
الحمــد هلل ،والصــاة والســام علــى رســول هللا ،وآلــه وصحبــه
وم�نـ وااله ،وبع��د فه��ذي مطوي��ة مهم��ة موسوــمة بــ(مســائل يف
ص��ف الص�لاة) .ودونكــم هــذه املســائل:
•خري صفوف الرجال.
•خري صفوف النساء.
•ميمنة الصف.
•ميسرة الصف.
•الوقوف خلف اإلمام ليليين أولي األحالم والنهى.
•تسوية الصف.
•سد الفرجات.
•إذا اتصلت الصفوف خارج املسجد.
•حكم الصف بني األعمدة.
•ترتيب الصف إذا كان فيه إمام ورجل وامرأة.
•صفوف صالة الجنازة.
•تقارب الصفوف.
•استقبال القبلة.
•بداية الصف من خلف اإلمام.
•إذا فصل بني الصف وصفوف املسجد طريق أو نهر.
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 .1خري صفوف الرجال.

يف هذا الحديث أن خري صفوف النساء آخرها.

��ول َّ
ص َّلــى هللاُ َع َل ْيـ ِهَع ْـ�ن أ َ ِبـ�ي ُه َر ْي َ�رـةَ -ريض هللا عنـ�ه -أ َ َّن َر ُس َ
للاِ َ
الصـ ِّـف األ ََّولِ  ،ثُـ َّـم
ـاس َمــا ِف ال ِّنـ َـدا ِء َو َّ
َو َسلــ ََّم -قَ َ
��ال« :لَ ْ��و يَ ْع َلـ ُ�م ال َّنـ ُ
ـون َمــا ِف
لَ ْ��م يَ ِج�� ُدوا إ َِّل أ َْن يَ ْس��تَ ِه ُموا َع َل ْيـ ِه الَ ْســتَ َه ُمواَ ،ولَـ ْـو يَ ْع َل ُمـ َ
الص ْبـ ِـح،
التَّ ْه ِج ِ
العتَ َمـةِ َو ُّ
�ير الَ ْس��تَ َب ُقوا ِإ َل ْي�� ِهَ ،و َل ْ��و يَ ْع َل ُمـ َ
ـون َمــا ِف َ
(((
َلَتَ ْو ُه َمـ�ا َولَـ ْ�و َح ْب ًوا".
ـ�ن أَبِـ�ي َسـ� ِعي ٍد ا ْل ُخ ْـ�د ِر ِّي
أخــرج مســلم تحــت رقــم (َ )438
وع ْ
صلَّ�ىـ هللاُ َع َل ْي�� ِه َو َس��ل ََّمَ -رأ َى ِفريض هللا عن��ه -أ َ َّن َر ُس َ��ول هللاِ َ
ـال لَ ُهـ ْـم" :تَ َق َّد ُمــوا َفأْتَ ُّمــوا ِبــيَ ،و ْل َيأْتَـ َّـم ِب ُكـ ْـم
أ َْص َحا ِبـ ِه تَأ َ ُّخـ ًـرا َف َقـ َ
(((
ون َح َّ�تى يُ َؤ ِّخ َر ُه ُ��م هللاُ".
ال َق ْ��ومٌ يَتَأ َ َّخ ُ��ر َ
َم ْ��ن بَ ْع َد ُك ْ��مَ ،ل يَ َ��ز ُ

والظاهــر أن الحكــم واحــد ،حــى ولــو كان يوجــد حاجــز بــن
مصلـ�ى النسـ�اء والرجـ�ال.

والحديثــان يــدالن علــى فضيلــة الصــف األول ،وفضيلــة التقــدم
يف صفـ�وف الصـلاة ،وسـ�يأتي خـير صفـ�وف الرجـ�ال أولهـ�ا.
 .2خري صفوف النساء.
�نـ أَبِ��ي ُه َر ْي َ��رةَ -ريض هللا
أخــرج مســلم تحــت رقــم (َ )440ع ْ
ـر
ص َّلىــ هللاُ َع َل ْي�� ِه َو َس ـل ََّمَ :-��ال َر ُسـ ُ
��ال :قَ َ
عن��ه -قَ َ
"خـ ْ ُ
�ول هللاِ َ
ـر ُص ُف ِ
ُص ُف ِ
الر َج��الِ أ ََّولُ َه��اَ ،و َشرـ ُّـ َها ِ
وف ال ِّن َســا ِء
��وف ِّ
آخ ُر َهــاَ ،و َخـ ْ ُ
ِ
آخ ُر َهـ�اَ ،و َشـ� ُّر َها أ ََّو ُل َهـ�ا"(((.

