
 هذه الدروس مل يراجعها الشيخ حفظه هللا تعاىل                                                     (53رقم احلديث ) -باب الصفوف  

 

  

444 

 
 
 
 
 
 
 

 
–هذا احلديث اشتمل على مسائل عظيمة وفيه فوائـد جليلـة وقـد أخرجـه اإلمامـان الشـيخان البخـاري ومسـلم 

حديث أنس بن مالـك يف قصـته عليـه الصـالة والسـالم حـني زار جـدة أنـس مليكـة  -رمحهما هللا برمحته الواسعة
يف هـذا دليـل علـى كـرم خلقـه  [ سل جدته مليكة دعرت رعرو: هللا ] يقول :  .-رضي هللا عنها وأرضاها–

النـاس ومـن كـان ضـعيف احلـال صلوات هللا وسالمه عليه وتواضعه للصـحابة وأنـه كـان جييـب الـدعوة ولـو لعامـة 
فلم يكن صلوات هللا وسالمه عليه إال كر اً كـرمي اخللـق ال يـرد دعـوة الـداعي إذا دعـاه، فدعتـه هـذه املـرأة لطعـام 
صــنعته وأخــذ بعــض العلمــاء مــن هــذا دلــيالً علــى أنــه جيــوز ألهــل الفضــل أن جييبــوا عامــة النــاس وضــعفة النــاس 

أن إجابــة الــدعوة واجبــة حــىت ولــو كانــت يف غــري النكــال، والصــحيح أن وأخــذ منــه بعــض العلمــاء دلــيالً علــى 
األصـــل وجوهبـــا يف وليمـــة النكـــال وأمـــا بالنســـبة لغـــري النكـــال ففيـــه تفصـــيل ســـيأيت إن شـــاء هللا بيانـــه يف كتـــاب 

 .-بإذن هللا تعاىل  - األنكحة
وأم أنـس أم سـليم وقيــل  -ضـاهارضـي هللا عنهـا وأر –أنـس  أمّ   أمُّ  هـي مليكـة [ ] دعرت رعرو: هللا وقولـه : 

وإمنــا هــي أمــه  -رضــي هللا عنــه وأرضــاه–إن مليكــة هــي أم ســليم والقــول األول أن أم ســليم ليســت جبــدة ألنــس 
إن هللا ال يسـتحي  ،يـا رسـول هللا"فقالـت :  -–وهي الغميصـاء وقيـل الرميصـاء وهـي الـيت سـألت رسـول هللا 

. وكانــت أم ســليم وهــي أم "إذا هــي رأت مــا يــرى الرجــل ..احلــديث -غســالً  :تعــس–هــل علــى املــرأة  ،مــن احلــق
–أنــس أختــاً ألم حــرام بنــت ملحــان، فــأم ســليم وأم حــرام بنــت ملحــان كلتامــا أختــان ولــذلك يقــول العلمــاء 

ن لــه مــن الرضــاعة صــلوات هللا ألهنمــا خالتــا ؛كــان يــزور أم ســليم ويــزور أم حــرام  -–: إن النــيب  -رمحهــم هللا
م يرمحهـا المه عليه، ولذلك كانت أم حرام جتمع  عرقه صلوات هللا وسـالمه عليـه وكـان عليـه الصـالة والسـالوس
 عنهـا وأرضـاها، وقيـل إن أم سـليم امسهـامن الصحابيات الفاضالت وهلا بالء ومواقف مشهودة رضـي هللا  وهي

 مليكة وصحح غري واحد أن أم سليم امسها سهلة وقيل غري ذلك .

   أل جدته مليكة دعت رعو: هللا  عن أنس بن مالكو  - 53]  :-رمحه هللا  -قال 
  فدمت سىل لكم (. قا: أنس   ) قوموا فألحلل، فأكل منه، مث قا:  ه لهت  حنع   سىل  عامو 
، وحففت أنا  ، فدام عليه رعو: هللا لنا قد اعود من  و: ما لينس، فنضحته طاءو  حصريو 

 .رائنا، فصلى لنا ركعتىل مث انصرفواليتيم وراءه، والع و  من و 
 عن ميينه، وأقام املرأة خلفنا [.حلى به وبأمه، فأقامص  أل رعو: هللا   وملسلمو 

 .رية جد حسىل بن عيندهللا بن ضمريةاليتيم هو   ضم
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: وكــان بعـض أئمــة الســلف يقــول -ذكرنــاكمـا –فيــه دليــل علـى إجابــة الــدعوة  [  عررامو  ] دعترره سىل : قولـه 
هم أن ال جييبــوا دعــوة كــل أحــد حــىت ال حيتقــروا وال ينتقصــهم النــاس، ولكــن وحنــو ينبغــي ألهــل الفضــل كالعلمــاء 

