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بسِم هللِا الرَّمحِن الرَّحيِم، احلمُد هلِل ربِ  العاملنَي، والصَّالُة والسَّالُم على نبيِ نا حممٍَّد وعلى آِلِه القارئ: 
يِن عبُد السَّالِم بُن تيميَة احلرَّاينُّ  يف كتاِبِه:  -رمَحُه هللُا تعاىل-وصحِبِه أمجعنَي، قاَل اإلماُم جمُد الدِ 

 ": صلَّى هللاُ عليِه وسلَّمَ رعيَِّة ِمن كالِم خرِي الربيَِّة "املُنتَقى يف األحكاِم الشَّ 
 َأبْ َواُب َصاَلِة اْْلََماَعِة 

ُصالةُهأكبُهُللاُهالشيخ:  ُأكب، ُللا ُأعظمُ ُاجلماعةُ ُ، ُاخلمسُ الصُ ُأحكامُ ُمن ُأحكامُ لوات ُمن لواتُالصُ ُ،
ُيهنادُ ُحيثُهُهاُمجاعةُ أدائُ ُوجوبُهُاخلمسُ  عليه ُوسل مُ -ُب ُ النُ ُعلىُذلكُأقوالُهىُهلا،ُوقدُدل  هُ،ُقولُه-صل ىُللاُه

ُاجلماعةُ ُ،ُصالةُهها،ُفلهاُشأنُ علىُفضلُ ُةُهالُ الدُ ُةُهتُاألدلُ ،ُوجاءُ األذانُهُعُ ،ُوهلاُشهر ُاملساجدُهُتُ يُ ه،ُوهلاُبهنُ وفعلُه
ُشأنُ  ُمجلةُ ُهلا ُهلا ُوهلذا ُاإلسالم، ُيقولُهُيف ُوهلذا ُاألحكام، ُفُهاملؤل ُ ُمن ُاجل  م اع ةُ أ ب ُ ": ة  ُص ال  ُيعين"و ابه ،:ُ
ُألحكامُصالةُ ُسيعقدُه  .اجلماعةُ ُأبواًب 

 
َهاالقارئ:  ثِ  َعَلي ْ  :ََبُب ُوُجوِِبَا َواحلَْ

َأثْ َقُل الصَّاَلِة َعَلى اْلُمَناِفِقنَي َصاَلُة ): -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  َعْن َأِب ُهَريْ َرةَ 
ًوا، َوَلَقْد َُهَْمُت َأْن آُمَر َبِ  تُ َقاَم، ُثَّ لصَّاَلِة ف َ اْلِعَشاِء َوَصاَلُة اْلَفْجِر، َوَلْو يَ ْعَلُموَن َما ِفيِهَما أَلَتَ ْوُُهَا َوَلْو َحب ْ

َيْشَهُدوَن الصَّاَلَة  َزٌم ِمْن َحَطٍب إىَل قَ ْوٍم َل آُمَر رَُجاًل فَ ُيَصلِ َي َِبلنَّاِس، ُثَّ َأْنطَِلَق َمِعي ِبرَِجاٍل َمَعُهْم حِ 
 ُمت ََّفٌق َعَلْيِه. (.فَُأَحرِ َق َعَلْيِهْم بُ ُيوََتُْم َِبلنَّارِ 

َلْوَل َما يف اْلبُ ُيوِت ِمْن النِ َساِء َوالذُّر ِيَِّة )قَاَل:  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َوأِلَمْحََد َعْن َأِب ُهَريْ َرَة َعْن النَِّبِ  
َياين ُُيَر ُِقوَن َما يف اْلبُ ُيوِت َِبلنَّارِ َأَقْمُت َصاَلَة   .(اْلِعَشاِء َوَأَمْرُت ِفت ْ

إىَل اْلَمْسِجِد، َفَسَأَل َرُسوَل اَّللَِّ  َأنَّ رَُجاًل َأْعَمى قَاَل: ََي َرُسوَل اَّللَِّ لَْيَس ِل قَاِئٌد يَ ُقوُدين  َأِب ُهَريْ َرَة َوَعنْ 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّ - َهْل َتْسَمُع )َأْن يُ َرخِ َص َلُه فَ ُيَصلِ َي يف بَ ْيِتِه، فَ َرخََّص َلُه، فَ َلمَّا َوىلَّ َدَعاُه فَ َقاَل:  -مَ َصلَّى اَّللَّ

