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 .  أجمعين وصحبه آله وعلى ، محمد نبينا على وسلم اهللا وصلى ، العالمين رب هللا الحمد

  .  فقطْ يسارِه عن وال:  تعالى اهللا رحمه المؤلف قال����
 وإذا ، يمينه خلو مع اإلمام يسار عن صلى المأموم أن قدر لو لكن ، اإلمام يمين عن المأموم يكون أن األصل

 وصالتهم ، اليسار عن  ومجموعة ، اليمين عن مجموعة يصف أن يجوز أنه تقدم فقد أحد يمينه عن كان
 فيها وقع المسألة هذه ، يمينه خلو مع يساره عن وقفوا إذا المشكلة لكن ، واسعا المكان كان لو حتى ، صحيحة

 :  قولين على ، عليهم اهللا رحمة العلم أهل بين خالف

 ركعة صلى إذا الصالة تصح فال،  يمينه خلو مع اإلمام يسار عن المأموم يقف أن يصح ال أنه:  األول القول
 .  المذهب مفردات من وهو الحنابلة إليه ذهب ، منفردا

 :  األدلة

 فأتى الليل من سلم و عليه اهللا صلى النبي فقام ميمونة خالتي عند ليلة بت:(  عباس ابن عن : األول الدليل
 ولم الوضوءين بين وضوءا توضأ ثم شناقها فأطلق القربة فأتي قام ثم،  نام ثم ويديه وجهه غسل ثم،  حاجته

 فقمت فصلى فقام،  فتوضأت له أنتبه كنت أني يرى أن كراهية فتمطيت فقمت،  فصلى قام ثم،  أبلغ وقد يكثر
 يسار عن يقف أن للمأموم يجوز ال أنه على هذا فدل ؛  عليه متفق..) يمينه عن فأدارني بيدي فأخذ يساره عن

 .  يمينه خلو مع اإلمام

 فأدارني بيدي فأخذ وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول يسار عن قمت حتى ئتج ثم.. ( جابر حديث: الثاني الدليل
،  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول يسار عن فقام جاء ثم فتوضأ صخر بن جبار جاء ثم،  يمينه عن أقامني حتى
  . مسلم أخرجه..)  خلفه أقامنا حتى فدفعنا جميعا بيدنا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فأخذ

 ، صحيحة فصالته ذلك فعل ومن ، يمينه خلو مع اإلمام يسار عن المأموم يكون أن يصح أنه:  الثاني القول
 وصوبها ، اهللا رحمه قدامة ابن اختارها رواية في والحنابلة والشافعية والمالكية الحنفية:  الجمهور مذهب وهذا

 .  اإلنصاف صاحب

 :  األدلة

 صحيحة غير يمينه خلو مع اإلمام يسار عن المأموم صالة كانت ولو ، األول القول أصحاب أدلة :األول الدليل
 وسلم عليه اهللا صلى النبي يسار عن صالتهما من جزءا أديا قد ألنهما ؛ عباس وابن جابر صالة صحت لما ؛
 ، اإلمام يمين عن المأموم يكون أن األفضل لكن ، صحيحة هنا الصالة أن على يدل وهذا ، يمينه خلو مع ،
 . الفاضل المكان في يكونوا حتى يمينه عن وجعلهم أدارهم إنما ، وسلم عليه اهللا صلى النبيو
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 يقف أن ويجوز ، أصال موقفا كان فإذا ، أحد يمينه عن كان إذا للمأموم موقف اإلمام يسار أن : الثاني الدليل
 .  احد يمينه عن يكن لم ولو المأموم فيه يقف أن فليجز ، المذكور الحال في المأموم فيه

 :  الراجح

 لكن ، صحيحة صالته فإن ، يمينه خلو مع اإلمام يسار عن المأموم صلى لو أن ، أعلم واهللا ، الثاني القول هو
 لفعل مخالفة فيه وألن ، وأصحابه وسلم عليه اهللا صلى النبي من الدائم الفعل خالف ألنه ؛ مكروه إنه:  يقال قد

 من صالة بإبطال القول أما ، يمينه عن وجعلهما ، عباس وابن جابرا أخذ حينما ، وسلم عليه اهللا صلى النبي
 لكنها صحيحة ذكروها التي األدلة وهذه ، صريح دليل إلى فيحتاج ، يمينه خلو مع اإلمام يسار عن صالة
 .  الوجوب على يدل ال والفعل ، أفعال مجرد وهي ، المقصود في صريحة ليست

 .  خَلْفَه الْفَذُّ وال:  قال ثم����

 خلف منفردا اإلنسان يصلي أن يصح وال ، اإلمام إال ثمة يكن لم إذا اإلمام خلف الفذ يصلي أن يصح وال:  أي
 .  صحيحة غير الحال هذه في وصالته ، الصف في فرجة وجود مع الصف