جييبــوا دعــوة عــوام النــاس أنــه يســن لإلنســان وللعــامل وأهــل الفضــل أن  -كمــا ذهــب إليــه اجلمهــور–الــذي يظهــر 
ولكن بشروك وقيود فإذا أهلمنت الفتنة وعلم اإلنسان أن هذا يدعوه هلل ويف هللا وأنه قصـد الطاعـة والقربـة هلل مـن 

يطيب خاطره ولذلك من حق املسلم على املسلم إجابة الـدعوة كمـا ال أو القرائن فإنه جييب دعوته و دالئل احل
أمــــر  -–وهــــو ثابــــت يف الصــــحيح أن النــــيب  -ي هللا عنــــه وأرضــــاهرضــــ–جــــاء يف حــــديث الــــرباء بــــن عــــازب 

الصحابة بإجابة الدعوة وإبرار املقسم صلوات هللا وسالمه عليه، أما إذا رأيت الذي يـدعوك أنـه يـدعوك لغـرض 
دنيوي أو يريدك ملصلحة شخصية أو يفعل ذلك حىت يتباهى بـه أمـام النـاس أو يتحـده بـه يف اجملـالس أو غـري 

وإمنــا يصـــون دينـــه  الـــدين طريقــاً ألمثـــال هـــؤالء املقاصــد الدني ـــة فإنـــه ال جيــوز للمســـلم أن جيعـــل فخــرذلــك مـــن 
ويصون عرضه وحيفظ كرامة العلم عن أن تذل ألمثال هؤالء، فلرمبا كان لبعضهم غرض فيدعو اإلنسـان مث بعـد 

و حنو ذلك فحين ذ ينبغي للعـامل أن وساطة أو شفاعة أمبا يريد منه من أمور الدنيا ل ذلك حيرجه مبسألته وحيرجه
ينكف وأن  تنع عن إجابـة هـؤالء وأن يـردهم بـاليت هـي أحسـن وبـاليت هـي ألطـف ولـذلك إذا فصـل يف املسـألة  
كما يقول به بعض العلماء فهـو أوىل وأحـرى فتجـاب الـدعوة علـى األصـل، ولكـن إذا وجـدت قـرائن أو خشـي 

لناس به أو حنو ذلـك فعليـه أن العلم أو حيده له فتنة من غرور ااإلنسان اس:سال الناس على وجه يشغله عن 
 وأحفظ لتمانة . -–هللا يف عباد هللا فذلك أبلث يف طاعة هللا  سه وأن يتقيهللا يف نف يتقي
أخذ بعض العلمـاء مـن هـذه اجلملـة دلـيالً علـى مسـألة مهمـة وهـي أن الصـالة الـيت  ته [حنع   دعته سىل  عامو ] 

فعلهـا عليــه الصـالة والســالم يف هـذه الــدعوة إمنــا هـي غــري صـالة الضــحى، ألن بعــض أهـل العلــم أخـذ مــن هــذا 
إمنــا أن الــدعوة غالبــاً احلــديث دلــيالً علــى مشــروعية صــالة الضــحى وقــال إن هــذا وقــع يف الضــحى، ورهلد عليــه بــ

ء وهو يكون يف الضَّحى فما بعد والضحى ما يكون من اشتداد النهار قبل زوال الشمس فيمـا بـني تكون للغذا
الضحى وبني زوال الشـمس، وعلـى هـذا فـال يسـتقيم االسـتدالل هبـذا احلـديث علـى صـالة الضهلـحى وإن كانـت 

 هناك أحاديث صحيحة تدل داللة واضحة على مشروعية صالة الضحى .
قومــوا الصــالة والســالم : "قولــه عليــه  [ ( لكررم لقومرروا فألحررل)   ] فدررا: لنررا ي هللا عنــه وأرضــاه :قــال رضــ
فيـــه دليـــل علـــى مشـــروعية اجلماعـــة، وأنـــه ال بـــأس أن يصـــلي اإلنســـان مجاعـــة يف النافلـــة، ولكـــن  لكـــم" يفتصـــل

