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 ( //9)صَلة ( // تسلسل دروس ال81لتسلسل العاـ للدروس )ا

 
 

 :أما بعد، وصلى هللا وسلم على نبينا دمحم وعلى آلو وأصحابو أمجعني، احلمد هلل رب العادلني
 َأْوقَاُت اَلنػهْهِي[]: -رمحو هللا  –ادلؤلف  قاؿ 

 َوَأْوقَاُت اَلنػهْهِي َعْن اَلنػهَواِفِل اَْلُمْطَلَقةِ 
 .ْن اَْلَفْجِر ِإذَل َأْف تَػْرَتِفَع اَلشهْمُس قَػْيَد رُْمحٍ مِ  -1
 .َوِمْن َصََلِة اَْلَعْصِر ِإذَل اَْلُغُروبِ  -2
 .َوِمْن ِقَياـِ اَلشهْمِس ِف َكِبِد اَلسهَماِء ِإذَل َأْف تَػُزوؿَ  -3

ُ َأْعَلمُ   .َوَاَّلله
 .فيها الصبلة عن ينهى اليت األوقات ُتليب اؼبؤلف عقده الباب ىذا: َأْوقَاُت اَلنػهْهيِ : قولو
 كبلـ من معناه يفهم اإلطبلؽ إف: وىي، فيها قاعدة عندان" مطلقة" كلمة: اَْلُمْطَلَقةِ  اَلنػهَواِفلِ  َعنْ  اَلنػهْهيِ  وَأْوقَاتُ : قولو

: اَْلُمْطَلَقةِ  اَلنػهَواِفلِ  َعنْ  يِ اَلنػههْ  وَأْوقَاتُ : ىنا قاؿ فلما، العلم أىل كبلـ ُب اإلطبلؽ ىو فهذا، الحق كبلـ من أو، سابق
 ؟اؼبطلقة النوافل معٌت ما

، االستسقاء سبق فيما ذكر ىو، سابق كبلـ من معناىا يفهم ىنا لكن، الحق أو سابق من معناىا يفهم: نقوؿ: اعبواب
 ليست، سبب ؽبا ليس اليت: أي :اَْلُمْطَلَقةِ  اَلنػهَواِفلِ : قاؿ فلما، سبقت ىذه كل،  الكسوؼ وذكر، الوتر صبلة اأيضً  وذكر

 .سابق كبلـ من ىنا اإلطبلؽ ففهمنا، اوترً  وال استسقاء
 ؟سبب ؽبا ليس معٌت ما

 ؟تصلي ماذا فبلف اي: وقلنا، يصلي قاـ إنساف ىذا، موجب ؽبا ليس أي: اعبواب
 قاـ آخر شخص نمابي، النهي أوقات ُب عنها ينهى ىذه، مطلقة انفلة ىذه: فنقوؿ، األجر أريد، أصلي ىكذا: قاؿ

 ؟تصلي ماذا: فقلنا، يصلي
 .سبب ذات، مسجد ربية فتكوف إذف؟ اؼبسجد دخلت أ٘ب تر أٓب: قاؿ
 حىت، األسباب ذوات يصلي أنو اؼبسألة ُب الراجح فذف، سبب لو ما وأما، النهي وقت ُب عنها ينهى اؼبطلقة النوافل ىذه
 .يفوت األمر كاف إذا، االستخارة صبلة ويصلي، لوضوءا ركعيت ويصلي، اؼبسجد ربية فيصلي، النهي أوقات ُب
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؟ يصلي ال أو اؼبسجد ربية يصلي فهل، فيو يذاكر لكي؛ العصر بعد اؼبسجد إٔب سيأٌب إنو: الطبلب أحد قاؿ إذا فعليو
، ال: ؿنقو ، أخرى تسليمة يصلي فقاـ، ابؼبناجاة وأنس، للزايدة نفسو اشتاقت، اؼبسجد ربية صلى ؼبا ٍب، يصلي: اعبواب

 .سبب لو ما على فاقتصر، ىنا سبب ؽبا ليس ألنو؛ تصل ال
 .النهي أوقات يبُت اؼبؤلف شرع ٍب
؛ الفجر صبلة من: قاؿ أنو ولو، الفجر من، األوؿ الوقتىو  ىذا: رُْمحٍ  قَػْيدَ  اَلشهْمسُ  تَػْرَتِفعَ  َأفْ  ِإذَل  اَْلَفْجرِ  ِمنْ : قاؿف

