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 3 عمدة األحكام

 اينثدرس الال

 آله وأصحابه أمجعني.وعلى  ،وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد ،احلمد هلل رب العاملني

 للهم ابرك لنا فيما علمتنا، وعل ِّمنا الذي ينفعنا.ا

 فضل صالة اجلماعة. وصلنا يف اللقاء املاضي إىل ابب

 ..يف ابتداء لقائنا يف هذه الليلة -رمحه هللا تعاىل-يقول املؤلف 

ا اجلماعة  صالة   فضل   ابب  قال:   ووجوِب 

ََماَعالة   َصالالة  »: َقالَ  -وسلم عليه للا صلى- النب   َأن   :عنهما للا رضي ع َمرَ  ب ن   للا   َعب د   َعن   الن   َأف َضالل   اجل   ال َفال     َصالالة   م 
ر ينَ  ب َسب ع    .«َدرََجة   َوع ش 

 ََجَاَعالة   ف   الر ج الل   َصالالة  » :-وساللم وعلالى للاله علياله للا صاللى- للا   َرس الول   قالالَ : قالالَ  -عناله للا رضالي- ه َريال الَرةَ  َأب   َعن  و 
ر ينَ  اََخ س   س وق ه   َوف   بالي ت ه   ف   َصالت ه   َعَلى ت َضع ف   ع ف   َوع ش  َسالنَ  ،تالَوض ال َ  إَذا َأن ه  : َوَذل كَ  ،اض  د   إَل  َخالَر َ  ث    ،ال و ض الو َ  َفَ ح   ِ ال  ،ال َمس 

َا َله   ر ف َعت   إال َخط َوة   َُي ط   لَ   ؛الص الة   إال ُي  ر ج ه   ال  َمالا ،َعَلي ه   ت َصل  ي ال َمالئ َكة   تالَزل   لَ   ؛َصل ى َفإ َذا .َخط يَئة   ِبا َعن ه   َوح ط   ،َدرََجة   ِب 
 .«الص الةَ  انال َتَظرَ  َما َصالة   ف   يالَزال   َوال ،ار ََح ه   الل ه م   ،َله   اغ ف ر   الل ه م   ،َعَلي ه   َصل    الل ه م   :م َصاله   ف   َدامَ 

 يف بيان مسألتني مهمتني: -رمحه هللا تعاىل-الباب عقده املؤلف هذا 

 فضل صالة اجلماعة. املس لة األول:

 حكم صالة اجلماعة. واملس لة الثانية:

مال  -رمحاه هللا تعااىل-كذلك يف هذا الباب ماا يتعلااب ابلسانل الرواتام، وماا صانعه املؤلاف   -رمحه هللا تعاىل-وسيذكر املؤلف 
، -رمحاه هللا تعااىل-جلماعة، مث عقَّم بعد ذلك ابألحاديث الدالة على وجوهباا، ماا فعلاه دالل علاى حسال ت انيفه ذكر فضل صالة ا

 فقبل أن يبني ِّ لنا حكم هذه العبادة، بنيَّ لنا أوًلا فضلها؛ ألن اإلنسان إذا علم فضل الشيء؛ تشوَّف إليه، ومتسَّك به.

ين: كأنااه ياقااال أن صااالة اجلماعااة فااا ماال الفضااائل كااذا وكااذا وكااذا، وألجاال هااذه مث بيااان احلكاام بعااد ذلااك يكااون كالعل ِّااة، يعاا
 الفضائل أوجبها الشارع.



 عمر القثمي /الشيخ   - 3 – عمدة األحكام 

 

 

3 

 

ا): -رَحه للا تعال-وف قوله    :(ووجوِب 

املسألة اإلشارة إىل أن يف  -عز وجل- حبكم صالة اجلماعة، وسيأيت معنا إن شاء هللا -رمحه هللا تعاىل-هذا قطع مل املؤلف 
 خالفاا.

