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 شرح عمدة األحكام
 (الدرس التاسع)

 
احلمد هلل رب العاملني، وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد، وعلى السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته، 

 -سبحانه وتعاىل-آله الطينب الطاهرين، وعلى من سار على دربه ومتسك بسنته إىل يوم الدين، نسأل هللا 
 ()كتاب الصالة يف ابب املواقيتأن يفتح علينا، وأن يبارك لنا يف لقاءان هذا، الزال احلديث موصوالا يف 

عن جابر بن عبد هللا رضي  -رمحه هللا تعاىل-وقد وقفنا عند حديث جابر نقل احلافظ عبد الغين املقدسي 
 هللا عنهما.

 

ُّ » قال:  َرةي، َواْلَعْصَر: َوالشَّْمُس نَقييٌَّة،  -صلى هللا عليه وسلم-َكاَن النَِّبي ْْلَاجي ُيَصل يي الظُّْهَر: ابي
، َوإيَذا رَآُهْم َأْبَطُؤوا: َأخََّر، َواْلَمْغريَب: إَذا َوَجَبْت، َواْلعيَشاَء: َأْحَيااًن َوَأْحَيااًن، إَذا رَآُهُم اْجَتَمُعوا: َعجَّلَ 

 ُّ  .«ُيَصل ييَها بيَغَلس    -صلى هللا عليه وسلم-َوالصُّْبَح: َكاَن النَِّبي

____________________________________________ 

 الشرح

ُّ »ُيصلي الظهر  -صلى هللا عليه وسلم-وأرضاه: كان النيب  -رضي هللا عنه-يف قوٍل جابٍر  -َكاَن النَِّبي
َرةي   -صلى هللا عليه وسلم ْْلَاجي بذلك )اهلاجرة: هي شدة احلَر ِّ بعد الزوال( وإمنا ُُسيت  «ُيَصل يي الظُّْهَر: ابي

 من اهلجر وهو الرتك؛ ألن الناس يرتكون أعماهلم، ومصاحلهم لشدة احلر، ويقعدون للتربد.

 أي: صافية، مل خيتلط هبا صفرة، وال مُحرة.  «َواْلَعْصَر: َوالشَّْمُس نَقييَّةٌ » وقوله: 

يعين سقطت  «إذا وجبت »يف قوله: وجبت يعين الشمس، وقوله:  «َواْلَمْغريَب: إَذا َوَجَبتْ »وقوله: 
-يعين سقطت، وقوله [، 36]احلج:﴿فَإيَذا َوَجَبْت ُجُنوُُبَا﴾يف األبدن  -عز وجل-وغابت، ومنه قول هللا 

ُّ »يف الصبح:  -رضي هللا عنه الغلس مر معنا أنه  «ُيَصل ييَها بيَغَلس     -صلى هللا عليه وسلم-َكاَن النَِّبي
 أيب املنهال سيار بن سالمة.يسري، مث نقل عن  ظلمة آخر الليل مع بياٍض 
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ُّ »قال:  : حدثنا َكْيَف َكاَن النَِّبي صلى هللا عليه -َدَخْلُت َأاَن َوَأِبي َعَلى َأِبي بَ ْرزََة اأَلْسَلميي ، فَ َقاَل َلُه َأِبي
رَي   -وسلم نَي َتْدَحُض الشَّْمُس،  -وهي الَِّتي َتْدُعوََنَا األُوََل  -ُيَصل يي اْلَمْكُتوبََة؟ فَ َقاَل: َكاَن ُيَصل يي اْْلَجي حي

ُع َأَحُداَن إََل رَْحليهي يفي َأْقَصى اْلَمدييَنةي، َوالشَّْمُس َحيَّةٌ  يُت َما قَاَل يفي اْلَمْغريبي َوُيَصل يي اْلَعْصَر، ُثَّ يَ ْرجي . ، َوَنسي
َر ميَن اْلعيَشاءي  بُّ َأْن يُ َؤخ ي َلَها، َواْْلَدييَث بَ ْعَدَها، وََكاَن ، الَِّتي َتْدُعوََنَا اْلَعَتمَ وََكاَن َيْسَتحي َة، وََكاَن َيْكَرُه الن َّْوَم قَ ب ْ

ت ينَي إََل اْلميائَةي  لس ي نَي يَ ْعريُف الرَُّجُل َجلييَسهُ، وََكاَن يَ ْقَرأُ فيها ابي َفتيُل ميني َصالةي اْلَغَداةي حي  .«يَ ن ْ

