓذلك ال* 
ً
 أحيانا

Ü
ئة وع�ين شاة ابلغ عندك ممن فمثال  ،عليك الصدقة تقل

صبح عندنا مائتان ألكن لو íعت ماó إ� مالك  ،شات^ أنت عليك شات^ وأنا ع�ّ  ،ئة وع�ين شاةابلغ عندي م وأنا
 اUي أخÁ )!مع ب� متفرق ال(معï  افهذ ،قصت شاةن ،هثالث شيافيها  ؟كم فيهاشاة  وا�ائتان وأربعون، وأربعون شاة
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من  زjة أكÊ �ميع حÍ يأخذ أوا�اس P تفريق  أن !N Åُ  !وز الأيضا  لساÚأن او� ا�قابل  ،خشية الصدقة �عنه 
Ìباب أو.  

  )يÇاجعان بينهما بالسوية ط� فإنهماي¶ن من خل وما(: �قال  ����
  : نوع� بعد قليل أنها P استأتينطة لاe، � ال�dة طةلاeو ، هم ال�يكان اeليطان

ما اماد و[ ê حال ¬ب عليهما ،تتم! الأن أو  ،تتم! أموا�م أنإما  فاHليطان، وخلطة ðاورة -�خلطة ¶ملة  -�
صاح  إن ف ؛أربع^ مثال من الغنم ó ثمان^ ولصاح وع�ين  ةمن ا�ائفإذا ¤ن ó مثال  ،ن الزÇةاIرج اåتلط^ أنهم

هو عنده أربع^ وأنا أصبح ف اآلن نا وهو مش<Çنأو ؛ألنه سيخرج شاة من الشاة يرجع ع� بنصف شاة عن ما أخرج
لكن هو � ثلث ال�dة  ،Çwء اآلن أنا وهوفلما ³رج شات^  ،عندي ثمان^ أصبح ا�جموع مئة وع�ين فيها شاتان

هل العلم و� أذلك  يذكر ،وهكذا ،بقرابة ا�صف شاةبما دفع من الشاة و� يرجع ع�  اpالة فö هذه ،نا ó اiلث^أو
   .ن ¨سبوه بطريقة واضحة وبينة وهللا اpمدأتفاصيل ولكم 

  )ûرج v الصدقة هرمة وال: (� قو� ����
َِبيَث ِمنُْه �: قوليعز وجل ألن اهللا S الصدقة  رجأن � ¬وز ال، سنانهاأ سقطت� الكب¥ة ال�  اwرمة

ْ
Hا 
ْ
ُموا Üَوالَ َييَم

كلونها إذا احتاجوا إ� أن أهلها هم اUين يأوالغالب  ،ح± تباع ينتفعون بها وال هلها الأوUلك  ،تنفع ال واwرمة �تُنِفُقونَ 
  .ذلك أيضا

  )ûرج v الصدقة هرمة وال ذات عوار وال: (�قو�  ����
   .الفتحا�ي هو واألول أصح  ،وëما أن يقال ذات ُعواربالفتح  َعوار يقال ذاُت أن  إما: ذاُت عوار

  .بها هو فقد أحد العين^ أو فقد اإلبصارف )ُعوار(وأما لو قلت  ،به العيب ا�قصود َعواروال
 إنما تأكل من جانب الطريق دون ا�انب  أن العوراء ال الغالب نعت من األخذ S الصدقة ألنمُ � إنما و �

ً
تأكل جيدا

خراج ا�رمة الكب¥ة S إفال ¬وز S الصدقة  ،ختها السليمةأ ينمو شحمها وpمها كما تنموال خر وUلك ال تسمن واآل
úال ،العين^ كما تقدم و� ذات العيب أو العوراء ذات العور و� فقد أحد واروال ذات العَ  ،السن ال� تن  

ُ� S زئ
 !وز فÉ ما لم !زئ v األضحية ال ،�زئ S األضحية يضة ا6^ مرضها الكما أن هذه األصناف العوراء وا�ر، الصدقة

َبِيَث ِمْنُه تُنِفُقونَ �: تتعامل مع اهللا سبحانه وتعا� اUي قال أنت ألنك ؟�اذا خراجه v الزjةإ
ْ
eا 

ْ
ُموا من هنا و �َوالَ َيَيم�

بله أو بقره أو إالصدقة من هذا الرجل من  دق يأخذّص لكن إذا جاء المُ  ،عنده ينب* [ اإلنسان أن Iرج أطيب ما
 لكن إذا ¤ن اإلنسان سيخرج فليخرج أطيب ما ،من األواسطيأخذ بل  ،عنده أطيب مايأخذ � أن  ¬وز فإنه ال ؛غنمه

  .هللا واpمد ،ت نفسه فليخرج الوسطفإن شحّ  ،ي�به عنده إذا ¤ن هذا ال
   )وال ذات عوار إال أن يشاء ا�صدقûرج v الصدقة هرمة  وال(: � قو� ����
هو السا� اUي يرسله و7 اUي ، اUي يأخذ الصدقة منك وباAخفيف هو ،بتشديد الصاد هو صاحب ا�ال دقوا�ّص  ����

 ذاإال  عندك وجد ما، يعÊ صاحب ا�اليعÊ إذا ¤ن باAخفف هذه إال أن يشاء ا�صدق ، الصدقة منك األمر �أخذ
  .فال حرج عليك أن تعطيه واpالة هذه السا� فأخذها

  )و� الرقة ربع الع8(:  �ثم قال  ����
عل دراهم ،دراهم S قالب من ق و�علرَ ألنها تُ الفضة بهذا وسميت ، � الفضة اHالصة الرقة

هذا معï ، تُصقل ثم �ُ
  .الفضة اHالصةأنها قة الرِ 
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  .كما نقول ¼ن باpساب ا�عروف ةا�ائونصف S  اثن^يعÊ : ُرُبع الُع8) و� الرقة ربع الع8(: قال
يعرف أن  أراد أن اإلنسان إذا: قاعدة مر©ة v مسألة الزjة وهوالطريقة وÄ هذه وباستطاعة اإلنسان أن يعرف  ����

بلغ ا�( فا�اتج هو الزÇة ،عنده من العدد [ أربع^ أفضل ما يمكن أن يفعله أن يقسم ما ها�صيب S زÇة ما� فإن
  ).مبلغ الزjة ا�ي ûرج= �I÷¶مل
فإنك تقسم أربعة  ،يقومان باUهب والفضة فا�قدي^ ؟تعرف زÇتها كم أربعة آالف ريال وتريد مثال ¤ن عندك يعÊ لو

ذه ه ،ئة ريالاتكون م تهافزÇ ،إذا الزÇة S األربع آلف يكون فيها مائة ريال ،يكون مائة ا�اتج آالف [ أربع^ ريال
وdذا  ،صار ا�اتج مائة درهم ؟إذا قسمنا أربعة آالف درهم فضة [ أربع^ صار ا�اتج كم ،طريقة اpساب S الزÇة

 ثمانمائة مليون 
ها تقسم [ أربع^ ،ا�قدان يعامالن نفس ا�عاملة
ً
ا�اتج  ،لو ¤ن عندك أربعة مالي^ أربع^ مليونا

  .يك إخراجههو زÇة مالك ال� أوجبها اهللا عل
 )يشاء ربها أنفليس فيها صدقة إال  - درهم مائ� ما بلغة الفضة يعÆ- ةومائفإذا لم تكن إال تسع� (:  �ثم قال  ����

 Iُ يUةإال إذا شاء ا�تصدق اÇة ،رج الصدقة والزÇة ا�قدين  مائ�نصاب الفضة  ألن فلو بلغت زÇز S درهم كما سيأتينا
  . تعا�S اÌرس القادم بإذن اهللا

ومن بلغت عنده اإلبل صدقة اbذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه و!عل معها شات� إن ( �قال  ����
  .)استي,تا N أو ع8ين درهما

لم !دها فبحث عن اbذعة هو يصدق نفسه أن ûرجها فتوجاء ا�صدق ×أخذها أو أراد ا� ،معينة اإذا وجب v اإلبل سن
  ؟ماذا يصنعف« هذه ا�الة  ،وÄ دون منها v السن ،ا�قة ولكن وجد

ع�ين  أو ةإ�ها شاأخرج اpقة ال� عندك ولكن أضف  ال، ،جذعة ح± �رجها ذهب واش<ِ � اوال نقول  ،Iرجها
نما هو خاٌص S وS ë ا6قر يرد S الغنم وال يرد يعÊ ال، وهو v اإلبل خاصة )اÅbان(ـيسÒ ب وهذا ما، درهما م�نها

 ألن أصحاب اإلبل فارق السن عندهم وÈ ا�تاج ليس كث¥ ،اإلبل
ً
 S العامنتاجهم وëنما  ،والغنما6قر صحاب أمثل ا

فجعل إذا وجب [  ،¤ن هذا يقع فيهم خفف عنهمذا �ا و� ،ينتج وëنما يكÁ تنتج وا6ا� ال �وقمجموعة من اف ،قليل
 ةشافإنه S هذه اpالة Iرجها وIرج معها إال بنت 6ون  ال حقة أو وجبت عليه اpقة ولم ¬دإ اإلنسان ا�ذعة ولم ¬د

بأي  لقيمه ما سيخرجهب^ وجب عليه و لو قيم ا�تصدق الفارق ب^ مايعÊ  ،تقويم و� اpقيقة تعتÁ ،ع�ين درهما أو
إذا ¤ن قّوم بهذا Íكن يأخذ  حرجما فيه  ،م�نه هو الفصيل الصغ¥اUي منك هذا القعود  خذأسن� لو قال  ،¿ آخر

آخر م�نه Íا  ءي ¿أي ¿ م�نه من أأو أخذ  ةوëنما لو أخذ ع�ين درهما أو أخذ شا �ألنه ليس تعي^ من ا�   منه
   .هو من األموال الزdوية فال حرج S ذلك

دق ذعة فإنها تقبل منه اbذعة ويعطيه ا�َص وليست عنده حقة وعنده اb قةِ ا� ةصدق عنده ومن بلغت: (�قال  ����
  .)شات� ع8ين درهما أو

 ،اpقةما عندي  أنت �ا جئت إ� اpِقة قلت � واهللا أنالكنك ؛ قةبلك اpِ إنت وجبت عليك S زÇة أيعÊ  ،العكس هذا
سا� اUي أرسله و7 ويعطيك ال ،فال حرج S هذا ،منها منها وأحسن جذعة أكÁ أعطيكسعطيك بنت 6ون أ لن نكل

إال إذا تنازلت  ،عكس الصورة األوÞ يعÊ، م�ن ا�Áان اUي وقع عليك أو ع�ين درهما ةشاوبعثه يعطيك  األمر
لكن لك أن ترجع  ،فهذا طيب وأفضل ،قلت واهللا أنا ال أريد وëنما أنا أتصدق بما زاد وأجعله صدقة لوجه اهللا عز وجلو

  .أو الع�ين درهما ةالشاترجع عليه بما ذكرت وهو  ال منكا� [ ا�صدق اUي يأخذ
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هذا يعÊ باختصار  ،S كتابه ا6لوغ بن حجراواpديث رواه ا6خاري صاغه اpافظ  ،S اpديث ورد ما هذا باختصار �
  .ما S هذا اpديث من ألفاظ

���� yبعض  اآلن وسأش � : مور ا�تعلقة بهذا ا�ديثاألإ

ش�ل وفيه خالف S إألن فيه  � بن جبل سيأتينا ا6قر S حديث معاذ، )والغنم اإلبل وا6قر(: نعام �بهيمة األن أقلنا 
  .إن شاء اهللا تعا� وسأتكلم عليه بعد قليل ،ثبوته
!ب فيما ذكرت عندما قلت وذكرت ) مال §صوص أو حق معلوم v مال معلوم !ب ب8طه( تعريف الزjةقلنا  كما ����

عروض ، ا�قدان، نعامبهيمة األ( األموال الزÓويةعندنا ف ،وط وجوب الزÇة åتلفة ب^ صنف وصنف آخرwألن  ب8طه
  .هذه 
ها أموال زdوية و�ب فيها الزÇة )الرÇز، اUهب والفضة، اHارج من األرض و� الزروع واiمار، اAجارة

wط متفق عليه ب^ ê األنواع ال� ذكرت صاب هذا فا� ،وجوب ا�صابwوط وëن ¤نت تتفق S  زÇة ا�قدين �ا
  .هذه 
هاالستة السابقة 

�  Ä بهيمة األنعامما v ةjثالثة ؟®وط وجوب الز :  
فهذا  ،ه �ذاتخذفإذا ¤نت م ،تزيد أعدادهايعÊ أن  ،أن تنتج وللنتاج ،ر اللÌVيعÊ  ،لترهذه  أن تتخذ: ال8ط األول
هذا 
ه wط الوجوب فتكون فيها زÇة [ هذا ، أو ما إ� ذلكللتسم�  والل? أووالنسل  لتر أن تتخذ: ال�ط األول

  .ال�ط
أنها إذا ي أ ،اpول ال� ترF ~مة: معنا S اÌرس السابقكما تقدم  هنا بالسائمة وا�راد ،أن تكون سائمة: ال8ط ا�ا�

  .Ò سائمةفإنها تس ¤نت ترF أك1 اpول أو أك1 من ا�صف
ذا اجتمعت هذه ال�وط اiالث وجب S بهيمة األنعام أن �رج الزÇة òسب ما إف، أن تبلغ ا�صاب: ال8ط ا�الث

   .S ذلكوجل  عز أوجبه اهللا
�� v ا:اب هذا مسائل متفرقة ��  

  :نوÄ نو$: ةــاeلط ����
فهذه  ،هذه تسÒ خلطة مشارdة ،كعن مال صاحب يتم! مالك òيث ال ش<اك S أصل ا�الو� اال: خلطة مشارÓة -�

