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 3 عمدة األحكام

 سادسالدرس ال
 بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني وصل هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني، أما بعد فهذا لقاٌء من اللقاءات اليت 
يف كتابه املبارك عمدة األحكام من كالم خري -رمحه هللا تعاىل ونفعنا هللا بعلومه–بد الغين املقدسي نتدارس فيها ما نقله احلافظ ع

 ابب الصفوف. -رمحه هللا تعاىل-واحلديث يف كتاب الصالة قال املؤلف  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم–األانم 

 ابُب الصُّفوف  

: )) َسوُّوا ُصُفوَفُكْم , فَإ نه  -صلى هللا عليه وسلم  -َقاَل : َقاَل َرُسوُل اَّلله   -رضي هللا عنه  -َعْن َأَنس  ْبن  َمال ٍك  - 72
ْن ََتَام  الصهالة  (( .  َتْسو يََة الصُُّفوف  م 

  لتسوون صفوفكم أو »يقول:  -صلى هللا عليه وسلم–قال مسعت رسول هللا  -رضي هللا عنهما–عن النعمان بن بشرٍي
يسوي صفوفنا حىت كأمنا يسوى هبا القداح, حىت  -صلى هللا عليه وسلم–وملسلم كان رسول هللا «  وووككمليخالفن هللا بني

عباد هللا لتسوون صفوفكم »إذا رأى أن قد عقلنا عنه مث خرج يوما فقام حىت إذا كاد أن يكرب رأى روالا ابدًيا صدره فقال: 
 « .أو ليخالفن هللا بني وووككم

  لطعام صنعته فأكل منه مث قال -صلى هللا عليه وسلم–أن ودته مليكة دعت رسول هللا -ضي هللا عنهر –عن أنس بن مالك
فقام رسول هللا صلى هللا عليه  من طول ما لبس فنضحته مباءقوموا فألصل لكم, قال أنس: فقمت إىل حصرٍي لنا قد اسود »

–, وملسلٍم أنه  فصلى لنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ركعتني مث انصرف وسلم وصففت واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا
 «.لفناصلى به وأبمه فأقامين عن ميينه وأقام املرأة خ -صلى هللا عليه وسلم

75 -  ُّ  -صلى هللا عليه وسلم  -َعْن َعْبد  اَّلله  ْبن  َعبهاٍس رضي هللا عنهما : َقاَل : )) ب تُّ ع ْنَد َخاَلِت  َمْيُمونََة . فَ َقاَم النهِب 
ي َفَأَقاَمين  َعْن ميَ ين ه  (( .  ُيَصل  ي م ْن اللهْيل  . فَ ُقْمُت َعْن َيَسار ه  . َفَأَخَذ ب َرْأس 

 الشرح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وذكر فيه مجلًة من األحاديث تدور حول بيان حكم تسوية الصفوف وبيان موقف  -رمحه هللا تعاىل–وهذا الباب عقده املؤلف 
 واحًدا أو كان أكثر من ذلك.املأموم من اإلمام سواء كان املأموم 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=243&idfrom=672&idto=977&bookid=52&startno=32#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=243&idfrom=672&idto=977&bookid=52&startno=32#docu
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َسوُّوا ُصُفوَفُكْم , َفإ نه َتْسو يََة الصُُّفوف  » -صلى هللا عليه وسلم–قال: قال رسول هللا -رضي هللا عنه–نقل عن أنس بن مالك 
ْن ََتَام  الصهالة    .«م 

 «سووا صفوفكم» -صلى هللا عليه وسلم –قوله: 

 هل هذا األمر للوجوب أم لالستحباب، على قولني: -رمحهم هللا تعاىل–الفقهاء فيه األمر بتسوية الصفوف، وقد اختلف 

 أنه للوجوب ويدل لذلك: الصحيح

 وهذا أمٌر، واألمر يقتضي الوجوب. «سووا صفوفكم» من ذلك يف قوله: -صلى هللا عليه وسلم –: أمره أوال