 :  أقوال ثالثة على ، العلم أهل بين خالف محل فيه فرجة وجود مع الصف خلف المنفرد وصالة

 من وهو ، الحنابلة إليه ذهب ، فيه فرجة وجود مع الصف خلف المنفرد صالة تصح ال أنه:  األول القول
 .  مالك لإلمام قوال ويروى،  المذهب مفردات

 :  األدلة

�[ قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، شيبان بن علي عن : األول الدليل��� أخرجه ]א��!�"�!��
� �د��
 األلباني المتأخرين ومن ، البوصيري وصححه ، اهللا رحمه أحمد اإلمام إسناده وحسن ، ماجه وابن أحمد اإلمام

 صحة ، الصحة نفي على فيحمل ، هنا سائغ غير وهذا ، الوجود نفي على يحمل أمره أول في والنفي:  قالوا ،
 .  الصف خلف المنفرد صالة

 ، الصف خلف وحده يصلي رجال رأى ، وسلم عليه اهللا صلى النبي أن" ، معبِد بن وابصة عن : الثاني يلالدل
 ، خزيمة ابن وصححه ، وإسحق أحمد اإلمام إسناده وقوى ، داود وأبو أحمد أخرجه" صالته يعيد أن فأمره

 والنبي ، صحيح ثابت فالحديث ، جميعا اهللا رحمهم داود أبو وحسنه ، ثابت:  أحمد اإلمام وقال ، واأللباني
 الصالة بإعادة يؤمر أن يمكن وال ، صالته يعيد أن الصف خلف صلى الذي الرجل أمر ، وسلم عليه اهللا صلى

 .  صحيحة غير صالته كانت إذا إال

 فهو ، عليهم اهللا رحمة العلم أهل جمهور إليه وذهب ، صحيحة الصف خلف المنفرد صالة أن:  الثاني القول
 .  رواية في والحنابلة ، والشافعية والمالكية الحنفية هبمذ

 :  األدلة
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 ، ورائه من أدارهما وسلم عليه اهللا صلى النبي فإن ، عباس وابن ، جابر حديث:  السابقة األدلة : األول الدليل
 مال وإال ، صحيحة الصف خلف المنفرد صالة أن على فدل ، الصف خلف انفردوا قد الحالة هذه في وهم

 .  خلفه من أدارهم

 في يكون أن به المراد وليس ، فوق فما ركعة المنفرد صلى إذا فيما مفروضة المسألة بأن:  استداللهم ونوقش
 .  إدارة مجرد وهذه ، يضر ال هذا ، الصف خلف لحظات

 منفردا التهفص ، بها يتعلق وما وشروطها وواجباتها الصالة بأركان جاء قد المصلي هذا أن : الثاني الدليل
 وتكميل ، الصف تكميل باب من الصف في ووجوده ، المكان في اإلمام عن اختالف هو إنما الصف خلف

 .  الصريح النص مقابل في التعليالت وهذه ، صحيحة فصالته ، واجبا ليس:  يقولون قد الصف

 الحنابلة إليه ذهب ، تصح ال عذر وبدون ، العذر مع صحيحة الصف خلف المنفرد صالة أن:  الثالث القول
 .  اهللا رحمهم وشيخنا تيمية ابن اإلسالم شيخ اختارها رواية في

 :  األدلة

 تدل التي ، الحنابلة أصحاب بأدلة عذر لغير الصف خلف المنفرد صالة بطالن على استدلوا : األول الدليل
 .  عذر لغير الصف خلف منفردا كان إذا الصالة صحة عدم على

 ألن ؛ هنا صحيحة فصالته ، فرجة الصف في يجد ال كأن ، معذورا كان إذا صالته صحة أما : الثاني الدليل
َ����ُ��
َ����ُ��{{{{ يقول وتعالى تبارك واهللا ، العذر مع تسقط الواجبات
��ُ����َ
��ُ����َ
    ���������������� يقول وسلم عليه اهللا صلى والنبي }}}}����َ�َ���ُ������َ�َ���ُ������َ�َ���ُ������َ�َ���ُ��    ������������    ����
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 مكان أمامه وليس ، ممتلئ الصف ، المكلف ةاستطاع قدر وهذا ]א	�ط.�מ�
 . 

