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 ( //01)صَلة ( // تسلسل دروس ال19التسلسل العاـ للدروس )

 
 

 :أما بعد، وصلى هللا وسلم على نبينا دمحم وعلى آلو وأصحابو أمجعني، احلمد هلل رب العادلني
  ـُ لِيُػْؤمَته ِبوِ ] : َعْن َأِب ُىَريْػَرَة َمْرُفوًعاوَ : -رمحو هللا  –قاؿ ادلؤلف َما َا ُجِعَل َاْْلِ ُوا، ِإمنه ُوا ، فَِإَذا َكبػهَر َفَكربِّ َوََل ُتَكربِّ

 َ َدهُ : َوِإَذا قَاؿَ ، َوََل تَػرَْكُعوا َحَّته يَػرَْكعَ ، َوِإَذا رََكَع فَارَْكُعوا، َحَّته ُيَكربِّ َع َاَّللهُ ِلَمْن محَِ ، اَللهُهمه رَبػهَنا َوَلَك َاحْلَْمدُ : فَػُقوُلوا، ْسَِ
َرَواُه أَبُو َداُوَد  َوَأْصُلُو ِف  [َوِإَذا َصلهى قَاِعًدا َفَصلُّوا قُػُعوًدا َأمْجَُعوَف ، َوََل َتْسُجُدوا َحَّته َيْسُجدَ ، َوِإَذا َسَجَد فَاْسُجُدوا

 .اَلصهِحيَحنْيِ 
 .اإلمامة: والثانية، األؤب ىي اعبماعة: الباب يتضمن مسألتُتإف ىذا : كنا قد قلنا فيما سبق

 ؟وعرفنا أف اعبماعة على القوؿ الراجح ما حكمها، ما يتعلق ابعبماعة قد سبق
 .كل ىذا سبق،  ىذا ما دلت عليو النصوص، وأهنا فرض عُت ُب اؼبسجد، أهنا فرض عُت: اعبواب

: قولو: حبديث أيب ىريرة مرفوًعا، -رضبو هللا -صدرىا اؼبؤلف : تعلق ابإلمامةوىو ما ي: إذف نبدأ ُب اعبزء الثا٘ب من الباب
 ؟مرفوًعا إٔب من: َمْرُفوًعا
 .فهو مرفوع إٔب النيب ، بل ىو فبا رواه، يعٍت ىذا ليس من كبلـ أيب ىريرة، إٔب النيب : اعبواب

ـُ لِيُػْؤمَته ِبوِ : قولو َما َا ُجِعَل َاْْلِ أو ؿبل ، إذف ال هبوز أف يكوف اإلماـ ؿبل زبلف عنك؛ لِيُػْؤمَته ِبوِ : ماـىذه مهمة اإل: ِإمنه
 .ألف اإلماـ ليؤًب بو، تقدـ

ُوا: فقاؿ، ىذه األمور ٍب بُّت النيب   ؟أي تكبَت ىذا: فَِإَذا َكبػهَر َفَكربِّ
 ؟ومر معنا أف تكبَتة اإلحراـ ما حكمها، تكبَتة اإلحراـ: اعبواب
 .وأف الصبلة ال تنعقد إال إذا كرب، أركاف الصبلة أهنا ركن من: اعبواب

َ : قاؿ ُوا َحَّته ُيَكربِّ فذذا ُقدر أف أحًدا من الناس كرب قبل اإلماـ ٍب علم أف اإلماـ ٓب يكرب بعد فما ، ىذا هني: َوََل ُتَكربِّ
 ؟الواجب عليو

 .ألنو كرب قبل إمامو، الواجب عليو أف يعيد التكبَتة: اعبواب
 .إذا ركع اإلماـ فاركعوا: ىذا الركن الثا٘ب: ا رََكَع فَارَْكُعواَوِإذَ : قاؿ

فذذا حٌت ظهره واستوى راكًعا فذنك ، أنك ال تشرع ُب الركوع إال إذا ركع اإلماـ فعبًل : َوِإَذا رََكَع فَارَْكُعوا: ُعلم من قولو
وىذا النيب ، ف السنة أنو ال يركع إال إذا ركع اإلماـفذ، إذف الذين يركعوف مع اإلماـ يوافقونو ىؤالء خالفوا السنة، تركع بعده
 ؟أين األمر، أكده ابألمر 
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 ؟أين النهي، وأكده ابلنهي َوِإَذا رََكَع فَارَْكُعوا: ُب قولو: اعبواب
 َوََل تَػرَْكُعوا َحَّته يَػرَْكعَ : ُب قولو: اعبواب

َدهُ : َوِإَذا قَاؿَ : قاؿ ُ ِلَمْن محَِ َع َاَّلله  ؟من ىذا: ْسَِ
 .اإلماـ: اعبواب

، اَللهُهمه رَبػهَنا َوَلَك َاحْلَْمدُ : أف اؼبأمـو يكتفي بقولو: ىذا ما دؿ عليو اغبديث، نعم: اَللهُهمه رَبػهَنا َوَلَك َاحْلَْمدُ : فَػُقوُلوا: قاؿ
 ؟ما نبا. الثنتُتهبمع بُت : ومر معنا ُب درس سابق أف من أىل العلم من قاؿ. ظبع هللا ؼبن ضبده: واؼبأمـو ال يقوؿ