___________________________________________________
___________ 

 الشرح

يصلي اْلاجرة الَِّتي   -صلى هللا عليه وسلم-َكاَن رسول هللا   »: -رضي هللا عنه وأرضاه-يف قوله 
صلى هللا عليه -إمنا ُُسيت صالة الظهر ابألوىل؛ ألن جربيل عليه السالم حني نزل معلماا للنيب  «َتْدُعوََنَا األُوََل 

 صفة الصالة ومواقيتها ابتدأ بصالة الظهر، فكانت هي األوىل هبذا االعتبار. -وسلم
نَي َتْدَحُض الشَّْمسُ » قوله:    أي: تزول عن كبد السماء ومتيل عن الغرب. «حي
َر ميَن اْلعيَشاءي »يف العشاء :  -رضي هللا عنه وأرضاه-ويف قوله   بُّ َأْن يُ َؤخ ي ، الَِّتي َتْدُعوََنَا وََكاَن َيْسَتحي

العتمة هي الظلمة، وسيأيت معنا إن شاء هللا اإلشارة إىل هذه املسألة يف حكم تسمية العشاء هبذا  «اْلَعَتَمةَ 
 االسم.

َفتيُل ميني َصالةي اْلَغَداةي »  ويف قوله:    ينفتل يعين ينصرف من الصالة. «يَ ن ْ
إىل مواقيت الصالة املكتوبة، وسنشري إىل هذه  -رمحه هللا تعاىل-هذان احلديثان أشار فيهما املؤلف  

 الصلوات ونذكر بعض املسائل املتعلقة هبا.
  .أول هذه الصلوات: الظهر 

 وقد ذكرت قريباا سبب البداءة هبا.
 أوًًل: أمساء هذه الصالة. 

 تُسمى بصالة الظهر.  -
 وتسمى ابهلاجرة.  -
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 وتسميتها ابهلاجرة واهلجري ابعتبار وقتها؛ ألهنا غالباا تكون يف وقت اشتداد احلر.  وتُسمى اهلجري؛ -
 وتُسمى األوىل.  -

 الظهر، واهلاجرة، واهلجري، واألوىل.  فلها أربعة أمساء:
 مسألة: وقت صالة الظهر 

أن وقت صالة الظهر يتبدئ من زوال الشمس وينتهي حني يكون ظل  -رمحة هللا عليهم-أمجع الفقهاء 
وقت صالة الظهر إذا »: -رضي هللا عنهما-الشيء مثله؛ ملا رواه مسلٌم يف صحيحيه عند عبد هللا بن عمر 

 .«زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله
 ى يف أول الوقت أو يف آخره؟ مسألة: ما األفضل يف صالة الظهر؟ أن ُتصل

سبق أن أشران إىل هذه املسألة، لكن خبصوص صالة الظهر يُستحب أتخريها يف شدة احلر، أما إن كان 
-اجلو ليس بشديد احلر، فإهنا على األصل من كون الصالة يف أول وقتها هو األفضل؛ حلديث ابن مسعود 

: -صلى هللا عليه وسلم-سنية اإلبراد دليلها قول النيب الذي ذكره املؤلف يف أول الباب، و  -رضي هللا عنه
، فُفهم من هذا أن حكم أفضيلة التأخري مربوطة ابلعلة اليت هي «أبردوا ابلظهر فإن شدة اْلر من فيح جهنم»

شدة احلر، والقاعدة أن احلكم يدور مع علته وجوداا وعدماا، فإذا ُوجدت العلة وهي شدة احلر ُوجد احلكم وهو 
 راد لتأخري الصالة، وإن فقدت العلة وهي: شدة احلر فُقد احلكم وُتصلى يف أول قتها. اإلب

  .الصالة الثانية: صالة العصر 
 وتُسمى هبذا االسم. 