 استقبال على قادر غير كان إذا اإلنسان فإن ، العذر مع تسقط وشروطها الصالة واجبات أن : الثالث الدليل
 فيسقط ، األول الصف في يكون أن على قادر غير كان إذا فكذلك ، العورة ستر وكذلك ، صالته تصح ، القبلة

 التي بالواجبات فكيف ، بالعذر تسقط الصالة في التي والواجبات الشروط كانت وإذا ، أيضا الواجب هذا
 .  ؟ للصالة

 :  الراجح

 كان وإن ، صحيحة صالته فإن لعذر كان إن الصف خلف المصلي انفراد أن ، أعلم واهللا األخير القول هو
 وابصة حديث صحة إلى ذهبنا إذا ألنا ؛ األدلة به تجتمع الذي وهذا ، صحيحة صالته فإن ، عذر لغير انفراده

 بترك يعذر اإلنسان فإن العذر حال في وأما ، األدلة هذه تقتضيه بما نقول أن بد فال ، شيبان بن وعلي ،
 .  الصف في فرجة وجود لعدم االصطفاف بترك يعذر فهنا ، والشروط الواجبات

 :  الصف في فرجة يجد لم لمن حلوال ذكروا ، وغيرهم الحنابلة

 .  المذهب من الصحيح وهذا ، اإلمام بجانب يصف أن:  أوال
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 :  أمور بمجموعة انتقد وهذا

 .  القبلة من باب ثمة يكن لم إن ، الناس رقاب تخطي إلى سيؤدي أنه -أ

 ، لوحده منفردا اإلمام يكون أن:  الخارجي الصالة شكل ألن ؛ الخارجي الصالة لشكل تغييرا فيه أن -ب
 .  لوحده اإلمام ينفرد لم اإلمام فإن ، بجانبه المصلي هذا صف وإذا ، هخلف والمأمومون

 تماما يزول حتى ، الخ..  والرابع الثالث وكذلك ، بجانبه يقوم أن إلى آخر شخص جاء إذا يؤدي هذا أن -ج
 .  الجماعة شكل

 فإنه نبه إذا أنه حاباألص وعند ، فالن يا معي ارجع:  له ويقول شخص إلى فيأتي ، شخصا ينبه أن:  ثانيا
 .  والحنابلة والشافعية الحنفية به قال والتنبيه ، يرجع أن المنبه على يجب

 نقال فيه ألن ؛ يرجع أن عليه يجب ال:  وقالوا ، اهللا رحمه اإلسالم شيخ كالم ظاهر وهو ، هذا شيخنا انتقد وقد
 في فرجة يجعل أو ، الصف في ارتباكا سيحدث وألنه ، المفضول المكان إلى الفاضل المكان من لإلنسان
 من يتحرك كامال الصف أن إلى سيؤدي فإنه ، الصف وسط في المنبه كان إذا ألنه ؛ االرتباك يحدث ، الصف

 نبهه إذا يرجع أن يجب فال ، أيضا إشكال وهذا ، الصالة طول الفرجة تبقى أن أو ، الحاصلة الفرجة سد أجل
 تتضرر ال عبادته كانت إذا نعم ، غيره أجل من عبادته في نقصا يحدث أن اإلنسان على يجب ال إنه ثم ،

 .  عبادته في والضرر النقص إلى سيؤدي هنا لكن ، أخاك انفع:  يقال أن فيمكن

 في والحنابلة ، الصحيح في الشافعية إليه ذهب والجذب ، إليه األمامي الصف من شخصا يجذب أن:  ثالثا
 .  السابقين الحلين بعد األمام من شخصا يجذب إنه:  واوقال ، الكراهة مع المذهب

 :  األدلة

 إليه فليختلج أحدا يجد فلم جاء من" : قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن،  حبان بن مقاتل عن:  األول الدليل
   . مرسل ألنه ؛ ضعيف وهذا ، الجذب واالختالج ، المراسيل في داود أبو رواه" الصف من رجال
 وهو،  البيهقي أخرجه ، ) رجال جررت أو الصف في دخلت هال( : قال ، مرفوعا وابصة عن:  الثاني الدليل
 .  متروك وهو،  السري إسماعيل فيه ألن ؛ ضعيف حديث

 .  رواية في والحنابلة والمالكية الحنفية إليه ذهب ، أحدا يجذب ال أنه:  الثاني القول

 :  األدلة

 إلى الفاضل من له وتأخيرا ، المجذوب هذا على اعتداء فيه أن:  منها ، حاذيرم عدة إلى سيؤدي الجذب أن -
 بعض إلى بعضهم سينضم ألنه ؛ كامال للصف وإشغاال ، وخلال الصف في فرجة وإيجاد ، المفضول

 .  خشوعهم أذهب وربما ، وإشغال تشويش وهذا ، ويتحركون

 :  الراجح

 .  أحدا يجذب ال أنه ، الثاني القول
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 .  أحد يأتيه حتى يصلي أال:  عاراب

 أخرى جماعة يجد لن وربما ، الجماعة وتفوته ، كاملة الصالة فستفوته أحد يأته لم إن ألنه ؛ صحيح غير وهذا
�	0ود�و�2ن�0/�מ�%ذא[ وسلم عليه اهللا صلى قال ولهذا ؛ الناس مع يدخل بأن جاء إذا مأمور والمكلف ،


.�מ�%ذא[ وقال ]��/-��.دو4-�و��،��-	0دوא	��

-�،�وא�و5-��א�	'����و7��'מ��-
�وא�א56-��
 .  الناس مع ويصلي يدخل أن عليه فيجب ، أمر وهذا]��(�
وא��-�'מ�و
-�،����وא�)د�'�מ

