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بسؿ اهلل الرمحـ الرحقؿ
مؼدمي الشقخ العالمي حيقك بـ عيل احلجقري
احلؿد اهلل محد ًا كثر ًا وأصفد أن ٓ إلـف إٓ اهلل وحـده ٓ ذيـؽ لـف لعـؾ أيـوت
لعبوده ختقيػ ًو وتذكر ًا .وأصفد أن حمؿد ًا عبده ورشـقلف ىلـذ اهلل عؾقـف وعـذ لـف
وشؾؿ تسؾق ًام كثر ًا.
أمو بعد:
فؼد ضولعً كتوب أخقـو الشقخ عبد احلؿقد احلجقري ادسؿك "الـذهى ادسـبقك
يف أحؽوم الؽسقف" .فرأيتف كتوب ًو مػقد ًا يف بوبف لـزى اهلل كوتبـف خـر ًا وزاده مــ
فضؾف.
حيقك بـ عيل احلجقري
 3صعبون  7247هـ
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مؼدمي ادملػ
احلؿد هلل اًمذي ظمؾؼ اًمساموات واألرض وضمعؾ اًمظؾامت واًمـقر ،صمؿ اًمذيـ يمػروا
سمرهبؿ يعدًمقن  ،اًمذي ضمعؾ ذم اًمسامء سمروضم ًو  ،وضمعؾ ومقفو رساضما ًو وىمؿار ًا ريـاػم ًا ،
ن* َو َخ َس َ
ػ ا ْل َؼ َؿ ُر* َو ُُجِ َع َّ
س َوا ْل َؼ َؿ ُر ﴾[اًمؼقورياي.]9-7:
الش ْؿ ُ
اًمؼوئؾَ ﴿ :فنِ َذا َب ِر َق ا ْل َب َ ُ
وأصكم وأؾمؾؿ قمغم حمؿد اعمبعقث رمحي ًمؾعوعملم اًمؼوئؾ « :إن الشؿس والؼؿر يتون
مـ يوت اهلل  ٓ ،خيسػون دقت أحد وٓ حلقوتف  ،فنذا رأيتؿ ذلؽ فودعقا اهلل وىلؾقا
حتك يؽشػ مو بؽؿ ش .أريو سمعد:
ـؼ ُت َؼوتِ ِ
ِ
قن ﴾[آل
يـ َمـُـق ْا ا َّت ُؼـق ْا اهللَّ َح َّ
ـف َوَٓ نَ ُـقت َُّـ إَِّٓ َو َأكـتُؿ هم ْسـؾِ ُؿ َ
﴿ َيو َأ ه َُّيـو ا َّلـذ َ
سو ِ
ِ
احدَ ٍة َو َخ َؾ َؼ ِمـ َْفو
َّوس ا َّت ُؼق ْا َر َّبؽ ُُؿ ا َّلذي َخ َؾ َؼؽُؿ ِّمـ َّك ْػ ٍ َ
قمؿرانَ ﴿ ،]707:يو َأ ه َُّيو الـ ُ
قن بِ ِ
ز َْو َل َفو َو َب َّ
ـف َوإَ ْر َحـو َم إِ َّن
ٌ ِمـ ُْف َام ِر َلوًٓ كَثِر ًا َوكِ َسوء َوا َّت ُؼق ْا اهللَّ ا َّل ِذي ت ََسـوء ُل َ
ِ
ِ
يـ َمـُقا ا َّت ُؼقا اهللََّ َو ُقق ُلقا َق ْقًٓ ُي ْصؾِ ْح
اهللَّ ك َ
َون َع َؾ ْقؽ ُْؿ َرققب ًو ﴾[اًمـساوءَ ﴿، ]7:يو َأ ه َُّيو ا َّلذ َ
ِ
ِ
ـقز ًا َعظِـق ًام
ـع اهللََّ َو َر ُشـق َل ُف َف َؼـدْ َفـو َز َف ْ
َلؽ ُْؿ َأ ْع َام َلؽ ُْؿ َو َيغْػ ْر َلؽ ُْؿ ُذكُق َبؽ ُْؿ َو َمــ ُيط ْ
﴾[األطمزاب.]77 :
َ َ
َس َمد ًا إِ ََل َي ْق ِم ا ْل ِؼ َق َوم ِي َم ْـ إِ َلـ ٌف
ىمول اهلل شمعوممُ ﴿:ق ْؾ أ َرأ ْيت ُْؿ إِن َل َع َؾ اهللَُّ َع َؾ ْقؽ ُُؿ ال َّؾ ْق َؾ َ ْ
قن﴾ [اًمؼصص.]70:
َر اهللَِّ َي ْلتِقؽُؿ بِ ِض َقوء َأ َف َال ت َْس َؿ ُع َ
غُْ
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ِ ِ
َ َ
َـر اهللَِّ
ـق ِم ا ْلؼ َق َومـي َم ْ
َس َمد ًا إِ ََل َي ْ
ــ إِ َلـ ٌف غ ْ ُ
﴿ ُق ْؾ أ َرأ ْيت ُْؿ إِن َل َع َؾ اهللَُّ َع َؾ ْقؽ ُُؿ الـ ََّف َور َ ْ
ون * و ِمـ رمحتِ ِ
ِ
َي ْلتِقؽُؿ بِ َؾ ْق ٍؾ ت َْس ُؽـ َ ِ ِ َ
ُـؿ ال َّؾ ْق َ
ـف َل َع َ
ـور
ن َ َ َّ ْ َ
ـؾ َوالـ ََّف َ
ـؾ َلؽ ُ
ُقن فقف أ َف َال ُت ْب ُ
لِتَس ُؽـُقا فِ ِ
ون ﴾[اًمؼصص.]77-77:
قف َولِ َت ْب َتغُقا ِمـ َف ْضؾِ ِف َو َل َع َّؾؽ ُْؿ ت َْشؽ ُُر َ
ْ
ـؿ ِ
الش ْؿ ُس َوا ْل َؼ َؿ ُر َٓ ت َْس ُجدُ وا لِ َّ
وىمول شمعوممَ ﴿ :و ِم ْـ َيوتِ ِف ال َّؾ ْق ُؾ َوالـَّ َف ُور َو َّ
س َو َٓ
ؾش ْ
ون ﴾.
لِ ْؾ َؼ َؿ ِر َو ْاش ُجدُ وا هللَِّ ا َّل ِذي َخ َؾ َؼ ُف َّـ إِن كُـت ُْؿ إِ َّيو ُه َت ْع ُبدُ َ
وىمول شمعوممَ ﴿ :مو كُر ِش ُؾ بِؤي ِ
وت إَِّٓ َخت ِْقيػ ًو ﴾ ،أي ًمؾعبود ًمعؾفؿ يرضمعقن إمم رهبؿ
َ
َ ْ
ويرقمقن قمـ اًمذكقب واعمعويص ىمول شمعوممَ ﴿:شـ ُِرُّيِ ْؿ َيوتِـَو ِيف ْأ َف ِ
ـوق َو ِيف َأك ُػ ِس ِ
ـف ْؿ
َّي ََُل ْؿ َأ َّك ُف َْ
احل هؼ ﴾.
َحتَّك َي َت َب َّ َ
وهذه اآليوت اًمتل جيعؾفو اهلل قمز وضمؾ خمقومي ًمعبوده حتؿاؾ يمرياػم رياـ اًمعباود قماغم
اًمتقسمي واإلكوسمي واًمرضمقع إمم اهلل شمعومم  ،وعمو رأى رؾمقل اهلل-صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ-
اًمؽسقف ظمٌم أن شمؽقن اًمسوقمي يمام ذم طمديٌ أيب ريقؾمك.
وكحـ ذم آظمر اًمزريون يمريرة اًمتخرصوت واألىموويؾ اعمخوًمػي ًمؾؽتوب واًمسـي اعمطفرة
قمغم صوطمبفو أومضؾ اًمصالة واًمتسؾقؿ وملصبح يمريػم رياـ اًمـاوس جيفؾاقن رياو جياى
قمؾقفؿ وريو يـبغل سمسبى اجلفؾ أوالً سمديـ اهلل قمز وضمؾ  ،وصموكق ًو سمسبى ريو يـعاؼ سماف
أقمداء اهلل اًمؽػور وريـ واومؼفؿ ريـ ريروضمل أومؽورهؿ وريعتؼادامؿ اًمبوـمؾاي  ،ويماؿ
يمـو كالطمظ أيوم اًمدراؾمي اجلوريعقي وىمبؾ ريعرومي هاذا اًمطرياؼ اًمؼاقيؿ أن يمرياػم ًا رياـ
اًمـظريوت اًمتل شمؾؼك قمغم ريسوريعـو يمؾ يقم خموًمػي ًمـصقص اًمؽتوب واًمساـي ؾماقاء
كرضيي اًمسقسمر كقومو  ،أي متدد اًمعومل واؾمتؿرار شمقؾماعف رياـ اهلل قماز وضماؾ  ،ظمؾاؼ
اًمساموات واألرض ورياو ذم اًمساامء رياـ اًمـ اقم واًمؽقايماى واًم افى  ،ورياو ذم
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ون بِو َّل ِ
ـذي
األرض ريـ اجلبول واألطم ور واًمبحور  ،ىمول شمعوممُ ﴿:ق ْؾ َأئِــَّؽ ُْؿ َل َت ْؽ ُػ ُـر َ
ِ
ؽ رب ا ْلعودََِّي*ولع َ ِ
ِ
َخ َؾ َؼ ْإَ ْر َض ِيف َي ْق َم ْ ِ
اد
َّي َو َ َْت َع ُؾ َ
قن َل ُف َأكدَ اد ًا َذل َ َ ه َ َ َ َ َ
ـؾ ف َقفـو َر َو َ
ِمـ َفق ِقفو وبور َك فِقفو و َقدَّ ر فِقفو َأ ْقق َاَتو ِيف َأربع ِي َأيو ٍم شقاء ِّل ِ ِ
َّي*ُ َّم ْاشت ََقى إِ ََل
ؾسوئؾ َ
ْ َ َ َّ َ َ
َّ
ْ َ ََ َ
َ َ َ َ َ َ
ِ
ــول ََلــو َولِ ْ َ
ــت ْر ِ
ــون َف َؼ َ
ض اِئْتِ َقــو َض ْقعــ ًو َأ ْو ك َْرهــ ًو َقو َلتَــو َأ َت ْقـَــو
ــل ُد َخ ٌ
ــامء َوه َ
َّ
الس َ

َضوئِ ِعَّي* َف َؼ َضوهـ شبع شامو ٍ
ات ِيف َي ْق َم ْ ِ
الس َـامء
َ
ُ َّ َ ْ َ َ َ َ
َّي َو َأ ْو َحك ِيف ك ُِّؾ َش َامء َأ ْم َر َهو َو َز َّيـَّو َّ
قح َو ِح ْػظ ًو َذلِ َ
ؽ َت ْؼ ِد ُير ا ْل َع ِز ِيز ا ْل َعؾِق ِؿ ﴾.
الده ْك َقو بِ َؿ َصوبِ َ
ِ ِ
ِ
ـؿ ْاشـت ََقى َع َ
ـذ
الس َام َوات َو ْإَ ْر َض َو َمو َب ْقـ َُف َام ِيف شـتَّي َأ َّيـو ٍم ُم َّ
وىمول شمعوممَ ﴿ :خ َؾ َؼ َّ
ا ْل َع ْر ِ
ش ﴾.
ومػل هذه اآليوت اعمذيمقرات دالًمي قمغم أن اهلل قمز وضمؾ ظمؾؼ اًمؽقن ورياو ومقاف رياـ
اًم فى واًمؽقايمى واًمؼؿر واًم ؿس واألرض واجلباول واًمبحاور ذم شمؾاؽ اًمساتي
األيوم  ،ىمول اسمـ يمريػم رمحف اهلل شمعومم :ومػل هذا دالًماي قماغم أكاف شمعاومم اسمتادأ سمخؾاؼ
األرض صمؿ ظمؾؼ اًمسامء ؾمبع ًو  ،وهذا ؿملن اًمبـوء أن يبدأ سمعامرة أؾمػؾف صمؿ أقموًمقف سمعد
ذًمؽ.
ويستدل همالء اًمبطوًمقن اًمـوذون ألومؽور اًمزكودىمي واًمػالؾمػي سمؼقل اهلل شمعاومم﴿ :
والسامء بـَقـَوهو بِ َلي ٍد وإِكَّو دَُ ِ
قن ﴾ .يزقمؿقن أن اًمسامء ريو زاًمً شمتسع  ،ىمول اسماـ
قش ُع َ
َ َّ َ َ ْ َ ْ َ
الس َـامء
يمريػم رمحف اهلل شمعومم :يؼقل شمعومم ريـبف ًو قمغم ظمؾؼ اًمعومل اًمعؾقي واًمساػكم ﴿ َو َّ
َوهو ﴾ أي ضمعؾـوهو ؾمؼػ ًو حمػقفم ًو رومقعا ًو «بليقـدش أي سمؼاقة  ،ىموًماف اسماـ قمباوس
َبـَ ْقـ َ
واًمريقري وجموهد وىمتودة وهمػم واطمد ﴿ وإِكَّو دَُ ِ
قن ﴾ أي ىماد وؾماعـو أرضموءهاو
قش ُع َ
َ
ومرومعـوهو سمغػم قمؿد طمتك اؾمتؼؾً.اها
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يوت اهلل الؽقكقي
ـؿ ِ
ـجدُ وا لِ َّ
ىمول اهلل شمعوممَ ﴿ :و ِم ْـ َيوتِ ِف ال َّؾ ْق ُؾ َوالـ ََّف ُور َو َّ
س
ـؿ ُس َوا ْل َؼ َؿ ُـر َٓ ت َْس ُ
ؾش ْ
الش ْ
ون ﴾ [ومصؾً. ]77
َو َٓ لِ ْؾ َؼ َؿ ِر َو ْاش ُجدُ وا هللَِّ ا َّل ِذي َخ َؾ َؼ ُف َّـ إِن كُـت ُْؿ إِ َّيو ُه َت ْع ُبدُ َ
ىمول اسمـ يمريػم رمحف اهلل :يؼقل شمعومم ريـبف ًو ظمؾؼف قمغم ىمدرشمف وأكف اًمذي ال كظػم ًمف قمغم
ريو ي وء ىمودر َ ﴿ ،و ِري ْـ آ َيوشمِ ِف اًم َّؾ ْق ُؾ َواًمـ ََّف ُور َواًم َّ ْؿ ُس َوا ًْم َؼ َؿ ُر ﴾ ،أي :أكف ظمؾؼ اًمؾقؾ
سمظالريف واًمـفور سمضقوئف  ،ومهو ريتعوىمبون ال يػاؽمان  ،واًم اؿس كقرهاو وإذاىمفاو ،
واًمؼؿر ضاقوءه  ،وشمؼادير ريـوزًماف ذم ومؾؽاف  ،واظماتالف ؾماػمه ذم ؾماامئف ً ،مقعارف
سموظمتالف ؾمػمه وؾمػم اًم ؿس ريؼودير اًمؾقؾ واًمـفور واجلؿع واًم فقر واألقمقام.
ىمول اًمتـقظمل ذم اعمؿتع ( )876/7ذم سموب صالة اًمؽسقف:
ـؿ ِ
ـجدُ وا لِ َّ
واألصؾ ومقفو ﴿ َو ِم ْـ َيوتِ ِف ال َّؾ ْق ُؾ َوالـ ََّف ُور َو َّ
س
الش ْؿ ُس َوا ْل َؼ َؿ ُـر َٓ ت َْس ُ
ؾش ْ
ون ﴾ [ومصؾً.]77:
َو َٓ لِ ْؾ َؼ َؿ ِر َو ْاش ُجدُ وا هللَِّ ا َّل ِذي َخ َؾ َؼ ُف َّـ إِن كُـت ُْؿ إِ َّيو ُه َت ْع ُبدُ َ
ووضمف اًمدالًمي أكف هنك قمـ اًمس قد ًمغػم اهلل  ،ومل يذيمر اًمسا قد هلل قمـاد رء رياـ
اآليوت إال قمـد ذيمر اًم ؿس واًمؼؿر  ،وموىمته ذًمؽ اًمس قد قمـد طمدوث ريعـك ذم
هوشملم اآليتلم  ،وىمد كبف ﷺ قمغم ذًمؽ سمػعؾف.اها
وىمد ضمعؾ اهلل قمز وضمؾ يمسقف اًم ؿس واًمؼؿر ختقيػ ًو ًمعبوده  ،وأصحوب اهلقئاي
جيعؾقن هلو أوىموت خمصقصي وريعؾقريي  ،وضمعؾقا ذًمؽ أرير ًا دمريبق ًو ومؼوًمقا :شمؽساػ
اًمؼؿر ًمقؾي راسمع قمنم ذم اًمغوًمى  ،وًمقؾي ظموريس قمنم ذم اًمـودر  ،وشمؽسػ اًم اؿس
يقم صموريـ وقمنميـ ذم اًمغوًمى  ،ويقم شموؾماع وقمنمايـ ذم اًمـاودر  ،وهاذا اإليؽاود
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خيتؾػ ومقف قمؾامء اهلقئي  ،وهق ريقضمقد ذم اعممًمػوت اخلوصي هبذا اًمعؾؿ  ،وىماد طمؽاك
قمـفؿ ذًمؽ جمؿققمي ريـ قمؾامء اًمنمايعي ذم اًمؽتاى اًمػؼفقاي وذم اًمتػوؾماػم وذوح
احلديٌ  ،وريـ قمؾامء اًمنميعي ريـ حيؽل ذًمؽ قمـفؿ دون شمـبقف قماغم أكاف ًماقس رياـ
قمؾؿ اًمنميعي  ،وريـفؿ ريـ حيؽل ذًمؽ ويـبف قمغم أكف ًمقس ريـ قمؾؿ اًمنميعي...
وأريو يمقهنو ال يؽقكون إال ذم وىمً خمصقص ...ومفذا ر ٌء خموًمػ ًمؾنميعي اعمطفرة
 ،وألىمقال قمؾامء اإلؾمالم مجقع ًو...
ٍ
سمٌمء ريـ أطمقال اًمـ قم ومؼد أقمظاؿ قماغم اهلل اًمػرياي ،
ومؿـ زقمؿ أن اهلل شمعبد قمبوده
ومفل مل ختؾؼ إال ًمقفتدوا سمالن ذم فمؾاامت اًماؼم واًمبحار  ،وًمتازيـ اًمساامء ورضمقريا ًو
ًمؾ قوـملم  ،هذا ريو ذيمره اهلل ذم يمتوسمف اًمعزيز  ،ومل يذيمر همػمه  ،وآيوت اهلل قمز وضماؾ
ذم يمتوسمف اًمعزيز أن شمؼدير ؾمػم اًمؼؿر واًم اؿس ريـاوزل ًماقعؾؿ قمباوده قمادد اًمساـلم
واحلسوب  ،ومعؾؼ هذا احلؽؿ قمغم ؾمػمهو ال سمؽسقومفو  ،وأيض ًو ومؼد ورد ذم اًمنميعي
اعمطفرة ريو يدل قمغم اظمتالل هذه اًمعودة واظمتالومفو  ،ومريبً ذم اًمصحقحلم وهمػممهاو
أن اًم ؿس يمسػً يقم ريوت إسمراهقؿ سمـ اًمـبلﷺ  ،وىمد روى اًمزسمػم سماـ سمؽاور أن
ووموشمف يموكً ذم قموذ رسمقع أول  ،وروى اًمبقفؼل ريريؾف قمـ اًمقاىمدي  ،ومفذا يبطؾ رياو
ضمزريقا سمف ريـ أكف ال يؽقن اًمؽسقف إال ذم شمؾؽ األوىماوت اعمعؾقرياي اعمخصقصاي ،
وىمد روى اًمبقفؼل قمـ ىمتودة أن اًم ؿس يمسػً يقم ىمتؾ احلسلم اًمسبط ؾماالم اهلل
قمؾقف  ،وروى اًمبقفؼل أن ىمتؾف يمون يقم قموؿمقراء  ،وهذا أرير ريتػؼ قمؾقاف سمالم أهاؾ
اًمسػم واألظمبور  ،ومل خيوًمػ ذم ذًمؽ أطمد.ا ها سموظمتصاور رياـ اًمػاتح اًمرسماو رياـ
ومتووى اإلريوم اًم قيمو (.3:7 )7997/8
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وىمول ؿمقخ اإلؾمالم (:)753/3
ؾمئؾ ؿمقخ االؾمالم
قمـ ىمقل أهؾ اًمتؼوويؿ ذم أن اًمراسمع قمنم ريـ هذا اًم فر خيسػ اًمؼؿر ورم اًمتوؾمع
واًمعنميـ شمؽسػ اًم ؿس ومفؾ يصدىمقن رم ذًمؽ وإذا ظمسػو هؾ يصكم هلام أم
يسبح واذا صغم يمقػ صػي اًمصالة ويذيمر ًمـو أىمقال اًمعؾامء رم ذًمؽ
وملضموب احلؿد هلل اخلسقف واًمؽسقف هلام أوىموت ريؼدرة يمام ًمطؾقع اهلالل وىمً
ريؼدر وذًمؽ ريو أضمرى اهلل قمودشمف سموًمؾقؾ واًمـفور واًم توء واًمصقػ وؾموئر ريو يتبع
ضمريون اًم ؿس واًمؼؿر
وذًمؽ ريـ آيوت اهلل شمعومم يمام ىمول شمعومم وهق اًمذى ظمؾؼ اًمؾقؾ واًمـفور واًم ؿس
واًمؼؿر يمؾ رم ومؾؽ يسبحقن وىمول شمعومم هق اًمذى ضمعؾ اًم ؿس ضقوء واًمؼؿر
كقرا وىمدره ريـوزل ًمتعؾؿقا قمدد اًمسـلم واحلسوب ريو ظمؾؼ اهلل ذًمؽ اال سموحلؼ وىمول
شمعومم واًم ؿس واًمؼؿر سمحسبون وىمول شمعومم وموًمؼ اإلصبوح وضمعؾ اًمؾقؾ ؾمؽـو
واًم ؿس واًمؼؿر طمسبوكو ذًمؽ شمؼدير اًمعزيز اًمعؾقؿ شمعومم يسلًمقكؽ قمـ األهؾي ىمؾ
هل ريقاىمقً ًمؾـوس واحلٍ وىمول شمعومم ان قمدة اًم فقر قمـد اهلل اصمـو قمنم ؿمفرا ذم
يمتوب اهلل يقم ظمؾؼ اًمسؿقات واألرض ريـفو أرسمعي طمرم ذًمؽ اًمديـ اًمؼقؿ وىمول
شمعومم وآيي هلؿ اًمؾقؾ كسؾخ ريـف اًمـفور ومنذا هؿ ريظؾؿقن واًم ؿس دمري عمستؼر هلو
ذًمؽ شمؼدير اًمعزيز اًمعؾقؿ واًمؼؿر ىمدركوه ريـوزل طمتك قمود يموًمعرضمقن اًمؼديؿ ال
اًم ؿس يـبغل هلو أن شمدرك اًمؼؿر وال اًمؾقؾ ؾموسمؼ اًمـفور ويمؾ ذم ومؾؽ يسبحقن
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ويمام أن اًمعودة اًمتل أضمراهو اهلل شمعومم أن اهلالل ال يستفؾ اال ًمقؾي صمالصملم ريـ اًم فر
أو ًمقؾي اطمدى وصمالصملم وان اًم فر ال يؽقن اال صمالصملم أو شمسعي وقمنميـ ومؿـ فمـ
أن اًم فر يؽقن أيمرير ريـ ذًمؽ أو أىمؾ ومفق هموًمط
ومؽذًمؽ أضمرى اهلل اًمعودة أن اًم ؿس ال شمؽسػ اال وىمً االؾمترسار وأن اًمؼؿر ال
خيسػ اال وىمً االسمدار ووىمً إسمداره هال اًمؾقاوزم اًمباقض اًمتال يساتحى صاقوم
أيوريفو ًمقؾي اًمريوًمٌ قمنم واًمراسمع قمنم واخلوريس قمنم وموًمؼؿر ال خيساػ اال رم هاذه
اًمؾقوزم واهلالل يسترس أظمر اًم افر ارياو ًمقؾاي وارياو ًمقؾتالم يماام يسترسا ًمقؾاي شمساع
وقمنميـ وصمالصملم واًم ؿس ال شمؽسػ اال وىمً اؾمترساره وًمؾ ؿس واًمؼؿر ًمقوزم
ريعتودة ريـ قمرومفو قمرف اًمؽسقف واخلسقف يمام أن ريـ قمؾؿ يمؿ ريه رياـ اًم افر
يعؾؿ أن اهلالل يطؾع رم اًمؾقؾي اًمػالكقي أو اًمتك ىمبؾفو...اها
ىمؾً :ريو ذهى إًمقف ؿمقخ اإلؾمالم هق اًمذي يميده اًمقاىماع إذ مل كعارف ومل كارى أن
اًمؽسقف حيصؾ ذم همػم هذيـ اًمقىمتلم.
بوب ققل اهلل تعوَل ﴿ :ومو كُر ِش ُؾ بِؤي ِ
وت إَِّٓ َخت ِْقيػ ًو ﴾
َ
ََ ْ
ىمول اسمـ يمريػم –رمحف اهلل شمعومم -ىمول ىمتودة :إن اهلل شمعومم خيقف اًمـاوس سماام ؿماوء رياـ
آيوشمف ًمعؾفؿ يعتؼمون ويذيمرون ويرضمعقن...
وهؽذا ىمول رؾمقل اهلل ﷺذم احلديٌ اعمتػؼ قمؾقف « :إن الشؿس والؼؿر يتـون مــ
يوت اهلل خيقف اهلل هبام عبوده  ،فنذا رأيتؿ ذلؽ فوفزعقا إَل الصالةش .
ىمول احلوومظ ذم اًمػتح (:)86/7
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ىمقًمف« :آيتونش أي قمالريتون «ريـ آيوت اهللش اًمداًمي قمغم وطمداكقتاف وقمظاقؿ ىمدرشماف ،
ـؾ بِؤي ِ
أو قمغم ختقيػ اًمعبود ريـ سملس اهلل وؾمطقشمف  ،ويميده ىمقًمفَ ﴿ :و َمو ك ُْر ِش ُ
ـوت
َ
إَِّٓ َخت ِْقيػ ًو ﴾.
ىمول ؿمقخ اإلؾمالم يمام ذم جمؿقع اًمػتووى (:)789/75
وكػك أن يؽقن ًمؾؿقت واحلقوة أصمر ًا ذم يمسقف اًم ؿس واًمؼؿر  ،وأظمؼم أهناام رياـ
آيوت اهلل خيقف اهلل هبام قمبوده  ،ومذيمر أن ريـ طمؽؿي ذًمؽ ختقيػ اًمعبود يماام يؽاقن
ختااقيػفؿ ذم ؾمااوئر اآليااوت يمااوًمريح اًم ااديدة  ،واًماازالزل واجلاادب  ،واألريطااور
اعمتقاشمرة وكحق ذًمؽ ريـ األؾمبوب اًمتل ىمد شمؽقن قمذاسم ًو  ،يمام قمذب اهلل أمما ًو سماوًمريح
ـف َف ِؿــْفؿ مــ َأرشـ ْؾـَو ع َؾق ِ
واًمصقحي واًمطقومون  ،وىمول شمعوممَ ﴿:فؽ ًُال َأ َخ ْذكَو بِ َذكبِ ِ
ـف
َ ْ
ُ َّ ْ ْ َ
ِ
ِ
الص ْق َح ُي َو ِمـ ُْفؿ َّم ْـ َخ َس ْػـَو بِ ِف ْإَ ْر َض َو ِمـ ُْفؿ َّم ْـ َأغ َْر ْقـَـو
َحوىلب ًو َومـ ُْفؿ َّم ْـ َأ َخ َذ ْت ُف َّ
قن ﴾[ اًمعـؽبقت.]30 :ا ها
َون اهللَُّ لِ َق ْظؾِ َؿ ُف ْؿ َو َلؽِـ كَوكُقا َأك ُػ َس ُف ْؿ َي ْظؾِ ُؿ َ
َو َمو ك َ
كسقف الشؿس والؼؿر لقس حودمي ضبقعقي
كام يؼقل الطبوئعققن ومـ وافؼفؿ
يمريػم ريـ أهؾ اهلقئي أن اًمؽسقف أرير قمودي ال يتؼدم وال يتلظمر  ،وهذا اًمؼاقل
زقمؿ ٌ
سموـمؾ إذا ًمق يمون يمام يؼقًمقن مل يؽـ ذم ذًمؽ ختقيػ ويصػم سمؿـزًمي اعماد واجلازر ذم
اًمبحر  ،وسمعضفؿ ذهى إمم أهنو طمودصمي ـمبقعقي يمتعوىمى اًمؾقؾ واًمـفور  ،وريعؾاقم أن
اًمـبل –صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ -مل ينمع صالة وال ؿمقئ ًو ممو صـعف ذم اًمؽسقف ؾماقا ًء
ذم شمعوىمى اًمؾقؾ واًمـفور  ،أو قمـد طمدوث اعمد واجلزر.
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واًمؾقؾ واًمـفور ال خيتؾػون رياـ طماول إمم طماول إال رياو يماون رياـ ـماقل أو ىمٍما ذم
اًمػصقل اعمعروومي.
أريو اًمؽسقف ومنكف ىمد حيصؾ ذم وىمً ريـ األوىموت  ،صمؿ ال حيصؾ ذم ذًماؽ اًمقىماً
كػسف  ،وخيتؾػ ريـ طمقٌ ريؽريف ووىمتف  ،وىمد متيض قمدة ؿمفقر وال حيدث يمساقف
 ،وىمد يؽقن اًمؽسقف يمؾق ًو  ،وىمد يؽقن ضمزئق ًو  ،وىمد يطقل وىمد يؼٍم  ،ومفاؾ رياـ
ريديمر  ،وهؾ ريـ ريتػؽر ذم ىمقل اًمـبل ﷺ « خيـقف اهلل هبـام عبـودهش  .وىمقًماف ىمباؾ
ذًمؽ « :إهنام ريـ اآليوت اًمتل خيقف هبوش يمام شمؼادم ذم ىمقًماف شمعاوممَ ﴿ :و َمـو ك ُْر ِش ُ
ـؾ
بِؤي ِ
وت إَِّٓ َخت ِْقيػ ًو ﴾ .راضمع «جمؿقع ومتووى اسماـ قمريقؿالمش ()795-793/78
َ
«اًمػتحش (.)897/7
الـجقم والشفى ٓ تسؼط دقت عظقؿ وٓ حلقوة عظقؿ
ىمول اإلريوم ريسؾؿ رمحف اهلل شمعومم (:)7779
طمدصمـو طمسلم سمـ قمكم احلؾقا  ،طمدصمـو يعؼقب سمـ إسمراهقؿ سمـ ؾماعد  ،طمادصمـو أيب ،
قمـ صوًمح قمـ اسمـ ؿمفوب  ،طمدصمـو قمكم سمـ طمسالم  ،أن قمباد اهلل سماـ قمباوس ىماول:
أظمؼم رضمؾ ريـ أصحوب اًمـبل ﷺ ريـ األكصور أهنؿ سمقـام هاؿ ضمؾاقس ًمقؾاي رياع
رؾمقل اهللﷺ ُرريل سمـ ؿ وموؾمتـور  ،ومؼول هلؿ رؾمقل اهلل ﷺ « موذا كـتؿ تؼقلقن يف
اجلوهؾقي إذا رمل بؿثؾ هذا ؟ ش ىموًمقا :اهلل ورؾمقًمف أقمؾؿ  ،يمـاو كؼاقل :اًمؾقؾاي وًماد
رضمؾ قمظقؿ  ،وريوت رضمؾ قمظقؿ .ومؼول رؾمقل اهلل ﷺ« :فنهنو ٓ ُيرمـك هبـو دـقت
أحد وٓ حلقوتف  ،ولؽـ ربـو تبورك وتعوَل اشؿف إذا قه أمر ًا شبح محؾي العـرش ،
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مؿ شبح أهؾ السامء الذي يؾقهنؿ حتك يبؾغ التسبقح أهؾ هذه السـامء الـدكقو  ،مـؿ
قول الذيـ يؾقن محؾي العرش حلؿؾي العرش :موذا قول ربؽؿ؟ فقخزوهنؿ بـام قـول ،
قول :فقستخز بعض أهؾ الساموات بعضـ ًو حتـك يبؾـغ اخلـز هـذه السـامء الـدكقو
فتخطػ اجلـ السؿع فقؼذفقن إَل أولقوئفؿ ويرمقن بف  ،فام لوؤوا بـف عـذ ولفـف
ففق حؼ  ،ولؽـفؿ يؼرفقن فقف ويزيدونش .
ىمول اإلريوم اًمبخوري رمحف اهلل شمعومم (:)3707
طمدصمـو قمكم سمـ قمبد اهلل  ،طمدصمـو ؾمػقون  ،قمـ قمؿارو قماـ قمؽررياي  ،قماـ أيب هريارة
:يبؾغ سمف اًمـبل ﷺ ىمول « :إذا قه اهلل إمر يف السامء رضبً ادالئؽي بللـحتفو
خضعوك ًو لؼقلف كولسؾسي عذ ىلػقان  -قول عيل وقول غره ىلػقان يـػـذهؿ ذلـؽ
 فنذا فزع عـ قؾقهبؿ قولقا موذا قول ربؽؿ قولقا لؾذي قول احلؼ وهق العيل الؽبـر .فقسؿعفو مسسقق السؿع ومسسقق السؿع هؽذا واحد فـقق أخـر  -ووىلـػ
شػقون بقده وفرج بَّي أىلوبع يده القؿـك كصبفو بعضفو فـقق بعـض  -فـربام أدرك
الشفوب ادستؿع قبؾ أن يرمل هبو إَل ىلوحبف فقحرقف  ،وربام مل يدركف حتـك يرمـل
هبو الذي يؾقف إَل الذي هق أشػؾ مـف  ،حتك يؾؼقهو إَل إرض  -وربام قول شـػقون
حتك تـتفل إَل إرض  -فتؾؼك عذ فؿ السوحر فقؽذب معفو موئي كذبي  ،فقصدق
فقؼقلقن :أمل خيزكو يقم كـذا وكـذا فقلـدكوه حؼـ ًو ؟ لؾؽؾؿـي التـل شـؿعً مــ
السامءش.
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بوب ققل اهلل تعوَل ﴿:إِ َذا َّ
الش ْؿ ُس ك ُِّق َر ْت﴾
ىمول اسمـ يمريػم رمحف اهلل شمعومم :ىماول قماكم سماـ أيب ـمؾحاي( ) قماـ اسماـ قمباوس :يعـاك
7

افمؾؿً .وىمول اًمعقذم( ) قمـف :ذهبً .وىمول جموهد :أضؿحؾً وذهبً .ويمذا ىمول
7

اًمضحوك وىمول ىمتودة :ذهى ضقؤهو .وىماول ؾماعقد سماـ ضمباػم :يماقرت :هماقرت.
وىمول اًمرسمقع سمـ ظمريقؿ :يعـل رريل هبو .وىمول أسمق صوًمح :يمقرت أًمؼقً.
ىمول اسمـ ضمرير :واًمصقاب ريـ اًمؼقل قمـادكو أن اًمتؽاقير مجاع اًمٌماء سمعضاف قماغم
سمعض  ،وريـف شمؽقير اًمعامريي ومجع اًمريقوب سمعضفو إمم سمعض  ،ومؿعـك ىمقًمف«:يمقرتش
أي مجااع سمعضاافو إمم سمعااض صمااؿ ًمػااً ورريااك هبااو  ،وإذا ومعااؾ هبااو ذًمااؽ ذه اى
ضقؤهو.اها
ىمول اًمبخوري رمحف اهلل شمعومم (:)7700
طمدصمـو ريسدد  ،طمدصمـو قمبد اًمعزيز  ،طمدصمـو قمبد اهلل اًمداكوج  ،ىمول طمدصمـل أسماق ؾماؾؿي
سمـ قمبد اًمرمحـ قماـ أيب هريارة  ىماول :ىماول رؾماقل اهللﷺ «:الشـؿس والؼؿـر
مؽقرات يقم الؼقوميش.