ملحوظــة :وجــود الحاجــز بــن مصلــى النســاء والرجــال ليــس
مـ�ن السـ�نة.
 .3ميمنة الصف.
ع��ن اب��ن عباــس -ريض هللا عنهمــا -قــال" :عليكــم بميامــن
الصف��وف ،وإياك��م ومـ�ا بــن الســواري ،وعليكــم بالصــف
األول"(((.
قلت :وهذا ال يقال بالرأي.
"ح َّدثَ َن�اـ ِعي َ�سى ْب ُ��ن يُونُـ َـس،
ويف مصنــف ابـ�ن أبــي ش��يبة ق��الَ :
ـال:
َعـ ِن ْابـ ِن ُج َر ْيـ ٍجَ ،عـ ْـن َع َطــا ٍءَ ،عـ ْـن َع ْبـ ِد هللاِ ْبـ ِن َع ْمـ ٍرو ،قَـ َ
ـام ،ثُـ َّـم َم َيا ِمـ ُـن ا ْل َ ْسـ ِج ِد"(((.
َخـ ْ ُ
ـر ا ْل َ ْسـ ِج ِد ا ْل َ َقـ ُ
 .4ميسرة الصف.

ـول:
ـح َم َنا ِك َب َنــا ِف َّ
صلَّ��ى هللاُ َع َل ْي�� ِه َو َسـ�ل ََّم -يَ ْم َسـ ُالصـ َـا ِةَ ،ويَ ُقـ ُ
َ
"اســتَ ُوواَ ،و َل تَ ْختَ ِل ُفــواَ ،فتَ ْختَ ِلـ َـف قُ ُلوبُ ُكـ ْـمِ ،ل َي ِلـ ِـي ِم ْن ُكـ ْـم أُولُــو
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ْال ْ َ َ ُّ َ ُ َّ
َ َُ َُ ْ َ َ
(((
َم ْس ُ��عو ٍدَ " :فأَنْتُـ ُ�م ا ْل َيـ ْ�و َم أ ََشـ� ُّد ا ْخ ِت َل ًفـ�ا".
هــذا الحديــث فيــه أن علــى البالغــن وطــاب العلــم أن يكونــوا
خل��ف اإلمــام مباشــرة ،فإنــه قــد يطــرأ يف الصــاة طــارئ يحتــاج
مع��ه إل��ى تصــرف ،وال يحســنه الصغــر ،وهــذا هو فقه الســلف
فعـ ْـن َق ْي ِ
��ال :بَ ْي َن َمــا أ َنَــا بِا ْل َ ِد َين ـةِ ِف ا ْل َ ْس ـ ِج ِد ِف
َ
��س ْبـ ِ�ن َع َّب��ا ٍدَ ،ق َ
الصـ ِّـف ا ْل ُ َقـ َّد ِم َقا ِئـ ٌـم أ ُ َص ِّلــيَ ،ف َج َذبَـ ِـي َر ُجـ ٌـل ِمـ ْـن َخ ْل ِفــي َج ْذبَـ ًة
َّ
ـام َ[م َقـ ِـام] َفـ َـو َّ
ـت َص َل ِتــيَ ،ف َل َّمــا انْ َصـ َـر َف
للاِ َمــا َع َق ْلـ ُ
َف َن َّحا ِن��ي َوقَـ َ
��ال" :يَ��ا ْابـ َـن أ َِخــي َل يَ ُسـ ْـؤ َك َّ
للاُِ ،إ َّن
َف�� ِإ َذا ُه َ��و أُبَ ُّ��ي ْب ُ��ن َك ْع��بٍ  ،قَ َ
صلَّ��ى َّللاُ َع َل ْي�� ِه َو َس ـل ََّمِ -إلَ ْي َنــا أ َْن ن َ ِل َيــهُ،
َه�� َذا َع ْهدـ ٌـ ِم َ��ن ال َّنـ ِ ِّ
ـي َ
(((
ثُـ َّ�م ْاسـ�تَ ْق َب َل ا ْل ِق ْب َلـ�ةَ".
قلت :الراوي أدرى بمرويه.
 .6تسوية الصف.
ص َّلــى هللاُ َع َل ْي ـ ِهَع ْـ�ن أ َ ِب��ي ُه َر ْيـ َـرة -ريض هللا عن��هَ -ع ِ��ن ال َّنب ِ ِّ
ـي َ
الصـ َّـف ِف َّ
"...وأ َ ِق ُيمــوا َّ
الصـاَ ِةَ ،فـ ِإ َّن ِإقَ َامــةَ
َو َسلــ ََّم -أَنَّ��هُ قَـ َ
ـالَ :
الصـلاَ ِة"(((.
الصـ ِّ�ف ِم ْـ�ن ُح ْسـ ِ�ن َّ
َّ

لم يثبت فيها يشء.
 .5الوقوف خلف اإلمام.