 ؛ اهللا شاء إن  صحيحة وصالتك منفردا صل ، النصوص عليه تدل الذي وهذا ، منفردا يصلي أن:  خامسا
 . باالنفراد ذورمع وأنت ، استطاعتك قدر هذا ألن

 أنه لو لكن ، لهم إشغاال ذلك في ألن ؛ التقريب عدم األولى ؟ بعض إلى بعضهم الناس قربِ:  للمنفرد يقال هل
 .  فال الصف وسط في أما  ، به بأس ال:  يقال ربما ، واحدا أو اثنين الصف آخر في قرب

 .  امرأةً يكون أن الإ الصفِّ خَلْفَ أو:  قال����

 يكون أن إال:  يريد المؤلف كان فإن ، أشياء يحتمل هذا وقوله ، امرأة الصف خلف المنفرد يكون أن إال:  أي
 عليه دل وقد ، فيه إشكال ال ، صحيح فهذا ، الرجال صف خلف تصلي ألنها ؛ امرأة الصف خلف المنفرد
 اهللا صلى النبي فإن ، مليكة جدته بيت في ، وسلم عليه هللا صلى النبي صالة في ، عنه اهللا رضي أنس حديث

 فهذا الرجال صف خلف المرأة انفردت فإذا ، ورائهم من والعجوز ، معه واليتيم أنس وقام ، قام وسلم عليه
 انفردت لو أنه - المؤلف مراد غير كان وإن - يحتمل واللفظ ، فيه إشكال ال صحيحة وصالتها ، موقفها
 يرون عندنا األصحاب ألن ؛ مراد غير الظاهر فهذا ، صحيحة صالتها فإن لوحدها النساء صف خلف المرأة

 فإذا ، تماما الرجل مثل فهي ، صحيحة غير صالتها فإن ، لوحدها النساء صف خلف المرأة انفردت إذا أنه
 .  تماما كالرجل فهي لعذر انفردت وإن ، صحيحة غير صالتها فإن ، الصف في فرجة وجود مع انفردت

 .  صفِّهِن في تَقفُ النساء وإمامةُ:  قال����

 روى لما ؛ سنة للنساء بالنسبة الجماعة أن والحنابلة الشافعية مذهب وهو العلم أهل أقوال من الراجح أن تقدم
 .  بالنساء يصلين كن أنهن ، سلمة وأم عائشة حديث من والبيهقي الدارقطني

 .  وسطهن في النساء إمامة تقف

 ، كاإلجماع فكان ، ينكر ولم انتشر صحابية فعل وهو ، عنهن اهللا رضي سلمة وأم عائشة فعل هذا ألن -١
 .  وغيره النووي صححه كما ، ثابت سلمة وأم عائشة وفعل

 .  لإلمامة أستر ألنه -٢

 كانت فإذا ، عورة ألنها ؛ مثله فالمرأة ، وسطهم لييص العراة إمام أن تقدم وقد ، العراة إمام على قياسا -٣
 كونها ألن ؛ يصح فإنه أمامهن اإلمامة انفردت لو لكن ، لها وأحفظ أستر كان النساء وسط وصلت عورة
 .  الوجوب باب من وليس االستحباب باب من النساء وسط تصلي
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 .  النساء ثم بيانالص ثم الرجاُل ويليه:  قال����

 :  الترتيب هذا أدلة

 ]وא���;�א:2�מ�)و�و�
�'מ���9�8�9[ قال ، الصحيح في كما ، وسلم عليه اهللا صلى النبي أن :األول الدليل
 . اإلمام خلف يكونون فوقُ فما فالبالغون

 أفضل صالته واجبة تهصال والذي ، واجبة غير يبلغ لم من وصالة ، واجبة هؤالء صالة أن : الثاني الدليل
 افترض مما إليه أحب بشيء عبد إليه تقرب ما وجل عز فالرب ، هذا في إشكال ال ، نافلة صالته الذي من

 ركعة المائة هذه ستكون فهل ، ركعة مائة اإلنسان صلى لو ولهذا ؛ النوافل من اهللا إلى أحب فالفرائض ، عليه
 .  نافلة وتلك فريضة هذه ألن ؛ أفضل الظهر صالة ؟ مثال الظهر صالة من أفضل

 ففتحوا ، قراءته في عليه ُأرتج أو ، صالته في خطأ لإلمام حصل وربما ، وأعقل أضبط أنهم : الثالث الدليل
 . غيرهم من أولى بالتقديم فهم ، فخَلَفوه فاستخلفهم صالته في شيء له حصل أو ، عليه