ََماَعالة   َصالة  »أن النيب صلى هللا عليه وسلم قاال:  -رضي هللا عنهما-نقل يف احلديث األول عل عبد هللا بل عمر   َأف َضالل   اجل 
ر ينَ  ب َسب ع   ال َف     َصالة   م ن    ، مث أورد بعد ذلك حديث أيب هريرة.«َدرََجة   َوع ش 

ََماَعة   َصالة  » :-صلى للا عليه وسلم-ف قول   : «ال َف     َصالة   م ن   َأف َضل   اجل 

ْفرِّد الذي ًل ي لي يف مجاعة.ال َف    
ا
 : يعين امل

ر ينَ  ب َسب ع  »وقوله:  -   :«َدرََجة   َوع ش 

 درجة هنا مبعىن: مرة.

 الرجل يف اجلماعة أفضل مل صالته لوحده بسبع وعشريل مرةا. أن صالة املعىن:ف

 س الوق ه   َوف   بالي ت اله   ف   َصالالت ه   َعَلالى ت َضالع ف   ََجَاَعالة   ف   الر ج الل   َصالالة  »: -صلى هللا عليه وسلم-قوله  :ويف حديث أيب هريرة -
ر ينَ  اََخ س   ع ف   َوع ش   .«اض 

ر ينَ  ب َسب ع  »ف حديث ابن عمر:  -صلى للا عليه وسلم-ف قوله  -   :«َدرََجة   َوع ش 

ر ينَ  اََخ س  »وهنا يف حديث أيب هريارة:  ع ف   َوع ش  إىل اجلماع  -رمحهام هللا تعااىل-، أشاكل هاذا، وقاد ذهام بعال العلمااء «اض 
رمحه -، وفذا أشار ابل القيم بني هذيل احلديثني، فقيل يف اجلمع بينهما أن هذا ابختالف حال امل لني، وابختالف أحوال ال الة

  ف الواحد، وبينهم مل التفاضل واألجر ما بني السماء واألرض". إىل هذا املعىن، فقال: "إنك ترى امل لني يف ال -هللا تعاىل

ااا وعشااريل، فباعتبااار مااا يكااون يف ال ااالة يف هيشتهااا، وخشااوعها، واإلتيااان بسااننها؛ يتفاااو  امل االون، فماانهم ماال  يكااون ًسا
 ومنهم مل يبلغ السبعة والعشريل، هذا قول.

ابخلماااا والعشاااريل، مث أن هللا عاااز وجااال  اد الفضااال إىل سااابع وعشاااريل، أخاااو أوًلا  -صااالى هللا علياااه وسااالم-وقيااال ان النااايب 
 بعد ذلك هبذه الزايدة. -صلى هللا عليه وسلم-فأخو النيب 
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بسابع وعشاريل  ذوعلى كل حال؛ فإننا أنخذ حبديث ابل عمر الذي فيه الزايدة، فنقاول: صاالة اجلماعاة أفضال مال صاالة الفا
اليت فيها الزايدة؛ اندرج يف ذلك حديث أيب هريرة الذي فيه ًساا وعشريل درجة، لكل لو أخذان  درجة؛ ألننا إذا أخذان هبذه الرواية

 حبديث أيب هريرة؛ مل تندرج فيه الزايدة.

ََماَعة   َصالة  »ف حديث ابن عمر:  -صلى للا عليه وسلم-قوله ف  -   :«ال َف     َصالة   م ن   َأف َضل   اجل 

، فنقاااول: إذا كاناا  صاااالة الفاااذ ، لكاال.. وسااايأيت هاااذا معنااا يف بياااان حكااام صااالة اجلماعاااةدلَّ هااذا علاااى صااحة صاااالة الفاااذ
 لوحده، وختلَّف عل اجلماعة مل غري عذر؛ فال حيح أن صالته صحيحة، لكل مع اإلمث.