((( أخرجه البخاري ،كتاب األذان ،بَاب ا ِل ْس ِت َها ِم ِف ا َلْ َذا ِن َويُ ْذ َك ُر أ َ َّن أ َ ْق َو ًاما
ا ْختَ َل ُفوا ِف ْالَ َذا ِن َفأ َ ْق َرعَ بَ ْي َن ُه ْم َس ْع ٌد .615 ،ومسلم ،كتاب الصالة ،باب
تسوية الصفوف وإقامتها وفضل األول فاألول منها واالزدحام على الصف
األول واملسابقة إليها وتقديم أولي الفضل وتقريبهم من اإلمام.437 ،
((( أخرجه مسلم ،كتاب الصالة ،باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل
األول فاألول منها واالزدحام على الصف األول واملسابقة إليها وتقديم أولي
الفضل وتقريبهم من اإلمام.440 ،
((( أخرجه مسلم ،كتاب الصالة ،باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل

األول فاألول منها واالزدحام على الصف األول واملسابقة إليها وتقديم أولي
الفضل وتقريبهم من اإلمام.438 ،
((( أخرجه عبد الرزاق يف املصنف ،58 /2( :تحت رقم  )2477بإسناد
صحيح.
((( (.)341 /1

((( أخرجه مسلم ،كتاب الصالة ،باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل
األول فاألول منها واالزدحام على الصف األول واملسابقة إليها وتقديم أولي
الفضل وتقريبهم من اإلمام.432 ،
((( أخرجه ابن حبان (اإلحسان تحت رقم.)2181 :
الصلَ ِة تحت
الص ِّف ِم ْن تَ َما ِم َّ
((( أخرجه البخاري ،كتاب األذان ،بَاب ِإقَ َامةُ َّ
رقم ( ،)722ومسلم كتاب الصالة ،باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل
األول فاألول منها واالزدحام على الصف األول واملسابقة إليها وتقديم أولي
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ــول هللاِ
ـ�ن أَبِ��ي َم ْس ُ
ــالَ :ك َان َر ُس ُ
ـ�عو ٍد -ريض هللا عن��ه -قَ َ
َع ْ

��س ْب ِ��ن َما ِل ٍ
ـول هللاِ
��ن أ َن َ ِ
َ
��ال َر ُسـ ُ
��ال :قَ َ
��ك -ريض هللا عن��ه -قَ َ
وع ْ
"س ُّــووا ُص ُفو َف ُك ْــمَ ،فــ ِإ َّن تَ ْس ِــويَةَ
َ
صلَّــى هللاُ َع َل ْي�� ِه َو َس��ل ََّمَ :-ِ (((
الص َـلاة" .
ـ�ن تَ َمـ�ا ِم َّ
َّ
الص ِّـ�فِ ،م ْ
وإقامــة الصــف وتســويته يعــي أن ال يكــون فيــه عــوج ،فيكــون
مسـ�تويا كالسـ�هم.
 .7سد الفرجات.
��الَ :خ َ�رـ َج َع َل ْي َنــا
��ن َجابِ�� ِر ْب ِ
��ن َس ُ��م َر َة -ريض هللا عن��ه -قَ َ
َع ْ
ــن َك َمــا
��ال..." :أ ََل تَ ُص ُّفو َ
َر ُس ُ
ص َّل��ى هللاُ َع َل ْيـ ِه َو َس��ل ََّمَ -ف َق َ��ول هللاِ َ
��ول هللاِ! َو َك ْيـ َ�ف تَ ُصـ ُّ�ف
تَ ُص ُّ�فـ ا ْل َ َل ِئ َك��ةُ ِع ْن َ�دـ َر ِّب َه��ا؟ َف ُق ْل َن��ا يَ�اـ َر ُس َ
ـون
الص ُفـ َ
ـون ُّ
ـوف ْال َُو َل َويَ َ َت ُّ
اصـ َ
ـال ”:يُ ِت ُّمـ َ
ا ْل َ َل ِئ َك�ةـُ ِع ْن َ��د َربِّ َه��ا؟ قَـ َ
الصـ ِّ�ف"(.((1
ِف َّ
�ون
��ون ِف َّ
ومع�نى َ(ويَ َ َت ُّ
�ون َحـ َّتى َل يَ ُكـ َ
الص ِّ��ف) أ َْي :يَتَ َل َص ُقـ َ
اص َ
بَ ْي َن ُهـ ْ�م ُفـ َ�ر ٌج ِم ْـ�ن َر ِّص ا ْل ِب َنـ�ا ِء ِإ َذا أ ُ ْل ِصـ َ�ق بَ ْع ُضـ�هُ ب َِب ْعـ ٍ�ض.
��س ْب ِ��ن َما ِل ٍ
��ن أ َن َ ِ
َ
��ك -ريض هللا عن��هَ -ع ِ��ن ال َّنـ ِ ِّ
ص َّلــى هللاُوع ْ
بي َ
�ال" :أ َ ِق ُيم��وا ُص ُفو َف ُكـ ْـمَ ،ف ِإنِّــي أ ََرا ُكـ ْـم ِمـ ْـن َو َراءِ
َع َل ْي ِ�هـ َو َس��ل ََّم -قَـ َ
َظ ْه�� ِريَ ،و َك َان أ ََح ُدنَ��ا يُ ْل ـ ِز ُق َم ْن ِك َبـ�هُ ب َِم ْن ِكــبِ َصا ِح ِب ـ ِهَ ،و َق َد َمــهُ
ِب َق َد ِمـ� ِه"(.((1
الفضل وتقريبهم من اإلمام ،تحت رقم (.)435
((( أخرجه مسلم كتاب الصالة ،باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل
األول فاألول منها واالزدحام على الصف األول واملسابقة إليها وتقديم أولي
الفضل وتقريبهم من اإلمام ،تحت رقم (.)433
( ((1أخرجه مسلم ،كتاب الصالة ،باب األمر بالسكون يف الصالة والنهي
عن اإلشارة باليد ورفعها عند السالم وإتمام الصفوف األول والرتاص فيها
واألمر باالجتماع ،تحت رقم (.)430
( ((1أخرجه البخاري ،كتاب األذان ،بَاب ِإ ْل َز ِاق ا َْل ْن ِكبِ بِا َْل ْن ِكبِ َوا ْل َق َد ِم
5