 َواُه ُمْسِلٌم َوالنََّساِئيُّ.رَ  (فََأِجبْ )قَاَل: نَ َعْم، قَاَل:  (النِ َداَء؟
اِر َوِل قَاِئٌد َل ُياَلِئُمِِن فَ َهْل قُ ْلُت: ََي َرُسو »َوَعْن َعْمِرو اْبِن ُأمِ  َمْكُتوٍم قَاَل:  َل اَّللَِّ َأََن َضرِيٌر َشاِسُع الدَّ

َرَواُه  (.َما َأِجُد َلَك رُْخَصةً )قَاَل: نَ َعْم، قَاَل:  (َأَتْسَمُع النِ َداَء؟)َتَُِد ِل رُْخَصًة َأْن ُأَصلِ َي يف بَ ْيِِت؟ قَاَل: 
 .َأمْحَُد َوَأبُو َداُود َواْبُن َماَجهْ 

َها إلَّ ُمَناِفٌق َمْعُلوُم النِ َفاِق، َوَلَقْد َكاَن الرَُّجُل "َوَعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َمْسُعوٍد قَاَل:  َلَقْد رََأيْ تَ َنا َوَما يَ َتَخلَُّف َعن ْ
ِْمِذيَّ "اَم يف الصَّف ِ يُ ْؤَتى ِبِه يُ َهاَدى َبنْيَ الرَُّجَلنْيِ َحَّتَّ يُ قَ   .. َرَواُه اْْلََماَعُة إلَّ اْلُبَخاِريَّ َوالّتِ 
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ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َوَعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ    َصاَلُة اْْلََماَعِة تَ ْفُضُل َعَلى َصاَلةِ ): -َصلَّى اَّللَّ
المُالةُوالسُ هُعليهُالصُ ،ُوذلكُألنُ اجلماعةُ ُعلىُوجوبُصالةُ ُمةُهاملتقد ُ ُتُاألحاديثُهإىلُهنا،ُدلُ الشيخ: 

هُليسُعلىُأنُ ُ،ُويدلُ اجلماعةُ ُصالةُ ُدُ جمرُ ُاملقصودُهُهُليسُ علىُأنُ ُفنيُعليهم،ُويدلُ املتخل ُ ُبيوتُ ُهم ُبتحريقُ 
ُالص الة (:ُوهلذاُقالُ ُىُهلاُيفُاملسجد،يتُيهنادُ الُ ُمنُاجلماعةُ ُ،ُالُبدُ مجاعةُ ُصالةُ ُدُ جمرُ ُاملقصودُه ُ)الُيشهدون 

ُكانواُيفُبيتُ اسُويعتذرونُبهُمنُأّنُ النُ ُهُبعضُهماُيفعلُهُ"،ُوهبذاُيبطلُهمجاعةُ ُونُ :ُ"الُيصلُ وملُيقلُ  منُُمُإذا
ُمجاعةُ ُالبيوتُ  ُ"حنن ُفيتخلُ قالوا: ُالصُ " ُعن ُاملسجدُ فون ُيف ُأّنُ ُالة ُيُهزاعمني ُهبذا ُفضيلةُ ر ُدم ،ُاجلماعةُ ُكون

ُكذلكُفالُ  ُالواجبُ ُونُيفُالبيوتُمجاعةُ فونُويصلُ ذينُيتخلُ وليس ُهُهنبُ ،ُفينبغيُالتُ همُالفضيلةُهتُ وفات ُ ُقدُتركوا
ُكانُ ُاملنفردُ ُمنُصالةُ ُأفضلُهُاجلماعةُ ُصالةُ ُأنُ ُلذلك،ُصحيحُ  ُمرتبةُ ُ،ُلكنُالُتبلغُهيفُالبيتُهيُأفضلُهُولو

يُالُنُيصل ُ هُمُ ىُمعُ وصلُ ُالةُههُهذهُالصُ تُ ،ُوهلذاُمنُفات ُ ةُ يُ هذهُهلاُخاص ُ ُاتبةُهالرُ ُماعةُه،ُاجلاتبةُ الرُ ُاجلماعةُ ُصالةُ 
ُصالةُ ُأنُ ُوسبعُوعشرونُضعف ا،ُفاملقصودُهُهاُمخسُوعشرينُدرجةُ يتُسيأيتُذكرُهالُ ُرةُ املقدُ ُالفضيلةُ ُيدركُه

ُ.ُاُعظيمُ شأّنُهُاجلماعةُ 
ُاألعمىُقالُ  ُ:ُوهذا ُلك  ُاألعمىُوإنُ ُأنُ ُ،ُوالُبدُ رخصة ()الُأجده هُفإنُ ُاألعذارُ ُبعضُ ُقدُذكرُ ُكانُ ُُهذا