َسالالالنَ ، تالَوض الالال َ  إَذا َأن الالاله  : َوَذل الالالكَ »ف حالالالديث أب هريالالالرة:  -صالالاللى للا عليالالاله وسالالاللم-ف قولالالاله  -  إَل  َخالالالَر َ  ث    ،ال و ض الالالو َ  َفَ ح 
د    ِ َا َله   ر ف َعت   إال َخط َوة   َُي ط   لَ   ؛الص الة   إال ُي  ر ج ه   ال ال َمس   :«َدرََجة   ِب 

فهااي مااا يكااون بااني  )اخلاطااوة يقااال: خاطااوة بضاام اخلاااء، ويقااال: خاطااوة بفتحهااا، فبفتحهااا تكااون مفاارد خاطاااوا ، أمااا ابلضاام 
 اخلطوتني.، اسم ملا بني اخلطوتني

 يكون امريل: -صلى هللا عليه وسلم-وهذا األجر الذي ذكره النيب  -

 إحسان الوضوء.األمر األول: 

د   إَل  َخَر َ  ث   »: -صلى هللا عليه وسلم-أن يق د صالة اجلماعة؛ لقوله  واألمر الثاين:  ِ  .«الص الة   إال ُي  ر ج ه   ال ال َمس 

وهااي أنااه ينبإلااي لإنسااان إذا أراد احل ااول علااى هااذا الفضاال أن ًل لاارج إًل وهااو قاصااد للمساا د، فلااو أن  وهنالالا فائالالدة: -
غااارض يقضاايه، وأراد اخلاااروج، قاااال: سااأذهم إىل هاااذا الإلاارض أقضااايه، مث أذهاام إىل املسااا د، نقاااول: األوىل أن شخ اااا كاااان لديااه 

 إَل  َخالالَر َ  ث   »: -صاالى هللا عليااه وساالم-حقاااب فيااه قااول الناايب تااذهم إىل املساا د وتق ااده، مث بعااد ال ااالة اقاالِّ حاجتااك؛ حاا  يت
د    ِ  تزاحم هذه النية.، وليا هناك نية أخرى «الص الة   إال ُي  ر ج ه   ال ال َمس 

  :«َعَلي ه   ت َصل  ي ال َمالئ َكة   تالَزل   لَ   ؛َصل ى َفإ َذا»: -صلى للا عليه وسلم-وف قوله  -

 مل نور، و)املالئكة  مأخوذ مل األلوكة، وهي اجلمال والضياء. -عز وجل-فيه إثبا  املالئكة، وهم خلاب خلقهم هللا 

 :«َعَلي ه   ت َصل  ي ال َمالئ َكة   تالَزل   لَ  »قال:  -

  الدعاء.ي، فإن ال الة لإلةا مبعىن ، وهذا مل اإلطالق اللإلو يعين: تدعو له «َعَلي ه   ت َصل  ي»يف قوله: 

  : دعاؤك.؛ يعين[103]التوبة:﴿َوَصل   َعَلي ه م  إ ن  َصالَتَك َسَكن  ََل م ﴾لنبيه:  -عز وجل-ومنه قول هللا 



 عمر القثمي /الشيخ   - 3 – عمدة األحكام 

 

 

5 

 

 ومنه قول الشاعر العريب: 

 اي رب جنب أب األوجاع والنصبا     تقول بنيت وقد ميمت مرحتال     

 جلنب املر  مضطِع ا عين ا فإن           عليك مثل ال ي صليت فاغتمضي 

 .  يعين: دعو ِّ فقوله: )عليك مثل الذي صلي ِّ 

  :«ار ََح ه   الل ه م  ، َله   اغ ف ر   الل ه م  ، َعَلي ه   َصل    الل ه م  : م َصاله   ف   َدامَ  َما، َعَلي ه   ت َصل  ي ال َمالئ َكة   تالَزل   لَ   ؛َصل ى َفإ َذا»قال:  -

يسخر املالئكة للدعاء للمتعب ِّد، وقد  -عز وجل-، فإهنا مل فضائلها أن هللا -عز وجل-عبادة هللا ويف هذا دليل على فضل 
 يف القرآن أن مل أعمال املالئكة أهنا تستإلفر للمؤمنني. -سبحانه وتعاىل-ذكر هللا 