كذلك مر ،  اَللهُهمه رَبػهَنا َوَلَك َاحْلَْمدُ : بل إف اؼبأمـو يكتفي ابلتحميد، ىذا غَت صحيح: وقلنا. التسميع والتحميد: اعبواب
، ذؼ الواوحب. اللهم ربنا لك اغبمد: فلك أف تقوؿ: لك فيها طرؽ أخرى. اَللهُهمه رَبػهَنا َوَلَك َاحْلَْمدُ : معنا أف ىذه الصيغة

 ؟فتصبح الصيغ كم ىي، ولك أف ربذؼ اللهم مع الواو وعدمها
 .كل ىذا اثبت عن النيب ،  تصبح الصيغ أربعة: اعبواب

أنك ال تسجد حىت يسجد : نقوؿ ىنا كما قلنا ُب ركن الركوع: َوََل َتْسُجُدوا َحَّته َيْسُجدَ ، َوِإَذا َسَجَد فَاْسُجُدوا: قاؿ
 .فحينئٍذ تتبعو وتسجد، جبهتو ويبكنها من األرضيعٍت حىت يضع ، اإلماـ
إذا رفع ، إذا رفع من الركوع فارفعوا: ما ذُكر، ىنا ما ذُكرت بقية األفعاؿ: َوِإَذا َصلهى قَاِعًدا َفَصلُّوا قُػُعوًدا َأمْجَُعوفَ : قاؿ

ىي من ابب  اليت ذكرىا النيب إف ىذه اعبمل : فنقوؿ، ما ذكر ىذا، وإذا رفع من السجود فارفعوا، من الركوع فارفعوا
وغَته من أركاف الصبلة اغبكم ، تكوف ُب الركوع وُب السجود، وألف اؼبسابقة ُب الغالب أو اؼبوافقة تكوف ُب ىذه، التمثيل

ىذا من ، ىذه كما تبُت فما ذكره النيب . أنو ال يركع وال يرفع وال يسجد وال يرفع من السجود إال بعد إمامو: فيها واحد
 .ب اؼبثاؿاب

 ؟ؼباذا يصلي قاعدا: َوِإَذا َصلهى قَاِعًدا َفَصلُّوا قُػُعوًدا َأمْجَُعوفَ : قاؿ
: قاؿ، ٍب أكد ىذا، وال وبق لنا أف نصلي وقوفًا، فذننا نصلي قعوًدا، لكونو مريًضا أو ما أشبو ذلك، لعذر: اعبواب
واعبملة األخَتة تدلك على عيم مسألة موافقة . قعوًداكلنا ـباطبوف أف نصلي ،  ليس لبعضنا، فاغبكم للكل: َأمْجَُعوفَ 
، وكبن ليس لنا عذر إال متابعة اإلماـ، حىت إذا صلى قاعًدا وىو معذور فذننا نصلي قعوًدا، وأننا ال لبتلف عليو، اإلماـ

 ؟حكمووالقياـ ما ، وؽبذا تركنا القياـ، ىذا كما قلت لك يدؿ على عيم متابعة اإلماـ وأننا ال لبتلف عليو
 .تركناه مع ركنيتو حىت ال لبتلف على إمامنا، حكمو أنو ركن: اعبواب

فهذا إمامنا أصابو شيء يستدعي أف يصلي قاعًدا ؟ ليـو ليومُت لعشرة أايـ؟ إٔب مىت نصلي قعوًدا: َفَصلُّوا قُػُعوًدا: قاؿ
ماذا ؟ ُت ٍب إذا زاد عن ذلك فاتركوه وصلوا قياًماصلوا قعوًدا ليـو أو يوم: أو يقاؿ؟ ىل نتابعو طيلة الفًتة ىذه، لفًتة طويلة

 ؟يدؿ عليو اغبديث
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إذا صلى قاعًدا لعذر شرعي فذف لنا عذرًا شرعًيا أف نصلي قعوًدا ألجل ، الذي يدؿ عليو اغبديث أننا نستمر معو: اعبواب
فذذا كاف ىناؾ ثبلثة أرادوا أف  ،فاغبكم عاـ، أف اغبكم يشمل إماـ اغبي وغَت إماـ اغبي: وظاىر اغبديث أيًضا، متابعتو

فهل ، ال يستطيع القياـ، كاف أقرؤىم لكتاب هللا ال يصلي إال قاعًدا،  وكاف أقرؤىم لكتاب هللا على ما سيأٌب، يصلوا صباعة
 ؟أو ال نقدمو، نقدمو للصبلة

فالقعود ، اـ اغبي الراتبوُب غَت إم، وىو أف اغبديث عاـ ُب إماـ اغبي الراتب: إذف قيد ىذه، نقدمو للصبلة: اعبواب
 .فلُيقدـ وُيصلى خلفو، ليس سبًبا ُب أتخَته إذا كاف ىو األؤب ُب اإلمامة

اعلم أف ىذه اؼبسألة اليت دؿ عليها اغبديث ىي من مفردات مذىب : َوِإَذا َصلهى قَاِعًدا َفَصلُّوا قُػُعوًدا َأمْجَُعوفَ : قاؿ
أتذكر . من اؼبفردات: ولعل عندؾ مسائل قيل فيها. عًدا فذان نصلي قعوًدا مثلوإف اإلماـ إذا صلى قا: حيث قالوا، اغبنابلة

 .فمن مسائل االنفراد ىذه اؼبسألة، أضفها إٔب ما سبق، أغبق ىذه هبا؟ ىذا
 ؟أما اؼبذاىب األخرى الثبلثة ماذا قالوا