ُ.إىلُاملسجدُأييتُ ُأنُ ُمستطيعُ 
ُالن  داءُ وقوله:ُ ُاالخر :ُُ(؟)هلُتسمعه ُهوُمساعهُالن  داء،ُوهلذاُيفُاحلديث  ُاحلضور  ُوجوب  ُمناط  ُعلىُأن  يدل 

ُم نُعذر ( إال  ُفالُصالة ُلهُه ُعلىُاألحاديثُ ُ.)م نُمسع ُالن  داء ُفلمُأيت  ُالش وكان   تعليق  ُاقرأُ 
ُ

 : ىلرمَحُه هللاُ تعاالقارئ: بسِم هللِا الرَّمحِن الرَّحيِم، قاَل الشَّوكاينُّ 
  .احْلَِديُث الثَّاين يف إْسَناِدِه َأبُو َمْعَشٍر َوُهَو َضِعيفٌ 

ِفيِه َأنَّ الصَّاَلَة ُكلََّها ثَِقيَلٌة َعَلى  )َأثْ َقُل الصَّاَلِة َعَلى اْلُمَناِفِقنَي َصاَلُة اْلِعَشاِء َوَصاَلُة اْلَفْجِر(: هُ قَ ْولُ 
َا َكاَن اْلِعَشاُء َواْلَفْجُر  [54]التوبة: }َول َيَُْتوَن الصَّالَة ِإل َوُهْم ُكَساىَل{اْلُمَناِفِقنَي. َوِمْنُه قَ ْوله تَ َعاىَل:  َوِإَّنَّ

اِعي إىَل ت َ  ؛َأثْ َقَل َعَلْيِهْم ِمْن َغرْيُِِهَا ِة الدَّ رِْكِهْم ََلَُما؛ أِلَنَّ اْلِعَشاَء َوْقَت السُُّكوِن َوالرَّاَحِة، َوالصُّْبَح ِلُقوَّ
ِة الن َّْوِم.   َوْقَت َلذَّ

  ِمْن َمزِيِد اْلَفْضِل. :َأيْ  )َوَلْو يَ ْعَلُموَن َما ِفيِهَما(قَ ْولُُه: 
  ِفيِه مَجَاَعًة َوُهَو اْلَمْسِجِد. أَلَتَ ْوا اْلَمَحلَّ الَِّذي ُيَصلِ َيانِ  :َأيْ  )أَلَتَ ْوُُهَا(قَ ْولُُه: 

ُيهص لُ يهص لُ الشيخ:  ُف يهُ يهص لُ ُ،والفجرُهُ،ُيعين:ُالعشاءُهي انُ ي ان   ي ان 
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 َياِن ِفيِه مَجَاَعًة َوُهَو اْلَمْسِجِد.ُيَصلَّ القارئ: 
ًوا(قَ ْولُُه:  َبَة ِمْن  :َأيْ  )َوَلْو َحب ْ زَْحًفا إَذا َمنَ َعُهْم َماِنٌع ِمْن اْلَمْشِي َكَما يَ ْزَحُف الصَِّغرُي، َوِلْبِن َأِب َشي ْ

ْرَداِء:  ًوا َعَلى اْلَمَراِفِق َوالرَُّكبِ )َحِديِث َأِب الدَّ   .(َوَلْو َحب ْ
ُم َجَواُب اْلَقَسِم، َويف اْلُبَخاِريِ  َوَغرْيِِه:  )َوَلَقْد َُهَْمُت(قَ ْولُُه:   ،(َواَلَِّذي نَ ْفِسي بَِيِدِه َلَقْد َُهَْمتُ )الالَّ

 َواَْلَمُّ: اْلَعْزُم، َوِقيَل: ُدونَُه.
 ُعُقوبَِة ِبِِْتاَلِف اْلَماِل. َوِفيِه َجَواُز الْ ، َِبلتَّْشِديِد، يُ َقال: َحرََّقُه: إَذا ََبَلَغ يف ََتْرِيِقهِ  )فَُأَحرِ َق(قَ ْولُُه: 

َا َلْو َكاَنْت ُسنًَّة ََلْ يُ َهدَّْد تَ  َوَلْو  رُِكَها َِبلتَّْحرِيِق،َواحْلَِديُث اْسَتَدلَّ ِبِه اْلَقائُِلوَن ِبُوُجوِب َصاَلِة اْْلََماَعِة؛ أِلََّنَّ
َوَمْن َمَعُه. َوُيُِْكُن َأْن يُ َقاَل: إنَّ  -اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّى -اَنْت قَاِئَمًة َِبلرَُّسوِل َكاَنْت فَ ْرَض ِكَفايٍَة َلكَ 