�� و!�"��[ وسلم عليه اهللا صلى قال كما ، بعيد النساء موقف نأل ؛ بعدهم النساء ثم ، الصبيان ذلك بعد يأتي
 مع المرأة تجتمع أن في خير وال ، لها خيرا كان الرجل عن المرأة بعدت وكلما ])و��-�و��4-�،�="�4-�א��	->
 عائشة قالت كما ، تراه وال يراها ال ، الرجل عن بعيدة المرأة تكون أن الخير كل الخير بل ، أبدا الرجل

 .  وغيرها

 إذا ألنه ؛ صالحا صحيحا غرضا يؤدي فهو ، المصالح باب من هذا ؟ والنساء الرجال  بين حاجز يوضع هل
 وفي سجودها في راحتها وتأخذ ، لوجهها كاشفة تصلي المرأة فإن ، والنساء الرجال بين حاجز ثمة كان

:  قائل قال فإن ، لها إحراج فيه يكون قد هفإن ، حاجز ثمة يكن لم إذا وأما ، وصالتها نافلتها وفي ، ركوعها
 النبي عهد في يكن لم:  فيقال ، بهذا البعض يحتج كما ، وسلم عليه اهللا صلى النبي عهد في يكن لم هذا

 الشريعة منها تمنع ال المصالح كانت وإذا ، مصالح فهذه إذن ، بها تأتوا فال ، مكيفات وال ، أيضا مكبرات
 المصلين يزعجون فال ، أطفال معها كان وربما ، حريتها المرأة تأخذ أن أجل من جزحا يوضع أن يمنع فماذا

 .  جميعا الناس لصالة مصلحة فيه بل ، يضر وال ينفع هذا ،

 أن يجوز ال فإنه ، اإلمام خلف وصلى ، متوضئا الصبي جاء لو ؟ يؤخرون فهل الكبار على الصبيان تقدم إذا
 أبي عند جاء كما ، به أحق فهو ، غيره إليه يسبق لم ما إلى سبق ألنه ؛ حالراج على الموقف هذا عن يزال
 عنه منهي فهذا ، فيه ليصلي المسجد في مكانا يحجز أن وال ، المسجد في يتحجر أن ألحد وليس وغيره، داود

 :  مفاسد فيه المكان هذا عن الصبي وتأخير ، به أوله فكان ، مكان في وصلى ، متقدما جاء قد الصبي وهذا ،

 ، الصالة يحب الصبي كان إذا خاصة ، أخره الذي على نفسه في سيجد الطفل ألن ، نفسية مفسدة فيه:  أوال
 .  عليه شيء نفسه في فسيقع ، اليسار أو اليمين في جعله أو ، الخلف إلى فأخره اإلنسان هذا أتى ثم ، لها وتقدم
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 الصف آخر إلى الصبيان وتأخر ، أخروه صبيا رأوا إذا أنهم ، أول الناس يفعل كان كما فُعل إذا أنه:  ثانيا
 فرصة له تهيأت لكن ، ليصلي جاء إنما الصبي كان لو حتى ، تركوها أو صالتهم في فسيلعبون ، واجتمعوا

 في يزال ال:  القضية هذه في اهللا رحمه شيخنا ويقول ، صالته ويترك الصبيان  مع يلعب أن فيمكن ، اللعب
 يجوز ال:  ويقول ، المسألة في يشدد وكان ، - صغير وهو - األول الصف من أخرني رجل ىعل شيء نفسي
  .  صحيح وكالمه ، يؤخره أن الصبي تقدم إذا ألحد

  
  
 

 .  كجناِئزِهم النساء ثم الصبيان ثم الرجاُل ويليه:  قال����

 إلى التقديم ؟ اإلمام إلى أو القبلة إلى التقديم هل لكن ، النساء ثم لصبيانا ثم الرجال يقدم أنه الجنائز ترتيب
 قصة في أنس حديث في كما ، وراءهم النساء ثم ، وراءهم الصبيان ثم ، الرجال اإلمام أمام فيكون ، اإلمام
 .  فذٌّفَ..  امرأةٌ أو كافر إال معه يقفْ لَم ومن:  قال ثم.  مليكة جدته بيت في النبي صالة

 صالته فإن ، فرجة الصف وفي ، الصف خلف منفردا كان فإن ، منفردا فيعتبر ، كافر إال معه يقف لم من
 بجانبه صلى فإذا ، كفار عشرية االثنا الروافض ؟ كافرا يكون كيف:  قائل يقول قد لكن ، صحيحة غير

 مسبة أو ، اهللا بمسبة إما ، صالةال ترك غير بمكفر ، ردته يعلم من أو ، صحيحة غير صالته فإن رافضي
 باز ابن للشيخ مقطعا سمعت وقد ، منفردا يعتبر فإنه بجواره صلى فإذا ، المكفرات من مكفر بفعل أو ، رسوله
 ، كفار وكلهم ، باطنية هؤالء:  وقال ، عشرية االثني وعن اإلسماعيلية وعن النصيرية عن يتكلم ، اهللا رحمه