والظاهــر وهللا أعلــم؛ أن إلــزاق املنكــب باملنكــب يكــون عنــد
السـ�جود.
وإلزاق القدم بالقدم يكون يف القيام.
وورد إلزاق الركبة بالركبة ،وذلك عند السجود.
وهــذا الوصــف لتحقيــق الــراص وســد الفــرج ،فــإذا حصــل
ذلـ�ك لـ�م يلـ�زم حصـ�ول هـ�ذا اإللـ�زاق ،وهللا أعلـ�م.
وعلــى املســلم مراعــاة حــال مــن بجانبــه إذا كان مريضــ ًا أو
يحت��اج إل�ىـ توس��عة ف�لا يضايق��ه ،فإن��ه ال ض��رر وال ضـ�رار.
وعلــى املســلم أن ال يباعــد بــن قدميــه ليحصــل إلــزاق القــدم
بالقـ�دم حـتى يأخـ�ذ مكانـ� ًا أكثـ�ر ممـ�ا يحتاجـ�ه ،وبـ�اهلل التوفيـ�ق.
 .8إذا اتصلت الصفوف خارج املسجد.
ـوف
الص ُفـ َ
ـون ُّ
قولــه يف حديــث جابــر بــن مســرة مرفوع ـ ًا" :يُ ِت ُّمـ َ
ـ�ف"(.((1
الص ِّ
ـ�ون ِف َّ
األ َُو َل َويَ َ َت ُّ
اص َ
فيــه أن الصفــوف إذا اتصلــت كان حكمهــا واحــد ًا ،مــن
جهــة صحــة الجماعــة واالئتمــام؛ فــإذا اتصلــت الصفــوف وأتــم
الصــف األول فــاألول كان حكــم مــا كان خــارج املســجد مثــل
حكـ�م مـ�ن صلـ�ى داخلـ�ه ،وهللا املوفـ�ق.
الر ُج َل ِم َّنا يُ ْل ِز ُق َك ْع َبهُ ِب َك ْعبِ
بِا ْل َق َد ِم ِف َّ
ال ال ُّن ْع َما ُن ْب ُن بَ ِش ٍري َرأ َْي ُت َّ
الص ِّف َوقَ َ
َصا ِح ِب ِه تحت رقم ( ،)725ومسلم كتاب الصالة ،باب تسوية الصفوف
وإقامتها وفضل األول فاألول منها واالزدحام على الصف األول واملسابقة إليها
وتقديم أولي الفضل وتقريبهم من اإلمام ،تحت رقم (.)434
( ((1سبق تخريجه.
6

 .9حكم الصف بني األعمدة.

وهـ�ذا الحديـ�ث فيـ�ه أن املـ�رأة تكـ�ون صفـ� ًا بمفردهـ�ا .وأن الرجـ�ال
يكونـ�ون خلـ�ف اإلمـ�ام صفـ�ا .وأن الصـبي يصـ�ف مـ�ع غـيره.