ِض اْلِكَفايَِة. قَاَل الت َّْهِديَد َِبلتَّْحرِيِق اْلَمْذُكوِر يَ َقُع يف َحقِ  َترِِكي فَ ْرِض اْلِكَفايَِة ِلَمْشُروِعيَِّة ِقَتاِل َترِِكي فَ رْ 
َا ُيْشرَُع  احْلَاِفُظ: َوِفيِه َنَظٌر؛ أِلَنَّ  التَّْحرِيَق الَِّذي يُ ْفِضي إىَل اْلَقْتِل َأَخصُّ ِمْن اْلُمَقاتَ َلِة، َوأِلَنَّ اْلُمَقاتَ َلَة إَّنَّ

 ِفيَها إَذا ََتَاأَلَ اْْلَِميُع َعَلى الّتَِّْك.
  :َوَقْد اْختَ َلَفْت َأقْ َواُل اْلُعَلَماِء يف َصاَلِة اْْلََماَعةِ 

ِر ْوزَاِعيُّ َوِإْسَحاُق َوَأمْحَُد َوَأبُو ثَ ْوٍر َواْبُن ُخَزُْيََة َواْبُن اْلُمْنِذِر َواْبُن ِحبَّاَن َوَأْهُل الظَّاهِ َفَذَهَب َعطَاٌء َواأْلَ 
َا فَ ْرُض َعنْيٍ.  :َومَجَاَعٌة، َوِمْن َأْهِل اْلبَ ْيتِ   فَ بَ ْعُضُهْم  َواْختَ َلُفواَأبُو اْلَعبَّاِس إىَل َأَّنَّ

 كفايةُ ُُالُفرضُهُعنيُ ُاُفرضُهابنُتيميةُيرىُأّنُ ُع ب اسُ أ بهوُالُ الشيخ: 
:ُأ بهوُال ع ب اسُ هُيقول:ُ"كأنُ طالب:  ُال ب  ي ت  ل  ُأ ه   إليكُللاُهُ"ُأحسنُ و م ن 
 نعمالشيخ: 
.القارئ:  َا فَ ْرُض َعنْيٍ  إىَل َأَّنَّ
ُال ب  ي تُ أيشُعندك؟ُيقول:ُالشيخ:  ل  ُأ ه   ُ؟و م ن 
 أ بهوُال ع ب اسُ طالب: 
 ؟تُ كذاُجاءُ الشيخ: 
:ُأ بهوُال ع ب اسُ نقطتني،ُُبعدُ ُتُ جاءُ طالب:  ُال ب  ي ت  ل  ُأ ه   و م ن 
:ُأ بهوُالشيخ:  ُال ب  ي ت  ل  ُأ ه   اسهاُوأبوُالعبُ ،ُهوُقرأُ ال ع ب اسُ و م ن 
ُُعنده؟"ُحّت ُأ بهوُال ع ب اسُ اهرُ"الظُ طالب: 
 إيالقارئ: 
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ُعندهمُعندهمُصحالشيخ: 
ُاسُكذاأبوُالعبُ القارئ: 
ُكم ُ ُ..لكنُقالالشيخ:   لُالعبارةنعم
.القارئ:  َا فَ ْرُض َعنْيٍ  إىَل َأَّنَّ
 قَاَل: ِهَي َشْرطٌ فَ بَ ْعُضُهْم  َواْختَ َلُفوا
ُال ب  ي تُ "الشيخ:  ل  ُأ ه  ُال ب  ي تُ "ُاقرأُ"و م ن  ل  ُأ ه  ُ"و م ن 
. َواْختَ َلُفوا، فَ بَ ْعُضُهْم قَاَل: ِهَي َشْرٌط، رُِويَ القارئ:  َا فَ ْرُض َعنْيٍ  َوِمْن َأْهِل اْلبَ ْيِت َأبُو اْلَعبَّاِس إىَل َأَّنَّ

َا فَ ْرُض َعنْيٍ َغرْيُ َشْرٍط. َوَذَهَب  ،تَِبَعُه، َورُِوَي ِمْثُل َذِلَك َعْن َأمْحَدَ  َذِلَك َعْن َداُود َوَمنْ  َوقَاَل اْلَباُقوَن: إَّنَّ
ِمنَي ِمْن َأْصحَ  قَاَل اِبِه، َوِبِه الشَّاِفِعيُّ يف َأَحِد قَ ْولَْيِه، قَاَل احْلَاِفُظ: ُهَو ظَاِهُر َنصِ ِه َوَعَلْيِه مُجُْهوُر اْلُمتَ َقدِ 