وسيأيت هذا احلديث معنا  «أو ليخالفن هللا بني وووككم» :-صلى هللا عليه وسلم–: الوعيد على من مل يسو الصف يف قوله اثنيا
 -إن شاء هللا تعاىل–

 «سووا صفوفكم » -صلى هللا عليه وسلم–قوله 

 فيه أنه يسن لإلمام أن يقول مثل ذلك، وقد جاءت السنة بصيغ، يسن لإلمام أن يقوهلا فيأيت هبذا مرة وهبذا مرة، منها:

 «.سووا صفوفكم»احلديث الذي معنا ما جاءت يف هذا  :الصيغة األوىل

 رواه أمحد« رصوا صفوفكم»: الصيغة الثانية

 رواه البخاري« أقيموا صفوفكم» :الصيغة الثالثة

 مسألة: ما املعترب يف تسوية الصفوف؟

الصغري يف  : العربة ابصطفاف املناكب واألكعب ، املناكب أعلى البدن واألكعب أسفل البدن. وأما االستواء على اإلصبعاجلواب
 --(( 05:14 -))@ كلمة غري مفهومة .....--القدم فهذا ليس معتربًا، ألن الناس خيتلفون يف طول القدم وقصرها لكن 

 االستواء ابملناكب واألكعب مت االستواء.

 مسألة: إذا وقف املأموم مع اإلمام وكان واحًدا هل يلزم أن يكون حماذًًي لإلمام أو أن يتأخر عنه؟

يشمل إذا كان املأموم  «سووا صفوفكم» -صلى هللا عليه وسلم–أن ظاهر السنة أنه يكون حماذًًي له ألن قول النيب  :اجلواب
 واحًدا مع اإلمام ويشمل ما لو كان املأموم أكثر من واحد خلف اإلمام.
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الصالة، فيه أن تسوية  فإن تسوية الصفوف من متام -صلى هللا عليه وسلم- --(( 06:45 -))@ كلمة غري مفهومة .... --
 الصفوف وتعديلها عالمة على متام الصالة وكماهلا وأن اعوجاج الصف نقٌص فيها

 «فإن تسوية الصفوف من َتام الصالة»وقوله: 

ذكر احلكم وهو األمر بتسوية الصفوف مث  -صلى هللا عليه وسلم–يف التعليم فنالحظ أنه  -صلى هللا عليه وسلم–فيه حكمة النيب 
 عدها العلة من هذا األمر وهي أهنا من متام الصالة، ذكر ب

يقول:  -صلى هللا عليه وسلم–قال مسعت رسول هللا  -رضي هللا عنهما–عن النعمان بن بشرٍي  -رمحه هللا تعاىل–مث نقل املؤلف 
فوفنا حىت كأمنا يسوي ص -صلى هللا عليه وسلم–وملسلم كان رسول هللا  «لتسوون صفوفكم أو ليخالفن هللا بني وووككم»

عباد هللا »يسوى هبا القداح، حىت إذا رأى أن قد عقلنا عنه مث خرج يوما فقام حىت إذا كاد أن يكرب رأى رجاًل ابدًًي صدره فقال: 
 . «لتسوون صفوفكم أو ليخالفن هللا بني وووككم

قال مسعت  -رضي هللا عنه–عمان بن بشري انتقل إىل احلديث يف هذا الباب وهو حديث الن -رمحه هللا تعاىل–نقول أن املؤلف 
–وملسلم يقول: كان رسول هللا  «لتسوون صفوفكم أو ليخالفن هللا بني وووككم »يقول:  -صلى هللا عليه وسلم–رسول هللا 

ا كاد أن يسوي صفوفنا حىت كأمنا يسوى هبا القداح، حىت إذا رأى أن قد عقلنا عنه مث خرج يوما فقام حىت إذ -صلى هللا عليه وسلم
 .«عباد هللا لتسوون صفوفكم أو ليخالفن هللا بني وووككم»يكرب رأى رجاًل ابدًًي صدره فقال: 

ملا بني يف سياق احلديث السابق الذي ذكره األمر بتسوية الصفوف وبيان من ذلك أورد معنا هنا  -رمحه هللا تعاىل–قلنا أن املؤلف 
 هذا احلديث ليبني عقوبة من مل يسو الصفوف.

