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احلّد هلل رب افًادغ ،وأصٓد أن ال إفه إال اهلل وحده ال رشيك فه ،ويل ادتَغ،
وأصٓد أن حمّدً ا ظبده ورشوفه صذ اهلل ظِٔه وظذ آفه وأصحابه ومن اهتدى هبداه إػ
يوم افدين .أما بًد:
ؾَد حهل تَهر وتٍريط من ـثر من افْاس يف تسوية افهٍوف يف افهالة من
ذفك ظدم شد افٍرج واخلِل افتي يدخل مْٓا افنٔىان ،وإذا حاول احلريص ظذ شدِّ
تِك افٍرجة واخلِة بْٔه وبغ أخٔه باالؿساب ٍٕر ،وابتًد مْه اآلخر ،وربام محل ظِٔه يف
ٍٕسه ،وال حول وال ؿوفة إال باهلل.
وؿد أمر افْبي ﷺ وحث ظذ تسوية افهٍوف يف افهالة يف أحاديث ـثرة ،مما
هلل ـتابة هذه افرشافة ادختكة ادٌٔة ب٘ذن اهلل ،وأشّٔتٓا
يٗـد أمه ٔة ذفك ،وؿد يٌ ا ُ
وتْبٔٓا فٌِاؾل ،وهي يف
تًِٔام فِجاهل،
"تدوين الؽف ببقان كقػقة تسوية الصف";
ً
ً
ٍٕس افوؿت تذـر إلخواين ادٗمْغ بنٖن هذه افنًرة افًئّة ،وادسٖفة ادّٓة،
وافذـرى تٍْع ادٗمْغ .وؾق اهلل اجلّٔع دا حيبه ويرضاه.
ـتبه :أبو ظبدالرمحن مجقل بن ظبده بن قايد الصؾوي
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أقول مستعقـًا باهلل:
روى افبخاري ( ،)834ومسِم ( )544من حديث إٔس بن مافك  ،ظن افْبي
ِ
ِ ِ
الصال َِة» .هذا فٍظ
الص ُػوف م ْن إِ َق َامة َّ
ﷺ ،ؿالَ « :ش ُّووا ُص ُػو َفؽ ُْمَ ،فنِ َّن ت َْس ِو َي َة ُّ
ِ
الص َال ِة».
افبخاري ،وظْد مسِم« :م ْن َتَ َا ِم َّ
 ،ؿال :ـان افْبي ﷺ يّسح صدورٕا يف افهالة
ويف حديث افزاء بن ظازب
من هاهْا إػ هاهْا ،ؾَٔولَ « :ش ُّووا ُص ُػو َفؽ ُْمََ ،ل َ َْتتَؾِ ُػوا َفتَخْ تَؾِ َ
هلل
ف ُق ُؾو ُبؽُم ،إِ َّن ا َ
ف ْالَو ِل –أو قال :الص ُػ ِ
ون ظ َذ الص ِ
ِ
وفَ -و َم ْن َمـَ َح َمـ ِ ْق َح َة َو ِر ٍق َأ ْو َل َب ٍن،
ُّ
ْ
َّ
َو َمالئ َؽ َت ُه ُي َص ُّؾ َ َ

َأ ْو َأ ْهدَ ى ُز َقا ًقا َف ُف َو ِظدْ ُل َر َق َب ٍة».

رواه ظبدافرزاق ( ،)3542وافدارمي وابن حبان ،وإشْاده صحٔح.
غ
ويف حديث أيب أمامة  ،ؿال :ؿال رشول اهلل ﷺَ « :ش ُّووا ُص ُػو َفؽ ُْمَ ،و َحا ُذوا َب ْ َ
َمـَاكِبِؽ ُْمَ ،ولِقـُوا ِِف َأ ْي ِدي إِ ْخ َواكِؽ ُْمَ ،و ُشدُّ وا َْ
اْل َؾ َل؛ َفنِ َّن َّ
ان َيدْ ُخ ُل فِ َقِل َب ْقـَؽ ُْم بِ َؿـ ِْز َل ِة
الش ْق َط َ
ْ ِ
ف» يًِْيَ :أو َالد َّ ِ
افه ٌَ َار.
افو ْٖن ِّ
ْ َ
الـَ َذ َ ْ
رواه أمحد ( )33374وؽره ،ويف شْده ؾرج بن ؾوافة ،ضًٔف ،فَُّْه حديث
حسن فٌره ،وؿد صححه األفباين يف "صحٔح اجلامع" (.)2951
ويف "افهحٔحة" فِنٔخ األفباين

(« :)854أققؿوا الصػوف ،فنكِل تصػون

كصػوف ادالئؽة ،حاذوا بغ ادـاكب ،وشدوا اْلؾل ،وَل تذروا فرجات الشقطان ،ومن
وصل ص ًػا وصؾه اهلل».
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بغ افنٔخ األفباين

إٔه جاء ظن أيب صجرة ـثر بن مرة احلرضمي مرؾو ًظا ،وأبو

ً
موصوال بذـر ظبداهلل بن
صجرة تابًي ثَة; ؾٓو مرشل ،ثم ؿال :وفَُّْه ؿد ثبت ظْه
ؾهح احلديث واحلّد هلل; وفذفك خرجته يف "صحٔح أيب داود"
ؾٔه،
َّ

ظّر
(.)783اهـ

وهو يف افسْن ( ،)777بٍِظ« :أققؿوا الصػوف ،وحاذوا بغ ادـاكب ،وشدوا
اْلؾل ،ولقـوا بليدي إخواكؽم ،وَل تذروا فرجات لؾشقطان ،ومن وصل ص ًػا وصؾه
اهلل ،ومن قطع ص ًػا قطعه اهلل» .شْده صحٔح.
ؿوفه (لقـوا بليدي إخواكؽم) ؿال أبو داود :إذا جاء رجل إػ افهف ،ؾذهب
يدخل ؾٔه ؾْٔبٌي أن ُيِغ فه ـل رجل مُْبٔه ،حتى يدخل يف افهف.
ي ُرـم من
ؿال صاحب "ظون ادًبود" :ويهح أن يُون ادراد :فْٔوا بٔد من ُ
افهف ،أي :واؾَوه وتٖخروا مًه فِتُزيِوا ظْه وصّة االٍٕراد خِف افهف.اهـ
أؿول :األول أؿوى; ألن حديث االجسار ال يهح.
وؿوفه (ومن قطع ص ًػا) أي :بٖن يًَد بغ افهٍوف بال صالة ،أو يّْع افداخل
من افدخول يف افٍرجات.
ويف حديث أيب مسًود افبدري  ،ؿال :ـان رشول اهلل ﷺ يّسح مْاـبْا يف
افهالة ،ويَولْ « :اشت َُوواَ ،و ََل َ َْتتَؾِ ُػواَ ،فتَخْ تَؾِ َ
ف ُق ُؾو ُبؽ ُْم» .رواه مسِم ( )543وؽره.

تدوين اللف

7

َاخل ْذ ِ
افن ْٔ َى َ
ان َيت َ
وظن ظبداهلل بن مسًود  ،ؿالَ :ش ُّووا ُص ٍُو َؾُ ُْم َؾِ٘ َّن َّ
ف،
َخ َِّ ُِ َٓا ـ ْ َ
اخل ْذ ِ
ِ
ف.
َأ ْو َـ َٖ ْو َالد ْ َ
ؾٓذه األوامر تدل ظذ وجوب تسوية افهٍوف يف افهالة ،ومما يَول ذفك افوظٔد
 ،ؿال :شًّت رشول اهلل ﷺ يَولَ « :لت َُس ُّو َّن

ادذـور يف حديث افًْامن بن بنر
ص ُػو َفؽُمَ ،أو َلقخَ الِ َػن اهللُ بغ وج ِ
وهؽ ُْم».
َّ َ ْ َ ُ ُ
ُ
ْ ْ ُ

رواه افبخاري ( ،)828ومسِم ( )547ويف بًض ضرؿه.
ظْد أيب داود وأمحد وؽرمها« :بغ قؾوبؽم» .ويف حديث أيب مسًود افذي ؿبِه:
«فتختؾف قؾوبؽم».
ؿال ابن األثر

يف ؿوفه ( َلتُسو َّن ص ُػوفؽمَ ،أو َلقخَ الِ َػن اهللَُّ بغ وج ِ
وهؽم):
ْ ُ ُ
َّ
َ ُّ ُ
ْ ُ

يريد أن ً
ـال مْٓم يكف وجٓه ظن اآلخر ،ويوؿع بْٔٓم افتباؽض ،ؾ٘ن إؿبال افوجه
ظذ افوجه من أثر ادودة واألفٍة .وؿٔل :أراد هبا حتويِٓا إػ األدبار .وؿٔل :تٌٔر
صورها إػ صور أخرى.اهـ ويٗيد افتٖويل األول (فتختؾف قؾوبؽم).
وؿال افْووي

يف "رشح مسِم" :األطٓر واهلل أظِم :أن مًْاه يوؿع بُْٔم

ظع ،أي :طٓر يل من
افًداوة وافبٌواء ،واختالف افَِوب ،ـام يَال :تٌر وجه ؾالن َّ
ظع.اهـ
وجٓه ـراهة يل ،وتٌر ؿِبه َّ
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تلون باحملاذاة بني األعناق:

حلديث إٔس بن مافك  ،ظن رشول اهلل ﷺ ،ؿالُ « :ر ُّصوا ُص ٍُو َؾُ ُْمَ ،و َؿ ِ
ار ُبوا
ِ
َب ْْٔ ََٓاَ ،و َحا ُذوا بِ ْاألَ ْظْ ِ
افن ْٔ َى َ
َاق; َؾ َوا َّف ِذي َٕ ٍْ ِِس بِ َٔ ِد ِه إِ ِّين َألَ َرى َّ
ف
افه ِّ
ان َيدْ ُخ ُل م ْن َخ َِ ِل َّ
ف».
احل َذ ُ
َـ َٖ ََّّنَا ْ َ
رواه أبو دواد ( ،)778وافْسائي ( ،)938وأمحد ( )24846وؽرهم ،وهو
حديث صحٔح ،ويف بًض ادهادر« :إِّن َلَرى َّ ِ
غ َتدَ ُخ ُل.»...
الش َقاض َ
ِ َ
ؿوفه (ك ََل ََّّنَا َْ
ف) :هي ؽْم شود صٌار ،يَال :إَّنا أـثر ما تُون بافّٔن .ؿافه
ال َذ ُ
اخلىايب.
وؿال ابن األثر يف "افْٓاية" :هي افٌْم افهٌار احلجازية ،واحدهتا َح َذ َؾة
بافتحريك .وؿٔل :هي صٌار جرد فٔس هلا آذان وال أذٕاب ،ياء هبا من جرش
افّٔن.اهـ
-2

وتلون تسويتها أيضًا باحملاذاة باملناكب ،وبسد اخللل والفرجات:

فألحاديث افسابَة.
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ٕ :ا أبو موشى حمّد