وصلى ، صلى ُب آخر حياتو قاعًدا النيب إف : وقالوا. إذا صلى قاعًدا فذننا نصلي قياًما وال نقعد ألجلو: قالوا: اعبواب
 ؟ما الذي نسخو. فهذا اغبديث الذي معنا منسوخ، الصحابة خلفو قياًما

وإمبا أنخذ ، ُب مرض موتو الذي مات منو صلى قاعًدا ٍب صلى الصحابة خلفو قياًما الذي نسخو أف النيب : اعبواب
ا اغبديث منسوخ لعلك تذكر أف النسخ ال هبوز أف نقوؿ بو إال لكن ىذا الكبلـ الذي قلتو لك وأف ىذ، من سنتو ابآلخر
إنو : أعطوان اغبديث الذي قلتم: فنقوؿ، فالنسخ كما مر عليك ال يبكن أف ُيصار إليو إال إذا تعذر اعبمع، إذا تعذر اعبمع

وىو قاعد وىم أبصحابو  صبلتو ُب مرض موتو : نقوؿ، ُب مرضو الذي ماتو منو، وىو صبلتو ُب مرض موتو. انسخ
 ؟فذف أوؿ الصبلة كانت إبمامة من: خلفو قياـ انير فيو

بعد إغباح من أيب ، وصار ىو اإلماـ ٍب جاء النيب ، فاستفتحوا الصبلة كلهم قياًما، كانت إبمامة أيب بكر: اعبواب
وأما إف ، ذف َمن خلفو يبقوف قياًماإف بدأ اإلماـ صبلتو قائًما ف: فُيقاؿ، فصلى جالًسا والصحابة ظلوا قياًما ٓب يقعدوا، بكر

 ؟كيف ذلك. بدأ هبم قاعًدا فذهنم يقعدوف معو وال يقوموف
: أصابو ما يسمى مثبًل ، ٍب أحس بشيء من التعب، ٍب صلى هبم أو كرب هبم، ىذا إنساف دخل ليصلي جبماعتو: اعبواب
ابقوا : ُب ىذه اغباؿ نقوؿ للمصلُت، الًساٍب أًب ابعبماعة ج، يعٍت جاءه دوار أو تعب فخشي أف يقع فجلس. ابلدوار

أما لو كاف من أصل الصبلة جاء وجلس فنقوؿ ؼبن . ألنو بدأ بكم قائًما، ابقوا قياًما وصلوا خلفو قياًما، على ما أنتم عليو
ا وصلى ُب مرض موتو ؼبا صلى قاعدً  وىذا ىو اؼبوافق لفعل النيب ، ىذا ىو التفصيل. اجلسوا وصلوا معو جلوًسا: خلفو

 .أصحابو قياًما
 ؟أبي قيد؟ ( مىتإذا صلى قاعًدا فصلوا قعوًدا): فيقاؿ، وهبذا صلمع بني احلديثني

 .للجمع بُت اغبديثُت، أما إذا ابتدأ هبم قائًما فذهنم يتموف قياًما، إذا ابتدأ هبم قاعًدا: اعبواب
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 .ىناؾ -إف شاء هللا تعأب -ا وسيأتين، وىو على كل حاؿ من أحاديث العمدة، انتهينا من ىذا اغبديث
  فَِإْف َكانُوا ِف اْلِقَراَءِة َسَواًء فََأْعَلُمُهْم ، َأقْػَرُؤُىْم ِلِكَتاِب اَّللهِ : اْلَقْوـَ  يَػُؤُـّ  ]: َوقَاؿَ : -رمحو هللا  –قاؿ ادلؤلف

َوََل يَػُؤمهنه اَلرهُجُل ، َكانُوا ِف َاذلِْْجَرِة َسَواًء فََأْقَدُمُهْم ِسْلًما َأْو ِسنًّا  فَِإفْ ، ِىْجَرةً فَِإْف َكانُوا ِف السُّنهِة َسَواًء فََأْقَدُمُهْم ، ِِبلسُّنهةِ 
 .َرَواُه ُمْسِلمٌ   [َوََل يَػْقُعْد ِف بَػْيِتِو َعَلى َتْكرَِمِتِو ِإَله ِبِِْذنِِو ، اَلرهُجَل ِف ُسْلطَانِوِ 

 ؟من ىو األؤب ابإلمامة؟ ما ترتيبهم؟ ٔب ابإلمامةفيمن ىو األو . رواه مسلم: ىذا اغبديث كما قاؿ
، أف من كاف أقرأ فهو أؤب ابإلمامة: ومن فضائلو، كتاب هللا تعأب لو فضائل ولو مزااي! انتبو: َأقْػَرُؤُىْم ِلِكَتاِب اَّللهِ : قاؿ

ذي هبيد القراءة ويضبط التجويد وما أشبو أو األقرأ ال؟ ىل ىو األحفظ: أقرأ: َأقْػَرُؤُىْم ِلِكَتاِب اَّللهِ : لكن ما معٌت قولو
 ؟ذلك

، حىت وإف كاف أقلهم حفيًا، وأنداىم صواتً : وردبا نقوؿ، يعٍت أحسنهم قراءة: َأقْػَرُؤُىمْ ، اعبملة ىذه ؿبتملة: نقوؿ: اعبواب
فالذي وبفظ ، أكثرىم حفيًا: لكن اؼبراد اي إخواف، يعٍت أكثرىم حفيًا: َأقْػَرُؤُىْم ِلِكَتاِب اَّللهِ : ووبتمل أف اؼبراد بقولو