َا ُسنٌَّة، َوهُ  َا فَ ْرُض ِكَفايٍَة، َوَذَهَب اْلَباُقوَن إىَل َأَّنَّ َو قَ ْوُل زَْيِد ْبِن َعِليٍ  َكِثرٌي ِمْن اْلَماِلِكيَِّة َواحْلََنِفيَِّة إىَل َأَّنَّ
َهَب َماِلٌك َوَأبُو َحِنيَفَة. َوَأَجابُوا َعْن َحِديِث َواَْلَاِدي َواْلَقاِسِم َوالنَّاِصِر َواْلُمَؤيَِّد َبََِّللَِّ َوَأِب طَاِلٍب، َوِإلَْيِه ذَ 

  :اْلَباِب ِبَِْجِوبَةٍ 
َ َذِلَك ِعْنَد الت ََّوعُِّد َكَذا قَاَل اْبُن َبطَّالٍ  َا َلْو َكاَنْت َشْرطًا َأْو فَ ْرًضا لََبنيَّ ُ -َورُدَّ ِِبَنَُّه  ،اأْلَوَُّل: َأَّنَّ َصلَّى اَّللَّ

َياِن.قَ  -َعَلْيِه َوَسلَّمَ   ْد َدلَّ َعَلى ُوُجوِب احْلُُضوِر َوُهَو َكاٍف يف اْلب َ
 -َوَسلَّمَ وآله َعَلْيِه  َصلَّى اَّللَُّ -ِلَكْونِِه  َلى ِخاَلِف اْلُمدََّعى َوُهَو َعَدُم اْلُوُجوبِ عَ َوالثَّاين: َأنَّ احْلَِديث َيُدلُّ 

َوِفيِه َأنَّ تَ رَْكُه ََلَا َحاَل التَّْحرِيِق َل  َهمَّ َِبلت ََّوجُِّه إىَل اْلُمَتَخلِ ِفنَي، َوَلْو َكاَنْت اْْلََماَعُة فَ ْرًضا َلَما تَ رََكَها.
ْمَكانِ   آَخرِيَن قَ ْبَل التَّْحرِيِق َأْو بَ ْعَدُه.  مَجَاَعةٍ  َأْن يَ ْفَعَلَها يف َيْستَ ْلزُِم الّتََّْك ُمْطَلًقا إلِِ

َا اْلُمَراُد: اْلُمَباَلَغُة،  الثَّاِلُث: قَاَل اْلَباِجيُّ  رَبَ َوَرَد َمْورَِد الزَّْجِر، َوَحِقيَقُتُه َغرْيُ ُمَراَدٍة، َوِإَّنَّ َوَغرْيُُه: إنَّ اْلَْ
مْجَاُع َعَلى َمْنِع ُعُقوبَِة اْلُمْسِلِمنَي  ،َها إلَّ اْلُكفَّارُ ب ُ َل يُ َعاق َ  يُدُهْم ِبُعُقوبَةٍ َويُ ْرِشُد إىَل َذِلَك َوعِ  َوَقْد انْ َعَقَد اإْلِ

َذِلَك َجائًِزا، َعَلى َأنَُّه َلْو ُفِرَض َأنَّ  ِبَذِلَك. َوُأِجيَب ِبَِنَّ َذِلَك َوَقَع قَ ْبَل ََتِْرمِي الت َّْعِذيِب َِبلنَّاِر، وََكاَن قَ ْبلَ 
 ا الت ََّوعَُّد َوَقَع بَ ْعَد التَّْحِرمِي َلَكاَن ُُمَصِ ًصا َلُه فَ َيُجوُز التَّْحرِيُق يف ُعُقوبَِة َتِرِك الصَّاَلِة. َهذَ 

ُهْم. قَاَل َوَلْو َكاَن َواِجًبا َلَما َعَفا َعن ْ  ،لَِتْحرِيِقِهْم بَ ْعَد الت َّْهِديدِ  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -الرَّاِبُع: تَ رُْكُه 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -احْلَِديِث ُحجٌَّة؛ أِلَنَُّه ِعَياٌض َوَمْن تَِبَعُه: لَْيَس يف  : َوَلْو  َهمَّ َوََلْ يَ ْفَعْل. -َصلَّى اَّللَّ زَاَد الن ََّوِويُّ