بن ادثْى ،حدثْي افوحاك بن خمِد ،أخزٕا شٍٔان ،حدثْي ظبد اهلل بن أيب بُر ،ظن
شًٔد بن ادسٔب ،ظن أيب شًٔد اخلدري  ،ؿال :ؿال رشول اهلل ﷺَ « :فنِ َذا ُق ْؿت ُْم
َفاظ ِد ُلوا ص ُػو َفؽُم ،وشدُّ وا ا ْل ُػرجَ ،فنِّن َأراكُم ِمن ور ِ
اء َط ْف ِري» .وهذا إشْاد طاهره
َ َ
ُ
ْ
ِ َ ْ ْ ََ
ْ َ ُ
افهحة ،وفُن أخرجه ابن خزيّة يف "صحٔحه" ( )288بٍْس اإلشْاد ،ويف ادتن
زيادةَ « :أ ََل َأ ُد ُّلؽ ُْم َظ َذ َما ُي َؽ ِػ ُر اهللَُّ بِ ِه َْ
اْل َطا َيا .»...ثم ؿال ظَبه :هذا اخلز مل يروه ظن
ؽر أيب ظاصم ،ؾ٘ن ـان أبو ظاصم ؿد حٍيه ؾٓذا إشْا ٌد ؽريب ،وهذا خز
شٍٔان ُ
خرجتُه يف أبواب ذوات ظدد ،وادنٓور يف هذا ادتن ظبداهلل بن حمّد بن
ضويل ؿد َّ
ظَٔل ،ظن شًٔد بن ادسٔب ،ظن أ يب شًٔد ،ال ظن ظبداهلل بن أيب بُر.
أيوا يف "صحٔحه" برؿم ( ،)468ثم ؿال ظَبه :مل يرو هذا
وأخرجه ابن خزيّة ً
ؽر أيب ظاصم.اهـ
وؿال افىزاين ـام يف "افُزى" فِبَٔٓي :مل يروه ظن شٍٔان إال أبو ظاصم.
ؿال افبَٔٓي :وؿد روي ذفك من حديث ظبداهلل بن حمّد بن ظَٔل ،ظن شًٔد.
واهلل أظِم.اهـ
وحديث ظبداهلل بن حمّد بن ظَٔل ،ظن شًٔد بن ادسٔب ،ظن أيب شًٔد اخلدري
 ،إٔه شّع افْبي ﷺ ،يَول« :إِ َذا ُق ْؿت ُْم َفا ْظ ِد ُلوا ُص ُػو َفؽ ُْمَ ،و ُشدُّ وا ا ْل ُػ َر َجَ ،فنِ ِّن َأ َراك ُْم
ِمن ور ِ
اء َط ْف ِري».
ْ ََ

:
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رواه ابن أيب صٔبة ( ،)492:وابن ادْذر يف "األوشط" ( ،)2:93وأبو يًذ
( ،)2466وظبد بن محٔد يف "ادْتخب" ( ،):95وافبَٔٓي يف "افُزى" (.)3376
ؿال افًَٔع يف "افوًٍاء" ترمجة افوحاك بن خمِد أيب ظاصم افنٔباين :حدثْا
ُ
حتٍظ ظن شٍٔان ،ظن ظبداهلل ،ظن أيب بُر ،ظن شًٔد
ؿِت أليب:
ظبداهلل بن أمحد ،ؿالُ :
بن ادسٔب ،ظن أيب شًٔد اخلدري  ،ؿال :ؿال رشول اهلل ﷺَ « :أ ََل َأ ُد ُّلؽ ُْم َظ َذ َما
ول اهللَِّ َؿ َال« :إِشبا ُغ ا ْلو ُض ِ
السـ ِ
ُي َؽ ِػ ُر اهللَُّ بِ ِه َْ
َات» َؿا ُفواَ :ب َذ َيا َر ُش َ
وء
ُ
ْ َ
اْل َطا َياَ ،و َي ِزيدُ ِ ِِف َْ َ
َظ َذ ادَْؽ ِ
َار ِه».
ؿال أيب :هذا ٌ
باضل ،فٔس هذا من حديث ظبداهلل بن أيب بُر ،إٕام هذا حديث ابن
ظَٔل ،وإُٔره أيب أصدَّ اإلُٕار.
ويف "افًِل" البن أيب حاتم ( :)65إٔه شٖل أباه ظن هذا احلديث ،ؾَال أبو حاتم:
هذا وهم ،إٕام هو :افثوري ،ظن ابن ظَٔل ،وفٔس فًبد اهلل بن أيب بُر مًْى; روى هذا
احلديث ظن ابن ظَٔل :زهر وظبٔداهلل بن ظّرو.اهـ
وؿال افدارؿىْي يف "األؾراد" :ؽريب من حديثه ظْه ،مل يروه ظْه ؽر ظبداهلل بن
حمّد بن ظَٔل ،وـذفك رواه افثوري ،ظن ابن ظَٔل هذا ،ورواه أبو ظاصم افْبٔل ظن
افثوري ،ظن ظبداهلل بن أيب بُر ،ظن شًٔد بن ادسٔب ومل يتابع ظِٔه ،وتٍرد به أبو
ظاصم ،ظن افثوري.اهـ
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وظبداهلل بن حمّد بن ظَٔل :خمتِف ؾٔه ،وافراجح إٔه ال يرتَي إػ درحة احلسن،
وفُن يستنٓد به ،بام تَدم من األمر بسد افٍرج واخلِل.
ومن صواهده:
ما رواه افىزاين يف "افُبر" ( :)22563من ضريق حٍص بن ؽٔاث ،ظن ابن
جريج ،ظن ظىاء ،ظن ابن ظباس

رج»
 ،ؿال :ؿال رشول اهلل ﷺ« :إ َّياي وال ُػ َ

يًْي :يف افهالة.
أيوا ( :)22564من ضريق ظبدافرزاق ،ظن ابن جريج ،ظن ظىاء ،ظن ابن
ورواه ً
ظباس

وافٍرج .يًْي :يف افهالة .ومل يرؾًه.
 ،ؿال :إياـم
َ

ورواه ظبدافرزاق يف "ادهْف" ( ،)3585ظن ابن جريج ،ظن ظىاء ،ؿال :بٌِْا
أن رشول اهلل ﷺ ـان يَول« :إياكم والػرج» .يًْي :يف افهف.
ؿال ظىاء :وؿد بٌِْا أن افنٔىان إذا وجد ؾرج ًة دخل مْٓا.
ورواه ابن أيب صٔبة يف "ادهْف" ( :)9454حدثْا وـٔع ،ظن ابن جريج ،ظن
رج» يًْي :يف افهف.
ظىاء ،ؿال :ؿال رشول اهلل ﷺ« :إ َّياي وال ُػ َ
ً
مرشال ،وتابًه ظبدافرزاق يف "ادهْف" ظذ اإلرشال ،وروايته
هُذا رواه وـٔع
ظْد افىزاين موؿوؾة ظن ابن ظباس

.

وخافٍٓام حٍص بن ؽٔاث ـام تَدم ،ؾرواه ظن ابن ظباس

مرؾو ًظا ،وحٍص

بن ؽٔاث :ثَة ؾَٔه تٌر حٍيه ً
ؿِٔال يف اآلخر ،ؾروايته مرجوحة ،وراية وـٔع
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وظبدافرزاق راجحة ،الشٔام رواية اإلرشال ؾوـٔع :ثَة حاؾظ ظابد ،وظبدافرزاق :ثَة
حاؾظ مهْف صٓر ،ظّي يف آخر ظّره ،ؾتٌر وـان يتنٔع .وابن جريح وإن ـان
يدفس ويرشل ،فُن ؿال اإلمام أمحد :ظّرو بن ديْار ،وابن جريج أثبت افْاس يف ظىاء
بن أيب رباح ،وشئل ابن مًغ ظن ؿٔس بن شًد ،ظن ظىاء أثبت ،أو ابن جريج ،ظن
الزمت ظىاء شبع ظؼة شْة.
ظىاء؟ ؾَال :ابن جريج ،ظن ظىاء ،وؿال :ابن جريج
ُ
وروى اإلمام أمحد ( ،)35698وابن ماجه ( :)::6من ضريق إشامظٔل بن
 ،ؿافت :ؿال رشول اهلل ﷺ« :إِ َّن
ظٔاش ،ظن هنام بن ظروة ،ظن أبٔه ،ظن ظائنة
ِ
ِ
وفَ ،و َم ْن َشدَّ ُف ْر َج ًة،
الص ُػ َ
ين َي ِص ُؾ َ
الس َالمُ ،ي َص ُّؾ َ
ون ُّ
ون َظ َذ ا َّلذ َ
اهللَ َ ،و َم َالئ َؽ َت ُه َظ َؾ ْق ِف ُم َّ
َر َف َع ُه اهللُ ِ َِبا َد َر َج ًة».
شْده ضًٔف; فوًف رواية إشامظٔل بن ظٔاش احلّيص ،ظن ؽر أهل بِده،
وهذا مْٓا.
وشئل ظْه أبو حاتم ـام يف "افًِل" البْه ( ،)526ؾَال :هذا خىٖ; إٕام هو ظروة
أن افْبي ﷺ ...مرشل ،وإشامظٔل ظْده من هذا افْحو مْاـر.اهـ
ولوله إشـاد حسن.
رواه أمحد ( :)36381من ضريق أيب أمحد حمّد بن ظبداهلل افزبري ،وظبد بن محٔد
يف "ادْتخب" ( ،)2624وافبَٔٓي يف "افسْن" ( :)214/4من ضريق ؿبٔهة بن ظَبة،
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وأبو داود ( ،)787وابن ماجه ( ،)2116وابن حبان ( ،)3271وافبٌوي يف "رشح
افسْة" ( :)92:من ضريق مًاوية بن هنام.
وأخرجه افبَٔٓي ـذفك ( :)214/4من ضريق ظبٔداهلل بن ظبٔدافرمحن
األصجًي ،أربًتٓم ظن شٍٔان افثوري ،ظن أشامة ،ظن ظثامن بن ظروة ،ظن ظروة ،ظن
ِ
ين
 ،ؿافت :ؿال رشول اهلل ﷺ« :إِ َّن ا َ
ظائنة
هلل َ ،و َم َالئِ َؽ َت ُهُ ،ي َص ُّؾ َ
ون َظ َذ ا َّلذ َ
ون َظ َذ َم َق ِام ِن
الص ُػ َ
وف» .وفٍظ مًاوية بن هنام« :إِ َّن اهللَ َ ،و َم َالئِ َؽ َت ُهُ ،ي َص ُّؾ َ
َي ِص ُؾ َ
ون ُّ
وف».
الص ُػ َ
ُّ
ؿال افبَٔٓي :ـذا ؿال ،وادحٍوظ هبذا اإلشْاد ظن افْبي ﷺ« :إِ َّن اهللَ
ِ
وف».
الص ُػ َ
ين َي ِص ُؾ َ
َو َم َالئِ َؽ َت ُهُ ،ي َص ُّؾ َ
ون ُّ
ون َظ َذ ا َّلذ َ

،

ثم ذـر من رواه ـذفك ،ثم ؿال :ؾ٘ن مًاوية بن هنام يٍْرد بادتن األول ،ؾال َأراه
حمٍو ًطا.اهـ
ورواه ابن حبان ( ،)3275ؾَال