 قالالالَ : قالالالَ  -عناله للا ضالالير - ه َريال الَرةَ  َأب   َعالالن  إىل احلاديث الثالااث يف هاذا الباااب، فقاال:  -رمحااه هللا تعااىل-مث انتقال املؤلاف 
الر   َوَصالالة  ، ال ع َشالا    َصالالة  : ال م َنالاف ق  َ  َعَلالى الص الة   َأثال َقلَ إ ن  : »-وسلم عليه للا لىص-اّلل   َرس ول    ِ  اَماله  ف ي َمالا يالع َلم الونَ  َولالو  . ال َف
و ا َوَلو   أَلتالو ُه َا الت   َوَلَقالد  . َحبال  لص الالة   لم الرَ  َأن   َُهَم  لن الاس   فالي َصالل  يَ  رَج الال   لم الرَ  ث   ، فالتال َقالامَ  اب  الن   ح الَزم   َمَعه الم   ب ر َجالال   َمع الي َأن َطل ال َ  ث   ، اب   م 
َهد ونَ  ال قالو م   إَل  َحَطب   لن ار   بال ي وََت م   َعَلي ه م   َف  َحر  قَ ، الص الةَ  َيش   «.اب 

ليبني ِّ لنا حكم صالة اجلماعة، فبعد أن ذكر لنا يف احلديثني األوَّلني فضل صالة هذا احلديث  -رمحه هللا تعاىل-ساق املؤلف 
 اجلماعة؛ بنيَّ لنا يف هذا احلديث حكم صالة اجلماعة.

علااى مشااروعية صااالة اجلماعااة، واختلفااوا يف  -رمحااة هللا علاايهم-وحتريااراا  اال اخلااالف يف هااذه املسااألة نقااول: اتفاااب العلماااء  -
، وقاد -رمحاة هللا علايهم-يف هاذه املساألة أن صاالة اجلماعاة واجباة علاى الرجاال دون النسااء، وهاو ماذهم احلنابلاة  وجوهبا، واألقرب

 دلَّ على ذلك دليل الكتاب والسنة وأقوال ال حابة.

ه م  ﴿َوإ َذا ك نالالَت ف الاليلنبيااه:  -عااز وجاال-شاارع اجلماعااة يف صااالة اخلااوف، فقااال هللا  -عااز وجاال-فااإن هللا  أمالالا دليالالل الكتالالاب:
ه م  َمَعَك﴾ نال  َت ََل م  الص الَة فالل تالَق م  طَائ َفة  م    .[102]النساء:َفَ َقم 

ملاااا أمااار ابجلماعاااة حاااال اخلاااوف، دلَّ ذلاااك علاااى أهناااا يف غاااري حاااال اخلاااوف أوىل ابألمااار  -عاااز وجااال-أن هللا  وجالالاله الداللالالالة:
 .والتأكيد

الالن   ح الالَزم   َمَعه الالم   ب ر َجالالال   َمع الالي َأن َطل الال َ »فكاحلااديث الااذي معنااا، فااإن فيااه:  وأمالالا دليالالل السالالنة: الالَهد ونَ  ال قالالالو م   إَل  َحطالالب   م   َيش 
لن ار   بال ي وََت م   َعَلي ه م   َف  َحر  قَ » قال: ،«الص الةَ   .«اب 
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 وجوهبا.ابلتحرياب، فدلَّ ذلك على  -صلى هللا عليه وسلم-أن اجلماعة لو مل تكل واجبةا؛ ملا همَّ النيب وجه الداللة: 

صاالى هللا عليااه -ماال حااديث أيب هرياارة، أن رجااالا أعمااى جاااء إىل الناايب مااا ثباا  يف صااحيح مساالم  وممالالا يالالدل علالالى وجوِبالالا:
أن يارخ  لاه أن ي الي يف  -صالى هللا علياه وسالم-، فقال: اي رسول هللا، ليا يل قائد يقودين إىل املس د. وأراد مال النايب -وسلم

الب». قاال: نعام. قاال: «هالل تسالمع النالدا  »، فلما وىلَّ دعاه، فقال له: -عليه وسلم صلى هللا-بيته، فرخ  له النيب  . وإذا «ف ج 
 وجب  صالة اجلماعة على األعمى؛ فعلى املب ر مل ابب أوىل.