 .11صفوف صالة الجنازة.

ــث َمــا ُكنتُ ْــم َف َولُّــو ْا
ــط َر ا ْل َ ْســ ِج ِد ا ْل َح َــرا ِم َو َح ْي ُ
َو ْج َه َ
ــك َش ْ
��ط َرهُ}[ .البقــرة.]144:
ُو ُج ِو َه ُك ْ��م َش ْ

فعـ ِن
ّأمــا إذا كان مــع اإلمــام رجــل واحــد فإنــه يقــف عــن يمينــهَ ،
ض َّ
ْابـ ِن َع َّب ٍ
ص َّلـ�ى"صل َّْيـ ُ
للاُ َع ْن ُه َمـ�اَ -ق َ
�ت َمـ َ�ع ال َّنـ ِ ِّ
بي َ
��الَ :
�اـس َ-ر ِ َ
ـول
ات َل ْي َلـةٍَ ،ف ُق ْمـ ُ
هللاُ َع َل ْيـ ِه َو َسـل ََّمَ -ذ َ
ـت َعـ ْـن يَ َســا ِر ِهَ ،فأ َ َخـ َذ َر ُسـ ُ
َّ
ــن َو َرا ِئــيَ ،ف َج َع َل ِــي
صلَّ��ى هللاُ َع َل ْي�� ِه َو َسلــ ََّم -ب َِــرأ ِْس ِم ْللاِ َ
ـام َو َص َّلــى َولَـ ْـم
ـاءهُ املُـ َـؤ ِّذ ُنَ ،ف َقـ َ
َع ْ��ن يَ ِمي ِن ـ ِهَ ،ف َص َّلــى َو َرقَـ َـدَ ،ف َجـ َ
يَتَ َو َّض ـأْ"(((.
��ن يَ َس�اـ ِر ِهَ ،فأ َ َخ ـ َذ ِبأ ُ ُذ ِنــي
ويف روايــة عنــد البخــاريَ " :ف ُق ْم ُ
��ت َع ْ
ِ ِ ِ (((
��ن يَمين��ه".
َفأ َ َد َار ِن��ي َع ْ

ـول هللا -ص َّلــى هللا عليــه
عــن مالــك بــن ُهبــرةَ ،قــال :قــال رسـ ُ
ـوت فيص ِّلـ َـي عليــه ثالثـةُ صفـ ِ
وســلم" :-مــا ِمـ ْـن ُمسـ ِ
ـوف مــن
ـلم يمـ ُ
(((
��ب".
املس��لمني إالَّ ْأو َج َ
جزأهــم ثالثــةَ ص ُفـ ِ
ـوف،
َفـ َك َان َما ِلـ ٌ
ـك إذا اسـ َّ
ـتقل أهـ َـل الجنــازة ّ
للحديث"..

 .14بداية الصف من خلف اإلمام.

 .12تقارب الصفوف.

هذه السنة ،فإنما يكون الصف من خلف اإلمام.

الص ُف ِ
ــون ِف
ــوف أ َْن يُ ِت ُّمــوا ْال ََّو َل َف ْ
الســ َّنةُ ِف ُّ
ــال ََّو َلَ ،ويَ َ َت ُّ
اص َ
ُّ
ـ�ف.
الص ِّ
َّ

 .15إذا فصــل بــن الصــف وصفــوف املســجد طريــق
أو نهـ�ر.

والشــاهد قولــهَ « :فأ َ َد َار ِنــي َعـ ْـن يَ ِمي ِنـ ِه»؛ فــدل علــى أن الجماعــة
إذا كانـ�ت اثنـين فإنهمـ�ا يقفـ�ان صفـ� ًا واحـ�د ًا.

ـت
ـام َكانَـ ْ
َف َمـ ْـن َص َّلــى ِف ُم َؤ َّخ ـ ِر ا ْل َ ْس ـ ِج ِد َمـ َـع ُخ ُلـ ِّـو َمــا يَ ِلــي ْال َِمـ َ
(((
وه ـ ًة َو َ َّ
اُ أ َْع َلـ ُـم.
َص َلتُــهُ َم ْك ُر َ

فــإذا كان مــع اإلمــام رجــل وامــرأة ،صــف الرجــل بحــذاء اإلمــام،
عــن يمينــه ،وصفــت املــرأة خلفهما،

 .13استقبال القبلة.