( )7قمكم سمـ أيب ـمؾحي قمـ اسمـ قمبوس ريـؼطعي.
(  )7اًمعقذم ضعقػ.
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ىمول احلوومظ :زاد ذم روايي اًمبزار« ريؽقران ذم اًمـورش ومؼول احلسـ :وريو ذكبفام؟ ومؼاول
أسمق ؾمؾؿي :أطمدصمؽ قمـ رؾمقل اهلل ﷺ وشمؼقل ريو ذكبفام .ىمول اًمبزار :ال ُيرى قمـ أيب
هريرة إال ريـ هذا اًمقضمف.
ىمول احلوومظ ذم اًمػتح (:)787/8
ِ
ـع
وأظمرج اسمـ وهى ذم يمتوب األهقال قمـ قمطوء سمـ يساور ذم ىمقًماف شمعاوممَ ﴿ :و ُُج َ
َّ
الش ْؿ ُس َوا ْل َؼ َؿ ُر﴾ ىمول :جيؿعون يقم اًمؼقوريي صمؿ يؼذومون ذم اًمـاور .والسماـ أيب طماوشمؿ
قمـ اسمـ قمبوس كحقه ريقىمقوم ًو.
ىمول اخلطويبً :مقس اعمراد سملهنام ذم اًمـور شمعاذيبفام سماذًمؽ  ،وًمؽـاف شمبؽقاً عماـ يماون
يعبدهو ذم اًمدكقو ًمقعؾؿقا أن قمبودمؿ هلو يموكً سموـمالً.اها
ىمول اسمـ يمريػم –رمحف اهلل شمعومم -ىمقًمف شمعوممَ ﴿:و َخ َس َ
ػ ا ْل َؼ َؿ ُر﴾ أي ذهاى ضاقؤه.
﴿ َو ُُجِ َع َّ
الش ْؿ ُس َوا ْل َؼ َؿ ُر﴾ ىمول جموهد :يمقرا.اها

مـ أيـ يستؿد الؼؿر ضقؤه؟
ِ
ىمول اهلل شمعوممُ ﴿ :ه َق ا َّل ِذي َل َع َؾ َّ
وء َوا ْل َؼ َؿ َر كُقر ًا﴾ [يقكس. ]5 :
الش ْؿ َس ض َق ً
ِ ِ
ِ
ِ
َسال ًو َو َق َؿر ًا ُمـِرا﴾
وىمول شمعوممَ ﴿ :ت َب َور َك ا َّلذي َل َع َؾ ِيف َّ
الس َامء ُب ُرول ًو َو َل َع َؾ ف َقفو َ
[اًمػرىمون.]87:
ِ
وىمول شمعوممَ ﴿ :و َل َع َؾ ا ْل َؼ َؿ َر فِ ِ
قف َّـ كُقر ًا َو َل َع َؾ َّ
َسال ًو ﴾[كقح.]78:
الش ْؿ َس َ
ىمول اسمـ يمريػم ذم شمػسػم ؾمقرة اًمػرىمون « :وقؿر ًا مـراش أي رينمىم ًو ريضقئ ًو سمـقر آظمار ،
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وكقع وومـ آظمر ريـ همػم كقر اًم ؿس يمام ىمول شمعاومم ﴿ :هـق ا َّل ِ
ـذي َل َع َ
ـؾ َّ
ـؿ َس
ُ َ
الش ْ
ِ
وء َوا ْل َؼ َؿ َر كُقر ًا﴾.اها
ض َق ً
ومفذا يمالم رسمـو ؾمبحوكف وشمعومم يبلم أن اهلل ظمؾؼ اًم ؿس وضمعؾفو رساضم ًو  ،وضمعاؾ
اًم عوع اًمصودر ريـ ضمرريفو ضقوء  ،وضمعؾ ؿمعوع اًمؼؿر كقر ًا.
صمؿ يليت أصحوب اهلقئي اجلديدة وريـ واومؼفؿ ريـ قمؾامء اًمنميعي اهمؽمار ًا سمبعض رياـ
ؾمبؼفؿ أن اًمؼؿر إكام يستؿد ضقؤه ريـ اًم ؿس  ،وهذا ىمقل سمعقد وومقف ظمؾط ريريى
ألريقر ريـفو:
أكف ًمق يمون اًمؼؿر يستؿد ضقءه ريـ اًم ؿس ًمؽون ذم مجقع األوىموت سمدر ًا.
الثوين :أن اهلل قمز وضمؾ ذيمر أكف ضمعؾ ذم اًمؼؿر اًمـقر يمام ضمعؾ ذم اًم ؿس اًمضاقوء ،
واًمؼقل سملكف ريستؿد اًم ؿس حيتاوج إمم دًمقاؾ رياـ اًمؽتاوب واًمساـي  ،طمقاٌ رياـ
اعمعؾقم أن ريريؾ هذه األؿمقوء اًمتقىمػ قمغم فموهر اًمؽتوب واًمسـي أؾماؾؿ رياـ ريتوسمعاي
أهؾ اًمزيغ واًمريى  ،وأصاحوب اهلقئاي اجلديادة وروماقن سماام ال يعروماقن  ،وضماؾ
يمالريفؿ ريلظمقذ ريـ قمؾؿ اًمـ قم  ،ومقـبغل أن ال يؽقكقا أدالء ًمـو  ،ورياو أطمساـ رياو
ىموًمف اًم وقمر:
ومـ لعؾ الغراب لف دلق ً
ال

ِ
الؽالب
يؿر بف عذ لقػ

ىمول اسمـ ضمرير اًمطؼمي ذم شمػسػم ؾمقرة ياقكس :هاق اًماذي ضمعاؾ اًم اؿس ضاقو ًء
سموًمـفور  ،واًمؼؿر كقر ًا سموًمؾقؾ  ،وريعـك ذًمؽ هق اًمذي أضوء اًم ؿس وأكور اًمؼؿر ،و
أيض ًو اعمرآة إذا ؾمؾط قمؾقفو ؿمعوع اًم ؿس شمزاد عمعوكا ًو  ،واعمالطماظ أن اًم اؿس إذا
ـمؾعً اكطؿس ضقء اًمؼؿر ومؾق يمون يمام يؼقًمقن ًمزاد عمعوك ًو وكقره .اها
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الشؿس والؼؿر يف السامء بـص الؼر ن
ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

َسال ًو َو َق َؿر ًا ُمـر ًا﴾ [
ىمول شمعوممَ ﴿ :ت َب َور َك ا َّلذي َل َع َؾ ِيف َّ
الس َامء ُب ُرول ًو َو َل َع َؾ ف َقفو َ

اًمػرىمون.]87:
ػ َخ َؾ َؼ اهللَُّ شبع شامو ٍ
ات ضِ َبوق ًو * َو َل َع َ
وىمول شمعومم خمؼم ًا قمـ كقحَ ﴿ :أ َمل ْ ت ََر ْوا َك ْق َ
ـؾ
َ َْ ََ َ
ِ
ا ْل َؼ َؿ َر فِ ِ
قف َّـ كُقر ًا َو َل َع َؾ َّ
َسال ًو﴾ [ كقح.]78-75:
الش ْؿ َس َ
ىمول اسمـ يمريػم -رمحف اهلل -ذم شمػسػم ؾمقرة يقكس:
يؼقل شمعومم مم د ًا كػسف  ،وريعظ ًام قمغم مجقؾ ريو ظمؾاؼ ذم اًمساامء رياـ اًماؼموج وهال
اًمؽقايمى اًمعظوم  ،ذم ىمقل جموهد وؾمعقد سمـ ضمباػم وأيب صاوًمح واحلساـ وىمتاودة.
وىمقؾ :هل ىمصقر ذم اًمسامء ًمؾحرس .يروى هذا قمـ قمكم واسمـ قمباوس وحمؿاد سماـ
ِ
يمعااى  ،واًمؼااقل األول أفمفاار  ،ىمااول ﴿ :ولعـ َ ِ
َسالـ ًو﴾ :هاال اًم ااؿس
َ َ َ
ـؾ ف َقفــو َ
اعمـػمة.اها
وهذا ريـ أىمقى األدًمي ذم اًمرد قماغم رياـ يازقمؿ أن يمساقف اًمؼؿار يؽاقن سمتقؾماط
األرض سمقـف وسملم اًم ؿس  ،ويمسقف اًم ؿس يؽقن سمتقؾماط اًمؼؿار سمالم األرض
وسملم اًم ؿس.
وموًمؼؿر واًم ؿس يمالمهو ذم اًمسامء اًمدكقو قماغم اًمصاحقح  ،ومؽقاػ يتقؾماط اًمؼؿار
األرض.
واًمسامء ومقق  ،واألرض حتً ومفؾ ريـ ريدَّ يمر.
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سمعض أصحوب اهلقئي يؼقًمقن سملن اًم ؿس ذم اًمسامء اًمراسمعاي  ،واًمؼؿار ذم اًمادكقو ،
ومعغم هذا رسمام يػرس يمسقف اًم ؿس سمام ىموًمقا  ،أريو يمسقف اًمؼؿر وموًمؼقل ومقاف سمعقاد
ضمد ًا سمعد اعمنمىملم.

شبى كسقف الشؿس والؼؿر ؟
ؾمبى اًمؽسقف هق ريو سمقـف رؾمقل اهلل ﷺ سملن اهلل قمز وضمؾ خيقف هبام قمبوده.
وذهى أصحوب اهلقئي اجلديدة واًمؼوئؾقن سموعم ؿققماي اًم ؿساقي  ،واًمؼاوئؾقن سمالن
اًمؽسقف فموهرة ـمبقعقي أن ؾمبى يمسقف اًم ؿس هق وىماقع اًمؼؿار سمالم األرض
واًم ؿس  ،ومقحقل سملم اًم ؿس وسملم اًمـظر إًمقفو.
وأريو يمسقف اًمؼؿر ومنن اًم ؿس ختؾع كقرهو قمؾقف  ،ومنذا وىمع فمؾ األرض مل يؽـ ًمف
كقر سمحسى ريو شمؽقن اعمؼوسمؾي  ،ويؽقن اًمدظمقل ذم فمؾ األرض  ،يؽاقن اًمؽساقف
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ريـ يمؾ أو سمعض  ،وذهى إمم هذا اًمؼاقل رياـ اًمعؾاامء ؿماقخ اإلؾماالم اسماـ شمقؿقاي
اًمعريقؿلم وهمػمهؿ.
وىمد رد قمغم هذه األىمقال اسمـ اًمعريب ذم قمورضي األطمقذي ( .)30-76/7ومؼول:
يمذسمتؿ وسمقً اهلل ال شمعرومقهنو

ريتك طموص طم راهو وضؾ ومقائدهو

ىمد ىمؾتؿ سموًمؼمهون أن اًم ؿس أضعوف اًمؼؿر ذم اجلرريقي سموًمعؼاد  ،ومؽقاػ حي اى
اًمصغػم اًمؽبػم إذا ىموسمؾف وال يلظمذ ريـف قمنمه.
ولقاب موين :وذًمؽ أن اًم ؿس إذا يموكً شمغطقاف سمـقرهاو ومؽقاػ حي اى كقرهاو
وكقره ريـ كقرهو  ،هذا ظمبوط.
لقاب مولٌ :إذا يمون كقر اًمؼؿر ىمؾق ً
ال وكقر اًم اؿس يمرياػم ًا ومؽقاػ يظؾاؿ اًمؽرياػم
سموًمؼؾقؾ؟ ال ؾمقام وهق ريـ ضمـسف أو ريـ سمعضف وهق لقاب رابع.
لقاب خومس :ىمؾتؿ إن اًم اؿس أيماؼم رياـ األرض سمسابعلم ضاعػ ًو أو كحقهاو ،
وىمؾتؿ إن اًمؼؿر أيمؼم ريـفو سملىمؾ ريـ ذًمؽ  ،ومؽقػ يؼاع األقمظاؿ ذم فماؾ األصاغر؟
ويمقػ حي ى األرض كقر اًم ؿس وهق ذم زاويي ريـفو؟.
لقاب شودس :وذًمؽ أكف إذا يمون يمام ىموًمقا إن اًم ؿس ختؾع قماـ اًمؼؿار كقرهاو ،
ومنذا يمسػتف رأيـوه ريظؾ ًام ومفذا يدل قمغم أكاف ضمارم ريظؾاؿ  ،واًمـاقر قمارض يعؾاقه ،
وقمؿدمؿ أن اًم ؿس واًمؼؿر كقران حمضاون ال ظمؾاط وماقفام واًمعقاون قماغم ىماقهلؿ
يؽذسمف سمرؤيي ضمرريف أؾمقد قمـد اًمؽسقف.
لقاب شوبع :وهق اًمذي يستؼقؿ وذًمؽ أن اًم ؿس هلو ومؾؽ وجمرى  ،واًمؼؿار ًماف
ومؾؽ وجمرى  ،وال ظمالف أن واطمد ًا ال َي ْعدُ  ،وجمراه يمؾ يقم إمم ريريؾف  ،وجمراه يماؾ
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يقم إمم ريريؾف ريـ اًمعوم  ،ومق تؿعون ويتؼوسمالن  ،وًمق يمون اًمؽسقف ًمقىمققماف ذم فماؾ
األرض ذم وىمً ًمؽون ذًمؽ اًمقىمً حمدود ًا ريعؾقريا ًو  ،ومؾاام يماون ياليت ذم األوىماوت
اعمختؾػي واجلرى واطمد ذم احلسبون واطمد قمؾؿ ىمطع ًو ومسود ىمقهلؿ هذا  ،وأكً شمارى
اًمؼؿر ريريؾري ًو وريـصػ ًو  ،وهق ريع اًم ؿس ذم األومؼ  ،ال قمغم األرض وال حتتفام ومعؾاؿ
ىمطع ًو أن هذا ختؾقط ال يؼدر ًمف ىمدر  ،وال يؼبؾ ًمؼوئؾف قمذر  ،ومنن ىمقاؾ :مل شمصادومقن
ذم اؾمتخراضمف؟ ىمؾـو :ىمول اهلل شمعوممَ ﴿:و َم ْـ ُي ِر ِد اهللَُّ فِ ْتـَ َت ُف َف َؾ ْـ نَ ْؾِ َ
ؽ َل ُف ِم َـ اهللَِّ َص ْقئ ًو﴾
وهمالء اًمذيـ يصدومقن ذم اؾماتخراج اًمغقاى رياـ اًمؽفاون ذم ذًماؽ طم اي ًماف ذم
اًمتؼمي ريـ اًمبفتون.اها
وىمد كؼؾ احلوومظ سمعض هذا ذم اًمػتح وأىمره (.) 897-897/7
قؾً :وممو يبلم ومسود هذا اًمؼقل هق ريو شمؼدم ريـ يمقكف يعؾؿ سمـص اًمؼرآن سمعقد ًا قماـ
ىمقل اًمعراوملم واًمؽفون  ،أن اًم ؿس واًمؼؿر ذم اًمساامء جيرياون سمسابحون  ،ومؽقاػ
شمتقؾمطفام األرض ريع صمبومو وريع أهنو ريـ اًمعومل اًمسػكم واًم ؿس واًمؼؿر ريـ اًمعاومل
اًمعؾقي.
وىمااول اًمؼرـمباال ذم اعمػفاؿ ( )557-557/7سمعااد ؾمااقق ىمااقهلؿ األول ذم ؾماابى
اًمؽسقف.
ىمؾـو :ال كسؾؿ أن ؾمبى اًمؽسقف رياو أدقماقه  ،ورياـ أياـ قمروماقا ذًماؽ سموًمعؼاؾ أم
واطمد ريـفو  ،إريو سمقاؾمطي كظار أو سمغاػم واؾماطي  ،ودقماقى ٍ
ٍ
رء رياـ
سموًمـؼؾ  ،ويمؾ
ذًمؽ ممـققمي  ،وهمويتفؿ أن يؼقًمقا ذًمؽ ريبـل قمغم أرياقر هـدؾماقي ورصاديي شمػيضا
سمصوطمبفو إمم اًمؼطع  ،وكحـ أيض ًو كؿـع ريو ذيمروه إمم اًمؼطع وهق أول اعمسلًمي .اها
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ىمول اسمـ سمزيزة ذم رده قماغم اًمغازازم ذم ىمقًماف طماقل ؾمابى اًمؽساقف اًماذي ذيماره
احلسوسمققن أكف أرير ىمطعل ال يصودم اًمنميعي ىماول :هاذا قم قاى ريـاف يمقاػ يساؾؿ
دقمقى اًمػالؾمػي ويزقمؿ أهنو ال شمصودم اًمنميعي ريع أهنو ريبـقي قمغم أن اًمعاومل يماروي
اًم ؽؾ  ،وفموهر اًمنم ع يعطل ظمالف ذًماؽ  ،واًمريوسماً رياـ ىمقاقماد اًمنمايعي أن
اًمؽسقف أصمر اإلرادة اًمؼديؿي  ،وومعؾ اًمػوقمؾ اعمختور  ،ومقخؾاؼ ذم هاذيـ اجلارريلم
اًمـقر ريتك ؿموء  ،واًمظؾؿي ريتك ؿموء ريـ همػم شمقىمػ قمغم ؾمبى أورسمط سموىمؽماب...
وًمق ؾمؾؿـو أن اًمذي يذيمره أهؾ احلسوب إن يمون طمؼ ًو ذم كػس األرير ال يـاوذم يماقن
ذًمؽ خمقوم ًو ًمعبود اهلل شمعومم .راضمع اًمػتح ( )897/7قمؿدة اًمؼوري (.)77/7
أضػ إمم ذًمؽ أكف ىمد شمؼدم أن اًم ؿس واًمؼؿر ذم اًمسامء  ،ومؽقػ شمتقؾماط األرض
سملم اًم ؿس واًمؼؿر  ،وىمد قمؾؿ أن اًمسامء وريو ومقفو قمومل قمؾقي  ،واألرض وريو ومقفاو
قمومل ؾمػكم  ،وموًمبؼوء قمغم أصؾ يمقن اًمؽسقف واًمزالزل وهمػمهو ريـ اآليوت اًمؽقكقي
هل ختقيػ ريـ اهلل قمز وضمؾ أؾمؾؿ قمـ اًمبحٌ قمـ اعمسببوت اًمتل شمصاودم اًمعؼقادة
اًمصحقحي  ،وًمق يمون ؾمبى اًمؽسقف ريو ذيمروه ًمـبف اًمـبل ﷺ قماغم ذًماؽ  ،وإذا مل
يـبف ومقسعـو ريو وؾمعف  ،إن يمون هذا اًمسبى اًمذي يؼقًمقه طمؼا ًو ومؾقساعـو اًمساؽقت ،
وإن يمون سموـم ً
ال ومق اى إكؽاوره  ،وأيضا ًو ًماقس رياـ قمؾاام ءاًماديـ اعمتؼادريلم رياـ
اًمصحوسمي وريـ ؾمور قمغم ؾمػمهؿ ذم اًمؼرون اعمػضؾي ريـ يؼقل هبذا اًمؼاقل  ،رياع أكاف
ذم قمٍم اعملريقن يموكً ىمد أظمرضمً يمتى اًمروريون اًمؼاوئؾقن هباذه األىماقال ، ،إكاام
ؾمؾػ همالء هؿ اًمػالؾمػي واًمطبوئعققن  ،ومال شمغؽم سمؿاـ ظماوًمػ احلاؼ  ،وهامالء
اًمعؾامء اًمذي واومؼقا أصحوب اهلقئي ذم هذه اعمسلًمي ريريؾ ؿماقخ اإلؾماالم واًمعريقؿالم
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وريـ ؾمور قمغم ؾمػمهؿ يـبغل أن يستدل ًمؼقهلؿ هذا  ،ومنن وضمد ًماف دًمقاؾ ىمؾـاو سماف ،
وإن مل ك د ًمف دًمقؾ ر َّد هذا اًمؼقل قمغم صوطمبف.
ىمول اًمعقـل ذم قمؿدة اًمؼوري ( :)87-88/7وريـفو ريو ىمقؾ رياو اًمؽساقف وأضمقاى
سملكف شمغػم خيؾؼف اهلل شمعومم وماقفام ألريار ي اوؤه وال يادري رياو هاق أو يؽاقن ختقيػاو
ًمالقمتبور هبام ريع قمظؿ ظمؾؼفام ويمقهنام قمرضي ًمؾحقادث ومؽقػ سموسمـ آدم اًمضاعقػ
اخلؾؼ وىمقؾ حيتؿؾ أن يؽقن اخلسقف ومقفام قمـد دمكم اهلل ؾمبحوكف هلاام وذم طماديٌ
ىمبقصي اهلالزم قمـاد أيب داود واًمـساوئل اإلؿماورة إمم ذًماؽ ومؼاول ومقاف أن اًم اؿس
واًمؼؿر ال خيسػون عمقت أطمد وًمؽـفام ظمؾؼون ريـ ظمؾؼف ومنن اهلل قمز وضمؾ حيادث ذم
ظمؾؼف ريو ي وء وإن اهلل قمز وضمؾ إذا دمغم ًمٌمء ريـ ظمؾؼف ظم ع ًمف احلاديٌ ويمياده
ىمقًمف شمعومم ومؾام دمغم رسمف ًمؾ بؾ ضمعؾف ديمو وألهؾ احلساوب ومقاف يماالم يمرياػم أيمرياره
ظمبوط يؼقًمقن أريو يمسقف اًم ؿس ومنن اًمؼؿر حيقل سمقـفو وسملم اًمـظر وأرياو يمساقف
اًمؼؿر ومنن اًم ؿس ختؾع كقرهاو قمؾقاف ومانذا وىماع ذم فماؾ األرض مل يؽاـ ًماف كاقر
سمحسى ريو شمؽقن ًمف اعمؼوسمؾي ويؽقن اًمدظمقل ذم فمؾ األرض يؽاقن اًمؽساقف رياـ
يمؾ أو سمعض ىموًمقا وهذا أرير يدل قمؾقف احلسوب ويصدق ومقف اًمؼمهاون ورد قمؾاقفؿ
سملهنؿ ىموًمقا سموًمؼمهون إن اًم ؿس أضعوف اًمؼؿر ذم اجلرريقي سموًمعؼؾ ومؽقاػ حي اى
اًمصغػم اًمؽبػم إذا ىموسمؾف وال يلظمذ ريـف قمنمة وأيضاو إن اًم اؿس إذا يموكاً شمعطقاف
كقرهو ومؽقػ حي ى كقرهو وكقره ريـ كقرهو هذا ظمبوط وأيضاو ىمؾاتؿ إن اًم اؿس
أيمؼم ريـ األرض سمتسعلم ضعػو أو كحقهو وىمؾتؿ إن اًمؼؿر أيمؼم ريـفو سملىمؾ ريـ ذًماؽ
ومؽقػ يؼع األقمظؿ ذم فمؾ األصغر ويمقػ حت ى األرض كقر اًم اؿس وهال ذم
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زاويي ريـفو وأيضو وموًم ؿس هلو ومؾؽ وجمرى وال ظمالف أن يمؾ واطمد ريـفام حمادود
وريعؾقم ال يعدو جمراه يمؾ يقم إمم ريريؾف ريـ اًمعاوم ومق تؿعاون ويتؼاوسمالن ومؾاق يماون
اًمؽسقف ًمقىمققمف ذم فمؾ األرض ذم وىمً ًمؽون ذًمؽ اًمقىمً حمادودا ريعؾقرياو ألن
اعم رى ريـفام حمدود ريعؾاقم ومؾاام يماون شماليت األوىماوت اعمختؾػاي واجلاري واطمادا
واحلسوب واطمدا قمؾؿ ىمطعو ومسود ىمقهلؿ

بركي أيوت مـ حقٌ اخلقف مـ اهلل عز ولؾ والؾجقء إلقف
ىمول اًمبخوري رمحف اهلل شمعومم (:)7579
طمدصمـل حمؿد سمـ اعمريـك  ،طمدصمـو أسمق أمحد اًمزسمػمي  ،طمادصمـو إرسائقاؾ  ،قماـ ريـصاقر
قمـ إسمراهقؿ قمـ قمؾؼؿي  ،قمـ قمبد اهلل ىمول :يمـو كعد اآليوت سمريماي  ،وأكاتؿ شمعادوهنو
ختقيػوش.
وىمد سمقب قمغم هذا احلديٌ اسمـ طمبون ذم صحقحف ( )97/7ومؼول:
ذيمر ريو جيى قمغم اعمر أن يتؼمك سمرؤيي يمسقف اًم ؿس واًمؼؿر  ،ومقحدث هلل شمقسماي أو
يؼدم ـموقمي.
فوئدة:
مجقع ريو ذم اًمؽقن ريـ آيوت اهلل قمز وضماؾ ريرياؾ اًمؾقاؾ واًمـفاور واًم اؿس واًمؼؿار
واًمـ قم واحلر واًمؼمد طمتك ىمقؾ:
وذم يمؾ رء ًمف آيي

شمدل قمغم أكف اًمقاطمد
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ومؾامذا ظمصصً سموًم ؿس واًمؼؿر ذم ىمقل اًمـبل ﷺ  «:إن اًم ؿس واًمؼؿر آيتون
ريـ آيوت اهلل...ش ىمول اًمعقـل (:)88/7
وريـفو ريو ىمقؾ أًمقس ذم رؤيي األهؾي وطمدوث احلر واًمؼمد ويمؾ ريو ضمرت اًمعودة
سمحدوصمف ريـ آيوت اهلل شمعومم ومام ريعـك ىمقًمف ذم اًمؽسقوملم أهنام آيتون وأضمقى سملن هذه
احلقادث آيوت داًمي قمغم وضمقده قمز وضمؾ وىمدرشمف وظمص اًمؽسقوملم إلظمبوره قمـ
رسمف قمز وضمؾ أن اًمؼقوريي شمؼقم ومهو ريـؽقؾمون وذاهبو اًمـقر ومؾام أقمؾؿفؿ سمذًمؽ
أريرهؿ قمـد رؤيي اًمؽسقف سموًمصالة واًمتقسمي ظمقومو ريـ أن يؽقن اًمؽسقف ًمؼقوم
اًمسوقمي ًمقعتدوا هلو وىمول اعمفؾى حيتؿؾ أن يؽقن هذا ىمبؾ أن يعؾؿف اهلل شمعومم
سملذاط اًمسوقمي.اها
لومع أبقاب العؿؾ يف الؽسقف
ضمعؾً هذا اًمػصؾ ووضعتف قمغم اًمراضمح ذم اعمسوئؾ  ،وايمتػاك سموًمتبقياى وؾماقق
اًمدًمقؾ قمؾقف طمتك يعؿؾ سمف ريـ وومؼف اهلل قمز وضمؾ ذم صالشمف  ،وقمـاد طمصاقل ريرياؾ
هذا احلودث اعمخقػ  ،وىمد ضمعؾً ومص ً
ال آظمر ًمؾؿسوئؾ واظمتالوموت اًمعؾامء ومقفاو ،
وسمقون اًمراضمح سملدًمتف وسمقاون اعمرضماقح  ،ومـسالل اهلل اًمعاقن واًمساداد  ،وأن يرزىمـاو
اًمرؿمد واًمصقاب.
 -7ولقب الصالة عـد كسقف الشؿس والؼؿر عذ ُجقع ادؽؾػَّي
 -7ىمول اإلريوم اًمبخوري -رمحف اهلل شمعومم:)7030( -
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طمدصمـو قمؿرو سمـ قمقان  ،ىمول طمدصمـو ظموًمد قمـ يقكس  ،قمـ احلسـ  ،قمـ أيب سمؽرة ىمول:يمـو قمـاد
رؾمقل اهلل ﷺ وموكؽسػً اًم ؿس  ،ومؼاوم رؾماقل اهلل ﷺ جيار رداءه طمتاك دظماؾ اعمسا د ،
ومدظمؾـو ومصغم سمـو ريمعتلم طمتك اك ؾً اًم ؿس  ،ومؼول ﷺ «:إن الشؿس والؼؿر ٓ يـؽسـػون
دقت أحد  ،فنذا رأيتؿقمهو فصؾقا وادعقا حتك يؽشػ مو بؽؿش.
ىمقًمف « :فصذ بـو ركعتَّيش وزاد اًمـسوئل يمام « تصؾقنش ىمد اؾمتدل سمف سمعضافؿ قماغم أن صاالة
اًمؽسقف يمصالة اًمـوومؾي  ،وال طم ي ومقف  ،ىمول احلوومظ ذم اًمػتح ( )860/7ومحؾاف اسماـ طمباون
واًمبقفؼل قمغم أن اعمعـك يمام شمصؾقن ذم اًمؽسقف؛ ألن أسمو سمؽرة ظموـمى سماذًمؽ أهاؾ اًمبٍماة ،
وىمد يمون اسمـ قمبوس قمؾؿفؿ أهنو ريمعتون ذم يمؾ ريمعي ريمققمون.اها
ىمول أسمق طموشمؿ :ىمقًمف « :ومودقمقاش أراد سمف « ومصؾقاش ،إذ اًمعرب شمسؿك اًمصالة دقماو ًء  ،صماؿ ؾماوق
رمحف اهلل روايي أظمرى قمـ أيب سمؽرة وومقفو « :فصؾقا حتك يؽشػ مو بؽؿش .صماؿ ؾماوق اًمؽاالم
اعم ور إًمقف ومقام ؾمبؼ كؼؾف ريـ اًمػتح  /اإلطمسون (.)77/7
 -7وىمول -رمحف اهلل شمعومم:)7037( -
طمدصمـو ؿمفوب سمـ قمبود  ،ىمول طمدصمـو إسمراهقؿ سمـ محقد  ،قمـ إؾمامقمقؾ قمـ ىماقس  ،ىماول ؾماؿعً
أسمو ريسعقد يؼقل :ىمول اًمـبل ﷺ  «:إن الشؿس والؼؿر ٓ يـؽسػون دـقت أحـد مــ الــوس ،
ولؽـفام يتون مـ يوت اهلل فنذا رأيتؿقمهو فؼقمقا فصؾقا«
احلديٌ أظمرضمف ريسؾؿ وومقف « فصؾقا وادعقا اهلل حتك يؽشػ مو بؽؿش.
وىمول (:)7037