 .اؼبراد ُب أوضح لكاف"  اَْلَعْصرِ  َصََلةِ  َوِمنْ  " قليل بعد قولو مع تتناسب حىت
 فذذا، الصبلة من أنو اؼبقصود بل، الفجر وطلوع الفجر أذاف ىو الذي، الفجر من ليس، الفجر صبلة من النهي وقت إذف

 .رمح قيد الشمس ترتفع أف إٔب، النهي وقت دخل الفجر صلى
 .الشمس ارتفاع إٔب الفجر صبلة بعد من الوقت يستمر، الغاية ذهى: رُْمحٍ  قَػْيدَ  اَلشهْمسُ  تَػْرَتِفعَ  َأفْ  ِإذَل : قولو
 وقت خرج: نقوؿ، رمح قيد ارتفعت اآلف ىي: وقاؿ، الشمس إٔب اإلنساف نير فذذا، النير ابعتبار ىذا: رُْمحٍ  قَػْيدَ : قولو

 .النهي
 عشر ابلزمن وىو، النهي وقت خرج قدف، ونصف مًت دبقدار اآلف ارتفعت إهنا: الرائي قاؿ فذذا، ونصف مًت: اتقريبً  والرمح
 الساعة ُب شئت إف صل: نقوؿ، السادسة الساعة مثبًل  تشرؽ الشمس: وقاؿ، التقوٙب ُب نيرت إذا: فعليو، اتقريبً  دقائق

 ؟العشر ىذه ؼباذا، دقائق وعشر السادسة
 .رمح قيد الشمس ترتفع حىت: اعبواب

 .العصر من ليس، العصر صبلة من، الثا٘ب الوقت ىو ىذا: وبِ اَْلُغرُ  ِإذَل  اَْلَعْصرِ  َصََلةِ  َوِمنْ : قولو
ـِ  َوِمنْ : قولو  .الشمس وقوؼ من اؼبعٌت: اَلشهْمسِ  ِقَيا
 .الوسط دبعٌت الكبد، السماء وسط أي: اَلسهَماءِ  َكِبدِ : قولو

 ؟تقـو الشمس ىل؟ السماء كبد ُب تقف الشمس ىل: سؤاؿ ىنا، الشمس وقوؼ: وقولنا
 {ذَلَا ِلُمْستَػَقرٍّ  ََتِْري َوالشهْمسُ }، تقف ٓب أهنا حقيقتها لكن، واقفة اآلف فالشمس، النير ابعتبار، نعم: نقوؿ: اعبواب

 ؟مىت إٔب، هني وقت فهذا، السماء كبد ُب قامت فذذا، قائمة اآلف ىي للنير ابلنسبة لكن [38: يس]
 .فيها الصبلة عن فأمسك، اأيضً  دقائق عشر بنحو اتقريبً  ذاوى، السماء كبد عن تنصرؼ أف إٔب أي: ِإذَل َأْف تَػُزوؿَ : قاؿ
 :ثَلثة أصحبت، النهي أوقات ىي ىذه: إذف

 .الشمس ارتفاع إٔب الفجر صبلة من: الوقت األوؿ
 .غروهبا إٔب العصر صبلة ومن: الوقت الثاِن

 .تزوؿ أف إٔب السماء كبد ُبالشمس  تقـو وحُت: الوقت الثالث
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،  أوقات طبسة إٔب يوصلوهنا، تفصيلي عد، آخر عد العلم أىل وعند، إصبإب عد ىذا بثبلثة ىاوعد، ثبلثة أوقات ىذه
 ؟ذلك كيف

 الوقت فأصبح، آخر ىذا، ارتفاعها إٔب طلوعها من ٍب، اواحدً  اوقتً  الشمس طلوع إٔب الفجر صبلة من هبعلوف: اعبواب
 ُب جاء كما،  الغروب من الشمس تقرب أف إٔب العصر صبلة من، نفسو الكبلـ كذلك،  قسمُت إٔب امنقسمً  األوؿ

 اأيضً  الثا٘ب الوقت فأصبح، آخر وقت ىذا، غروهبا إٔب للغروب تضيفها من ٍب، [للغروب تَضيهف أف إذل]: اغبديث
 .طبسة فأصبحت، وحده األخَت ٍب، قسمُت إٔب امنقسمً 