  .تفريقها زيادة وال نقص وال !وزفيها  تؤثر كزjة رجل واحد ال هازjت
 ~كم واحدرفيكون م و� أن تش<ك مع صاحبك S ا�وار: خلطة ðاورة -�

ً
 dم واحدؤوما ا

ً
 واÒp واحدا

ً
 ،ذلك و¼و ا

  : 8وطبوال �ب الزjة v خلطة ا�جاورة إال 
مثل الشام وÈ  مسلم خاصة S بعض ا6الد أحيانا قد تشارك رجل غ¥ ،أن يكونا من أهل الزÇة íيعا :ال8ط األول

 يكون جارك نªاني مª قد
ً
 أو يهودي ا

ً
  .يؤثر هذا S تكميل ا�صاب عندك فال ،ا

ختالط ا�ال بعد اال صار ؛ن واختلطايا ع�همفلو ¤ن لh واحد من، ختالط S نصاب ا�اشيةأن يكون اال :ال8ط ا�ا�
 لو لم يبلغ ا�ال نصاب أو ،نصابا

ً
  ¤لواحد فال زÇة، ختالطبعد اال ا

ً
  .تماما

  ؟مÍ أقول أن هذه خلطة ðاورة ����
هذا تسÒ  ،وا�حلب واحد ،وا��ب واحد ،والفحل واحد ،وا�رF واحد ،مراح اإلبل أو الغنم واحد اً إذا ¶ن ا�راح واحد

m هذه ال ،مراحم�ن ولك م�ن مراح و�  ،مر~هو�  كولك مر~ ،لك فحلك و� فحله أما إذا صار، اورةخلطة  Òتس
  .خلطة mاورة
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عن بعض ا�سائل سأتكلم ëن شاء اهللا و ،اإلبل والغنم وا6قربنتعامل  تغيب عنا òكم أننا ال وÈ ا�وضوع مسائل قد
  .عندكم ن òكم أنها تك1يبزÇة ا�قد ا�تعلقة

pلقة القادمة سيكون اpة ا6قردواÇثم أنصبة  ،وأنصبة الغنم ،ن شاء اهللا أنصبة اإلبل باختصارإوسأعرض  ،يث عن ز
وعندئٍذ إن شاء اهللا تعا� يكون اتضحت أهم ، فيه من اإلش�ل S زÇة ا6قر وما لكم حديث معاذ ثم أذكر ،ا6قر

تتصل بهم فإنهم يوضحون ما قد  ،ريم فأفضل ¿ء أنك تسأل S هذا أهل العلملو أشh عليك ¿ء يا أM الكو ،ا�المح
  .فال ينب* [ ا�سلم أن تبخل نفسه بها ،الزÇة 
ها خ¥ وبرdة ونماءوأعيد وأكرر أن ، يُشh عليك من أح�م الزÇة

  )��(ا�لقة 
  ر� اهللا عنه S زÇة ا6قركما وعدتكم أ� سأتكلم ا�وم بإذن اهللا تعا� عن حديث معاذ بن جبل 

 �� زÓـــاة ا:قــــر ��

بعثه إ� ا×من فأمره أن يأخذ من R ثالث�  �أن ا�� ( :� وعن معاذ بن جبل :يقول اpافظ ابن حجر S بلوغ ا�رام
 أو تبيعة

ً
  .)ومن R أربع� مسنة ومن R حالم ديناراً أو عدN معافر ،بقرة تبيعا

  .وصححه ابن حبان واpاكم ،وأشار إ� اختالف S وصله ،وحسنه ال<مذي ،أل®درواه اHمسة واللفظ 
إ�  �وتعلمون أنه كما مرÜ معنا S حديث ابن عباس ح^ بعث معاذ بن جبل  ،هذا اpديث حقيقة فيه خالف كب¥

 أو تبيعة ومن ê أربع^ أن يأخذ من ا6قر من ê ثالث^ ت �ا6قر منت� S ا�من وdث¥ وUلك أمره ا�   ا�من
ً
بيعا

  .لكن اAخريج هنا قال رواه اHمسة، مسنة
  أ®د بن حنبلوابن ماجة و والنسا� وال<مذي أبو داودبمعï أخرجه  رواه اeمسة

ً
  ،ر®هم اهللا íيعا

  .ةهذا االصطالح خاص بابن حجر رÎه اهللا رواه اeمس
 دون لفظ أنهم يش¥ون إ� أن وهذ ،ثم عقب اpافظ ر®ه اهللا قال واللفظ أل®د

ً
ه طريقة ا�حدث^ أنهم إذا اختاروا لفظا

 S حالة، اللفظ اUي اخ<ته من كذا
ً
فكون اpافظ  ،أن الس� مهمة S األح�م: و� مثالً  خاصة أن اإلشارة تكون |6ا

فينب* أن ننبه عليه  ،ون ذا باليأخذ لفظاً غ¥ موجود S الس� وëنما موجود S مسند اإلمام أ®د هذا يستد� أن يك
 S نقل اللفظ

ً
فنبه ر®ه اهللا إ� أ� نقلت  ،ح± ال يظن الظان ويرجع إ� الس� أن اpافظ ر®ه اهللا تعا� لم يكن دقيقا

إال أ� نقلته من أ®د ح± ال تستدرك عليه وتقول من  ،مع أنه وجد عند أ« داود وال<مذي والنسا� وابن ماجة ،اللفظ
  .اللفظ اUي أوردته فيه ¿ء من اإلش�ل

 يورو ،هذا االختالف سيأتينا من ال<مذي نفسه اUي صحح اpديث، قال وحسنه ال<مذي وأشار إ� اختالف S وصله
 عن ا6خاري ر®ه اهللا وíاعة من أهل العلم

ً
  .ذلك أيضا

  : ثبـــوت ا�ديث والæم P سنده �
 ما يتع

ً
وأريد أن أعطيكم  ،لق باpديث من جهة الâم [ ثبوته حيث إن االختالف S الوصلسأعرض لكم اآلن أوال

 pديث اختلف فيه
ً
األصل S  ماذا يقصد فيه بالوصل؟، "وأشار االختالف v وصله"فلما يقول اpافظ ر®ة اهللا ، نموذجا

ألن الساقط ب^  ؟�اذا، وا�رسل ضعيف، رسلوضد ا�وصول ا� ،�األحاديث ا�بوية يا إخوا� أن تروى موصولة إ� ا�  
 وËتمل أن يكون غ¥ صحا« �اAاب¾ وب^ ا�  

ً
  ،Ëتمل أن يكون صحابيا

ً
واحد اثن^  ،وËتمل أن يكون تابعيا

  .ثالثة تاب¾ صحا« وdذا



     ))مستوى ثالثمستوى ثالث  ((                                                      )             )             نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((                         مقرر اpديثمقرر اpديث      

- ١٢٤ - 

 

 ،أربعة من الصحابةثالثة من اAابع^ و سبعة رجال �وقد بلغ S بعض األحاديث أن سقط ب^ اAاب¾ وب^ ا�   �
 ،إ� أنهم ال Ëتجون با�رسل وال يقبلونه -وهم أهل اÁHة S هذا ا6اب-ومن هنا ذهب أهل اpديث ر®هم اهللا تعا� 
أو  ،�كما هو متقرر عندكم ما أضافه اAاب¾ إ� ا�   ألن ا�رسل- �الحتمال أن يكون اAاب¾ اUي أرسل إ� ا�  

البد أن نعرف ، وب^ اAاب¾ �هناك فيه ساقط هناك فيه حلقة مفقودة ب^ ا�   - �قال رسول اهللا  ما قال فيه اAاب¾
 فال إش�ل ألن الصحابة 
هم عدول ثقات-من � هذه اpلقة 

ً
 يكون الساقط ليس  -إن ¤ن صحابيا

ً
لكن أحيانا

 ثالثة كما تقدم م
ً
 اثن^ وأحيانا

ً
فعندنا هنا اآلن حديث اAاب¾  ،عنا S ا�ثال السابقالصحا« فقط بل معه تاب¾ وأحيانا

 ، قال كذا وdذا �عاذ �مرسًال أن ا�   م,وقبعض الرواة رواه عن ألن  �قال فيه قال رسول اهللا 
ً
ليس فيه أن معاذا

ولكن  ،لعند الفقهاء أ®د وأ« حنيفة ومالك احتجوا با�رس ،عند أهل اpديث ضعيف ،يسÒ إرسالهذا  ،أخÁه بذلك
  .وليس هذا بوقت الâم [ حكم ا�رسل والعمل به وdذا ،الشاف¾ احتج به ب�وط

 ولكن  ،ا�رسالت تتفاوت �
ً
 يعتÁ من وصف اAابع^  م,وقا

ً
وëنما ال بد أن تكون  ومراسيله ال ©تج بها مطلقا

  ).حديث معاذ هذا روي بهذا اإلسناد(اpديث ، ةموصول
 وهو الصنعا�-عبد الرزاق قال حدثنا  -وهو ثقة- üمود بن غيالنال أبو داود ر®ه اهللا حدثنا ق) الæم P السند( �

إمام من أئمة ا�سلم^ وجبل من جبال اpفظ - سفيان بن سعيد بن م	وق اiوريقال حدثنا  - اiقة اإلمام اiبت
-  أ« وائلعن  -وهو األعمش الكوÈ األعمش بن سليمان بن مهرانيقول عن  سفيان اiوري-  األعمشعن  -والعلم

 عن  -شقيق ابن سلمة يعتÁ من اAابع^ وهو رجل جليل القدر
ً
ا�  عن  � معاذ بن جبلعن  م	وق بن األجدعأيضا

�.  
رواه بعضهم عن  -عبد الرزاقغ¥ -رواه بعضهم أنه  اإلش�ل أين أ½؟؟ ،اإلسناد 
هم ثقات ومتصل السند ما فيه إش�ل �

 إ� ا�من ولم يذكر فيه أن معاذ أخÁه بذلك �ا�  أن  م	وقعن  أ« وائلعن  األعمش عن سفيان
ً
 ،بعث معاذا

  .فأصبح مرسالً 
واpديث �  ،وغ¥ عبد الرزاق رواه عن سفيان مرسالً  ،فعبد الرزاق رواه موصوال ،الرواة عن اiوري åتلفون S هذا �

 �أن ا�  ( معاذعن  كما�Ëp بن عن  سلمة بن أسامةم من حديث وسياقها أت ،طريق موصولة عند اإلمام أ®د
  .ألن به �Ë بن اpكم ؛وصول ضعيف منقطعا�ولكن هذا اإلسناد اUي عند أ®د  ،وهو موصول...) بعثه
  .�ا�  عن  معاذعن  م	وقعن  أ« وائلعن  األعمشعن  اiوريمدار اpديث عليه  الرواية األوÞعندنا اآلن  �
  .مرسالً فأصبح  بإسقاط معاذ رواه بعضهم �
ر®ه اهللا من حديث  رواه اإلمام أ®د هذا األصلوجدنا أن اpديث عن معاذ � أصل، أصل من غ¥ هذه الطريق تماما  �

  .اpديث...) بعثه �ا�  أن ( معاذعن  �Ë بن اpكمعن  سلمة بن أسامة
 ،هذان ðهوالن غy معروف� سلمة بن أسامةوالرواي عنه ، معاذالراوي عن  �Ë بن اpكملكن اإلش�ل أن  �

وروايته بطرق أخرى  ؛لكن وجود هذا الضعف با�هالة مع وجود اpديث بسند صحيح موصول ،فاإلسناد ضعيف بهذا
 دناقوى اpديث الضعيف اUي رواه اإلمام أ®د من حديث أسامة قواه با�رسل فتقوى اpديث بذلك وأصبح عن ؛مرسلة

 
ً
اpديث ثابت : وdذلك قال ابن عبد الÁ ر®ه اهللا ،أحد رواتههو وUلك حسنه ال<مذي ر®ه اهللا و، ا�ديث حسنا

، موصوالً به  م	وقعن  إبراهيمعن  األعمشمن طريق  أبو داودعند أ« داود أنه رواه  ويؤيد اتصال الرواية هنا ،متصل
، هذه 
ها تؤيد الرواية ا�وصولة ،سا� واÌارقطÊ واÌار$ وا6يهú وابن أ« شيبةوهذه الرواية ال� عند أ« داود رواها الن
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  .أ« وائلعن  جودأ« ا� ~صم بنعن الرواية ا�وصولة  م	وقكذلك تابعه 
  .متصالً  معاذعن  م	وقعن  أ« وائلاآلن روى عن  األعمش
  .إ� آخره أ« وائلمن حديث  متصالً رواه هذا أيضا  جودا� أ« ~صم بنكذلك 

أن  طاووسعن  قيس ®يد بنمن غ¥ هذه الطرق 
ها من حديث  S ا�وطأ مالكو� أيضا هذا اpديث طريق عند  �
 
ً
 لم يدرك  طاووسألن ، معاذو طاووسعله بعضهم باالنقطاع ب^ أوهذه الطريق  )إ� ا�من �ا�  بعثه ( معاذا

ً
 ،معاذا

يعÊ الشاف¾ ر®ه "طاووس $لم بأمر معاذ و�ن لم يلقه لكÊة من لقيه üن أدرك معاذاً "� لكن قال الشاف¾ ر®ه اهللا تعا
فكونه يعلم ويتقن مرويات معاذ  ،�ألنه أدرك كبار أصحاب معاذ بن جبل ، اهللا بدقة فهمه قال طاووس ~لم بأمر معاذ

وهذا "ذلك قال  ركذالشاف¾ ر®ه اهللا بعدما  يقول، �من خالل كبار أصحابه هذا يدل [ معرفته وëتقانه pديث معاذ 
 بص¥ " ن أحد فيه خالفاعÍا ال أعلم 