، قاال: "ولقاد رأيتناا وماا يتخلاف عنهاا إىل مناافاب معلاو  -رضاي هللا عناه-فمل ذلك: قول ابل مساعود  وأما أقوال الصحابة:
 ." 00:20:40) ما يليأو  ،النفاق

 :«ال م َناف ق  َ  َعَلى الص الة   َأثال َقلَ إن » :-صلى للا عليه وسلم-يقول النب  -

 َيَ ت الالونَ  َوال﴿عاال املنااافقني:  -تعاااىل-ق هااذا قولااه دلَّ هااذا علااى أن ال ااالة ثقيلااة علااى املنااافقني، كاال ال االوا  ثقيلااة، وي ااد ِّ 
ال الوا  علايهم صاالة الف ار وصاالة العشااء، ووجاه كاون صاالة الف ار وصاالة ، لكال أثقال [54:التوباة]﴾ك َسالاَل   َوه الم   إ ال   الص الةَ 

العشاء أثقل مل غريمها لقوة الداعي إىل تركهما، ففي العشاء وق  سكون وظلمة، لتفي الواحد عل الناس، وهم إمناا ي الون ألجال 
 ، وكذلك يف صالة ال بح.الناس

ر   َوَصالة  ، ال ع َشا    َصالة  : ال م َناف ق  َ  َعَلى الص الة   َأثال َقلَ إن » :-وسلم صلى للا عليه-ف قوله  -  ِ   :«ال َف

علاى  ويف هذا دليل على فضل صالة الف ر وصالة العشاء، وأن ا افظة عليهما ساالمة مال النفااق؛ ألهناا ًل تكاون ثقيلاةا إًل
 مل كان يف قلبه نفاق والعياذ ابهلل، وهذا النفاق درجا ، لتلف يف ذلك مل ات ف هبز

و ا َوَلو   أَلتالو ُه َا امَ ف يه   َما يالع َلم ونَ  َوَلو  » :-صلى للا عليه وسلم-وف قوله  -  :«َحبال 

 ؛ يعين: مل الفضل واألجر. «امَ ف يه   َما يالع َلم ونَ  َوَلو  »

و ا َوَلو   أَلتالو ُه َا»  . «ولو حبو ا على املراف  والركب»، وقد جاء يف بعل الروااي : «َحبال 

  .أن ميشي الشخ  على يديه وركبتيه، أو على إسته، هذا يسمَّى حبوااواحلبو تعريفه: 

وقد جااء يف فضاائلهما ماا أخرجاه مسالم مال  ،وهذه ال ورة تعطينا عظيم الفضل املرتتم على صالة الف ر وصالة العشاء -
مالن صاللى العشالا  ف َجاعالة؛ فك االا قالام نصالف الليالل، »قاال:  -صلى هللا عليه وسالم-أن النيب  -رضي هللا عنه-حديث عثمان 

 .«ومن صلى الصبح ف َجاعة؛ فك اا قام الليل كله
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لن اس   فالي َصل  يَ  رَج ال   لم رَ  ث   » :-صلى للا عليه وسلم-وف قوله  -  : «َأن َطل  َ  ث   ، اب 

 فيه دليل على جوا  اخلروج واًلنطالق بعد إقامة ال الة إذا كان ذلك لعذر.

لن ار   بال ي وََت م   َعَلي ه م   َف  َحر  قَ » :-صلى للا عليه وسلم-وف قوله  -   :«اب 

، لكناه مل يفعال، وقاد اختلاف -صالى هللا علياه وسالم-هامَّ، وافامَّ هاو العاز ، فقاد عاز  مل يفعال،  -صلى هللا عليه وسلم-لكنه 
ًل يقاو  ابلتحريااب، فقيال: ألناه ًل يعاذ ِّب ابلناار إًل  -صالى هللا علياه وسالم-يف السبم الاذي جعال النايب  -رمحة هللا عليهم-العلماء 

 ملا فيها مل النساء، وهم ًل جيم عليهم صالة اجلماعة.، هذه البيو  (00:22:19) .....رب النار، وقيل: ملا فيهما مل

َهد ونَ  ال قالو م   إَل » :-صلى للا عليه وسلم-وف قوله  -  : «الص الةَ  َيش 

؛ فدلَّ هذا على أن الذي يؤاخاذ ويعنَّف ويلحقه «ليست ِبم علة»هنا مل يبني ِّ هل فم عذر أو ًل؟ جاء عند أيب داود: قال: 
اإلمث هو مل ختلَّف عل صالة اجلماعة بدون عذر، أما مل كان له عذر يبيح له التخلف عل اجلماعة فإنه ًل ياال  علاى ذلاك، وكماا 