طمدصمـو أصبغ  ،ىمول أظمؼم اسمـ وهى  ،ىمول أظمؼم قمؿرو  ،قماـ قمباد اًمارمحـ سماـ
اًمؼوؾمؿ طمدصمف قمـ أسمقف قمـ اسمـ قمؿر -ريض اهلل قماـفام -أكاف يماون خياؼم قماـ اًمـبال
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ﷺ «:إن الشؿس والؼؿر ٓ خيسػون دقت أحد وٓ حقوتف ولؽـفام يتون مــ يـوت
اهلل فنذا رأيتؿقمهو فصؾقاش.
احلديٌ أظمرضمف ريسؾؿ (.)977
 -7وىمول رمحف اهلل (:)7037
طمدصمـو قمبد اهلل سمـ حمؿد  ،ىمول طمدصمـو هوؿمؿ سماـ اًمؼوؾماؿ  ،ىماول طمادصمـو ؿماقبون أسماق
ريعوويي  ،قمـ زيود سمـ قمالىمي  ،قمـ اعمغػمة سمـ ؿمعبي ىمول :يمسػً اًم ؿس قمغم قمفاد
رؾمقل اهلل ﷺ يقم ريوت إسمراهقؿ  ،ومؼول اًمـوس :يمسػً اًم اؿس عماقت إسماراهقؿ ،
ومؼول رؾمقل اهلل ﷺ  « :إن الشؿس والؼؿر ٓ يـؽسػون دقت إحد وٓ حلقوتـف فـنذا
رأيتؿ فصؾقا وادعقا اهللش .زاد ذم روايي زائدة قمـ زيود سمـ قمالىماي رىماؿ (« )7080
ومودقمقا وصؾقا طمتك يـ كمش .أظمرضماف ريساؾؿ ( )975وومقاف « فـودعقا اهلل وىلـؾقا
حتك يـؽشػش.
 -3وىمول -رمحف اهلل شمعومم:)7037( -
طمدصمـو ؾمعقد سمـ قمػػم  ،ىمول طمدصمـو اًمؾقٌ  ،طمدصمـل قمؼقؾ قماـ اسماـ ؿمافوب  ،ىماول:
أظمؼم قمروة سمـ اًمزسمػم أن قموئ ي زوج اًمـبل ﷺ أظمؼمشمف :أن رؾماقل اهلل ﷺ صاغم
يقم ظمسػً اًم ؿس ومصغم -وذيمرت اًمصالة  ،صماؿ ؾماؾؿ وىماد دمؾاً اًم اؿس ،
ومخطى اًمـوس ومؼول ذم يمسقف اًم اؿس واًمؼؿار « :إهنـام يتـون مــ يـوت اهلل ٓ
خيسػون دقت أحد وٓ حلقوتف  ،فنذا رأيتؿقمهو فوفزعقا إَل الصالة ش.
احلديٌ أظمرضمف ريسؾؿ ( )907وؾمقليت سمطقًمف ذم يمقػقي صالة اًمؽسقف.
 -5وىمول اًمبخوري (:)7059
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طمدصمـو حمؿد سمـ اًمعالء  ،ىمول طمدصمـو أسمق أؾموريي  ،قمـ سمريد سمـ قمبد اهلل  ،قمـ أيب سماردة
قمـ أيب ريقؾمك  ىمول :ظمسػً اًم ؿس  ،ومؼوم اًمـبل ﷺ ومزقما ًو خي اك أن شمؽاقن
اًمسوقمي  ،وملشمك اعمس د ومصغم سملـمقل ىمقوم وريمقع وؾم قد رأيتف ىمط يػعؾف  ،وىمول«:
هذه أيوت التل يرشؾفو اهلل ٓ تؽقن دقت أحد وٓ حلقوتف  ،ولؽـ خيـقف اهلل هبـو
عبوده  ،فنذا رأيتؿ صقئو مـ ذلؽ فوفزعقا إَل ذكره ودعوئف واشتغػوره».
احلديٌ أظمرضمف ريسؾؿ (.)977
ىمول اًمبزار يمام ذم يم ػ األؾمتور (:)777/7
طمدصمـو حمؿد سمـ قمبد اهلل سمـ سمزيع  ،ىمول  :طمدصمـو أسمق سمحر اًمبؽراوي قمبد اًمارمحـ سماـ
قمريامن  ،طمدصمـو ؾمعقد سمـ أيب قمروسمي  ،قمـ محود سماـ أيب ؾماؾقامن  ،قماـ إسماراهقؿ قماـ
قمؾؼؿي قمـ قمبد اهلل ىمول :يمسػً اًم ؿس قمغم قمفد رؾمقل اهلل ﷺ ومؼول رؾماقل اهلل
ﷺ « :إن الشؿس والؼؿر يتون مـ يوت اهلل ٓ يـؽسػون دـقت أحـد وٓ حلقوتـف ،
فنذا رأيتؿ ذلؽ فوفزعقا إَل الصالة أو فصؾقا».
هذا طمديٌ صحقح.
ىمول أسمق طموشمؿ اسمـ طمبون يمام ذم اإلطمسون (:)89/7
األرير سموًمصالة قمـد يمسقف اًم ؿس واًمؼؿر أريد سماف أطمادمهو؛ ألهناام ال يـؽساػون
ًمقىمً واطمد.اها
ىمول اإلريوم أسمق سمؽر سمـ أيب ؿمقبي (:)388/7
طمدصمـو حمؿد سمـ ومضقؾ  ،قمـ قمطوء سمـ اًمسوئى  ،قمـ أسمقاف قماـ قمباد اهلل سماـ قمؿارو
ىمول :اكؽسػً اًم ؿس قمغم قمفد رؾمقل اهلل ﷺ ومؼوم وىمؿـو ريعف  ،صمؿ ىمول « :يو أُّيـو
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الـوس إن الشؿس والؼؿر يتون مـ يوت اهلل فنذا اكؽسـػً إحـدامهو فـوفزعقا إَل
ادسولد».
احلديٌ أظمرضمف اسمـ طمبون يمام ذم اإلطمسون ( ،)89/7وحمؿد سمـ ومضقؾ روى قماـ
قمطوء سمعد االظمتالط  ،وىمد شموسمع حمؿاد ؿماعبي وؾماػقون قمـاد أمحاد رىماؿ ()8787
( .)8786إال ىمقًمااف « :فــوفزعقا إَل ادســولدش ومتبؼااك هااذه اًمزيااودة ؿمااوذة  ،ألن
اعمحػقظ يمام ذم األطموديٌ اعمتؼدريي  ،وروايي ؾماػقون وؿماعبي وماوومزقمقا إمم ذيمار اهلل
وإمم اًمصالة.

 -4الـداء بولصالة لومعي يف الؽسقف
ىمول اًمبخوري -رمحف اهلل شمعومم:)7035( -
طمدصمـو إؾمحؼ  ،ىمول أظمؼمكو حيقك سمـ صوًمح  ،ىمول طمدصمـو ريعووياي سماـ ؾماالم سماـ أيب
ؾمالم اًمدري ؼل  ،ىمول طمدصمـو حيقك سمـ أيب يمريػم  ،ىماول أظماؼم أسماق ؾماؾؿي سماـ قمباد
اًمرمحـ سمـ قمقف اًمزهري  ،قمـ قمباد اهلل سماـ قمؿارو -ريض اهلل قماـفام -ىماول :عماو
يمسػً اًم ؿس قمغم قمفد رؾمقل اهلل ﷺ كقدي إن اًمصالة ضموريعيش.
احلديٌ أظمرضمف ريسؾؿ (.)970
وىمول اإلريوم ريسؾؿ -رمحف اهلل:30 )907( -
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وطمدصمـو حمؿد سمـ ريفران اًمرازي  ،طمدصمـو اًمقًمقد سمـ ريسؾؿ  ،ىمول ىمول األوزاقماك أسماق
قمؿرو وهمػمه :ؾمؿعً اسمـ ؿمفوب اًمزهري خيؼم قمـ قمروة قماـ قموئ اي -ريض اهلل
قمـفو: -أن اًم اؿس ظمساػً قماغم قمفاد رؾماقل اهلل ﷺ ومبعاٌ ريـودياو« الصـالة
لومعيش وموضمتؿعقا  ،وشمؼدم ومؽؼم وصغم أرسمع ريمعوت ذم ريمعتلم وأرسمع ؾم دات.
احلديٌ أظمرضمف اًمبخوري ريعؾؼ ًو (.)7088

-3ىلالة الؽسقف يف ادسجد
ىمول ريسؾؿ-رمحف اهلل:)907( -
وطمدصمـو قمبداهلل سمـ ريسؾؿي ،طمادصمـو ؾماؾقامن ( يعـال اسماـ سماالل ) ،قماـ حيقاك قماـ
قمؿرة:أن وقديي أشمً قموئ ي شمسلهلو ومؼوًمً :أقماوذك اهلل رياـ قماذاب اًمؼاؼم  ،ىموًماً
قموئ ي ومؼؾً :يو رؾمقل اهلل يعذب اًمـوس ذم اًمؼبقر؟ ىموًمً قمؿرة :ومؼوًماً قموئ اي:
ىمول رؾمقل اهللﷺ «عوئـذا بـوهللش صماؿ ريماى رؾماقل اهلل ﷺ ذات هماداة ومخساػً
اًم ؿس  ،ىموًمً قموئ ي :ومخرضمً ذم كسقة سملم فمفارى احل ار ذم اعمسا د  ،ومالشمك
رؾمقل اهلل ﷺ ريـ ريريمبف طمتك اكتفك إمم ريصاله اًمذي يمون يصكم ومقاف  ،ومؼاوم وىماوم
ال  ،صمؿ ريمع ومريماع ريمققماو ـماقي ً
اًمـوس وراءه  ،ىموًمً قموئ ي :ومؼوم ىمقوريو ـمقي ً
ال صماؿ
رومع  ،ومؼوم ىمقوريو ـمقيال وهق دون اًمؼقوم األول  ،صمؿ ريمع ومريمع ريمققم ًو ـمقي ً
ال وهاق
دون ذًمؽ اًمريمقع  ،صمؿ رومع وىمد دمؾً اًم ؿس ومؼول «:إين قـد رأيـتؽؿ تػتــقن يف
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الؼبقر كػتـي الدلولش.ىموًمً قمؿرة :ومسؿعً قموئ ي شمؼقل :ومؽـاً أؾماؿع رؾماقل
اهلل ﷺ سمعد ذًمؽ يتعقذ ريـ قمذاب اًمـور وقمذاب اًمؼؼم.
وىمد شمؼدم طمديٌ أيب سمؽرة قمـد اًمبخوري وومقف « ومؼوم رؾمقل اهللﷺ جير إزاره طمتك
دظمؾ اعمس د ومصغم سمـو ريمعتلم.

 -2وكقػقتفو أن يصيل ركعتَّي يف كؾ ركعي ركقعون
 -7ىمول اإلريوم ريسؾؿ -رمحف اهلل شمعومم:)907( -
وطمدصمـو ىمتقبي سمـ ؾمعقد  ،قمـ ريوًمؽ سمـ أكس  ،قمـ ه وم سمـ قماروة  ،قماـ أسمقاف قماـ
قموئ ي ىموًمً» :خسػً الشؿس عذ عفد رشقل اهلل ﷺ فؼوم رشقل اهلل ﷺ يصيل
فلضول الؼقوم لد ًا  ،مؿ ركع فلضول الركقع لد ًا  ،مؿ رفع رأشف فلضول الؼقوم لـد ًا ،
وهق دون الؼقوم إول مؿ ركع فلضول الركقع لد ًا  ،وهق دون الركقع إول  ،مـؿ
شجد.
مؿ قوم فلضول الؼقوم وهق دون الؼقوم إول  ،مؿ ركـع فلضـول الركـقع  ،وهـق دون
الركقع إول  ،مؿ رفع رأشف فؼوم فلضول الؼقوم  ،وهق دون الؼقوم إول  ،مؿ ركـع
فلضول الركقع وهق دون الركقع إول  ،مؿ شجد  ،مؿ اكنف رشقل اهللﷺ وقد
َتؾً الشؿسش.
وأظمرضمف سمؾػظ :صمؿ يمؼم ومريمع ريمققم ًو ـمقي ً
ال  ،صمؿ رومع رأؾمف ومؼول « :شـؿع اهلل دــ
محده  ،ربـو ولؽ احلؿدش وموىمؽمأ ىمراءه ـمقيؾي هل أدكك ريـ اًمؼاراءة األول  ،صماؿ يماؼم
ومريمع ريمققم ًو ـمقي ً
ال هق أدكك ريـ اًمريمقع األول  ،صمؿ ىماول « :شـؿع اهلل دــ محـده ،

الذهب المسبوك في أحكام الكسوف

31

ربـو ولؽ احلؿدش صمؿ ؾم د  ،صمؿ ومعؾ ذم اًمريمعي اًمريوكقي ريريؾ ذًماؽ  ،طمتاك اؾماتؽؿؾ
أرسمع ريمعوت  ،وأرسمع ؾم دات  ،واك ؾً اًم ؿس ىمبؾ أن يـٍمف.
احلديٌ أظمرضمف اًمبخوري رىمؿ (.)7037( )7038
وذم روايي ال سمـ طمبون يمام ذم اإلطمسون ريـ ـمريؼ قمؿرو سمـ قماريامن قماـ اًمقًمقاد سماـ
ريسؾؿ « مؿ كز فسجد أدكك مـ شجقده إول  ،مؿ رفع رأشف مؿ شؾؿش.
ىمول اإلريوم اًمبخوري -رمحف اهلل شمعومم:)7057( -
طمدصمـو قمبد اهلل سمـ ريسؾؿي  ،قمـ ريوًمؽ قمـ زيد سمـ أؾمؾؿ  ،قمـ قمطوء سماـ يساور قماـ
قمبد اهلل سمـ قمبوس ىمول» :اكخسػً الشؿس عذ عفد رشقل اهلل ﷺ فصذ رشـقل
ال كحقا مـ شقرة البؼرة  ،مؿ ركع ركقع ًو ضقي ً
اهلل ﷺ فؼوم ققوم ًو ضقي ً
ال  ،مـؿ رفـع
فؼوم ققومو ضقيال  ،وهـق دون الؼقـوم إول  ،مـؿ ركـع ركقعـ ًو ضـقي ً
ال وهـق دون
الركقع إول  ،مؿ شجد  ،مؿ قوم ققوم ًو ضقي ً
ال وهـق دون الؼقـوم إول  ،مـؿ ركـع
ال  ،وهق دون الركقع إول  ،مؿ رفع فؼوم ققومو ضقي ً
ركقعو ضقي ً
ال وهق دون الؼقوم
إول  ،مؿ ركع ركقعو ضقي ً
ال وهق دون الركقع إول  ،مؿ شجد مؿ اكنف وقد
َتؾً الشؿس ...احلديٌ.
احلديٌ أظمرضمف ريسؾؿ (.)907
 -7وىمول اإلريوم ريسؾؿ -رمحف اهلل:)903( -
وطمدصمـل يعؼقب سمـ إسمراهقؿ اًمادورىمل  ،طمادصمـو إؾماامقمقؾ سماـ قمؾقاي قماـ ه اوم
اًمدؾمتقائك  ،ىمول طمدصمـو أسماق اًمازسمػم  ،قماـ ضماوسمر سماـ قمباد اهلل  ىماول» :كسـػً
الشؿس عذ عفد رشقل اهلل ﷺ يف يقم صديد احلر فصذ رشقل اهلل ﷺ بلىلـحوبف
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 ،فلضول الؼقوم حتك لعؾقا خيرون  ،مؿ ركع فلضـول  ،مـؿ رفـع فلضـول  ،مـؿ ركـع
فلضول  ،مؿ رفع فلضول  ،مؿ شجد شجدتَّي  ،مؿ قوم فصـع كحقا مـ ذلؽ فؽوكـً
أربع ركعوت وأربع شجدات ...احلديٌ.
وىمول اإلريوم اًمـسوئل -رمحف اهلل:)7367( -
أظمؼمكو حمؿد سمـ قمبقد اهلل سمـ قمبد اًمعظقؿ ىمول طمدصمـل إسماراهقؿ ؾمابالن ىماول طمادصمـو
قمبود سمـ قمبود اعمفؾبل قمـ حمؿاد سماـ قمؿارو قماـ أيب ؾماؾؿي قماـ أيب هريارة ىماول :
يمسػً اًم ؿس قمغم قمفد رؾمقل اهلل ﷺ ومؼوم ومصغم ًمؾـوس وملـمول اًمؼقوم صماؿ ريماع
وملـمول اًمريمقع صمؿ ىموم وملـمول اًمؼقوم وهق دون اًمؼقوم األول صمؿ ريمع وملـماول اًمريماقع
وهق دون اًمريمقع األول صمؿ ؾما د وملـماول اًمسا قد صماؿ روماع صماؿ ؾما د وملـماول
اًمس قد وهق دون اًمس قد األول صمؿ ىموم ومصغم ريمعتلم وومعؾ ومقفام ريريؾ ذًماؽ صماؿ
ؾم د ؾم دشملم يػعؾ ومقفام ريريؾ ذًمؽ طمتك ومرغ رياـ صاالشمف صماؿ ىماول أن اًم اؿس
واًمؼؿر آيتون ريـ آيوت اهلل وأهنام ال يـؽسػون عمقت أطمد وال حلقوشمف ومنذا رأيتؿ ذًماؽ
وموومزقمقا إمم ذيمر اهلل قمز وضمؾ وإمم اًمصالة.
هذا طمديٌ طمسـ.

 -5اجلفر بولؼراءة يف ىلالة الؽسقف
ىمول اًمبخوري -رمحف اهلل شمعومم:)7085( -
طمدصمـو حمؿد سمـ ريفران  ،ىمول طمدصمـو اًمقًمقد  ،ىمول أظمؼمكو اسمـ كؿر  ،ؾمؿع اسمـ ؿمافوب
 ،قمـ قمروة قمـ قموئ ي ريض اهلل قمـفو« :لفر الـبل ﷺ يف ىلالة اخلسقف بؼراءتـف
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 ،فنذا فرغ مـ قراءتف كز فركع  ،وإذا رفع مـ الركعي قـول « :شـؿع اهلل دــ محـده
ربـو ولؽ احلؿد »  .مؿ يعوود الؼراءة يف ىلالة الؽسقف أربع ركعـوت يف ركعتـَّي
وأربع شجداتش.
احلديٌ أظمرضمف ريسؾؿ سمـحقه ( )907ريتوسمعي (.)5
ىمول صوطمى اعمصبوح اعمـػم ( )770/5ىمول اًمبقفؼل ذم ظمالومقوشماف :ىماول اًمبخاوري:
طمديٌ قموئ ي ذم اجلفر أصح ريـ طمديٌ ؾمؿرة.
وىمد أظمرج اًمبخوري طمديٌ قموئ ي سمرىمؿ ( )7777سمؾػظ :ظمسػً اًم اؿس ومؼاوم
اًمـبل ﷺ ومؼرأ ؾمقرة ـمقيؾي  ،صمؿ ريمع وملـمول  ،صمؿ رومع رأؾمف  ،صماؿ اؾماتػتح سمساقرة
أظمرى  ،صمؿ ريمع طمتك ىمضوهو وؾم د  ،صمؿ ومعؾ ذًمؽ ذم اًمريوكقي .احلديٌ .اها

 -6ىلالة الـسوء الؽسقف يف ادسجد إن ُأ ِمـً الػتـي وىلالَتـ يف بققَتـ
خر َلـ
ٌ
ىمول اًمبخوري -رمحف اهلل شمعومم:)7057( -
طمدصمـو قمبد اهلل سمـ يقؾمػ  ،ىمول أظمؼمكو ريوًمؽ  ،قمـ ه وم سماـ قماروة  ،قماـ اريرأشماف
وموـمؿي سمـً اعمـذر  ،قمـ أؾمامء سمـً أيب سمؽر -ريض اهلل قمـفاو -أهناو ىموًماً «:أتقـً
عوئشي -ريض اهلل عـفو -زوج الـبل ﷺ حَّي خسػً الشـؿس فـنذا الــوس ققـوم
يصؾقن  ،وإذا هل قوئؿي تصيل  ،فؼؾـً :مـو لؾــوس؟ فلصـورت بقـدهو إَل السـامء
وقولً :شبحون اهلل  ،فؼؾً يي؟ فلصورت أي كعؿ  ،قولـً :فؼؿـً حتـك َتـالين
الغم  ،فجعؾً أىلى فـقق رأد ادـوء  ،فؾـام اكنـف رشـقل اهلل ﷺ محـد اهلل
وأمـك عؾقف  ،مؿ قول « :مو مـ ٍ
رء كـً مل أره إٓ قـد رأيتـف يف مؼـومل هـذا حتـك
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إَل أكؽؿ تػتـقن مثؾ -أو قريب ًو مـ فتـي ادسـقح الـدلول
اجلـي والـور  ،ولؼد أوحل َّ
ٓ أدري أي ذلؽ  ،قولً أشامء.
يمتك أحدكؿ فقؼول لف :مو عؾؿؽ هبذا الرلؾ  ،فلمو ادـممـ -أو ادـققـ -فقؼـقل:
حمؿد رشقل اهلل ﷺ لوءكو بولبقـوت واَلدى  ،فللبـو وأمـو وأتبعـو  ،فقؼـول لـف :كـؿ
ىلوحل ًو فؼد عؾؿـو إن كـً دققـ ًو.
وأمو ادـوفؼ  -أو ادرتـوب ٓ [ -أدري أي ذلـؽ قولـً أشـامءي فقؼـقل ٓ :أدري ،
شؿعً الـوس يؼقلقن صقئ ًو فؼؾتف» احلديٌ أظمرضمف ريسؾؿ (.)905

 -7اخلطبي يف الؽسقف وكقهنو بعد الصالة وهل خطبي واحدة
ىمد شمؼدم طمديٌ قموئ ي وضماوسمر واسماـ قمباوس -ريض اهلل قماـفؿ -ذم يمقػقاي صاالة
اًمؽسقف  ،واىمتٍمكو ذم ؾمقىمفام قمغم يمقػقي اًمصالة ومؼط  ،ظم اقي اًمتؽارار وكساقق
ذم هذا اعمقضع ظمطبتف ﷺ سمعد اكتفوءه ريـ اًمصالة.
ىموًمً قموئ ي -ريض اهلل قمـفو : -صمؿ اكٍمف رؾمقل اهلل ﷺ وىماد دمؾاً اًم اؿس
ومخطى اًمـوس  ،ومحؿد اهلل وأصمـل قمؾقف  ،صمؿ ىمول :أريو سمعد« :فـنن الشـؿس والؼؿـر
مـ يوت اهلل  ٓ ،يـخسػون دقت أحد وٓ حلقوتف  ،فنذا رأيتؿقمهو فؽـزوا وادعـقا
اهلل وىلؾقا وتصدققا  ،يو أمي حمؿد إن مـ ٍ
أحد أغر مـ اهلل أن يـزين عبـده أو تـزين
أمتف  ،يو أمي واهلل لق تعؾؿقن مو أعؾؿ لبؽقـتؿ كثـر ًا  ،ولضـحؽتؿ قؾـق ً
ال  ،أٓ هـؾ
بؾغًش.
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وىمولﷺ «:رأيً يف مؼومل هذا كؾ رء وعدتؿ حتك لؼـد رأيتــل أريـد أن خـذ
قطػ ًو مـ اجلـي حَّي رأيتؿقين لعؾً أقدم  ،ولؼد رأيً لفـؿ حيطؿ بعضفو بعض ًو
حَّي رأيتؿقين تلخرت  ،ورأيً فقفو ابـ حلل  ،وهق الذي شبى السقائىش.
وذم روايي « :إين قد رأيتؽؿ تػتـقن يف الؼبقر كػتـي الدلولش.
وذم طمديٌ اسمـ قمبوس ىموًمقا :يو رشقل اهلل رأيــوك تـوولـً صـقئ ًو يف مؼومـؽ  ،مـؿ
رأيـوك تؽعؽعً  ،قول« :إين رأيً اجلـي فتـوولً عـؼقد ًا  ،ولق أىلبتف ٕكؾتؿ مــف
مو بؼقً الدكقو  ،ورأيً الـور فؾؿ أر مـظر ًا كولققم قط أفضع  ،ورأيً أكثر أهؾفـو
الـسوءش ،ىموًمقا :سمؿ يو رؾمقل اهلل؟ ىمول« :بؽػرهـ ش ،ىمقؾ :يؽػرن سموهلل؟ ىمول:
« يؽػرن العشر ويؽػرن اإلحسون  ،لق أحسـً إَل إحداهـ الدهر كؾف  ،مؿ رأت
مـؽ صئق ًو  ،قولً :مو رأيً مـؽ خر ًا قطش .طماديٌ قموئ اي واسماـ قمباوس ريتػاؼ
قمؾقفام  ،واًمسقوىمي عمسؾؿ.
وذم طمديٌ ضموسمر ريـ اًمزيودات قمغم ريو شمؼدم « :إكف عرض عـيل كـؾ ٍ
رء تقجلقكـف
ّ
حتك لق تـوولً مـفو قطػ ًو أخذتف  ،أو قول :تـوولً مـفو قطػ ًو فؼنت يدي عـف ،
وعرضً عذ الـور فرأيً فقفو امرأة مـ بـل إَسائقؾ تعذب يف هرة َلـو  ،ربطتفـو
فؾؿ تطعؿفو ومل تدعفو تلكؾ مـ خشوش إرض  ،ورأيً أبو ماممي عؿرو بـ مولؽ
جير قصبي يف الـور  ... ،وحتك رأيً فقفو ىلوحى ادحجـ جير قصبي يف الــور كـون
يرسق احلجوج بؿحجـف  ،فنن فطـ لف قول :إكام تعؾـؼ بؿحجــل  ،وإن غػـؾ عــف
ذهى بف» .طمديٌ اكػرد سمف ريسؾؿ.
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إَل أكؽـؿ
وذم طمديٌ أؾمامء اعمتػؼ قمؾقف ريـ اًمزيودات قمغم ريو شمؼادم « ولؼـد أوحـل َّ
تػتـقن يف الؼبقر  ،مثؾ أو قريب ًو مـ فتـي الدلول[ ٓ أدري أيتفام قولً أشامءي يمتك
أحدهؿ فقؼول لف :مو عؾؿؽ هبذا الرلؾ  ،فلمو ادممـ أو ادـممـ  -أو ادـققـٓ[ -
أدري أي ذلؽ قولً أشامءي فقؼقل :حمؿـد رشـقل اهلل لوءكـو بولبقــوت واَلـدى ،
فللبـو وأمـو واتبعـو  ،فقؼول لف :كؿ ىلوحل ًو  ،فؼد عؾؿـو إن كـً دققـ  ،وأمو
( ادـوفؼ أو ادرتوب) فقؼقل ٓ :أدري شؿعً الـوس يؼقلقن صقئ ًو فؼؾتفش.

فرع
ىمول رؾمقل اهلل ﷺ ذم اخلطبي ىمقًمف « :يو أمي حمؿد واهلل مو مـ أحد أغـر مــ اهلل أن
يزين عبده أو تزين أمتفش وضموء ذم طمديٌ آظمر« إن اهلل يغور وغرة اهلل أن يـل العبـد
مو حرم اهللش وذم طمديٌ أيب هريرة « أتعجبقن مـ غرة شعد ٕ ،كو أغر مــف  ،واهلل
أغر مـلش .وذم طمديٌ أؾمامء « ٓ أحد أغر مـ اهللش.
واؾمتدل أهؾ اًمسـي هبذه األطموديٌ قمغم إصمبوت صػي اًمغػمة هلل قماز وضماؾ قماغم رياو
يؾقؼ سم الًمف قمز وضمؾ ريـ همػم شم بقف  ،وال حتريػ وال شمعطقؾ وال متريقاؾ  ،سماؾ هاق
ؾمبحوكف ًمقس يمؿريؾف رء وهق اًمسؿقع اًمبصػم.
ىمول احلوومظ اسمـ طم ر ذم ومتح اًمبوري (:)863/7
ىمقًمف « :أهمػمش أومعؾ شمػضقؾ ريـ اًمغػمة  ،سمػتح اًمغلم  ،وهل ذم اًمؾغي شمغػم حيصؾ ريـ
احلؿقي واألكػي  ،وأصؾفو ذم األهؾلم واًمزوضملم  ،ويمؾفو حمول قماغم اهلل شمعاومم؛ ألكاف
ريـزه قمـ يمؾ شمغػم وكؼص  ،ومقستغـل محؾف قمغم اعم وز.اها
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ٌ
شملويؾ وموؾمد ريـف -رمحف اهلل -ومفاق يساػم ذم شملوياؾ يمرياػم رياـ صاػوت
ىمؾً :وهذا
اًمبوري قمز وضمؾ قماغم رياذهى اعمعتزًماي  ،ويماذا اسماـ دىمقاؼ اًمعقاد  ،واسماـ اعمؾؼاـ
واًمـقوي  ،ويمريػم ريـ اًمنماح ومؽـ قمغم طمذر ريـف هذه اًمتلويالت اًمػوؾمدة اعمخوًمػاي
عمـفٍ اًمسؾػ رضقان اهلل قمؾقفؿ.
ىمول اًمعالريي اسمـ سموز -رمحف اهلل شمعاومم -ريعؾؼا ًو قماغم يماالم احلاوومظ :اآلكاػ اًماذيمر
اعمحول قمؾقف ؾمبحوكف  ،وصػف سموًمغػمة اعم وهبي ًمغػمة اعمخؾقق  ،وأريو اًمغاػمة اًمالئؼاي
سم الًمي قمز وضمؾ  ،ومال يستحقؾ وصػف هبو  ،يمام دل قمؾقف هذا احلديٌ  ،وريو ضموء ذم
ريعـوه  ،ومفق ؾمبحوكف يقصػ سموًمغػمة قمـد أهؾ اًمسـي قمغم وضماف ال يامصماؾ ومقاف صاػي
اعمخؾقىملم  ،وال يعؾؿ يمـففو ويمقػقتفو إال هق ؾمبحوكف وشمعومم  ،يموًمؼقل ذم اإلؾماتقاء
واًمغضى واًمـزول واًمرضو وهمػم ذًمؽ.اها
وىمول ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي يمام ذم جمؿقع اًمػتووى (:)770/
راد ًا قمغم ؿمبففؿ أن اًمغػمة قمبورة قمـ اكػعوالت كػسقي  ،ىمول :ومقؼول يماؾ رياو ؾماقى
اهلل خمؾقق ريـػعؾ  ،وكحـ وذواشمـو ريـػعؾي  ،ومؽقهنو اكػعوالت ومقـاو ًمغػمكاو  ،كع از
قمـ دومعفو ال يقضمى ذم اًمقضمقد  ،ومنكف سمؿ قئتف وىمدرشمف ال يؽقن إال رياو ي اوء  ،وال
ي وء إال ريو يؽقن ًمف اعمؾؽ وًمف احلؿد .اها

 -8قراءة الػوحتي يف الؼقوم الثوين مـ كؾ ركعي
ىمول اإلريوم اًمبخوري -رمحف اهلل شمعومم :)758( -
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طمدصمـو قمكم سمـ قمبد اهلل  ،ىمول طمدصمـو ؾمػقون  ،ىمول طمدصمـو اًمزهاري  ،قماـ حمؿاقد سماـ

اًمرسمقع  ،قمـ قمبودة سمـ اًمصاوريً  أن رؾماقل اهلل ﷺ ىماول ٓ« :ىلـالة دــ مل
يؼرأ بػوحتي الؽتوبش.
احلديٌ أظمرضمف ريسؾؿ (.)793
وىمول ريسؾؿ رمحف اهلل (:)795
طمدصمـو إؾمحوق سمـ إسمراهقؿ  ،أظمؼمكو ؾمػقون سمـ قمققـي  ،قمـ اًمعاال سماـ قمباد اًمارمحـ

قمـ أسمقف قمـ أيب هريرة  قمـ اًمـبل ﷺ ىمول « :مـ ىلذ ىلالة ٓ يؼرأ فقفـو
بلم الؼر ن فصالتف خداج مالم ًو غر نومش.