ً
يعÊ أن هذا ¿ء عندنا معاw أهل العلم الكبار أن هذا أمر مستقر أن طاووسا

  .خب¥ òديث معاذ
 من حديث  �

ً
 موصوال

ً
وفيه  ÌارقطÊا أخرجه معاذعن  ابن عباسعن  طاووسهذه الطرق باإلضافة إ� أنه روي أيضا

  .ضعف
 من حديث 

ً
  العلة األوÞ �: وفيه ا�قيقة إش�الن أو علتان، ابن ماجةو ال<مذيبلفظه عند  ابن مسعودو� شاهد أيضا

  .عبيدة بن عبد اهللا بن مسعود لم يدرك أباه ووأب ،أنه من رواية أ« عبيدة بن عبد اهللا بن مسعود / 
 ضعيف لسوء حفظه -أي عن أ« عبيدة بن عبد اهللا بن مسعود- وي عنهالرا" خصيف"أن  /   العلة اiانية �

ً
  .أيضا

 الرواية و، وصولة ال� ذكرناها S األولا�األوÞ  :لكن من خالل هذه الروايات ����
ً
وëن ¤نت - ا�رسلة الصحيحة أيضا

ت الرواية ا�وصولة
Ü
لحديث لأن  [ ل داللة واضحةلكن وجود هذه الشواهد ووجود هذه الطرق تد -الرواية ا�رسلة أعل

هذا ، ومن هنا ا�ديث بمجموع طرقه وشواهده يرت� إ� درجة ا�سن قطعا ،ثابت ال üالةأصيال من حديث معاذ أصًال 
 ةومن آخرهم شيخنا العالمة اإلمام األ:ا� رÎ ،ومن صححه لم يبعد وقد صححه األئمة ،إن لم نقل إنه صحيح بشواهده

  .P اbميع اهللا
  ."أن R v ثالث� منها تبيع أو تبيعة"حديث معاذ دل [ أن S ا6قر 

  .قال تبيع أو تبيعةبل  ،S ا6قر أن� أو ذكر �ولم Iص ا�   ،هو ما تم � سنة سواء ¤ن ذكراً أو أن� واXبيع
  .األن� خاصة و� ما�ا سنتان وال تكون إال من ا�سنة �فإذا ¶نت ا:قر أربع� فجعل فيها ا�� 

وا6قر يش<ك سبعة S ، فلما ¤نت اإلبل يش<ك فيها مثًال سبعة S األضحية وÈ ا�دي ،وهذا فيه حكمة S الت�يع
 قُ  ،األضحية وا�دي

Ñ
S ا6قر ثالث^ فيها تبيع وأربع^ ، فزÇة اإلبل تبدأ من Æس بينما S الغنم أربع^، ل S أعدادهال

بينما S الغنم ، وهكذا والزوN زاد وهكذا ،إذا ¤ن العدد فردي صار فيها تبيع ،ما زادت واحدة ثم بعد ذلك ê ،مسنة
الغنم ال �زئ S األضحية وا�دي هذه حكمة أن  -الفارق ب^ الفرض األول والفرض اiا�-أربع^ ثم مائة وع�ين 

[ حديث معاذ  الâمهذا ما تي	 من  ،عقو�اوëال هناك حكم ربما ال تبلغها  ،هذا أحد اpكم، إال عن شخص واحد
  . من جهة اإلسناد

   .أخرجه أصحاب الس� األربعة واإلمام أ®د: تقول ؟إذاً لو قيل لك حديث معاذ من أخرجه ����
   .أصحاب الس� واإلمام أ®د و�ذا قيل ما ا�راد باeمسة؟

  . طرقه صحيح أيضا ولو قلت صحيح بمجموع ،حسن بمجموع طرقه ؟حديث معاذ ما درجته
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فبمجموع طرقه  ،وأيضا � شواهد أخرى تقويه ،وبعضها جيد ،أنه روي من وجوه متعددة موصولة ما اÖ×ل P ذلك؟
وقلت لكم إن أهل العلم  ،وشواهده يرتú اpديث إ� درجة اpسن أو Ìرجة الصحيح [ اHالف ب^ أهل العلم S هذا

  .صححوا اpديث واpمد هللا تعا�
  نعود اآلن إ� األنصبة بشõ Éيع كمراجعة �
  شاة  �Æسة إ� أربعة وع�ين Æ ê Sس  من اإلبل ����

�  بنت åاض  �Æس وع�ين إ� Æس وثالث^ فيها  فإذا وصلت إ
  بنت 6ون  �ست وثالث^ إ� أن تصل اHمس واألربع^ فيها فإذا صارت
  حقة�فيها  ست وأربع^ إ� أن تصل إ� ست^ فإذا وصلت
  جذعة �عن الست^ واحدة إ� Æس وسبع^ فيها فإذا زادت

  بنتا 6ون �ست وسبع^ إ� تسع^ فيها  فإذا وصلت
�  حقتان �واحد وتسع^ إ� مائة وع�ين ففيها فإذ وصلت إ

  .ثالث بنات 6ون �مائة وواحد وع�ين إ� ما شاء اهللا فيها فإذا بلغت
  .نت :ون R P أربع�ثم بعد ذلك تستقر الفريضة ب

  شاة �أربع^ إ� أن تصل إ� مائة وع�ين فيها  من أما زjة الغنم ����
  شاتان �مائة وواحد وع�ين إ� مائت^ فيها فإذا وصلت 

  ثالث شياه �مائت^ وواحد إ� ثالثمائة فيها فإذا وصلت    
  أربع شياه �اiالثمائة وواحد إ� أربعمائة فيهافإذا وصلت    
  �ذا وصلت إ� أربعمائة تستقر الفريضة R مائة فيها شاةو   

  .وهكذا تزيد ê مائة واحد مثلما زادت اإلبل بعد استقرار فريضتها بمائة وع�ين إذا زادت ê أربع^ بنت 6ون
قلنا ما �ا مسنة و� كما  أربع�وê È  ،فيها تبيع أو تبيعة ثالث�و� أن ê  ،فقد تقدم الâم عليها أما ا:قر ���� 

  .سنتان من األن� خاصة
  : v زjة اإلبل وا:قر والغنم !زئ ا�كر عن األنv ì ثالث مواضع من الزjة

�-  Sبيعة ا:قرAبيع أو اAإذا بلغت ثالث^ ¬زئ ا.  
 أفضل، ابن 6ون م�ن بنت åاض ألنه أفضل منها -�

ً
 وجبت عليك حقة فلما �رج � ،فلما �رج �رج شيئا

ً
رج جذ~

  .وا�ذع أفضل من اpقة ألنه أكÁ وأكp 1ما وما إ� ذلك
J-ذلك S ها ذكوراً �رج ذكر وال حرج عليك
وفيه خالف  ،و¬زئ اUكر إذا ¤نت الغنم 
ها ذكوراً واإلبل ال� عندك 

 ،ة أو جذعة أو ما إ� ذلكو� بنت 6ون أو حق �وبعض أهل العلم يقول بل ¬ب ما أوجب اهللا ورسو�  ،ب^ أهل العلم
 يلزم بأمر فيه مشقة [ ا�اس

ُ
ال يقال لصاحب مائة من  ،ولكن من تأمل S ال�ع وحكمة الت�يع وجد أن ال�ع ال

إذا وجبت عليك بنت :ون أخرج ِحقا وهو  -وهذا §رج-لكن üكن أن نقول N  ،اإلبل 
ها ذكور اذهب واشِ< جذعة
 ،هذا جائز كما تقدم معنا v مواضع اإلجزاء وهذا هو أحسن �ء ،نوات أخرجه عن بنت اللبونا�كر ا�ي بلغ ا�الث س

  ،وهذا ا�ي تميل إ×ه ا�فس واهللا أعلم بالصواب
  .�هذا باختصار ما ورد S حديث معاذ بن جبل 
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  لو سأXكم هل تعرفوا كم نصاب اإلبل هنا؟
�Jنقول فيها حقة وابنتا 6ون  كم فيها؟�  
�Iيها حقتان وبنت 6ون ف ؟�  
�ëفيها ثالث حقق  ؟�  
  أربع بنات 6ون  ؟�÷�
  ؟ حقة وثالث بنات 6ون ���
  حقتان وبنتا 6ون  ؟���
  ثالث حقق وبنت 6ون  ؟���
  أربع حقق ] أو[Æس بنات 6ون  ؟���

Áان ال يكون إال S وا� ،وÍكن كما ذكرت أن تزيد أو تنقص òسب ما يراه S ذلك بأن يدفع الفارق كما تقدم معنا
وتأخذ من ا�ا« أو السا� شاة أو ع�ين  اتدفع هذ ،وا�Áان أن تفرض عليك جذعة وال �د إال حقة ،اإلبل خاصة

   .درهما أو العكس وهذا خاص باإلبل
ات لو تكلمنا عن السيار ،واpقيقة أ� أعرف أن الâم عن هذه ا�واضيع ربما يقول بعضكم هذه ال نتعامل معها

نقول هذا صحيح لكن البد من بيان هذا وأنتم ستكونون يوم من األيام تُسألون عن هذه  ،واألمور ال� نتعامل معها
 ويقول هذا لن أحتاجه ويأé يوم Ëتاجه وال ¬د أحد يوضح � من 

ً
األمور وربما تتعلمون ولو أن طالب العلم ي<ك شيئا

 ؟¼ذر أن يقرأ اإلنسان وËاول أن يفهم بنفسه S مسائل ال�ع واÌين �اذا أهل العلم فعندئذ يقع S خطأ الفهم وUلك
 öلك يقول ال تأخذ القرآن عن مصحUقيق وÌألن بعضها مشتبه وبعضها يغفل عنه ا6عض اآلخر فال بد من االنتباه ا

  ...وال العلم عن صحö أي اUي ليس عنده إال قراءة S الورق وال يفهم ¿ء و ال Ëفظ

  )��( ا�لقة
 ،اAفصيل من ءبø األنعام بهيمة زÇة عن وتكلمنا الزdوية األموال وأنواع وِحكمها بتعريفها بالزÇة يتعلق فيما تكلمنا
  .ا�قدين زÇة عن نتþم بإذن اهللا تعا� وا�وم

  �� زÓــــاة ا�قـــدين ��
  .|6ا بهما مقومة � ابهم نتعامل ال� الورقية واألموال ،والفضة اUهب هما ا�قدان
   .يعطيان أي ،ينقدان ألنهما: بذلك ياسمÑ  وا�قدان

  .اإلعطاء هو: اللغة v وا�قد �
 ألنه ،يتحمل قوي أنه اUهب طبيعة من ليس ألنه -والعمل ا�رأة �ò يتعلق فيما- خالصا يكون أن يمكن ال وا�هب
 ذهب أخذت فلو ،ضعيف

ً
 خالص ا

ً
 متين ¤ن ولو ا

ً
 ،بسهولةتثنيه وتدخله S بعضه  أن تستطيع سنتم< أربعةإ�  ثالثة بعرض ا

 ،ويشده يقويه ح± غ¥ه أو ا�حاس أو اpديد أو ¤أل�نيوم قوي آخر معدن معه يوضع أن البد العلم أهل يقول كما فثلك
 خالص يكون ال وUلك

ً
 إن وقيل ،عة وع�ينأرب عيارو وع�ين واحد وعيار ع� ثمانية عيار عندنا ¤ن هنا ومن ،ا

  هناك
ً
 ال� الكيميائية واAفاعالت معها ا�خلوط ا�عدن نوعإ�  راجع وذلك ،بكث¥ هذا من أن· أعلمها ال أخرى أنوا~
  .ذلك و¼و تقويته S تستخدم
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 ريا6خا صحيحS  أنس حديث S معنا ورد ما أصحها األحاديث وهذه ،كث¥ة أحاديث ا�قدين S � ا�  وردعن �
S ةÇأنه الفضة ز S ê فيها درهما ا�تصدق يأخذ درهم مائ�.  