أف اؼبراد  -والدليل على ىذا ، وىكذا، والذي وبفظ عشرة يُقدـ على صاحب الثمانية، جزئُت يُقدـ على من وبفظ جزء
استغل فرطة يعٍت ، ألف ىذا الصحايب صحايب فطن، قيد اظبو - حديث عمرو بن َسِلمة : -ابألقرأ ىو أكثرىم حفيًا 

ؼبا ، لكنو كاف ذكًيا. كاف صبًيا: أنو كاف شااًب بل قل الشاىد ُب قصة عمرو بن َسِلمة ، ن الناسقد يُفرط فيها كثَت م
وكاف يسمع منهم  -الوفود  -  هبلس على قارعة الطريق يستقبل الذين يقدموف من عند النيب  أسلم مع قومو كاف 

فلما أراد قومو أحًدا يصلي هبم ، حفيو وضبطو وعلى ىذه الطريقة حىت اجتمع عنده قرآف كثَت، ما حفيوه من القرآف
من ، وجدوا أنو أكثر الصبياف حفيًا للقرآف، نيروا ُب شباب اغبي وصبياهنم فلم هبدوا إال ىذا الصحايب عمرو بن َسِلمة

 ؟أين
ا قلت الشاىد كم -كاف وبفظ من الوفود الذين يبروف ابلطريق وأيخذ ما معهم ،  جبهده الشخصي، صبعو بنفسو: اعبواب

 ؟أهنم اعتربوا األؤب ابإلمامة من ىو: لك
، يعٍت أقرؤىم لكتاب هللا من حيث الكمية: َأقْػَرُؤُىْم ِلِكَتاِب اَّللهِ : أف قولو: وىذا ضابط اؼبسألة، األكثر حفيًا: اعبواب

وزوف عشر آايت إال ألهنم ٓب يكونوا يتجا، إذا صبعوا الكمية فذهنم هبمعوف معها الكيفية لكن ال ىبفاؾ أف الصحابة 
 .وقد حفيوىا وما فيها من العلم والعمل

 ؟أي حديث، ىذا من حيث اغبديث، يعٍت أكثرىم حفيًا: َأقْػَرُؤُىْم ِلِكَتاِب اَّللهِ : أننا نقوؿ: فاخلَلصة
 .َسِلمة: انتبو ؽبا، حديث عمرو بن َسِلمة: اعبواب

ألسنا نقصد أف يكثر حفيو : َأقْػَرُؤُىْم ِلِكَتاِب اَّللهِ : ا نقوؿأو ماذا نقصد حينم؟ كبن ماذا نريد: من حيث النظر: أيًضا
 ؟أليس ىذا اؼبقصود؟ حىت يقرأ ُب صبلتو
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حىت يقرأ هبم السور ، أف كثرة اغبفظ مقصودة ُب اإلمامة: وىو من حيث اؼبعٌت، إذف أضف ىذا إٔب األوؿ، بلى: اعبواب
 .على ما سبق ُب تفصيلها، اليت ُيشرع أف يقرأىا

 .من حيث الكمية، أف األكثر قرآاًن أو األقرأ لكتاب هللا ىي من حيث احملفوظ: ا كلو يدلك علىفهذ
 .انتهينا من ىذا

، ألهنا منصوبة. سواءَ : بل ىي، ىذا ما يصح: فذف كانوا ُب القراءة سواءْ : انتبو لقراءِتا: فَِإْف َكانُوا ِف اْلِقَراَءِة َسَواءً : قاؿ
 ؟أليس كذلك، ليس بعد اؽبمزة ألف، (فذف كانوا ُب القراءة سواءَ )، قف عليو هبذه الطريقةواؼبنصوب ُب مثل ىذه يو 

، لكن من حيث القراءة تُقرأ كما قلت لك، من حيث اإلمبلء، ىذا من حيث اػبط، ليس بعدىا ألف، بلى: اعبواب
. ليسوا سواءْ : لو وقفت عليها [113: عمراف آؿ] {َسَواءً  لَْيُسوا}: قاؿ هللا تبارؾ وتعأب: وىذه ؽبا أمثلة ُب القرآف الكرٙب

 .فهي نيَت اليت معنا، ىذا خطأ
فذذا كانوا متساوين ُب ، فذذا كانوا متساوين ُب احملفوظ فلننير ُب سنة النيب ، بسنة النيب : ِِبلسُّنهةِ فََأْعَلُمُهْم : قاؿ

 .فمن كاف أعلم فهو اؼبقدـ، احملفوظ فلننير علمهم ابلسنة
 .كلهم على حظ واحد ُب األخذ من السنة: ِإْف َكانُوا ِف السُّنهِة َسَواءً فَ : قاؿ
 ؟ىجرة من أين: ِىْجَرةً فََأْقَدُمُهْم : قاؿ

أحدنبا ىاجر من بلد الشرؾ : اجتمع عندان اثناف، فالذي ىاجر أواًل ىو اؼبقدـ، من بلد الشرؾ إٔب بلد اإلسبلـ: اعبواب
 ؟من نقدـ، ُتواآلخر منذ ثبلث سن، منذ سنتُت