 -9اشتحبوب الصدقي يف الؽسقف
شمؼدم طمديٌ قموئ ي اعمتػؼ قمؾقف ذم اخلطبي ذم اًمؽسقف وومقف أن رؾمقل اهلل ﷺ ىمول:
« ومنذا رأيتؿ ذلؽ فودعقا اهلل وكزوا وىلؾقا وتصدققاش.

إموء أو عبقد يف الؽسقف
 -71العتؼ دـ كون لديف ً
وهق ريـ سموب اًمصدىمي ً ،مؽـ كػرده سمبوب ظموص ًمقضمقد اًمدًمقؾ اخلوص.
ىمول اإلريوم اًمبخوري -رمحف اهلل:)7053( -
طمدصمـو رسمقع سمـ حيقك  ،ىمول طمدصمـو زائدة قمـ ه وم  ،قمـ وموـمؿاي قماـ أؾماامء -ريض
اهلل قمـفو -ىموًمًً :مؼد أرير رؾمقل اهلل ﷺ سموًمعتوىمي ذم اًمؽسقف.
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 -77ىلالة الؽسقف بعد العن ويف أوقوت الؽراهي
ىمد شمؼدم طمديٌ أيب ريسعقد وأيب ريقؾمك واسماـ قمؿار وأيب سمؽارة -ريض اهلل قماـفؿ
أمجعلم -وومقفو « :إن اًم ؿس واًمؼؿر ريـ آيوت اهلل  ،وإهنام ال يـؽسػون عمقت أطماد
وال حلقوشمااف  ،وماانذا رأيتؿقمهااو ومصااؾقاش .وذم إطمااداهو « ومؼقريااقا إمم اًمصااالةش .وذم
طمديٌ قموئ ي وىمد شمؼدم « وموومزقمقا إمم اًمصالةش ومؿتك طمصؾ اًمؽسقف دظمؾ وىمً
صالمو ؾمقاء يمون وىمً يمراهي أو همػمه.
فقائد الؽسقف
ىمول اًمطؼمي ذم همويي األطمؽوم (:)757-757/7
ىمول سمعضفؿ ذم اًمؽسقف ؾمبع ومقائد:
إحداهو :فمفقر اًمتٍمف ذم اًم ؿس واًمؼؿر  ،ومهو ظمؾؼون قمظقامن.
الثوكقي :أن يبلم سمتغقػمهو شمغػم ؿملن ريو سمعدمهو.
الثولثي :إزقموج اًمؼؾقب اًمسويمـي سموًمغػؾي وإيؼوضفام  ،ومنن اعمقاقمظ ؿملهنو ذًمؽ.
ِ
الرابعيً :مػمى اًمـاوس أكؿاقذج رياو ؾماق ري ذم اًمؼقورياي َو َخ َس َ
ـع
ـػ ا ْل َؼ َؿ ُـر* َو ُُج َ
َّ
الش ْؿ ُس َوا ْل َؼ َؿ ُر ش.
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اخلومسي :أهنام يقضمدان ذم طمول اًمؽامل ويؽسػون  ،صمؿ يؾطػ هباام ويعاودان إمم رياو
يموكو قمؾقف شمـبقف ًو قمغم ظمقف اعمؽر ورضموء اًمعػق.
السودشي :إقمالم سملكف ىمد يمظمذ ريـ ال ذكى ًمف  ،ومقحذر ريـ ًمف ذكى.
السوبعي :أن اًمـوس ىمد أكسقا سموًمصؾقات اعمؽتقسموت  ،ومقلشمقهنو ريـ هماػم إكزقماوج وال
ظمقف  ،وملشمك هبذه اآليي  ،وؾمبى هلام هاذه اًمصاالة ًمقػعؾقهاو سموكزقماوج وختاقف ،
وًمعؾ سمريمي ذًمؽ يصػم ذًمؽ قمودة هلؿ ذم اعمػروضوت.اها

معوين الؽسقف واخلسقف
ىمول اًمـقوي ذم ذح ريسؾؿ (:)797/8
يؼول :يمسػً اًم ؿس واًمؼؿر سمػتح اًمؽوف  ،ويمُساػو سمضاؿفو .واكؽساػو َ
وظمساػو
ُ
وظمسػو واكخسػو سمؿعـك.
وىمقؾ يمسػ اًم ؿس سموًمؽوف  ،وظمسػ اًمؼؿر سموخلاوء  ،وطمؽاك اًمؼاويض قمقاوض
قمـ سمعض أهؾ اًمؾغي قمؽسف  ،وهاق سموـماؾ رياردود  ،يؼاقل اهلل شمعاوممَ ﴿:و َخ َس َ
ـػ
ا ْل َؼ َؿ ُر﴾ ،صمؿ إن مجفقر أهؾ اًمعؾاؿ قماغم أن اًمؽساقف واخلساقف يؽاقن ًماذهوب
ضقءهو يمؾف  ،ويؽقن ًمذهوب سمعضف.
وىمول مجوقمي رياـفؿ اًمؾقاٌ :اخلساقف ذم اجلؿقاع  ،واًمؽساقف ذم سمعاض .وىمقاؾ:
اخلسقف ذهوب ًمقهنام  ،واًمؽسقف شمغػمه.اها
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ىمول اًمعؿرا اًم وومعل ذم اًمتبقون ( :)887/7وىمول سمعضفؿ :يمساػً اًم اؿس إذا
شمغطً
ىمقل اًم وقمر:
اًم ؿس ـموًمعي ًمقسً سمؽوؾمػي

شمبؽل قمؾقؽ ك قم اًمؾقؾ واًمؼؿرا

ىمول صوطمى اعمفذب :ومقفو صمامن ًمغوت.
يمَسػً اًم ؿس  ،ويمَسػ اًمؼؿر  ،ويمُسػو سموًمبـوء ًمؾؿ فقل  ،واكؽساػ وظمساػ
وظمسػ  ،واكخسػو  ،ويؼول :يمسػً اًم ؿس  ،وظمسػ اًمؼؿر  ،وىمقؾ :اًمؽساقف
أوًمف  ،واخلسقف آظمره ومقفام  ،وريعـومهو واطمد  ،إال أن اعم فقر قمغم اًمساـي اًمػؼفاوء
اًمؽسقف ذم اًم ؿس  ،واخلسقف ذم اًمؼؿر.اها
وىمول اسمـ ىمداريي ذم اعمغـل:
اًمؽسقف واخلسقف رء واطمد  ،ويمالمهاو ىماد وردت األظمباور  ،وضماوء اًمؼارآن
سمؾػظ اخلسقف.اها
ىمول اًمطؼمي ذم همويي األطمؽوم ( :)757/7وروى طمديٌ اًمؽسقف قمـ اًمـبال ﷺ
ؾمبعي قمنم كػر ًا  ،وم امقمي ريـفؿ رووه سموًمؽوف  ،ومجوقمي سموخلوء  ،ومجوقمي سماوًمؾػظلم ،
يؼول ظمسػً ويمسػً اًم ؿس واًمؼؿر مجقع ًو.اها
وقمغم هذا ومال طمرج ذم إـمالق أطمد اًمؾػظلم ؾمقاء ًمؾ ؿس أو ًمؾؼؿر.
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حؽؿ ىلالة الؽسقف
ىمااول ذم اإلومصااوح ( :)776/7الظمااالف سماالم اًمعؾااامء أن صااالة اًمؽسااقف ؾمااـي
ريميمدة.اها
وىمول اسمـ اًمؼطون ذم اإلىمـوع ذم ريسوئؾ اإلمجاوع ( :)767/7وؾماوئر اًمعؾاامء يارون
اًمؽسقف ؾمـي.اها
ىمول اسمـ ىمداريي ذم اعمغـل ( :)737/7صالة اًمؽساقف صموسمتاي سمساـي رؾماقل اهلل ﷺ
قمغم ريو ؾمـذيمره وال كعؾؿ سملم أهؾ اًمعؾؿ ذم رينموقمقتفو ًمؽسقف اًم ؿس ظمالوما ًو ،
وأمجع اًمعؾامء قمغم أهنو ؾمـي.اها
وكؼؾ قمادم اخلاالف اسماـ طمازم ذم اعمحاغم وهماػمه ً ،مؽاـ ىماول احلاوومظ ذم اًمػاتح
( )879/7ط اًمسااالم .قمـااد ىمااقل اًمبخااوري « سمااوب اًمصااالة ذم اًمؽسااقفش أي
رينموقمقتفو  ،وهق أرير ريتػؼ قمؾقف ً ،مؽـ اظمتؾػ ذم احلؽؿ وذم اًمصػي  ،وماوجلؿفقر
قمغم أهنو ؾمـي ريميمدة  ،وسح أسمق قمقاكي سمقضمقهبو  ،ومل أر ًمغاػمه إال رياو طمؽاك قماـ
ريوًمؽ أكف أضمراهو جمرى اجلؿعي  ،وكؼؾ اًمزيـ اسمـ اعمـػم قمـ أيب طمـقػي أهناو واضمباي ،
ويمذا كؼؾ سمعض ريصـػل احلـػقي أهنو واضمبي.اها
ىمول ؿمقخ اإلؾمالم  :وىمد صمبً سموألظمبور اًمتل اشمػؼ قمؾقفو اًمعؾامء قماـ اًمـبال ﷺ أكاف
أرير سموًمصؾي قمـد اًمؽسقف وىمول :ومانن اًمصاالة قمـاد اًمؽساقف ريتػاؼ قمؾقفاو سمالم
اعمسؾؿلم.اها «اعم ؿقعش (.)756/73( )786/75
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وريو ذهى إًمقف أسمق قمقاكي وأسمق طمـقػي وهمػمه هق احلؼ ذم اعمسلًمي  ،ألن أرير رؾمقل اهلل
الر ُش ُ
ـقل
ﷺ يؼتيض اًمقضمقب طمتك يليت ريو يٍمومف  ،ىمول اهلل شمعاوممَ ﴿ :و َمـو تَـوك ُُؿ َّ
َفخُ ُذو ُه﴾ ،إمم همػم ذًمؽ ممو هق ريعؾقم ذم أصقل اًمػؼف  ،وال صورف يصح هـو.
وممـ ذهى إمم اًمقضمقب أيض ًو أسمق سمؽر ريـ احلـوسمؾي ذم اًم وذم  ،كؼؾاف قمـاف صاوطمى
اإلكصوف ( )378/7واسمـ اًمؼقؿ ذم يمتاوب اًمصاالة ىماول :وهاق ىماقل ىماقي  ،أي
اًمؼااقل سمقضمااقب صااالة اًمؽسااقف .وكؼؾااف قمـااف اًمعريقؿاالم ذم اًمنمااح اعمؿتااع
(ص )776/5واظمتوره .وهق اظمتقور ؿماقخـو ريؼباؾ -رمحاف اهلل ،-وؿماقخـو حيقاك
وهمػممهو  ،وذًماؽ ًمؼاقة األطمودياٌ ذم ذًماؽ  ،وقمادم وضماقد اًمصاورف  ،وضمازم
اخلػوف يمام ذم احلووي اًمؽبػم  ،سملهنو ومرض يمػويي  ،وإًمقف ذهى أسمق سمؽر ريـ احلـوسمؾاي
يمام ذم اإلكصوف ( )378/7واؾمتدل ريـ ىمول سموًمسـقي سمحديٌ ـمؾحي اًمذي أظمرضمف
قماكم همػمهاو؟ ىماول ٓ « :إٓ أن تطـقعش،
اًمبخوري وريسؾؿ وومقف ىمقل األقمرايب :هؾ َّ
وطمااديٌ ريعااوذ ذم اًمصااحقحلم وومقااف :وأظمااؼمهؿ أن اهلل اومااؽمض قمؾااقفؿ ااس
صؾقات ذم اًمققم واًمؾقؾي  ،وريو إمم ذًمؽ ريـ األدًمي  ،وىموًمقا هذه األدًمي شمدل قمغم أن
اًمصؾقات اعمػروضوت س ومؼط  ،وصالة اًمؽسقف ريساتحبي وًمقساً سمقاضمباي ،
ورد قمؾقفؿ ريـ ىمول سموًمقضمقب ريـ قمدة أوضمف ريـ أمهفو:
األول :أن رؾمقل اهلل ﷺ ذيمر اًمصؾقات اخلؿس ألهنو يقريقي  ،وشمتؽرر ذم يمؾ زريون
ويمؾ ريؽون  ،أريو صالة اًمؽسقف وحتقي اعمس د وريو أؿمبف ذًمؽ  ،ومنهنو دمى سملؾمبوهبو
 ،وريو وضمى سمسبى ومنكف ًمقس يموًمقاضمى اعمطؾؼ  ،وهلذا ىماوًمقا ًماق كاذر اإلكساون أن

44

الذهب المسبوك في أحكام الكسوف

يصكم ريمعتلم ًمقضمى قمؾقف أن يصكم  ،ريع أهنو ًمقسً ريـ اًمصؾقات اخلؿس ً ،مؽاـ
وضمبً سمسبى كذره.
راضمع اًمصالة ال سمـ اًمؼقؿ ( .)77-78و زاد اعمتساؼـع ( .)779-776/5هاذا ذم
اًمصالة ًمؽسقف اًم ؿس.
وأمو الصالة لؽسقف الؼؿر فؼد اختؾػقا يف شـقي الصالة َلو إَل ققلَّي:
إول :صمبقت رينموقمقي اًمصالة خلسقف اًمؼؿر  ،وهذا ريذهى أيب طمـقػاي  ،إال أكاف
ىمول :ال ينمع هلو اجلامقمي ًمؾؿ ؼي.
وريذهى اًم وومعل وأمحد صمبقت اعمنموقمقي ريطؾؼ ًو  ،وهذا ريروى قماـ اسماـ قمباوس ،
وسمف ىمول مجفقر اًمعؾامء  ،وريـفؿ قمطاوء واحلساـ واًمـخعال وإؾماحوق وأصاحوب

اًمرأي .وريـ أدًمتفؿ قمغم رينموقمقي اًمصالة ًمؽسقف اًمؼؿار ىماقل اًمـبال ﷺ  « :إن
الشؿس والؼؿر يتون مـ يوت اهلل  ٓ ،يـخسػون دـقت أحـد وٓ
حلقوتف  ،فنذا رأيتؿ ذلؽ فـودعقا اهلل وكـزوا وىلـؾقا وتصـدققاش.

ىموًمقا :واألرير سموًمصاالة هلاام أريار واطماد .وضماوء قمـاد اسماـ طمباون سمؾػاظ « :فـنذا
اكؽُســػ أحــدمهوش وذم روايااي ًمؾبخااوري « فــنذا رأيتؿقمهــو فؼقمــقا
وىلؾقاش ،وألن يمسقف اًمؼؿر أطمد اًمؽسقوملم  ،وملؿمبف يمسقف اًم ؿس.
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وىمد سمقب اًمبخوري -رمحف اهلل -قمغم ذًمؽ ومؼول :سموب اًمصالة ذم يمساقف اًمؼؿار ،
وؾموق طمديٌ أيب سمؽرة وًمػظف «:وإهنام ٓ خيسػون دقت أحد وٓ حلقوتف  ،فنذا كـون
ذلؽ فصؾقا وادعقا حتك يؽشػ مو بؽؿش.
اًمؼقل اًمريو ً :مقس ًمؽسقف اًمؼؿر صالة  ،وهذا ريذهى ريوًماؽ ً ،مؽاـ واهلل أقمؾاؿ
يملن ىمقل ريوًمؽ ريريؾ ىمقل أيب طمـقػي .ىمول اسمـ قمبد اًمؼم :وىماول ريوًماؽ وأسماق طمـقػاي:
يصكم اًمـوس قمـد يمسقف اًمؼؿر وطمداك ًو ريمعتلم  ،وال يصاؾقن ضموريعاي  ،ويماذًمؽ
اًمؼقل قمـد أيب طمـقػي ذم يمسقف اًم ؿس ذم هقئاي اًمصاالة .واًماراضمح هاق اًمؼاقل
األول سملن ًمؽسقف اًمؼؿر صالة يمصالة يمسقف اًم اؿس« .اًمتؿفقادش ()768/5
«سمداياااي اعم تفااادش (« )767/7اعمدوكااايش (« ،)783/7اعمغـااالش (« )737/7
اعم ؿااقعش (« )57/5اًمػااتحش ( « ،)707-708/7ا ألوؾمااط ال سمااـ اعمـااذرش
()777-770/5
وقً ىلالة الؽسقف

ريتك طمصؾ اًمؽسقف دظمؾ وىمً صالة اًمؽسقف
ىمول اسمـ اعمـذر ذم األوؾمط ( :)777/5اظمتؾػ أهؾ اًمعؾؿ ذم صالة اًمؽسقف سمعاد
اًمعٍم ذم وىمً ال يصغم ومقف.
ومؼول ـموئػي :يذيمرون اهلل ويدقمقن  ،هذا ريذهى احلسـ اًمبٍمي واًمزهري وقمطوء
وقمؽرريي سمـ ظموًمد  ،وقمؿرو سمـ ؿماعقى واسماـ أيب ريؾقؽاي  ،وإؾماامقمقؾ سماـ أريقاي ،
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وأيقب اسمـ ريقؾمك وىمتودة وأيب سمؽر سمـ قمؿرو سمـ طمزم  ،وىمول ريوًمؽ :ال يصاغم إال
ذم طملم صالة.
وىمول اًمرياقري :ال يصاغم ذم اًمؽساقف ذم هماػم وىماً صاالة .وىماول يعؼاقب :إذا
اكؽسػً اًم اؿس سمعاد اًمعٍما ومؾقساً سمساوقمي صاالة شمطاقع  ،وًمؽاـ اًمادقموء
واًمترضع طمتك شمـ كم .
وومقف ىمقل صمون :أن اًم ؿس ريتك اكؽسػً كصػ اًمـفور أو سمعد اًمعٍم صغم اإلرياوم
سموًمـوس صالة اًمؽسقف؛ ألن رؾمقل اهلل ﷺ أرير سموًمصالة ًمؽسقف اًم اؿس  ،وماال
وىمً حيرم ومقف صالة أرير سمف رؾمقل اهلل ﷺ ،وهذا ىمقل اًم وومعل  ،وسمف ىمول أسمق صمقر.
وومقف ىمقل صموًمٌ :ىمول إؾمحوق :وإن اكؽسػً اًم ؿس سمعد اًمعٍم يصاؾقن يماذًمؽ
ريومل شمصػ اًم ؿس ًمؾغروب  ،ويمذًمؽ سمعد اًمػ ر ريو مل يطؾاع طموضماى اًم اؿس ،
إمم أن يؽقن ىمقد رريح أو رحملم؛ ألهنام وىمتون يصكم ومقفام اًمػقائً.
ىمول أسمق سمؽر  :يصكم ذم اًمؽسقف إال ذم أوىموت اًمـفل اًمريالصمي  ،وهال وىماً ـمؾاقع
اًم ؿس  ،ووىمً اًمغروب  ،ووىمً اًمزوال.اها
قؾً:اًمراضمح هق اًمؼقل اًمريو  ،وأهنو شمصغم ريتك طمصؾ اًمؽسقف ذم وىماً يمراهاي
أو همػمه  ،وهذا ريذهى اًم وومعل  ،واظمتوره أسمق اخلطوب ريـ احلـوسمؾي  ،وهاق اظمتقاور
ؿمقخ اإلؾمالم ومؼد ىمول :واألرير سمصالة اًمؽسقف وؾم قد اًمتالوة أىمقى رياـ ىمضاو
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ؾمـي وموئتي  ،ومنذا ضموز هذا ومفذا أضمقز .اها « جمؿاقع اًمػتاووىش ()799-797/77
وراضماااع « اعمغـااالش ( « )738/7( )377-377/7اإلقماااالم ذح اًمعؿااادةش
(.)707-707/3
ىمول اًمعريقؿلم ذم اًمنمح اعمؿتع ( )797 -790/5سمتٍمف يسػم :ريسلل األول :إذا
يمسػً اًم ؿس ذم آظمر اًمـفور  ،ومال يصكم اًمؽسقف سمـوء قمغم أهنو ؾمـي  ،وأن ذوات
األؾمبوب ال شمػعؾ ذم وىمً اًمـفل وهذا هق اعمذهى ً ،مؽـ اًمصحقح ذم هذه اعمسلًمي
أكف يصغم ًمؾؽسقف سمعد اًمعٍم ًمعؿقم ىمقًمف « :إذا رأيتؿ ذًمؽ ومصؾقاش ومق ؿؾ يماؾ
اًمقىمً  ،ومنن ىمول ىموئؾ :قمؿقم ىمقًمف «:ال صالة سمعد اًمعٍما ش ي اؿؾ يماؾ صاالة ،
ومعـدكو قمؿقريون  ،قمؿقم اًمـفل قمـ يمؾ صالة ذم زريـ ريعلم  ،وقمؿقم األرير سمصاالة
اًمؽسقف ذم يمؾ وىمً...
ذيمر ؿمقخ اإلؾمالم ىموقمدة :إذا يمون أطمد اًمعؿقريلم خمصص ًو  ،ومنن قمؿقريف يضاعػ ،
أي إذا دظمؾف اًمتخصقص صور ضعقػ ًو  ،ومقؼدم قمؾقاف اًمعاوم اًماذي مل خيصاص؛ ألن
قمؿقريف حمػقظ  ،ىمول :إن اًمعوم إذا ظمصص يبؼك قموري ًو  ،إال ذم اعمسلًمي اًمتل ظمصص
ومقفو ومؼط  ،ومحديٌ األرير سموًمصاالة قمـاد رؤياي اًمؽساقف مل خيصاص  ،وطماديٌ
اًمـفل قمـ اًمصالة سمعد اًمعٍم  ،خمصص سمؼقل اًمـبل ﷺ « :إذا ىلؾقتام يف رحولؽام ،
مؿ أتقتام ادسجد فصؾقو معفؿ  ،فنهنو لؽؿ كوفؾـيش يماذًمؽ أيضا ًو خمصاص سمريمعتال
اًمطقاف  ،وخمصص سمؼضوء اًمػريضي  ،ومعؿقم اًمـفل خمصاص سمعادة خمصصاوت ،
ومقؽقن قمؿقريف ضعقػ ًو  ،ويؼدم طمديٌ األرير وريـ صمؿ صور األرضمح أن يماؾ صاالة
هلو ؾمبى  ،شمصكم طمقٌ وضمد ؾمببفو وًمق ذم أوىموت اًمـفل  ،وهل اًمروايي قمـ أمحد.
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اًمريوكقي :إذا هموسمً اًم اؿس وهال يموؾماػي  ،وىماد ذع ذم صاالة اًمؽساقف يتؿفاو
ظمػقػي.
اًمريوًمريي :إذا ـمؾعً اًم ؿس يموؾمػي  ،ومعغم اعمذهى ال يصؾقفو طمتك شمرشمػع ىمقد ررياح
 ،واًمؼقل اًمصحقح أهنو شمصغم ريباوذة  ،ومانذا دماغم ىمباؾ زوال وىماً اًمـفال أمتفاو
ظمػقػي.

الـداء لؾؽسقف
يستحى أن يـودى ًمصالة اًمؽسقف يؼقل :اًمصال ُة ضموريعاي.عمو ورد قماـ قموئ اي -
ريض اهلل قمـفو -قمـد اًم قخلم  ،وقمـ قمبد اهلل سمـ قمؿارو سماـ اًمعاوص كحاقه  ،عماو
يمسػً اًم ؿس قمغم قمفد رؾمقل اهلل ﷺ اًمصالة ضموريعي  ،وموضمتؿعقا .وذم طماديٌ
قمبد اهلل سمـ قمؿرو أن اًمصالة ضموريعي.
ىمول اًمـاقوي -رمحاف اهلل :)707/8( -وومقاف دًمقاؾ ًمؾ اوومعل ورياـ واومؼاف  ،أكاف
يستحى أن يـودي ًمصالة اًمؽسقف  ،اًمصالة ضموريعي  ،وأمجعقا أكف ال يمذن هلاو وال
يؼوم.
ىمول اسمـ ىمداريي ذم اعمغـال ( :)737/7و ًماقس هلاو أذان وال إىمورياي  ،ألن اًمـبال ﷺ
صالهو سمغػم أذان وال إىموريي.
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ىمول اسمـ اعمؾؼـ ذم اإلقمالم سمنمح اًمعؿادة ( :)777/3يمظماذ رياـ احلاديٌ أكاف ال
يمذن هلو وال يؼوم  ،وهق اشمػوق  ،وأكف يـودى هلو « اًمصالة ضموريعيش وهاق طم اي عماـ
اؾمتحبف.اها
وموئدة :ىمول اسمـ اعمؾؼاـ ( :)777/3اًمصاالة ضموريعاي  ،مهاو ريـصاقسمون األول :قماغم
اإلهمراء  ،واًمريو  :قمغم احلول  ،وجيقز رومعفام أيض ًو  ،أي اًمصالة ضموريعي وموطمرضوهو
 ،ىموًمف اًمـقوي ذم دىموئؼ اًمروضي .اها
وىمول اسمـ األريػم ذم طموؿمقتف قمغم اًمعؿادة ( )73/7أىماقل :جياقز كصابفام  ،األول:
قمغم اإلهمراء  ،أي اطمرضوا  ،واًمريو  :قمغم احلول ريـ اعمػعقل  ،ورومعفام قمغم اإلسمتداء
واخلؼم  ،وريعـوه ذات مجوقمي .وكصى اًمريو ومؼط قماغم أن اخلاؼم حماذوف  ،ومجوقماي
ظمؼم يمون اعمحذوومي ريع اؾمؿفو  ،وجيقز قمؽسف قمغم اإلهمراء سموًمصالة  ،ومجوقماي ظماؼم
عمبتدأ حمذوف أي هل ضموريعي.اها
ىمول اًمعريؿقؿالم -رمحاف اهلل  -ذم اًمنماح اعمؿتاع ( :)799-796/5يساـ اًمـاداء
ًمصالة اًمؽسقف  ،ويؼول :اًمصالة ضموريعي ريرشملم أو صمالصم ًو  ،سمحقاٌ يعؾاؿ أو يغؾاى
قمغم فمـف أن اًمـوس ىمد ؾمؿعقا ...وذم اًمؾقؾ ىمد يؽاقن اًمـاوس كاوئؿلم حيتاوضمقن إمم
شمؽرار اًمـداء  ،وذم اًمـفور يؿؽاـ أن يؽػاقفؿ اًمـاداء ريارشملم أو صمالصما ًو  ،وال يـاودى
ًمغػمهو ريـ اًمصؾقات هبذه اًمصقغي.
وذهى سمعض اًمعؾامء وهاق اعماذهى أكاف يـاودي ًمالؾمتساؼوء واًمعقاديـ« اًمصاالة
ضموريعيشً ،مؽـ هاذا اًمؼاقل ًماقس سمصاحقح  ،وال يصاح ىمقوؾمافام قماغم اًمؽساقف
ًمقضمفلم:
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إول :أن اًمؽسقف يؼع سمغتي.
الثوين :أن االؾمتسؼوء واًمعقديـ مل يؽـ اًمـبل -صغم اهلل قمؾقف وؾماؾؿ -يـاودي هلاام ،
ويمؾ رء وضمد ؾمببف ذم قمفد اًمـبل ﷺ ومل يػعؾف  ،ومػعؾف سمدقمي .اها
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ىلالة اجلامعي لؾؽسقف
اظمتؾػ اًمعؾامء ذم اجلامقمي ًمصالة اًمؽسقف إمم ىمقًملم:
ومؿذهى ريوًمؽ وأمحد واًم وومعل ومجفقر اًمعؾامء أكف ُيسـ ومعؾفو مجوقمي ًمػعؾ اًمـبال
صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ -ذًمؽ ،وذهى اًمعراىمققن يمليب طمـقػي وريـ واومؼاف يموًمؾقاٌسمـ ؾمعد وقمبد اًمعزيز سمـ اعموضم قن أهنؿ يصؾقهنو ومرادى ،وىمول هبذا اًمؼاقل ريوًماؽ
ذم يمسقف اًمؼؿر ،وطم ي اجلؿفقر األطموديٌ اًمصحقحي ذم اًمصحقحلم وهمػمهاو،
ريريؾ طمديٌ قموئ ي -ريض اهلل قمـفو -اعمتػؼ قمؾقف وومقف ظمسػً اًم ؿس قماغم قمفاد
رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ -ومخرج رؾمقل اهلل ﷺ إمم اعمسا د ،ومؼاوم ويماؼم
وصػ اًمـوس وراءه ،وموىمؽمأ رؾمقل اهلل ﷺ ىمراءة ـمقيؾي  ..احلديٌ سمطقًماف .وهاذا
ًمػظ ريسؾؿ.
أىمقل :ىمد شمؼدم سملكف يـودى هلو سموًمصالة ضموريعي وًمق يموكقا يصؾقن ومرادى عمو يمون هلاذا
اًمـداء وموئدة شمذيمر  ،وًمؽون ًمغق ًا.
وضموء ريـ طمديٌ ضموسمر أيض ًو قمـد ريسؾؿ ،يمسػً اًم ؿس ذم يقم ؿمديد احلر ومصغم
رؾمقل اهلل ﷺ سملصحوسمف ...احلديٌ .إمم همػم ذًمؽ ريـ األطموديٌ .
راضمع ذح ريسؾؿ ًمؾـقوي (« )796/8اًمتؿفقدش (« )768/5اعمغـلش (.)/7
وضموء ريـ طمديٌ قموئ ي أيض ًو اعمتػؼ قمؾقف صمؿ ريمى رؾمقل اهلل ﷺ ريريمب ًو ذات همداة
ومخسػً اًم ؿس ،ىموًمً قموئ ي :ومخرضمً ذم كسقة سملم فمفري احل ر ذم اعمس د،
وملشمك رؾمقل اهلل ﷺ ريـ ريريمبف طمتك اكتفك إمم ريصاله اًمذي يمون يصاكم ومقاف ،ومؼاوم
رؾمقل اهلل ﷺ وىموم اًمـوس وراءه ...احلديٌ.
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ىمول اًمـقوي قمغم ذح ريسؾؿ ( )703/8ىمقهلو« :طمتاك اكتفاك إمم ريصاالهش شمعـال
ريقىمػف ذم اعمس د وومقف أن اًمسـي ذم صالة اًمؽسقف أن شمؽقن ذم اجلوريع وذم مجوقماي.
اها
ىمول اسمـ اعمؾؼـ ذم اإلقمالم ( )773/3ذم ذح طمديٌ قموئ ي « ظمساػً اًم اؿس
قمغم قمفد رؾمقل اهلل ﷺ ومبعٌ ريـودي يـودى اًمصالة ضموريعاي وماوضمتؿعقا ...ومقاف أن
اًمسـي أن شمصكم مجوقمي وهاق رياذهى ريوًماؽ واًم اوومعل وأمحاد واجلؿفاقر ،وىماول
اًمعراىمققن :ومرادى ،وهذا احلديٌ وهمػمه طم ي هلؿ.
ىمول وقمـدكو وضمف أن اجلامقمي ومقفو ذط يموجلؿعي ،طمؽوه اإلريوم قمـ اًمصقدال  .اها
وىمول اسمـ األريػم ذم اًمتعؾقاؼ قماغم ذح اًمعؿادة ( )5/7ىمقًماف :ؾماـتفو االضماتامع،
أىمقل :أي مجع اًمـوس ًمصالمو مجوقمي يمام هاق اًمقاىماع ذم احلاديٌ ،وإمم رينماوقمقي
اجلامقمي ومقفو ،ذهى اًم وومعل وريوًمؽ وأمحد ومجفقر اًمعؾامء.اها
وصالة اجلامقمي ًمؾؽسقف هل األومضؾ واأليمؿؾ ًمػعؾ اًمـبل ﷺ ذًمؽ واًمصاحوسمي
ريـ سمعده ،وهل داظمؾي ذم ريريؾ طمديٌ صالة اًمرضمؾ ذم مجوقمي شمزيد قماغم صاالشمف ذم
ؾمقىمف وسمقتف سمبضع وقمنميـ درضمي ،وسمحديٌ قمبد اهلل سمـ قمؿر اعمتػؼ قمؾقف« شمػضاؾ
سمسبع وقمنميـ درضميش.