 إ فيهإن  حيث عليه ونتþم تعا� اهللا ر®ه اpافظ أورده اUي ا6اب حديث نقرأ دعونا
ً
  : سنادهإ جهة من ش�ال

  حديث ا:اب
 عليها وحال درهم مائتا لك ¶نت إذا(: N قال � ا�� أن عنه اهللا رÑ طالب أÂ بن عä وعن: اهللا رÎه ا�افظ يقول

 فما ،دينار نصف ففيها ؛ا�ول عليها وحال دينارا ع8ون لك يكون حÍ ء� عليك وليس ،دراهم ·سة ففيها ؛ا�ول
  .) ا�ول عليه ©ول حÍ زjةٌ  مالٍ  v وليس ،ذلك فبحسب زاد
 وهو السبي¾ سحاقإ أ« عن من طرقٍ  سننه ú Sوا6يه األموال S عبيد وأبو شيبة أ« وابن داود أبو أخرجه اpديث �

   .� طالب أ« بن ع� عن ضمرة بن ~صم عن السبي¾ ا�مدان بن ~مر
  .قو� من ع� حديث منداود  أبو ورواه �
 اpارث عن هو حزم ابن قال، � ا� إ�  مرفو~ ع� عن ضمرة بن ~صمو األعور اpارث حديث من داود أبو هوروا �
 موقوف ع� عن ~صم وعن ،مرفو$ ع� عن

ً
  .~صم عن رواه ثقة ê وdذا ،إسحاق أ« عن رومعمÜ  وسفيان شعبة رواه كذا ،ا

اpارث لكن S بعض الروايات رواه  ،رواه اiقات عنه ~صم بن ضمرة ،~صم بن ضمرةهذا اpديث مداره [  �
  .�وجعله من قول ا�   �ا�  عن  ع� عن عنه األعور

iين رووه عن ~صماUاعةاورو ،كأ« إسحاق- قات اآلخرون اí رووه عن ~صم بن ضمرة عن ع�  -ه عن أ« إسحاق
وëنما خصÜ أهل اpديث منها  ،ديث الضعيفةاحنوع من أنواع األ ، ا�وقوفمن قول ع� وهو ما يسÒ باpديث ا�وقوف

 �ا حكم الرفع 
ً
يعÊ ما دل عليه اpديث Íكن ، يمكن أن يقال من قبل الرأيألنه ال  -وليس هذا ا�وع منها- أنوا~

سبب نزول أو قو� أمرنا بكذا أو نهينا  Íا ال mال للرأي فيه، أو ¤ن S تفس¥ وليس ،قال بهواجتهاد ع� من أن يكون 
فلهذا ¤ن  ،ا يدخله الرأيوëنما هذا ا�وقوف Í ،األنواع ال� ذكر أهل العلم أن �ا حكم الرفع ،عن كذا أو من السنة كذا

  .مؤثر S حكمه �اHالف S وقفه وÈ رفعه إ� ا�  
 ومعناه ودالAه قوية ،عä حديثلكن لم يكن عمدة أهل العلم  �

ً
 ظاهرا

ً
إال أن هناك ؛ وëن ¤ن حديث ع� واضحا

  .S زÇة ا�قديناعتمد عليه األئمة  ثابتS الصحيح حديث قوي وحديث  أنسأحاديث أخرى كما أwت كحديث 
 ،¶ن يأخذ من R ع8ين مثقاالً فصاعداً نصف مثقال" �أن ا�   ابن عمروحديث  $ئشةكذلك عندنا حديث  �

إبراهيم بن إسماعيل بن ولكن S إسناده ضعف ألنه من رواية  ،رواه ابن ماجة واÌارقطÊ"ومن األربع� ديناراً ديناراً 
 حديث  ،فيه ضعف ابن mمعو، لكنه ثقة [ الصحيح عبد اهللا بن واقدوي عنه والرا، فيه ضعف والراوي عنه mمع

ً
إذا

  .وقد أخرجه ابن ماجة واÌارقطÊ إسماعيل بن mمعفيه راٍو ضعيف وهو  ابن عمروحديث  $ئشة
  .- �ع� وهذه 
ها شواهد للحديث األول حديث - وهناك حديث ثالث �

أن : قال -عمرو بن شعيب بن üمد بن عبد اهللا بن عمرو بن العاصوهو -جده عن أبيه عن عمرو بن شعيب وهو عن 
فما زاد عن  ،فيه ¨ديد ) ليس v أقل من ع8ين مثقاالً من ا�هب وال v أقل من مائ� درهم صدقة (:قال �ا�  

 ففيها الصدقة
ً
عبد الكريم بن ال أن فيه إ ؛هذا اpديث رواه أبو عبيد واÌارقطÊ ،مائ� درهم وما زاد عن ع�ين مثقاال

عبد الكريم بن أ«  فö إسناده راويان ضعيفان هما، وهو أيضا ضعيف ابن أ« �°وفيه  ،وهو ضعيف أ« ا�خارق ا�د�
 ضعيفüمد بن عبد الر®ن بن أ« �° و ا�خارق

ً
  .اÌارقطÊوواpديث رواه أبو عبيد  ،وهو أيضا
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 "يعÆ ا�هب" فإذا بلغ(: وذلك S كتاب عمر اUي كتبه وفيه ر®ن األنصاريüمد بن عبد المن حديث  حديث رابع�
 إال اUهب ،أخرجه أبو عبيد )ع8ين دينارا ففيه نصف دينار

ً
هذا العرف  ،وال درهم إال الفضة، فقط وال يسÒ دينارا

 اpديث فيه إش�ل من جهة انقطاع السند وما إ� ذلك ،السائد
ً
  .طبعا

أمر معاذاً أن يأخذ من R أربع� ديناراً ديناراً ومن R  �أنه ( üمد بن عبد اهللا بن جحشحديث  ا�ديث اeامس �
  .اpديث أخرجه اÌارقطÊ وفيه أيضا ضعف) مائ� درهم ·سة دراهم

وëذا  ،هذه اHمسة أحاديث باإلضافة إ� أحاديث أخرى ترdت الâم عليها و� موجودة S كتب اAخاريج للفقهاء
ممناها إ� حديث أنس وهو حديث أنس الصحيح ا�خرج S ا6خاري إذا مرت معنا هذه علمنا إ� أن أصل هذا ض

وهو فهذا اpديث  ،وهذه األحاديث يشد بعضها بعضا وتتقوى ويكون االحتجاج بها صحيحا ،�اpكم ثابت من ا�  
لكن مع الشواهد والطرق  ،ألصح أنه موقوفوا ،بمجموع طرقه وشواهده هو صحيح :حديث عä إذا سئلت عنه تقول

  .واpمد هللا رب العا�^ يتقوى إ� درجة الصحيح لغyه
  :مســــائل ا�ديـــث �

أما  ،ألن أوزانه åتلفة ،¤ن اÌرهم |6ا ال يعتمدون عليه S الوزن، عند األوائل ¤نت اAقاسيم األوÞ �ا أوزان �
  ،اÌينار فال

ً
 ،أربعة وربع مثقاليعÊ  ��,�وUلك اÌينار اإلسال$ يساوي S ا�ثاقيل عندهم  ،وزنه واحد ألن اÌينار |6ا

  . مثقال��Iئت^ درهم تساوي اإذا م، واÌرهم اإلسال$ ê ع�ة دراهم تساوي سبعة مثاقيل
����  

ً
ردت أن تزO ذهب زوجتك S هذه اpالة أ، فيها وجبتال� أالزÇة  تساوي مقدار) غرام�ë( اآلنا�هب  بموازين إذا

وdذا األموال ا�قدية كما سيأé  ،جرام ففيه الزÇة ��وëذا وجده  ،زÇة فيه غرام فال ��فإذا وزنه ووجده  ،¨مله إ� الصائغ
   .الâم عليها

 ئة واألربع^ تساوي بمقاييسنا ا�وم اوا� ،بمقاييسنا ريال سعودي��واHمس أوا� تساوي ) درهم���( الفضة ����
ë�ëأقل من  ،فضة غرام�ÂÂ مس غرامات�.  

الوزن  إ� اعتبار ذهب ا�مهورUلك و ،و� ا�هب ó:ا هو الوزن ،v اÖراهم v وقتهم هو العدد أن ا�عتÅقلت لكم 
 ظv األح والصحيح أن اإلنسان ينظر ،مطلوب إ� أن العدد بعض أهل العلمو وذهب شيخ اإلسالم ابن تيمية ،عموما
  .اعتÅ العدد¶نت �ب عليه بالعدد  و�ذا ،الوزن فإذا ¶ن �ب عليه الزjة بالوزن اعتÅ ،ءللفقرا

وزان األموال S بالدنا انت¹ الâم عن األ ْت كÜ ُص طبعا اآلن هذا 
ه غ¥ موجود هذا انت¹ قبل سبع^ إ� ثمان^ سنة �ا  
ومن ذهب إ� ، ا Y^هكوdة بأش�ل وبعضصوIتلفون وم ،درهم مكسورويقولون درهم صحيح  اوUلك ¤نو ،واÌراهم

الوزن أم  فهل يعتÁ ،وذلك يدل [ اختالفها S األوزان ،ا�تاحف ا�وجود وجد هناك فروقات كب¥ة S اÌراهم ا�عروضة
 و, هذا أمر ،العدد بارإ� اعت وذهب الفقهاءالوزن  � اعتبارإ فذهب ا�مهور، اآلن� قيمة  دْ فهذا اآلن 
ه لم يعُ  ؟العدد
  .ذهب رامغ�ëأو  فضة رامغë�ëقلت لكم واآلن نعتÁها بالوزن و�  كما ئغسا
وللعمالت الورقية حديث  ويدخل معها العمالت الورقية ،ألنها تثمن بها األشياء باألثمانوسميت ا�هب والفضة  �

و� لم تقع إال قرابة  ،ب¥ ب^ العلماء وا�شائخS ا�جتمعات اإلسالمية وقع خالف ك بدأت تظهرا طويل ألنها أول م
 وهل فيها زjة أو ،أم تقيم بغyها ؟هل تقيم با�هب والفضةالست^ إ� السبع^ سنة ووقع فيها اHالف الكب¥ ب^ العلماء 

 وأصبح اآلن شبه اتفاق إن لم نقل هذا اHالف اآلن اندثر  ؟فيها زjة ما
ً
وأنها �عل م�ن  ،الزÇة أن فيهاب� العلماء  إ~ا$

مثل الرياالت السعودية واbنيهات ا�¦ية واbنيهات -�ا ¶ن تقويم األثمان ا�وجودة  هإال أن ،األثمان S األح�م ال�عية
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قيم وأصبحت تُ  ،لم تعد تقيمها اآلن بها ؛ اآلنالفضة سابقاو قيم باUهب�ا ¤نت تُ  -...السودانية واÖوالرات األمريكية
 ¤ن سعر عملتها أرفع ،ê S بتقتصاد الوطÊ بقوة اال

ً
وUلك �دون سعر اÌوالر يتأثر بسعر ، فإذا ¤ن االقتصاد قويا

وبعض اÌول ، وÈ السعودية بسعر ا6<ول، ألن األمريكان عندهم القوة ال�ائية فيما يتعلق با6<ول ،برميل ا�فط
استقر األمر اآلن إ� أنه !وز أن تبادل 
ها مسائل شائكة S الفقه لكن  هذه ،�عل ارتباطات بعمالت نقدية معينة

 åتلفة ال يدخلها  إلخ..الريال السعودي باbنيه ا�¦ي بدينار ×� أو بروبية هندية أو) العمالت(
ً
وهذه تعتÁ أجناسا

من جنس واحد وتقيم باUهب لكن لو قلنا أنها  ،اAقابض S نفس ا�جلسفيها لكن يش<ط  ،الربا واpالة هذه
ع� رياالت سعودية هذا إذا  ،أو ع� رياالت بد�ا ،والفضة لقلنا أنك تبادل ع� دراهم إماراتية بع�ة يورو أوربية

واUين يقولون به حقيقة كأنما أغمضوا أعينهم عن واقع حال االقتصاد  ،قلنا إن جنسها واحد طبعا وال أحد يقول به اآلن
  .العالô ا�وم

   ما هو د×ل وجوب الزjة v األثمان؟ ����
قال v حديث أv�  Â صحيح مسلم رÎه اهللا تعا� وهو أنه  �وأيضا ما ثبت عن ا��  ،ما مر معنا من األحاديث

ح¾ عليها v(: هريرة
ُ
 وما من صاحب ذهب وال فضة ال يؤدي حقها إال إذا ¶ن يوم القيامة صفحت N صفائح من نار فأ

ب� العباد فyى  ق91ما بردت أعيدت v N يوم ¶ن مقداره ·س� ألف سنة حÍ يُ  ،م فيكوى بها جنبه وظهرهنار جهن
وأيضا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن ا��  ،أخرجه مسلم S صحيحه) سبيله إما إ� اbنة و�ما إ� ا�ار

  .ا�ي مر معنا وأحاديث أخرى مرت قبل ذعام وحديث �... ."مثقاال ليس v أقل من ع8ين مثقال" قال
  ؟ما Ä ®وط وجوب الزjة v ا�قدين أو v األثمان عموما ا�هب والفضة والعملة الورقية ����

  : و� لتذكرل� wوط الزÇة األصلية ال� وردت S الزÇة وال� يذكرها الفقهاء نذكرها 
  ا�ــول ����     اXام  ا�لك ����  ملك ا�صاب  ����  ا�ـريـة  ����  اإلسـالم  ����

ألن ا�ال  _وال زÇة [ عبد ،ال زÇة [ ¤فر، فهذه ·سة ®وط v الزjة تشÇط v ا�هب والفضة والعملة الورقية
غرام من الفضة أو ما يعاد�ا من  ���و ،غرام S اUهب أو ما يعاد�ا من العملة الورقية��والبد أن تبلغ نصابا  ،_ لسيده

إذا  ،òوزتك وغ¥ معرض للخسارة وغ¥ معرض للهالك وا�لك اAام أي استقرار ا�لك أن يكون ا�ال ،قيةالعمالت الور
اآلن أنت ال تزO  عندي املكم وÓما طلبت منه قال  ،مثال أعطيت رجًال مائة ألف ريال دين صحاب اÌينألا�ال ¤ن 

لكن إذا قبضتها �رجها زÇة سنة واحدة ولو بقيت  ،ال يعطيكربما يعطيك وربما  ،هذه ا�ائة ألف ألن ا�لك غ¥ مستقر
  .ولو اتسع الوقت تكلمنا عن زÇة اÌين ،عنده مائة سنة

نبه أن األرباح ال� ±صل من هذه ا�قدين سواء تبادالت وما تبادالت، أيضا البد أن ©ول عليها ا�ول
ُ
أنها  ؛وأحب أ
  .تضم إ� رأس ا�ال وحوwا حول رأس ماwا

فإن  ،ثم أثناء العام رòت Æس^ ألف ريال بسبب هذه ا�ائة ألف ،مثال ملكت مائة ألف ريال ف« عروض اXجارة ����
Þهو حول ا�ائة ألف األو 

ً
  ،حول اHمس^ ألفا

ً
 جديدا

ً
  .وال تنشئ �ا حوال

، يخ إعطائه لك وقبضك إياهامثال أعطاك واÌك مائة ألف هدية فحو�ا من تار إال إذا ¶ن ا�ال عندك خالص تماما ����
ألنه مال غ¥  ،وëذا جاء بعد ستة أشهر وأعطاك عمك Æس^ ألف فزÇة ا�ائة ألف �ا حول واHمس^ ألف �ا حول آخر