 ." 00:23:54): "ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إًل منافاب معلو  النفاق أو -رضي هللا عنه-سباب هذا يف قول ابل مسعود 

، عاال -رضااي هللا عنهمااا-إىل احلااديث الراباع يف هااذا الباااب، فنقاال عاال عباد هللا باال عماار  -رمحااه هللا تعاااىل-مث انتقال املؤلااف 
 إَذا: »قالالالَ  -وسالاللم عليالاله للا لىصالال- الن الالب    َعالالن   عنهمالالا للا رضالالي ع َمالالرَ  ب الالن   للا   َعب الالد   َعالالن  ، قااال: -صاالى هللا عليااه وساالم-الناايب 

َت  َذَنت   د   إَل  ام َرَأت ه   َأَحدَك م   اس   ِ النالَع   َوللا  : للا   َعب الد   ب الن   ب الالل   فالَقالالَ : قالالَ . «َهامَي نالَع   َفال ال َمس  َباللَ : قالالَ . ه ن  َلَنم  ، للا   َعب الد   َعَلي اله   َفَ قال 
ع ت ه   َما، اَسي  ئ   اَسب   َفَسب ه   َلاله   َسالب ه   َسَ  ثال  الر   َ : َوقالالَ ، قالط   م  النالَع   َوللا  : َوتالق الول   -وساللم علياله للا لىصال- للا   َرس الول   َعالن   أ خ   َوف    ه ن  َلَنم 
دَ  للا   إَما َ  ََت نالَع وا ال»ملسلم:  َلف ظ    .«للا   َمَساج 

على حكم صالة اجلماعة ابلنسبة للرجال، أورد هذا احلديث ليباني ِّ لناا حكام  احلديث الدال -رمحه هللا تعاىل-نقل املؤلف  ملا
 خروج املرأة إىل صالة اجلماعة.

َت  َذَنت   إَذا» :-صلى للا عليه وسلم-ف قوله  -  : «ام َرَأت ه   َأَحدَك م   اس 

َت  َذَنت   إَذا»  يعين: طلب  اإلذن والسماح. «اس 

َت  َذَنت   إَذا»وف قوله:  -  :«اس 

 .جعله صاحم اإلذن والسماح للمرأة -صلى هللا عليه وسلم-دليل على قوامة الرجل على املرأة؛ ألن النيب 

َت  َذَنت   إَذا» :-صلى للا عليه وسلم-وف قوله  - د   إَل  ام َرَأت ه   َأَحدَك م   اس   ِ   :«َهامَي نالَع   َفال ال َمس 
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امل الحة يف املناع؛ فاإن لاه ذلاك، فعلاى املارأة أن  إىل غاري املسا د، فاإذا رأى دل هذا على أن له أن مينعها إذا أراد  أن ختارج
 فيمنعها، فهنا الضرر يزال. تطيعه، إًل إذا ترتم على ذلك ضرر؛ كأن تريد أن خترج للعالج

َت  َذَنت   إَذا» :-صلى للا عليه وسلم-يقول  - د   إَل  ام َرَأت ه   َأَحدَك م   اس   ِ  .«َهامَي نالَع   َفال ال َمس 

 على أنه ًل ينبإلي للرجل أن مينع امرأته إذا أراد  اخلروج إىل املس د.يف هذا دليل 

  :«ام َرَأت ه  »وف قوله:  -

 َلا ذلك   -يعين: كالبنت مثال  أو األخت-هل يدل ه ا على أن غري الزوجة 

ًل، هاذا عاا ل لكال اماارأة حتا  هاذا الرجال، فكاال امارأة هاو مساشول عنهاا فإهنااا إذا طلبا  أن ختارج إىل املسا د فإنااه ًل  نقالول:
 .مينعها

 على سبيل الكراهة  أم على سبيل التحرمي  هل ه ا النهي ،«َهامَي نالَع   َفال» :قال -

 خالف، واألقرب أنه للتحرمي؛ ألن األصل يف النهي أنه للتحرمي ح  أييت ال ارف.

