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ثم  ُ، يؤم فيها األقرأ.وتجب الجماعة للصلوات الخمس على الرجال":قال املصنف رمحه اهللا
ً قدام المأموم إن كان رجال.ً ثم األقدم هجرة، ثم األشرف،ُّ ثم األسن،األعلم  المرأة، َّ ومعهن،ُ

 .ح عن يمينه ويساره، وال يقف الواحد عن يساره، والمرأة الواحدة تقف خلفهِصَوي
َويعذ َ في الجماعة بكل عذر ترُ  . المشقة بالحضورهم معُعظٍ

 .وجماعة الجمعة أربعون، وفي العيد روايتان
ٍوال تجب الجمعة على امرأة، وال عبد، وال مسافر ٍ  .ن حضرها وجبت عليه وانعقدت بهَ، ومٍ

 ." والخطبتانالعدد، واالستيطان، وإذن اإلمام،: ومن شرطها
 . مما يتعلق بالصالة-اهللارمحه –هذا بقية ما ذكره املؤلف 

 وهذا له األدلة يف الكتاب والسنة، وما ذكره املؤلف ،"وجتب اجلماعة للصلوات اخلمس" :قوله رمحه اهللا
: إن اجلماعة سنة، والراجح: إن اجلماعة فرض كفاية، وقيل: أهل العلم، وقد قيلأقوال هو الراجح من 

 .رمحه اهللاة اجلماعة واجبة كما ذكر املؤلف أن صال
 وهم ،ن يتعلق به الوجوبَ هذا بيان م"جلماعة للصلوات اخلمس على الرجالوجتب ا":قوله رمحه اهللا
 .فونَّالرجال املكل
َّ يقد: أي"يؤم فيها األقرأ":قوله رمحه اهللا  إمام راتب، أما إذا كان إذا مل يكن مثة هذا ،م فيها للصالة األقرأُ

َّ يقدهٌهناك إمام راتب فإن  .م على غريهُ
 -صلى اهللا عليه وسلم– حيث ذكر النيب ،رضي اهللا تعاىل عنه بدريحديث أيب مسعود ال دليل ذلك

ِيـؤم اْلقوم أقـرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في اْلقراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في «: قال ِ ِ ِ ِ ُِ َُ َ َْ ِْ َِ َ ََّ ُّ ِ ْ ُْ ُ َ ْ َ ً َ ََ ِ َِ ََّ ِ َ ُ ُ ْ َ َ ْ ُّ ُ َ
َالسنة سواء فأقدمهم سلما، فإن ك ْ َِ ًَ ْ ِ ِْ ُ ُ َ ْ َ ً َ َ َّ ًّانوا في اْلهجرة سواء فأكبـرهم سناُّ ِ ِْ ُ ُ ََ ْ ََ ً َ َ ِ ْ ِ ُوال يـؤمن الرجل «: مث قال» ُ ُ ََّ َّ َّ ُ ََ

ِالرجل في سلطانه ِِ َ ْ ُ َ ُ ، فإن  هذه اجلملة األخرية بيان أن ذلك الرتتيب يف حال عدم وجود سلطانن، إذ»َّ
ه اإلمام من جهة ُ أو أن يكون قد رتب ل،أن يكون صاحب مكانبإما :  سلطان، والسلطانكان مثة

ا سلطان الشخص يف املكان،ترتيب األئمة يف املساجد ََوال «:  أو ما إىل ذلك من األوجه اليت يتحقق 
ِيـؤمن الرجل الرجل في سلطانه ِِ َ ْ ُ َ ُُ ُ ََّ َّ َّ َّ  سلطان، كان ليست مثةإذا ما فيعتمد هذا الرتتيب املذكور إال ُ، فال ي»ُ
 .ٌوهو أن يكون هناك إمام راتب

هذه على وجه امللح نذكر  ، مسعودأيب الحظ أن الرتتيب هنا يف حديث ؛يؤم القوم األقرأ: رمحه اهللاقال 
ُ ً مث األقدم طاعة ،ً مث األقدم طاعة باختياره، مث األعلم بالسنة،والفوائد، الرتتيب قدم فيه األعلم بالقرآن

ن سبق وتقدم إىل َ مث األسبق م، وهو السن، وهذا يدل على أن األسبق األعلم، من غري اختيار،ِبسنه
 .علم، وعمل: العمل الصاحل؛ ألن التقدمي راجع إىل أمرين
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 هذا كله راجع إىل العلم ،أعلمهم بكتاب اهللا، فإن كانوا يف القراءة سواء فأعلمهم بالسنة: العلم
ًأقدمهم سلما«:  أما ما يتعلق بالعمل ففي قوله،بالوحيني ْ ِ ْ ُ ُ َ ْ  .»ًّناِ سْمرهَبْكَأ«:  ويف قوله،»َ
 فإن كانوا ، أسبقهم إىل العمل الصاحل باختياره، أسبقهم إىل اإلسالم، وهذا باختياره: أيًسلماأقدمهم 

 .ًا؛ ألنه األطول مدة يف الطاعة والعمل الصاحلًّسواء يف هذا فأكربهم سن
 ".مث األعلم، مث األسن، مث األشرف، مث األقدم هجرة":قوله رمحه اهللا

 ال دليل عليه، ف "مث األشرف" :ولهأما ق 
ٍ مقدم الصحيح على األسن؛ ألنه سابق إىل عمل صاحل باختياره أو بزمانه؟ "مث األقدم هجرة": وقوله ٌ

 . ٍن سبق إىل العمل الصاحل باختياره على من سبق إىل عمل صاحل بطول زمانه ومدتهَم مَّ فيقد،باختياره
 .ً يؤم اإلمام مبعىن أنه يتقدم أمام املأموم إذا كان رجال:أي "ً رجالُقدام املأموم إن كان":قوله رمحه اهللا
أن املرأة والرجل يف ذلك واحد، فاملرأة   والصواب.يف بيان موقف اإلمام" ومعهن املرأة":قوله رمحه اهللا

 .تتقدم إذا صلت جبماعة النساء كما يتقدم الرجل إذا صلى جبماعة الرجال
 ولكنه خالف ، الناس عن ميينه ويسارهّصف يصح أن ي: أي"ويصح عن ميينه ويساره":قوله رمحه اهللا

 .السنة
 -صلى اهللا عليه وسلم- بل يقف عن ميينه؛ لتحويل النيب "وال يقف الواحد عن يساره" :قوله رمحه اهللا
 . من يساره إىل ميينهعباسعبد اهللا بن 
ا تقف عن ميينه إذا كانت من حمارمه، والصواب:  وقيل"واملرأة الواحدة تقف خلفه":قوله رمحه اهللا  أ
:  قال، حيث صلى به وبالغالم-صلى اهللا عليه وسلم–نس يف صالة النيب ه؛ حلديث أتقف وراء

َِوالعجوز من ورائنا« َ َ َْ ِ ُ ُ  اًت يف صف مستقل عنهما؛ لكون صف املرأة خمتلفَّفَ ص، فهي وهم من حمارمها،»َ
 .عن صف الرجال
َويعذ":قوله رمحه اهللا ُر يف اجلماعة بكل عذر تعظُ  العذر يف صالة  هذا بيان" املشقة باحلضورهم معٍ

  .اجلماعة
  حضورها يعين: أي"ُيعذر يف صالة اجلماعة":قوله رمحه اهللا
ُ، وهذا خيتلف إما ملرض، وإما خلوف، وإما لبعد "ٍبكل عذر تعظم معه املشقة باحلضور":قوله رمحه اهللا

 .مسافة، وهذا خمتلف باختالف أحوال الناس

 