 :حدثْا افًباس بن افٍول بن صاذان ادَرئ

بافري ،حدثْا ظبد افرمحن بن ظّر ُرشته ،حدثْا حسغ بن حٍص ،ظن
أبو افَاشم َّ
شٍٔان ،ظن هنام بن ظروة ،ظن أبٔه ،ظن ظائنة
ِ
وف».
الص ُػ َ
ين َي ِص ُؾ َ
َو َم َالئِ َؽ َت ُهُ ،ي َص ُّؾ َ
ون ُّ
ون َظ َذ ا َّلذ َ

 ،مرؾو ًظا بٍِظ« :إِ َّن اهللَ

وأخرجه ابن ادَرئ يف "مًجّه" ( ،)22:9ؾَال

،

 :حدثْا ظع بن أمحد

بافري ،يوم مات ابن أيب حاتم ،ثْا ظباس بن افٍول بن صاذان ،ثْا
افىالس افرازي َّ
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رشته ،به بٍِظ« :إِ َّن اهللَ

()1
ون ظ َذ الص ُػ ِ
ِ
وف ْالُ َو ِل»  .وهو بافٍِظ
ُّ
َ ،و َم َالئ َؽ َت ُهُ ،ي َص ُّؾ َ َ

األول أرجح; دواؾَته رواية اجلامظة.
ورواه ظبدافرزاق يف "ادهْف" ( ،)3581ؾَال

 :أخزٕا افثوري ،ظن أشامة

 ،ؿافت :ؿال رشول اهلل ﷺ« :إِ َّن اهللَ

بن زيد ،ظن ظبد اهلل بن ظروة ،ظن ظائنة
ون ظ َذ ا َّل ِذي يص ِع ِف الص ِ
ِ
ف ْالَ َو ِل».
َّ
ُ َ
َ ،و َم َالئ َؽ َت ُهُ ،ي َص ُّؾ َ َ

أيوا اب ُن خزيّة ( ،)2661وابن ادْذر يف
أخرجه ً

وحديث ظائشة

"األوشط" ( ،)2:94وابن حبان ( ،)3274واحلاـم ( ،)325/2وافبَٔٓي
( :)212/4من ضريق ظبداهلل بن وهب ،ظن أشامة بن زيد ،ظن ظثامن بن ظروة ،ظن
ون َظ َذ ا َّل ِذين َيصؾِو َن
أبٔه ،ظن ظائنة
 ،مرؾو ًظا بٍِظ« :إِ َّن اهللَ َ ،و َم َالئِ َؽ َت ُهُ ،ي َص ُّؾ َ
وف».
الص ُػ َ
ُّ
ؿال احلاـم :هذا حديث صحٔح ظذ رشط مسِم ومل خيرجاه.اهـ
وفٔس ـذفك ؾّسِم مل حيتج بٖشامة بن زيد افِٔثي ،وإٕام أخرج فه يف افنواهد.

( )1وؿد جاء هبذا افٍِظ ظن الزاء بن ظازب
يف "افهحٔح ادسْد" فنٔخْا مَبل
وجاء ظن الـعِلن بن بشر

 ،وهو صحٔح رواه أبو داود وابن ماجه وافْسائي وأمحد وهو

.
مرؾوظًا« :إِ َّن اهللَ

رواه أمحد ( ،)29425وافبزار ( )4335بسـد حسن.

ف ْالَو ِلَ ،أو الص ُػ ِ
ون ظ َذ الص ِ
ِ
وف ْالُ ْو َػ».
ْ ُّ
َ
َّ
َ ،و َم َالئ َؽ َت ُهُ ،ي َص ُّؾ َ َ
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وؿال احلاؾظ يف "افتَريب" :صدوق هيم ،ؿال ابن ظدي :يروي ظْه افثوري
ومجاظة من افثَات ،ويروي ظْه ابن وهب ٕسخة صاحلة.اهـ ادراد; فاإلشـاد حسن.
وجاء من حديث العرباض بن شارية :
رواه أمحد ( ،)28267وابن أيب صٔبة يف "ادهْف" ( ،)4924وافدارمي
( ،)2412وابن حبان ( ،)3269وافبزار يف "مسْده" ( ،)52:6وافىزاين يف "افُبر"
ج  ،29رؿم ( :)748من ضريق صٔبان بن ظبدافرمحن افْحوي ،ظن حئى بن أيب ـثر،
ظن حمّد بن إبراهٔم ،ظن خافد بن مًدان ،حدثه َّ
أن جبر بن ٍٕر حدثه ،أن افًرباض
بن شارية  حدثه ،وـان افًرباض من أصحاب افهٍة ،ؿال :ـان رشول اهلل ﷺ
يهع ظذ افهف ادَدم ثال ًثا ،وظذ افثاين واحدة.
وفٍظ افبزار :ـان يستٌٍر فِهف األول ثالث مرات ،وفِثاين مرة.
وؿال ظَبه :وهذا احلديث ال ًِّٕه يروى ظن رشول اهلل ﷺ هبذا افٍِظ إال ظن
افًرباض بن شارية ُّ ،
وـل من رواه ظن حئى ؾٕ٘ام يَول :ظن خافد بن مًدان ،ظن
افًرباض  ،إال صٔبان ؾٕ٘ه ؿال :ظن خافد ،ظن جبر بن ٍٕر ؾوصِه.اهـ
وهذا شْد طاهره افهحة .وافذي وؿٍت ظِٔه ممن رواه ب٘شَاط جبر بن ٍٕر.
هنام بن أيب ظبداهلل افدشتوائي :ظْد ابن أيب صٔبة يف "مسْده" ( ،)9:3وأمحد
( ،)28259( )28252وافدارمي ( ،)2411وأيب داود افىٔافِس ( ،)236:وابن ماجه
( ،)::7وافٌاج يف "مسْده" (.)894
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ومًّر وظُرمة بن ظامر :ظْد ظبدافرزاق (.)3563
وأبان بن يزيد افًىار ظْد افًَٔع يف "افوًٍاء" ترمجة أيوب بن ظتبة ؿايض
افٔاممة ،أربًتٓم ظن حئى بن أيب ـثر ،ظن حمّد بن إبراهٔم ،ظن خافد بن مًدان ،ظن
افًرباض بن شارية  مرؾو ًظا بٍِظ :ـان يستٌٍر فِهف ادَدم ثال ًثا ،وفِثاين مرة.
وخافد بن مًدان مل ٕر من أثبت شامظة من افًرباض ،وـالم افبزار افسابق يدل
ظذ إٔه مل يسّع مْه.
وظُرمة بن ظامر :صدوق يٌِط يف روايته ظن حئى بن أيب ـثر ،ومل يُن فه ـتاب.
وأبان بن يزيد افًىار :ثَة فه أؾراد .ومًّر :ثَة ثبت ؾاضل إالما حدَّ ث بافبكة ،وظن
بًض افرواة .وهنام افدشتوائي :ثَة ثبت ،وفِحديث إشْاد آخر يواؾق رواية صٔبان.
ؿال اإلمام افىزاين

يف "افُبر" ( )367/29رؿم ( :)751حدثْا إشحاق بن

أيب حسان األٕامضي ،ثْا هنام بن ظامر ،ثْا إشامظٔل بن ظٔاش ،ظن بجر بن شًد ،ظن
خافد بن مًدان ،ظن جبر بن ٍٕر ،ظن افًرباض  ،ؿال :صذ رشول اهلل ﷺ ظذ
افهف ادَدم ثال ًثا ،وظذ افثاين مرة .وهذا إشـاد حسن.
ووؿع يف ادىبوع حئى بن شًد ،بدل بجر بن شًد ،وهو تهحٔف ،وبجر ثَة
ثبت.
ورواه افْسائي يف "ادجتبى" ( ،)928و"افُزى" ( ،)9:2ؾَال
بن ظثامن احلّيص ،ؿال حدثْا بَٔة ،ظن بجر بن شًد به.

 :حدثْا حئى
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 :حدثْا حٔوة بن رشيح ،حدثْا بَٔة بن افوفٔد،

حدثْا بجر بن شًد ،ظن خافد بن مًدان .به.
وبَٔة بن افوفٔد يدفس تدفٔس افتسوية ،ومل يكح بافتحديث ظْد افْسائي ال ظن
صٔخه ،وال ظ ن صٔخ صٔخه ،ورصح ظْد أمحد ظن صٔخه ،ومل يكح ظن صٔخ صٔخه،
وهو متابع إلشامظٔل بن ظٔاش ،فالديث بِل قبؾه صحقح َل غبار ظؾقه .واحلّد هلل.
ويف حديث أيب هريرة  ،أن افْبي ﷺ اشتٌٍر فِهف األول ثالث مرات،
وفِهف افثاين مرتغ ،وفِثافث مرة.
رواه افىزاين يف "األوشط" ( ،)992:وافًَٔع يف "افوًٍاء" ترمجة أيوب بن
ظتبة ؿايض افٔاممة ،وذـر من ضًٍه ،واحلديث من ضريَه رواه ظن حئى بن أيب ـثر،
ظن أيب شِّة ،ظن أيب هريرة  ،ؾذـره.
ثم ؿال افًَٔع ظَبه :هُذا ؿال ،وأخىٖ ؾٔه أيوب ،وافهواب ،وشاق بسْده إػ
أبان بن يزيد افًىار ،ؿال :حدثْا حئى بن أيب ـثر ،ظن خافد بن مًدان ،ظن افًرباض
 .وذـر احلديث افسابق.
إذن ؾزيادة( :واشتغػر لؾثالث مرة) ال تهح ،وهُذا :اشتغػاره لؾثاّن مرتغ ،وإٕام
افثابت مرة ـام يف حديث افًرباض .
وجاء ظن أيب أمامة الباهع  ،ؿال :ؿال رشول اهلل ﷺ« :إِ َّن اهللَ َو َمالئِ َؽ َت ُه ُي َص ُّؾو َن
ظ َذ الص ِ
ف ْالَ ْو ِل» .ؿافوا :يا رشول اهلل! وظذ افثاين؟ ؿالَ « :و َظ َذ ال َّث ِاّن».
َّ
َ
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رواه أمحد وافىزاين يف "افُبر" ،و"مسْد افنامٔغ" ،وؽرمها .من ضريق افٍرج
بن ؾوافة ،ظن فَامن بن ظامر ،ظن أيب أمامة به .وافٍرج بن ؾوافة :ضًٔف .واحلديث
بام ؿبِه يرتَي إػ درجة السن لغره.
والصالة من اهلل :افثْاء ظذ افًبد يف ادأل األظذ ،ومن ادالئؽة والـبي ﷺ :افدظاء
بادٌٍرة وافرمحة وٕحو ذفك ،ويٗيد ذفك ما جاء يف افهحٔح أن ادالئُة تَول دن صذ
وجِس يْتير افهالة ،ومل حيدث ومل يٗذ« :الؾفم اغػر له ،الؾفم ارمحه ،الؾفم تب ظؾقه».
وما جاء يف بًض ضرق حديث افًرباض  افسابق ،أن افْبي ﷺ ـان يستٌٍر فِهف
األول...إفخ.
وهذا ؾول ظئم يْبٌي احلرص ظِٔه ،وادْاؾسة ؾٔه ،ؿال افْبي ﷺَ « :ل ْو َي ْع َؾ ُم
ِ
الص ِ
ف الَ َّو ِلُ ،ث َّم ََل ْ ََيِدُ وا إِ ََّل َأ ْن َي ْست َِف ُؿوا َظ َؾ ْق ِه َلَ ْشت ََف ُؿوا».
َّاس َما ِِف الـِدَ اء َو َّ
الـ ُ
واحلديث يف افهحٔحغ ظن أيب هريرة  .واالشتٓام :االؿساع.
وف الـِس ِ
آخرها ،و َخر ص ُػ ِ
ِ
وؿال افْبي ﷺَ « :خر ص ُػ ِ
وف ِ ِ َ
اء
َش َها ُ َ َ ْ ُ ُ
ُْ ُ
َ
الر َجال أ َّو َُُلاَ ،و َ ُّ