 ؟أصبلت وؼباذا فصلت ؼباذا: إنساف يقوؿ قد
 لكن، االختصار ابب من فهذا، أوقات ثبلثة لعذب أف وىو، اإلصباؿ أما، لغرض صباؿواإل، لغرض التفصيل: اعبواب

 ٍب، فيو الصبلة عن ينهى ىنا، الشمس طلوع إٔب الفجر صبلة من: وىو، اؼبوضوع ُب ازائدً  احكمً  ىناؾ أف لبياف التفصيل
 صحيح ُب ذلك ثبت كما،  مواتان فيهن نقرب أف، آخر أمر ويزيد، الصبلة عن ينهى ىنا، ارتفاعها إٔب الشمس طلوع من

 .[موَتان فيهن نقرب وأف]: قاؿ  عامر ابن عقبة عن، مسلم
 قرص بدا فذذا، ارتفاعها إٔب الشمس طلوع من، اؼبوتى دفن عن النهي: وىو، النهي أوقات ُب جديد حكم ىذا إذف

 وبقيت، للغروب تضيفت فذذا، الغروب عند نقولو نفسو الكبلـ ٍب، ترتفع حىت انتيروا: نقوؿ، ميتنا ندفن وٓب، الشمس
 .الشمس تغرب  حىت انتير، ميتك تدفن ال: فيقاؿ، القليل
 حىت، عليهم الوقت فذىب، ذلك أشبو وما القرب حبفر اشتغلوا ٍب، مثبًل  العصر بعد جبنازتو ذىب إنساانً  أف لو: نقوؿ فعليو

، الناس من كثَت هبهلو حكم ىذا، الدفن عن النهي وقت ُب دخلنا، انتيروا: فيقاؿ، الغروب من اقريبً  الشمس أصبحت
 .النهي وقت إٔب يصلوف فبل، جاىزة القبور هبدوف الناس أف الغالب ألف؛ وبتاجونو ال أهنم - أعلم وهللا - والسبب

 :ادلسألة ىذه أدلة
 تغرب حَّت العصر دبع صَلة َل]: قاؿ  النيب أف، العمدة ُب عباس ابن وحديث، اػبدري سعيد أيب حديث عندان -

 .[الشمس تطلع حَّت الفجر بعد صَلة وَل، الشمس
َهاانَ   اَّللهِ  َرُسوؿُ  َكافَ  َساَعاتٍ  ثَلثُ ] : قاؿ  عامر ابن عقبة أف، مسلم رواه الذي اغبديث وُب -  ُنَصلِّيَ  َأفْ  يَػنػْ

، الشهْمسُ  ََتِيلَ  َحَّته  الظهِهريَةَ  قَائِمٌ  يَػُقوـُ  َوِحنيَ ، تَػْرَتِفعَ  َحَّته  زَِغةً ِبَ  الشهْمسُ  َتْطُلعُ  ِحنيَ : َمْوََتانَ  ِفيِهنه  نَػْقبُػرَ  َأفْ  َأوْ  ِفيِهنه 
 .[تَػْغُربَ  َحَّته  لِْلُغُروبِ  الشهْمسُ  ُتِضيفُ  َوِحنيَ 
 سبب لو ما األسباب وذوات، األسباب ذوات منها يستثٌت وأنو، النهي أوقات عرفنا أف فيو ما وأىم، الباب ىذا من ننتهي

 .الثا٘ب القسم إٔب ىذا بعد ننتقل ٍب، إليو نسبي
َماَمةِ : -رمحو هللا  –ادلؤلف  قاؿ  َِبب َصََلِة َاجْلََماَعِة َواْْلِ

 .َوِىَي فَػْرُض َعنْيٍ ِللصهَلَواِت َاخْلَْمِس َعَلى اَلّرَِجاِؿ َحَضًرا َوَسَفًرا
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ـَ ثُه آُمَر رَُجًَل يَػُؤُـّ اَلنهاسَ  ] :-َصلهى اَّللهُ َعَلْيِو َوَسلهمَ -قَاَؿ النهيبُّ  َكَما ثُه أَْنطَِلَق ، َلَقْد َُهَْمُت َأْف آُمَر ِِبلصهََلِة فَػتُػَقا
 .ُمتػهَفٌق َعَلْيوِ   [ِبرَِجاٍؿ َمَعُهْم ُحَزـٌ ِمْن َحَطٍب ِإذَل قَػْوـٍ ََل َيْشَهُدوَف اَلصهََلَة فَُأَحرَِّؽ َعَلْيِهْم بُػُيوتَػُهْم ِِبلنهاِر 