 النافلة مجاعة تنقسم إىل قسمني :
القســم األول : أن تكــون واقعــة علــى ســبيل الفجــأة وهــو الــذي يســميه العلمــاء أن تقــع موافقــة ال قصــداً، مثــال 
ذلك : أن تقوم من الليل ومعك رفقة يف السفر فرياك أخوك فيقوم جبوارك ويصـلي معـك فإنـك قـد صـليت معـه 
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لثبـوت األحاديـث الصـحيحة  مجاعة دون أن حيصل منكما ترتيـب أو وعـد مسـبق فهـذا البـأس بـه وال حـرج فيـه
ـده اجلماعـة لغـرض شـرعي ومقصـد شـرعي كتعلـيم السـنة قـالوا : إن -–عن النيب  ، كذلك أيضاً جيـوز أن حيهل
 -رضــي هللا عنهــا وأرضــاها– ــا قصــد يف هــذا احلــديث وحصــل مــن فوائــد اجلماعــة أن مليكــة  -–رســول هللا 

 -–أكثـر ألن النسـاء كـن علـى بعـد مـن رسـول هللا  رأته بأيب وأمي صلوات هللا وسالمه عليه وعقلـت صـالته
وكانت العجوز من لوجود مجاعة الرجال، فلما مجَّع بأنس واليتيم  يف اجلماعة فال يتيسر هلن أن يكن على قرب

]......... وَتطَّلـع علـى هديـه وكأنـه يهـلَبلـث النسـاء كمـا يبلـث الرجـال،  -–خلفهم فإهنا ترى أفعال رسـول هللا 
مـع العـامل ال [12:11 نساء كما يعلم الرجال وحييي السنة ويدل عليها فصار يف هذا دليل على أنه يشـرع أن جيهل

وطالب العلم ويصلي الصالة مجاعة بأنـاس ال يعرفـون السـنن فيحـافظ علـى تطبيـق السـنة حـىت يـروا كيـف تطبـق 
 م بالقول .السنة ويكون ذلك من التعليم بالفعل وهو أبلث يف الداللة يف مواطن من التعلي

 قولـه عليـه الصـالة والسـالم : "قومـوا فتصـلي لكـم" ] ) قوموا فألحلل لكرم ( [قال عليه الصالة والسالم : 
أمــر مــن ال جتــب الصــالة عليــه بالفضــائل وهــذا يــدل علــى حرصــه صــلوات هللا وســالمه  مشــروعية فيــه دليــل علــى

رفا بالصــالة معــه صــلوات هللا وســالمه عليــه، عليــه علــى اخلــري حيــث أمــر هــذين الصــبيني أن يقومــا معــه وأن يتشــ
ت هللا وســـالمه عليـــه مـــا أرمحـــه والشـــك أهنـــا منقبـــة وفضـــيلة ألنـــس والغـــالم اليتـــيم الـــذي معـــه فبـــأيب وأمـــي صـــلوا

أفضله وما أكثر مـا كـان منـه مـن اخلـري لتمـة عامهـا وخاصـها فكـان بعـد أن أصـاب الطعـام مجعهـم علـى اخلـري و 
يــرد اخلــري مبــا هــو أخــري منــه  بيــت وكــأن يف ذلــك مكافــأة علــى املعــروف وكــان وحــر  علــى الصــالة يف هــذا ال

ويرد احلسنة مبا هو أحسن منها ويكافئ  على املعروف صلوات هللا وسالمه عليـه فـردَّ إكـرامهم لـه عليـه الصـالة 
وقـام بضـيافته والسالم بتعلـيمهم، ومـن هنـا قـال بعـض العلمـاء : يسـتحب للعـامل إذا زار إنسـاناً فأكرمـه وأضـافه 

وأحسن إليه أن يكاف ه بتعليمه فيدله على سنة أو يدله على هدي فيسدي إليه خرياً، وأعظم خري يسدى خـري 
 : )) من صنع إليكم معروفاً فكاف وه (( فندب األمة إىل املكافأة على املعروف . الدين ولذلك قال 

قد اعود من  و: ما  فدمت سىل حصريو    -رضل هللا عنه وأرضاه–قا: أنس  ] ) قوموا فألحلل لكم (.
مـن طـول مــا  :يعــس "مـن طــول مـا لـبس"هـذا احلصــري جـاء يف الروايـات األخــر أنـه مـن جريــد . وقولـه :  لرينس [

جهللس عليه وفهلرش يف األرض، ومن هنا أخذ بعض العلماء أن افـ:اش الشـيء يأخـذ حكـم اللبـاس، وهـذا تتفـرع 
وقــال وهللا ال ألــبس هــذا الثــوب مث وضــعه وجلــس عليــه فهــل يكــون عليــه فائــدة لطيفــة وهــي : لــو حلــف رجــل 