ِ
َش َها َأ َّو َُُلا» .رواه مسِم وؽره ،ظن أيب هريرة .
آخ ُر َهاَ ،و َ ُّ
ؿال افْووي

( :خر صٍوف افرجال) ...إفخ :هو ظذ ظّومه( ،وخر صٍوف

افْساء آخرها ،ورشها أوهلا) :صٍوف افْساء افًيت يهِغ مع افرجال ،أما إذا صِغ
متّٔزات ال مع افرجال ،ؾٓي ـافرجال خر صٍوؾٓن أوهلا ،ورشها آخرها ،وادراد بؼ
ً
وؾوال وأبًدها ظن مىِوب افؼع ،وخرها
صٍوف افرجال وافْساء :أؿِٓا ثوا ًبا
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بًُسه .وإٕام ؾول آخر صٍوف افْساء احلارضات مع افرجال; فبًدهن ظن خمافىة
افرجال ورؤيتٓم ،وتًِق افَِب هبم ظْد رؤيتٓم ،وحرـاهتم وشامع ـالمٓم ،وذم أوهلا
بًُس ذفك.اهـ
وؿال ابن هبرة يف "اإلؾهاح ظن مًاين افهحاح" :ؿوفه (خر صٍوف افْساء
آخرها) :وذفك ألن أواخرها أبًدها ظن افرجال ،وأوائل صٍوف افرجال أبًدها ظن
افْساء ،وهرب من هترب من افْساء من افٍتْة ،أو خلوف افٍتْة ،وهرب من هيرب من
افرجال فذفك هو افذي جِب اخلر ظِٔه.اهـ
وؿال افسْدي يف "حاصٔته ظذ ابن ماجه" :ؿوفه (خر صٍوف افْساء) أي :أـثرها
ثوا ًبا( .ورشها) أي :أؿِٓا ثوا ًبا ...وذفك ألن مَاربة إٍٔاس افرجال فِْساء خياف مْٓا
أن تنوش ادرأة ظذ افرجال ،وافرجل ظذ ادرأة ،ثم هذا افتٍؤل يف صٍوف افرجال
ظذ إضالؿه ،ويف صٍوف افْساء ظْد االختالط بافرجال ـذا ؿٔل .ويُّن محِه ظذ
افسس .ؾتٖمل.اهـ
إضالؿه دراظاة ِّ
وبْحو افتًِٔل وافتٍؤل ا فسابق ؿال ادٌريب يف "افبدر افتامم رشح بِوغ ادرام"،
وافًثّٔغ يف "رشح رياض افهاحلغ" ،وظبدادحسن افًباد يف "رشح شْن أيب داود".
وهذا افتٍؤل وافتًِٔل فه وجٓه بَريْة ذـر صٍوف افرجال وافْساء يف حديث
وأيوا ما ورد من افْٓي ظن مْع افْساء ادساجد ظْد أمن افٍتْة ،وفُن خيرجن
واحدً ،
تٍالت أي :ؽر متىٔبات ،ويُن متسسات ،ومتًٍِات بّروضٓن ،ويف حال افهالة
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يُن متٖخرات ظن افرجال ،ـام يف حديث أيب هريرة  ،وأال يرؾًن رؤوشٓن ؿبل
افرجال ،وبًد افٍراغ من افهالة يْكؾن ؿبل افرجال ،وهذا ـِه يدل ظذ خروجٓن
إػ مساجد افرجال وصالهتن خٍِٓم ،الشٔام ومل يًِم ظن افسِف أَّنم ـإوا يتخذون
مهِٔات خاصة فِْساء خارج افبٔوت .وإٕام افْساء يهِغ يف ادساجد مع افرجال ،مع
وت َّن َخ ٌر ُُل َّن» ـام ؿال افْبي ﷺ،
مراظاة افووابط واآلداب افؼظٔة ،أو يف بٔوهتنَ « ،و ُب ُق َ
وأدفة ؾول افهٍوف األُول تنِّٓن .واهلل أظِم.
َّ
وحذر من ضده،
وؿد أمر افْبي ﷺ بافتَدم إػ افهٍوف األوػ وحث ظِٔه،
شبب افتٖخر وافًٔاذ باهلل; ؾٍي مسِم ظن أيب شًٔد اخلدري  ،أن رشول
وأخز إٔه
ُ
تٖخرا ،ؾَال هلمَ « :ت َؼدَّ ُموا َف ْلَتَ ُّوا ِيبَ ،و ْل َقلْت ََّم بِؽ ُْم َم ْن َب ْعدَ ك ُْمََ ،ل
اهلل ﷺ ر َأى يف أصحابه ً
هلل».
ون َحتَّى ُي َم ِخ َر ُه ُم ا ُ
َيز َُال َق ْو ٌم َيت ََل َّخ ُر َ
وروى ظبدافرزاق يف "مهٍْه" ( ،)3564ؾَال

ظامر ،ظن
 :أخزٕا ظُرمة بن َّ

حئى بن أيب ـثر  ،ظن أيب شِّة بن ظبدافرمحن ،ظن ظائنة

 ،ؿافت :ؿال رشول اهلل

ُي ِؾ َػ ُف ُم اهللَُّ ِِف الـ ِ
ف ْالَ َّو ِل َحتَّى ُ َ
الص ِ
َّار».
ﷺََ « :ل َيز َُال َق ْو ٌم َيتَخَ َّؾ ُػ َ
ون َظ ِن َّ
ومن ضريَه أخرجه أبو داود ( ،)78:وابن خزيّة يف "صحٔحه" (،)266:
ورواية ظُرمة بن ظامر ،ظن حئى بن أيب ـثر موىربة ،وفُن ينٓد فه حديث أيب
شًٔد  افذي ؿبِه ،ظدا زيادة « ِِف الـ ِ
َّار».
وؿوفه يف اإلشْاد األول « َو َم ْن َشدَّ ُف ْر َج ًةَ ،ر َف َع ُه اهللُ ِ َِبا َد َر َج ًة»:
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رواه افىزاين يف "األوشط" ( ،)68:4من ضريق مسِم بن خافد افزٕجي ،ظن ابن
مرؾو ًظاَ « :م ْن َشدَّ ُف ْر َج ًة ِِف

أيب ذئب ،ظن شًٔد ادَزي ،ظن ظروة ،ظن ظائنة
َصفَ ،ر َف َع ُه اهللُ َد َر َج ًةَ ،و َبـَى َل ُه َب ْقتًا ِِف َ
اجـَّ ِة» .شْده ضًٔف من أجل مسِم بن خافد
افزٕجي.
 ،ظن

وشئل افدارؿىْي يف "افًِل" ( )4568ظن حديث ظروة ،ظن ظائنة
هلل َل ُه َب ْقتًا ِِف َ
اجـ َِّة» .ؾَال :يرويه ابن أيب ذئب ،واختِف
افْبي ﷺَ « :م ْن َشدَّ ُف ْر َج ًة َبـَى ا ُ
ظْه:
ؾرواه حئى بن حسان افتِْٔس ،ظن وـٔع ،ظن ابن أيب ذئب ،ظن افزهري ،ظن
ظروة،ظن ظائنة

()1

.

وخافٍه ابن وهب :ؾرواه ظن ابن أيب ذئب ،ظن شًٔد ادَزي ،ظن ظروة ،ظن
ً
مرشال .وؿول ابن وهب أصبه بافهواب.اهـ
افْبي ﷺ ،ؿال...:
ورواية ابن وهب وهو ظبداهلل يف "موضئه" ( )514بٍِظَ « :م ْن َشدَّ ُف ْر َج ًة ِِف
فَ ،ر َف َع ُه اهللُ ِ َِبا َد َر َج ًةَ ،أو َي ْبـ ِي َل ُه ِِف َ
الص ِ
اجـ َِّة َب ْقتًا».
َّ

( )1أي :مرؾوظًا ،وهذه افرواية رواها ادحامع يف "أمافٔه" (.)332

ببيان كيفية تسوية الصف

32

وتابًه وـٔع ظْد ابن أيب صٔبة يف "ادهْف" ( )4955ت ظوامة ،وظبدافرزاق يف
"ادهْف" ( ،)4935ؾَاال رمحٓام اهلل :حدثْا وـٔع ،ظن ابن أيب ذئب ،ظن ادَزي ،ظن
ظروة بن افزبر ،ؿال :ؿال رشول اهلل ﷺَ « :م ْن َشدَّ ُف ْر َج ًة ِِف َصفَ ،ر َف َع ُه اهللُ ِ َِبا َد َر َج ًة،
َأ ْو َبـَى َل ُه َب ْقتًا ِِف َ
اجـ َِّة».
ً
مرشال.
ؾتبغ رجحان رواية من رواه ظن ابن أيب ذئب
وروى إشامظٔل األصبٓاين يف "افسؽٔب وافسهٔب" ( ،)311:ظن أيب هريرة 
اجـ َِّة َد َر َج ًةَ ،و َبـَى َل ُه ِِف َ
مرؾو ًظاَ « :م ْن َشدَّ ُف ْر َج ًة ِِف َصفَ ،ر َف َع ُه اهللُ ِ َِبا ِِف َ
اجـ َِّة َب ْقتًا».
ويف شْده ظهّة بن حمّد األٕهاري اددين ،ؿال :حئى بن مًغ :إمام مسجد
ً
صٔخا فه هٔبة ،ومْير
األٕهار ببٌداد ،ـان ـذا ًبا يروي أحاديث ـذ ًبا ،ؿد رأيته وـان
من أـذب افْاس ،وؿال :هذا ـذاب يوع احلديث .وؿال افدارؿىْي :مسوك ،وؿال
حمّد بن شًد :وـان ظْدهم ضًٔ ًٍا.اهـ من "تاريخ بٌداد".
وينٓد دا تَدَّ م من حديث ظائنة