 .  اهللا غير يعبدون بل ، اهللا يعبدون ال  وهم

 أهل من ليست المرأة ألن ؛ أيضا صحيحة غير صالته فإن ، امرأة إال بجانبه يصل لم من" : امرأة أو" وقوله
 عقيل ابن اختاره وجه في الحنابلة وذهب ، اهللا رحمهم ، الحنابلة مذهب من المشهور هو وهذا ، المصافة
 قال ثم ، صحيحة صالته فكانت ، صالته تصح مفترض بجوار صف ألنه ؛ صحيحة صالته أن:  اهللا رحمهم

 لو اإلنسان أن بدليل ، مصافته تصح ال إمامته تصح لم من كل فليس ، والمصافة اإلمامة بين فرقا ثمة إن: 
 القول على -  فاسق بجانبه صلى ولو ، إمامته تصح ال األمي هذا كان وإن ، صالته صحت أمي بجانبه صف
 صحة عدم اإلمامة صحة عدم من يلزم فال ، إمامته تصح وال ، مصافته تصح نهفإ - إمامته صحة بعدم

 .  لها التعرض ينبغي مسألة وهذه ، المصافة

 .  ؟ الرجل صالة حكم فما ، له محاذية أمامه أو الرجل بجوار المرأة صلت لو

 .  والحنابلة والشافعية المالكية مذهب فهو ، صحيحة صالته أن على:  الجمهور

 :  دلةاأل
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 وإني يصلي سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول رأيت لقد واهللا( ، عنها اهللا رضي عائشة حديث :األول الدليل
 عليه اهللا صلى اهللا رسول فأوذي أجلس أن فأكره الحاجة لي فتبدو مضطجعة القبلة وبين بينه السرير على
  . عليه متفق)  رجليه عند من فأنسل وسلم
 وأنا حذاءه وأنا يصلي سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول كان: ( قالت الحارث بنت يمونةم عن :الثاني الدليل

 ذهب أو ، اذهبي أو ، قومي:  لها قال وما ،)  الخمرة على يصلي وكان سجد إذا ثوبه أصابني وربما حائض
 .  الشكل بهذا وهما يصلي كان بل ، آخر مكان إلى هو

 إليه ذهب وهذا ، تصح ال صالته فإن ، بحذائه أمامه أو ، الرجل بجوار أةالمر كانت إذا أنه:  الثاني القول
 .  الحنابلة عند قول وهو،  اهللا رحمهم الحنفية

 :  األدلة

 فربما ، امرأة أمامه صلت إذا واإلنسان ، وأسبابها الشهوة موارد من شيء فيها يكون أال ينبغي الصالة أن -
 في خاصة ، المكي الحرم في يقع ربما وهذا ، بجواره صلت إذا لكوكذ ، شهوته وتحركت ، نفسه في أثرت

 .  ضرورة لكنها ، لالختالط تسويغا هذا وليس ، هذا العظيم الزحام مع ، المطاف

 :  الراجح

 من شيء فيها يقع الصالة وكون ، اإلبطال على دليل وال ، صحيحة صالته أن ، أعلم واهللا األول القول هو
 وال ، صالته صحت صالته أثناء شهوته في فكر اإلنسان أن لو ولهذا ؛ يبطلها ال لتفكيرا أو الشهوة موارد
 عليه اهللا صلى النبي فإن ، عنه وجل عز اهللا عفا مما هذا فإن شيء نفسه في يحدث اإلنسان وكون ، يضره

?<���89?0?-و?ز?�و?0?ل?<�7?ز?<�א��A<,?�%@ن?<[ وقوله ]7��,�א	�'�4وא�و
-�وא��	�-ن�א�"ط(�:
�7�8 8[ قال وسلمC:�->?
?7�
Eْ?F>?2�9,9?د*�-?�?	C G�A(�،�-?
 أو يفعل لم ما يضره لم بشيء نفسه يحدث اإلنسان فكون ]*?'?��9,9�A<ْמ�)Aْو�،�*��9,9?ْ.
?ْل��Aْמ�

 .  يتكلم

 .  أحدهما حدثَه علم من أو:  قال����

 وصالة صالته فإن ، نفسه حدث يعلم هو كان أو ، تصح ال صالته فإن ، اآلخر حدث  يعلم أحدهما كان إذا
:  الراجح القول على وأما ، الصف في فرجة وهناك الصف خلف منفردين كانا إذا هذا ، تصح ال بجانبه من
 يعلم لم ولو ، صحيحة فصالته ، محدث أنه يعلم وهو ، محدث بجواره وصلى ، فرجة الصف في يكن لم لو

 من صالة فإن وصلى نفسه بحدث علم لو أنه:  الراجح وعلى ، صحيحة فالصالة ، بجواره من وال المحدث
 . أيضا صحيحة بجانبه