ـٌ َوَمْأُموـٌ : َوَأقَػلَُّها  .ِإَما
 .وَُكلهَما َكاَف َأْكثَػَر فَػُهَو َأَحبُّ ِإذَل َاَّللهِ 

 .ُمتػهَفٌق َعَلْيوِ   [َصََلُة َاجْلََماَعِة َأْفَضُل ِمْن َصََلِة اَْلَفذِّ ِبَسْبٍع َوِعْشرِيَن َدرََجًة  ]: َوقَاَؿ 
ُتَما ِف رَِحاِلكُ  ]: َوقَاؿَ  ُتَما َمْسِجَد مَجَاَعٍة َفَصلَِّيا َمَعُهْم فَِإنػهَها َلُكْم اَنِفَلٌة ، َماِإَذا َصلهيػْ  .َرَواُه َأْىُل اَلسَُّننِ   [ثُه أَتَػيػْ

 .َوَسَفًرا َحَضًرا اَلّرَِجاؿِ  َعَلى َاخْلَْمسِ  ِللصهَلَواتِ  َعنْيٍ  فَػْرضُ  َوِىيَ  
َماَمةِ : قولو  فلنأخذ، اإلمامة ويتضمن، اعبماعة صبلة يتضمن: مسألتُت يتضمن ىذا أف اقعالو : َِبب َصََلِة َاجْلََماَعِة َواْْلِ

 .القادـ الدرس ُب فتكوف اإلمامة أما، اعبماعة، األؤب اؼبسألة
 .اعبماعة صبلة إٔب يعود: َوِىيَ : قولو
 بػ يسمى عما ازاحًت  وىو، أحد عن أحد يكفي ال، بعينو إنساف كل من يطلب الذي ىو العُت فرض: فَػْرُض َعنْيٍ : قولو

 .الباقُت عن سقط البعض بو قاـ إذا الذي ىو الكفاية وفرض" الكفاية فرض"
 :اؼبسألة ُب مشهورة أربعة أقواؿ أحد ىو، - هللا رضبو - اؼبؤلف عليو نص الذي ىذا
 .عُت فرض ىي: قاؿ اؼبؤلف -
 أيتينا وسوؼ، صحيح غَت وىذا، ُتالباق عن سقطت، البعض هبا قاـ إذا فاعبماعة، كفاية فرض إهنا: قاؿ من وىناؾ -

 .كفاية فرض أبهنا قواًل  ىناؾ أف اؼبهم، ضعفو دليل
 من أضعف وىذا، عليهم شيء ال، سنة تركوا ألهنم؛ أحد أيٍب ال الناس كل تركها لو فعليو؛ سنة أهنا: الثالث القوؿ -

 .سنة: يقاؿ أف منو أضعف، كفاية فرض: قالوا ؼبا، ضعيف قبلو الذي القوؿ، قبلو الذي القوؿ
 تستقبل أنك كما،  شرط وىو، تتوضأ أنك فكما: الصبلة لصحة شرط اعبماعة أف: األقواؿ أعلى وىو الرابع القوؿ -

 .صباعة مع إال، تصح ال صبلتك ألف؛ صباعة عن تبحث أف عليك إذف، القبلة
: قاؿ  النيب أف، - هللا شاء إف - اغبديث ُب وسيأتينا، عُت فرض أهنا: اؼبؤلف قاؿ ما ىو أصوهبا لكن، أقواؿ ىذه

 ُب اشرطً  ليست أهنا على يدؿ فهذا، فضبًل  فيها جعل ألنو؛ تصح الفذ فصبلة[ الفذ صَلة من أفضل اجلماعة صَلة]
، كفاية فرض ليست، عُت فرض أهنا على يدؿ وىذا، الصبلة يشهدوف ال اأانسً  وبرؽ أف ىم أنو وسيأتينا، الصبلة صحة

 على اجتماعهم من أقل وال، الناس اجتماع يريد اغبكيم الشارع، النير حيث من وىو، األقواؿ أعدؿ ىو فهذا، سنة وال
 ُب يصلوف أو، اآلخر البعض عنها ويناـ، البعض ليحضرىا؟ ؼباذا، اؼبساجد بناء على حث الشارع ٍب، العييمة العبادة ىذه