 ؟وىل ىذا ابؽ أو انتهى ىذا اغبكم، الذي ىاجر منذ ثبلث: اعبواب
ولكن  تطبيقها يكوف ، فاؽبجرة ابقية، (ال تنقطع اؽبجرة حىت تنقطع التوبة)، ألف اؽبجرة ٓب تنقطع، ىو ابؽ: نقوؿ: اعبواب

فنطبق ىذا ، لكن الثا٘ب بعده، والثا٘ب كذلك، أحدنبا خرج من بلده بلد الكفر وجاء إٔب ىنا مثبًل : ُب رجلُت أسلما حديثًا
 .ِىْجَرةً فََأْقَدُمُهْم : الضابط

: لكن ؼبا اتسع اإلسبلـ وانتشر ُب كثَت من األقطار فنقوؿ، أقدمهم ىجرة إٔب اؼبدينة: ُب األصل: ِىْجَرةً فََأْقَدُمُهْم : قاؿ
 ؟أقدمهم ىجرة إٔب أي شيء

 .ي ُب اؼبدينة أو غَتىاأقدمهم ىجرة إٔب البلد اإلسبلم: اعبواب
 .اجتمعوا ُب القرآف والسنة واؽبجرة: فَِإْف َكانُوا ِف َاذلِْْجَرِة َسَواءً : قاؿ
 ؟من يصور لنا ىذه؟ كيف يكوف أقدمهم إسبلًما وقد تساووا ُب اؽبجرة،  يعٍت إسبلًما: فََأْقَدُمُهْم ِسْلًما: قاؿ

: اعبواب؟ يتصور ىذا، ٍب نيران ُب إسبلمهم فذذا أحدىم أقدـ من الثا٘ب، نيران ُب ىجرِتم فذذا ىم ىاجروا صبيًعا: اعبواب
 ؟كيف ذاؾ،  يتصور
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يعٍت أسلم أحدنبا قبل طبس سنوات والثا٘ب قبل ثبلث سنوات ٍب ، وىذا فبكن، واؽبجرة، أحدنبا أسلم قبل اآلخر: اعبواب
 .اجتمعا وىاجرا صبيًعا

 ؟السن: أو قاؿ، السلم: ىل قاؿ:  الراويأو ىذه ُب اغبديث من الشك ُب: َأْو ِسنًّا: قاؿ
فمن كاف لو عشروف يقدـ على من  ، فذذا اشًتكا ُب الصفات السابقة فذننا ننير ُب السن، أنخذ هبما صبيًعا: نقوؿ: اعبواب

 .وىكذا، كاف لو شباف عشرة
 ؟ما سلطانو، ؼبراعاة الشارع خبواطر الناسانتبو اي أخي الكرٙب : َوََل يَػُؤمهنه اَلرهُجُل اَلرهُجَل ِف ُسْلطَانِوِ : قاؿ

أنت أؤب : فذذا كاف الرجل ُب سلطانو فذف الشارع يقوؿ، إف كانوا ُب عمل، لكن ؿبل العمل، مزرعتو، بيتو: اعبواب
 ؟وأقلهم سنة، لكن ىل ىذا حىت لو كاف أقلهم حفيًا. ابإلمامة
 .(رهُجَل ِف ُسْلطَانِوِ ََل يَػُؤمهنه اَلرهُجُل اَلفػ). وإف كاف، نعم: اعبواب

 ؟مىت ىذا، نعم: نقوؿ؛ قد نقدـ من حفيو قليل جًدا ونًتؾ اغبفاظ: فعلى ىذا
ينبغي لصاحب السلطاف أف يتنازؿ عن حقو وأف ، لكن من حيث الذي ينبغي واألدب. إذا كانوا ُب سلطانو: اعبواب

 ؟لوفلكن لو سبسك حبقو ما تقو ، ىذا ىو الذي ينبغي، يقدـ من كاف أقرأ
 .ََل يَػُؤمهنه اَلرهُجُل اَلرهُجَل ِف ُسْلطَانِوِ  ألنو، يصلي ىو: اعبواب

، ما يقدـ إكراًما للضيف من طعاـ أو شراب: التكرمة: انتبهوا اي إخواف: َوََل يَػْقُعْد ِف بَػْيِتِو َعَلى َتْكرَِمِتِو ِإَله ِبِِْذنِوِ : قاؿ
 ؟ما صورِتا، فبل وبل أف يقعد على تكرمتو إال إبذنو

 ؟نزؿ ضيف عند أحد ٍب وضع الطعاـ فهل تقـو وتقعد على ىذا الطعاـ وتبدأ أتكل حبكم أنك ضيف: صورِتا: اعبواب
أنك ال : لكن ؽبا عبلقة ُب اآلداب العامة، ىذه اعبملة ليس ؽبا عبلقة ُب موضوع اإلمامة. إال إبذنو، ال: نقوؿ: اعبواب

فاإلذف األوؿ  ، ال وبتاج إٔب إذف آخر، قعدت على تكرمتو إبذنو فحينئٍذ أتكل مباشرة ٍب إذا، تقعد على تكرمتو إال إبذنو
 .كاؼ

ىل نضيف صفات يُقدـ فيها اإلنساف ؟ لكن ىل نضيف عليها شيًئا آخر، انتهينا من ىذه اؼبراتب اليت ذكرىا النيب 
 ؟على غَته

ذكر بعضهم أنو يقدـ اغباضر على ، فبل اعتبار هبا أي إضافة على ىذه تُعد استدراًكا على النيب : نقوؿ: اعبواب
 ؟فذذا اجتمع رجبلف أحدنبا من أىل البلد والثا٘ب مسافر فمن يقدـ: اؼبسافر