 .  ففَذٌّ فرضٍ في صبِي أو:  قال����

 .  تصح ال صالته فإن صبي صافه إذا
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 صحيحة المصافة فإن نفل في مصافته كانت فإن ، نفل في أو فرض في تكون أن إما الصبي مصافة أن وليعلم
 :  قولين على اهللا رحمهم العلماء اختلف فقد ، فرض في المصافة كانت إن وأما ،

 .  والشافعية والمالكية الحنفية:  الجمهور إليه ذهب ، صحيحة الصبي مصافة أن:  األول القول

 :  األدلة

 عليه اهللا صلى فإنه ، مليكة جدته بيت في النبي صالة قصة في ، عنه اهللا رضي أنس حديث : األول الدليل
 أن:  فالجواب ، فرض في وليس نفل في هذا:  قائل قال فإن ، خلفه صليا والصبي وأنسا ، إماما صلى وسلم

 وال ناآل معه صف:  يقل لم وسلم عليه اهللا صلى النبي وكون ، بدليل إال ، الفرض في ثبت النفل في ثبت ما
 .  مصافته جواز على يدل فإنه ، آخر موضع في يصرح ولم ، الفريضة في مصافته تصح

 ومن ، وواجباتها وأركانها الصالة شروط وفعل ، مميزا كان إذا ، صحيحة الصبي صالة أن : الثاني الدليل
 .  غيره صالة إبطال على الدليل فما ، غيره ومع لغيره صالته صحت لنفسه صالته صحت

 .  المذهب مفردات من وهو ، اهللا رحمهم الحنابلة إليه ذهب ، صحيحة غير الصبي مصافة أن:  الثاني قولال

 :  األدلة

 .  صالته تصح فال ، الكمال أهل من ليس معه صف الذي وهذا ، الكمال باب من والمصافة الصالة أن : األول

 .  مصافته تصح فال ، ةواجب فرض هذا الكبير وصالة ، نفل الصبي صالة أن : الثاني

 الحصر على دليل ال لكن ، النافلة صالة على يحصرونه قد النص كان وإن ، النص مقابل في تعاليل هذه وكل
 .  السابقة للقاعدة ؛

 :  الراجح

 .  المقصود في وصراحته أنس لحديث ؛ أعلم واهللا ، الصبي مصافة صحة

 . اإلمامِ يمينِ عن وإال دخَلَها فُرجةً وجد ومن:  قال����

 يمين فعن يجد لم فإن ، الصف خلف منفردا صلى إذا صالته تبطل ال حتى ؛ الفرجة هذه يدخل أن عليه يجب
 . األولى المرحلة وهذه ، اإلمام

 . معه يقوم من ينَبه أن فله يمكنْه لم فإن:  قال����

 شيخ كالم وظاهر ، المنبه رجوع بوجوب قالوا األصحاب وأن ، الجمهور إليه ذهب التنبيه أن عرفنا وقد
 .  ذكرها تقدم محاذير من الرجوع في لما ؛ شيخنا اختيار وهو الرجوع وجوب عدم اهللا رحمه اإلسالم

 .  تَصح مل ركعةٌ فذا صلَّى فإن:  قال����

:  الكتاب هذا شراح قال ، صالته تصح ال الصف خلف منفردا صلى من أن ، قبل من المؤلف ذكره الكالم هذا
 يمهد فهو ، المسألة هذه عن قبل من تكلم قد ألنه ؛ بعدها التي للمسألة يمهد أن أجل من العبارة بهذه أتى وإنما

 .  عنها مفرعة لتكون فيه الدخول ثم الصف دون الركوع لمسألة
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 .  صحتْ اإلمامِ سجود قبَل آخَر معه وقَفَ أو الصفِّ في دخََل ثم فَذا ركَع وإن:  قال����

 ثالث قدامة ابن لها ذكر المسألة هذه ، الصف إلى يصل حتى دب ثم ، الصف دون اإلنسان ركع صلى إذا
 :  حاالت

 قال كما ، تصح ال الحال هذه في فصالته ، دونه كاملة ركعة ويصلي ، الصف دون يركع أن:  األولى الحال
 .  المؤلف

 محل المسألة فهذه ، راكع وهو اإلمام ويدرك ، الصف إلى يدب ثم ، الصف دون يركع أن:  الثانية الحال
 :  خالف

 إليه وذهب ، جائز وفعله ، صحيحة صالته أن ، فيه دخل حتى دب ثم الصف دون ركع إذا أنه:  األول القول
 معنه اهللا رضي مسعود وابن الزبير وابن ثابت بن زيد عن مروي وهو ، والحنابلة والشافعية والمالكية الحنفية

 .  العلماء من وكثير ، والزهري واألوزاعي جبير بناو عروة رأي وهو ،

 :  األدلة

 قبل فركع راكع وهو سلم و عليه اهللا صلى النبي إلى تهىان أنه:"  عنه اهللا رضي بكرة أبي عن : األول الدليل
 البخاري أخرجه ]�?.Iد�و���2�-�א��,�زאدH[: فقال وسلم عليه اهللا صلى للنبي ذلك فذكر،  الصف إلى يصل أن
 . 