الص ُف ِ
الس َوا ِرى (،)673
((( أخرجه أبو داود ،كتاب الصالة ،باب ُّ
وف بَ َ ْي َّ
والرتمذي ،أبواب الصالة عن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم ،-باب ما جاء
يف كراهية الصف بني السوارى تحت رقم ( ،)229والنسائي ،كتاب اإلمامة،
باب الصف بني السواري تحت رقم ( .)821وصححه األلباني.
((( سنن الرتمذي.1/443 :
الصلَ ِة َع َلى ا ْل َح ِص ِري ،حديث
الصلَ ِة ،بَاب َّ
((( أخرجه البخاريِ ،كتَاب َّ
رقم ( ،)380ومسلم ،كتاب املساجد ومواضع الصالة ،باب جواز الجماعة
يف النافلة والصالة على حصري وخمرة وثوب وغريها من الطاهرات حديث
رقم (.)658

اب ال ُّد َعا ِء ِإ َذا انْتَ َبهَ بِالل َّْيلِ  ،حديث
((( أخرجه البخاري يف كتاب الدعوات ،بَ ُ
رقم ( ،)726ومسلم يف كتاب صالة املسافرين وقصرها ،باب الدعاء يف صالة
الليل وقيامه حديث رقم (.)763
اب ال ُّد َعا ِء ِإ َذا انْتَ َبهَ بِالل َّْيلِ ،
((( أخرجه البخاري يف كتاب الدعوات ،بَ ُ
(.)6316
((( أخرجه مسلم كتاب الصالة باب جواز الجماعة يف النافلة والصالة على
حصري وخمرة وثوب وغريها من الطاهرات حديث رقم (.)660

((( أخرجه أبو داود ،كتاب الجنائز ،باب يف الصفوف على الجنازة تحت
رقم ( ،)3166والرتمذي ،كتاب الجنائز ،باب ما جاء يف الصالة على
الجنازة والشفاعة للميت تحت رقم ( ،)1028وابن ماجه ،كتاب الجنائز،
باب ما جاء فيمن صلى عليه جماعة من املسلمني ،تحت رقم (.)1490
[قال أبو عيىس الرتمذي :حديث مالك بن هبرية حديث حسن هكذا رواه
غري واحد عن محمد بن إسحق وروى إبراهيم بن سعد عن محمد بن
إسحق هذا الحديث وأدخل بن مرثد و مالك بن هبرية رجال ورواية هؤالء
الت ِم ِذ ّي.
أصح عندنا سنن الرتمذي .3/347:وقال النوويَ :ر َواهُ أ َبُو َد ُاود َو ِّ ْ
الَ :ص ِحيح َع َلى َشرط ُمسلم .خالصة
"ح ِديث حسن"َ ،وا ْل َحا ِكمَ ،و َق َ
الَ :
َو َق َ
األحكام .2/962:وقال ابن حجر :حسنه الرتمذي وصححه الحاكم ويف رواية
له "إال غفر له".]4/375 :
((( مجموع الفتاوى)408 /23( :