 ؟ؼباذا. اغباضر أؤب: قالوا
لو كاف اؼبسافر : فعليو، فذذا كاف عندان حاضر ومسافر فنقدـ األقرأ لكتاب هللا، وىذا غَت صحيح. حىت يُتم الصبلة: قالوا

 ؟ىو األكثر حفيًا واغباضر أقل من يصلي
 ؟لكن ىل سوؼ يقصر، اؼبسافر: اعبواب
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 .إذف تقدٙب اغباضر على اؼبسافر مع أف اؼبسافر أقرأ ىذا غَت صحيح. اقصر وكبن نتم من خلفك: نقوؿ: اعبواب
 ؟ىذا مبصر وىذا أعمى من نقدـ

ىذه : فنقوؿ، ى اعبماؿ ويرى السماء وىذا ال يرى شيًئااؼببصر يرى الدنيا وير ، البصر والعمى ما لو دخل أكيد: اعبواب
 ؟يقدـ اؼببصر على األعمى: لكن ؼباذا اعترب بعضهم البصر فقالوا. غَت معتربة

فردبا صلى بنا ، أما األعمى فذنو ال يرى، ألف اؼببصر لو كاف ُب ثوبو قباسة لرآىا وأزاؽبا، إف اؼببصر مقدـ: يقولوف: اعبواب
 ؟ما تقولوف، وعذره أنو ٓب يره، بثوب فيو قباسة

 .ٍب إذا ُوجد قباسة وٓب يرىا األعمى فذنو معذور، ىذا ليس دبقنع: اعبواب
حىت استقباؿ القبلة فبكن اؼببصرين ، الركوع والسجود وىذا ما لو عبلقة ابلبصر، أيًضا األعمى أيٌب ابلواجبات واألركاف

لكن ما هبعلنا نُنحيو عن اإلمامة ليس إسباـ الصفوؼ ألنو ليس من ، نفبكن ىذه أمور ُِتيأ لو من ِقبل اؼببصري، يوجهونو
. سووا صفوفكم: فبذمكانو أف يقوؿ. ىم الذين يهتموف بصفوفهم، إسباـ الصفوؼ مسئولية اؼبصلُت، مسئولية اإلماـ دائًما

 ؟.أو ال، ىل سووا الصفوؼ: ويسأؿ فبلانً 
 .ال تتعلق ابإلمامة، فهذه اؼبسألة تتعلق ابؼبصلي. معذور لكن ىذا، والسنة للمصلي أف ينير إٔب موضع سجوده

أف : فالصواب، يعٍت كلها مردودة عليكم، على كل حاؿ ال تبحثوا ىذه األشياء، حىت إذا مر أحد وٓب يشعر بو فهو معذور
 .ما داـ أنو أقرأ لكتاب هللا، اإلماـ أعمى أو بصَت كلو يعٍت على حد سواء

 ؟مطرد ىذا؟ يًااؼببصر أكثر حف: آخر شيء
 .والقرآف منقوش ُب قلبو، ردبا يكوف األعمى أحسن حفيًا، ال: اعبواب

 .أنتم أكثرًب من التعاليل وكلو غَت صحيح: على كل حاؿ
 ؟دبا تعللوف ىذا؟ يُقدـ اؼبتزوج على غَت اؼبتزوج: إف بعضهم قاؿ: ماذا لو قلت لكم

وذكروا أشياء يعٍت بعضها ، التقدٙب ُب اإلمامة ىذا غَت صحيح فكوف الزواج من مراتب، ليس ىناؾ علة صحيحة: اعبواب
ال  وما ذكره النيب ، ومقصودي هبذا الذي ذكرت أف أبُت أف ىذه اؼبراتب كافية، لكٍت ال أذكرىا لكم ُب ىذا، مضحكة
 .يُزاد عليو

 .وردبا يكوف األعمى أكمل وأخشع
 .ال مزيد على ما قالو النيب : على كل حاؿ اي إخواف

  َبِغي: -رمحو هللا  –قاؿ ادلؤلف  :َويَػنػْ
ـُ  - َما ـَ اْْلِ  .َأْف يَػتَػَقده
 .َوَأْف يَػتَػَراصه اْلَمْأُموُموفَ  -
 .َوُيْكِمُلوَف َاأْلَوهَؿ ِِبأْلَوهؿِ   -
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 ؟يتقدـ على من. ينبغي أف يتقدـ اإلماـ: ىذه عدة أشياء
 .حبيث يكوف أمامهم، يتقدـ على اؼبأمومُت: اعبواب

َبِغي: قولو  .وأف إمامتو صحيحة، يُفهم منها أنو لو ٓب يتقدـ فذف صبلتو صحيحة: َويَػنػْ
َبِغي: وعمدة اؼبؤلف ؼبا قاؿ أنو كاف يتقدـ  غاية ما ىنالك ىو فعل النيب ، أنو ال يوجد ىناؾ أمر أبف يتقدـ: َويَػنػْ

 وإمامة النيب ، ورد فعل ٓب يرد خبلفو: ؿوكونو ٓب يرد أمر نقو ، أنو هبب أف يتقدـ: الصواب: ولكن اي إخواف، أصحابو
نعم ُب أوؿ األمر كانوا يصلوف وإمامهم وسطهم لكن ىذا تغَت وصار . ُب عهده الزاىر ٓب وُبفظ أنو صلى بُت أصحابو البتة