 .أحد لك هبا يطالب، عُت فرض اعبماعة أف على يدؿ النير أف شك ال؟ بيوِتم
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 صلى لو لكن، ابعبماعة يطالنب ال فالنساء، النساء"  اَلّرَِجاؿِ  َعَلى " بقولو ىبرج: اَلّرَِجاؿِ  َعَلى َاخْلَْمسِ  ِللصهَلَواتِ : قولو
 .عليهن افرضً  ليست لكن، خَت فهذا، الرجاؿ صباعة مع حضرف أو، صباعة النساء
 .بشيء يكلفوف ال، معروؼ فأمرىم ُتمكلف غَت كانوا إف الصبياف، الصبياف أيًضا بو ىبرج
 كانوا إذا عُت فرض عليو ذبب أي: َوَسَفًرا: قاؿ ولكن، واضح ىذا، مسافرين غَت، اغبضر ُب كانوا إذا أي: َحَضًرا: قولو

 ؟ذلك كيف،  مسافرين
 ىل، روفمساف كبن: قالوا ٍب، وحده يصلي منهم واحد كل فصار، الصبلة وقت جاء ٍب، سافروا طبسة ىؤالء: اعبواب
 ؟صحيح عملهم
، ؽبا اجتمعوا، صباعة صلوا، اعبماعة تًتكوا أف منها ليس رخص لكم، مسافروف أنتم: نقوؿ، صحيح غَت عملهم: اعبواب

 .طريقهم ُب كانوا إذا ىذا، منكم واحد يؤمكم وأف، ذبتمعوا أف عليكم هبب
؟ هبتمعوا أف هبب أو فرادى يصلوا أف ؽبم فهل، مكاف أي ُب أو، اسًتاحة ُب أو، شقة ُب، مكاف ُب نزلوا إذا أرأيت

 .أؤب ابب من نزوؽبم حاؿ ُب فاجتماعهم، طريقهم ُب هبتمعوا أف هبب كاف إذا، هبتمعوا أف هبب: اعبواب
 .اؼبسافر وعلى اغباضر على، عييم وشأهنا، واجبة فاعبماعة إذف

 :اعبماعة بوجوب ـباطب اؼبسافر أف على والدليل
 .اعبماعة على ربث يتال، األدلة عمـو -
 فَػْلتَػُقمْ  الصهََلةَ  ذَلُمُ  فََأَقْمتَ  ِفيِهمْ  ُكْنتَ  َوِإَذا}: فقاؿ؛ صباعة ابالجتماع للصبلة اؼبقاتلُت أمر، وتعأب سبحانو هللا إف ٍب -

ُهمْ  طَائَِفةٌ   أو احضرً  األمن حاؿ ُب فوجوهبا، اػبوؼ حاؿ ُب اعبماعة تعأب  هللا أوجب فذذا، [102: النساء]{ َمَعكَ  ِمنػْ
 .أؤب ابب من اسفرً 

 ٓب، بعضهم واعتزؿ، بعضهم فصلى، زواج غبضور، اسًتاحة ُب اجتمعوا أانس ىؤالء: مثبًل  ولنقل، اغريبً  اشيئً  نرى أحياانً 
 ؟اعتزلتم ؼباذا: فقلنا، يصلوا
 عن ويتخلفوف، األعذار ىذه وكب أو، لبرج بعدما - هللا شاء إف - نصلي وسوؼ الزواج ؽبذا حضران، مسافروف كبن: قالوا

 ؟صحيح ىذا ىل، اؼبكاف ىذا ُب القائمة اعبماعة
 .عليهم ذببفاعبماعة ، صحيح غَت ىذا: اعبواب
 إذا اعبماعة إٔب ىبرجاف عمو وابن أخوه فصار، عمو ابن عند و، أخيو عند اضيفً  وحل، سافر إنساف ىذا: اأيضً  كذلك

 ؟عذره ما ،مضيفو بيت ُب صلى أذف إذا وصاحبنا، أذف
، اعذرً  ىذا ليس، ال: نقوؿ، الصبلة أقصر حىت ىنا يصلأ: يقوؿ وردبا، امسافرً  لست، ال: نقوؿ، مسافر أنوعذره : اعبواب

 .الصورة هبذه ليس لكن، واجب أو سنة الصبلة وقصر، واجب للجماعة حضورؾ
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 ذبب بل، تصوروه ما على ليس، روفمساف أهنم حبجة، اعبماعة عن التخلف من الناس بعض فيو يقع ما: حاؿ كل فعلى
 .اسفرً  أو احضرً ، األعياف على اعبماعة