يف مجموــع الفتــاوى( :أ ََّماــ َص َ�لاةُ ا ْل ُج ُم َع��ةِ َو َغ ْ ِي َه��ا َف َع َلــى ال َّنـ ِ
ـاس
ص َّلــىيح ْ ِ
أ َْن يَ ُسـ� ُّدوا ْال ََّو َلَ ،ف ْ��ال ََّو َلَ ،ك َم��ا ِف َّ
الص ِح َ
�ين َعـ�ن ال َّنـ ِ ِّ
ـي َ
َّ
�وـن َك َم��ا تَ ُصـ ُّ�ف ا ْل َ َل ِئ َك ـةُ
�اـل" :أ ََل تَ ُص ُّف َ
للاُ َع َل ْي�� ِه َو َس��ل ََّم -أَنَّ��هُ َق َ
��ال:
ِع ْن َ��د َر ِّب َه��ا؟ َقا ُل��واَ :و َك ْي َ��ف تَ ُص ُّ��ف ا ْل َ َل ِئ َك��ةُ ِع ْن َ��د َر ِّب َه��ا؟ َق َ
ــس ِل ََحــ ٍد
ون ْال ََّو َل َف ْ
الص ِّ
�وـن ِف َّ
��ال ََّو َلَ ،ويَ َ َت ُّ
اص َ
يَ ُس�� ُّد َ
ـ�ف"َ .ف َل ْي َ
�وـف ا ْل ُ َؤ َّخ َ��ر َة َم َ��ع ُخ ُل ِّ��و ا ْل ُ َق َّد َم��ةَِ ،و َل�يَ ُص ُّــف ِف
الص ُف َ
أ َْن يَ ُسـ� َّد ُّ
الط ُر َق ِ
ـ�ات َوا ْل َح َوا ِن ِ
ـ�ك
ُّ
ـ�ل َذ ِل َ
ـ�ن َف َع َ
يـ�ت َم َـ�ع ُخ ُل ِّـ�و ا ْل َ ْسـ� ِج ِدَ ،و َم ْ
�اء بَ ْعـ َ�دهُ تَ َخ ِّطيـ� ِهَ ،ويَ ْد ُخـ ُ�ل ِلتَ ْك ِميـ�لِ
ْاسـ�تَ َح َّق التَّأ ْ ِديـ َ
�بَ ،و ِل َ ْـ�ن َجـ َ
الص ُف ِ
��وف ا ْل ُ َق َّد َم��ةَِ ،ف�� ِإ َّن َه�� َذا َل ُح ْر َم��ةَ لَ��هُ.
ُّ
ــس ِل ََحــ ٍد أ َْن يُ َقــ ِّد َم َمــا يُ ْف َــر ُش َلــهُ ِف ا ْل َ ْســ ِج ِد،
َك َمــا أَنَّــهُ َل ْي َ
ال َويُ َص ِّلــي
َويَتَأ َ َّخـ َـر ُهـ َـو َو َمــا ُفـ ِر َش لَــهُ لَـ ْـم يَ ُكـ ْـن لَــهُ ُح ْر َمـةٌ بَـ ْـل يُـ َـز ُ
ِالص ُفـ ِ
ـوف َص ُّفــوا
الص ِحيـ ِـح بَـ ْـل إ َذا ْامتَـ َـأَ ا ْل َ ْسـ ِج ُد ب ُّ
َم َكانَ��هُ َع َل��ى َّ
الط ُر َقـ ِ
ـات
الص ُفـ ُ
ـوف ِحي َن ِئ ـ ٍذ ِف ُّ
ـت ُّ
َخ��ا ِر َج ا ْل َ ْس ـ ِج ِدَ ،ف ـ ِإ َذا اتَّ َص َلـ ْ
�ت َص َلتُ ُهـ ْ�م.
َو ْال َْسـ َ�و ِاق َص َّحـ ْ
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يكــره الصــف بــن الســواري (األعمــدة) الــي تقطــع الصــف،
"صل َّْي َنــا َخ ْل َــف أ َ ِمــ ٍر
الح ِمي�� ِد ْب ِ��ن َم ْح ُم�وـ ٍد ،قَ َ
��ن َع ْبـ� ِد َ
َع ْ
�اـلَ :
الســا ِريَتَ ْ ِي َف َل َّمــا
��ن األ َُم َ��را ِءَ ،ف ْ
ـن َّ
ـاس َف َصل َّْي َنــا بَـ ْ َ
ِم َ
اض َط َّرنَــا ال َّنـ ُ
ـ�ن َما ِلـ ٍـكُ " :ك َّنــا نَتَّ ِقــي َه ـ َذا َع َلــى َع ْه ـ ِد
َصل َّْي َن��ا"َ ،ق َ
��س ْب ُ
��ال أ َن َ ُ
َر ُس�وـلِ َّ
ص َّلىــ َّللاُ َع َل ْي�� ِه َو َسـل ََّم .((("-ق�اـل الرتم�ذـي -رحمــه
للاِ َ
السـ َـوا ِري،
هللا"َ :-وقَ ْ��د َك ِ�رـهَ قَ ْ��ومٌ ِم ْـ�ن أ َْه��لِ ال ِع ْل ِ��م :أ َْن يُ َصـ َّـف بَ ْ َي َّ
�ص َقـ ْـومٌ ِمـ ْـن أ َْهــلِ ال ِع ْلـ ِـم
َو ِب�� ِه يَ ُقـ ُ
ـول أ َْح َم�� ُدَ ،وإ ِْسح َ
ــ ُاقَ .و َق ْ��د َر َّخـ َ
ِف َذ ِل َك»(((.اهـ�ـ
 .10ترتيب الصف.
��ول َّ
ص َّلــىَعـ ْـن أ َن َ ِ��س ْبنـ ِـ َما ِل ٍ��ك ،أ َ َّن َج َّدتَ��هُ ُم َل ْي َكــةَ َد َعـ ْ
ـت َر ُس َ
للاِ َ
ـال:
هللاُ َع َل ْيهـ ِـ َو َسـ�ل ََّمِ -ل َط َعــا ٍم َص َن َعتْــهُ لَــهَُ ،ف ـأ َ َك َل ِم ْنــهُ ،ثُـ َّـم َقـ َ
ـت ِإ َلــى َح ِصـ ٍر َل َنــاَ ،قـ ِد
ـال أ َنَـ ٌـسَ :ف ُق ْمـ ُ
وم��وا َف ِلُ َصـ ِّ�ل َل ُكـ ْـمَ .قـ َ
ُق ُ
للاِ
�ول َّ
�ام َر ُسـ ُ
ْاس َ��و َّد ِم ْ��ن ُطوــلِ َم��ا لُ ِبـ َ�سَ ،ف َن َض ْحتُـ�هُ ب َِمـ�ا ٍءَ ،ف َقـ َ
ـوز
صلَّ��ى هللاُ َع َل ْي�� ِه َو َس ـل ََّمَ ،-و َص َف ْفـ ُالع ُجـ ُ
الي ِتيـ َـم َو َر َاءهَُ ،و َ
ـت َو َ
َ
ــل َّ ِ
صلَّ��ى هللاُ َع َل ْي�� ِه َو َس��ل ََّم-��ن َو َرا ِئ َن��اَ ،ف َصلَّ��ى لَ َنــا َر ُسو ُ
ِم ْ
للا َ
ـين ،ثُـ َّ�م انْ َصـ َ�ر َف"(((.
َر ْك َعتَ ْ ِ