  . وسيأتينا الâم الحقا S عروض اAجارة ،مرتبط هذا بهذا
 ،الفضة أو اUهب تزنها بالوزن اUي أخÁتكوتفاصيله سهلة جدا و� أن العملة الورقية أو  ،مقدار الواجب بينته لكم
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ريال  ���� ،ريال فيها زÇة ��ÂÂـف ،ريالtÂÂفلو قلنا أن غرام اUهب يساوي  ،غرام ذهب أو ما يعاد�ا من العملة الورقية��
وقال لك  مادام ا�وم اUي حال عليه اpول عندك ذهبت إ� الصاغة وسألت ،ليس فيها زÇة لم تبلغ ا�صاب واpالة هذه

ال سعر ا:يع ا�ي يبيعون  ،وا�عتÅ فيه سعر ال8اء ال سعر ا:يع وهو ال8اء ا�ي تشÇى منك هذه األموال ،هذا السعر
   .وتسأل عن سعر ال�اء هذا هو ا�عتS Á الزÇة ؟ كم سعر ال8اء وÓم سعر ا:يع، فيه الصاغة

 إنف ،ريال سعودي فرضاtt�Âغرام S ريال^ تساوي ���فلن�ب  ،لو قلنا إن سعر الغرام ريال^ مثال ،كذلك الفضة
   .وëن حسبته باUهب فال زÇة فيه ،فيه زÇة¤ن نصابك بالفضة  تحسب

ف« هذه  ؟فهل تز3 أم الريال  �ÂÂÂ غرام فضة تساوي ���و، ريال ÂÂÂغرام ذهب تساوي  ��ـريال ف�ÂÂÂمثًال إذا عندك 
   :v وجوب الزjة عليكا�الة خالف ب� أهل العلم 

ومنهم من قال إنه إن ¤ن يزO باUهب ، فمن أهل العلم من يقول إنها يزdيها بأي حال ألنها وجبت عليه بإحدى ا�صاب^
ولو  ،ولو تذهب إ� الفضة �د اAعامل قليل بها قليل جدا ،وهو الغالب عند ا�اس مثال ،دائما فنصابه نصاب اUهب

  .والفضة �ا üالت üدودة S السوق ،لك ال نعلم ألنه يتعامل باUهب وال يتعامل بالفضةتسأل الصائغ �قول 
فلو ¶ن األحظ للفقراء هو نصاب ا�هب ¶ن نصاب  ،أن ا�صاب يعتÅ باألحظ للفقراء: والقول الراجح v ا�سألة ����

بينها ارتباط فó:ا أسعارها متقاربة  ،تع�ولو ¶ن األحض للفقراء بالفضة ¶ن نصاب الفضة هو ا� ،ا�هب هو ا�تع�
yوالعملة الورقية تقيم بهما وا�مد هللا رب العا�� ،كث.  

  .وزÇة ح� ا�رأة سنتþم عنها S اpلقة القادمة وبعدها عروض اAجارة ،هذا ما يتعلق با�صاب

  )��(�لقةا
وبيÜنا ا�صاب S زÇة ا�قدي^ وأنهما بالغرام بالنسبة لثهب  ،¤ن حديثنا S اللقاء ا�ا� حول ما يتعلق بزÇة ا�قدي^

 ومن الفضة  ��
ً
  ���غراما

ً
فإذا أردت أن تعرف ما ¬ب ، أي أنهما ما ¤نا بقيمِة أحدهما فإن الزÇة �ب فيهما ،غراما

 S بيتك أو ذ
ً
 S ا�ªف أو موضو~

ً
 لزوجتك أو ما إ� ذلكعليك من الزÇة S ا�ال اUي بيدك سواٌء ¤ن موضو~

ً
فإنُه  ؛هبا

وقد بينت وأwت S اÌرس  ،فإنه تكون الزjة به ؛بأيهما بلغ�مع ذلك ُ
ه وتقيسُه بنصابه بنصاب اUهب والفضة 
فإذا ¶ن نصاب الفضة أقل من حيث القيمة ُعملت P  ،الصحيح أنُه ُفَنَظر v األحظ للفقراءالسابق أيها األخوة إ� 

و[ ê  ،و�ن ¶ن نصاب ا�هب هو األقل ُعمَل بنصاب ا�هب ،�قدية ا�وجودة عند ا�اس ا×وم بنصاب الفضةاألوراق ا
  .حال فاإلنسان دائما Ëرص أن Iرج الزÇة طيبة بها نفسه ألن هذا فرض اهللا عز وجل وهو حق اهللا S ا�ال

  ��زjة عروض اXجارة  ��
  .)حاديث اÌالة [ زÇة عروض اAجارةاأل(وهو  ا�وم عندنا حديث جديد وموضوع جديد

���� Ä جارة عند أهل العلمXعد للبيع وال�اء من السلع عروض ا
ُ
 ¤نت، ما أ

Z
 أو ¤نت أرا� أو  ،أيا

ً
سواًء ¤نت ثيابا

 أو ¤نت سيارات أو ¤نت بهائم
ً
د wوط فإن ا6هائم بعض ا�اس يربيها ال من أجل اÌر والنسل و� أح، ¤نت بيوتا

وما إ� ذلك من ، يتخذها للبيع وال�اء فهذه زÇتها زÇة عروض اAجارة تكون S هذه اpالة، ال، الزÇة فيها كبهيمة أنعام
كها صاحبها بسبب مباحالسلع ا�وجودة ال� ترونها بأعينكم صباح مساء ê هذه تعتÁ من عروض اAجارة إذا 

�
هذا  تمل

أو أنُه  ،أما إذا لم يكن تملكها بسبب مباح ،أن ينوي بها ح� تملكها ينوي بها أنها للتجارة وال�ط اiا� ،ال�ط األول
بل البد أن  ؛منها ينفع ا�ية¿ء فإنها ال تكوُن للتجارة إال إذا نواها وليس êٍ S  ،لم ينِو بها اAجارة ح^ اAملك
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كما سيأé إن شاء اهللا  ،نا يبتدئ حساب اpولفإذا عرضت S السوق فه ،يكون هناك عزم كأن تعرض S السوق
 .إيضاحه إذا جاءنا ا�تسع من الوقت

حديث َسُمرة ا�ي : أحاديث منها �األحاديث الواردة S هذا ا�وضوع وهو حديث زÇة عروض اAجارة ورد عن ا�   �
 Nُفيما رواه َسُمرة بن ُجْندٍب  �أوردهُ ا�صنف وهو حديث ا:اب وهو قو Æا  �نا ا�� رَ أمَ (: � يعü رج الصدقة

ُ
µ أن

 åديث أخرجُه أبو داود، ) هُ للبيعَغُعدpأ« داوود ومن طريقهذا ا úرج األحاديث من  ،أخرجُه ا6يهI ما 
ً
وا6يهú كث¥ا

ْرج ي �¶ن رسوُل اهللا " :قال � وََقْن َسُمرة بن ُجْندٍب ، طريق اإلمام أ« داود السجستا� ر®ه اهللا تعا�
ُ
µ أُمُرنا أن

ه للبيع åدقة مَن ا�ي َغُعد ٌ " الص� ّ̂ بو داود وëسناُدُه ل
َ
 .رواُه أ

خبيب بن قال حدثنا  جعفر بن سعد بن سمرَة بن جندبقال حدثنا  ُسليمان بن م̧و أبو داودقال حدثنا  أبو داود �
 )مرنا أن µرج يعÆ الزjة من ما نعدهُ للبيعأنه أ( �عن ا�  أي باللفظ أي أنُه قال  ،به سُمرةَ عن  أبيهعن  سليمان
 
ً
ا�دار [  ،جعفر بن سعد بن سمرة بن جندبأي نفس الراوي  جعفر بن سعدعن  رواه اÖارقطÆ ورواه الطÅا�وأيضا

 ، جعفر بن سعد
ً
®ه وقال ا�قدÐ ر ،اUي تقدم قبل قليل طريق الطÅا�S سننه وا�قدÐ رواه من  ا�قد¬ورواه أيضا

كما ذكر الزيل¾ S نصب الراية ر®ة  ،ن هذا اpديث ابن عبد الÁوحسَ  ،إنُه حسٌن غريب :اهللا تعا� S كتابه الس� عقبهُ 
  .حسَن هذا اpديث ابن عبد الÅأن  اهللا تعا�

 أبوه سليمانون خبيب بن سليماوسعد بن سمرة و�ذا هم  ،لكن با�ظر إ� هذا اpديث وجدنا أن فيه ثالثة من ا�جاهيل
إسنادُه مظلم ال ": عن إسناد هذا اpديث قال ا�ه�و�ذا  ،واpديث مسلسل با�جاهيل هؤالء اiالثة 
هم mاهيل

واpديث ، "إسنادُه ل^": وقال v كتابكم بلوغ ا�رام "إسنادُه فيه جهالة": وقال ا�افظ v تلخيص ا�بy" ينهض òكم
 .أل6ا� ر®ه اهللا تعا�أيضا ضعفُه شيخنا الشيخ ا

أحاديث S هذا ا�وضوع  �وقد روي عن ا�   ،باختصار هذا اpديث ال شك أنه من جهة اإلسناد أنه فيه ضعف �
 Â مر� : أنه قال �ِ®اس  منها حديُث أو أثر ،إال أنها ال �لو من ضعف ،�Ëة S وجوب إخراج الزÇة S عروض اAجارة

ُدم" يا Îِاس أد� زjة مالك"ال عمر رÑ اهللا عنه فق
ُ
هذا ، "قومها قيمة ثم أد� زjتها": فقال ،فقال ماW ماٌل إال جعاٌب وأ

واÖارقطÆ ، قرواه اÖارقطÆ وا:يه� وأبو عبيد وسعيد بن ا�نصور وأÎد والشاف� وابن أÂ شيبة وعبد الرزااpديث 
 أثر ِ®اس هذا اUي يذكرُه ا�مهور ، وهو mهول « عمر ابن ِ®اسمن طريق أê هؤالء رووا هذا اpديث  ،وا:يه�

ً
إذا

 S أدلة القول بوجوب زÇة عروض اAجارة ضعيف S اإلسناد من جهة أن فيه أبو عمرو بن ِ®اس وهو mهول
ً
 اUي"، دائما

 . ا ضعفه األ6ا�أثر ®اس هذ ،وUلك اpديث ضعفه الشيخ األ6ا� أيضا "�هو الراوي عن ®اس الصحا« 

  : اختالف أهل العلم v وجوب زjة عروض اXجارة �
ال شك أن اpديث واألثر اUي ُسقتُه لكم قبل قليل أنُهما  ،وقد اختلف أهل العلم S وجوب زÇة عروض اAجارة

القائل^ بالوجوب أن  لكن سيأتينا إن شاء اهللا S سياق أدلة ،باألحاديث ال� Íكن أن يتكئ عليها ايعÊ ليس ،ضعيفان
  .هناك أدلة تقوي هذا القول وتعضده بإذن اهللا تعا�

باعتبار أنها مال ناٍم  أنه �ب الزÇة S عروض اAجارةوهو  ،وهو اUي سقتُه لكم قبل قليل قول اbمهور: القول األول
  .باpديث األول َسُمرة وبأثر ِ®اس هذا واستدلوا ،يعÊ ا�ال هذا يُنÒ ويزيد

  واستدلوا P هذا بما يä � أنه ال زÇة S عروض اAجارةالظاهرية قالوا ، قول الظاهرية: القول ا�ا�
   .بضعف األحاديث اÌالة [ الوجوب :أوالً 
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ً
بالÁاءة  ونËُتج ؟بماذا ونُ©تجُ  واألصل الÁاءة األصلية ،أنُه ال د�ل يدل [ وجوب الزÇة S عروض اAجارة :ثانيا
  ،صليةاأل

ً
هنا ال يوجد د�ل ولÁاءة األصلية ألن األصل الزÇة ما �ب إال بد�ل قالوا اعندنا أدلة الظاهرية أنهم قالوا  إذا

وعللوها بما ذكرت أن  ،واألدلة هذا اiا� ال� استدل بها القائلون بالوجوب أنها أدلة ضعيفة طيب ،أصًال يعÊ يدل عليها
   . سُمرة وÈ تعليل أثر ِ®اسحدي�لكم قبل قليل S تعليل 

 
ً
 ما يميل هو  ،كصديق حسن خانوتكلم فيه بعضهم ، أنهم طعنوا S دعوى اإلíاع :ثا�ا

ً
القول إ�  والشو�Çفهو |6ا

   .وëن ¤ن عندهم عناية كب¥ة بالعناية بالسنة ا�بوية إال أنهم يميلون إ� قول أهل الظاهر S مواطن ،بقول أهل الظاهر
 هناك تفاصيل يعÊ تأخذونها إن شاء اهللا S مقرر الفقه بإذن اهللا تعا� ،عندنا قوالن S ا�سألةهو الراجح هنا؟ وما 

ً
 ،طبعا

 ب^ ا�دير وغ¥ ا�دير إلمام مالكلو� أن 
ً
ا�دير �حرك ا�ال وب^ ا�<بص اUي ماُ� جالس ليس ينÒ خالف ، تفريقا

  .S ا�سألة
  ): "وجوب الزjة"ول األول أدلة أصحاب الق( �
 و األحنافو الشافعية[ وجوب الزÇة وهو القول ا�شهور S قول íهور أهل العلم لكن  

ً
  اpنابلة قوال

ً
أن عندهم  واحدا

ا�مهور لم يكتفوا بهذا طيب بل عللوا ذلك  ،ا�شهور من مذاهبهم ر®هم اهللا تعا� عروض اAجارة �ُب فيها الزÇة
 قالو ،بأمور

ً
  : ا إن وجوب الزÇة دل عليها أيضا

  ليس v العروض زjة إال : أنه قال���� ما رواه الشاف� v األم بسنٍد صحيح عن ابن عمر /   األول
  .وهو من أتبع ا�اس للحديث كما ال Iفاكم �فهذا قول مأثور عن ابن عمر  ،وسندُه صحيح ،ما ¶ن للتجارة