َبِغي: فنستدرؾ على قوؿ اؼبؤلف، اإلماـ يتقدـ لعذر ومن ا، وأف تقدمو واجب إال من عذر، أف اغبكم أكثر من ذلك: َويَػنػْ
 .فهذا عذر، أف يكوف اؼبكاف ضيًقا

 وىذا أيًضا ال يتناسب مع أتكيد النيب ، حبيث ال يدعوا فروجات للشيطاف، أي يًتاصوا: َوَأْف يَػتَػَراصه اْلَمْأُموُموفَ : قولو
 .فذف الًتاص واجب ُب ظاىر السنة. ينبغي: ٍب نقوؿ

: ونقوؿ كما قلنا ُب اليت قلبها، ال يشرعوف ُب الصف الثا٘ب وُب الصف األوؿ مكافيعٍت : َوُيْكِمُلوَف َاأْلَوهَؿ ِِبأْلَوهؿِ : قولو
 .بل إكماؿ الصفوؼ واجب. ينبغي: أنو ال ُيكتفى بقولو

  َوَمْن َصلهى َفذًّا رَْكَعًة َخْلَف اَلصهفِّ ِلَغرْيِ ُعْذٍر َأَعاَد َصََلَتوُ : -رمحو هللا  –قاؿ ادلؤلف. 
 .رًداأي منف: َفذًّا: قولو
 .أي صلى وحده منفرًدا خلف الصف: رَْكَعًة َخْلَف اَلصهفِّ : قولو
لكن لغَت عذر فذنو يُعيد ، ال إشكاؿ فيو، إف كاف لعذر فاألمر مع عذره: اؼبؤلف يقوؿ: ِلَغرْيِ ُعْذٍر َأَعاَد َصََلتَوُ : قولو

، اء من يقف إٔب جواره فهنا ال يكوف وحدهصلى وكرب وقرأ الفاربة ٍب ج: دبعٌت؟ لكن إف صلى أقل من الركعة، الصبلة
إف صلى خلف الصف ركعة فأكثر فصبلتو ال : فانتبو للمسألة، لكنهم أيشبوف حيث ٓب يكملوا األوؿ، فصبلتو صحيحة

أف إكماؿ : ؼبا سبق، إف جاء أحد قبل أف يصلي الركعة فذف صبلِتم صحيحة لكنهم أيشبوف بعدـ إسباـ الصف، تصح
 .الصف واجب

فذذا كاف فبتلًئا فذف ، العذر أف يكوف الصف األوؿ فبتلًئا: اعبواب؟ ما العذر الذي يكوف ُب ىذا اؼبقاـ: ِلَغرْيِ ُعْذرٍ  :قولو
 ؟ماذا أريد هبذا الكبلـ، واعلم أف الصف األوؿ يبتلئ وينتهي ابنتهاء اؼبكاف اؼبعد للصبلة، ىذا عذر

فهل إذا وصل اؼبصلوف إٔب اؼبمر ، عن يبُت الصف وعن يساره فبرًاأريد أف أبُّت أنو ُب بعض اؼبساجد يضعوف : اعبواب
 ؟صل ُب اؼبمر وال تصل ُب الصف الثا٘ب: أو نقوؿ؟ انتهى الصف

فذذا وصل اؼبصلوف إٔب اؼبمر اعبانيب ىذا فذنك تبدأ ابلصف ، وىذا عذر، أف اؼبمر ىذا ليس مكااًن للصبلة: الواقع: اعبواب
بل ، أو يتكلف سجادة يضعها على ىذا اؼبمر ويصلي أف ىذا ليس من حقو، صلوف ُب اؼبمروكوف بعض إخواننا ي، الثا٘ب

 .ىذا طريق عاـ للذين ىبرجوف فبل تغلقو عليهم
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 ؟ما الذي جعلو يُعيد؟ ما الذي نقص فيها: َأَعاَد َصََلَتوُ : قولو: نعود للمسألة
َل صَلة ]: يقوؿ والنيب ، ىذا أخل هبا من غَت عذرو ، الذي جعلو يُعيد اإلخبلؿ ابؼبصافة فاؼبصافة واجبة: اعبواب

صحابًيا يصلي خلف الصف  ورأى النيب ، أنو نفي للصحة - ال صبلة -واألصل ُب النفي ، [دلنفرد خلف الصف
 .اغبكم فيو إعادة وبطبلف صبلة، فاغبكم كما ترى ليس ابلسهل، فأمره أف يُعيد

  َصلهْيُت َمَع اَلنهيبِّ  ]: ُن َعبهاسٍ َوقَاَؿ ِابْ : -رمحو هللا  –قاؿ ادلؤلف  ٍَلة فَػُقْمُت َعْن َيَسارِِه فََأَخَذ ِبَرْأِسي ، َذاَت لَيػْ
 .ُمتػهَفٌق َعَلْيوِ   [ِمْن َورَاِئي َفَجَعَلِن َعْن َِيِيِنِو 

ف عن يسار النيب أنو وق: وفبا حصل، وحصلت ُب تلك الليلة أشياء كثَتة، ؼبا ابت عند خالتو ميمونة، اغبديث معروؼ
. 
فدؿ ىذا على أف كوف اإلنساف عن يبينو ىذا ىو اؼبكاف الصحيح : فََأَخَذ ِبَرْأِسي ِمْن َورَاِئي َفَجَعَلِن َعْن َِيِيِنوِ : قاؿ