 : هل ه ا على إطالقه «َهامَي نالَع   َفال»وف قوله:  -

 ًل، ليا هذا على إطالقه، بل له أن مينعها يف حالتني: نقول:

صلى هللا عليه -مت ملةا، فله أن مينعها؛ لقول النيب أن خترج املرأة متطيبةا أن لاف ح ول الفتنة، ومل ذلك:  احلال األول:
إذا شالالهدإ إحالالداكن »: -صاالى هللا عليااه وساالم- ، وقولااه«ا امالالرأة أصالالابت االالور ا؛ فالالال تشالالهد معنالالا العشالالا  ا خالالرةأميالال»: -وساالم

دَ  للا   إَما َ  ََت نالَع وا ال» ويف الرواية األخرى قاال: . روامها مسلم.«املسِد؛ فال َتس طيب ا َن َتف الاَلإ  للا   َمَساج  ، هاذه احلاال «، َوَُي الر ج 
 األوىل.

 إذا خاف عليها الضرر، كأن يكون املكان غري آمل، فيخشى عليها، فله أن مينعها مل اخلروج. احلال الثانية:

 :«َهامَي نالَع   َفال»: -صلى للا عليه وسلم-وف قوله  -

، -صاالى هللا علياه وساالم-فياه دليال علااى مشاروعية حضاور النساااء ل االة اجلماعاة يف املساااجد، وقاد كاان هااذا يف عهاد النايب 
 ، إًل أنه صالة املرأة يف بيتها أفضل وأعظم أجراا.يف مس ده -صلى هللا عليه وسلم-فكان النساء يشهدن ال الة مع النيب 

فإن قيالل: لالو كانالت املالرأة ف مكالة أو ف املدينالة، فمالا األفضالل واألعظالم ف  فإن قيل.. وه ا سؤال أرجو اإلجابة عليه،
 أجرها: أن تصلي ف بيتها  أو تصلي ف احلرم  الشريف   ما هو اجلواب 
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 الثاين الذي هو ت لي يف احلرمني؟ هذا اجلواب يقول: بيتها أفضل. اجلواب:

: -صاالى هللا عليااه وساالم-علااى أنااه يف بيتهااا أفضاال، وهااذا هااو ال ااحيح، فإنااه يف بيتهااا أفضاال؛ لعمااو  قااول الناايب  األغلالالب:
كمااا عنااد أيب داود، فيقااول: بيتهااا خااري، لكال إذا أراد  ورغباا  أن ختاارج إىل املساا د؛ فإنااه ًل جيااو  لوليهااا أن   «وبيالالوَتن خالالري َلالالن»

 .مينعها

 .للا   َعب د   ب ن   ب الل   فالَقالَ : َقالَ  -

نالَع   َوللا  يذكر هذا احلديث؛ قال:  بالل بل عبد هللا بل عمر ملا مسع والده عبد هللا  .ه ن  َلَنم 

، وإمناا قااال ذلااك ألناه رأى ماال نساااء -صالى هللا عليااه وساالم-مل يقال ذلااك معرتضاااا علاى قااول الناايب  -رمحااه هللا تعاااىل-وباالل 
الالنالَع   َوللا  ، فقااال ذلااك غااريةا علااى نسااائه، فقااال: -صاالى هللا عليااه وساالم-ع ااره تإلاارياا عمااا كاناا  عليااه النساااء يف ع اار الناايب  ، ه ن  َلَنم 

، لكاال والااده عبااد هللا مل يع بااه ذلااك؛ ألن هااذا يااوهم السااامع ابًلعاارتاض صاالى هللا عليااه -الناايب  ، ألنوكأنااه يقااول: ألن الزمااان تإلااريَّ
نالَع   َوللا  يقول: فال متنعوهل، مث أييت القائل فيقول:  -وسلم  أو استدراك موفَّاب.، مل يكل هذا جبواب ه ن  َلَنم 

َبلَ : َقالَ  -  للا   َعب د   َعَلي ه   َفَ قال 

 يعين: والده.

 .َفَسب ه   -

 يعين: شتمه، وعابه.