 -وهذا استدالل دقيق جداً - ����P وجوب زjة عروض اXجارة بقول ا��  اهللاما استدل به ا:خاري رÎه /   ا�ا�
ألنهم قالوا ) v سبيل اهللا أدَرعهُ ( :و� رواية، )أما خاÖ فإنكم تظلمون خاÖاً فقد احتبس أدُرعهُ (: وا�ديث v الصحيح

 لم يؤدوا زÇتهم ما أخرجوا زÇتهم
ً
 وخاÌا

ً
 وفالنا

ً
إن : عن خاÌ بقو� �فدافع ا�  ، ومنعوا الزÇةإنهم جحدوا  ،إن فالنا

األدرع ال� عنده اÌروع ال� تستعمل S اpرب هذه إنما لم يكن يعدها للبيع ح± تقولون إنه احتبسها ولم Iرج 
 للمسلم^ S اpرب يستعملونها ثم يعيدونها إذا انتهوا منها ،زÇتها

ً
فقد "هومها فدل مف، وëنما ¤ن قد أوقفها جعلها وقفا

، و� ما يسÒ بزÇة عروض اAجارة ،د�ٌل [ أنه لو لم Ëتبسها S سبيل اهللا ل�ن عليه الزÇة "احتبس أدرعه S سبيل اهللا
  .وهذا من أقوى األدلة S ا�سألة

اXجارة ويز> v  يز> v: قال الزهري v ا�ملو�Ó للتجارة: ما قاN ا:خاري رÎه اهللا تعا� v صحيحه قال /  ا�الث
  .الفطر

 بأمر مهم يتعلق بموضوعنا وهو أنه يا أخوا� لو يعÊ قلنا إنهذه أدلة ا�مهور،  
ً
 هذا ليس حجتنا- ثم استدلوا أيضا

ً
 طبعا

قول اbمهور بأن عروض اXجارة أنها �ب فيها الزjة والقول  -أو حجة القائل^ وهم ا�مهور وهو القول الصحيح
وëن ¤ن ما سأذكرُه قد -وا�مهور �حوا ملمح من مقاصد ال�يعة أن الزÇة فرضت �عا�  ، ينبÔ §الفتهالصحيح ا�ي ال

وهو أنُه أغلب أموال ا�اس ا�وم اAجار اUين يزdون  -لكن نقول هذا من باب تقوية الøء ،ينازعÊ ا6عض اآلخر فيه
فلو قلنا إن اAاجر هذا ال يزO فإنه ê من  ،زdواتهم إنما هم �ارIرجون الزÇة ويغتÊ ا�سلمون الضعفاء بصدقاتهم و

Oارة فإنه ال يز� S ا�جتمع بنسبة ال تقل من  ؛وضع ما� S ةÇت نسبة الز
Ü
 %  �Âإ� % �Âقل

ً
أك1 �ار ا�وم ، با�ائة أحيانا

قليلٌة جدا يعÊ  تهمفمعï هذا أنه ستكون زÇ ،أموا�م عبارة عن بضائع S ا�يناء S ا�ستود~ت S ا�صانع S غ¥ها
رج إال ما ¤ن عندك من نقد، زÇة الرجل اUي وضع ُ� مثالً  ثلتُقدر م

و[ قول من يقول إن األوراق ، ألنا نقول ال �ُ
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ً
 ما عليه زÇة أبدا

ً
ِت ال�يعة بمثل لم تأ، وهذا لم تأِت به ال�يعة ،ا�قدية هذه ال تعتÁ بذهاب ا�صاب ذهب وال فضة إذا

  .هذا وëنما الصحيح أن عروض اAجارة �ب فيها الزÇة يا أخوا� لعموم األدلة
 واإلمام مالك تفريقُه ر®ه اهللا تعا�، فإنه ال يُعلم أحد من ا�عتÁين األئمة الكبار ا�تقدم^ قال �الف هذا اإل~اعوأما 

  ،صل األمر يرى وجوب الزÇة S عروض اAجارةوëال هو S أ ،يعÊ قابل أن يكون رأي واجتهاد منه
ً
فإن قال قائل إن مال�

 ألمرين ،ر®ه اهللا متبع للسنة وهو لم يوجبها S ا�<بص وëنما أو جبها S ا�دير
ً
  : قلنا أوال

 ما ¶ن ×وجبها P ا�دير ا�ي يدير أعماN و©رÓها يعÆ ين¾ أمواN إال وعنده :األمر األول
ً
 ،د×ل P وجوبها أن مال�

 وليس بواجب
ً
  .فكيف يقول شيئا

فأصبح لم  ،عندهُ حÍ  أنُه رÎه اهللا قال v ا�Çبص أنه يز3 زjة سنة فدل P وجوب زjة عروض اXجارة :األمر ا�ا�
 أج ،Iالف S ا�سألة من حيث أصلها حقيقًة إال الظاهرية ومن قال بقو�م وÇن من آخرهم

ً
الء ¤بن حزم وهم أئمة طبعا

وآخر من تكلم أو قال بهذا القول هو شيخنا العالمة الشيخ üمد نا� اÌين ، أو الصديق حسن أو الشو�Ç أو غ¥ه
  .والصحيح هو قول اbمهور ،
هم ر®هم اهللا رأوا هذا الرأي وهو اجتهاد منهم ،األ6ا� ر®ه اهللا تعا�

 قول ا�مهور ترجح باعتبار -
ً
  : إذا

  . فإنها تُعضد بنصوص أخرى -أثر ِ®اس ،حديث سمرة-أن األدلة ال� استدلوا بها وëن ¤نت ضعيفة  :األولاألمر 
حديث ، �أنه دلت اÌالئل األخرى S السنة [ إخراج الزÇة من عروض اAجارة من اآلثار [ الصحابة : األمر ا�ا�
فدل أيضا [  )Ö فقد احتبس أدراعُه v سبيل اهللا فإنكم تظلمونهُ وأما خا: (v ا:خاري �ا ذكر خاÖ وقال �قول ا�� 

   .وجوب إخراج الزÇة
 ا�ظر إ� مقاصد ال8يعة 9ُها تصب v اÖاللة P وجوب إخراج الزjة من عروض اXجارة: األمر ا�الث

ً
  .وأيضا

 ما ¤ن عندك يا عبد اهللا من متاع تعده للبيع سيارة بيت أي أمر من 
ً
األمور ح± أقالم ح± لو ¤نت مساويك ح± لو إذا

  ،تنويه للبيعوتمتلكُه  ،أن تُعده للبيع: ¤نت سا~ت أي ¿ء ê ذلك فيه الزÇة ب�ط
ً
 أيضا

ً
  . وأن يكون بلغ نصابا

v هل ا�صاب يا أخوا� اآلن معتv Å عروض اXجارة  ،فيما يتعلق بعروض اXجارة ،يأتينا اآلن الæم v ا�صاب �
هل نقول مثًال واحد عنده مثال خلنا نف<ض اآلن أن الزÇة ال �ب إال إذا بلغ مثًال أي  ؟طر� ا�ول أم أنه معتv Å آخرهِ 

 [ سبيل االف<اض= يعÆ Êسة وثمان^ غرام ذهب تساوي  ،ع�ة آالف ريال
ً
ثم رجل ملك  ،ع�ة آالف ريال فرضا

فباع جزءاً منها �مسة آالف وا6ا� ¤سد ال يساوي إال  ،كسدت هذه السلعة سلعة S أول اpول �مسة ع� ألف ثم
  ،ألف^

ً
فعندئٍذ يكون قل  ،إ� سبعة آالف إذا لم تصل إ� الع�ة آالف ال� � ا�صاب ؟لم تصل بقيمتها إ� كم إذا

صار عنده  ،ح± صار ع�ة آالفثم بعد شهر شهرين تغ¥ السوق فُطلبت بضاعته ال�سدة فارتفع سعرها  ،ا�صاب عندهُ 
 منها بأربعة آالف ،صار Æس ع�ة ألف ،وع�ة آالف اآلن مطلوبة ،Æسة أول باعها

ً
صار عنده تسعة  ؛فباع جزءا

ثم S آخر اpول نÒ ا�ال التسعة ال� عنده  ،ثم كسدت السلع ا6اقية أو فسدت ال� عنده فما بلغت نصابها ،آالف
خرى اش<

ُ
يعÊ ا�صاب S أول ¤ن نصاب ¤مل ثم نقص ثم زاد ثم نقص  ،اآلن تغَ¥ اpول عنده، رتفعاها فابسبب �ارة أ
  ن؟صاقإذا تم مرة أخرى بعد ا�يقول أنه إذا نقص فيبتدئ حول جديد  هل علية زjة أم أنهS هذه اpالة 

يعÊ أن S تمام اpول تكون يعتÁ فيه  لمíهور أهل العب^ أهل العلم واUين قالوا باعتبار وجوب اpول هم  خالفهذا 
  .نهاية اpول يكون فيه ا�صاب، ا�صاب

  .يعتÁ ا�صاب S الطرف^ فقط وأبو حنيفة ر®ه اهللا تعا�
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 S هذا ،فإذا ¤ن S آخره نصاب زÇه ،فينعقد اpول عندهُ [ مادون ا�صاب اهللا أما مالك ر®ه
ً
  .مثل قول ا�مهور تماما

   .آخر اpول فيها �َ وفرُ  ،قال زÇة اAجارة �ب S القيمة وال يمكن ضبطها í Sيع اpول ر®ُه اهللاوا6غوي 
  .أن العÅة v ا�صاب v أنه يكون ~يع ا�ول: فÍ به ا×وما�ي يُ  القول ا�شهور

، إن األحوط أن اإلنسان يزdيها: لكن لضيق الوقت يعÊ لعلنا نقول ،ري أك1واpقيقة ا�سألة فيها إش�ل و¨تاج إ� �
فإذا نقص عن  ا،وëال إذا نظرنا إ� األصول ال�عية و�ë الضوابط ال�عية ال� وضعت فإنه ما ¬ب مال إال إذا بلغ نصاب

  .لكن لو أخرج اإلنسان عروض �ارة فهذا حسن ،ا�صاب فإنه ال زÇة فيه واpمد هللا
  ؟كيف ُيَقو�م عروض اXجارة -

 وحال عليها ا�ول وا�صاب هل يقومها صاحبها وûرج زjتها P قيمة ا�قدي�هل إذا 
ً
 ؟بلغت عروض اXجارة نصابا

 أخرجها عن نصاب فضة
ً
 أخرج عن نصاب ا�هب ،فإن ¶ن ا�صاب الفضة ناقصا

ً
  ؟و�ن ¶ن ا�صاب ذهب ناقصا

  ،باألحظ للمساك�أن ذلك يفعل  ،نقول مثل ما قلنا S زÇة ا�قدي^
ً
أنها : مذهب اpنابلة ومذهب األحنافهذا هو أيضا

   .تقوم باألحظ للمساك^
وا�صاب  ؛أنت اش<يت السلعة هذه بتسعة آالف ريال "ت بهيَ إنها تقوم بما اشÇُ ": أما الشاف¾ ر®ه اهللا تعا� فقال -

 ال زÇة فيها ولو ح± ق
ً
وهذا القول يعÊ ، هذا قول الشاف¾ ،يت بهمت بøء آخر فإنها تقوم بما اُش<وع�ة آالف ريال إذا

وأقول  ،لمساك^لحظ األها [ رجوبعضهم قال األحوط أن I ،بعضهم رجحه من جهة أن ليس فيه ظلم [ صاحب ا�ال
يقومها باألحظ  أنفاألوN Ì فيه مثل ما قلت S ا�سألة األوÞ أن هذا إن ¤ن اإلنسان يبحث عن اAقوى واالحتياط 

  .سواء بلغت نصابا به بأحدهما أو لم تبلغ S األحد اآلخر، اك�للمس
  : ا�سألة األخ¥ة عندنا S هذا ا�وضوع و³تم بها اpديث

رج زjة عروض اXجارة من القيمة أو من الع� �
ُ
ù ؟هل  

Çهل أنا �ا أريد إخراج ز Êقَ يع
ُ
أو S ا�حل أو ا�واد الغذائية  م ما عندي من ا�البس S اÌ¤ن مثالً وÑ ة عروض اAجارة أ

 Ñقي
ُ
خرج مالبس -الزÇة طلعت عندي مثًال بمقدار كذا-مها فأخرج أ

ُ
خرج مواد غذائية؟ إذا أنا صاحب مالبس هل أ

ُ
إذا  أ

خرجها نقد !؟أنا صاحب مواد غذائية وأفرقها P أهل الزjة
ُ
  ؟أم أ� أ

  : األقــوال فـي ا�سألــــة  ����
رُج من القيمة دون الع�أن زÇة عروض  وأ®د وأحد قو7 الشاف¾ ر®هم اهللا تعا� مذهب اإلمام مالك �

ُ
ù جارةXا ،

  .وهذا هو اUي عليه عمل أك1 ا�اس ا�وم
  .أنُه §y ب� اإلخراج ب� هذه وهذه مذهب األحناف وقول للشاف¾ �

فإنُه  ،وربما يكون أنفع للفقv y أغلب األحوال ،جرباعتبار أن هذا أرفق باXا ،والصحيح أن القول ا�ا� أرجح وأقوى
وربما Ëتاج إ� اiياب أو ا�واد الغذائية أو السيارات فيعطيه السيارات  ،ربما الفق¥ Ëتاج إ� ا�ال فيعطيه اAاجر ا�ال

  .وهذا اختيار شيخنا الشيخ ابن باز ر®ه اهللا، واpمد هللا رب العا�^
وUلك  ،مقاصد ال�يعة لو تأملناها يا أخوا� "د أن من مقاصد ال�يعة أنها تنظر يعÊ بالرفق ،هذا من مقاصد ال�يعة