مسللي :هؾ تصح ىلالة الؽسقف فرادى ،أم أن اإللتامع ذط َلو؟
ذهى إمم هذا اًمؼقل أسمق يقؾمػ وحمؿد سمـ احلسـ ريـ احلـػقي.
وشمؼدم اًمؽالم قمغم هذه ريسلًمي اجلامقمي ًمصالة اًمؽسقف ،وظمؾصـو سملن اجلامقمي هال
األومضؾ واأليمؿؾً ،مؽـ ريـ مل يتقرس ًماف اًمصاالة ذم مجوقماي رياـ اًمرضماول واًمـساوء
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ومق ى قمؾقفؿ أن يصؾقا وًمق ومرادى ،أو اًمرضمؾ سملهؾ سمقتف ،ودًمقؾـاو قماغم ذًماؽ رياو
شمؼدم ريـ األطمودياٌ ذم أسماقاب اًمعؿاؾ ذم صاالة اًمؽساقف «،ومانذا رأياتؿ ذًماؽ
ومصؾقاش ىمول اسمـ ىمداريي ذم اعمغـل ( )737/7ويسـ ومعؾفو مجوقماي وومارادى ،وهباذا
ىمول ريوًمؽ واًم وومعل.
ىمول صوطمى اإلكصوف ( :)375/7دمقز صاالة اًمؽساقف رياع اجلامقماي ،ودماقز
صالمو ريـػرد ًا ذم اجلوريع وهمػمهً ،مؽـ ومعؾفو ريع اجلامقماي أومضاؾ وذم اجلاوريع قماغم
اًمصحقح.اها
وًمـو أهنو واضمباي ومق اى صاالمو ذم يماؾ األطماقال شمقرسات اجلامقماي أم مل شمتقرسا،
وظمالصي األىمقال ذم هذه اعمسلًمي صمالصمي أىمقال:
 -7ىمقل اًم وومعل وأمحد أهنو شمصغم مجوقمي.
 -7ىمقل أصحوب اًمرأي أهنو شمصغم ومرادى.
 -7ىمقل ريوًمؽ صالة يمسقف اًم ؿس مجوقمي ،واًمؼؿر وطمداك ًو.اها
راضمع «اًمنمح اعمؿتعش(« )730/5ذح اًمسـي (.)876/7
ىمول اًمعؿرا ذم «اًمتبقونش ( :)887/7وجيقز ومعؾفاو ًمؾؿؼاقؿ واعمساوومر ذم اجلامقماي
واإلكػراد.

ىلالة الؽسقف يف ادسجد
ريـ اًمسـي أن شمصغم صالة اًمؽسقف ذم اعمس د ًمػعؾ اًمـبل ﷺ ذًمؽ يمام شمؼادم رياـ
طمديٌ قموئ ي -ريض اهلل قمـفو -صمؿ اكتفك إمم ريصاله اًمذي يمون يصاكم ومقاف ،ومؼاوم
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وىموم اًمـوس وراءه ،وىماد سماقب اًمبخاوري -رمحاف اهلل -سماوب صاالة اًمؽساقف ذم
اعمس د ،واؾمتدل سمحديٌ قموئ ي اعم ور إًمقف.
ىمول احلوومظ ذم اًمػتح ( :)707/7أورد ومقف طمديٌ قموئ ي ريـ رواياي قمؿارة قمـفاو،
وىمد شمؼدم ىمبؾ أرسمعي أسماقاب رياـ هاذا اًمقضماف ،ومل يؼاع ومقاف اًمتٍمايح سمؽقهناو ذم
اعمس دً ،مؽـف يمظمذ ريـ ىمقهلو ومقف « :ومؿر سملم فمفرا احل ارش ،ألن احل ار سمقاقت
أزواج اًمـبل ﷺ ويموكً الصاؼي سموعمسا د وىماد وىماع اًمتٍمايح سماذًمؽ ذم رواياي
ؾمؾقامن سمـ سمالل وًمػظف :ومخرضمً ذم كسقة سملم فمفارا احل ار ذم اعمسا د ،ومالشمك
اًمـبل ﷺ ريـ ريريمباف طمتاك أشماك إمم ريصااله اًماذي يماون يصاكم ومقاف ...احلاديٌ.
واعمريمى اًمذي يمون ومقف اًمـبال ﷺ سمسابى رياقت وًماده إسماراهقؿ ،ومؾاام رضماع أشماك
اعمس د ومل يصؾفو فموهر ًا ،وصح أن اًمسـي ذم صالة اًمؽسقف أن شمصغم ذم اعمس د،
وًمقال ذًمؽ ًمؽوكً صالمو ذم اًمصحراء أضمدر سمرؤيي اإلك الء واهلل أقمؾؿ.اها
وكؼؾ صوطمى اإلكصوف روايي قمـ أمحد أهنو شمػعؾ ذم اعمصغم .ىمول أسمق سمؽر سمـ اعمـذر
( )793/5ذم ذح طمديٌ أيب سمؽرة ومؼوم إمم اعمس د جير رداءه ذم هاذا احلاديٌ،
ذيماار صااالة اًمؽسااقف ذم اعمسا د واالؾمااتحبوب أن يصااكم يمسااقف اًم ااؿس ذم
اعمس د ظمالف صالة االؾمتساؼوء اًماذي خيارج ومقفاو اإلرياوم إمم اعمصاغم ويماذًمؽ
اًمعقديـ ،وًمق صغم اإلرياوم سموًمـاوس صاالة اًمؽساقف ذم اعمصاغم وصاغم اًمعقاديـ
واالؾمتسؼوء ذم اعمس د ،أضمزأ سمذًمؽ وإشمبوع اًمســ أومضؾ.اها
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كقػقي ىلالة الؽسقف
اظمتؾػ اًمعؾامء ذم هذه اعمسلًمي إمم أىمقال:
األول :أكف يصكم ريمعتلم ذم يمؾ ريمعي ريمقع واطمد يمسوئر اًمصاؾقات ،وهاذا ىماقل
ؾمػقون اًمريقري وأصحوب اًمرأي.
اًمريو  :أكف يصكم ريمعتلم ذم يمؾ ريمعي ريمققمون قمغم ريو ضموء ذم احلديٌ ،وهاذا ىماقل
أمحد وريوًمؽ واًم وومعل وإؾمحوق ومجفقر اًمعؾامء ،واظمتوره اسمـ اًمؼاقؿ واسماـ شمقؿقاي
واًم قيمو واًمصـعو وقمؾقف اًمػتقى.
اًمريوًمٌ :يصكم ريمعتلم ذم يمؾ ريمعي صمالث ريمققموت.
اًمراسمع :يصكم ريمعتلم ذم يمؾ ريمعي أرسمع ريمققموت.
« اًمتعؾقااؼ قمااغم ذح اًمعؿاادةش ( « )6/7ذح اًمسااـيش ( « )879/7واًمتؿفقاادش
( ،)790-769/5وهذا اإلظمتالف ريـفؿ -رمحفؿ اهلل شمعاومم -صاودر قماـ شمعادد
اًمروايوت قمـ اًمـبل -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ -ذم ذًمؽ ،وىماد شمؽؾاػ سمعاض اًمعؾاامء
اجلؿع سملم هذه اًمروايوت شمورة يؼقًمقن سمتعدد احلوًمي .ىمؾً :وهذا سمعقاد؛ ألن اًمـبال
ﷺ مل يصؾفو إال ريرة واطمدة ،وأظمرى يؼقًمقن سموًمـظر إمم اريتداد اًمؽسقف ومنذا اريتد
زاد ذم قمدد اًمريمقع ،وإذا كؼص اكؼاص رياـ قمادد اًمريماقع .راضماع« ذح اًمساـيش
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(ً ،)830/7مؽـ اًمؽقػقي اعم فقرة واًمريوسمتي قمـ اًمـبل ﷺ هل اًمؽقػقي اًمريوكقي ،وهل
أكف يصكم ريمعتلم ذم يمؾ ريمعي ريمققمون قمغم ريو ضموء ذم طمديٌ قموئ ي اعمتػاؼ قمؾقاف،
وطمديٌ ضموسمر  قمـد ريسؾؿ ،وقمباد اهلل سماـ قمؿارو ،ويماذا طماديٌ اسماـ قمباوس
وهمػمهؿ ،وذم هذه األطموديٌ « ظمسػً اًم ؿس قمغم قمفد رؾماقل اهلل ﷺومخارج
رؾمقل اهلل ﷺ إمم اعمس د ومؼوم ويمؼم وصاػ اًمـاوس وراءه وماوىمؽمأ رؾماقل اهلل ﷺ
ىمراءة ـمقيؾي ،صمؿ يمؼم ومريمع ريمققم ًو ـمقيالً ،صمؿ رومع رأؾمف ومؼول «:ؾمؿع اهلل عمـ محدهش
صمؿ ىموم وموىمؽمأ ىمراءة ـمقيؾي أدكك ريـ اًمؼراءة األومم ،صمؿ يمؼم ومريمع ريمققم ًو ـمقي ً
ال هاق
أدكك ريـ اًمريمقع األول ،صمؿ ىمول «:ؾمؿع اهلل عمـ محده رسمـو وًمؽ احلؿدش صماؿ ؾما د،
صمؿ ومعاؾ ذم اًمريمعاي األظمارى ريرياؾ ذًماؽ طمتاك اؾماتؽؿؾ أرسماع ريمعاوت وأرسماع
ؾم داتش.
وريو قمدى هذه اًمؽقػقي ريـ اًمؽقػقوت اًمقاردة إريو ضعقػي ،وإريو ريعؾي يماام سمالم ذًماؽ
احلػوظ وأصحوب اًم لن.
ىمول اًمؽمريذي -رمحاف اهلل -ذم اًمعؾاؾ اًمؽباػم ( :)799/7ىماول حمؿاد  :يعـال اسماـ
إؾمامقمقؾ اًمبخوري :أصح اًمروايوت قمـدي ذم صاالة اًمؽساقف أرسماع ريمعاوت ذم
أرسمع ؾم دات.
وطمديٌ أيب ىمالسمي قمـ ىمبقصي اهلالزم ذم صالة اًمؽسقف يؼقًمقن ومقف أيض ًو أسمق ىمالسمي
قمـ رضمؾ قمـ ىمبقصي.اها
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ي ػم -رمحف اهلل -سمؼقًمف :وطمديٌ أيب ىمالسمي إمم طمديٌ أن اًمـبل ﷺ صاغم ريمعتالم
وملـمول ومقفام اًمؼقوم ،صمؿ اكٍمف واك ؾً ،ومؼول « :إن هـذه أيـوت خيـقف اهلل هبـو
عبوده ،فنذا رأيتؿقهو فصؾقا كلحدث ىلالة ىلؾقتؿقهو مـ ادؽتقبيش.
احلديٌ أظمرضمف أسمق داود ( )706/7واًمـساوئل ( )733/7واحلاويمؿ ()777/7
واًمرضمؾ اعمبفؿ هق هالل سمـ قمورير ،ىمول اًمذهبل :ال يعرف.
ىمول أسمق قمؿر ذم «اًمتؿفقدش ( :)797-790/5األطموديٌ ذم هذه اًمقضمف ذم سمعضافو
اضطراب شمريمً ذًمؽ ًم فرشمف قمـد أهؾ احلديٌ ،وًمؽراهي اًمتطقياؾ واعمصاػم إمم
طمديٌ اسمـ قمبوس وقموئ ي ريـ روايي ريوًمؽ أومم؛ ألهنو أصح ريو روى ذم هذا اًمبوب
ريـ ضمفي اإلؾمـود ،وألن ومقفو زيودة ذم يمقػقي اًمصالة جيى ىمبقهلو ،واؾمتعامل وموئدمو،
وألهنام ىمد وصػو صالة اًمؽسقف وصػ ًو يرشمػع ريعف اإلؿمؽول واًمقهؿ.
ومنن ىمقؾ :إن ـمووؾم ًو روى قمـ اسمـ قمبوس أكف صغم ذم صاالة اًمؽساقف ريمعتالم ذم
يمؾ ريمعي صمالث ريمققموت صمؿ ؾم د.
وأن ُقمبقد سمـ قمؿػم روى قمـ قموئ ي ريريؾ ذًمؽ ،وأن ضموسمر روى قماـ اًمـبال -صاغم
اهلل قمؾقف وؾمؾؿ -ذم صالة اًمؽسقف ؾمً ريمعوت ذم أرسمع ؾما دات ،وأن أيب سماـ
يمعى روى قمـ اًمـبل -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ -قمنم ريمعوت ذم ريمعتل اًمؽساقف،
وأرسمع ؾم دات ،ومؾؿ يؽـ اعمصػم قمـدك إمم زيودة همالء أومم ،ىمقؾ ًماف :إكاام شمؼباؾ
اًمزيودة ريـ احلوومظ إذا صمبً قمـف ،ويمون أطمػظ وأشمؼـ ممـ ىمٍما أو ريريؾاف ذم احلػاظ،
ألكف يمون طمديٌ آظمر ريستلكػ.
وأريو إذا يموكً اًمزيودة ريـ همػم طموومظ وال ريتؼـ ومنكف ال يؾتػً إًمقفو.
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وطمديٌ ـمووس ريضطرب ضعقػ ،رواه ويمقع قماـ اًمرياقري قماـ طمبقاى سماـ أيب
صموسمً قمـ ـمووس قمـ اًمـبل -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ -ريرؾماالً ،ورواه هماػم اًمرياقري
قمـ طمبقى قمـ اسمـ قمبوس مل يذيمر ـمووؾم ًو ،ووىمػف ؾمؾقامن األطمقل قمـ ـمووس قماـ
اسمـ قمبوس ومعؾف ،ومل يرومعف وهذا االضطراب يقضمى ـمرطمف.
واظمتؾػ أيض ًو ذم ريتـف ،ومؼقم يؼقًمقن أرسمع ريمعوت ذم ريمعي ،وىمقم يؼقًماقن صماالث
ريمعوت ذم ريمعي ،وال يؼقم هبذا االظمتالف طم ي.
وأريو طمديٌ ضموسمر ومرواه أسمق اًمزسمػم قمـ ضموسمر قمـ اًمـبل ﷺ أرسماع ريمعاوت ذم أرسماع
ؾم دات.
ريريؾ طمديٌ اسمـ قمبوس هذا ذيمره أسمق داود ىمول :طمدصمـو ريمريؾ سمـ ه وم ،ىمول طمادصمـو
إؾمامقمقؾ سمـ قمؾقي ،ىمول :طمدصمـو ه وم ،طمدصمـو أسمق اًمزسمػم .وأريو طمديٌ أيب سماـ يمعاى
ومنكام يدور قمغم أيب ضمعػر اًمرازي قمـ اًمرسمقع سمـ أكس ،قماـ أيب أيب اًمعوًمقاي ،وًماقس
هذه اإلؾمـود قمـدهؿ سموًمؼقي.
وأريو طمديٌ قمبقد سمـ قمؿػم قمـ قموئ ي أن اًمـبل ﷺ صغم صاالة اًمؽساقف صماالث
ريمعوت وؾم دشملم ذم يمؾ ريمعي ،ومنكام يرويف ىمتودة ريـ قمطوء قمـ قمبقد سمـ قمؿػم قماـ
قموئ ي ،وؾمامع ىمتودة قمـدهؿ قمـ قمطاوء هماػم صاحقح ،وىمتاودة إذ مل يؼاؾ ؾماؿعً
وظمقًمػ ذم كؼؾف ومال شمؼقم سمف طم ي؛ ألكف يدًمس يمريػم ًا قمـ ريـ مل يساؿع ريـاف ،ورسماام
يمون سمقـفام همػم صمؼي ،وًمقس ريريؾ هذه األؾموكقد يعورض هبو ريريؾ طماديٌ قماروة قماـ
قموئ ي ،وال طمديٌ قمطوء سمـ يسور قمـ اسمـ قمبوس ،ألهنو ريـ اآلصمور اًمتال ال ريطعاـ
ألطمد ومقفو ،وىمد يمون أسمق داود اًمطقوًمز يروي طمديٌ ىمتودة هذا قماـ ه اوم ،قماـ
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ىمتودة قمـ قمطوء قمـ قمبقد سمـ قمؿػم قمـ قموئ ي ريقىمقوما ًو ال يرومعاف[ صماؿ ؾماوق ؾماـده
رمحف اهلل].
ىمول أسمق ريسعقد :ومل يرومعف أسمق داود ورومعف ريعوذ سمـ ه وم.
ىمول اسمـ اًمؼقؿ ذم اًمزاد ( )357/7سمعد أن ذيمر طمديٌ قموئ ي ذم صاالة اًمؽساقف،
وأكف صالهو ريمعتلم ذم يمؾ ريمعي ريمققمون :ومفاذا اًماذي صاح قمـاف ﷺرياـ صاػي
صالة اًمؽسقف وظمطبتفو ،وىمد روى قمـف أكف صالهو قمغم صػوت أظمرى ريـفو :يماؾ
ريمعي سمريالث ريمققموت ،وريـفو :يمؾ ريمعي سمالرسمع ريمققماوت ،وريـفاو :أكاف يملطمادث
صالة صؾقً يمؾ ريمعي سمريمقع واطماد .ىماول :وًمؽاـ يمباور األئؿاي ال يصاححقن
ذًمؽ ،يموإلريوم أمحد واًمبخوري واًم وومعل ويروكف همؾط ًو ،صمؿ ؾموق -رمحف اهلل شمعومم-
ريو سمقـف اًم وومعل ريـ أن طمديٌ قمبقد سمـ قمؿػم قمـ قموئ اي ريـؼطعا ًو ،ىماول اًمبقفؼال:
أراد سموعمـؼطع ىمقل قمبقد سمـ قمؿػم ،طمدصمـل ريـ أصدق .ىماول قمطاوء :طمسابتف يرياد
قموئ ي.
ومعطوء إكام أؾمـده قمـ قموئ ي سماوًمظـ واحلسابون ،ال سماوًمقؼلم ،ويمقاػ يؽاقن ذًماؽ
حمػقفم ًو قمـ قموئ ي وىمد صمبً قمـ قمروة وقمؿرة قمـ قموئ ي ظمالومف ،وقماروة وقمؿارة
أظمص سمعوئ ي وأًمزم هلو ريـ قمبقد سمـ قمؿػم.
ىمول :وأريو اًمذي يراه اًم وومعل همؾط ًو وملطمسبف طمديٌ قمطوء قمـ ضموسمر وومقف أن اًمـبال
ﷺ صغم سموًمـوس ؾمً ريمعوت ذم أرسمع ؾم دات.
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ىمول اًمبقفؼل ريـ كظر ذم ىمصي هذا احلديٌ :وىمصي طمديٌ أيب اًمزسمػم قمؾؿ أهنام ىمصي
واطمدة ،وأن اًمصالة اًمتل أظمؼم قمـفو إكام صالهو ريرة واطمدة ،وذًمؽ يقم شماقذم اسمـاف
إسمراهقؿ.
ىمول :صمؿ وىمع اخلالف سملم روايي قمبد اعمؾؽ قمـ قمطوء قمـ ضموسمر ،وسملم ه وم قمـ أيب
اًمزسمػم قمـ ضموسمر ذم قمدد يمؾ ريمعي ،ومقضمدكو روايي ه وم أومم يعـل أن ذم يمؾ ريمعاي
ريمققملم ومؼطً ،مؽقكف ريع أيب اًمزسمػم أطمػظ ريـ قمبد اعمؾؽ...
إمم أن ىمول -رمحف اهلل : -وذهى مجوقمي ريـ أهؾ احلديٌ إمم شمصحقح اًمرواياوت ذم
قمدد اًمريمعوت ،ومحؾقهو قمغم أن اًمـبل ﷺ ومعؾفو ريرار ًا ،وأن اجلؿقع ضماوئز ،ومؿؿاـ
ذهى إًمقف إؾمحوق سمـ راهقيف وحمؿاد سماـ إؾماحوق واسماـ ظمزيؿاي وأسماق سمؽار سماـ
إؾمحوق اًمضبعل وأسمق ؾمؾقامن اخلطويب ،واؾمتحسـف اسمـ اعمـذر ،واًماذي ذهاى إًمقاف
اًمبخوري واًم وومعل ريـ شمرضمقح األظمبور أومم ،عماو ذيمركاو رياـ رضماقع األظمباور إمم
طمؽويي صالشمفﷺ يقم شمقذم اسمـف إسمراهقؿ ،ىمول ىمؾً :واعمـصاقص قماـ أمحاد أيضا ًو
أظمذه سمحديٌ قموئ ي وطمده ذم يمؾ ريمعي ريمققمون وؾم قدان.اها
ىمول اسمـ األريػم ذم اًمعؿدة ( :)9/7وأقمؾ اًمبقفؼل واسمـ قمباد اًماؼم مجقاع اًمرواياوت
اعمخوًمػي ًمألطموديٌ اًمداًمي قمغم ريمققملم ذم ريمعي.اها
وأؿمور يمذًمؽ اًمـقوي إمم إقمالل اًمروايوت اعمخوًمػاي حلاديٌ قموئ اي .اكظار ذح
اًمـقوي قمغم ريسؾؿ ( « )796/8واإلقمالمش السمـ اعمؾؼاـ ( ،)777-778/3وًماق
صح طمديٌ أيب سمـ يمعى  قمغم أن صالة اًمؽسقف يملطمدث صاالة ومؾاقس ومقاف
دالًمي عمـ ذهى إمم أن صالة اًمؽسقف ريمعتلم يمسوئر اًمـقاومؾ.
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ىمول اسمـ األريػم ذم اًمتعؾقؼ قمغم ذح اًمعؿدة ال سماـ دىمقاؼ اًمعقاد :وال خيػاك أكاف ال
يؽقن دًمق ً
ال ًمؾحـػقي ،ومنن أطمدث صالة شم ؿؾ رياو ًماق ظمساػً قمؼقاى اًمظفار أن
شمصكم أرسمع ريمعوت ،وأريو اًمطحوويي وم عؾف دًمق ً
ال عمـ ىمول إهنو ريمىمتي ريعقـي.اها
وأريو طمديٌ ضموسمر سمـ ؾمؿرة ،وطمديٌ أيب ريسعقد قمـاد اًمبخاوري وومقاف أكاف صاغم
ريمعتلم ،ومقؼول سملن هذا ريطؾؼ ،وطمديٌ قموئ ي واسمـ قمبوس ريؼقد ،ومقحؿؾ اعمطؾاؼ
قمغم اعمؼقد يمام هق ريعؾاقم رياـ ىمقاقماد أصاقل اًمػؼاف .راضماع اًمعادة ال سماـ األرياػم
(.)9/7
وريو ذهى إًمقف األطمـوف ذم شملويؾ طمديٌ قموئ ي واسمـ قمباوس وهمػممهاو أن رؾماقل
اهلل -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ -إكام يمون يرومع رأؾمف ًمقختؼم هؾ دمؾاً اًم اؿس أم ال،
ومؾام مل يراهو اك ؾً ريمع ،أي اؾمتؿر ذم ريمققمف.
ىمول اسمـ دىمقؼ اًمعقد ذم ذح اًمعؿدة :وذم هذه اًمتلوياؾ ضاعػ إذا ىمؾـاو إن ؾماـتفو
يمسوئر اًمـقاومؾ.
ىمول اسمـ األريػم أىمقل :ألهنو مل شمبؼ ريمعتلم يمسوئر اًمـقاومؾ ،إذ ؾموئر اًمـقاوماؾ ال يروماع
ريـفو اًمرأس ذم اًمريمقع إال رومعاي واطمادة ،وهال ًمالقمتادال سمعده.اهاا رياـ اًمعادة
(.)70/7
وأيض ًو ممو يبلم ومسود هذا اًمتلويؾ ـمقل ىمقاوم رؾماقل اهلل -صاغم اهلل قمؾقاف وؾماؾؿ-
طملم يرومع رأؾمف وًمق يمون ًمؼصد االظمتبور ًمرومعف وأقموده سمرسقمي.
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اجلفر يف ىلالة الؽسقف
اظمتؾػ اًمعؾامء ذم اجلفر ذم يمسقف اًم ؿس إمم صمالصمي أىمقال:
الؼقل إول :ال جيفر ومقفاو ،وهاذا ىماقل ريوًماؽ واًم اوومعل وأيب طمـقػاي واًمؾقاٌ
واؾمتدًمقا سمحديٌ قموئ ي قمـد اًمؽمريذي ( )30/7وأسمق داود ( )7767وومقف ىمقهلاو:
طمزرت ىمراءة رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ -ىموًمقاً :مق ضمفر مل حتتٍ قمغم اًمظاـ
واًمتخؿلم.
وطمديٌ اسمـ قمبوس اعمتػؼ قمؾقف وومقف « ىماوم ىمقوريا ًو ـماقي ً
ال كحاق رياـ ىماراءة ؾماقرة
اًمبؼرةش .وطمديٌ ؾمؿرة سمـ ضمـدب قمـد اًمؽمريذي ( )30/7وومقف أن اًمـبال -صاغم
اهلل قمؾقف وؾمؾؿ -صغم ذم ظمسقف اًم ؿس ومؾاؿ أؾماؿع ًماف صاقشم ًو .وألهناو صاالة
هنوريي ومؾؿ جيفر ومقفو يموًمظفر.
اًمؼقل اًمريو  :هق اجلفر ريطؾؼا ًو ؾماقا ًء يماون ذم يمساقف اًم اؿس أو اًمؼؿار ،وهاذا
اظمتقور اسمـ ىمداريي وهق ىمقل أمحد وهق ريروى قمـ قماكم  ،وسماف ىماول أسماق يقؾماػ
وإؾمحوق واسمـ اعمـذر ،واظمتاوره ؿماقخ اإلؾماالم واسماـ اًمؼاقؿ ،وهاق ىماقل قمؾامئـاو
اعمتلظمريـ يموًم قخ ريؼبؾ -رمحف اهلل ،-واؾمتدل أصحوب هذا اًمؼقل سملدًمي ريـفو:
طمديٌ قموئ ي -ريض اهلل قمـفو -أن اًمـبل ﷺ صغم صالة اًمؽساقف وضمفار ومقفاو
سموًمؼراءة ،ريتػؼ قمؾقف.
وألهنو كوومؾي ذقمً هلو اجلامقمي ،ومؽون ريـ ؾمـتفو اجلفر ،يمصالة االؾمتسؼوء واًمعقاد
واًمؽماويح.
اًمؼقل اًمريوًمٌ :هق ريو ذهى إًمقف اسمـ ضمرير أن اجلفر واإلرسار ؾمقاء.
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ىمااول اًمـااقوي -رمحااف اهلل -ذم ذح ريسااؾؿ ( :)707/8ىمقًمااف :ضمفاار ذم صااالة
اخلسقف ،هذا قمـدكو أصحوسمـو حمؿقل قمغم يمساقف اًمؼؿار؛ ألن رياذهبـو ورياذهى
ريوًمؽ وأيب طمـقػي واًمؾقٌ ومجفقر اًمػؼفوء ،أكف يرس ذم يمسقف اًم ؿس ،وجيفار ذم
يمسقف ذم ظمسقف اًمؼؿر .وىمول أسمق يقؾمػ وحمؿد سماـ احلساـ وأمحاد وإؾماحوق
وهمػمهؿ :جيفر ومقفو ومتسؽقا هبذا احلديٌ..
وىمول اسمـ ضمرير :اجلفر واإلرسار ؾمقاء.اها
ىمول اسمـ اعمـذر -رمحف اهلل -ذم األوؾمط( :)796/5واطمتٍ ريـ رأى اجلفر سماوًمؼراءة
ذم صالة يمسقف اًم ؿس سملن اًمذي اطمتٍ سمف ريوًمؽ واًم اوومعل طم اي ًماق مل يالت
همػمه قمؾي ،وقموئ ي ختؼم أكف ضمفر سموًمؼراءة ومانن ىمباقل ظمؼمهاو أومم ؛ ألهناو ذم ريعـاك
ؿموهد ،ومؼبقل ؿمفودمو جيى ،واًمذي مل حيؽك اجلفر ذم ريعـك كوذم وًماقس سم اوهد،
وىمد جيقز أن يؽقن اسمـ قمبوس ريـ اًمصػقف سمحقٌ مل يسؿع ىمراءة اًمـبل -صغم اهلل
قمؾقف وؾمؾؿ -ومؼد رد ذًمؽ سمغاػمه ،وشمؽاقن قموئ اي ىماد ؾماؿعً اجلفار ومالدت رياو
ؾمؿعً .وىمول إؾمحوقً :مق مل يلت ذم ذًمؽ ؾمـي ًمؽون أؿمبف األرير ريـ اجلفر شم ابقف ًو
سموجلؿعي واًمعقديـ واالؾمتسؼوء ،ويمؾ ذًمؽ هنور ًا ،وأريو يمسقف اًمؼؿر ومؼد اضمتؿعقا
قمغم اجلفر ذم صالشمف؛ ألن ىمراءة اًمؾقؾ قمغم اجلفر.
ىمول أسمق سمؽر :هبذا أىمقل :جيفر سموًمؼراءة ذم صالة يمسقف اًم ؿس واًمؼؿر.اها
وعمو كؼؾ اًمبقفؼل يمالم اًم وومعل وشمرضمقحف حلديٌ ؾماؿرة ذم اإلرسار قماغم طماديٌ
قموئ ي وذم هذا كظر؛ ألكف ريريبً ومروايتف ريتؼدريي ،وذهى اًمـاقوي إمم اجلؿاع ومؼاول
اجلفر ذم اًمؼؿر ،واإلرسار ذم اًم ؿس ،وهذا رياردود ومؼاد أظمارج اسماـ طمباون رياـ
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طمديٌ قموئ ي سمؾػظ« يمسػً اًم ؿس ومصغم هبؿ أرسمع ريمعاوت ذم ريمعتالم وأرسماع
ؾم دات ،وضمفر سموًمؼراءةش.اها ريـ اًمتؾخقص (.)767/7
ورد ريـ ىمول سموجلفر أيض ًو قمغم أدًمي ريـ ىمول سموإلرسار سملن طمديٌ ؾمؿرة  ذم ؾمـده
صمعؾبي سمـ قمبود جمفقل.
وأريااو طمااديٌ اسمااـ قمبااوس قمـااد أمحااد ( )797/7صااؾقً ظمؾااػ رؾمااقل اهلل
ﷺاًمؽسقف ومؾؿ أؾمؿع ريـف طمروم ًو ،ومفق ضعقػ ذم ؾمـده اسمـ هلقعي.
وطمديٌ قموئ ي ريـ ـمريؼ اسمـ إؾمحوق قمـد أيب داود سمؾػظ « طمزرت ىماراءة رؾماقل
اهلل ﷺ ذم اًمؽسقفش ومنكف خموًمػ عمو ذم اًمصحقحلم واسماـ إؾماحوق ال حياتٍ سماف إذا
ظموًمػ ،وأريو اؾمتدالهلؿ سموًمؼقوس قمغم صالة اًمـفور ومنكاف ريـؼاقض سمصاالة اجلؿعاي
واًمعقديـ واًمؽسقف.
أىمااقل :واًمؼااقل اًمريااو هااق اًمااراضمح ًمصااحي دًمقؾااف .راضمااع «اعمغـاالش ()737/7
«اعم ؿقعش (« )57/5ذح اًمسـيش (« )767/3وماتح اًمباوريش(  )706/7حتاً
سموب اجلفر سموًمؼراءة ذم اًمؽسقف.