 ،ومرشل ظروة بن افزبر ،و ُيرؿ ِّٔه إػ

درجة االحتجاج إن صاء اهلل:
ما رواه افىزاين يف "األوشط" ( ،)4882ؾَال

 :حدثْا ظع بن ادبارك

افهًْاين ،ؿالٕ :ا إشامظٔل بن أيب أويس ،ؿالٕ :ا إشامظٔل بن ظبد اهلل بن خافد ،ظن
أبٔه ،ظن جده ،ظن ؽإم بن األحوص ،إٔه شّع أبا صافح افسامن ،يَول :شًّت أبا
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ِ
ين َي ِص ُؾو َن
هريرة  ،يَول :إن رشول اهلل ﷺ ؿال« :إِ َّن ا ََّ
هلل َو َم َالئِ َؽ َت ُه ُي َص ُّؾ َ
ون َظ َذ ا َّلذ َ
ِ ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
ز ».
الص ُػ َ
ُّ
وفَ ،و ََل َيص ُل َظ ْبدٌ َص ًّػا إ ََّل َر َف َع ُه اهللَُّ به َد َر َج ًةَ ،و َذ َّر ْت َظ َؾ ْقه ادَْ َالئ َؽ ُة م َن ا ْل ِ ِ
ؿال افىزاين ظَبه :مل ِ
ؽإم ب ُن األحوص ،ظن أيب صافح ؽر هذا احلديث،
يرو
ُ
ابن أيب ُأويس.اهـ
تٍرد بهُ :
َّ
وغاكم بن الحوص :ؿال ؾٔه افدارؿىْي :فٔس بافَوي ،ـام يف "ادٔزان".
وإشِلظقل بن ظبداهلل بن خالد :هو ابن شًٔد بن أيب مريم ،موػ ظبداهلل بن جدظان
افتّٔي افَريش :ؿال ؾٔه أبو حاتم :ال أظِم روى ظْه إال إشامظٔل بن أيب أويس ،و َأرى
يف حديثه ضً ًٍا ،وهو جمٓول.اهـ من "اجلرح وافتًديل".
وأبوه ظبداهلل بن خالد :ذـره ابن صاهغ يف "افثَات" .وؿال أمحد بن صافح :ثَة
من أهل ادديْة .وؿال األزدي :ال يُتب حديثه .وؿال ابن افَىان :جمٓول احلال.اهـ
ؿال احلاؾظ يف "افتَريب" :مستور تُِم ؾٔه األزدي .ؿال "صاحب افتحرير" :بل
صدوق حسن احلديث ،روى ظْه ثالثة ،ووثَة أمحد بن صافح ادكي ،وابن صاهغ،
وؿال األزدي وحده :يُتب حديثه- ،واألزدي متُِم ؾٔه ...-وؿال ابن افَىان:
جمٓول احلال .ؿِْا :ؾُٖٕه ما وؿف ظذ توثٔق أمحد بن صافح وابن صاهغ فه ،ؾال ُي ًْ َّتدُ
بتجِٔٓه.اهـ

34

ببيان كيفية تسوية الصف

وجده خالد :هو ابن شًٔد بن أيب مريم ،ذـره ابن حبان يف "افثَات" ،وؿال ابن
ادديْي :ال ًٕرؾه ،وجِٓه ابن افَىان .وؿال احلاؾظ يف "افتَريب" :مَبول ،أي :إذا
توبع وإال ؾِغ .وؿال افذهبي يف "افُاصف" :ثَة.
فاْلالصة :إٔه يف ادتابًات وافنواهد.
وروى افىزاين يف "األوشط" ( ،)6178ظن ظبداهلل بن زيد  ،ؿال :ؿال رشول
ِ
وف» .ويف شْده موشى بن
اهلل ﷺ« :إِ َّن ا ََّ
الص ُػ َ
ين َي ِص ُؾ َ
هلل َو َم َالئِ َؽ َت ُه ُي َص ُّؾ َ
ون ُّ
ون َظ َذ ا َّلذ َ
ظبٔدة افربذي ،وافوًف ؾٔه صديد ،وفُن يدل ظذ أن فِحديث ً
أصال.
ويف "مسْد" أيب حٍْٔة  ،رواية احلهٍُي ( ،)64ظن ظىاء بن يسار ،ظن أيب
ِ
ين
شًٔد اخلدري  ،ؿال :ؿال رشول اهلل ﷺ« :إِ َّن اهللََّ َو َم َالئِ َؽ َت ُه ُي َص ُّؾ َ
ون َظ َذ ا َّلذ َ
وف».
الص ُػ َ
َي ِص ُؾ َ
ون ُّ
ورواية ظىاء بن يسار ظن أيب شًٔد ظْد اجلامظة .واحلديث يف "افهحٔحة" برؿم
(.)3643
فاْلالصة:
ِ
ين َي ِص ُؾو َن
أن افَدر افثابت من خالل ما تَدم« :إِ َّن اهللََّ َو َم َالئِ َؽ َت ُه ُي َص ُّؾ َ
ون َظ َذ ا َّلذ َ
وفَ ،و َم ْن َشدَّ ُف ْر َج ًة ِِف َصفَ ،ر َف َع ُه اهللُ ِ َِبا َد َر َج ًة» .وزيادةَ « :و َبـَى َل ُه َب ْقتًا ِِف َ
اجـ َِّة».
الص ُػ َ
ُّ
ال أظِم هلا صاهدً ا.
وؿال اإلمام ابن صاهغ يف "افسؽٔب يف ؾوائل األظامل وثواب ذفك" (:)585
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حدثْا ظبد اهلل بن حمّد افبٌوي ،ثْا فٔث بن محاد افه ٍَّار ،ثْا محاد بن زيد ،ظن
 ،ؿال :ؿال رشول اهلل ﷺِ « :خ َق ُارك ُْم َأ ْل َقـُؽ ُْم
فٔث ،ظن جماهد ،ظن ظبد اهلل بن ظّر
ٍ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
اها َر ُج ٌل إِ َػ ُف ْر َج ٍة ِِف َص َال ٍة
الص َالةَ ،و َما م ْن ُخ ْط َوة َأ ْظ َظ ُم َأ ْج ًرا م ْن ُخ ْط َوة َم َش َ
َمـَاك ًبا ِِف َّ
َف َسدَّ َها».
ورواه افىزاين يف "األوشط" ( ،)6328ؾَال

 :حدثْا حمّد بن افٍول

افسَىي ،ؿالٕ :ا فٔث بن محاد به.
ورواه افبزار ( ،)6:33ؾَال

 :حدثْا حمّد بن ظبدافرحٔم ،حدثْا حمّد بن

افٍول به .واؿتك ظذ اجلِّة األوػ.
شْده ضًٔف من أجل فٔث وهو ابن أيب ُشِٔم ،وبَٔة رجافه حمتج هبم.
فٔث بن محاد افهٍار :ؿال اخلىٔب :ـان صدو ًؿا .وحمّد بن افٍول :هو ابن جابر
افسَىي .ؿال افدارؿىْي :صدوق .وؿال اخلىٔب يف "تٖرخيه" :ـان ثَة .وظبداهلل بن
حمّد افبٌوي :صدو ق .ؿافه اخلىٔب .محاد بن زيد :ثَة ثبت ؾَٔه ،خافٍه مًتّر بن
شِٔامن افتّٔي ظْد ظبدافرزاق ( ،)3582ؾرواه ظن فٔث ،هو ابن أيب شِٔم ،ظن ٕاؾع،
أجرا من خطوة خطاها إػ
 ،من ؿوفه :ما خطا رجل خطوة أظظم ً

ظن ابن ظّر
ِ
ثؾؿة صف يسدها .وافتّٔي ثَة ،ويبدو يل أن هذا اضىراب من فٔث ،وؿد وصٍه بذفك
األئّة :أبو حاتم ،وأبو زرظة ،وأمحد.
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وألوفه صاهد ظن ابن ظباس

 ،رواه أبو داود ( ،)783وابن خزيّة

( ،)2677وافبزار ( ،)62:6من ضريق أيب ظاصم ،ؿال :حدثْا جًٍر بن حئى بن
ثوبان ،ظن ظّه ظامرة بن ثوبان ،ظن ظىاء ،ظن ابن ظباس
ِ
ِ
الص َال ِة».
ب ِِف َّ
ﷺ« :خ َق ُارك ُْم َأ ْل َقـُؽ ُْم َمـَاك َ

 ،ؿال :ؿال رشول اهلل

ظامرة بن ثوبان :هو احلجازي مستور ،ـام يف "افتَريب" .وؿال افذهبي :وثق،
أيوا ،مَبول ـام يف "افتَريب" .وؿال افذهبي:
وؾٔه جٓافة .وجًٍر بن حئى :حجازي ً
ؾٔه جٓافة وبَٔة رجافه ثَات .وظىاء :هو ابن أيب رباح .وأبو ظاصم هو افوحاك بن
خمِد.
وله صاهد آخر مرشل:
أخرجه ظبدافرزاق يف "ادهْف" ( ،)3591ظن مًّر ،ظن زيد بن أشِم ،ؿال:
ِ
ِ
الص َال ِة» .شْده صحٔح.
ب ِِف َّ
ؿال رشول اهلل ﷺ« :خ َق ُارك ُْم َأ ْل َقـُؽ ُْم َمـَاك َ
 ،مرؾو ًظاَ « :و َما

وآلخره صاهدٌ  :ظْد أيب داود ( ،)654ظن افزاء بن ظازب
ٍ
ِ
هلل ِم ْن ُخ ْط َو ٍة َي ْؿ ِش َقفا َي ِص ُل ِ َِبا َص ًّػا» .ويف شْده مبٓم.
ب إِ َػ ا َِّ
م ْن ُخ ْط َوة َأ َح ُّ

وآخر بٍِظُ « :خ ْط َوت ِ
َض ُْ
ب إِ َػ اهللََِّ ،و ْالُ ْخ َرى َأ ْبغ ُ
اْل َطا إِ َػ اهللََِّ ،ف َل َّما
ُها َأ َح ُّ
َان َأ َحدُ ُ َ
ُْ
الص ِ
ف َف َسدَّ ُهَ ،و َأ َّما ا َّلتِي ُي ْب ِغ ُض
اْل ْط َو ُة ا َّلتِي ُُيِ ُّب َفا ا َُّ
هلل َظزَّ َو َج َّل َف َر ُج ٌل َك َظ َر إِ َػ َخ َؾ ٍل ِِف َّ
ْسىُ ،ث َّم
الر ُج ُل َأ ْن َي ُؼو َم َمدَّ ِر ْج َؾ ُه ا ْل ُق ْؿـَىَ ،و َو َض َع َيدَ ُه َظ َؾ ْق َفاَ ،و َأ ْث َب َ
اهللََُّ ،فنِ َذا َأ َرا َد َّ
ت ا ْل ُق ْ َ
َقا َم».
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أخرجه احلاـم ( ،)383/2وظْه افبَٔٓي ( ،)467:من ضريق أيب ظتبة أمحد بن
افٍرج احلّيص ،حدثْا بَٔة بن افوفٔد ،حدثْا بجر بن شًد ،ظن خافد بن مًدان ،ظن
مًاذ بن جبل  ،مرؾو ًظا .ؾذـره.
وهذا إشْاد ضًٔف جدً ا; خافد بن مًدان :مل يسّع من مًاذ .وبَٔة بن افوفٔد:
يدفس تدفٔس افتسوية ،ومل يكح بافتحديث ظن صٔخ صٔخه .وأمحد بن افٍرج
احلّيص :ادًروف باحلجازي ،وثَة مسِّة ،وذـره ابن حبان يف "افثَات" ،وؿال:
حيتج به .ؿال :ومع ضًٍه
خيىئ .وؿال ابن أيب حاتم :حمِه افهدق .وؿال ابن ظدي :ال ُّ
احتِّه افْاس .وَٕل اخلىٔب ظن حمّد بن ظوف إٔه ـذبه ،وؿال :وفٔس ظْده يف
حديث بَٔة أصل ،هو ؾٔٓا أـذب اخلِق ،إٕام هي أحاديث وؿًت إفٔه يف طٓر ؿرضاس
يف أوهلا حدثْا يزيد بن ظبد ربه ،حدثْا بَٔة .ممن ترمجه احلاؾظ يف "افِسان".
وفِحديث إشْاد آخر ـام يف "حتٍة األرشاف" رؿم ( ،)266:ظزاه ادزي إػ أيب
داود يف افهالة ،ظن ظّرو بن ظثامن ،ظن بَٔة ب٘شْاد افذي ؿبِه.
قؾت :واإلشْاد افذي ؿبِه ظن بجر بن شًد ،ظن خافد بن مًدان ،ظن بًض
أصحاب افْبي ﷺ ،ثم ؿال :هذا احلديث يف رواية أيب احلسن بن افًبد ،ظن أيب داود،
ومل يذـره أبو افَاشم.
قؾت :وفٔس موجو ًدا يف ادىبوع ،وهذا إشْاد ال باس به يف افنواهد.
فالديث حسن لغره ،وهو يف "افهحٔحة" فًِالمة األفباين