 «لتسوون صفوفكم»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم–يف قوله: 

للقسم والتقدير وهللا لتسوون صفوفكم، وهذا احلديث من أدلة القول بوجوب تسوية الصفوف ألن النيب  «لتسوون»الالم يف قوله 
 أمر به وتوعد على خمالفته وقد سبقت اإلشارة لذلك. -صلى هللا عليه وسلم–

 «أو ليخالفن هللا بني وووككم»: -ليه وسلمصلى هللا ع–قوله 

الالم يف قوله ليخالفن للقسم والتقدير أو وهللا ليخالفن هللا بني وجوهكم، واختلف يف املراد بقوله وجوهكم فقيل املراد بذلك الوجوه 
بني » يل أن املراد بقوله يسوي وجهه بتحويله إىل قفاه، وق -عز وجل–حقيقًة ويكون املراد أن عقوبة من مل يسو الصف أن هللا 
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أي بني وجهات نظركم فيقول لكل واحٍد منكم وجهة فيحصل بذلك العداوة والبغضاء واختالف القلوب فتتفرقوا، وهذا  «وووككم
وهللا لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن هللا »قال:  -صلى هللا عليه وسلم–هو الصحيح يف املعىن. ويدل عليه رواية أيب داود أن النيب 

 «. قلوبكمبني

 «لتسوون صفوفكم أو ليخالفن هللا بني وووككم:»قوله

–فيه أن اجلزاء من جنس العمل فكما أن هذا الذي مل يستو يف الصف خالف املأمور فكان اجلزاء أن حيصل اخلالف والشقاق 
 -والعياذ ابهلل

 «أو ليخالفن هللا بني وووككم»ويف قوله: 

 والعياذ ابهلل–ذلك سبٌب لوقوع اخلالف وتنافر القلوب بياٌن بعقوبة عدم تسوية الصفوف وأن 

 «لتسوون صفوفكم أو ليخالفن هللا بني وووككم» -صلى هللا عليه وسلم–م قال النيب 

قلنا أن فيه أن اجلزاء من جنس العمل حيث توعد ملخالفة وجوههم كما أهنم اختلفوا يف صفوفهم وهذه عقوبة لعدم تسوية 
من قطع صفاا قطعه »عند أيب داود:  -صلى هللا عليه وسلم–أخرى دلت عليها نصوص منها قول النيب الصفوف، وهناك عقوابت 

–وقوله  «من وصل صفاا وصله هللا»: -صلى هللا عليه وسلم–ومنها فوات األجر العظيم وصلة هللا بعبده وصالته عليه لقوله  «هللا
 «.ون على الذين يصلون الصفوفإن هللا ومالئكته يصل»عند أمحد:  -صلى هللا عليه وسلم

  يسوي صفوفنا -صلى هللا عليه وسلم–وكان رسول هللا قوله: 

ميسح مناكبنا يف الصالة، وعند  -صلى هللا عليه وسلم–وقد جاء بكيفية ذلك يف صحيح مسلم عن أيب مسعود قال كان رسول هللا 
 يتخلل الصف من انحية إىل انحية ميسح صدوران ومناكبنا . -مصلى هللا عليه وسل–أيب داود من حديث الرباء قال كان رسول هللا 

 «كأمنا يسوي هبا قداح»قوله: 

حىت ال خيطي الرمية وفيه دليل على أن من السنة أن يتوىل اإلمام تسوية الصف  –(( 18:56 -))@ كلمة غري مفهومة ..... --
 -))@ كلمة غري مفهومة ..... --بني القول والفعل يف البيان ابألمر بذلك وبفعل األسباب املعينة عليه ففيه دليٌل على اجلمع 

19:44 ))– 

 «حىت إذا رأى أن قد عقلنا عنه»قوله: 
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كان يسوي الصفوف حىت إذا رأى أن   -صلى هللا عليه وسلم–عقلنا عنه أي فهمنا ما أمر به من التسوية وعملنا به واملعىن أنه 
 الصحابة قد فهموا ذلك وامتثلوا له ترك ذلك وعليه فاألمر ابلتسوية يف الصفوف ليس على إطالقة وإمنا يكون عند احلاجة إليه.