 ؟اعبماعة بًتؾ يعذر فهل، يناـ أف يريد وىو، الليل كل ينم وٓب قِدـ، متعب إنو: يقوؿ اؼبسافر كاف إذا: ىنا بقي
 لكل العذر ىذا، بو ىبتص ال رالعذ ىذا لكن، اشديدً  اتعبً  اومتعبً ، ينم ٓب كاف إذا، عذر أنو شك ال ىذا: نقوؿ: اعبواب

 بعدىا وصلى، مثبًل  اليهر اؼبسجد ُب صلى لو فعليو، ذلك أشبو ما أو، عادة غَت على وبتاجو لنـو، اغبضور عليو شق من
 ؟هبوز ىل، ليناـ وصبع، العصر
 فهذه، العادي غَت التعب وتعبو خروجو ُب للمشقة بيتو ُب يصليها أف ووبتاج، ينم ٓب وىو اليهر أذف لو، هبوز: اعبواب
 .السفر خصائص من وليست، اؼبعتادة غَت للمشقة هبا يًتخص فذنو ؽبا تعرض من أعذار، ابؼبسافر خاصة ليست أعذار
 األسباب، الناس عند اخفيفً  اعبماعة حضور أصبح الشديد ولؤلسف، الناس وبتاجها اغبقيقة ُب اؼبسألة ألف؛ ىذا ُب أطلنا
 صاروا الذين، ىؤالء أشبو وما، الكتاب بعض ومن، اؼبتكلمُت بعض من يسمعونو صاروا ما األسباب أكرب من لعل، كثَتة

 حبجة، اعبماعة صبلة يشهدوف ال، السمعة وعليهم العمدة عليهم رجاؿ فأصبح، النفوس ُب اعبماعة صبلة ثقل ىبففوف
 .خبلفو على الدليل الذي ابلكبلـ سبسكوا أهنم

 .عُت فرض أهنا والراجح ،أربعة اعبماعة ُب األقواؿ أصبحت
ـَ  ِِبلصهََلةِ  آُمرَ  َأفْ  َُهَْمتُ  َلَقدْ  ]:  النيب قاؿ كما: قولو   ُحَزـٌ  َمَعُهمْ  ِبرَِجاؿٍ  أَْنطَِلقَ  ثُه ، اَلنهاسَ  يَػُؤُـّ  رَُجًَل  آُمرَ  ثُه   فَػتُػَقا
 .َعَلْيوِ  ُمتػهَفقٌ  [ ِِبلنهارِ  بُػُيوتَػُهمْ  َعَلْيِهمْ  فَُأَحرِّؽَ  اَلصهََلةَ  َيْشَهُدوفَ  ََل  قَػْوـٍ  ِإذَل  َحَطبٍ  ِمنْ 

 مع أي: [اَلصهََلةَ  َيْشَهُدوفَ  ََل ]: قاؿ ألنو؛ اعبماعة وجوب ُب واضح اغبديثو ،  ىريرة أبوىو  اغبديث صحايب
 الءىؤ  ألف؛ اؼبسجد ُب اعبماعة وجوب على األدلة أظهر من إنو بل، اعبماعة وجوب على األدلة أظهر من فهذا، اعبماعة

 .االحتماؿ ىذا إٔب يلتفت ٓب،  النيب لكن، بيوِتم ُب صباعة يصلوف أهنم احتماؿ يوجد
 حكم ومسألة، اعبماعة حكم مسألة: مسألتاف ونبا، اؼبساجد ُب واجبة اعبماعة أف: ىذه الثانية ادلسألة ِف والصواب

 يصح ال، عُت فرضأهنا : اأيضً  اؼبساجد ُب وحكمها، عُت فرضأهنا : اعبماعة فحكم، فرؽ بينهما، اؼبسجد ُب اعبماعة
 .اعبميع على عُت فرضفهي ، اؼبسجد ُب بعضالو ، البيت ُب بعضال يصلي أف

" الصَلة": كتابو ُب، وإطالة بوضوح حققها قيمال ابن لكن، وغَته - هللا رضبو - القيم ابن كلها اؼبسائل ىذه حقق وقد
 .اؼبساجد ُب اعبماعة وجوب وقضية، اعبماعة، القضية ىذه ابالكت ىذا مسائل ضمن من، العنواف هبذا كتاب لو