 مسألة: ما وقت ابتداءها وانتهاءها؟ 
فهو إذا صار ظل الشيء مثله، ففي هذا الوقت خيرج وقت صالة الظهر، ويدخل  أما وقت ابتداءها:

 مباشرةا وقت صالة العصر، فليس بني الظهر والعصر فاصل.
 فلها وقتان:  وأما انتهاء وقتها: 
 وقت ضرورة. -
 ووقت انتهاء.  -

، أو وقت هلا وقتان: وقت تبكرٍي ووقت ضرورة، وهذا أفضل من األول، أقول: وقت تبكري أو نقول:
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 أفضيلة ووقت ضرورة.
فما  «َوالشَّْمُس نَقييَّةٌ »فإنه ما أشار إليه يف حديث جابر فقال:  أما وقت التبكري أو وقت األفضيلة: 

 دامت الشمس نقية فهذا وقتها، وميتد هذا إىل أن حتمر الشمس.
الشمس إىل مغيب القرص، وإمنا ُساه الفقهاء وقت ضرورٍة؛ ألن  امحرارفهو من وقت  وأما وقت الضرورة:

هذا الوقت قالوا: ال ينبغي لإلنسان أن يؤخر الصالة إليها، بل قالوا: ال جيوز أن تؤخر الصالة إليها إال يف حال 
 الضرورة. 

 ؟ مسألة: ما وقت األفضلية ابلنسبة ألداء الصالة؛ صالة العصر
ئل النيب  يف حديث ابن مسعود عن أحب األعمال إىل هللا  -عليه الصالة والسالم-اجلواب: ألول وقتها سِّ

األفضل أن ُتصلى يف أول وقتها، سبق اإلشارة إىل اسم صالة العصر هلا اسٌم آخر،  «الصالة على وقتها»قال: 
-وتُسمى ابلصالة الوسطى، قال هللا  ، فُتسمى بصالة العصر،وهو: الصالة الوسطىوهذا نسينا اإلشارة إليه 

 [.238]البقرة:﴿َحافيظُوا َعَلى الصََّلَواتي َوالصَّالةي اْلُوْسَطى﴾: -عز وجل

 .الصالة الثالثة: صالة املغرب 
 وإمنا ُُسيت بذلك ابعتبار الوقت الذي تُؤدى فيه، وهي تُؤدى بعد غروب الشمس فسميت ابملغرب. -
هنى عن هذا االسم،  -صلى هللا عليه وسلم-وهناك تسميٌة أخرى هلا: أبن تُسمى العشاء، ولكن النيب   -

ًل تغلبنكم األعراب على اسم صالتكم »قال:  -صلى هللا عليه وسلم- أن النيب نيففي الصحيح
 تقول األعراب: العشاء. «املغرب

 مسألة: ما وقت ابتداء صالة املغرب، ووقت انتهائها؟ 
 .«كان يصلي املغرب إذا وجبت»: بغروب قرص الشمس؛ حلديث جابر السابق: ابإلمجاع أَنا تبتدئ

  ما املراد ابلشفق األمحر؟فبمغيب الشفق األمحر، فإن قِّيل:  وأما انتهاء وقتها: 
ل فاجلواب: أن الصحيح من أقوال العلماء أهنا احلُمرة اليت تكون يف السماء بعد مغيب القرص، هذا هو قو 

 مجهور العلماء. 
  .الصالة الرابعة: صالة العشاء 
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 وقد جاءت تسميتها يف الكتاب والسنة هبذا االسم. -
 وتُسمى كذلك ابلعشاء اآلخرة، كما جاء يف صحيح مسلم.  -
العشاء الِت تدعوَنا »وتُسمى ابلعتمة كما يف احلديث الذي معنا حديث أيب برزة األسلمي قال:   -

 ، نعم.«العتمة
 أهنا ُُسيت ابلعتمة مراعاة أو ابعتبار الوقت اليت تُؤدى فيه، فالعتمة هي الظلمة، وقد اختلف وقد ذكران 

العلماء رمحة هللا عليهم يف حكم هذه التسمية ابلعتمة، واألقرب والعلم عند هللا: أن هذا االسم الأبس أن تُسمى 
صالة العشاء، وقد أشار إىل هذا ابن  به العشاء بشرط: أن ال يؤدي ذلك إىل ترك االسم الشرعي هلا، وهو:

 . -رمحه هللا تعاىل-القيم 
 . مسألة: وقت ابتداء صالة العشاء ووقت انتهائها

فقد أمجع العلماء على أهنا تبتدئ من مغيب الشق األمحر كما يف صحيح مسلم، وأما  أما وقت ابتداءها:
وقت انتهائها فقد اختلف فيه الفقهاء رمحة هللا عليهم، والصحيح أن وقتها إىل نصف الليل؛ ملا رواه مسلم يف 

 .«لليلفإذا صليتم العشاء فإنه وقتها إَل منتصف ا»صحيحه من حديث عبد هللا بن عمره، وفيه: 
 مسألة: ما األفضل يف وقت أداء الصالة؟ 

 -رمحه هللا تعاىل-األفضل يف أدائها التأخري أن تؤخر صالة العشاء، وسيأيت يف هذا حديث يسوقه املؤلف 
 . «إنه لوقتها لوًل أن أشق على أمِت»، وقوله: -صلى هللا عليه وسلم-يف أتخر النيب 

أن جيتمع الناس وحيضروا يف  ومن ذلكم:إذا ُوجدت املشقة، لكن هذا مقيد بعدم املشقة على الناس، 
 املسجد فإنه ينبغي املبادرة.