ومــن هنــا قــالوا : إنــه إذا اف:شــه  "مــن طــول مــا لــبس".قــال :  -رضــي هللا عنــه وأرضــاه–البســاً لــه ؟ فــإن أنســاً 
ألن األ ــان مبنيــة علــى العــرف، ومحــل اللــبس  ؛وجلــس عليــه حنــث يف  ينــه، وذهــب اجلمهــور إىل أنــه ال حينــث

 :اش إمنا هو من باب الداللة اللغوية . على االف
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مث أيضاً هناك مسـألة ثانيـة وهـي احلريـر لـو كـان الفـراش مـن حريـر فهـل جيـوز أن جيلـس عليـه أو ال ؟ فـإن رسـول 
قال عليه الصالة والسالم يف احلريـر والـذهب : ))  هـذان حرامـان علـى ذكـور أمـيت حرم لبس احلرير  -–هللا 

فهــذا يــدل علــى أن األصــل يف احلريــر بالنســبة للرجــال أنــه دــرم فلــو كانــت املفرشــة مــن حــل إلنــاثهم (( قــالوا : 
حريــر واملقصــود بــاحلرير احلريــر احلقيقــي ال الصــناعي لــو كانــت املفرشــة مــن حريــر وجلــس  عليهــا فهــل يعتــرب هــذا 

 ـرج التحـرمي مـن  من اللبس ؟ قال بعـض العلمـاء : إنـه ال جيـوز اف:اشـها ألهنـا يف حكـم اللبـاس وبعـض العلمـاء
كوهنــا قــد جلــس   وأقولــه : )) حــرام علــى ذكــور أمــيت (( ومل يفــرق صــلوات هللا وســالمه عليــه بــني كوهنــا ملبوســة 

 عليها .
، فنضرحته مرن  رو: مرا لرينس ]تغـري .  :يعـس [قد اعود من  و: ما لرينس  فدمت سىل حصريو  ]: يقول 
 ؛احلصـري -–أهـل العلـم يقـول : نضـح أنـس  مـن فـبعض   اختلـف العلمـاء يف قولـه : "فنضـحته مبـاء "، طاءو [

ألنــه كــان مــن اجلريــد، ومعــروف أن احلهلصــر الــيت تكــون مــن اجلريــد تكــون يابســة فتحتــاج إذا نــديت باملــاء ورهلش 
عليها املاء كانت ألطف، وكان اجللوس عليها أرفق باإلنسان فقالوا : رشـه ملكـان تلطيفـه ألن الروايـة الصـحيحة 

، ويف هـذا دليـل علـى -–ن مـن جريـد، وقـال بعـض العلمـاء : بـل رشـه لكـي يطيبـه لرسـول هللا أن احلصري كا
نــه  وأن حيــر  علــى مــا هــو أكمــل وأفضــل، ألأنــه ينبغــي لصــاحب الــدار أن حيســن يف إكــرام ضــيفه وأن يتجمــل 

مه عليــه كــان باإلمكــان أن يفــرش احلصــري ولكنــه رشــه ألنــه أبلــث وأفضــل يف تطييبــه وإكرامــه صــلوات هللا وســال
بذلك . وقال بعض العلماء : رش احلصري دفعاً للوسوسة ومن هنا تتخـرج املسـألة الفقهيـة وهـي : أن املشـكوك 
يف جناسته يرش وال جيب غسله فإذا شك اإلنسـان يف فـراش عنـده وهـذا الفـراش يعبـث عليـه أطفـال ال يـأمن أن 

رش  -–للوسوسـة، فمـن هنـا قـالوا : إن أنسـاً  يكون أحدهم قد بال على هذا الفراش قالوا : إنه يرشه دفعاً 
أن الثيــــاب  -رمحهــــم هللا–هــــذا احلصــــري لكــــي يــــدفع الوسوســــة والشــــك يف جناســــته فكــــان أصــــالً عنــــد العلمــــاء 

املشــكوك يف جناســتها أهنــا تــرش باملــاء ويكــون رشــها خفيفــاً وال يلــزم أن يــرش رشــاً مبالغــاً فيــه إىل أن يصــل إىل 
 درجة الغسل .