 ؟يفعل ٓب لماذاف، [َُهَْمتُ  َلَقدْ  ]: قاؿ فيو  النيب اغبديث ىذا
، صحيحة ىذه والرواية، والذرية النساء من البيوت ُب ؼبا ىذا ترؾ أنو، - هللا رضبو - أضبد عند رواية ُب: نقوؿ: اعبواب
 .هبا مستدلُت، ؽبا معتمدين، قيمال وابن اإلسبلـ شيخ ذكرىا
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ـٌ : َوَأقَػلَُّها: قولو  فذف، اعبماعة ُب األصل خبلؼ على وىذا، صباعة االثناف: قل أو، اثناف اعبماعة أقل أي أف: َوَمْأُموـٌ  ِإَما
 ُب عندان أف تذكر ولعلك، اثناف اعبمع أقل، اعبماعة صبلة ابب ُب لكن، فأكثر ثبلثة من تكوف أف اعبماعة ُب األصل
 هبذا يقصدوف، صبع لوجود أو، صبع: قالوا إذا الفرائض ففي، الفرائض: ابب ىو، اثناف فيو اعبماعة أقل، آخر ابابً  الشريعة

 .فأكثر ثبلثة، االثنُت فوؽ ما اعبماعة أف فاألصل، ذلك عدا ما أما، افصاعدً  اثنُت
 عشرين من اؼبكونة فاعبماعة، أفضل كانت أكثر اعبماعة كانت كلماأي  : َاَّللهِ  ِإذَل  َأَحبُّ  فَػُهوَ  َأْكثَػرَ  َكافَ  وَُكلهَما: قولو

 .هللا إٔب أحب فهو أكثر كاف ما، طبسة أو عشرة فيها اليت اعبماعة من هللا إٔب أحب
 .[هللا إذل أحب فهو أكثر كاف وما]: قاؿ  النيب أف: اؼبعٌت هبذا حديث: اغبكم ىذا وعمدة

 أف فلو، يكوف ما أفضل من عليها االجتماع فذف، الصبلة ُب سيما ال، اػبَت على جتماعاال أفضلية على داللة ىذا وُب
، [هللا إذل أحب فهو أكثر كاف ما]: اغبديث ىذا كبقق حىت، متقاربة واؼبساجد، واحد مسجد ُب لنجتمع: قالوا اأانسً 
 ؟صحيح اختيارىم فهل

، النياـ ىذا فيها يراعى فذهنا، ذلك أشبو وما وأوقاؼ ساجددب مرتبطة اآلف األمور ألف انيرً  لكن؛ صحيح ىذا: اعبواب
 .[هللا إذل أحب]:   النيب قاؿ كما االجتماع لكن
 .َعَلْيوِ  ُمتػهَفقٌ  [ َدرََجةً  َوِعْشرِينَ  ِبَسْبعٍ  اَْلَفذِّ  َصََلةِ  ِمنْ  َأْفَضلُ  َاجْلََماَعةِ  َصََلةُ ]: َوقَاؿَ : قولو
 .اؼبنفردىو : اَْلَفذِّ : قولو
، عمر ابن حديث معنا الذي ىذا، اضعفً  وعشرين خبمس الفذ صبلة من أفضل أهنا معنا مر: َدرََجةً  َوِعْشرِينَ  ِبَسْبعٍ : لوقو 

 خبمس أفضل األوؿ ُب جعلها تعأب وهللا، الزايدة ابب من ىذا أف معنا ومر، ىريرة أيب حديث وعشرين اػبمس وحديث
 .يشاء من يزيد وهللا، وعشرين عسب إٔب زيدت وفضبًل  منو اكرمً  ٍب، وعشرين

ُتَما ِإَذا]: َوقَاؿَ : قولو ُتَما ثُه ، رَِحاِلُكَما ِف  َصلهيػْ  .اَلسَُّننِ  َأْىلُ  َرَواهُ  [اَنِفَلةٌ  َلُكمْ  فَِإنػهَها َمَعُهمْ  َفَصلَِّيا مَجَاَعةٍ  َمْسِجدَ  أَتَػيػْ
ُتَما ِإَذا: قولو  ؼبا، اغبج ُب كاف وىذا، رحاؽبما ُب صليا أهنما وعذرنبا، اعبماعة اعتزال رجلُت ىباطب: رَِحاِلُكَما ِف  َصلهيػْ