ع ت ه   َما، اَسي  ئ   اَسب   َفَسب ه  قال:  - َله   َسب ه   َسَ  ثال   .َقط   م 

رضاي -أنين ما مسعته سبه فيما مضى مل الزمان كما سبه يف هذه املرة، ويف هذا دليل على حرص عبد هللا بل عمار  واملعىن:
ذاابا عال  ، وهكذا ينبإلي أن يكون املاؤمل-صلى هللا عليه وسلم-على السنة، وحفظه جلناهبا، وتعظيمه ملقدار قول النيب  -هللا عنهما
 مدافعاا عنها. -صلى هللا عليه وسلم-سنة النيب 

إن شااء -بعاد ذلاك إىل بعال األحادياث املتعلقاة ابلسانل، أقاف علاى هاذا املقادار، وأييت  -رمحه هللا تعااىل-مث انتقل املؤلف 
 .-تعاىل-احلديث عنها يف اللقاء القاد  إبذن هللا  -إن مد هللا يف أعماران -عز وجل-هللا 

 .كان هناك سؤال فيما ذاكرإذا  
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 مناقشة الطالباإ

بسالالم للا الالالرَحن الالالرحيم، هالال ا سالالؤال جيالالد، ابر  للا ف األخالالت، تقالالول: هالالل مالالن ذهالالب إل صالالالة اجلماعالالة وتوضالال  ف 
 املسِد ال يرتتب عليه األجر الوارد ف احلديث 

نعم، قال هبذا بعل العلماء، وقاالوا اناه مال األماور الايت يتحقااب هباا حت ايل األجار الاوارد يف هاذا احلاديث: أن لارج مال بيتاه 
، وتوضااأ يف املساا د؛ فيفوتااه هااذا الفضاال الااذي ل خاارج غااري متوضاا فماامتطهااراا متوضااشاا، والشاارين الثاااين: أن ًل يق ااد إًل املساا د، 

له يف الطرياب.  حي  ِّ

 وضوؤه وهو ف طريقه إذا انتقض 

أناه  -صالى هللا علياه وسالم-؛ يارجى أنه ًل لرج عال هاذا األمار؛ ألناه يتحقااب فياه قاول النايب إذا انتقل وضوؤه وهو يف طريقه
 خرج متطهراا مل بيته.

ف صالالة حيصل َلالا األجالر املرتتالب -األخت الكرمية تقول: هل املرأة إذا كانت ف مكة أو املدينة، ول تصل   ف احلرم  
 احلرم  

 : قالاه يف املديناة، علياه ال االة والساال ،  -صلى هللا عليه وسالم-أن صالة املرأة يف بيتها خري فا، وهذا النيب  تقرر عندانأوال 
 فاملرأة صالهتا يف بيتها خري فا.

املضالاعفة فياله خاصالة هالل  -سالوا  كالان مكالة أو املدينالة-: هالل احلالرم واليت فيها اإلجابة عن ه ا السؤال ،مس لة أخرى
 ابحلرم  الشريف   أو أهنما يعمان احلرم كامال  

صالى هللا -ف واساع يف هاذه املساألة، وقاد يإللام القاول ان ذلاك عاا  جلمياع احلار ، و اا يادل علاى ذلاك أن النايب على خاال
ملاااا كااان ان ًلا يف احلديبيااة كاااان ان ًلا خااارج احلاار ، فكاااان إذا أراد ال ااالة تقااد  فااادخل إىل احلاار ، ف االى، مث رجاااع إىل  -عليااه وساالم
 .-صلى هللا عليه وسلم-موضعه 

 الشريفني. أعم وأوسع مل املس ديل -كما هو معلو -واحلر  

  (00:40:05)تقول األخت الكرمية: يقولون: إن مكة واملدينة كلها حرم، 

 مكة واملدينة حر ، وهناك حدود معلومة فما.نعم، 
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وابهلل التوفياااب، ساابحانك اللهاام ربنااا وحبماادك، نشااهد أن ًل إلااه إًل أناا ، نسااتإلفرك ونتااوب إليااك، والسااال  علاايكم ورمحااة هللا 
 وبركاته.

 

 2018\9\29 هال املواف  1440حمرم  19 سبتلقاؤه يوم المت إ