إن األفضيلة يف أتخري أوقات الصلوات، فهذا احلقيقة إذا مل يكن هناك ضبط من اجلهات  على أننا نقول: 
اعة يف مكاٍن معني املختصة، فإذا ُوجد ضبٌط من اجلهات املختصة فاألوىل إتباع ذلك، لكن لو كان الناس مج

، فلهم أن يطبقوا هذه السنة.   مثالا
 الصالة اخلامسة: صالة الفجر.

 وتُسمى صالة الفجر.  -
 وتُسمى الصبح.  -
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 وتُسمى الغداة.  -
 وكل هذا جاء يف النصوص. 

 مسألة: ما وقت ابتداء وقتها ووقت انتهائه؟ 
أهنا تبتدئ بطلوع الفجر الثاين، وقد أييت معنا إن  -رمحهم هللا تعاىل-فقد أمجع الفقهاء  أما وقت ابتداءها:

 نذكر ما الفرق بني الفجر والفجر الثاين.  -عز وجل-شاء هللا 
وقت صالة الفجر ما مل تطلع و »فبطلوع الشمس؛ حلديث عبد هللا بن عمر وفيه:  وأما وقت انتهائها:

 مسلم.  عند «الشمس
فيه كراهية النوم قبل صالة العشاء،  «بعدهاوكان يكره النوم قبلها واْلديث » :حديث أيب برزة قوله يف يف

قظون مبكرين فيأيت آخر النهار فيشعر يوسبب هذه الكراهية: اخلوف من فوات الصالة، ال سيما قدمياا كانوا يست
 .لصالةا تالواحد منهم ابلتعب، فلرمبا لو انم قبل صالة العشاء لفاتته الصالة، من هذا الوجه ُكره

 .«يكره اْلديث بعدها»قال:  ويف هذا اْلديث كذلك: كراهية السهر بعد صالة العشاء
لوا: إذا حتدث وسهر رمبا أثر عليه ذلك يف عدم االستيقاظ لصالة الليل، اكالذي سبق ق  وسبب الكراهية:

 .أو لصالة الفجر؛ وألن السهر يف الليل رمبا فوت عليه مصاحله يف النهار
كأن أييت صلحة فإنه ال أبس ابحلديث والسهر؛  لكن ينبغي أن تُقيد هذه الكراهة، فيُقال: إذا ُوجدت م 

-حيفظ حديث رسول هللا  -رضي هلل عنه وأرضاه-اإلنسان ضيوف، أو أن يتدارس العلم، وقد كان أبو هريرة 
 ملؤانسة معهم، فهذه من املصاحل.بعد العشاء، وهكذا من املصلحة: احلديث مع األهل وا -صلى هللا عليه وسلم

رمحه هللا -مث انتقل املؤلف حلاجة، فإذا ُوجدت حاجة فال أبس، على كل حال: فإن الكراهة تزول ابو 
 فنقل عن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه.  -تعاىل
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ُ قُ بُورَُهْم َمأَل »قال يوم اخلندق:   -صلى هللا عليه وسلم-أن النِب  -رضي هللا عنه-عن علي قال:  اَّللَّ
َشَغُلواَن َعني الصَّالةي » :ويف لفظ ملسلم   «َوبُ يُوََتُْم اَنرًا، َكَما َشغَلُواَن َعني الصَّالةي اْلُوْسَطى َحَّتَّ غَاَبتي الشَّْمسُ 

 .«ُثَّ َصالَها َبنْيَ اْلَمْغريبي َواْلعيَشاءي  اْلُوْسَطى، َصالةي اْلَعْصري 
َعني صالة اْلَعْصري، َحَّتَّ امْحَرَّتي  َحَبَس اْلُمْشريُكوَن َرُسوَل اَّللَّي »وله عن عبد اَّللَّ بن مسعود قال: 