يَ ُهمُّ إلَّ ِبَا ََيُوُز َلُه ِفْعُلُه َلْو فَ َعَلُه، َوالّتَُّْك َكاَنْت فَ ْرَض َعنْيٍ َلَما تَ رََكُهْم. َوتَ َعقََّبُه اْبُن َدِقيِق اْلِعيِد ِِبَنَُّه َل 
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ِلْحِتَماِل َأْن َيُكونُوا انْ َزَجُروا ِبَذِلَك، َعَلى َأنَّ ِرَواَيَة َأمْحََد الَِِّت ذََكرَها  ؛َل َيُدلُّ َعَلى َعَدِم اْلُوُجوبِ 
 اْلُمَصنِ ُف ِفيَها بَ َياُن َسَبِب الّتَِّْك. 

َل َيْشَهُدوَن )اِمِس: َأنَّ الت َّْهِديَد ِلَقْوٍم تَ رَُكوا الصَّاَلَة رَْأًسا َل جُمَرََّد اْْلََماَعِة، َوُهَو َضِعيٌف؛ أِلَنَّ قَ ْوَلُه: اْلَْ 
 يف اْْلََماَعِة. :َأيْ  (اْلِعَشاُء يف اْْلَْمعِ )َويف ِرَواَيٍة أِلَمْحََد َعْن َأِب ُهَريْ َرَة:  ،َل َُيُْضُرونَ  :ِبَْعَن  (الصَّاَلةَ 

َتِهنَيَّ رَِجاٌل َعْن تَ رِْكِهْم اْْلََماَعاِت َأْو أَلَُحر َِقنَّ بُ ُيوََتُمْ )َوِعْنَد اْبِن َماَجْه ِمْن َحِديِث ُأَساَمَة:    .(لَيَ ن ْ
ثِ  َعَلى ُُمَاَلَفِة َأْهِل  ِْلُُصوِص تَ ْرِك  النِ َفاِق َوالتَّْحِذيِر ِمْن التََّشبُِّه ِِبِْم َل السَّاِدُس: َأنَّ احْلَِديَث َوَرَد يف احلَْ

 اْْلََماَعِة، ذََكَر َذِلَك اْبُن اْلُمِنرِي. 
َعاِد اِلْعِتنَ  لِيُل، َوتُ ُعقِ َب َِبْسِتب ْ يِب اْلُمَناِفِقنَي اِء بَِتْأدِ السَّاِبُع: َأنَّ احْلَِديَث َوَرَد يف َحقِ  اْلُمَناِفِقنَي َفاَل يَِتمُّ الدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َوِبَِنَُّه  ، َصاَلَة ََلُمْ َعَلى تَ رِْكِهْم اْْلََماَعَة َمَع اْلِعْلِم ِِبَنَُّه َل  ُهْم َوَعْن   -َصلَّى اَّللَّ َكاَن ُمْعِرًضا َعن ْ
َوتَ َعقََّب َهَذا الت ََّعقَُّب  .(نَّ حُمَمًَّدا يَ ْقُتُل َأْصَحابَهُ َل يَ َتَحدَُّث النَّاُس إ)ُعُقوبَِتِهْم َمَع ِعْلِمِه ِبَطِويَِّتِهْم، َوقَاَل: 

ادََّعى َأنَّ تَ ْرَك ُمَعاقَ َبِة اْلُمَناِفِقنَي َكاَن َواِجًبا َعَلْيِه َوَل َدلِيَل َعَلى َذِلَك،  ِِبَنَُّه َل يَِتمُّ إلَّ إنِ  اْبُن َدِقيِق اْلِعيدِ 
ُهمْ    َما َيُدلُّ َعَلى ُوُجوِب تَ ْرِك ُعُقوبَِتِهْم.َولَْيَس يف إْعَراِضِه َعن ْ

يف َصْدِر  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - اْلُمَناِفِقنَي ِلَقْوِلِه قَاَل يف اْلَفْتِح: َواَلَِّذي َيْظَهُر ِل َأنَّ احْلَِديَث َوَرَد يف 
"؛ أِلَنَّ إلَْ  (..َلْو يَ ْعَلُموَن.): -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -ِلَقْوِلِه وَ  ،(َأثْ َقُل الصَّاَلِة َعَلى اْلُمَناِفِقنيَ )احْلَِديِث: 