قراءة الػوحتي يف كؾ ركقع
سمعد أن ذيمركو أن اًمسـي ذم صالة اًمؽسقف أن شمصغم ريمعتون ذم يمؾ ريمعاي ريمققماون
عمو صمبً قمـ اًمـبل -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ -يمام ذم طمديٌ قموئ ي واسمـ قمبوس وضماوسمر
واسمـ قمؿر ،ويمؾفو ذم اًمصحقح وىمد شمؼدريً سمطقهلو ذم أسمقاب اًمعؿاؾ ذم اًمؽساقف
وهلل احلؿد.
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إال أن اًمؼوئؾلم هبذه اًمؽقػقي اظمتؾػقا ذم ىمراءة اًمػوحتي ذم اًمؼقاوم اًمرياو رياع اشمػاوىمفؿ
قمغم ىمراءمو ذم اًمؼقوم األول.
ىمول اًمـقوي ذم ذطمف قمغم ريسؾؿ (:)796/8
واشمػؼ اًمعؾامء قمغم أكف يؼرأ اًمػوحتي ذم اًمؼقوم األول ريـ يمؾ ريمعي ،واظمتؾػقا ذم اًمؼقوم
اًمريو  ،ومؿذهبـو وريذهى ريوًمؽ ومجفقر أصحوسمف أهنو ال شمصح اًمصاالة إال سمؼراءماو
ومقف.
وىمول حمؿد سمـ ؾمؾؿي ريـ اعموًمؽقي :ال يؼرأ اًمػوحتي ذم اًمؼقوم اًمريو .اها
ىمول اسمـ األريػم ذم طموؿمقتف قمغم إطمؽوم األطمؽوم ( )78/7سمعد كؼؾف ًمؽالم اًمـاقوي:
وملومود إن صحي اًمصالة شمتقىمػ قمغم ىمراءمو ومقف ،وأومود شمعلم اًمؼوئؾ سملهنو ال شمؼرأ.اها
ىمول اسمـ دىمقؼ اًمعقد ذم إطمؽوم األطمؽوم :واًمػؼفوء اشمػؼقا قمغم اًمؼراءة ذم هذا اًمؼقاوم
اًمريو أقمـل اًمذيـ ىموًمقا هبذه اًمؽقػقي ذم صاالة اًمؽساقف ومجفاقرهؿ قماغم ىماراءة
اًمػوحتي ومقف ،إال سمعض أصحوب ريوًمؽ ويملكف رآهو ريمعي واطمادة زياد ومقفاو ريماقع،
واًمريمعي اًمقاطمدة ال شمريـك اًمػوحتي ومقفو.اها
ىمول اًم قيمو ذم اًمـقؾ ( :)833/7وال سمد ريـ ىمراءة اًمػوحتي ذم يمؾ ريمعاي عماو شمؼادم
ريـ األدًمي اًمداًمي قمغم أهنو ال شمصح ريمعي سمدون وموحتي.اها
ىمؾً :ي ػم -رمحف اهلل -إمم ريريؾ طماديٌ قمباودة  ٓ «ىلـالة دــ مل يؼـرأ بػوحتـي
الؽتوبش ريتػؼ قمؾقف.
وطمديٌ أيب هريرة قمـد ريسؾؿ ،وأم ؾمؾؿي قمـد أمحد « مـ ىلذ ىلالة ٓ يؼـرأ فقفـو
بػوحتي الؽتوب فصالتف خداجش.
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وىمول ذم اًمػروع ( :)757/7وهل ريمعتون يؼرأ ذم األول ضمفر ًا قمغم األصاح ،وًماق
ذم يمسقف اًم ؿس سموًمػوحتي ،صمؿ سمـحق اًمبؼارة ،صماؿ يريماع ومقطقاؾ ،صماؿ يروماع ومقؼارأ
اًمػوحتي ودون اًمؼراءة األومم.اها
وسمـحق هذا اًمؼقل ىمول اًمعؿرا ذم اًمتبقون (.)883/7

حؽؿ الؼقوم الثوين يف كؾ ركعي مـ ىلالة الؽسقف
اظمتؾػ اًمعؾامء ذم هذه اعمسلًمي إمم ىمقًملم:
اًمؼقل األول :ريمـقاي اًمؼقاوم اًمرياو ذم يماؾ ريمعاي  ،وهاذا فماوهر يماالم اًم اوومعقي
واعموًمؽقي ،ويميد ريو ذهبقا إًمقف طمديٌ رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ « :-صاؾقا
يمام رأيتؿق أصكمش.
اًمؼقل اًمريو  :ذهى احلـوسمؾي إمم أن اًمؼقوم األول ريمـ ،واًمؼقوم اًمريو ؾمـي .ىماول اسماـ
ريػؾح ذم ذح اعمؿتع ( :)799/7اًمريمقع اًمرياو ؾماـي شمادرك سماف اًمريمعاي ذم وضماف
اظمتوره أسمق اًمقوموء .راضمع اًمػروع()753/7
واًمراضمح واهلل أقمؾؿ اًمؼقل األول ًمدالًمي اًمدًمقؾ قمؾقف ،وألكـو إذا ىمؾـو سمعدم اًمريمـقاي
ضموز ًمؾؿصكم أن يصؾقفام ريمعتلم يموًمـوومؾي ،ودمازءه ذم ذًماؽ ،وهاذا ىماقل خماوًمػ
ًمؾدًمقؾ ،وريو ظموًمػ اًمدًمقؾ ومفق سموـمؾ.
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وقمغم هذا ومؿـ وموشمف اًمؼقاوم األول رياـ أي ريمعاي أو اًمؼقاوم اًمرياو ومعؾقاف أن يصاكم
اًمريمعي يموريؾي سمريمققملم.

إذا غوب إموم اجلؿعي هؾ يصؾقن الؽسقف
ىمول اسمـ اعمـذر ذم األوؾمط (:)770/5
اظمتؾػ أهؾ اًمعؾؿ ذم اًمؼقم يغ وهؿ اًمؽسقف ،ومؼوًمً ـموئػاي :يصاكم هباؿ رضماؾ
ريـفؿ ،ومعؾ هذا قمبد اًمرمحـ سمـ أيب ًمقغم وؾمؾقامن اًمتقؿال ،ومماـ رأى ذًماؽ ضماوئز ًا
ريوًمؽ واًم وومعل...
ويمرهً ـموئػي صالة اًمؽسقف مجوقمي ،وال سمد أن يصكم هباؿ اإلرياوم اًماذي يصاكم
اجلؿعي يمذًمؽ .ىمول ؾمػقون اًمريقري ىمول :يصؾقن وطمداك ًو وال جيؿعفؿ رضمؾ .وىماول
حمؿد سمـ احلسـ ريريؾ ىمقل اًمريقري.اها
واًمراضمح أهنؿ يصؾقهنو مجوقمي سمنريوم أظمر طمقٌ ال دًمقؾ قمغم ختصقص إرياوم اجلؿعاي
سمصالمو ،وال يعد وضمقده ذـم ًو هلو ،وألكف شمضقؼ قماغم اعمساؾؿلم ،ألن اإلرياوم ىماد
يؽقن ذم ؿمغؾف سمعقد ًا قمـ اعمس د ،وؾمقمدي ذًمؽ إمم شمضققع واضمى واهلل أقمؾؿ.
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هؾ يشسط إذن اإلموم لصالة الؽسقف
ىمول ذم اإلكصوف قمـد ىمقًمف « سمنذن اإلريوم وهمػم إذكفش ال ي ؽمط إذن اإلريوم ذم ومعؾفو
قمغم اًمصحقح ريـ اعماذهى ،وقمؾقاف األصاحوب وقمـاف ي اؽمط ،ذيمرهاو أسماق سمؽار
وأـمؾؼفو ذم اًمػوئؼ.
ىمااول ذم اًمرقمويااي :وذم اقمتبااور إذن اإلريااوم ومااقفام ًمؾ امقمااي روايتااون وىمقااؾ اًمااـص
قمدريف.اها (.)378/7
ىمول ذم اعمؿتع ذح اعمؼـع (:)879/7
وأريو يمقهنو سمانذن اإلرياوم وسمغاػم إذكاف ومألهناو كوومؾاي ،وإذن اإلرياوم ًماقس ذـما ًو ذم
اًمـقاومؾ.اها
قؾً :ىمد شمؼدم اًمؼقل سمقضمقهبو وؾمقق األدًمي قمغم ذًمؽ وهلل احلؿد.
وممو يدل قمغم أكف ال ي ؽمط هلو إذن اإلريوم اعم ؼي ،واعم اؼي دمؾاى اًمتقساػم ،وألهناو
واضمبي ،وشملظمػمهو إمم أن يليت إذن اإلريوم يػقمو قمغم يمريػم ريـ اًمـاوس ،وألكاف مل يارد
كص ي ؽمط إذن اإلريوم ،وإن هناك قمـفاو اإلرياوم أو ريـعفاو ومنكاف ال يطاوع ذم ذًماؽ
حلديٌ رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ « -إكام اًمطوقمي ذم اعمعاروفش « وال ـموقماي
عمخؾقق ذم ريعصقي اخلوًمؼش.
اخلطبي يف ىلالة الؽسقف
اظمتؾػ اًمعؾامء ذم اخلطبي ذم اًمؽسقف إمم ىمقًملم:
األول :وهق ريو ذهى إًمقف ريوًمؽ ويعؼقب ،وهاق فماوهر رياذهى أمحاد وىماقل أيب
طمـقػي ،واظمتوره اسمـ ىمداريي ذم اعمغـل أكف ال ظمطبي ًمؾؽسقف.
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واًمؼقل اًمريو  :أهنو شمنمع اخلطبي ًمصالة اًمؽسقف ،وهذا ىمقل إؾماحوق واًم اوومعل
وقمؾقف أصحوسمف ،وىموًمف اسمـ ضمرير.
ىمؾً :هق ىمقل مجفقر اعمحدصملم طمقٌ وىمد سمقسماقا قمؾقاف ذم يمتابفؿ ،واظمتاوره ؿماقخ
اإلؾمالم واسمـ اًمؼقؿ واًمصـعو واًم قيمو وقمؾقف اًمػتقى.
واًمؼقل اًمريو هق اًمراضمح ًمدالًماي اًماـص قمؾقاف ،وىماد شمؼادم ذم أسماقاب اًمعؿاؾ ذم
اًمؽسقف ريـ طمديٌ قموئ ي وأؾماامء وضماوسمر واسماـ قمباوس -ريض اهلل قماـفؿ -أن
اًمـبل -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ -ظمطى سمعد اًمؽسقف ،وىمد قمدَّ اسمـ اعمـذر ىمقل ريوًمؽ
سمعدم اخلطبي همػؾي ريـف -رمحف اهلل -طمقٌ وهق ىمد روى طمديٌ ه وم سمـ قمروة قمـ
أسمقف قمـ قموئ ي أن اًمـبل ﷺ صغم اخلسقف صمؿ ظمطى.
وذهى سمعض أشمبوع ريوًمؽ أكف يستؼبؾ اًمـوس ويذيمرهؿ ،وهذا ظمالف اًمظاوهر رياـ
احلديٌ؛ ألكف اسمتدأ سمام اسمتدأ سمف اخلطقى ريـ احلؿد هلل واًمريـوء قمؾقف ،ىموًمف اسمـ اعمؾؼـ.
وىمول سمعضفؿ أيض ًو :إكف مل يؼصد اخلطبي سمخصقصفو ،وإكام أراد أن يبالم هلاؿ اًمارد
قمااغم ريااـ يعتؼااد أن اًمؽسااقف عمااقت سمعااض اًمـااوس ،و ُشمعؼااى سمااام ذم األطموديااٌ
اًمصحقحي ريـ اًمتٍميح سموخلطبي ،وطمؽويي ذائطفو رياـ احلؿاد واًمريـاوء واعمققمظاي
وهمػم ذًمؽ ممو شمتضؿـف األطموديٌ ،ومؾؿ يؼتٍم قمغم رينموقمقي اًمؽسقف ،واألصاؾ
رينموقمقي اإلشمبوع ،واخلصوئص ال شمريبً إال سمدًمقؾ.
وىمد اؾمتضعػ اسماـ دىمقاؼ اًمعقاد اًمتلوياؾ اعماذيمقر وىماول :إن اخلطباي ال شمـحٍما
ريؼوصدهو ذم رء ريعلم سمعاد اإلشمقاون سماام هاق اعمطؾاقب ريـفاو رياـ احلؿاد واًمريـاوء
واعمققمظي ،ومجقع ريو ذيمار رياـ ؾمابى اًمؽساقف وهماػمه هاق رياـ ريؼوصاد ظمطباي
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اًمؽسقف ،ومقـبغل اًمتلد سموًمـبل ﷺ ومقذيمر اإلريوم ذم ذًمؽ ظمطباي اًمؽساقف ،ىموًماف
احلوومظ ذم اًمػتح.
ىمول اسمـ األريػم أىمقل :ىمد ؾماامهو اًمصاحوسمي ظمطباي ،ومػال اًمبخاوري ىموًماً قموئ اي
وأؾمامء :ظمطى اًمـبل -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ -وسموجلؿؾي دومع يمقهناو ظمطباي همرياى
ضمد ًا ريو أدري ريو احلوريؾ قمؾقف.
واطمتٍ سمعضفؿ قمغم قمدم اخلطبي سمؽقن اًمرؾمقلﷺ مل يصعد اعمـؼم ،وىمد زيػ هاذا
اًمؼقل اسمـ اعمـػم ،وأن اعمـؼم ًمقس ذـم ًو ،صمؿ ال يؾزم سملكف مل يذيمر أكف مل يؼع.
« األوؾمااطش ال سمااـ اعمـااذر ( )706/5اًمـااقوي قمااغم ذح « ريسااؾؿش ()799/8
«اإلكصااوفش ( « )377/7اًمعاادةش ( « )76/7اعمغـاالش ( « )733/7اًمػااروعش
( « )757/7اًمنمح اعمؿتعش ًمؾعريقؿلم (« )736/5اًمػتحش(.)869/7

عدد خطى الؽسقف
اظمتؾػ اًمعؾامء ذم هذه اعمسلًمي إمم ىمقًملم:
األول :أهنو ظمطبتون يمخطبتل اجلؿعي ،وهذا اًمؼقل ري فقر قمـ اًم وومعقي ،سماؾ ىماول
اًم وومعل :وجيؾس ىمبؾ اخلطبي األومم يماام ذم اجلؿعاي ،وهاق ىماقل ألمحاد ،ىماول ذم
اإلكصوف :وقمـف ينمع سمعدهو ظمطبتون.
اًمريو  :أهنو ظمطبي واطمدة ،وهذه روايي ذم ريذهى أمحد ،ذيمرهو صوطمى اإلكصاوف،
واًمااراضمح أن ًمؾؽسااقف ظمطبااي واطماادة ال ضمؾااقس ومقفااو ًمعاادم ورود اًمااـص ذم
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اخلطبتلم ،ويمذًمؽ ىمقوؾمفو قمغم اجلؿعي ىمقوؾم ًو ريع اًمػورق ،ورضمح هاذا اًمؼاقل اسماـ
قمريقؿلم ،وؿمقخـو ريؼبؾ وهمػمهؿ ريـ اعمتلظمريـ.
راضمع « اعم ؿقعش ( « )56/5اإلقمالمش ( « )700/7اعمغـلش ( « )733/7اًمنمح
اعمؿتعش (.)759/5

مسللي :إضولي السجقد يف ىلالة الؽسقف
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شمؼدم ذم أسمقاب اًمعؿؾ ذم اًمؽسقف طمديٌ قمبد اهلل سماـ قمؿارو -ريض اهلل قماـفام-
وومقف ىمقل قموئ ي -ريض اهلل قمـفو -ريو ؾم دت ؾم قد ًا ىمط يماون أـماقل ريـفاو .زاد
ريسؾؿ ريو ريمعً ريمققم ًو ىمط وال ؾم دت ؾم قد ًا ىمط يمون أـماقل ريـاف .وىماد سماقب
اًمبخوري -رمحاف اهلل شمعاومم -قماغم هاذا احلاديٌ يؼقًماف سماوب ـماقل اًمسا قد ذم
اًمؽسقف.
وضموء ذم طمديٌ أيب ريقؾمك اعمتػؼ قمؾقف ،وىمد شمؼدم ذم اًمبوب اعم ور إًمقف ،وومقف « ومؼوم
يصكم سملـمقل ىمقوم وريمقع وؾم قد ريو رأيتف يػعؾف ىمط ذم صالشمفش.
وذم طمديٌ قموئ ي أيض ًو ريـ روايي قمروة قمـفو ،صمؿ ؾم د وملـمول اًمسا قد .أظمرضماف
اًمبخوري رىمؿ (.)7033
وًمؾـسوئل ريـ وضمف آظمر قمـ قمبد اهلل سمـ قمؿارو (  )7358وومقاف « صماؿ روماع رأؾماف
ومس د وملـمول اًمس قدش وذم روايي « ويمون ؾم قده ىمريب ًو ريـ ريمققمفش وىمد اظمتؾاػ
اًمعؾامء ذم هذه اعمسلًمي قمغم ىمقًملم:
ومذهبً اعموًمؽقي إمم قمدم رينموقمقي اإلـموًمي ذم اًمس قد ،وروايي قمـ اًم وومعل.
وذهى مجفقر أهؾ احلديٌ إمم رينموقمقي أـموًمي اًمس قد ،واؾمتدًمقا سماام شمؼادم رياـ
األطموديٌ ،وهذا االظمتقور هق ريذهى أمحد وإؾمحوق ،وأطمد ىمقزم اًم وومعل ،وهاق
اظمتقور اًمـقوي وهق اًمراضمح ًمدالًمي اًمـص قمؾقف.
« اًمػاااتحش ( « )895/7اًمتؿفقااادش ( )769/5اًمـاااقوي قماااغم ذح « ريساااؾؿش
( « )777/8اعمغـلش ( « )737/7األوؾمطش ( « )708/5اإلقمالم ذح اًمعؿدةش
(.)796-797/3
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وموئدة :ىمول احلوومظ ذم اًمػتح (:)895/7
اؾمتدل سمعض اعموًمؽقي قمغم شمرك إـموًمي -أي اًمس قد -سملن اًمذي ذع ومقاف اًمتطقياؾ
ذع شمؽراره يموًمؼقوم واًمريمقع ،ومل شمنمع اًمزيودة ذم اًمس قد ،وماال ينماع شمطقيؾاف،
وهق ىمقوس ذم ريؼوسمؾي اًمـص ...ومفق وموؾمد اإلقمتبور.
وأسمدى سمعضفؿ ذم ريـوؾمبي اًمتطقيؾ ذم اًمريمقع واًمس قد ،واًمؼقوم دون اًمسا قد أن
اًمؼوئؿ واًمرايمع يؿؽـف رؤيي االك الء ،سمخالف اًمسوضمد ومنن اآلياي قمؾقياي ،ومـوؾماى
ـمقل اًمؼقوم هلو سمخالف اًمس قد.
وألن ذم شمطقيؾ اًمس قد اؾمؽمظموء األقمضوء ،ومؼد يػيض إمم اًمـقم ،ويمؾ هذا ريردود
سمريبقت األطموديٌ اًمصحقحي ذم شمطقيؾف.اها
فوئدة:
شمتوسمع كؼؾ اًم وومعقي قمـ اًم وومعل أكف ال يرى اإلـموًمي ذم اًمس قد ،وىمد سمالم احلاوومظ
ذم اًمػتح ( ،)895/7واًمـقوي ذم ذح ريسؾؿ ( )796/8أكف يرى اإلـموًمي ،ىمول -
رمحااف اهلل -ذم اعم ؿااقع ( :)55/5وأريااو اًمس ا قد ومؼااد أـمؾااؼ اًم ااوومعل ذم األم
واعمختٍم أكف يس د ومل يذيمر ومقفام أكاف يطقًماف أو يؼٍماه ...وذم اعمسالًمي ىماقالن:
أؿمفرهو ذم اعمفذب أهنو ال يطقل سمؾ يسا د يمؼادر اًمسا قد ذم ؾماوئر اًمصاؾقات،
وهذا هق اًمراضمح قمـد اعمصـػ ومجوهػم األصاحوب ،واًمرياو  :يساتحى شمطقيؾاف،
وممـ كؼؾ اًمؼقًملم إريوم احلرريلم واًمغزازم واًمبغقي ،وىمد كص اًم وومعل قمغم شمطقيؾاف
ذم ريقضعلم ريـ اًمبقيطل ،ومؼول :يس د ؾما دشملم شماوريتلم ـماقيؾتلم ،يؼاقؿ ذم يماؾ
ؾم دة كحق ًا ممو أىموم ذم ريمققمف ،هذا كصف سمحرومف.
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وىمول اًم وومعل ذم « مجع اجلقاريعش :يؼقؿ ذم يمؾ ؾم دة كحاق ًا مماو أىماوم ذم ريمققماف،
وكؼؾ اًمؽمريذي قمـ اًم وومعل شمطقيؾ اًمس قد ،وكؼؾ إريوم احلرريلم واًمغزازم أكف قماغم
ىمدر اًمريمقع اًمذي ىمبؾف.
وىمول اخلطويب :ريذهى اًم وومعل وإؾمحوق سمـ راهقيف شمطقياؾ اًمسا قد يماوًمريمقع،
وىمول اًمبغقي أطمد اًمؼقًملم :يطقاؾ اًمسا قد ،وموًمسا قد األول ،يماوًمريمقع األول،
واًمس قد اًمرياو يماوًمريمقع اًمرياو  ،وىمطاع سمتطقياؾ اًمسا قد اًم اقخ أسماق طمورياد
واًمـبديـ ل ،ىمول أسمق قمؿرو سمـ اًمصالح :هاذا اًماذي ذيماره اًمبغاقي أطمساـ رياـ
اإلـمالق اًمذي ذم اًمبقيطل ،ىمول :ومحصؾ أن اًمصحقح ظماالف رياو صاححف أيمريار
األصحوب ،ىمول سمؾ يت ف أن يؼول ال ىمقل ًمؾ وومعل همػم اًمؼقل سمتطقيؾ اًمس قد ،عمو
صح ريـ وصقتف إن صح احلديٌ ظمالف ىمقًمف :ومؾقؽمك ىمقًمف وًمقعؾؿ سموحلديٌ.اها
كؼؾً هذا اًمؽالم طمتك ال يغؽم سمعض اعمؼؾدة سمام ورد قمـ اًم وومعل ،ومقفؿاؾ اًماـص
ريـ أضماؾ اًمؼاقل اعم افقر ،وهاذا رياو شمعوكقاف األرياي رياـ ريتعصابي اعماذاهى ،واهلل
اعمستعون.
هؾ ُيطقؾ اجلؾقس بَّي السجدتَّي
أظمرج ريسؾؿ ذم صحقحف ريـ طمديٌ ضموسمر  وملـمول اًمؼقوم طمتك يمودوا خيرون ،صماؿ
ريمع وملـمول ،صمؿ رومع وملـمول ،صمؿ ؾم د ؾم دشملم ...احلديٌ
ىمول اًمـقوي قمغم ذح ريسؾؿ (:)708-705/8
هذا فموهره أكف ـمقل االقمتدال اًمذي يكم اًمس قد ،وال ذيمر ًماف ذم سماوىمل اًمرواياوت،
وال ذم روايي ضموسمر ريـ ضمفي همػم أيب اًمزسمػم ،وىمد كؼؾ اًمؼويض قمقوض :إمجوع اًمعؾاامء
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أكف ال يطقل اإلقمتدال اًمذي يكم اًمس قد ،وطمقـئذ جيوب قمـ هذه اًمروايي سم اقاسملم
أطمدمهو :أهنو ؿموذة خموًمػي ًمروايي األيمريريـ ومال يعؾؿ هبو.
واًمريو  :أن اعمراد سموإلـموًمي شمـػقس االقمتدال ريرة ىمؾقؾاي ،وًماقس اعماراد إـموًمتاف كحاق
اًمس قد.اها
ىمول احلوومظ ذم اًمػتح ( )898/7سمعد ؾمقىمف ًمبعض يمالم اًمـقوي :وشمعؼى سماام رواه
اًمـسوئل واسمـ ظمزيؿي وهمػممهو ريـ طمديٌ قمبد اهلل سمـ قمؿرو أيض ًو وومقف « صماؿ ريماع
وملـمول طمتك ىمقؾ ال يرومع ،صمؿ رومع وملـمول طمتك ىمقاؾ ال يسا د ،صماؿ ؾما د وملـماول
طمتك ىمقؾ ال يرومع ،صمؿ رومع وملـمول اجلؾقس طمتك ىمقؾ ال يس د ،صماؿ ؾما دشً .مػاظ
اسمـ ظمزيؿي ريـ ـمريؼ اًمريقري قمـ قمطوء سمـ اًمسوئى واًمريقري ؾمؿع ريـ قمطاوء ىمباؾ
االظمتالط ،وموحلديٌ صحقح،ومل أىمػ ذم ٍ
رء ريـ اًمطرق قمغم شمطقيؾ اًمسا دشملم
إال ذم هذا ،وىمد كؼؾ اًمغزازم االشمػوق قمغم شمرك إـموًمتف ،ومنن أراد االشمػوق اعمذهبل ومال
يمالم ،وإال ومفق حم قج هبذه اًمروايي.اها
وريو ذهى إًمقف احلوومظ هق احلؼ ذم هذه اعمسلًمي.
ىلالة الؽسقف بعد َتيل الشؿس
إذا دمكم اًمؽسقف ىمبؾ أن يصكم ال يصكم ،عمو رواه ريسؾؿ ذم صاحقحف رياـ طماديٌ
ضموسمر وىمد شمؼدم ذم سموب اًمعؿؾ ذم اًمؽسقف ،وومقف « ومنذا رأيتؿ ذًماؽ ومصاؾقا طمتاك
شمـ كمش وضموء قمـ أيب سمؽرة قمـد اًمبخاوري « حتـك يؽشـػ مـو بؽـؿش وذم طماديٌ
اعمغػمة «فودعقا وىلؾقا حتك يـجيلش.
ىمول اًم وومعل وأصحوسمف :شمقىمً صالة اًمؽسقف سملريريـ:
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األول :االك الء ،ومنذا اك ؾً مجقعفو مل يصؾ ًمؾحديٌ ،وإن اك اغم سمعضافو ذع
ذم اًمصالة ًمؾبوىمل.اها
اًمريو  :أن شمغقى يموؾمػي ومال يصكم سمعد اًمغروب سماال ظماالف ،ومانن هموسماً وهاق ذم
صالة أمتفو.
وىلالة كسقف الؼؿر تػقت بلمريـ:
األول :اإلك الء.
اًمريو  :ـمؾقع اًم ؿس ،ومنذا ـمؾعً وهق ظموؾمػ مل يبتدأ اًمصاالة ،ومانن يماون ومقفاو
أمتفو.
وًمق سمدأ ظمسقومف سمعد ـمؾققمفو ومال يصكم سمال ظماالف ،وًماق هماوب ذم اًمؾقاؾ ظموؾماػ ًو
صغم سموالشمػاوق ًمبؼاوء ؾماؾطوكف ،يماام ًماق اؾماتؽم سمغاامم صغم.اهاا رياـ « اعم ؿاقعش
(.)80-59/5
ىمول ذم اإلكصوف ( :)370/7ال شمؼيض صالة اًمؽسقف يمصالة االؾمتساؼوء وحتقاي
اعمس د وؾم قد اًم ؽر.اها
ىمول احلوومظ ذم اًمػتح ( :)867/7وىمد اشمػؼقا قمغم أهنو ال شمؼيض سمعاد اًمات كم ،ومانذا
وموشمً مل شمؼض.
ىمول اًمتـقظمل ذم اعمؿتع (:)867/7
وأريو يمقكف ال يصؾقفو إذا دماغم اًمؽساقف ىمباؾ ذًماؽ؛ ألن اًمـبال -صاغم اهلل قمؾقاف
وؾمؾؿ -ىمول « :إذا رأياتؿ ذًماؽ وماوومزقمقا إمم ذيمار اهلل وإمم اًمصاالة طمتاك شماـ كمش

الذهب المسبوك في أحكام الكسوف

77

وم عؾ االك الء همويي اًمصالة؛ وألن اعمؼصقد ريـ اًمصاالة زوال اًمعاورض وإقماودة
اًمـعؿي سمضقئفام ،ومنذا طمصؾ ذًمؽ طمصؾ ريؼصقد اًمصالة.اها
ىمول اًمعريقؿلم ذم اًمنمح اعمؿتع (:)750/5
ريسلًمي :إذا مل يعؾؿ سموًمؽسقف إال سمعد زواًمف ،ومال يؼه؛ ألكاو ذيمركاو ىموقمادة ريػقادة
وهل « أن يمؾ قمبودة ريؼروكي سمسبى إذا زال اًمسبى زاًمً رينماوقمقتفو ،وموًمؽساقف
ريري ً
ال إذا دمؾً اًم ؿس أو دمغم اًمؼؿر ،ومنهنو ال شمعود ،ألهنو ريطؾقسمي ًمسبى وىماد زال،
ويعؼم اًمػؼفوء -رمحفؿ اهلل -قمـ هذه اًمؼوقمدة سمؼقهلؿ « :ؾمـي وموت حمؾفوش.اها

مسللي هؾ تدرك الركعي بولركقع الثوين؟
ذهى سمعض اًمعؾامء إمم اقمتدال هبو ،ألهنو ريمقع.
وذهى اًمبعض اآلظمر ،سملن اًمريمعي ال شمدرك سموًمريمقع اًمريو  ،وإكاام شمادرك سماوًمريمقع
اًمريو .
ىمول ذم اًمروض اعمرسمع :وريو سمعد األول ؾمـي ال شمدرك سمف اًمريمعي.
ىمول اًم قخ اسمـ قمريقؿلم :وومصؾ سمعضفؿ ومؼوًمقا :يعتاد هباو إن أشماك اإلرياوم سماريالث
ريمققمون؛ ألكف إذا أدرك اًمريماقع اًمرياو  ،وهال صماالث ريمعاوت ومؼاد أدرك ريعظاؿ
اًمريمعي ومقؽقن يمؿـ أدريمفو يمؾفو.
ىمؾً :هذا اًمؼقل ريبـك قمغم ريو إذا صغم اإلريوم ؾماً ريمعاوت ذم ريماققملم ،وأرسماع
ؾم دات ،وىمد شمؼدم ضعػ هذه اًمروايوت وسمقون اًمؽقػقي اعمنمقمي.
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وىمد رضمح اًم قخ اسمـ قمريقؿلم سملن اًمريمعي ال شمدرك سموًمريمقع اًمريو  ،وهذا اًمؼقل هاق
احلؼ؛ ألهنو ريمـ ،وإذا مل يدرك اًمريمـ وضمى قمؾقف اإلشمقون سمف؛ ألكف ال يسؼط سمحاول
ريـ األطمقال ،وألكف ريريؾ ًمق وموشمف ريمقع ريـ صالة أظمرى أًمقس يؼضقف سموالشمػوق.
راضمع « اًمنمح اعمؿتعش ( « )377/5احلوؿمقي قماغم اًماروض اعمرسماعش (« )578/7
«اإلكصوفش ( « )377/7اعمغـل ريع اًمنمح اًمؽبػمش (.)787/7
ىمول اًمعؿرا ذم اًمتبقاون ( )887/7ىماول ذم اإلسموكاي :وإن أدرك اعمالريقم اإلرياوم ذم
اًمريمقع اًمريو  ،ومؼد ىماول اًم اوومعل :مل يؽاـ ريادريم ًو ًمتؾاؽ اًمريمعاي؛ ألكاف مل يادرك
ريعظؿفو .ىمول اًم وومعل :ومعغم هذا يػعؾ اعملريقم ريو سمؼل ريـ اًمريمعاي ريتوسمعاي إلريورياي
ويصكم ريعف اًمريمعي اًمريوكقي ،ومنذا ؾمؾؿ اإلريوم ىموم اعملريقم ،ومانن يماون اًمؽساقف سموىمقا ًو
صغم اًمريمعي اًمريوكقي هبقئتفو ،وإن دمغم اًمؽسقف صغم هلو ودمقز ومقفو.اها

إذا َتذ الؽسقف وهق يصيل
إذا دمغم اًمؽسقف وهق يصكم جيى قمؾقف أن يتؿ صالشمف قمغم اًمؽقػقاي اعمنماوقمي وال
يؼٍم ومقفو ،ويدل قمغم ذًمؽ ريو أظمرضمف اًم اقخون رياـ طماديٌ قموئ اي -ريض اهلل
قمـفو -وسمـحقه قمـ أيب هريرة « مـ أدرك مـ العن قبؾ أن تغـرب الشـؿس فؼـد
أدركش وًمقس ذم هذا احلديٌ أكف يؼطع صالة اًمعٍم ،ريع أكف إمجوقم ًو أن سمعد همروب
اًم ؿس ًمقس وىمت ًو ًمؾعٍم.
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ىمول ذم اعمؿتع ذم ذح اعمؼـع ( :)867/7أريو يمقن ريصاغم صاالة اًمؽساقف يتؿفاو
ظمػقػي إذا دمغم اًمؽسقف ومقفو ،أريو اإلمتوم ومانن ال يؼطاع اًمصاالة وهاق ريـفال قماـ

ىمطعفو سمؼقًمف شمعوممَ ﴿ :و َٓ ُت ْبطِ ُؾقا َأ ْع َام َلؽ ُْؿ﴾.
ىمول ذم اإلكصوف ذم ىمقًمف « :ومنن دمغم اًمؽسقف أمتفو ظمػقػايش يعـال قماغم صاػتفو،
وهق اعمذهى ريطؾؼ ًو ،وقمؾقف مجفقر األصحوب ،وىمقؾ :يتؿفو يموًمـوومؾي إذا دمؾً ىمبؾ
اًمريمقع األول أو ومقف ،وإال أمتفو قمغم صػتفو ًمتليمدهو سمخصوئصفو.اها
ىمؾً :سمؾ يتؿفو قمغم هقئتفو اعمعروومي ،واًمتل شمؼدم ذيمرهو ،يمام ًمق همرسمً اًم ؿس هق
يصكم اًمعٍم هؾ كؼقل يؽتػل سمريمعي أو ريمعتلم.
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وىمقهلؿ يتؿفو ظمػقػي صقاب ًمؽـ قمغم هقئتفو اعمنموقمي
ىمول اسمـ قمريقؿلم ذم اًمنمح اعمؿتع( :)750/5واًمدًمقؾ قمغم ذًمؽ ريو يكم:
 -7أن اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ىمول :صؾق طمتك يؽ ػ ريو سمؽؿ .وهذا احلاديٌ
يمام يؿـع اسمتداء اًمصالة ريرة أظمرى يؿـع أيضو اإلؾمتؿرار ومقفو واؾمتداريتفو.
 -7أن اًمسبى اًمذي ريـ أضمؾف ذع اًمؽسقف ىمد زال .