 ،ألنه تكافل الزÇة تكافل ؟�اذا )و�ياك وÓرائم أمواwم(ثم قال  )تـؤخُذ من أغنيائهم فÇد v فقرائهم: (�قال ا�  
علم �وأن ¬تهد S أن ي¾ و، وأن ¬تهد S أن Iرجها بطيب نفس ،فينب* [ ا�سلم أن Ëرص [ معا� الزÇة اpقيقية

بمقدار ما  ؛أنا ال أعظ، أنه يتعامل مع اهللا سبحانه وتعا� الكريم الر®ن اUي يعÊ يُعيضُه اH¥ الكث¥ بإذن اهللا تعا�
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 مثلها
ً
رج عروضا

وال يقال � روح بع  ،من جنسها أقول أن األقرب إ� اpق S مثل هذه ا�سائل أن الواجب عليه أن �ُ
 أن قيمتها بقيمة ما اُش<يت به ،ألنها قد تنقص ،وخذ مال نقدي وأخرج الزÇة

ً
ال  ،ثم أن قيمتها كما قلت لكم سابقا

أقومها أو أنا اش<يت مثًال ألف كيس رز الكيس بمائة ريال وأبيعها مثًال بمائة وع�ين ، بقيمتها ا�عروضة فيها للبيع
 يش<يها مÊ بهذه القيمة ؟الحتمال �اذا، اش<يت بها اال� أن با�ائة

ً
فإن  ،الحتمال أن السوق ينقص واحتمال ال أجد أحدا

  .هذا باختصار ما تي	 الâم عليه حول عروض اAجارة، الربح كما يقال وقاية للرأس ا�ال

  )�J( ا�لقة
وdنت �ا تكلمت عن زÇة ا�قدين  ،ألموال الزdويةتكلمنا S حلقات مضت عن أح�م الزÇة ا�تعلقة ببعض ا

 ح�ُكنُت ذكرُت لكم إشارة ñيعة حول ما يتعلق بزÇة اpُ� وهو  ؛وتكلمت عن نصاب اUهب والفضة وما إ� ذلك
   .ا�وضوع ووعدتكم بأن أوضح هذا وأنُه سيأتينا حديث S ا�قرر يتعلق بهذا ،وذكرت لكم أن ُح� ا�رأة فيه الزÇة، با�رأة
معها ابنًة wا و� يد ابنتها  �أن امرأةً أتت رسول اهللا (: �ا�ديث ا�ي رواه عبد اهللا بن عمرو بن العاص : وهو

) أتعطَ� زjة هذا(: �فقال wا رسول اهللا  يعÊ السوارين الكب¥ين من ذهب ا�سكتان )مسكتاِن غليظتان من ذهب
ِك أن يسوركِ : (قال، ال: قالت å,ُفخلعتهما ( قال الراوي ا�ي هو عبد اهللا بن عمرو، )؟اهللا بهما سوارين من نار أي

   )هما هللا ورسوN: وقالت�فألقتهما إ� ا�� 
وال يصح v ا:اب : قال، وقال الÇمذي عقب سياقِه wذا ا�ديث ،رواهُ أبو داود والÇمذي والنسا(: هذا ا�ديث ùر!ه

  .�ء
  :  ما يتعلق بزjة ا��ä من مسائل ا�ديث في �

ش¥ إ�ها إذا اتسع الوقت S آخر ا�حا
ة لكن ما يتعلق بموضوع زÇة 
ُ
واpديث فيه فوائد غ¥ ما يتعلق بموضوعنا لع� أ

 : اpُ� هذا

وأما ، وقد قال عنه ا�افظ ابن حجر v بلوغ ا�رام إن إسنادهُ قويّ  ،ا�ديث أوالً هو من األحاديث الُعمد v ا:اب �
إنهما يضع�فان v ا�ديث وال يصح v هذا "ثم قال  ابن �يعة وا�ثï بن الصباحال<مذي ر®ه اهللا فلما رواه من طريق 

لو قرأها بعض طالب العلم لظنÜ أن زÇة ا�p غ¥ واجبة وما إ� ذلك وقد  "ال يصح v هذا ا:اب �ء"
مة  "ا:اب �ء
خرى صحيحة غ¥ ما  ،أهل االختصاصإ� رجع يعجل S ا�اذ اpكم وال ي

ُ
لكن حقيقة قد روي S ا6اب أحاديث أ

دخلنا P $ئشة : رواهُ أبو داود من حديث عبد اهللا بن شداد بن نهاد أنه قالذكره ال<مذي كما سيأتينا S اpديث اUي 
من األحاديث وا�صوص األخرى سآé إ�  وغ¥هُ  ،وهو حديٌث حسن هسنأé إن شاء اهللا Uكرهِ والâم عن ....فذكرنا

 . ح�يتها وذكرها إن اهللا تعا�

�  �رواه من طريق ابن wيعة وهو مشهور  -وهو إمام كبy القدر-األمر ا�ا� أن ا�افظ الÇمذي رÎه اهللا تعا
 
ً
عن أبيه عن جده  عمرو بن شعيبلكن قد رواُه غ¥ هذين عن  ،بالضعف بال شك وا�ث» بن الصباح فيه ضعف أيضا

 تابع ابن �يعة وتابع ا�ثï  ،حس^ ا�علم ثقة احتج به ا6خاري ومسلم، حس^ ا�علمرواه عنهم  عبد اهللا بن عمرو
ً
فإذا

 وافق ا�ثï بن الصباح وابن �يعة وحس^ ا�علم وافقهم اpجاج بن أرطأة ،بن الصباح S رواية هذا اpديث
ً
، كما أيضا

 ،تقوى اpديث، بعضهم بعضا وUلك تلكنهم إذا اجتمعت رواياتهم قوÜ  ؛قريب من ابن �يعة S الضعفاpجاج بن أرطأة 
 .�هذا اpديث حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص  ،وقد روي �ا يشُده ويعضدهم للشواهد ال� سيأé ذكرها
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موضع  �كيف رأى ا�� يعÊ قد يقول قائل هنا  ،وÈ يد ابنتها مسكتان �هذه ا�رأة بعد يعÊ �ا جاءت إ� ا�  �
وهذا قول غ¥  ،ألن ا�سموح �ا [ القول يعå Êتلف فيه أنها تÁز وجهها وdفيها ؟ا�لية وأنُه مفروض أن ا�رأة تسÇه

 مرجوح هذا
ً
أنها  أو ،©تمل أنُه ¶ن قبل نزول ا�جابهذا يعÊ ، موضع اpُ� منها �لكن كيف رأى ا�   ،راجح طبعا

  .¶إلماء v ذلك الوقت ¶نت üن ال !ب عليه ا�جاب
 ،ليسألون ويتعلمون �وانظروا كيف هذه الصحابية ا�ليلة ر� اهللا عنها والصحابة ¤نوا يأتون بأبنائهم إ� ا�   �

 بينُه  �وا�  
ً
 أو رأى أمرا

ً
أما أنُه حسبِك (: قال ��  وانظروا إ� هذه ا�رأة كيف بادرت �ا أمرها ا ،�إذا رأى ُمنكرا

خافت ورهبت وهذا يدل [ خوف الصحابة من اهللا وخشيتهم وëقبا�م [ اهللا عز  )سوارين من نار(أو قال ) من ا�ار
خرج الزÇة ،وألقت هذين السوارين �وجل ال	يع اUي يدل [ رقة قلوبهم وطيبتها وصالحها 

ُ
 ،ما قالت خالص أ

قد لبس خاتم  �هذا وقع لعدد من الصحابة مثل هذا القبيل كصاحب اHاتم اUي جاء ورآه ا�  و ،مبادرة إ� اإللقاء
صُبِعهِ (: �من ذهب فقال 

ُ
فقيل � ُخذ خاتمك  ،فأخذ الرجل اHاتم فألقاه) يعمُد أحدكم إ� ~رٍة من نار يضعها v أ

 ألقاُه رسول اهللا  ،انتفع بثمنه
ً
 .إقبال [ اهللا عز وجل خالص ،�قال واهللا ال آخذ خاتما

  : درجــة ا�ــديث �
، وهو حسٌن حديثنا هذا حديٌث حسٌن بمجموع طرقه، ا�pاآلن هذا اpديث وما سيأé بعده من أحاديث تتþم عن زÇة 

 صحيح بشواهده
ً
أنه حسٌن بطرقِه وصحيح بشواهده P القول  :تقولفلو ُسئلت عن هذا اpديث ، إن لم نقل أنه أيضا

  ؟وما هو سبب اAقوية ال� تقوى بها اpديث ؟ثم تذكر أنه ما هو سبب الضعف لراجحا
   .S إسناد ال<مذي ابن �يعة وا�ثï بن الصباحرواية  ه منأن: سبب الضعف
  .واpمد هللا رب العا�^، عند أ« داود فتقوى اpديث حس^ ا�علم وحجاج بن أرطأة لكن تابعهم : سبب القـوة

  : اُ�ä مسألة خالفية قديمة وقد اختلف أهل العلم فيها P ·سة أقوالزjة  �
عد للنفقة ،ا�شهور من مذهب مالك والشاف¾ وأ®دوهو  قلنا ال زÇة فيها: القول األول

ُ
إذا ¤ن اإلنسان يدخره ، إال إذا أ

 راح يش<ي فيه ذهب ح± Ëفظ ما�
ً
ِعدÜ لألجرة  فهذا ،و احتاجه أنفق منهل ،كما يفعل بعض ا�اس ا�وم إذا íع ماال

ُ
أو أ

عد للنفقة أو لألجرة عند األئمة اiالثة ا�شهور من مذاهبهم أنه �ب فيه الزÇة، ففيه الزÇة
ُ
ِعدÜ للُقنية ، إذا أ

ُ
أما إذا أ

  .هذا S ا�شهور من مذاهبهم ،واالستعمال فال زÇة فيه عندهم
  .�وهو مروي عن أنس بن مالك  أن فيه زÇة سنة واحدة: القول ا�ا�

يعÊ ما Iرج من ا�ال مثله أو باUهب مثله وëنما Iرج أن يع¥ أن تع¥ه ، أن فيه الزÇة إال أن زÇتُه ~ريتهُ : القول ا�الث
 كأن تلبسُه S زفافها أو تلبسُه �ناسبة وما إ� ذلك

ً
  وال تكèُه عندها ،ا�رأة إ� أخواتها اآلé ال ¬دن ذهبا

ً
، �عله مكنوزا

  .¤Aفس¥ لقو� اiا��وهو مروي عن أسماء وعن أنس بن مالك 
  .وهذا القول رجحه ابن القيم ر®ه اهللا تعا� أنه ¬ب فيه إما الزÇة أو العارية: القول الرابع

فإذا  ،فيه إال العارية فقطما ¬ب  ،فقط أن الزÇة � العارية القول ا�الث ؟ما الفرق ب� القول الرابع والقول ا�الثلكن 
  .أ~ره انت¹ ال زÇة عليه

فصار القول الرابع أن وهذا هو القدر الزائد عن القول اiالث  ،¬ب أن يزdيه هفإنه ¬ب عليه إن لم يعر القول الرابعأما 
  .بينما القول اiالث فيه اإل~رة فقط، الزÇة و اإل~رة: فيه ¬ب عليه أحد أمرين

 : القول اeامس
ً
وهو مذهب أ« حنيفة ورواية عن اإلمام أ®د وأحد القول^ S مذهب وهو وجوب الزÇة فيه إذا بلغ نصابا



     ))مستوى ثالثمستوى ثالث  ((                                                      )             )             نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((                         مقرر اpديثمقرر اpديث      

- ١٣٨ - 

 

  : �ا ي� وهذا القول هو الراجح هذا باعتبار األدلة اآلتية، اإلمام الشاف¾ ر®هم اهللا تعا�
ةَ �: لقو� تعا�: أوالً  ِفض�

ْ
َهَب َوال ِيَن يَْك2ُِوَن ا��

�
ِ×مٍ  َوا�

َ
ُهم بَِعَذاٍب أ ْ يَْوَم ُ©Ãَْ َعلَْيَها vِ �َوالَ يُنِفُقوَغَها vِ َسبِيِل اهللا� فَب�8َ

نُفِسُكمْ 
َ
ُيْم أل َوى بَِها ِجَباُهُهْم وَُجنوُبُهْم َوُظُهوُرُهْم َهـَذا َما َك2َْ

ْ
وأنا أسأل اآلن أليس اUي عندهُ ذهب ولو  �نَاِر َجَهن�َم َفُتك

وUلك بعض النساء ال تلبس هذا السوار أو هذا العقد إال ê S سنة ، ب° ؟ة أليس هذا من ا�ال ا�كنوز عندهك1 ¤�رأ
ونقول للمرأة تلبث ما ، فنأé نقول لرجل عنده ع�ة آالف نقدية مثًال وجبت فيها الزÇة أخرج الزÇة، من السنوات مرة

ألن اآلية ~مة S  !!هذا غ¥ جيد!! ن ريال من ذهب نقول �ا ما عليك زÇةيقارب الستمائة ألف أو اiمانمائة ألف وا�ليو
èأن هذا نوع من الك.  