 لم ما حجة الصحابي وقول ، مسعود وابن ، الزبير وابن ، زيد:  الصحابة هؤالء عن مروي أنه : الثاني الدليل
 .  آخر صحابي قول وال نصا يخالفوا ولم ، آخر صحابي قول أو نصا الفيخ

 العلم بين فرقوا ، صحيحة فصالته جاهال كان إن أما ، عالما كان إذا يصح ال الفعل هذا أن:  الثاني القول
 . رواية في الحنابلة إليه ذهب وهذا،  والجهل

 :  األدلة

 الحال هذه في بكرة أبا أن على دليل وهذا )تَعد ال( له قال وسلم هعلي اهللا صلى النبي فإن ، بكرة أبي حديث -
 .  باإلعادة وسلم عليه اهللا صلى النبي ألمره عالما كان ولو ، عالم غير جاهال كان

 :  الراجح

 فعلوه وربما ، به يقولون وكانوا ، صالته بطالن عدم النص من فهموا الصحابة هؤالء ألن ؛ الجمهور قول هو
 قال وسلم عليه اهللا صلى النبي ألن ؛ فعله عدم األولى:  يقال لكن ، الفعل هذا صحة على دليل وهذا ،

 يدرك لم وإن ، اإلمام مع ركع الركعة أدرك فإن ، الصالة إلى اإلنسان يأتي أن به والمأمور) تعد ال( للصحابي
 .  ذلك بعد فاته ما يقضي فإنه

 :  خالف محل المسألة فهذه ، الصف في يدخل أن قبل اإلمام عويرف الصف دون يركع أن:  الثالثة الحال
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 اختيار وهو ، الحنابلة عند المذهب وهو والشافعية المالكية إليه وذهب ، صحيحة صالته أن:  األول القول
 .  عليهم اهللا رحمة تيمية ابن اإلسالم شيخ

 :  األدلة

 في دخل ثم الصف دون ركع الرجل ألن) تعد ال( قال وسلم عليه اهللا صلى النبي فإن ، بكرة أبي حديث -
 نرفع أن قبل الصف دخل أو ؟ رفعنا أن بعد الصف دخلت هل:  وسلم عليه اهللا صلى النبي يسأله ولم ، الصف

 .  صحيحة صالته أن على فدل ؟ الركوع من

 .  صحيحة غير صالته فإن ، الصف في دخوله قبل اإلمام رفع ثم ، الصف دون ركع إذا أنه:  الثاني القول

 .  الصف في الدخول بعد الركعة به تدرك ما يدرك لم ألنه -

 عند رواية وهي،  تصح ال صالته فإن عالما كان وإن ، صالته صحت جاهال كان إن أنه:  الثالث القول
 . الخرقي اختارها الحنابلة

 .  فعل لما عالما كان ولو ، ميعل ال جاهل عنه اهللا رضي بكرة وأبو ،) تعد وال حرصا اهللا زادك( للحديث -

 :  الراجح

 ولم ، بكرة أبي من يستفصل لم ، وسلم عليه اهللا صلى النبي ألن ؛ صحيحة صالته وأن ، األول القول هو
 .  وراءه من يرى ، وسلم عليه اهللا صلى النبي أن مع ؟ ال أو الركوع معنا أدركت هل:  يسأله

 الصف دون ركع إذا:  يقولون عندنا المذهب ؟ عذر لغير أو لعذر الصف دون الركوع بين فرق هناك هل
 فإذا ، الركعة إدراك والعذر ، صحيحة صالته فإن لعذر الصف دون ركع وإن ، باطلة صالته فإن عذر لغير
 .  صحيحة صالته فإن الركعة إدراك أجل من الصف دون ركع

 . صحتْ اإلمامِ سجود قبَل آخَر معه وقَفَ أو:  قال����

 آخر معه وقف أو ، اإلمام سجود قبل الصف في دخل فإذا ، اإلمام يسجد أن إلى الصحة مساحة يجعلون هم
 معه يقوم أن قبل أو ، الصف في يدخل أن قبل اإلمام سجد إذا أما ، صحيحة صالته فإن ، اإلمام سجود قبل

 فهما ، عذر لغير أو لعذر كان إذا ما بين يفرق ولم ، اهللا رحمه ؤلفالم قال هكذا ، باطلة صالته فإن ، آخر
 لغير كان وإن ، بالسجود معلق الحكم فإن لعذر كان إن أنه المذهب ، ذلك خالف على والمذهب ، سواء عنده
 واهللا ، تصح ال صالته فإن ، معه يدخل أن قبل الركوع من رأسه اإلمام رفع فإن ، بالركوع معلق فالحكم عذر
 .  أعلم

  . محمد نبينا على وسلم اهللا وصلى