مسللي :إذا اكتفك مـ الصالة قبؾ آكجالء ٓ تؽرر الصالة
اظمتؾػ اًمعؾامء ذم هذه اعمسلًمي إمم ىمقًملم:
األول :أكف يزيد صموًمري ًو (أي ريمققم ًو) وراسمع ًو وظموريس ًو وأيمرير طمتاك ياـ كم اًمؽساقف،
ىموًمف اسمـ ظمزيؿي واسمـ اعمـذر واخلطويب وأسمق سمؽر اًمصبغل ريـ اًم وومعقي ،وطم تفؿ ذم
ذًمؽ األطموديٌ اًمتل ورد ومقفو أكف صغم سمريالث ريمعوت ذم ريمعاي ،وأرسماع ريمعاوت
ذم ريمعي ،و س ريمعوت ذم ريمعي ،وهذا سمـو ًء قمغم ريو ذهبقا إًمقف ريـ أن هاذا اًمتـاقع
إكام هق ًمطقل اًمؽسقف وىمٍمه.
اًمريو  :أكف ال يزيد قمغم اًمصالة اًمريوسمتي قمـ اًمـبل -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ -وهل أرسماع
ريمعوت ذم ريمعتلم وأرسمع ؾم دات اعمتؼدم ذم يمقػقي صاالة اًمؽساقف رياـ أسماقاب
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اًمعؿؾ ذم اًمؽسقف ،واًمتل دل قمؾقفو طماديٌ قموئ اي واسماـ قمباوس واسماـ قمؿارو
وضموسمر ريض اهلل قمـفؿ.
ىمول اًمـقوي ذم اعم ؿقع ( :)80/5إذا صؾقـو صالة اًمؽسقف وؾمؾؿـو ريـفو
واًمؽسقف سموق ومال شمستلكػ اًمصالة قمغم اعمذهى وسمف ىمطع األيمريرون وكص قمؾقف
ذم األم .اها
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واًمؼقل اًمريو هق اًمراضمح ًمريباقت األدًماي ذم ذًماؽ ،وأرياو رياو اطماتٍ سماف األوًماقن
وموألطموديٌ اعم ور إًمقفو ريعؾاي ،وىماد سمقـاو ذًماؽ ذم ريؾحاؼ األطمودياٌ اًمضاعقػي،
ومراضمعفو إن ؿمئً.
ىمول احلوومظ ذم اًمػتح ( )860/7قمـد ىمقًمف « طمتك اك ؾاً اًم اؿسش :اؾماتدل سماف
قمغم إـموًمي اًمصالة طمتك يؼع االك الء ،وأضموب اًمطحووي سملكاف ىماول ومقاف « ومصاؾقا
وادقمقاش ومدل قمغم أكف إن ؾمؾؿ ريـ اًمصالة ىمباؾ االك االء يت اوهمؾ سموًمادقموء طمتاك
شمـ كم ،وىمرره اسمـ دىمقؼ اًمعقد سملكف ضمعؾ اآليي عم ؿقع األريريـ ،وال يؾزم ريـ ذًماؽ
أن يؽقن همويي ًمؽاؾ رياـفام قماغم اكػاراده ،وم اوز أن يؽاقن اًمادقموء ممتاد ًا إمم هموياي
االك الء سمعد اًمصالة ،ومقصػم همويي ًمؾؿ ؿقع ،وال يؾزم ريـاف شمطقياؾ اًمصاالة وال
شمؽرارهو ،وأريو ريو وىمع قمـد اًمـسوئل ريـ طمديٌ اًمـعامن سمـ سم اػم أكاف ضمعاؾ يصاكم
ريمعتلم ريمعتلم ويسلل قمـفو طمتك اك ؾاً ،ومانن يماون حمػقفما ًو اطمتؿاؾ أن يؽاقن
ريعـك ريمعي أي ريمققملم.اها
قؾً :طمديٌ اًمـعامن ضعقػ ،ومراضمعف ريـ ريؾحؼ األطموديٌ اًمضعقػي.
ىمول ذم اإلكصاوف ( :)370/7ال شمعاود إذا ومارغ ريـفاو ومل ياـؼص اًمؽساقف قماغم
اًمصحقح ريـ اعمذهى ،وضمزم سمف يمريػم ريـ األصحوب ،وىمقؾ شمعود ريمعتالم ،وأـمؾاؼ
أسمق اعمعوزم ذم ضمقازه وضمفلم:
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ومعغم اعمذهى وطمقٌ ىمؾـو ال شمصغم ،ومنكف يذيمر اهلل شمعومم ويادقمقه ،ويساتغػره طمتاك
شمـ كم.اها
ىمول ذم اًمتبقون ( :)888/7إذا اريتد اًمؽسقف وهق ذم صالة ومفؾ يزيد ريمققم ًو آظمار
ومقف وضمفون :اطمدامهو :يزيد وًمق اريتد قمنم ريمعوت إمم أن يـ كم ،وقمغم هاذا حيؿاؾ
ريو ورد رياـ األظمباور ذم اًمزياودة قماغم ريماققملم .واًمرياو  :وهاق ـمريؼاي أصاحوسمـو
اًمبغداديلم وهق األصح ،أكف ال يزيد؛ ألن األظمباور ذم اًمزياودة قماغم ريماققملم هماػم
صحقحي.اها
ىمؾً :وإن يمون اإلريوم أو اعمصاكم اعمـػارد ىمؾقاؾ اًمؼارآن وصاؾفو أرسماع ريمعاوت ذم
ريمعتلم ،وأرسمع ؾم دات ذم ومؽمة وضمقزة ضمد ًا ،ال جياقز ًماف اإلقماودة ًمعادم وضماقد
اًمدًمقؾ قمغم اإلقمودة ،وألن اًم اورع ىماد ضمعاؾ ًمـاو يمقػقاي ريعؾقرياي ،وماال جياقز ًمـاو
خموًمػتفو ،واالؾمتحسون ومقفو ،ويمؾ حمدصمي سمدقمي.
ىمول اًمعريقؿلم ذم اًمنمح اعمؿتع (ً :)796-797/5مق اكتفاً اًمصاالة واًمؽساقف
سموق ومفؾ شمعود اًمصالة أوال؟
ىمول :واجلقاب ذم هذه صمالث أىمقال ًمؾعؾامء:
األول :ال شمعود.
اًمريو  :شمعود قمغم صػتفو.
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اًمريوًمٌ :شمعود قمغم صػي اًمـقاومؾ األظمرى ريمعتلم.
ومؿـ كظر ًمؼقل رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمؾقف وؾماؾؿ « :-ومصاؾقا طمتاك يـؽ اػ رياو
سمؽؿش ىمول :إن اعمنماوع أن شمصاكم يمساوئر اًمـقاوماؾ؛ ألن اًمصاالة األومم اكؼضاً،
واريتريؾ األرير ،وريـ كظر إمم ىمقًماف « :ومصاؾقا وادقماقاش ىماول إن اًمصاالة طمصاؾً،
ومقبؼك اًمدقموء ،وقمؾؿ اًمـوس قمغم أهنو ال شمعاود ،وأكاو مل ياؽمضمح قمـادي رءً ،مؽـال
أومعؾ اًمريو وهق قمدم اإلقمودة.اها
ىمااول قمبااد اًماارمحـ سمااـ اًمؼوؾمااؿ احلـاابكم ذم « اإلطمؽااوم ذح أصااقل األطمؽااومش
(:)397/7وال شمعود سموشمػوق أهؾ اًمعؾؿ؛ ألكف ؾمبى واطمد ،ومال يتعدد ريسببف ،وىمبؾ
اًمدظمقل شمػقت سماف ،وماال شمؼيضا إذا وماوت حمؾفاو إشمػوىما ًو؛ ألن اعمؼصاقد ريـفاو زوال
اًمعورض ،ومقىمتفو يتؼقد سمحصقل اًمسبى ريـ اسمتدائف إمم اًمات كم اشمػوىما ًو ذم أي وىماً
يمون قمـد مجفقر أهؾ اًمعؾؿ.اها
ىمول اسمـ ريػؾح ذم اعمبدع ( :)796/7إذا ومرغ ريـفو ومل يذهى اًمؽسقف مل يعدهو سماؾ
يذيمر ويدقمقا.اها
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مسللي :هؾ ترشع الصالة بؿجرد ققل الػؾؽقَّي أهنو شتؽسػ؟
ال ينمع أن شمصغم طمتك يرى اًمـوس اًمؽسقف رؤيي قمود سمف؛ ألن رؾماقل اهلل -صاغم
اهلل قمؾقف وؾمؾؿ -ىمول « :إذا رأيتؿ ذًمؽ ومصؾقاش أريو إذا ريـ اهلل قمؾقـاو أن ال يارى ذم
سمؾدكو إال سمؿؽؼم أو كظورات ومال شمصغم ،ىموًمف اًمعريقؿلم ذم اًمنمح اعمؿتع (.)777/5
وىمول ذم جمؿقع اًمػتووى ( :)700/78ال جيقز أن يصكم اقماتامد ًا قماغم رياو يـنما ذم
اجلرائد ،أو يذيمر سمعض اًمػؾؽقلم إذا يموكً اًمسامء همق ًام ،ومل ُير اًمؽسقف؛ ألن اًمـبل
صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ -قمؾؼ احلؽؿ سموًمرؤيي ومؼول -قمؾقف اًمصالة واًمسالم « :-ومنذارأيتؿقهو وموومزقمقا إمم اًمصالةش وريـ اجلوئز أن اهلل شمعومم خيػال هاذا اًمؽساقف قماـ
ىمقم دون آظمريـ حلؽؿي يريدهو.اها

إذا التؿع القتر والؽسقف أُّيام يؼدم إذا خقػ فقات القتر
ىمول ذم اًمػروع ( :)755/7اعمسلًمي اًمريوًمريي :إذا اضمتؿع وشمر ويمسقف وظمقػ وماقات
اًمقشمر ،وموًمصحقح ريـ اعمذهى شمؼديؿ اًمؽسقف ،ىمول اعم د ذم ذطمف :هاذا أصاح،
ىمول ذم اعمذهى سمدأ سموًمؽسقف ذم أصح اًمقضمفلم ،وصححف اًمـاوفمؿ ،وضمازم سماف ذم
اعمغـل.اها

86

الذهب المسبوك في أحكام الكسوف

وهذا اًمؼقل طمؼ؛ ألن صالة اًمؽسقف واضمبي يمام شمؼادم ،وصاالة اًماقشمر ريساتحبي،
واًمقاضمى ريؼدم قمغم اعمستحى؛ وألن صالة اًماقشمر شمؼيضا ،وصاالة اًمؽساقف ال
شمؼه.
ىمول اًمـقوي ذم اعم ؿقع ( :)87/5ىمول اًم وومعل واألصاحوب -رمحفاؿ اهلل :-إذا
اضمتؿع صالشمون ذم وىمً واطمد ىمدم ريو خيوف ومقاشمف ،صمؿ األويمد...
وىماول :ىماول اًم اوومعل وأصاحوسمـو :وًماق اضمتؿاع يمساقف ووشمار أو شماراويح ىماادم
اًمؽسقف ريطؾؼ ًو؛ ألهنو أويمد وأومضؾ.اها
وذهى اسمـ ىمداريي ذم اعمغـل إمم اظمتقور شمؼديؿ اًمؽماويح ،وشمؼديؿ اًمؽساقف أومم سماؾ
واضمى عمو شمؼدم.
راضمع «اعمغـل ريع اًمنمح اًمؽبػمش ( « )757/7واًمػروعش ( )755/7ريسلًمي (.)3
ىمول اًمعريقؿلم يمام ذم جمؿقع اًمػتووى (:)707/78
اًمػريضي ريؼدريي قمغم اًمؽسقف واخلسقف؛ ألهنو أهؿ ،ورؾمقل اهلل -صغم اهلل قمؾقاف
ٍ
سمٌمء أطمى إ َّمم ممو اومؽمضف
وؾمؾؿ -يؼقل ذم احلديٌ اًمؼدد «:ريو شمؼرب إمم قمبدي
قمؾقفش.
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وأريو اًمقشمر ومتؼدم صالة اًمؽسقف قمؾقف؛ ألكف يتؿؽـ ىمضاوؤه سمعاد ،سماؾ متؽاـ رياـ
صااالشمف سمعااد اًمؽسااقف إريااو ذم وىمتااف إن يمااون اًمقىمااً سموىمقا ًو ،أو ىمضااوء إن ظماارج
اًمقىمً.اها

مسللي :إذا التؿع عقد وكسقف أو ُجعي وكسقف
ىمول اًمـقوي ذم اعم ؿقع (:)87/5
إذا اضمتؿع قمقد ويمسقف أو مجعي ويمسقف وظمقػ ومقت اًمعقاد أو اجلؿعاي ًمضاقؼ
اًمقىمً ىمدم اًمعقد؛ ألهنام أويمد ريـ اًمؽسقف ،وإن مل خيػ ومقمام ومطريؼون:
أصحفام وسمف ىمول اعمصـػ واأليمريرون يؼدم اًمؽسقف؛ ألكف خيوف ومقشمف.
واًمريو  :يؼدم اجلؿعي واًمعقد ًمتليمدمهو ،وىمول اًم وومعل وأصحوسمـو :وسموىمل اًمػرائض
يموجلؿعي.اها واألومم شمؼديؿ اًمؽسقف؛ ألن اًمعقد وىمتفو واؾمع ويماذا اجلؿعاي واهلل
أقمؾؿ.
ىمول ذم اًمنمح اًمؽبػم (:)756/7
وإذا اضمتؿع ريع اًمؽسقف صالة أظمرى يموجلؿعي واًمعقد أو اًمقشمر أو صالة ريؽتقسماي
سمدأ سملظمقومفام ومقشم ًو ،ومنن ظمقػ ومقمام سمدأ سموًمقاضمباي ،ومانن مل يؽاـ وماقفام واضمباي سمادأ

88

الذهب المسبوك في أحكام الكسوف

سموًمؽسقف ًمتليمده ،وهلذا شمسـ هلو اجلامقمي؛ وألن اًمقشمر يؼه وصاالة اًمؽساقف ال
شمؼه.
وريـ ىمول ريـ اًمػؼفوء ان اًم ؿس شمؽسػ رم همػم وىمً االؾمترسار ومؼد همؾاط وىماول
ريو ًمقس ًمف سمف قمؾؿ وريو يروى قمـ اًمقاىمدى ريـ ذيمره أن إسمراهقؿ سمـ اًمـبك ريوت ياقم
اًمعوذ ريـ اًم فر وهق اًمققم اًمذى صغم ومقف اًمـبك صالة اًمؽسقف همؾط واًمقاىمادى
ال حيتٍ سمؿسوكقده ومؽقػ سمام أرؾمؾف ريـ همػم أن يسـده إمم أطمد وهذا ومقام مل يعؾؿ أكاف
ظمطل وملريو هذا ومقعؾؿ أكف ظمطل وريـ ضمقز هذا ومؼد ىمػو ريو ًمقس ًمف سمف قمؾؿ ورياـ طماوج
رم ذًمؽ ومؼد طموج رم ريو ًمقس ًمف سمف قمؾؿ
وأريو ريو ذيمره ـموئػي ريـ اًمػؼفوء ريـ اضمتامع صالة اًمعقد واًمؽسقف ومفاذا ذيماروه رم
ضؿـ يمالريفؿ ومقام إذا اضمتؿع صالة اًمؽساقف وهمػمهاو رياـ اًمصاؾقات ومؼاد رأوا
اضمتامقمفو ريع اًمقشمر واًمظفر وذيمروا صالة اًمعقد ريع قمدم اؾمتحضورهؿ هاؾ يؿؽاـ
ذًمؽ رم اًمعودة أو ال يؿؽـ ومال يقضماد رم شمؼاديرهؿ ذًماؽ اًمعؾاؿ سمقضماقد ذًماؽ رم
اخلورج ًمؽـ اؾمتػقد ريـ ذًمؽ اًمعؾؿ قمؾؿ ذًماؽ قماغم شمؼادير وضماقده يماام يؼادرون
ريسوئؾ يعؾؿ اهنو ال شمؼع ًمتحرير اًمؼقاقمد ومتريـ األذهون قمغم ضبطفو.
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مسللي :إن غوبً الشؿس أو الؼؿر ومهو كوشػون؟
إن هموسمً اًم ؿس يموؾمػي ،أو هموب اًمؼؿر يموؾمػ مل يصؾ ًمؾؽساقف؛ ألن اًمصاالة
إكام شمرا ُد ًمؽل َي ِر َّد اهلل شمعومم قمؾقفو كقرهو ،وال كقر هلو ذم اًمؾقؾ.
وإن هموب اًمؼؿر ظموؾمػ ًو ومنكف ال يصغم؛ ألكف ىمد ذهى ؾمؾطوكف ،وال يـتػع سمضاقئف ذم
هذه احلوًمي.
اًمتبقون ( )870-889/7اًمنمح اعمؿتع (.)790/5

مسللي :إذا ضؾع الػجر والؼؿر خوشػ؟
ذم هذه احلوًمي يصغم ًمؾؽسقف ًمعؿقم األرير؛ وألكـو ريو زًمـو ذم اًمؾقؾ ،ريع أن اًمعؾاامء
ومصؾقا ذم ذًمؽ.
ىمول ذم اًمتبقون (:)889/7
وإن ظمسػ اًمؼؿر سمعد ـمؾقع اًمػ ر اًمريو ومنن يمون سمؼل وىمً ًمؾصاالة صاغم ،وإن
يمون ريع ـمؾقع اًم ؿس ال يصغم؛ ألكف ىمد ذهى ؾمؾطوكف يمام شمؼدم.اها
ىمول اًمعريقؿلم ذم اًمنمح اعمؿتع (:)797/5
مسللي :لق ضؾع الػجر وخسػ الؼؿر قبؾ ضؾقع الشؿس هؾ يصذ؟
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اجلقاب :اعم فقر ريـ اعمذهى أهنو ال شمصغم سمعد ـمؾاقع اًمػ ار إذا ظمساػ اًمؼؿار؛
ألكف وىمً هنل ،واًمصحقح أهنو شمصغم إن يمون اًمؼؿر ًمقال اًمؽسقف ألضوءه ،أريو إذا
يمون ا ًمـفور ىمد اكتنم ومل يبؼ إال اًمؼؾقؾ قمغم ـمؾقع اًم ؿس ومفـو ىمد ذهى ؾماؾطوكف،
واًمـو س ال يـتػعقن سمف ،ؾمقاء يمون يموؾمػ ًو أو ريبدر ًا.اها
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مسللي :إذا التؿعً الـسوء وىلؾَّي ىلالة الؽسقف هؾ يرشع َلـ اخلطبي؟
ىمول اًمعؿرا ذم اًمتبقون ( :)887/7ىمول اًم وومعل :ومنن مجعـ ومال سملس ،إال أهنـ ال
خيطبـ؛ ألن اخلطبي ريـ ؾمـي اًمرضمول ،ومنن ىموريً واطمدة ريـفـ ووقمظتفـ وذيمارمـ
يمون طمسـ ًو.اها
ىمول اًمعريقؿلم يمام ذم اعم ؿقع (:)770/78
ال سملس أن شمصغم اعمرأة صالة اًمؽسقف ذم سمقتفو؛ ألن األرير قموم « ،فصـؾقا وادعـقا
حتك يـؽشػ مو بؽؿش وإن ظمرضمً إمم اعمس د يمام ومعؾ كساوء اًمصاحوسمي وصاؾً
ريع اًمـوس يمون ذم هذا ظمػم.اها

مسللي :هؾ يرشع آغتسول لؾؽسقف؟
ىمول اًمعؿرا اًم وومعل ذم اًمتبقون (:)887/7
ومسا َّـ هلاو اًمغساؾ
واًمسـي أن يغتسؾ هلو؛ ألهنو صالة ذع هلاو االضماتامع واخلطبايُ ،
يموجلؿعي.اها
قؾً :اًمؼقل سمؿنموقمقي اًمغسؾ حيتوج إمم دًمقؾ ريـ اًمؽتوب واًمسـي وال دًمقاؾ هـاو،
ومعغم هذا ومال رينموقمقي ،ومل يرد قمـ ٍ
أطمد ريـ اًمصحوسمي اًمغساؾ ًمؾؽساقف ،وظماػم
اهلدي هدي رؾمقل اهلل ﷺ ،وًمق يمون ظمػم ًا ًمسبؼقكو إًمقف.
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وأيض ًو اإلهمتسول يـوذم اعمسورقمي ًمؾصالة  ،وىمد شمػاقت اًمصاالة إن يماون اًمؽساقف
يسػم ًا.
مسللي:إذا حصؾ كسقف مؿ دخؾ الؼؿر أو الشؿس يف الغقؿ:
إذا قمؾؿ يمسقف صمؿ طمصؾ همقؿ وم ؽ ذم اًمت كم يصكم؛ ألن األصؾ سمؼوؤه.اها ىموًماف
اسمـ اًمؼوؾمؿ ذم اإلطمؽوم (.)397/7
ىمول اًمعؿرا ذم اًمتبقون (:)889/7
ومنن ضمؾؾفو ؾمحوب أو طموئؾ وهال يموؾماػي صاغم اًمؽساقف؛ ألن األصاؾ سمؼاوؤه،
ويمذًمؽ إذا فمفر سمعض اًم ؿس أو سمعض اًمؼؿر ريـ ؾقا ًو ومنكاف يصاكم؛ ألن األصاؾ
سمؼوء اًمؽسقف ذم اًمبوىمل ريـف.
إذا ؿمؽ ذم يمسقف رياع هماقؿ ال يصاكم؛ ألن األصاؾ قمدرياف ،إال إذا شماقؼـ وضماقد
اًمؽسقف.اها ريـ اإلطمؽوم السمـ اًمؼوؾمؿ (.)397/7

مسللي :لق وقع الؽسقف يف بؾد مل يرشع ٕهؾ البؾد الذي مل يؼع فقف أن يصؾقا:
ىمول اًم قخ اسمـ سموز ذم ومتوويف (:)77/77
وسمذًمؽ يعؾؿ أكف ال ينمع ألهاؾ سمادل مل يؼاع قمـادهؿ اًمؽساقف أن يصاؾقا؛ ألن
رؾمقل اهلل ﷺ قمؾؼ األرير سموًمصالة وريو ذيمر ريعفاو سمرؤياي اًمؽساقف ال سماوخلؼم رياـ
أهؾ احلسوب سملكف ؾمقؼع ،وال سمقىمققمف ذم سمؾد آظمر ،وىمد ىمول اهلل قماز وضماؾَ ﴿:و ََمـو
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الر ُش ُ
ُـؿ ِيف
قل َفخُ ُذو ُه َو َمو َهنَوك ُْؿ َعـْ ُف َفوكت َُفقا﴾ ،وىمول شمعوممَ ﴿ :ل َؼـدْ ك َ
َـون َلؽ ْ
تَوك ُُؿ َّ

رش ِ
قل اهللَِّ ُأ ْش َق ٌة َح َسـَ ٌي﴾ ،وهق ﷺ إكام صاغم صاالة اًمؽساقف عماو وىماع ذًماؽ ذم
َ ُ
ِ
قن َع ْـ َأ ْم ِ
يـ ُ َ
ـر ِه َأن
خيولِ ُػ َ
اعمديـي وؿموهده اًمـوس ،وىمول اهلل قمز وضمؾَ ﴿ :ف ْؾ َق ْح َذ ِر ا َّلذ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
قؿ﴾.
تُصق َب ُف ْؿ ف ْتـَ ٌي َأ ْو ُيصق َب ُف ْؿ َع َذ ٌ
اب َأل ٌ

حديٌ مشؽؾ واجلقاب عـف
ىمول اإلريوم ريسؾؿ -رمحف اهلل شمعومم ( :)977
وطمدصمـل قمبقد اهلل سمـ قمؿر اًمؼقاريري ،طمدصمـو سمنم سمـ اعمػضاؾ ،طمادصمـو اجلرياري،
قمـ أيب اًمعالء طمقون سمـ قمؿػم ،قمـ قمبد اًمارمحـ سماـ ؾماؿرة ،ىماول :سمقـاو أكاو أرريال
سملؾمفؿل ذم طمقوة رؾمقل اهلل ﷺ إذا اكؽسػً اًم ؿس ومـبذمـ وىمؾً :ألكظارن إمم
ريو حيدث ًمؾـبل ﷺ ذم اكؽسوف اًم ؿس اًمققم ،وموكتفقً إًمقف وهق راومع يديف يدقمقا
ويؽؼم وحيؿد ووؾؾ ،طمتك ضمغم قمـ اًم ؿس ومؼرأ ؾمقرشملم وريمع ريمعتلم.
وذم اًمروايي اًمريوكقي « وملشمقتف وهق ىموئؿ ذم اًمصالة راومع يديف ...احلديٌش.
ىمول اًمـقوي -رمحف اهلل:)778/8( -
هذا ممو ي ؽؾ ويظـ أن فماوهره أكاف اسمتادأ اًمصاالة سمعاد اك االء اًم اؿس وًماقس
يمذًمؽ ،ومنكف ال جيقز اسمتداء صالمو سمعد اإلك الء ،وهذا احلديٌ حمؿاقل قماغم أكاف
وضمده ذم صالة يمام سح سمف ذم اًمروايي اًمريوكقي ،صمؿ مجع اًماراوي مجقاع رياو ضمارى ذم
اًمصالة ريـ دقموء وشمؽبػم ومؾقؾ وشمسابقح وحتؿقاد ،وىماراءة ؾماقرشملم ذم اًمؼقاوريلم
األظمػميـ ًمؾريمعي اًمريوكقي ،ويموكً اًمساقرشمون سمعاد االك االء متاق ًام ًمؾصاالة ،وهاذا
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اًمذي ذيمرشمف ريـ شمؼديره ال سمد ريـف؛ ألكاف ريطاوسمؼ ًمؾرواياي اًمريوكقاي ،وًمؼقاقماد اًمػؼاف،
وًمروايوت سموىمل اًمصحوسمي ،واًمروايي األومم حمؿقًمي قمؾقف ًمقتػؼ اًمروايتون.
وكؼؾ اًمؼويض قمـ اعماوزري أكاف شملوًماف قماغم صاالة ريمعتالم شمطققما ًو ريساتؼ ً
ال سمعاد
االك الء؛ ألهنو صالة يمسقف ،وهذا ضعقػ خماوًمػ ًمظاوهر اًمرواياي اًمريوكقاي واهلل
أقمؾؿ.اها

مسللي:مـ ىلذ الؽسقف بغر الصػي ادرشوعي:
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ريـ صغم صالة اًمؽسقف سمغػم اًمصػي اًمريوسمتي ذم طماديٌ قموئ اي -ريض اهلل قمـفاو-
قمـ اًمـبل ﷺ صالشمف سموـمؾي؛ ألن رؾمقل اهلل ﷺ ىمول « :صؾقا يمام رأيتؿق أصكمش،
وريـ صغم ريمعتلم يمسوئر اًمـقاومؾ ،أو صغم سمغػمهو ريـ اًمؽقػقوت اًمتال سمقـاو إقماالل
احلػوظ ألطموديريفو ومصالشمف سموـمؾي واهلل أقمؾؿ.
ىمول احلوومظ ذم اًمػتح ( :)867/7شمـبقف:
اسمتدأ اًمبخوري أسمقاب اًمؽسقف سموألطموديٌ اعمطؾؼي ذم اًمصاالة سمغاػم شمؼقاد سمصاػي،
إؿماورة ريـااف إمم أن ذًمااؽ ُيعطاال أصااؾ االريتريااول ،وإن يمااون إيؼوقمفااو قمااغم اًمصااػي
اعمخصقصااي قمـااده أومضااؾ ،وهبااذا ىمااول أيمرياار اًمعؾااامء ووىمااع ًماابعض اًم ااوومعقي
يموًمـبديـ ل :أن صالمو ريمعتلم يموًمـوومؾي ال جيزء واهلل أقمؾؿ.
ىمول األصمققيب ذم ذح اًمـسوئل (:)797/78
قمـدي أن هذا االؾمتـبوط سمعقد ،سمؾ اًمظوهر ريـ قمؿاؾ اًمبخاوري واعمصاـػ ذم هاذا
أهنام أوردا أطموديٌ اإلـمالق ،صمؿ أشمبعوهو سملطموديٌ اًمتؼقد سمقوك ًو ًمؽقن اعمراد سموًمصالة
ذم أطموديٌ اإلـمالق هق اًمصالة اعمقصقومي ذم أطموديٌ اًمتؼقاد ،ومؽالهنام أمجاال صماؿ
ومصال ،صمؿ إن ريو ىموًمف سمعض اًم وومعقي هق اًمظاوهر؛ ألكاف ﷺ أريار سموًمصاالة صماؿ سمالم
يمقػقي هذه اًمصالة سمػعؾف ،ومؽقػ يقضمد اإلريتريول سمصالة خموًمػي ًمػعؾف اعمبالم ألرياره،
ومؾقتلريؾ.اها
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صفقد الـسوء لصالة الؽسقف
شمؼدم ذم سموب اًمعؿؾ ذم اًمؽسقف وضمقب صالة اًمؽساقف قماغم اًمار ضماؾ واعمارأة
واحلر واًمعباد ،وذًماؽ ًمعؿاقم ىماقل اًمـبال ﷺ « :ومانذا رأياتؿ ذًماؽ وماوومزقمقا إمم
اًمصالةش ،وال طموضمي إلقمودة األطموديٌ ،وىمد أظمرج اًمبخوري وريسؾؿ رياـ طماديٌ
أؾمامء وومقف صالة اًمـسوء ريع رؾمقل اهلل ﷺ ذم اًمؽسقف.
وىمد اظمتؾػ ذم خموـمبي اًمـسوء هبذه اًمصالة إمم ىمقًملم:
األول :خيوـمى هبو اجلؿقع واًمـسوء واعمسوومرون ،وهذا اعم فقر ريـ رياذهى ريوًماؽ
وقمـد اًم اوومعل ،ىماول اسماـ اعمـاذر ذم األوؾماط ( )770/5سمعاد أن ؾماوق طماديٌ
قموئ يً :مق قمؾؿ رؾمقل اهلل ﷺ ريو أطمدث اًمـسوء سمعده عمـعفـ اعمساوضمد يماام ريـعاً
كسوء سمـق إرسائقؾ ،ومؿـ ىمصد ريـفـ اخلػم مل يؿـع ،وإن فمفر ريـفـ همػم ذًماؽ رياـعـ
إال اًمع قز اًمؽبػمة.
اًمريو  :خيوـمى هبو ريـ خيوـمى سموجلؿعي ،ومقخرج ريـفاو اًمـساوء واعمساوومرون ،وهاذا
ىمقل عموًمؽ.
وذهى اًمؽقومققن إمم خموـمبي اًمـسوء هبذه اًمصالة؛ إال أهنـ يصؾلم أومذاذ ًا ،وال جيقز
هلـ صالة اجلامقمي.
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واًمؼقل األول هق اًمراضمح ًمدالًمي األدًمي قمؾقف ،ىماول رؾماقل اهلل ﷺ « :فـنذا رأيـتؿ
ذلؽ فوفزعقا إَل الصالةش .ويرد قمغم اًمؽقومقلم سملن اًمـسوء ىمد صؾلم رياع اًمـبال ﷺ
ذم اًمؽسقف يمام شمؼدم ريـ طمديٌ قموئ اي وأؾماامء ،هاذا إذا أريـاً اًمػتـاي ،أرياو إذا
ظمقػً اًمػتـي ومؾتصؾ اًمـسوء ذم سمققمـ حلديٌ« وسمققمـ ظمػم هلـش ،ومنذا يماون هاذه
اًمصؾقات اخلؿس ،ومػل صاالة اًمؽساقف رياـ سماوب أومم ،إال صاالة اًمعقاد ومانن
ظمروضمفـ أومضؾ حلٌ اًمـبل ﷺ قمغم ؿمفقد اعمرأة اًمصالة واخلػم ودقمقة اعمسؾؿلم،
طمتك أرير احلقض سموخلروج ،ويمؾ هذا ريـقط سملريـ اًمػتـي.
راضمااع اعمػفااؿ ( )585/7اًمػااتح ( )707-700/7األوؾمااط ()770-706/5
اإلقمالم ذح اًمعؿدة (.)773/3