َشَغُلواَن َعني الصَّالةي اْلُوْسَطى، َصالةي اْلَعْصر، َمأَل اللَّ هُ : »الشَّْمُس َأوي اْصَفرَّْت. فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَّي 
ُ َأْجَوافَ ُهْم َوقُ ُبورَُهْم اَنراً »، َأْو «َأْجَوافَ ُهْم َوقُ ُبورَُهْم اَنراً   .«َحَشا اَّللَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح
(، يوم اخلندققال:  -صلى هللا عليه وسلم-عن علي بن أِب طالب رضي هللا عنه أن النِب )قال: 

 .-صلى هللا عليه وسلم-واملراد: يوٌم من أايم اخلندق، وقد كان ذلك يف العام اخلامس من هجرة النيب 
فيه دليٌل على إثبات عذاب القرب، وإثبات عذاب القرب ونعيمه إما ثبت  «اَّللَُّ قُ بُورَُهْم َوبُ يُوََتُْم اَنرًاَمأَل »قوله:  

ومل يصرح هنا ما املراد  «َكَما َشغَلُواَن َعني الصَّالةي اْلُوْسَطى َحَّتَّ غَاَبتي الشَّْمسُ »فيه النصوص الشرعية، قال: 
َشَغُلواَن َعني الصَّالةي اْلُوْسَطى، َصالةي »اللفظ الذي ساقه عن مسلم قال: ُبني يف ابلصالة الوسطى، لكن 

 ، فهذا نٌص ينبغي أن يكون قاطعاا للخالف يف حتديد بـ ما املراد ابلصالة الوسطى؟ «اْلَعْصري 
 :ْلا فضائل -أعين صالة العصر-وهذه الصالة 

 ﴿َحافيظُوا َعَلى الصََّلَواتي َوالصَّالةي خصها ابلذكر، فقال تعاىل:  -عز وجل-ومن فضائلها أن هللا   -
 وختصيصها يعطيها مزية عن غريها. ؛ [238]البقرة:اْلُوْسَطى﴾

حث عليها، وشدد على من تركها، ففي صحيح  -صلى هللا عليه وسلم-ومن فضائلها: أن النيب  -
من ترك صالة العصر فقد »قال:  -صلى هللا عليه وسلم-البخاري من حديث بريدة أن النيب 

 وهذا يدل على أمهية هذه الصالة، وعلى فضلها. «حبط عمله
ومما يدل كذلك على فضلها: أن احملافظة عليها سبٌب لدخول اجلنة، ففي الصحيحني من حديث  -

ومها: صالة  «من صلى الربدين دخل اجلنة»قال:  -صلى هللا عليه وسلم-أيب موسى أن النيب 
النهار، ومها طرفاه، ويكون اجلو فيهما ابرداا  الصبح والعصر، ُسيتا بذلك؛ ألهنما ُتصليان يف بردي
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 لطيفاا.
يوم القيامة، ففي  -عز وجل-ومن فضائل هذه الصالة: أن احملافظة عليها سبٌب لرؤية هللا  -

إنكم سرتون ربكم كما »قال:  -صلى هللا عليه وسلم-الصحيحني من حديث جريٍر أن النيب 
استطعتم أن ًل تغلبوا على صالة  قبل طلوع الشمس ترون هذا القمر ًل تضامون يف رؤيته فإن 

 يعين العصر والفجر.  «وقبل غروُبا فافعلوا
  صلى هللا -على املشركني دليٌل على أمهية الصالة عند النيب  -صلى هللا عليه وسلم-يف دعاء النيب

 فتأمل ووجد يف نفسه من أتخري الصالة مع أنه معذوٌر يف ذلك. -عليه وسلم
  ٌعلى جواز الدعاء على الظامل، فالدعاء على الظامل جائز كما جاء ذلك يف سورة الكهف  وفيه دليل

 يف دعاء املؤمن الفقري على الغين الكافر الظامل.
 العصر حىت خرج  مل يصل -صلى هللا عليه وسلم-؛ ألن النيب وائتويف احلديث دليل على صالة الف

يف األعمار مزيد حبٍث  -عز وجل-وقتها وغابت الشمس، وهذا سيأيت له إن شاء هللا إن مد هللا 
 وبيان. 