 إمبا واإلنساف، رحالنا ُب صلينا: فقاال، فسأؽبما، معتزلُت رجلُت وجد، صبلتو وقضى، اػبيف مسجد ُب،  النيب صلى
 شامل اغبكم وىذا، اثنية يصلي فذنو، صباعة مسجد أتى ٍب، رحلو ُب صلى إذا أنو، األفضل إٔب فندهبما، واحدة مرة يصلي
، اعبماعة إلدراؾ اؼبعادة الصبلة عن هني ال أنو فمعناه، الفجر صبلة ُب وقع اغبديث وىذا، الفجر يشمل، صبلة لكل

، النهار وتر بر اؼبغ إف: وقاؿ، اؼبغرب استثٌت بعضهم ألف؛ ىذا قلت وإمبا، واؼبغرب والعشاء والعصر اليهر يشملوىذا 
 أتيت إذا: يقاؿ فعليو، معادة صبلة، سبب ؽبا الصبلة فهذه، تكرار ال أنو والصواب، الوتر كررت فقد، اثنية صليت فذذا

 بو ربصل ألنك؛ أفضل ىذا، اإمامً  تنتير أو، صاحبك تنتير وقوفك من أفضل وىذا، معهم تصلي فذنك، صباعة مسجد
 .انفلة
 ؟آخرىا من أو وسطها من أو أوؽبا من الصبلة إٔب جئت لو يشمل ىل
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 دخلت إذا، معو فصل، صليت قد وأنت، يكرب واإلماـ دخلت فذذا، الصبلة إٔب جئت جزء أي ُب، يشمل: اعبواب
 ،فكذلك، األخَت التشهد ُب وىو جئت إذاو ، تقضيو فاتك وما، معو صل: يقاؿ، الثالثة أو الثانية الركعة ُب واإلماـ

 .فاتك ما اقض ٍب، معو صل
 على ليصلي اؼبسجد ؽبذا حضر إمبا وىو، اعبنائز فيو تصلى ؼبسجد جاء إذا فيما، عضالب وبتاجها اؼبسألة ىذه: مسألة
 جاء إمبا وىو، اعبنازة صبلة فاتتو، فاتو ما يقضي وصار، الصبلة ُب معو دخل فذف، االنتهاء قارب قد اإلماـ ووجد، اعبنازة

 وما، الرابعة الركعة من رفع قد أو، السبلـ يبقر  واإلماـ جئت فذذا، اخاصً  احكمً  تعطى، عُت قضية ىذه: فيقاؿ، ألجلها
 إذا أما، اعبنازة إدراؾ وىو، االنتيار ُب اغرضً  لك ألف؛ تنتير أف عليك حرج ال فهنا، الصبلة من يسَت شيء إال بقي

 ،بقائك من أحسن، وصل معهم ادخل: فيقاؿ، ذلك أشبو وما اؼبتأخرين ينتيروف وأهنم، تفوتك ال اعبنازة أف تؤمل كنت
 أخرايت ُب يبقى بعضهم، ابغبديث وتشغلهم صبلِتم يقضوا أف تنتير تبقى أف إايؾ لكن، حرج فبل بقيت لو لكن

 .نفسو ويشغل فيشغلهم، صبلِتم يقضوا حىت أصحابو مع يتكلم اؼبسجد
 ؟الفائتتُت الركعتُت تقضي أف ملـز أنت ىل، ركعتُت صلوا وقد، ىذه قضيتنا ُب إليهم جئت لو: مسألة

 ألنك؛ اإلماـ مع تسلم أف عليك حرج فبل، َمثٌت مثٌت والنهار الليل فصبلة، ركعتُت صليت دمت ما، املزمً  لست: اباعبو 
، - هللا رضبو - شيخنا كاف وهبذا، حرج وال أخرى بركعة فائت، ركعة أدركت لو بينما، شرعية صبلة وىي، ركعتُت صليت

 مع ادخلوا: فيقاؿ، الصبلة بعض صلى قد فيجدونو، الدرس ضورغب أيتوف ٍب، مساجد ُب يصلوف الذين الطبلب يفيت
 فاؼبسألة، رابعة فهاتوا ثبلاثً  صليتم وإف، اثنية فهاتوا، واحدة صليتم وإف، ركعتُت صليتم إف معو تسلموا أف لكم لكن، اإلماـ
 .أعلم وهللا، بياىر ليس فهذا، وجو كل من موافقة فكوهنا وإال، اإلماـ عن الشذوذ عدـ اؼبقصود ألف؛ سعة فيها

 .أمجعني وصحبو آلو وعلى دمحم نبينا على وسلم هللا  وصلى
 
 
 
 
 
 
 
 
 