(.)3644
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وؿوفه يف احلديث (ألقـؽم مـاكب) :يف افْٓاية البن األثر :ادْاـب :مجع َمْ ُِْب،
وهو ما بغ افُتف وافًْق.
أراد فزوم افسُْٔة يف افهالة ،وؿٔلَّ :أال يّتْع ظذ من ييء فٔدخل يف افهف
فؤق ادُان ،بل يُِّّْه من ذفك.اهـ
وؿال اخلىايب يف "مًامل افسْن" :فغ ادْاـب فزوم افسُْٔة يف افهالة وافىّْٖٕٔة
ؾٔٓا  ،ال يِتٍت وال حياك بُّْبه مُْب صاحبه ...وؿد يُون ؾٔه وجه آخر وهو :أن ال
يّتْع ظذ من يريد افدخول بغ افهٍوف فٔسد اخلِل ،أو فؤق ادُان ،بل يُِّّْه من
ذفك ،وال يدؾًه بُّْبه فتساص افهٍوف  ،وتتُاتف اجلّوع.اهـ واألؿرب افثاين.
ظْد أيب
ؿال افنٔخ األفباين  :وإن مما يٗيد ذفك فٍظ حديث ابن ظّر
ِ
وف َو َحا ُذوا بِادَْـَاكِ ِ
ب َو ُشدُّ وا َْ
اْل َؾ َل َولِقـُوا بِ َل ْي ِدي إِ ْخ َواكِؽ ُْم،
داود
الص ُػ َ
ً
قؿوا ُّ
مرؾوظاَ « :أق ُ
و ََل ت ََذروا ُفرج ٍ
ؾش ْق َط ِ
ات لِ َّ
انَ ،و َم ْن َو َص َل َص ًّػا َو َص َؾ ُه اهللََُّ ،و َم ْن َق َط َع َص ًّػا َق َط َع ُه اهللَُّ».
ُ ُ َ
َ
ؾٕ٘ه يوضح أن األمر بافِغ إٕام هو فسد افٍرج ووصل افهٍوف; وفذفك ؿال أبو
داود ظَبه :ومًْى (لقـوا بليدي إخواكؽم) :إذا جاء رجل إػ افهف ؾذهب يدخل ؾٔه،
ؾْٔبٌي أن يِغ فه ُّ
ـل رجل مُْبه حتى يدخل يف افهف.
وفذفك اشتدل به افْووي يف "ادجّوع" ظذ إٔه يستحب أن يٍسح دن يريد
افدخول يف افهف...اهـ

تدوين اللف

39

وفٔس خيٍى ظذ ِّ
حمب فِسْة ظارف هبا أن ؿول اخلىايب( :وال حياك مُْبه
ـل ٍّ
بُّْب صاحبه) خمافف دا ـان يًٍِه أصحاب افْبي ﷺ حغ يهِون خٍِه; وذفك
ً
تٍْٔذا مْٓم فَوفه ﷺ« :أققؿوا صػوفؽم ،فنّن أراكم من ورائي» .رواه افبخاري
( ،)836ظن إٔس  ،ؿال إٔس  :وـان أحدٕا يِزق مُْبه بُّْب صاحبه ،وؿدمه
بَدمه.
وفه صاهد من حديث افًْامن بن بنر

 ،ومها خمرجان يف "صحٔح أيب داود"

(.)779
وؿد إُٔر بًض افُاتبغ يف افًك احلارض هذا اإلفزاق ،وزظم إٔه هٔئة زائدة ظذ
افوارد ،ؾٔٓا إيٌال يف تىبٔق افسْة! وزظم أن ادراد باإلفزاق احلث ظذ شد اخلِل ال
حََٔة اإلفزاق ،وهذا تًىٔل فألحُام افًِّٔة ،ينبه متا ًما تًىٔل افهٍات اإلهلٔة ،بل
هذا أشوأ مْه; ألن افراوي يتحدث ظن أمر منٓود رآه بًْٔه ،وهو اإلفزاق .ومع ذفك
ؿال :فٔس ادراد حََٔة اإلفزاق! ؾاهلل ادستًان.اهـ من "افهحٔحة" (.)3644
تنبيه:

الص ِ
ف غ ُِػ َر َل ُه» .رواه افبزار .ؿال اهلٔثّي يف "جمّع
حديثَ « :م ْن َشدَّ ُف ْر َج ًة ِِف َّ

افزوائد" ( :):2/4إشـاده حسن.اهـ
وفٔس ـذفك بل ضًٔف; ألٕه من ضريق حئى بن افسُن ،وهو افبكي صاحب
صًبة .ؿال أبو حاتم :فٔس بافَوي ،وـان أبو افوفٔد يَول :هو يُذب ،وهو صٔخ

3:
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ؾِسا .وذـره ابن حبان يف "افثَات":
مَارب .وؿال أبو ظع صافح بن حمّد :ال يساوي ً
ترمجته يف "تٖريخ بٌداد" ،و"افِسان" ،وؽرمها.
ومن أدلة سد اخللل يف الصف ،وحسن الرتاص:

ما رواه مسِم ( ،)541ظن جابر بن شّرة  ،ؿال :خرج ظِْٔا رشول اهلل ﷺ،
ون ك ََِل ت َُص ُّ
تهف
ف ا َْد َالئِ َؽ ُة ِظـْدَ َر ِ َِبا؟» .ؾَِْا :يا رشول اهللِ ،وـٔف
ُّ
ؾَالَ « :أ ََل ت َُص ُّػ َ
الص ُػ َ ُ
الص ِ
ف».
اص َ
رهبا؟ ؿالُ « :يتِ ُّؿ َ
ون ِِف َّ
س ُّ
ون ُّ
ادالئُة ظْد ِّ
وف ْال َو َلَ ،و َي َ َ
والساص :أن يِتهق بًوٓم ببًض حتى ال يُون بْٔٓم ٌ
خِل ،ومْه ؿول اهلل

:

﴿ﲥ ﲦ ﲧ﴾ [افهف .]5 :ؿافه افُسائي ـام يف "األوشط يف افسْن"،
و"اإلمجاع واالختالف" رؿم (.)2:8:
وؿال ابن رجب يف "ؾتح افباري" ظْد حديث إٔس « :أققؿوا صػوفؽم
وتراصوا »...ؿال :افساص :هو افتوام وافتداين وافتالصق .ومْه ؿوفه تًاػ﴿ :ﲝﲞ

ﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥ ﲦﲧ﴾ [افهف.]5 :
ومما يعني على تسوية الصفوف وإقامتها:

ٍرج بغ رجِٔه;
أن يَف ادهع ظذ مساؾة تتْاشب مع ؿامة جسّه ،ال أـز ،وال ُي ِّ
ؾ٘ن ذفك يٗدي إػ ادباظدة بغ مْاـب ادهِغ ،ويْبٌي أن يًل ادهع أصابع رجِٔه
مرؾوظاَ « :فنِ َذا َش َجدَ َو َض َع
ٕحو افَبِة ما اشتىاع; ؾٍي حديث أيب محٔد افساظدي ،
ً
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اف َأصابِ ِع ِرج َؾق ِه ِ
ش وَلَ َقابِ ِض ِفِل ،واش َت ْؼب َل بِ َل ْضر ِ
ِ
الؼ ْب َؾ َة» .رواه افبخاري
َ
َ َ ْ َ
َر ُم ْػ َ ِس ٍ َ
ْ ْ
َ
َيدَ ْيه غ ْ َ
(.)939
وؿد حرص افهحابة  ،ومن شِك مسُِٓم ظذ افًّل باألدفة افسابَة من
ادحاذاة ،وشد افٍرج واخلِل يف افهف ،وافساص حتى ـان أحدهم يِزق مُْبه
بُّْب صاحبه ،وـًبه بًُبه:
ؿال اإلمام افبخاري

يف "صحٔحه" :باب :إفزاق ادُْب بادُْب ،وافَدم

بافَدم يف افهف.
وؿال افًْامن بن بنر

َ
افرجل مَّْاُ ،
يِزق ـًبه بًُب صاحبه.
رأيت
ُ :

ِ
قؿوا ُص ُػو َفؽ ُْمَ ،فنِ ِّن
وشاق بسْده إػ إٔس بن مافك  ،ظن افْبي ﷺ ،ؿالَ « :أق ُ
َأراكُم ِمن ور ِ
اء َط ْف ِري» .ؿال إٔس  :وـان أحدٕا يِزق مُْبه بُّْب صاحبه ،وؿدمه
َ ْ ْ ََ
بَدمه.اهـ
و َأثر افًْامن بن بنر

 ،ذـره افبخاري بهٌٔة اجلزم ،وؿد وصِه أبو داود

( ،)773وأمحد ( ،)29541وابن خزيّة ( ،)271وؽرهم من ضريق أيب افَاشم
 ،يَول :أؿبل رشول اهلل ﷺ ظذ افْاس
شًّت افًْامن بن بنر
اجلديل ،ؿال:
ُ
ِ
ِ
ِ
غ
قؿ َّن ُص ُػو َفؽ ُْم َأ ْو َل ُقخَ ال َػ َّن اهللَُّ َب ْ َ
قؿوا ُص ُػو َفؽ ُْم» ثال ًثاَ « .واهللَِّ! َلتُؼ ُ
بوجٓه ؾَالَ « :أق ُ
ُق ُؾوبِؽ ُْم» .ؿال :ؾرأيت افرجل يِزق مُْبه بُّْب صاحبه ،ورـبته برـبة صاحبه،
وـًبه بًُبه .وشـده حسن.
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وؿال اإلمام ظبدافرزاق يف "ادهْف" ( ،)356:ظن ابن افتّٔي ،ظن أبٔه ،ظن أيب
ظّر  ،يٖمر بتسوية افهٍوف ،ويَول :تَدَّ م يا ؾالنُ .أراه
ظثامن افْٓدي ،ؿال :ـان ُ
ؿالَ« :ل يزال قو ٌم يستلخرون حتى يمخرهم اهلل» .شْده صحٔح ،وصٔخ ظبدافرزاق ،هو
مًتّر بن شِٔامن بن ضرخان افتّٔي.
وروى ظبدافرزاق