الدعوء يف اخلسقف:
ضموء ذم طمديٌ اعمغػمة « ومنذا رأيتؿقمهو ومودقمقا اهلل وصؾقاش .وضماوء األريار سموًمادقموء
يمذًمؽ ذم طمديٌ أيب ريقؾمك وقموئ ي وأيب سمؽرة -ريض اهلل قمـفؿ ،-ويمؾ هاذا ىماد
شمؼدم ذم أسمقاب اًمعؿؾ ذم اًمؽسقف.
واظمتؾػ ذم اعمراد سموًمدقموء هـو ومذهى سمعض اًمعؾامء سمحؿاؾ اًماذيمر واًمادقموء قماغم
اًمصالة ًمؽقهنو ضمزء ريـفو.
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وذهى سمعضفؿ إمم أن اًمدقموء ريـػرد ًا قمـ اًمصالة ،واؾمتدل احلوومظ هلذا اًمؼقل سمعاد
شمرضمقحف سمحديٌ أيب سمؽرة وومقاف « ومصاؾقا وادقماقاش ىماول :ووىماع ذم طماديٌ اسماـ
قمبوس قمـد ؾمعقد سمـ ريـصقر « وموذيمروا اهلل ويمؼموه وؾمبحقه وهؾؾاقهش ،وهاق رياـ
قمطػ اخلوص قمغم اًمعوم .راضمع اًمػتح()705/7
ىمول اسمـ اعمؾؼـ ذم اإلقمالم (:)775/3
ومقف ذقمقي اًمدقموء واًمذيمر واالؾمتغػور قمـد اًمؽسقف ،وال ؿمؽ أن يمؾ واطماد رياـ
اعمذيمقرات قمبودة ريستؼؾي ريطؾقسمي ذم مجقع احلوالت ،ؾمقاء يماون خمقوما ًو أم الً ،مؽـاف
آيمد ذم اعمخقف.
مسللي :مـ فوتتف الصالة مع اإلموم هؾ يصؾقفو وحده؟
اظمتؾػ اًمعؾامء ذم هذه اعمسلًمي إمم ىمقًملم:
األول :يصؾقفو وطمده إذا يماون اًمؽساقف سموىمقا ًو ،ويادل قماغم ذًماؽ « وماوومزقمقا إمم
اًمصالةش ،وهق خموـمى ؾمقا ًء صغم ريع اإلريوم وهق أومضؾ ،أو صغم وطماده ،أرياو إذا
يمون اًمؽسقف ىمد دمغم ومال يؾزم اًمؼضوء ،وىمد شمؼدريً اعمسلًمي.
اًمؼقل اًمريو  :ال يؾزريف أن يصكم وطمده ،وهاق أصاؾ ريوًماؽ ذم أن اًمساـي ال شمؼها
سمػقات أومعؾفو أو أوىمومو .راضمع اعمػفؿ (.)585/5
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واًمراضمح :أكف إن يمون اًمقىمً سموىمق ًو ومنكف يصؾقفو ًمق ضمقهبو قمؾقف.
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مسللي الصالة عـد حدوث أيوت:
اظمتؾػ أهؾ اًمعؾؿ ذم هذه اعمسلًمي إمم ىمقًملم:
األول :يصااكم جلؿقااع اآليااوت ؾمااقاء اًمؽسااقف أو اًمزًمازال ،أو اًمااريح اًم ااديدة
واًمظؾؿي وشمسوىمط اًمؽقايمى.
وهذا ريروي قمـ أصحوب اًمرأي ،وذهاى احلـوسمؾاي إمم أكاف يصاكم ًمؾزًمازال ويماذا
إؾمحوق ،واؾمتدًمقا قمغم ذًمؽ سموألطمودياٌ اعمتؼدرياي ذم اًمػازع ذم صاالة اًمؽساقف
وومقفو « إن اًم ؿس واًمؼؿر آيتون ريـ آيوت اهلل...ش ىماوًمقا ومؽاذًمؽ اًمزًمزًماي واعمعاود
وريو أؿمبف ذًمؽ ريـ آيوت اهلل شمعومم ،وذهى اآلريدي إمم أكف يصاكم ًمرريال اًمؽقايماى
واًمصقاقمؼ واألريطور اًمغزيرة ،وطمؽوه قمـ أيب ريقؾمك ،وىمول أهؾ اًمرأي :ىمد صاغم
اسمـ قمبوس ًمؾزًمزًمي ذم اًمبٍمة.
ٍ
ًمٌمء ريـ اآليوت ؾماقى
اًمؼقل اًمريو  :وهق ريو ذهى إًمقف ريوًمؽ واًم وومعل ال يصكم
اًمؽسقف ،ومنن اًمـبال ﷺ مل يصاؾ ًمغاػمه ،وىماد يماون ذم قمٍماه سمعاض اآلياوت،
ويمذًمؽ ظمؾػوؤه.
واًمراضمح هق اًمؼقل اًمريو ؛ ألن رؾمقل اهلل ﷺ إكام صغم ًمؾؽسقف يمام شمؼادم ،وأرياو
ومعؾ اسمـ قمباوس ومؼاد أظمرضماف اسماـ اعمـاذر ذم األوؾماط ( ،)775-773/5وهاق
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صحقحً ،مؽـ هذا اضمتفود ريـف ،واألصؾ ذم اًمعبودة اًمتقىمقػ طمتك ياليت دًمقاؾ قماغم
اًمصالة أو همػمهو ريـ اًمعبودات.
وأريو ىمقهلؿ يصكم ًمؾؿطار ومؼاد ذيمركاو ذم إحتاوف اًمـابالء ذم أطمؽاوم االؾمتساؼوء أن
رؾمقل اهلل ﷺ يمون إذا ختقؾً اًمسامء شمرك اًمعؿؾ ،وريـ ذًمؽ اًمصالة.
راضمع اعمغـل رياع اًمنماح اًمؽباػم ( )787/7األوؾماط ال سماـ اعمـاذر (-773/5
.)778
بام يؼرأ يف ىلالة الؽسقف؟
مل يريبً قمـ اًمـبل ﷺ اًمؼراءة سمسقر ريعقـي ،ومبؼل أكف يؼرأ سمام ؿموء ،وريو شمقرس ًماف رياـ
اًمؼرآن ،واعمنموع ومقفو اإلـموًمي .راضمع ومتووى اًمعريقؿلم (.)776/78
مسللي :مو حؽؿ إخبور الػؾؽقَّي بلن الؽسقف شقؼع قبؾ وققعف؟
ىمول اًمعريقؿلم ذم اًمنمح اعمؿتع ( :)779/5ال ؿماؽ أن إشمقوكاف سمغتاي أؿماد وىمعا ًو ذم
اًمـػقس ،وإذا حتدث اًمـوس قمـف ىمبؾ وىمققمف وشمروضً اًمـػقس ًمف ،واؾمتعدت ًماف
صور يملكف أرير ـمبقعل ،يملهنو صالة قمقد جيتؿع اًمـوس هلو ،وًمق ىماول ىموئاؾ :أال كخاؼم
اًمـوس ًمقستعدوا هلذا اًمٌمء؟ وموجلقاب :كؼقل ال شمتؿـقا ًمؼاوء اًمعادو ،واؾمالًمقا اهلل
اًمعوومقي ،ومنذا ًمؼقتؿقهؿ وموصؼموا ،سمؾ إذا وىمع ورأيـوه سملقمقــو ومحقـئذ كػعؾ ريو أريركاو
سمف.اها

اختالف ىلالة الؽسقف عـ غرهو مـ الصؾقات
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ىمول اًم قخ اسمـ قمريقؿلم ذم اًمنمح اعمؿتع (:)799/5
متقزت صالة اًمؽسقف قمـ سمؼقي اًمصؾقات سملريقر هل:
 -7زيودة ريمقع ذم يمؾ ريمعي قمغم اًمريمقع األول.
 -7أن ومقفو سمعد اًمريمقع ىمراءة.
 -7شمطقيؾ اًمؼراءة ومقفو واًمريمقع واًمس قد.
 -3اجلفر ومقفو سموًمؼراءة ًمق ً
ال أو هنور ًا.
-5ينمع إذا اكتفاً اًمصاالة ومل يات غم اًمؽساقف اًماذيمر واالؾماتغػور واًمتؽباػم
واًمعتؼ ،وهذا ومرق ظمورج قمـ كػس اًمصالةً ،مؽـف ومرق صحقح.اها
قؾً:ويمذًمؽ يـودى هلو سموًمصالة ضموريعي.
فوئدة:
ؾمئؾ اًم قخ اسمـ قمريقؿلم قمـ اًمتطقيؾ وري ؼتف قمغم سمعض اعمصؾلم؟
ومؼول -رمحف اهلل -كؼقل :أومعؾ اًمسـي ،ومؾسً أرطمؿ اخلؾؼ ريـ رؾمقل اهلل ﷺ ،ومانن
اًمـبل ﷺ أـمول ذم صالة اًمؽسقف إـموًمي ـمقيؾي طمتك إن سمعض اًمصحوسمي ريع ىمقمؿ
وحمبتفؿ ًمؾخػم ضمعؾ سمعضفؿ يغ ك قمؾقف ،ويسؼط ريـ ـمقل اًمؼقوم ،ومػال طماديٌ
ضموسمر  ىمول :يمسػً اًم ؿس قمغم قمفد رؾمقل اهلل ﷺ ذم يقم ؿمديد احلر ،ومصاغم
رؾمقل اهلل ﷺ سملصحوسمف طمتك ضمعؾقا خيرون ،وهلذا اكٍماف اًمـبال ﷺ سملصاحوسمف
وىمد دمؾً اًم ؿس ...ومل يؼؾ رؾمقل اهلل ﷺ إ ؾملرطمؿ اخلؾؼ وأىمٍما وأظمػاؼ،
ًمذا أومعؾ اًمسـي ومؿـ ىمدر قماغم اعمتوسمعاي ومؾقتاوسمع ،ورياـ مل يؼادر ومؾاق ؾس ويؽؿاؾ
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اًمصالة ضموًمس ًو ،وإذا مل يستطع وال اجلؾقس يمام ًمق طمٍم سمبقل أو هموئط ومؾقـٍمف،
أريو أن شمؽمك اًمسـي ريـ أضمؾ ضعػ سمعض اعمصؾلم ومؾقس سمصحقح.اها
دًمقؾ ذًمؽ ريو أظمرضمف اإلريوم ريساؾؿ ذم صاحقحف رىماؿ ( )905ريتوسمعاي رىماؿ ()75
وومقفو ريـ طمديٌ أؾمامء -ريض اهلل قمـفو -ومؼؿً ريعف وملـماول اًمؼقاوم طمتاك رأياً
أريد أن أضمؾس ،صمؿ أًمتػً إمم اعمرأة اًمضعقػي وملىمقل هذه أضعػ ريـال ومالىمقم .وذم
روايي :وم عؾً أكظر إمم اعمرأة أؾمـ ريـل وإمم األظمرى هل أؾمؼؿ ريـل.
ىمؾً :ريع ريو شمعرف ريـ طمديٌ رؾمقل اهلل ﷺ « ريـ صغم سموًمـاوس ومؾقخػاػ؛ ومانن
وراءه اًمضعقػ واًمسؼقؿش.
وذم هذه اًمصالة أـمول اًمؼقوم ومل يؾتػً إمم ضعػ اًمضعقػ وال إمم ؾماؼؿ اًمساؼقؿ
واهلل أقمؾؿ.
ريسلًمي :يمؿ قمدد اًمؽسقوموت ذم قمفد اًمـبل ﷺ؟
ىمول اإلريوم اًمـسوئل -رمحف اهلل:)7377( -
أظمؼمكو قمبدة سمـ قمبد اًمرطمقؿ ،ىمول أكبلكو اسمـ قمققـي ،قمـ حيقك سمـ ؾماعقد ،قماـ قمؿارة
قمـ قموئ ي أن رؾمقل اهلل ﷺ صغم ذم يمسقف ذم ص َّػي زريزم أرسمع ريمعاوت ذم أرسماع
ؾم دات.
ىمول احلوومظ قمامد اًمديـ اسمـ يمريػم :شمػرد اًمـسوئل قمـ قمبادة سمؼقًماف :ذم صاػي زريازم،
وهق وهؿ سمال ؿمؽ؛ ومنن رؾمقل اهلل ﷺ مل يصكم اًمؽسقف إال ريارة واطمادة سموعمديـاي
ذم اعمس د ،هذا هق اًمذي ذيمره اًم وومعل وأمحاد واًمبخاوري واًمبقفؼال واسماـ قمباد
اًمؼم ،وأريو هذا احلديٌ هبذه اًمزيودة ومقخ ك أن يؽقن اًمقهؿ ريـ قمبد اًمرطمقؿ؛ ومنكاف
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ريروزي كزل دري ؼ ،صمؿ صور إمم ريٍم وموطمتؿؾ أن اًمـسوئل ؾمؿع ريـف سمؿٍم ومدظمؾ
قمؾقف اًمقهؿ؛ ألكف مل يؽـ ًمف يمتاوب ،وأظمرضماف اًمبخاوري وريساؾؿ واًمـساوئل أيضا ًو
سمطريؼ أظمرى ريـ همػم هذه اًمزيودة.
مل حيصؾ اًمؽسقف ذم قمفد اًمـبال ﷺ إال ريارة واطمادة ياقم رياوت إسماراهقؿ سماـص
األطموديٌ ،ومل يـؼؾ ظمالف ذًمؽ ،ويمذا يمسقف اًمؼؿر ،سمؾ ىماد كؼاؾ اسماـ قمريقؿالم
االشمػوق ذم اًمنمح اعمؿتع أكف مل حيصؾ اًمؽسقف إال ريرة واطمدة.
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مؾحؼ إحوديٌ الضعقػي التل بـو عؾقفو
الػؼفوء أحؽوم ًو وبقون ضعػفو ومو مبً عـ رشقل اهللﷺ
فقف مـ الزكي
إول :طمديٌ اسمـ قمبوس قمـد ريسؾؿ ( )906أن اًمـبل ﷺ صاغم ذم يمساقف صماام
ريمعوت ذم أرسمع ؾم دات.
ىمول اسمـ طمبون ذم صحقحف ( :)96/7هذا احلديٌ ًمقس سمصحقح؛ ألكف رياـ رواياي
طمبقى سمـ أيب صموسمً قمـ ـمووس ومل يسؿع ريـف.
ىمول اًم قخ األًمبو ذم اإلرواء ( :)779/7وومقف قمؾي أظمارى وهال اًم اذوذ ،ومؼاد
ظمرضمً ـمرق أظمرى قمـ اسمـ قمبوس وومقفو يمؾفو أرسماع ريمعاوت وأرسماع ؾما دات،
وذم هذه اًمطريؼ اعمعؾي « صمام ريمعوت...ش ومفذا ظمطل ىمطع ًو.
وأقمؾف اسمـ اًمؼقؿ ذم اًمزاد ( )353/7سمتدًمقس طمبقى.
وسملم يمالم اًمعؾامء ومقف صوطمى اًمبدر اعمـػم (.)777-777/5
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الثوين:وىمول ريسؾؿ سمعد ؾمقىمف هلذا احلديٌ :وقمـ قمكم ريريؾف وهاذا ريعؾاؼ ضاعقػ،
وطمديٌ قمكم أظمرضمف أمحد ( ،)737/7وذم ؾمـده طمـش سمـ اعمعتؿر ضاعقػ .ىماول
أسمق طموشمؿ اسمـ طمبون ( :)99/7ويمذًمؽ ظمؼم قمكم قماغم هاذا اًمـحاق؛ ألكاو ال كحاتٍ
سمحـش وأريريوًمف ريـ أهؾ اًمعؾؿ.
الثولٌ :طمديٌ ضموسمر  قمـد ريسؾؿ ( )903أن رؾمقل اهلل ﷺ عمو يمسػً اًم اؿس
صغم ؾمً ريمعوت ذم أرسمع ؾم دات.
هذا احلديٌ هبذا اًمؾػظ أظمرضمف ريسؾؿ ريـ ـمريؼ قمبد اعمؾؽ قمـ قمطوء قماـ ضماوسمر.
واحلديٌ ىمد شمؼدم ذم أسمقاب اًمعؿؾ ريـ روايي أيب اًمزسمػم قماـ ضماوسمر ريقاوماؼ ًمرواياي
طمديٌ قموئ ي واسمـ قمبوس وقمبد اهلل سمـ قمؿارو -ريض اهلل قماـفؿ  -أن اًمـبال ﷺ
صغم ريمعتلم ذم يمؾ ريمعي ريمققمون.
ىمول اسمـ اًمؼقؿ ذم اًمزاد ( :)353/7صمؿ وىمع اخلالف سملم قمبد اعمؾؽ سماـ أيب ؾماؾقامن
قمـ قمطوء قمـ ضموسمر ،وسملم ه وم اًمدؾمتقائل قمـ أيب اًمزسمػم قمـ ضموسمر ومقضمدكو رواياي
ه وم أومم ،يعـل أن ذم يمؾ ريمعي ريمققملم ومؼط ًمؽقكف ريع أيب اًمزسمػم أطمػظ ريـ قمبد
اعمؾؽ ،وعمقاومؼتف ذم قمدد اًمريمقع روايي قمؿرة قمـ قموئ ي ،وروايي يمريػم قماـ قمباوس،
وقمطوء سمـ يسور قمـ اسمـ قمبوس ،وروايي أيب ؾمؾؿي سمـ قمبد اًمرمحـ قمـ قمباد اهلل سماـ
قمؿرو.اها وطمؽؿ قمؾقف اًم قخ األًمبو سموًم ذوذ .اإلرواء (.)79 /7
الرابع:طمديٌ اًمـعامن سمـ سم ػم ،أظمرضمف أسمق دواد ( )7797ريـ ـمريؼ أياقب قماـ
أيب ىمالسمي قمـ اًمـعامن ىمول« :يمسػً اًم ؿس قمغم قمفد رؾمقل اهلل ﷺ وم عؾ يصاكم
ريمعتلم ريمعتلم ويسلل قمـفو طمتك اك ؾًش.
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وأظمرضمف اًمـسوئل سمرىمؿ ( )7368قمـ ظموًمد قمـ أيب ىمالسمي وزاد « فـنذا رأيـتؿ ذلـؽ
فصؾقا كلحدث ىلـالة ىلـؾقتؿقهو مــ ادؽتقبـيش وأظمرضماف رياـ ـمرياؼ قموصاؿ
األطمقل قمـ أيب ىمالسمي قمـ اًمـعامن.
ورىمؿ ()7390سمؾػظ أن رؾمقل اهلل ﷺ صغم طملم اكؽسػً اًم ؿس ريرياؾ صاالشمـو
يريمع ويس د.
وريـ ـمريؼ ه وم اًمدؾمتقائل قمـ أسمقف رىمؿ ( )7369قمـ ه وم اًمدؾمتقائل قمـ أسمقف
قمااـ أيب ىمالسمااي سمؾػااظ « إذا خســػً الشــؿس والؼؿــر فصــؾقا كلحــدث ىلــالة
ىلؾقتؿقهوش.
ىمول احلوومظ ذم اًمتؾخقص ( :)767/7أقمؾف اسمـ أيب طموشمؿ سموالكؼطوع.
ىمول اًم قخ األًمبو ذم اإلرواء ( :)777/7وأرياو طماديٌ اًماـعامن ومنكاف ريضاطرب
اإلؾمـود واعمتـ.
أريو اإلؾمـود ومنكف ريـ ـمريؼ أيب ىمالسمي قمـ اًمـعامن أسمق ىمالسمي ريدًمس ،وىمد قمـعـف ذم يمؾ
اًمطرق ،وذم سمعضفو قمـف قمـ اًماـعامن ،وذم سمعضافو قمـاف قماـ رضماؾ قماـ اًماـعامن،
أظمرضمفو اًمبقفؼل (.)777/7
وذم سمعضفو قمـف قمـ ىمبقصي سمـ خمورق.
قؾً:هذه اًمطريؼ أظمرضمفو اًمـسوئل رىمؿ (.)736
وذم سمعضفو قمـف قمـ هالل سمـ قمورير أن ىمبقصاي اهلاالزم طمدصماف ،أظمرضمفاو اًمبقفؼال.
واحلديٌ ىمد أقمؾف أيض ًو اًمبقفؼل ذم اًمؽؼمى(  )777/7ىمول :هذا ريرؾمؾ ،أسمق ىمالسمي
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مل يسؿعف ،إكام رواه قمـ رضمؾ قمـ اًمـعامن ،وًمقس ومقف هذه اًمؾػظي األظمػمة .ي ػم إمم
ىمقًمف « :كلحدث ىلالة مؽتقبيش .وىمول :رواه احلسـ قمـ اًمـعامن.
دون هذه األًمػوظ اًمتل شمقهؿ ظمالوم ًو وظموًمق ًو قمـ ًمػظ اًمت كم ي اػم -رمحاف اهلل -إمم
ريو ؾموق ـمريؼف سمعد (.)773/7
وأظمرضمف اًمـسوئل ( )7397سمؾػظ « وملوام اكخسػ ومصؾقا طمتك ياـ كم ،أو حيادث
اهلل أريراش.
ىمول اًمبقفؼل :وهذا أؿمبف أن يؽقن حمػقفم ًو.اها
وريع ذًمؽ احلسـ مل يساؿع رياـ اًماـعامن ،يماام ىموًماف اسماـ اًمؽميمام .راضماع اًمبقفؼال
(.)773/7
اخلومس :طمديٌ أيب  ىمول« :يمسػً اًم ؿس قمغم قمفد رؾمقل اهلل ﷺ ومصغم هبؿ
ومؼرأ سمسقرة ريـ اًمطقال ،وريمع س ريمعوت وؾم دشملم ،صمؿ ىماوم إمم اًمريوكقاي ،ومؼارأ
سمسقرة ريـ اًمطقال ،وريمع س ريمعوت وؾم دشملم» .احلاديٌ أظمرضماف أسماق داود
(.)7767
وهق ذم زوائد قمبد اهلل سمـ أمحاد قماغم اعمساـد ( )773/5واحلاويمؿ ( )777/7وذم
ؾمـده أسمق ضمعػر اًمرازي .ىمول اًمذهبل ذم شمعؾقؼف قمغم اعمستدرك :ظماؼم ريـؽار ،وقمباد
ٍ
سمٌمء وأسمقه ًملم.
اهلل سمـ أيب ضمعػر ًمقس
وضعػ احلديٌ اًم قخ األًمبو ذم اإلرواء ()887
الســودس:أظماارج احلااديٌ أسمااق داود ( )7763واًمـسااوئل ( )7365واحلااويمؿ
( )770-779/7يمؾفؿ ريـ ـمريؼ صمعؾبي سمـ قمبود اًمعبادي أكاف ؿمافد ظمطباي يقريا ًو
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ًمسؿرة سمـ ضمـدب ،ىمول ؾمؿرة :سمقـام أكو وهمالم ريـ األكصور كرريك همرضلم ًمـو طمتاك
إذا يموكً اًم ؿس ىمقد رحملم أو صمالصمي ذم قملم اًمـوفمريـ رياـ األوماؼ اؾماقدت طمتاك
شمـقريف ،ومؼول أطمدكو ًمصوطمبف :اكطؾؼ سمـو إمم اعمسا د وماق اهلل ًم ُقحادصمـ
أضوءت يملهنو ُ
ؿملن هذه اًم ؿس ًمرؾماقل اهلل ﷺ ذم أريتاف طمادصم ًو ،ىماول :ومادومعـو ومانذا هاق سماورز،
وموؾمتؼدم ومصغم ومؼوم سمـو يملـمقل ريو ىمقوم ريو ىموم سمـو ذم صالة ىمط ال كسؿع ًماف صاقشم ًو،
صمؿ ومعؾ ذم اًمريمعي األظمرى ريريؾ ذًماؽ ،ومقاوماؼ دماكم اًم اؿس ضمؾقؾماف ذم اًمريمعاي
اًمريوكقي ،ىمول :صمؿ ؾمؾؿ ومؼاوم ومحؿاد اهلل وأصمـاك قمؾقاف ،وؿمافد أن ال إًماف إال اهلل وأن
حمؿد ًا رؾمقل اهلل .وصمعؾبي سمـ قمباود جمفاقل ،واحلاديٌ ضاعػف األًمباو ذم اإلرواء
(.)770/7
احلديٌ ذيمره اسمـ طمبون ذم صحقحف سمطقًمف يمام ذم اإلطمسون ( )707/7ريـ ـمرياؼ
صمعؾبي سمف ،وزاد ذم آظمره ظمطبي ـمقيؾي سمدايتفو « أرياو سمعاد :ومانن رضماوالً يزقمؿاقن أن
يمسقف هذه اًم ؿس ،ويمسقف هاذا اًمؼؿار ،وزوال هاذه اًمـ اقم قماـ ريطوًمعفاو
عمقت رضمول قمظامء ريـ أهاؾ األرض ،وإهناؿ يماذسمقا ...صماؿ ذيمار ىمصاي اًمادضمول ،
احلديٌ سمطقًمف.
دون هذه األًمػوظ اًمتل شمقهؿ ظمالوم ًو وظموًمق ًو قمـ ًمػظ اًمت كم ي اػم -رمحاف اهلل -إمم
ريو ؾموق ـمريؼف سمعد (.)773/7
وأظمرضمف اًمـسوئل ( )7397سمؾػظ « وملوام اكخسػ ومصؾقا طمتك ياـ كم ،أو حيادث
اهلل أريراش.
ىمول اًمبقفؼل :وهذا أؿمبف أن يؽقن حمػقفم ًو.اها
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وريع ذًمؽ احلسـ مل يسؿع ريـ اًماـعامن ،يماام ىموًماف اسماـ اًماؽميمام  .راضماع اًمبقفؼال
(.)773/7
السوبع :طمديٌ قموئ ي قمـد ريسؾؿ ( )907ريـ ـمريؼ اسمـ ضمريٍ قمـ قمطاوء يؼاقل:
ؾمؿعً قمبقد سمـ قمؿػم يؼقل :طمادصمـل رياـ أصادق طمسابتف يرياد قموئ اي ،وذيمار
احلديٌ وومقف « ومصغم ريمعتلم ذم صمالث ريمعوت وأرسمع ؾم داتش.
وذم روايي «:صغم ؾمً ريمعوت وأرسمع ؾما داتش ،وىماد أقماؾ احلاديٌ اًمبقفؼال،
وكؼؾ إقمالًمف قمـ اًم وومعل .راضمع اًمؽؼمى (.)776/7
وأقمؾف اسمـ اًمؼقؿ ذم اًمزاد ( )357/7طمقٌ سملم أن قمطوء إكام رواه سموًمظـ واًمتخؿلم،
صمؿ إن يمون حمػقفم ًو ومؼد ظموًمػ قمبقد سمـ قمؿاػم وقماروة .ىمؾاً :وأطمادمهو أصمباً ذم
قموئ ي ريـ قمبقد ،ومؽقػ سموضمتامقمفو ،ومعغم هذا يؽقن طمديٌ قمبقد سمـ قمؿػم ؿموذ.
الثومـ :طمديٌ طمذيػي قمـد اًمطاؼما ذم اًمادقموء ( )7773واًمبازار يماام ذم يم اػ
األؾمتور ( ،)889وومقف أن اًمـبل ﷺ صاغم ذم يمساقف اًم اؿس سمالرسمع ريمعاوت ذم
ؾم دشملم ،صمؿ ىموم ومؼرأ ،صمؿ ريمع يمام ىمرأ ،صمؿ رومع ومؼرأ ،صمؿ ريماع يماام ىمارأ ،صماؿ روماع
ومؼرأ،صمؿ رومع يمام ريمع ،صمؿ ىموم اًمريوكقي ريريؾ ذًمؽ.
هذا طمديٌ ضعقػ ذم ؾمـده حمؿد سمـ قمباد اًمارمحـ سماـ أيب ًماقغم ،ىماول اًمبازار :ال
كعؾؿف قمـ طمذيػي إال هبذا اإلؾمـود ،وال روى طمبقى قمـ ـمؾحي إال طمديريلم.
ىمول ذم اعم ؿع :رواه اًمبزار وومقف حمؿد سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ أيب ًماقغم ومقاف يماالم/7( .
.)706
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التوشع :طمديٌ قموئ ي قمـد اًمـسوئل ( )7370ريـ ـمريؼ ىمتودة قمـ قمطوء قمـ قمبقاد
سمـ قمؿػم قمـ قموئ ي -ريض اهلل قمـفو -أن رؾماقل اهلل ﷺ صاغم قمنما ريمعاوت ذم
أرسمع ؾم دات.
ىمول اسمـ قمبد اًمؼم :ؾمامع ىمتودة ريـ قمطوء قمـدهؿ همػم صحقح.
العوذ :طمديٌ اسمـ قمبوس قمـد أمحد ( )797/7واًمبقفؼل ذم اًمؽاؼمى ()775/7
يمـً إمم ضمـى اًمـبل ﷺ ذم صالة اًمؽسقف وماام ؾماؿعً ريـاف طمروما ًو .ضاعقػ ذم
ؾمـده اسمـ هلقعي .اعمصبوح اعمـػم ( ،)779/5وأظمرضمف اًمطاؼما ذم األوؾماط يماام ذم
جمؿع اًمبحريـ ( )7078وومقف طمػص سمـ قمؿر اًمعد ضعقػ.
ىمول اهلقريؿل :طمديٌ اسمـ قمبوس ذم اًمصحقح ،ومل أر ومقف اجلفر سموًمؼراءة.اها
احلودي عرش :طمديٌ قموئ ي قمـد اًمدارىمطـل ( )766قمـ إؾمحوق سماـ راؿماد قماـ
اًمزهري قمـ قمارة قماـ قموئ اي ىموًماً :إن رؾماقل اهلل ﷺ يماون يصاكم ذم يمساقف
اًم ؿس واًمؼؿر أرسمع ريمعوت وأرسمع ؾم دات.
ىمول اسمـ اًمؼطون :ومقف ؾمعقد سمـ طمػاص ،وال أقمارف طموًمف.اهاا رياـ كصاى اًمراياي
(.)777/7
الثــوين عرشــ :طمااديٌ سمااالل قمـااد اًمطااؼما ذم األوؾمااط يمااام ذم جمؿااع اًمبحااريـ
( ،)757/7واًمبزار يمام ذم يم ػ األؾمتور ( )777/7ريـ ـمريؼ قمباد اًمارمحـ سماـ
أيب ًمقغم قمـف ،ىمول ؾمؿعً رؾمقل اهلل ﷺ صغم يؼقل « :إن الشـؿس والؼؿـر يتـون
مـ يوت اهلل ،فنذا رأيتؿ ذلؽ فوفزعقا إَل الصالةش .هذا ًمػظ اًمطؼما  ،زاد اًمبازار«
فنذا رأيتؿ ذلؽ فصؾقا كلحدث ىلالة ىلؾقتؿقهوش.
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ىمول ذم جمؿع اًمزوائد ( :)706/7قمبد اًمرمحـ سماـ أيب ًماقغم مل يادرك سماالالً ،وسمؼقاي
رضموًمف صمؼوت.
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