 َهَذا اْلَوْصَف يَِليُق ِِبِْم َل َِبْلُمْؤِمِننَي، َلِكنَّ اْلُمَراَد: نَِفاُق اْلَمْعِصَيِة َل نَِفاُق اْلُكْفِر.
َل َيْشَهُدوَن )َوقَ ْولُُه يف َحِديِث ُأَساَمَة:  (َل َيْشَهُدوَن اْلِعَشاَء يف اْْلَْمعِ ): ى َذِلَك قَ ْولُُه يف ِرَوايَةٍ َوَيُدلُّ َعلَ 

ُثَّ آِت قَ ْوًما ُيَصلُّوَن يف بُ ُيوَِتِْم )َوَأْصَرُح ِمْن َذِلَك َما يف ِرَواَيِة َأِب َداُود َعْن َأِب ُهَريْ َرَة:  (اْْلََماَعاتِ 
فَ َهَذا َيُدلُّ َعَلى َأنَّ نَِفاقَ ُهْم نَِفاُق َمْعِصَيٍة َل نَِفاُق ُكْفٍر؛ أِلَنَّ اْلَكاِفَر َل ُيَصلِ ي يف بَ ْيِتِه  (لَْيَسْت ِِبِْم ِعلَّةٌ 

َا ُيَصلِ ي يف اْلَمْسِجِد رََِيًء َوُُسَْعًة، فَِإَذا َخاَل يف بَ ْيتِ  ُ تَ َعاىَل ِمْن اْلُكْفرِ   هِ إَّنَّ   َواِلْسِتْهَزاِء.َكاَن َكَما َوَصَفُه اَّللَّ
ُعوا النِ َداَء َجاَز َلَُ  ُْم إَذا ُسَِ ْم التََّخلُُّف َعْن قَاَل الطِ يِبُّ: ُخُروُج اْلُمْؤِمِن ِمْن َهَذا اْلَوِعيِد لَْيَس ِمْن ِجَهِة َأَّنَّ

َوَيُدلُّ َعَلى َذِلَك قَ ْوُل  ،ِمْن ِصَفاِت اْلُمَناِفِقنيَ اْْلََماَعِة، َبْل ِمْن ِجَهة َأنَّ التََّخلَُّف لَْيَس ِمْن َشْأَِّنِْم َبْل ُهَو 
َنا َوَما يَ َتَخلَُّف َعْن اْْلََماَعِة إلَّ ُمَناِفقٌ "اْبِن َمْسُعوٍد اْْلِت:  َبَة َوَسِعيُد ْبُن "َلَقْد رََأيْ ت َ . َوَأْخَرَج اْبُن َأِب َشي ْ

َثِِن ُعُموَمِِت ِمْن اأْلَْنَصاِر قَ َمْنُصوٍر ِبِِْسَناٍد َصِحيٍح َعْن ُعَمرْيِ ْبِن أَ  -اُلوا: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َنٍس قَاَل: َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   اْلِعَشاَء َواْلَفْجَر. :يَ ْعِِن  (َشِهدُُهَا ُمَناِفقٌ يَما ): -َصلَّى اَّللَّ
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اأْلَْمِر ُثَّ ُنِسَخْت، َحَكى َذِلَك اْلَقاِضي ِعَياٌض. قَاَل احْلَاِفُظ: الثَّاِمُن: َأنَّ َفرِيَضَة اْْلََماَعِة َكاَنْت يف َأوَِّل 
َوَيُدلُّ َعَلى  َوُيُِْكُن َأْن يَ تَ َقوَّى لِثُ ُبوِت النَّْسِخ َِبْلَوِعيِد اْلَمْذُكوِر يف َحقِ ِهْم َوُهَو التَّْحرِيُق َِبلنَّاِر. قَاَل:

 تَ ْفِضيِل َصاَلِة اْْلََماَعِة َعَلى َصاَلِة اْلَفذِ  َكَما َسَيْأِت؛ أِلَنَّ اأْلَْفَضِليََّة تَ ْقَتِضي النَّْسِخ اأْلََحاِديُث اْلَوارَِدُة يف 
 اِلْشِّتَاَك يف َأْصِل اْلَفْضِل َوِمْن َلزِِم َذِلَك اْْلََواِز.