( :)3547ظن افثوري ،ظن ظاصم ،ظن أيب ظثامن ؿال:

ظّر إذا تَدم إػ افهالة ٕير إػ ادْاـب واألؿدام .شْده صحٔح ،ورجافه ثَات.
ُ
رأيت َ
وأبو ظثامن :هو افْٓدي ،وظاصم :هو ابن شِٔامن األحول.
وروى ظبدافرزاق

يف "ادهْف" ( :)3566ظن ابن ظْٔٔة ،ظن ظبٔد اهلل بن

أيب يزيد ،ؿال :رأيت ادسور بن خمرمة يتخِل افهٍوف ،حتى يْتٓي إػ األول وافثاين.
شْده صحٔح ،ورجافه ثَات .وظبٔداهلل بن أيب يزيد :هو ادُي.
ومن حرص اخلٍِٔتغ افراصدين ظّر وظثامن

 ،أَّنام ـإا يٖمران بتسوية

ـزا.
افهٍوف واظتداهلا ،ويوـالن من يَوم بذفك ،ؾ٘ذا أخزا باظتداهلا َّ
أثر عمر بن اخلطاب :
ؿال ابن أيب صٔبة

يف "ادهْف" ( :)4668حدثْا أبو مًاوية ،ظن ظاصم ،ظن

أيب ظثامن ؿال :ما رأيت أحدً ا ـان أصد تًاهدً ا فِهف من ظّر  ،إن ـان فٔستَبل
ً
رجاال
افَبِة ،حتى إذا ؿِْا ؿد ـز افتٍت ؾْير إػ ادْاـب واألؿدام ،وإن ـان فٔبًث
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يىردون افْاس حتى يِحَوهم بافهٍوف .شْده صحٔح ،ورجافه ثَات ،أبو ظثامن :هو
افْٓدي .وظاصم :هو ابن شِٔامن األحول.
ورواه ظبدافرزاق
ظن ابن ظّر

يف "ادهْف" ( :)354:ظن مًّر ،ظن أيوب ،ظن ٕاؾع،

ً
رجاال.
 ،ؿال :ـان ظّر ال يُز حتى تًتدل افهٍوف ،يوـل بذفك

ورواه مافك يف "ادوضٖ" ،وظبدافرزاق يف "ادهْف" ( )3548( ،)3549من
ضريق ٕاؾع موػ ابن ظّر ،أن ظّر بن اخلىاب  ـان يٖمر بتسوية افهٍوف ،ؾ٘ذا
جاءوا ؾٖخزوه أن ؿد اشتوت ـزٕ .اؾع مل يدرك ظّر  .وينٓد فه ما ؿبِه.
أثر عثمان بن عفان :
ؿال اإلمام ظبدافرزاق يف "ادهْف" ( ،)3519وافبَٔٓي يف "افُزى" (،)33:4
من ضريق مافك ،ظن ظّه أيب شٓٔل بن مافك ،ظن أبٔه ،ؿال :ـْت مع ظثامن 
ؾٖؿّٔت افهالة وإٔا أـِّه يف أن يٍرض يل ،ؾِم أزل أـِّه وهو يسوي احلهباء بًِْٔه،
حتى جاءه رجال ؿد وـِٓم بتسوية افهٍوف ،ؾٖخزوه أن افهٍوف ؿد اشتوت .ؾَال
ِ
ـز .هُذا ظْد افبَٔٓي ،وظْد ظبدافرزاق :إٔه ـان يسوي
يل:
اشتو يف افهف ،ثم َّ
احلل بٔده.
وشْده صحٔح .وأبو شٓٔل :هو ابن مافك بن ظامر بن أيب ظامر.
ورواه ظبدافرزاق

( ،)3553ظن هنام ،ظن مافك بن أيب ظامر ،ظن ظثامن بن

ظٍان  ،إٔه ـان يَول يف خىبتهَّ ،
ؿل ما يدع أن خيىب به« :إذا ؿام اإلمام ؾاشتًّوا
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وإٔهتوا ،ؾ٘ن فِّْهت افذي ال يسّع من احلظ مثل افذي يسّع ،ؾ٘ذا أؿّٔت افهالة
ؾاظدفوا افهٍوف ،حاذوا بادْاـب ،ؾ٘ن اظتدال افهف من متام افهالة» .ثم ال يُز
حتى يٖتٔه رجال ؿد وـِٓم فتسوية افهٍوف ،خيزوٕه أَّنا ؿد اشتوت ،ؾُٔز.
شْده حسن من أجل هنام :وهو ابن حجر ،ومافك بن أيب ظامر :من ـبار
افتابًغ ،ثَة ،وهو جد مافك بن إٔس.
وؿال ابن أيب صٔبة يف "ادهْف" ( :)4663حدثْا ابن إدريس ،ظن مافك بن
إٔس ،ظن شامل أيب افْرض ،ظن مافك بن أيب ظامر ،ؿال :شًّت ظثامن  ،وهو يَول:
«اشتووا وحاذوا بغ ادْاـب ،ؾ٘ن من متام افهالة إؿامة افهف» ،ؿال :وـان ال يُز
حتى يٖتٔه رجال ؿد وـِٓم ب٘ؿامة افهٍوف.
شْده صحٔح .شامل :هو ابن أيب أمٔة افَريش افتّٔي ،ثَة ثبت ،وـان يرشل.
أثر البن جريج

:

ؿِت فه:
ؿال اإلمام ظبدافرزاق يف "ادهْف" ( :)3559ظن ابن جريج ؿالُ :
ُز اإلمام؟ ؿال« :ال ،إال أن يّق بغ
َأ ُي ُْ َره أن يّق اإلٕسان خيرق افهٍوف بًدما ُي ِّ
يدي أحد» ،ثم ؿال بًد« :إن خرق افهٍوف إػ ؾرجة ؾَد أحسن ،وحق ظذ افْاس أن
افهٍوف حتى ال يُون بْٔٓم ؾرج» ،ثم ؿال﴿ :ﲝﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ
حسوا
َ
َيدْ ُ

أحق أن يُون ؾٔٓا
ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ﴾ [افهف ،]5 :ؾافهالة ُّ
ذفك.
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يف "اإلؿْاع يف مسائل اإلمجاع":

( -)889وأما تسوية افهٍوف يف افهالة ؾاآلثار ؾٔٓا صحاح متواترة ظن افْبي
ﷺ ،واخلٍِاء افراصدين  ،وال خالف ؾٔه بغ افًِامء.
( -)88:وحديث مافك بن أيب ظامر ،ظن ظثامن بن ظٍان  يف تسوية افهٍوف،
أمر جمّع ظِٔه.
ٌ
( - )891وظن إٔس  ،ؿال« :ـان أحدٕا يِزق مُْبه بُّْب صاحبه ،وؿدمه
بَدمه» .وهذا إمجاع.
( - )892وـان ظّر بن اخلىاب  ،يبًث رجاالً يسوون افهٍوف ،ؾ٘ذا جاءوه
ـز» .وـان ظثامن بن ظٍان  ،يَول« :ظدفوا افهٍوف ،وصٍوا األؿدام ،وحاذوا
ادْاـب .وـان ال يُز حتى يٖتٔه رجال ؿد وـِٓم بتسوية افهٍوف ،ؾٔخزوه أَّنا ؿد
اشتوت ؾُٔز» .ؾٓذا ؾًل خٍِٔتغ بحرضة افهحابة ،ال خيافٍٓام يف ذفك أحدٌ مْٓم،
جمّع ظِٔه.اهـ
أمر
ٌ
وهو ٌ
ويف "ادوشوظة افٍَٓٔة افُويتٔة" (:)465/22
اتٍق افًِامء ظذ أن من افسْن ادٗـدة تسوية افهٍوف يف صالة اجلامظة ،بحٔث ال
وافساص يف افهٍوف ،بحٔث ال يُون ؾٔٓا
يتَدم بًض ادهِغ ظذ افبًض اآلخر،
ُّ
ؾرجة ،فألحاديث افُثرة افتي وردت يف احلث ظِٔٓا.
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ويف (:)...46/38
ستحب تسوية افهٍوف يف صالة اجلامظة بحٔث ال يتَدم
ذهب اجلّٓور إػ إٔه ُي
ُّ
ٍ
شّت واحد مع
بًض ادهِغ ظذ افبًض اآلخر ،ويًتدل افَائّون يف افهف ظذ
افساص ،وهو تالصق ادُْب بادُْب ،وافَدم بافَدم ،وافًُب بافًُب حتى ال يُون
ِّ
يف افهف ُ
خِل وال ؾرج ُة ،ويستحب فإلمام أن يٖمر بذفك فَوفه ﷺ« :شووا صػوفؽم
فنن تسوية الصف من َتام الصالة» .ويف رواية« :فنن تسوية الصػوف من إقامة الصالة».
ويف رواية« :وأققؿوا الصف فنن إقامة الصف من حسن الصالة»; ودا رواه إٔس 
ؿالُ :أؿّٔت افهالة ؾٖؿبل ظِْٔا رشول اهلل ﷺ بوجٓه ؾَال« :أققؿوا صػوفؽم،
وتراصوا فنّن أراكم من وراء طفري» .ويف رواية :وـان أحدٕا يِزق مُْبه بُّْب
صاحبه ،وؿدمه بَدمه.
وذهب بًض افًِامء ،مْٓم ابن حجر وبًض ادحدثغ ،إػ وجوب تسوية
لقخالػن اهلل بغ وجوهؽم» ،ؾ٘ن ورود هذا
سون صػوفؽم أو
ُّ
افهٍوف; فَوفه ﷺَ « :ل ُت ُّ
افوظٔد ٌ
وأمر ُه
دفٔل ظذ وجوب افتسوية ،وافتٍريط ؾٔٓا حرا ٌم; وألمره ﷺ بذفك،
ُ
صارف ،وال صارف هْا.
فِوجوب ما مل يكؾه
ٌ
ؿال ابن حجر افًسَالين :ومع افَول بٖن تسوية افهف واجبة ؾهال ُة من خافف
إٔسا مع إُٕاره ظِٔٓم مل يٖمرهم ب٘ظادة افهالة.اهـ
ومل ُي َس ِّو صحٔحة ،ويٗيد ذفك :أن ً
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وؿال ابن حزم يف "ادحذ" :تسوية افهف إذا ـان من إؿامة افهالة ؾٓو ؾرض;
ألن إؿامة افهالة ؾرض; وما ـان من افٍرض ؾٓو ؾرض.اهـ
وؿال ابن افَاشم يف "اإلحُام رشح أصول األحُام":
ؾافتسوية مسْوٕة إمجا ًظا وـذا حماذات ادْاـب واألـًب ...واألمر بتًديل
افهٍوف متواتر ال ٕزاع ؾٔه ،واجلّٓور إٔه مسْون ،وطاهر ـالم افنٔخ وجوبه ،وؿال:
من ذـر اإلمجاع ؾّراده ثبوت اشتحبابه ،ال ٍٕي وجوبه.اهـ
وؿال اإلمام افبخاري