 «مث خرج يوما فقام حىت كاد أن يكرب»قوله: 

ة اإلحرام، وقد جاء عند البخاري من حديث أنس قال: أقيمت الصالة فيه أن تسوية الصفوف تكون بني إقامة الصالة وتكبري 
 «.أقيموا صفوفكم»فقال:  -صلى هللا عليه وسلم–فأقبل علينا رسول هللا 

أن ودته مليكة دعت -رضي هللا عنه–عن أنس بن مالك إىل احلديث الثالث يف الباب  -رمحه هللا تعاىل–مث انتقل املؤلف 
قوموا فألصل لكم, قال أنس: فقمت إىل حصرٍي لنا قد »لطعام صنعته فأكل منه مث قال -ليه وسلمصلى هللا ع–رسول هللا 

فصلى لنا  قام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وصففت واليتيم وراءه والعجوز من ورائناف من طول ما لبس فنضحته مباءاسود 
صلى به وأبمه فأقامين عن ميينه وأقام  -صلى هللا عليه وسلم–, وملسلٍم أنه  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ركعتني مث انصرف

 «.املرأة خلفنا

هي مليكة بنت مالك  ودته مليكةحلديث بيان موقف املأموم من اإلمام، وقوله: أن من إيراد هذا ا -رمحه هللا تعاىل–أراد املؤلف 
 األنصارية وهي جدة أنس من جهة أمه فهي أم أمه.

 «لطعام صنعته له»قوله: 

 من صنعته له دليٌل على أنه ينبغي إكرام أهل العلم والفضل.

  «فأكل منه»وقوله: 

فمع أنه الرجل  -صلى هللا عليه وسلم–ة هذه العجوز دليٌل على تواضعه وحسن خلقه لدعو  -صلى هللا عليه وسلم–ي تلبية النيب 
 وجد وقًتا يليب فيه دعوة هذه املرأة. -صلى هللا عليه وسلم–األول يف األمة وقائدها إال أنه 

 «فأكل منه مث قال قوموا فاألصل لكم»وقوله: 

هنا جاء تلبيًة لدعوة هذه املرأة أن أيكل  -صلى هللا عليه وسلم–أجله فالنيب فيه دليٌل على أنه ينبغي لإلنسان أن يبدأ مبا جاء من 
 من طعامها فبدأ بذلك مث بعد ذلك فعل الصالة.

 «فأكل منه» قوله:

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=243&idfrom=672&idto=977&bookid=52&startno=32#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=243&idfrom=672&idto=977&bookid=52&startno=32#docu
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مث صالته فلم يتوضأ دليٌل على أن الوضوء مما مست النار ال جيب. وأما ما ثبت عند مسلم من  -صلى هللا عليه وسلم–يف أكله 
فهو منسوٌخ حبديث جابر عند أيب داود قال:  «توضوا مما مست النار»قال:  -صلى هللا عليه وسلم–هريرة أن النيب حديث أيب 

 «.ترك الوضوء مما مست النار -صلى هللا عليه وسلم–كان آخر األمرين من رسول هللا »

 «فألصل لكم»قوله: 

 هلم فائدتني: -صلى هللا عليه وسلم–أي ألجلكم ويف صالته 

 : تعليمهم صفة الصالة عملًيا.وىلاأل

 : حلول الربكة يف بيتهم.الثانية

 كافأهم كما أكرموه.  -صلى هللا عليه وسلم–ويف هذا دليٌل كذلك على أن من السنة مكافأة من أحسن إليك مبا يناسب، فالنيب 

 «فقمت إىل حصرٍي لنا قد اسود من طوله ما لبس»قول أنس: 

 عف النخل.احلصري هو فراٌش منسوٌج من س

 «من طول ما لبس»وقوله: 

 أي من طول ما استعمل وهذا يدل على أن لبس كل شيٍء حبسبه.