إىل احلديث الذي بعده، وهو حديث عبد هللا بن عباٍس رضي هللا  -رمحه هللا تعاىل-مث انتقل املؤلف 
 عنه. 
ُّ » قال: ََ ُعَمُر، فَ َقاَل: الصَّالَة ََ َرُسوَل اَّللَّي، رََقَد الن يَساُء ابي  -صلى هللا عليه وسلم-َأْعَتَم النَِّبي َر ََ ْلعيَشاءي، َف

ََ النِب  َر ََ َياُن. َف ب ْ َلْوًل َأْن َأُشقَّ َعَلى أُمَِّتي    َأْو »َورَْأُسُه يَ ْقطُُر َماًء    يَ ُقوُل:    -صلى هللا عليه وسلم-َوالص ي
لصَّالةي َعَلى النَّاسي    ألََمْرَُتُْم   .«َهذيهي السَّاَعةي  ابي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح
ُّ »وهذا احلديث فيه بيان لوقت األفضلية ألداء صالة العشاء، ويف قوله:  أي  «صلى هللا عليه وسلمَأْعَتَم النَِّبي

أخر العشاء حىت غاب الشفق األمحر، ودخلت  -صلى هللا عليه وسلم-دخلت العتمة وهي: ظلمة الليل، فالنيب 
 ظلمة الليل.

ََ َورَْأُسُه يَ ْقطُرُ » قال:  َر ََ  املراد ابلرأس هنا: الشعر.  «َف
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يف هذا احلديث دليٌل على أن األفضل أتخري صالة العشاء إىل ثلث الليل، لكن ينبغي أن يقيد مبا قيدانه 
كان   -صلى هللا عليه وسلم-ذا جاء يف حديث جابر أن النيب سابقاا: أن ال يكون يف ذلك مشقة على الناس؛ هل

 يراعي حال الناس، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. 
 فإن قيل: ما اْلكمة يف أن األفضل يف صالة العشاء التأخري؟ 

عن األعمال، أن التأخري يوافق سكون الناس، واالنقطاع التمس بعض الفقهاء حكًما يف ذلك منها: فنقول: 
 فيكون ذلك أقرب إىل اخلشوع يف الصالة. 

سواء كان إماماا  دليل على أنه ينبغي ملن توَل أمرًا عاًما للمسلمني أن يُراعي حال الناس ديثويف هذا اْل
اللهم من ويل شيًئا »: -صلى هللا عليه وسلم-قول النيب هذا يف الصالة أو غري ذلك، وأن ال يشق عليهم، ودليل 

 .«أمر أمِت فشق عليهم اللهم فأشقق عليه، ومن ويل شيئًا من أمر أمِت فيسر ْلم اللهم فيسر عليهمن 
، فإن قول عمر: رقد النساء والصبيان ويف هذا اْلديث دليل على أنه ًل أبس حبضور الصبيان إَل املسجد

لصبيان ل احلقيقةفيه احتمال: أن يكون النساء والصبيان يف املسجد حضروا للصالة، وأصاهبم النعاس، ولكن ينبغي 
أن يُفصل، فيُقال: إن كان الصيب مُيكن ضبطه من وليه فهذا ال أبس من حضوره يف املسجد، ويف هذا فائدة تربوية 

 ىالناس ويقتدي هبم، ويتعلم صفة الصالة، ويعتاد على املسجد يف صغره، فيعتاد على ضرب اخلطله، فبينما يرى 
وأما إن كان هذا الصيب ال مُيكن ضبطه، ومُيكن أن حُيدث تشويش على املصلني فهذا  -عز وجل-إىل بيوت هللا 

 .مُينع؛ ألن القاعدة أن درأ املفاسد مقدم على جلب املصاحل
الناس: رمبا أييت بعض الناس مثالا هو وزوجته ومعهم صيب وال ميكن ضبطه، وأتون إىل  وهلذا نقول لبعض 

املسجد ورمبا أبعد املصلني فنقول: ادخل أنت املسجد صلي مع اجلماعة؛ ألهنا جتب عليك، ويبقى هذا الصيب مع 
مع الصيب ولتخرج هي تصلي،  أمه يف السيارة، يعين املرأة ال جيب عليها حضور اجلماعة، فإذا انتهيت أخرج وابقى

 فهو حديٌث رواه ابن ماجة لكنه ال يصح.  «نبوا صبيانكم وجمانينكم ومساجدكمج»وأما ما يُروى يف احلديث 
أن جيعل ما قلناه حجة لنا ال حجة علينا وأن جيعله  -سبحانه وتعاىل-نقف على هذا القدر، ونسأل هللا 

 أعلم. علٌم انفع يعقبه عمٌل صاحلٌ وهللا تعاىل 
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