 
ً
يعÊ اUي يؤدى زÇته ليس ) R ما أديت الزjة و�ن ¶ن ±ت سبع أرض� فليس بك2(: �بن عمر  قال عبد اهللا: ثانيا

 [ وجه األرضو, ما لو تؤدي زÇ، بكè ول�ن S ¨ت سبع أراض^ من ك1ته
ً
قال ابن كث¥ ، ته فهو كè وëن ظاهرا

 [ هذا القول و[ اآلية الكريمة
ً
 ( :تعليقا

ً
 وموقوفا

ً
أي هذا القول )وقد روي هذا عن ابن عباس وجابر وأ« هريرة مرفو~

فا�p يدخل ، ٍد سواءواآلية أيها األخوة كما تقدم ~مٌة S اUهب والفضة [ ح، ا أديت زÇتُه فليس بكè وëن كê1 م
  .يدخل معها بال شك يدخل معها ؟معها أو ال يدخل

 
ً
 : ثا�ا

ً
قال فيما  �أن ا�� : منها ما رواه مسلم v صحيحه، أما أدلة السنة اÌالة [ وجوب الزÇة S ا�p فì كث¥ة جدا

يوم القيامة صفحت N صفائُح من ناٍر ما من صاحب ذهٍب وال فضة ال يؤدي منها حقها إال ¶ن (: رواه أبو هريرة عنه
حَ¾ عليها v نار جهنم فيكوى بها جنبُه وجبينُه وظهرهُ 

ُ
وا�تح� أيها األخوة ، هذا اpديث أخرجه مسلم S صحيحه، )فأ

  .ومن أخرجُه فعليه ا�Ìل ،فاpديث يتناو� ،تفاقاالباUهب والفضة هذا الشك أنه صاحب ذهب وفضة ب
 أليست داخلة v هذا العموم؟أليست ا�رأة ا ����

ً
  ل� عندها ذهب ويبلغ نصابا

وليس هناك د�ل ينهض [ اإلخراج كما  ،من أخرجها فعليه ا�Ìل ؟ا�ي ûرجها إذاً  ما ،ب° داخله S العموم باالتفاق 
  .سيأé إن شاء اهللا الâم إ�ه

 
ً
�ي رواه عنه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد حديث ا:اب ا�ي أوردناه وهو حديث عبد اهللا بن عمرو ا: رابعا

هل ي,ِك أن يسورِك اهللا بهما سوارين من (: قال )أتؤدين زjة هذا(�ا رأى ا�رأة يعÊ قال : قال �اهللا بن عمرو أن ا�� 
   .وذكرنا ما فيه من الâم S أول اÌرس، والعياذ باهللا) نار

 
ً
حدثÆ ©¼ بن  د بن إدريس الرازي قال حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق قالما رواه أبو داود من حديث \م: خامسا

دخلنا P : أيوب بن عبيد بن أÂ جعفر أن \مد بن عمرو بن عطاء أخÅهُ عن عبد اهللا بن شداد بن اwادي أنه قال
اHواتم الكب¥ة ال� تأé  :الفتخات _ فرأى v يدي فتخات من ورِق �دخل عä رسول اهللا  $ئشة رÑ اهللا عنها فقالت

ما  : (فقال _الوِرق اUي هو الفضة _فرأى فتخات من ورِق _توضع [ فلت األصابع متوا�ة تكون تكون خواتم كبار
: wا �أو ما شاء اهللا فقال  ،ال: فقالت )أتؤدين زjتهن: (�فقال صنعتهن أتزيُن لك بهن يا رسول اهللا فقال  )هذا يا $ئشة

يعÊ لو ¤ن نصابها قليل ، قال تضمُه إ� غyه قيل لسفيان اiوري أحد رواة اpديث كيف تزdيه؟، )من ا�ارهو حسبِك (
وهذا اpديث أخرجُه أيها األخوة اpاكم وا6يهú واÌارقطÊ ، وعندها مال آخر تضمه إ� غ¥ه فتخرج زÇته من الغ¥

اpديث صحيح وUلك  ،د ر®ه اهللا تعا� إنه [ wط مسلموقال ابن دقيق العي، وقال اpاكم [ wط الشيخ^
   .صححه الشيخ األ6ا� ر®ه اهللا

 
ً
 ما رواه أبو داود قال حدثنا \مد بن عيB قال حدثنا عتاب يعÆ ابن بشy عن ثابت ابن عجالن عن عطاء : سادسا

ً
أيضا
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 من ذهب فقلت يا رسول اهللا أ: عن أم سلمة قالت
ً
 ،Cؤدى زjتُه فزُ ما بلَغ أن تُ : (�فقال  ؟ك2ٌ هوُكنُت ألبُس ضاحا

وأخرجُه ا6يهú هذا اpديث واÌارقطÊ واpاكم وقال اpاكم [ wط ا6خاري ولم Iرجُه صححه  )فليس بك2
هذا و ،كما ذكر ذلك ابن عبد ا�ادي S اAنقيح ابن عجالنأما ا6يهú قال تفرد بهذا اpديث ، ووافقه اUه  [ ذلك
ألن ابن عجالن روى � ا6خاري ووثقُه íاعٌة من أهل العلم منهم ابن ا�ع^ والنسا� وهما من !كما ال Iفاكم ي�

 فإنا نعض÷ [ توثيقهم با�واجذ ،األئمة ا�تشددين
ً
ال يوثقون إال من  مألنه ،وا�عروف أن األئمة ا�تشددين إذا وثقوا أحدا

ال شك أن حا� حال جيدة وëن ¤ن ليس S تمام العدالة وتمام الضبط كغ¥ه من أهل وابن عجالن  ،يستحق اAوثيق
وأشار ابن دقيق ، العالم ابن دقيق العيد أشار إ� تضعيف اpديث ومثلُه عبد اpق األشبي�، ا�دينة اUين رووا األحاديث

، أن هذا من اAحامل S اpكم [ الراوي العيد إ� أن تضعيف الُعقي� البن عجالن اUي هو الراوي وتشديده عليه
خالصة األمر أن حديث وأم سلمة رÑ اهللا عنهما يعÆ فيه ضعف إال أنُه يعÆ ضعٌف منجÅ خاصًة إذا ضممنا هذا 

تدل P  ؟ا�ديث مع ا�ديث ا�ي قبله حديث $ئشة مع حديث عبد اهللا بن عمرو بن شعيب هذه 9ها تدل P ماذا
  .v ا�äوجوب الزjة 

قلنا تفيد أن اpديث أو أصل هذا اpكم وهو وجوب إخراج الزÇة S ما تُعدهُ  ؟فإذا قال بعض ا�اس هل Ëتج بمجموعها
  .ا�رأة S اpُ� أن هذا من األمور الواجبة كما تقرر

 ،P القول ا�ختاربل نقول إ� الصحيح  ،فا�ديث بمجموع طرقه وشواهده يDÇ ويتقوى إ� درجة ا�سن بال شك ����
  .خاصًة إذا ضممنا Nُ حديث مسلم ا�تقدم

فإن قيل �ا لعل هذا ح^ ¤ن اAح� Íنو~ يعÊ هذه األحاديث ال� تذكرونها ¤ن هذا S وقت من األوقات ¤ن اAح� 
، أن اAح� جائز للمرأة S اUهب  �ثم ب^ ا�   ،يعÊ باUهب Íنوع

ً
، ائز للرجل S الفضة فقطوجوالفضة جائز مطلقا

 �ا قال �فإن ا�  ، وهذا القول فيه غرابة حقيقة ،�ا ¤ن Íنوع هفلعلُه ¤ن هذا قبل أن
ً
بل ) ؟تؤدين زjته(: لو ¤ن Íنو~

وعيد [ لم ¬عل ال ،فجعل الوعيد [ ترك الزÇة )؟تؤدين زjتهُ : (لكنُه قال ،قال �ا ال تلبسينُه إنُه ال ¬وز أن تلبسينهُ ل
  .لبس ا�حرم وهو اUهب اUي يزعم من رد هذه األحاديث أنه ¤ن قبل وجوبه

 ما اbواب P من احتج  ����
ً
وهو يورد أثر ونص ما رواه ابن ا�وزي بسنده S  ن ال يرى الزjة v اُ�üäفإن قال قائل أيضا

ليس v اُ�ä (: قال �رÑ اهللا عنه أن ا��  $فية بن أيوب عن الليث بن سعد عن أÂ الزبy عن جابراAحقيق عن 
  : جهُ أواbواب P هذا من ثالثة  ؟فا�واب [ هذا ما هو يا أخوا� ،رواه ا6يهS ú معرفة الس� واآلثار، )زjة
عة ب� أن هذا أن ا:يه� وهو إمام $W القدر رفيع الشأن v هذا العلم قد ب� رÎه اهللا تعا� رÎًة واس: الوجه األول �

و~فيُة بن أيوب  ،وëنما يروى عن جابر من قو� ،بـاطـل ال أصَل Nُ "قال  ؟ا�ديث بعد أن ساق هذا ا�ديث ماذا قال
 بدينه ،mهول

ً
يد�ا [ أن  ؟ر®ه اهللا تعا� يد�ا [ ماذاا6يهú هذا الâم اUي قا� اpافظ  "فمن احتَج به ¤ن مغررا

 
ً
يقول عنه إمام من أئمة ا�سلم^ و~لم من علماء اpديث إنُه " بـاطـل"فال ينهض حديث ضعيف  اpديث ضعيف جدا

  .رد هذه األحاديث هذا أمربباطل ينهض 
فإنه ال يعارض هذا ا�ديث  ؛كما نقله ابن أÂ حاتم عن أÂ ُزرعة، أنُه إذا فرضنا أن $فية هذا موثق: الوجه ا�ا� �

 ، ألنها أقوى منه وأكÊ عدداً  ؟ا�اذ، بأحاديث السابقة
ً
وقد رواه األئمة األجالء  ،أقوى منه من حيث الصحة وأك1 عددا

بن ماجة أين هم اوال<مذي والنسا� و دعن ا6خاري ومسلم وأبو داو أين هذا ا�ديث، األئمة الكبار يعÊ أئمة اpديث
  .ه الشديدأعرضوا عنه أهل العلم لضعف لكU ،-هذا فيه ûم���ا6يهú ، ى S ديوان متأخروأن ير ؟عنه
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 ،وÄ كما ذكر ذلك بعض أهل العلم منهم شيخنا الشيخ ابن عثيم� رÎه اهللا أنا لو فرضنا أنه مساٍو wا: الوجه ا�الث �
حوط يمكن فإن األخذ باأل، v القوة فقط Öينا -ودُعونا من العدد-أي هذا ا�ديث مساٍو لألحاديث السابقة v القوة 

خرج الزÇة: كأنك تقول v اÖين
ُ
وقو� ، )دع ما يريبك إ� ماال يريبك(: �ا�  قول هذا أوÞ بإتباع  ؛ال أنا أحتاط وأ

ألنه ال �لوا ا�رأة ال� �ب عليها الزÇة إذا ما أخرجت زÇتها أن  ؟�اذا )فمن اتَق الشبهات فقد استÅأ Öينه وعرضه: (�
  .أو أنِك غ¥ åطئة ،وال واحدايقال �ا أنِك åطئة ق

لو أخرجت زÇة اpُ� ا�رأة فإنه يقال أو الرجل اUي عندُه فضة كث¥ة تبلغ الزÇة ويتح° بها  ؟لكن لو أخرجت زÇتها
 (: قال �ألن الرسول  ؛¤Hواتم والسا~ت واألقالم وما إ� ذلك

ً
 أجازها ح± للرجل ال إش�ل )وأما الفضة فالعبوا بها لعبا

 فأخرجها نسانإلفإنه يعÊ لو قلنا ، فيها
ً
يقولون � جزاك اهللا  ؟ماذا يقولون � ؟ماذا يقول � أهل العلم ،أخرجها احتياطا

  كال أحد Iطئ ،خ¥ أحسنت ألنك توقيت Ìينك
ً
بينما لو لم Iرجها لوجد من أهل العلم من يقول إنك أخطأت  ،أبدا

و[ ê حال  ،أحدهما يصوب واآلخر Iطئ: ا�سألة هنا متأرجحة ب^ قول^ف، و¬د من بعض أهل العلم إنك لم �طئ
 يعÊ [  ،الوقت يا أخوا� قد أزف

ً
 ألن هذه � آخر üا
ة S هذا ا�قرر اUي نسأل اهللا عز وجل أن يثيبنا íيعا

ً
ونظرا

 يا أخوا� ا�سلم وهذه وصية لكم S ختام هذه اp ،ما نقول ونسمع
ً
 ،�لقات أن Ëرص [ اتباع ُسنة ا�  ¬تهد دائما

ال يبلغُه حديث عن  ،ح± ولو وجد عنت من ا�اس ê S ¿ء êُ S صغ¥ة وdب¥ة ،ح± ولو وجد مشقة ،و¬تهد فيها
ال وال يب· لك إ ،فإن اpياة قص¥ة توشك أن تنتì ،يتوS 4 دينه كما ¤ن الصحابة يتوقون S دينهم ،إال وعمل به �ا�  

� مع سيد الب�  ،اتباع السنة واألثر
ُ
 معه S  ،سواًء S العرصات وت�ب من حوضه ،�وأن تكون ¨

ً
أو تكون رفيقا

ما " يقول اإلمام أÎد رÎه اهللا، فاحرص [ اتباع الُسنة ،ا�نة إن شاء اهللا تعا� أسأل اهللا عز وجل مرافقة نبيه S ا�نة
 إال وعملُت به

ً
 إال وعملُت به حÍ كتبت أن ا�� "فوا كيف ر®ه اهللا تعا� شو "كتبُت حديثا

ً
احتجم  ����ما كتبت حديثا

  "فاحتجمُت وأعطيُت ا�جاَم دينارا": قال ر®ه اهللا تعا� "وأعطى ا�جام دينارا
ً
واÌينار بالنسبة لإلمام أ®د يعÊ كث¥ا

 
ً
 ، نار S بيتهألنه ر®ه اهللا ح^ مات لم يكن عندُه وال ربع دي ؟�اذا، جدا

ً
لكن أراد أن يتأ¸  ،بالنسبة لتينار ¤ن كث¥ا

  �ألن ا�   ،ح± S األجرة �با�  
ً
فأ®د ر®ه اهللا حرص [ أن  ،ح^ احتجم أعطى أبا طيبة اpاجم أعطاه دينارا

  .يتبع السنة S ذلك ح± S األجرة

	  