َع ْ��ن أ َن َ ِ
ص َّلــى��س ْب ِ��ن َما ِلك ٍــ -ريض هللا عن��ه" :-أ َ َّن َر ُس َ
��ول هللاِ َ
ـالَ :فأ َ َق َامـ ِـي
هللاُ َع َل ْي�� ِه َو َسلــ ََّمَ -ص َّلــى ِب ـ ِه َو ِبأ ُ ِّم ـ ِه ،أ َْو َخالَ ِت ـ ِهَ ،قـ َ
�ام ا ْلَـ ْ�رأ ََة َخ ْل َف َنـ�ا"(((.
َع ْـ�ن يَ ِمي ِنـ� ِهَ ،وأ َ َقـ َ

{فــو ِّل
يسـ�تقبل بالص��ف يف الص�لاة القبل��ة ،ق��ال -تعال��ىَ :-

ــط َر
ــن َح ْي ُ
ــت َف َــو ِّل َو ْج َه َ
ــث َخ َر ْج َ
ــك َش ْ
وق��ال -تعال��ىَ { :-و ِم ْ
وه ُك ْ��م َش ْ��ط َرهُ}.
ا ْل َ ْس�� ِج ِد ا ْل َح َ��را ِم َو َح ْي ُ
��ث َم��ا ُكنتُ ْ��م َف َولُّ��و ْا ُو ُج َ
[البقــرة.]150:

يــق يَ ْم ِ
ــي
الص ِّ
ــن َّ
ــف ْال َخــ ِر َط ِر ٌ
َوأ ََّمــا إ َذا َص ُّفــوا َوبَ ْي َن ُه ْــم َوبَ ْ َ
ـ�ي ا ْل ُع َل َمـ�ا ِء.
ال َّن ُ
��اس ِفي�� ِه لَ ْـ�م تَ ِصـ� َّح َص َلتُ ُه ْـ�م ِف أ َْظ َهـ� ِر َق ْولَ ْ
الص ُفـ ِ
ـث َل يَـ َـر ْو َن
ـن ُّ
ـوف َحا ِئـ ٌـط ب َِح ْيـ ُ
َو َك َذ ِلـ َ
ـك إ َذا َك َان بَ ْي َن ُهـ ْـم َوبَـ ْ َ
اج ـةٍ َف ِإنَّــهُ َل
ـر ِمـ ْـن َغـ ْ ِ
الص ُف َ
ُّ
��وفَ ،ولَ ِكـ ْـن يَ ْسـ َـم ُع َ
ـر َح َ
ون التَّ ْك ِبـ َ
ـك َمـ ْـن َص َّلــى ِف
تَ ِص�� ُّح َص َلتُ ُهم ْــ ِفـأ َْظ َهـ ِر َق ْو َلــي ا ْل ُع َل َمــا ِءَ .و َك َذ ِلـ َ
الط ِري ُ��ق َخــالٍ لَـ ْ�م تَ ِصـ� َّح َص َلتُـ�هُ.
َحانُو ِتهـ ِـ َو َّ
الص ُف ِ
َو َل ْي َ��س َل��هُ أ َْن يَ ْق ُع َ��د ِف ا ْل َحان ُ ِ
��وف ِب�� ِه،
��ال ُّ
��وت َويَ ْنتَ ِظ َ��ر اتِّ َص َ
��ال ََّو َلَ .و َ َّ
ـب إلَ�ىـ ا ْل َ ْس�� ِج ِد َف َي ُس�� َّد ْال ََّو َل َف ْ
اُ
��ل َع َل ْي�� ِه أ َْن يَ ْذ َهـ َ
بَ ْ
(((
أ َْع َلـ ُــ) .اهـــ.
تمت والحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات
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