 .لبلئتماـ
  َوقَاَؿ : -رمحو هللا  –قاؿ ادلؤلف [  َقَاَمَة فَاْمُشوا ِإذَل اَلصهََلِة َوَعل ْعُتْم َاْْلِ َوََل ، ْيُكْم اَلسهِكيَنُة َواْلَوقَارُ ِإَذا ْسَِ

 .ُمتػهَفٌق َعَلْيوِ   [َوَما فَاَتُكْم فََأَتُّوا ، َفَما َأْدرَْكُتْم َفَصلُّوا، ُتْسرُِعوا
واؼبقصود أنو أيٌب إليها هبيئة تناسب ، والوقار ُب الباطن، السكينة ُب الياىر، إف السكينة والوقار بينهما فرؽ: سبق أف قلنا

 .وكذاؾ الوقار يعلو داخلو ويعلو قلبو، فياىره ساكن ال يعبث وال وبرؾ ربريًكا ال يليق ابلصبلة، بلةالص
سبق أف ذكران أيًضا أف بعض أىل العلم رخص ُب السرعة القليلة اليت ال ُتذىب : َفَما َأْدرَْكُتْم َفَصلُّوا، َوََل ُتْسرُِعوا: قاؿ
رخص بعضهم أنو يسرع اػبطى حىت يدرؾ : ٍب ركع اإلماـ فكما قلت، طواتكذنساف مثبًل بينو وبُت الصف خ،  وقاره
 .من غَت ُفحش ُب ذلك. الركعة
  ِْمِذيِّ : -رمحو هللا  –قاؿ ادلؤلف ـُ َعَلى َحاؿٍ  ِإَذا] : َوِف الرتِّ َما َكَما َيْصَنُع  فَػْلَيْصَنعْ ، أََتى َأَحدُُكُم الصهََلَة َواْْلِ
ـُ  َما  .[اْْلِ

 ؟إذا جاء واإلماـ قائم ماذا يفعل، إذا جاء واإلماـ على حاؿ: ثانتبو للحدي
 ؟إذا جاء واإلماـ ساجد ماذا يفعل، يصلي قائًما معو: اعبواب
وهبذا تعرؼ اػبطأ الذي يقع فيو بعض اؼبصلُت حينما أيٌب واإلماـ ، واإلماـ جالس بُت السجدتُت كذلك، يسجد: اعبواب

، يرفع ويقـو ٍب يكرب، وردبا يتشاغل بساعتو أو جبوالو حىت يرفع اإلماـ، ييل قائًماساجد أو بُت السجدتُت أو كبو ذلك 
فبل تفوِتا بقياـ يعٍت ال تستفيد ، كلها أعماؿ صاغبة،  ال تفوت نفسك ىذه السجدة وىذه اعبلسة بُت السجدتُت: فنقوؿ

مَ  فَػْلَيْصَنعْ  ]: ادخل معو كما قاؿ ُب اغبديث، منو ـُ َكَما َيْصَنُع اْْلِ  .[ا
 ؟أو ال يستثٌت، ىل ُيستثٌت من ذلك شيء
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، وكاف يؤمل صباعة أخرى، على الصحيح ُيستثٌت من ذلك إذا وجد اإلماـ على حاؿ ال يُدرؾ هبا اعبماعة: نقوؿ: اعبواب
 ؟كيف ذلك،  أنو ال يدخل معهم: فعلى الصحيح

فهل ، أو ُب التشهد األخَت، ُب السجدات األخَتةأو جاء واإلماـ ، ، جاء بعد أف رفع اإلماـ من الركعة األخَتة: اعبواب
 ؟أو فاتتو، أدرؾ اعبماعة ىنا

ما دمت تنتير : ففي ىذه اغباؿ على الصحيح نقوؿ، بركعة: اعبواب؟ ألف اعبماعة دباذا ُتدرؾ، فاتتو اعبماعة: اعبواب
وىذا الذي قرره شيخ ، الصحيحىذا ىو . بل انتير حىت يسلم اإلماـ وأنشئ صباعة أخرى، صباعة أخرى فبل تدخل معهم

وأما ما ورد من كبلـ بعض أىل العلم على خبلؼ ذلك ونسبة ىذا إٔب السلف ، ُب ىذه اؼبسألة -رضبو هللا  -اإلسبلـ 
وإذا ٓب يدرؾ ، وعندان اغبديث احملكم أف الصبلة ُتدرؾ بركعة. بل ىذا عن بعضهم، ليس عن صبيعهم: فهذا كما قلت لك
 .-وهللا أعلم -ـ يفوت بو اعبماعة خبلؼ السنة ركعة فدخولو مع إما

أف من أتى وإمامو على حاؿ فليدخل معو إال ما استثنينا من إنساف ٓب يدرؾ شيًئا ُتدرؾ بو الصبلة وكاف يؤمل : واحلاصل
 ؟ُعلم من ىذا التقرير أنو إذا كاف ال يؤمل صباعة جديدة فماذا يقاؿ. أف يدخل ُب صباعة جديدة

وغلب على ظنو أنو لن ، يعٍت جاء واإلماـ ُب التشهد األخَت واؼبسجد انتهى الداخلوف إليو، دخل معهميقاؿ ا: اعبواب
 .وبعض الشيء أحسن من ال شيء، ادخل معو: فيقاؿ، أيٌب أحد

 .نسأؿ هللا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصاحل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