  «فنضحته مباء»قوله: 

صلى هللا عليه –النضح هو الرش، وإمنا فعل أنس ذلك لتنظيف احلصري مما علق به الغبار وحنوه ولتليينه حىت يصلى عليه النيب 
 .-صلى هللا عليه وسلم–للنيب ، وكل ذلك إجالاًل وإكراًما -وسلم

 «وصففت أان واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا»قوله: 

اليتيم من بين آدم هو من مات أبوه قبل طفله، ومن احليوان اليتيم من ماتت أمه، ويف هذا بياٌن ملوقف املأمومني إذا كانوا أكثر من  
-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم–عنا فأنس واليتيم صفوا خلف النيب واحد من اإلمام، وأهنم يقفون خلفه. يف هذا احلديث الذي م

يصلي فجئت فقمت عن  -صلى هللا عليه وسلم–قام رسول هللا ويدل لذلك كذلك ما ثبت عند مسلٍم من حديث جابرٍ  قال: 
 .حىت أقامنا خلفه يساره فأخذ بيدي فأدارين حىت أقامين عن ميينه, مث واء وبار بن صخر فأخذ أبيدينا مجيعاا فدفعنا



 لشيخ / عمر القثمي ا – 3 –عمدة األحكام 

 

 

8 

 

 «وصففت أان واليتيم وراءه»ويف قول أنس: 

دليٌل على جواز وصافة الصيب يف صالة النفل وهو مذهب اجلمهور، واختلف الفقهاء هل تصح وصافة الصيب يف صالة الفريضة 
 على قولني:

 بدليل.: أهنا تصح للحديث الذي معنا وللقاعدة أن ما ثبت يف النفل ثبت يف الفرض إال الصحيح

 «والعجوز من ورائنا»قوله: 

صلى هللا –فيه أن املرأة إذا صلت مع الرجال فإن موقفها يكون خلفهم فإن كانت واحدة فإهنا تصلي خلفهم وال يشملها قول النيب 
 «صفال صالة ملنفرٍد خلف ال»: -صلى هللا عليه وسلم–ألن املراد بقول النيب  «ال صالة ملنفرٍد خلف الصف»: -عليه وسلم

هذا ملن كان جيد فرجًة يف الصف لكنه مل يتقدم إليها وإمنا صف لوحده، أما من كان معذوًرا سواًء كان معذوًرا شرًعا أو قدرًا فإن 
 صالته صحيحة.

 : املرأة، فاملرأة ال جيوز هلا شرًعا أن تصطف مع الرجال حىت لو وجدت فرجًة يف صف الرجال فإهنا تقوم لوحدها.املعذور شرعاا

: الرجل إذا دخل املسجد ومل جيد مكااًن له يف الصف املتقدم ومل جيد من يصف معه فهنا يصف لوحده فقد سار إىل واملعذور قدراا
، لكن املرأة إذا كانت يف مجاعة النساء وكانت جتد فرجًة يف الصف فإنه ال جيوز هلا -رمحه هللا تعاىل–هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 «.ال صالة ملنفرٍد خلف الصف»: -صلى هللا عليه وسلم–فعلت فالصحيح أن صالهتا ابطلة لقوله  أن تصف لوحدها ولو

 «والعجوز من ورائنا»ويف قوله: 

 فيه دليٌل على حرص الشريعة على سد أبواب الفتنة واالضطهاد.

 «وصففت أان واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا»ويف قوله: 

 لة مجاعة لكن بشرط أال يتخذ ذلك عادًة مستمرة.فيه دليٌل على جواز صالة الناف

 صلى به وأبمه -صلى هللا عليه وسلم–وملسلم أن رسول هللا ويف قوله: 

 أي أبم أنس وهي أم سلمة

 «فأقامين عن ميينه» وقوله:
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 أن موقف املأموم الواحد عن ميني اإلمام.