يف "صحٔحه":

باب :إثم من مل يتم افهٍوف ،وذـر حديث إٔس بن مافك  ،إٔه ؿدم ادديْة
إُٔرت صٔ ًئا إال إُٔم
ؾَٔل فه :ما إُٔرت مْا مْذ يوم ظٓدت رشول اهلل ﷺ؟ ؿال« :ما
ُ
ال تَّٔون افهٍوف».
ؿال ابن رجب

يف "ؾتح افباري" :وأما اشتدالل افبخاري به ظذ إثم من مل يتم

افهف ؾٍٔه ٕير; ؾ٘ن هذا إٕام يدل ظذ أن هذا مما يُْر ،وؿد ُيُْر ادحرم وادُروه.
وـان االشتدالل بحديث« :لتسون صػوفؽم أو لقخالػن اهلل بغ وجوهؽم» ظذ اإلثم
أطٓر ،ـام شبق افتْبٔه ظِٔه.اهـ
أقول :افراجح افوجوب; فيواهر األوامر يف األحاديث ،وفِوظٔد افوارد ؾّٔن
ترك افتسوية ،ودا ذـره ابن حزم ،و َٕ َْ ُل اإلمجاع ظذ افَول بافسْٔة ،ال يْايف افَول
بافوجوب; ألن افوجوب ينّل االشتحباب وزيادة.
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أيوا:
ويف "ادوشوظة افُويتٔة" ً
َ
َ
افهف
ؾاألول ،وأن ال ُي ْؼ ُع يف إٕناء
األول
افهف
ومن تسوية افهٍوف إـامل
ِّ
ِّ
ِ
اتٍاق افٍَٓاء فَوفه ﷺ« :أَتوا الصف
افثاين إال بًد ـامل األول وهُذا .وهذا موضع
ادؼدم ثم الذي يؾقه ،فِل كان من كؼص فؾقؽن ِف الصف ادمخر»  .وؿوفه ﷺ« :من
()1

وصل ص ًّػا وصؾه اهلل ومن قطع صػا قطعه اهلل».
ينق افهٍوف
وظِٔه ؾال يَف يف
آخر ٕاؿص أو ؾٔه ؾرجة ،بل ُّ
ٍّ
صف وأمامه صف ُ
فسدِّ اخلِل أو افٍرجة ادوجودة يف افهٍوف افتي أمامه; فألحاديث افسابَة ،ؾ٘ذا حرض
مع اإلمام رجالن أو أـثر ،أو رجل وصبي اصى ٍَّا خٍِه .وفو حرض مًه رجالن وامرأ ٌة
اصىف افرجالن خٍِه وادرأة خٍِٓام  ،وفو اجتّع افرجال وافْساء وافهبٔان
()2

صف أو صٍغ أو
ادراهَات وأرادوا أن يهىٍوا فِجامظة وؿف افرجال يف
وافهبٔات
ٍّ
ُ

( )1رواه أبو داود وافْسائي يف "افُزى" ،وأمحد وؽرهم ،ظن إٔس  ،وإشْاده صحٔح ،ومن أدفة ذفك حديث
ون ك ََِل ت َُص ُّ
تهف ادالئُة
ُّ
ف ادَْ َالئِ َؽ ُة ِظـْدَ َر ِ َِبا؟» .ؾَِْا :يا رشول اهللِ ،وـٔف
جابر بن شّرة  ،مرؾوظًاَ « :أ ََل ت َُص ُّػ َ
الص ُػ َ ُ
الص ِ
ف» .رواه مسِم (.)541
اص َ
رهبا؟ ؿالُ « :يتِ ُّؿ َ
ون ِِف َّ
س ُّ
ون ُّ
ظْد ِّ
وف ْال َو َلَ ،و َي َ َ
وموا َف ُل َص ِ َع
( )2حلديث إٔس  :أن جدته مُِٔة ،دظت رشول اهلل ﷺ فىًام صًْته ،ؾٖـل مْه ،ثم ؿالُ « :ق ُ
ؾَّت إػ حهر فْا ؿد اشو َّد من ضول ما ُفبِ َس ،ؾْوحته بامء ،ؾَام ظِٔه رشول اهلل ﷺ،
َل ُؽ ْم» ،ؿال إٔس بن مافك:
ُ
وصٍٍت إٔا وافٔتٔم وراءه ،وافًجوز من ورائْا ،ؾهذ فْا رشول اهلل ﷺ رـًتغ ،ثم إكف .متٍق ظِٔه.
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ٍ
صٍوف مما يع اإلمام ،ثم افهبٔان بًدهم ،ويف وجه ظْد افناؾًٔة يَف بغ ـل رجِغ
صبي فٔتًِم أؾًال افهالة ،ثم يَف افْسا ُء.
وال ؾرق ظْد ادافُٔة وافناؾًٔة بغ افُبرة وافهبٔة ادراهَة.
أما احلٍْٔة واحلْابِة ؾرون أن افهبٔات ادراهَات يٍَن وراء افْساء افُبرات.
ويتَدم بافْسبة هلٗالء مجٔ ًًا يف افهٍوف األُ َول األؾول; دا رواه أبو مسًود ،
ؿال :ـان رشول اهلل ﷺ :يّسح مْاـبْا يف افهالة ،ويَول« :اشتووا وَل َتتؾػوا
فتختؾف قؾوبؽم؛ لقؾقـي مـؽم أولو الحالم والـفى ،ثم الذين يؾوَّنم ،ثم الذين
يؾوَّنم».
بن َؽْْ ٍم ،من حديث أيب مافك األصًري  ،ؿال :أال
ودا رواه ظبد افرمحن ُ
وصف خٍِٓم افٌِامن،
وصف افرجال،
أحدِّ ثُم بهالة افْبي ﷺ؟ ؿال :ؾٖؿام افهالة،
َّ
َّ
ثم صذ هبم ،ؾذـر صالته ،ثم ؿال :هُذا صال ُة .ؿال ظبد األظذ  -راوي احلديث :-
ال أحسبه إال ؿال« :صالة أمتي» .
()1

( )1رواه أبو دواد ( ،)788وأمحد ( ،)33:17( )339:7وافىزاين يف "افُبر" ( ،)3527و"األوشط"
( ،)5344وافبَٔٓي ( .)6276ويف ادوضع افثاين فإلمام أمحدَ :ذـ ََر صف افْساء بًد افٌِامن ،ويف إشْاد احلديث صٓر
بن حوصب ،وهو ضًٔف.
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مجع من افْساء ص ٍَّ ُٓ َّن خٍِه ،وـذا االثْتان وافواحدة.
وإن مل حيرض مع اإلمام إال ٌ
صف حتى يتم األول ،وأن
ؼ َع يف
ومن أدب
ٍّ
ِّ
افهف أن ُتسدَّ
ُ
افٍرج واخلِل ،وأن ال ُي َ
ٍسح دن يريد دخول افهف إذا ـإت هْاك شًة  ،ويَف اإلمام وشط افهف
ُي َ
()1

وادهِون خٍِه; فَوفه ﷺَ « :و ِشطوا اإلما َمَ ،و ُشدُّ وا اْلؾل» .
()2

ومَابل اإلمام أؾول من اجلوإب ،وجٓة يّغ اإلمام أؾول من جٓة يساره;
()3
ِ
وف» .
الص ُػ َ
فَوفه ﷺ« :إِ َّن اهللَ َو َم َالئِ َؽ َت ُهُ ،ي َص ُّؾ َ
ون َظ َذ َم َقام ِن ُّ

ِ
ِ
الص َال ِة» .وؿد تَدم.
( )1حلديث« :خ َق ُارك ُْم َأ ْل َقـُؽ ُْم َمـَاك ًبا ِِف َّ
( )2رواه أبوداود ( ،)792من ضريق ابن أيب ؾديك ،وافىزاين يف "األوشط" ( ،)5568وبَي بن خمِد ـام يف
"هتذيب افُامل" ،من ضريق إبراهٔم بن ادْذر احلزامي ،ـالمها ظن حئى بن بنر بن خالد ،ظن أمه ،أَّنا دخِت ظذ
حمّد بن ـًب افَرطي ،ؾسًّته يَول :حدثْي أبو هريرة  ،ؿال :ؿال رشول اهلل ﷺ .ؾذـره .وهذا إشْاد ضًٔف;
جلٓافة أم حئى بن بنر ،مل يرو ظْٓا إال ابْٓا ،وابُْٓا حئى بن بنر :جمٓول احلال ،وؿوفه يف احلديث« :وشدوا اْلؾل»،
فه صواهد.
جابرا  ،ؿام ظن يسار رشول اهلل ﷺ ،ؾٖخذ بٔده ؾٖداره حتى
ومن أدفة توشٔط اإلمام ما رواه مسِم ( )4121أن ً
أؿامه ظن ئّْه ،ثم جاء ج َّبار بن صخر  ،ؾَام ظن يسار رشول اهلل ﷺ ،ؾٖخذ رشول اهلل ﷺ بٖيدهيام ؾدؾًٓام حتى
أؿامٓام خٍِه.
( )3معل ،وفُن يستدل بحديث افزاء  ،ؿالُ :ـَّْا إذا صِْٔا خِف رشول اهلل ﷺ أحببْا أن ُٕون ظن ئّْه،
ك َي ْو َم َت ْب َع ُ
يَبل ظِْٔا بوجٓه،ؿال :ؾسًّته يَولَ « :ر ِب قِـِي َظ َذا َب َ
ثَ ،أ ْو ََت َْؿ ُع ِظ َبا َد َك» .رواه مسِم ( ;)81:وبًّوم
حديث ظائنة

يف افهحٔحغ :ـان رشول اهلل ﷺ يًجبه افتٔامن يف تًِْه وترجِه وضٓوره ،ويف صٖٕه ـِه.
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هذا ما م َّن اهلل به من افتدوين واجلّع ،حول ؾول وـٍٔٔة تسوية افهف ،وـإت
ـتابة افرشافة بُّة ادُرمة حرشٓا اهلل ،وإظادة افْير ؾٔٓا ،وـتابة مَدمتٓا بافّٔن يوم
اخلّٔس خلّس موغ من صٓر رجب فسْة (.)254:

وروى ظبدافرزاق يف "ادهْف" ( ،)3588ظن ابن جريج ،ؿال :أخزين ؽر واحد ظن ابن ظباس

 ،ؿال:

ظُِٔم بّٔامن افهٍوف ،وإياـم وما بغ افسواري ،وظُِٔم بافهف األول .واجتامع منايخ ابن جريج يرؾع من
صَّٖنم.
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