َوتُ ُعقِ َب ِبَِنَّ اأْلََحاِديَث ُمَصر َِحٌة َِبْلِعَشاِء َواْلَفْجِر  ،التَّاِسُع: َأنَّ اْلُمَراَد َِبلصَّاَلِة اْْلُُمَعُة َل ََبِقي الصََّلَواتِ 
َا اْْلُُمَعُة  ،َكَما يف َحِديِث اْلَباِب َوَغرْيِهِ  َوَل يُ َنايف َذِلَك َما َوَقَع ِعْنَد ُمْسِلٍم ِمْن َحِديِث اْبِن َمْسُعوٍد َأَّنَّ

ِد اْلَواِقَعِة َكَما َأشَ  .ِلْحِتَماِل تَ َعدُّ  اَر إلَْيِه الن ََّوِويُّ َواْلُمِحبُّ الطَّرَبِيُّ
 .َولِْلَحِديِث فَ َواِئُد لَْيَس َهَذا حَمَلَّ َبْسِطَها، َوَسَيْأِت التَّْصرِيُح ِبَا ُهَو احْلَقُّ يف َصاَلِة اْْلََماَعةِ 

 املستعانُللاُهالشيخ: 
 اناحلديثُالثُ ُبعدُانتقلُ ُثُ القارئ: 
فََأْعَدُل اأْلَقْ َواِل َوَأقْ َرُِبَا إىَل الصََّواِب َأنَّ اْْلََماَعَة ِمْن السَُّنِن اْلُمؤَكََّدِة  :قالُ ُ،صفحاتُ ُبعدُ ُقالُ طالب: 

َا فَ ْرُض َعنْيٍ َأْو ِكَفايٍَة َأْو َشرْ ؤُ ا َأْمَكَن إلَّ حَمُْروٌم َمشْ الَِِّت َل ُيُِلُّ ِباَُلَزَمِتَها مَ  ِة الصَّاَلِة وٌم، َوَأمَّا َأَّنَّ ٍط ِلِصحَّ
 َفاَل.

 .األخيُهُهُههذاُرأيُهالشيخ: 
 هوترجيحُهُهُههذاُرأيُهالقارئ: 
،ُةُ والفعليُ ُةُ القوليُ ُب ُ النُ ُةُ لسنُ ُرُهللاُالعظيم،ُاملتدب ُ ُللاُالعظيم،ُسبحانُ ُعلىُاجلميع،ُسبحانُ ُللاُ ُرمحةُهالشيخ: 

ُواجبةُ واجبةُ ُاجلماعةُ ُصالةُ ُأبنُ ُةُالُيشكُ أيُواملذهبيُ دُعنُالرُ املتجر ُ  ُعلىُأعيانُ ُ، جالُالر ُ ُعلىُاألعيان،
ُالوجوهُ ُمعُ ُ،للاُفنيُالقادرين،ُسبحانُ املكلُ  ُابنُمسعودُ الصُ ُاجلاريُمنُفعلُ ُالعملُ ُومعُ ُهذه :ُحابة،ُهذا

اُمسلم اُفليحافظُ ُيلقىُللاُ ُأنُ ُهُهنُسرُ "مُ  ُُ".ىُهبنُ نادُ يهُُحيثُهُاخلمسُ ُلواتُ الصُ ُعلىُهذهُ ُغد 
ىُللاُعليهُصلُ -ُب ُ ةُالنُ سنُ ُ،ةُ نُ ودالالتُالسُ ُةُ نُ السُ ُرونقُ ُبُهذهُ يفُاحلقيقةُتُهُقديراتُهوالتُ ُوهذهُاالحتماالتُه

قيمتهاُُ-يفُاحلقيقة-ُذهبُهاهرةُتُهالظُ ُةُ علىُاألدلُ ُاالحتماالتُ ُ،ُإدخالُهوأقواله،ُهذهُاالحتماالتُهُ-مُ وسلُ 
هاُوماُبفقدُعظمتُ ُصوصُههذهُالنُ ُتصبحُهُوهذهُاألقوالُ ُهذهُاالحتماالتُ ُتهاُالعظيمة،ُفبعدُ وروعتهاُودالل

،ُولكنُينبغيُتقدميُماُهوُللاُهُشاءُ ُإنُ ُللحق ُ ُاوطالبُ ُامنُاملختلفنيُجمتهدُ ُالكلُ ُكانُ ُُها،ُوإنُ عليهُظاهرُهُدلُ 

هوُُاهرُ الظُ ُأنُ ُهُالُشكُ وفعلُصحابتُ ُب ُ النُ ُوالعملُاجلاريُمنُفعلُ ُهذهُاألحاديثُ ُ،ُفظاهرُهليلُ الدُ ُظاهرُه
ُ.املستعانُهُ،ُوللاُهاجلماعةُ ُصالةُ ُوجوبُه
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ُ.املستعانُهُ،ُللاُههمُدرجةُالواجبُأوُهيُواجبةُ عندُ ُدةُهاملؤكُ ُةُهنُ والسُ 

 
 