)) ب تُّ َعْن َعْبد  اَّلله  ْبن  َعبهاٍس رضي هللا عنهما : َقاَل : الباب فنقل إىل احلديث األخري يف هذا  -رمحه هللا تعاىل–مث انتقل املؤلف 
 ُّ ي َفَأَقاَمين  َعْن  -صلى هللا عليه وسلم  -ع ْنَد َخاَلِت  َمْيُمونََة . فَ َقاَم النهِب  ُيَصل  ي م ْن اللهْيل  . فَ ُقْمُت َعْن َيَسار ه  . َفَأَخَذ ب َرْأس 

 ميَ ين ه  (( .

 بت عند خالِت ميمونة قوله: يف

 وأخذ العلم عنه. -صلى هللا عليه وسلم–على مشاهدة صالة النيب  -رضي هللا عنه–إمنا ابت عند خالته حرًصا منه 

 بت عند خالِت ميمونةويف قوله: 

 دليٌل على جواز مبيت الرجل يف بيت حمارمه ما مل يكن يف ذلك ضرر أو إحراج.

 يصلي من الليل - عليه وسلمصلى هللا–فقام النِب قوله: 

من ترك  -رمحه هللا تعاىل–فيه مشروعية صالة الليل واستحباهبا ال سيما الوتر فإنه سنٌة مؤكدة ال ينبغي تركها فقد قال اإلمام أمحد 
 الوتر فهو رجل سوٍء ال ينبغي أن تقبل له شهادة.

 فقمت عن يسارهقوله: 

 م صالة املأموم الواحد عن يسار اإلمام على قولني:يف حك -رمحهم هللا تعاىل–اختلف الفقهاء 

والدليل على  -رحم هللا اجلميع–: أن الصالة صحيحة مع الكراهة وهو مذهب اجلمهور من احلنفية واملالكية والشافعية الصحيح
مل أيمرمها  -صلى هللا عليه وسلم–صحة الصالة حديث جابر السابق وحديث ابن عباس كذلك ووجه الداللة منهما أن النيب 

 ابستئناف الصالة مما يدل على أن الصالة صحيحة فلو كان الوقوف عن يسار اإلمام مبطل ألمرمها ابستئناف الصالة.

 فأخذ برأسي فأقامين عن ميينهقوله: 

 فيه عدة مسائل منها: 

 : يشرع لإلمام إذا وقف املأموم الواحد عن يساره أن حيوله ليكون عن ميينه.املسألة األوىل
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: أن اإلمام إذا أراد أن حيرك من وقف عن يساره فإنه يديره من ورائه ال من أمامه، ألنه لو أداره من أمامه لكان ذلك املسألة الثانية
 قاطًعا لصالته ومنقًصا ألجرها.

 : مشروعية احلركة يف الصالة ملصلحتها أو ملصلحة حتقيق اجلماعة.املسألة الثالثة

 ل على صحة مصافة الصيب الواحد.: فيه دلياملسألة الرابعة

: جواز الدخول يف أثناء الصالة مع املنفرد لتحصيل اجلماعة، ويتفرع من هذه مسألة وهي: أنه ال يشرتط لصحة املسألة اخلامسة
فلما دخل معه هنا مل ينو اإلمامة يف ابتداء الصالة  -صلى هللا عليه وسلم–اإلمامة أن ينوي اإلمام اإلمامة قبل دخول الصالة فالنيب 

 إماًما واستمر يف صالته. -صلى هللا عليه وسلم–ابن عباس كان النيب 

إن مد هللا  -إن شاء هللا تعاىل–إىل ابٍب جديد من أبواب كتاب الصالة وهو ابب اإلمامة أييت  -رمحه هللا تعاىل–مث انتقل املؤلف 
أن جيعل ما قلناه وما مت االستماع إليه حجًة لنا ال حجًة  -عاىلسبحانه وت–يف أعماران احلديث عنه يف الدرس القادم نسأل هللا 

 علينا وأن جيعله علًما انفًعا يعقبه عمٌل صاحل هو ويل ذلك والقادر عليه وهللا تعاىل أعلم.
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