فيـه دليـل علـى مشـروعية الصـالة علـى احلهلصـر  قد اعود من  و: ما لرينس [ دمت سىل حصريو ] ف:  وقوله 
صـــلى علـــى ذلـــك وأنـــه مـــن الســـنة، ومـــن هنـــا يكـــون األمـــر بالصـــالة يف النعلـــني  -–وعلـــى الفـــرش وأن النـــيب 

هنــاك  وجــد اب إذا مل يكــن هنــاك فــراش، أمــا لــومصــروفاً  عــن ظــاهره املقتضــي للوجــوب إىل النــدب واالســتحب
أنــه مــا صــلى  -–فــراش وأراد أن يصــلي حبذائــه علــى الفــراش فإنــه لــيس مــن الســنة ألن الســنة عــن رســول هللا 

: إمنا يصلى باحلذاء إذا كـان املوضـع ال فـراش فيـه   -رمحهم هللا–حبذائه على فراش، ومن هنا قال بعض العلماء 
فال بأس، وأما داخل املساجد كمـا هـو  -–كأن يكون على تراب أو يف صحراء فأراد أن يصيب سنة النيب 
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موجــود يف زماننــا حيــث فرشــت وطيبــت وبالطهــا يعتــىن بــه وقــد جيلــس عليــه فإنــه الشــك أن الــدخول باألحذيــة 
 -–أذيــة للمصــلني وتشــوي  علــيهم، ولــذلك يقتصــر علــى هــذه الســنة علــى مــا كــان أشــبه هبــدي رســول هللا 

صحراء أو حنو ذلـك، وأمـا إذا كـان علـى فـراش كان املصلي يف تراب أو حصى أو   فيما لو إذا كان املسجد من
اء حــىت صــالته بــالنعلني علــى فراشــه هنــا، بــل طيــب الفــراش باملــ ك  مل حَي ــ -–ألن أنســاً  ؛فإنــه ال يصــلي عليــه

 يكون ذلك أبلث يف نظافته.
وفيه دليل أيضاً على مشروعية اختاذ املصلى أي أن يصـلي علـى فـراش وال يعتـرب ذلـك مـن البدعـة واحلـده وإمنـا  

مــن احلصــى ملــا كــان عليــه الصــالة والســالم مــن ضــيق احلــال والزهــد يف الــدنيا وضــيق  -–كــان مســجد النــيب 
غوا يف فرش املساجد، وملا وسـع هللا العي  بأصحابه حىت كانوا ال جيدون ما يطعمون فضالً عن أن يفرشوا ويبال

على عباده وأحب أن يرتفق الناس هبذه التوسعة فإنه ال بأس وال حرج وال يعد ذلك من البدع بل إنه انتفاع مبا 
 . -وهللا تعاىل أعلم–حرم على عباده أن حيرموا ما أحل هلم من الطيبات  -–أحل هللا، وهللا 

 "صـففت أنـا واليتـيمف": قولـه [ والع رو  مرن ورائنرا ،أنا واليتريم وراءهصففت ف ] : يف هذا احلديث قوله 
فيه دليل على أن االثنني يصطفان وراء اإلمام، وال يكونان حبذائه ال عن  ينه وال عن يساره وال منقسـمني بـني 

مــع اإلمــام أنــه  إىل أنــه إذا صــلى االثنــان -رمحــه هللا برمحتــه الواســعة–اليمــني واليســار، وذهــب اإلمــام أبــو حنيفــة 
رضـي هللا –جـاء عنـه يف حـديث عبـدهللا بـن مسـعود  -–ألن النـيب  ؛يقوم أحدما عن  ينه والثان عـن  الـه

يف قصــته مــع صــاحبيه حينمــا أمهمــا علــى دكانــه رضــي هللا عنــه وأرضــاه فصــلى أحــدما عــن  ينــه  -عنــه وأرضــاه
ألهنــا كانــت علــى التشــريع املكــي،  ؛منســوخة والثــان عــن  الــه، والصــحيح أن صــالة ابــن مســعود هــذه صــالة

ركـع  ولذلك جاء يف نفس الرواية أن ابن مسعود طبق حينما ركع وكـان التطبيـق سـنة يف الصـالة املكيـة كـانوا إذا
بـــني ركبتيـــه، هـــذه هـــي الســـنة يف  اإلنســـان يف صـــالته جيعـــل كـــفَّ اليمـــني علـــى كـــفّ  اليســـار مث يركـــع فيجعلهمـــا

نس  ذلك، والصحيح أن االثنني يقفان وراء اإلمـام ألن حـديث أنـس مـن التشـريع املـدن  الصالة املكية أواًل مث
مث جـاء جبـار ووقـف  -–ألنه وقع يف املدينة، وحلديث  جابر وجبار حيث جاء جابر ووقف عن  ني النـيب 

 من وراء ظهره . -–عن يساره فدفعهما النيب 
هـي أن الصـيب يعتـرب يف الصـف، قـال بعـض العلمـاء : إنـه إذا فيـه فائـدة و  [صففت أنا واليتيم ف ]:  وقوله 

ألن الصـيب ال يعتـد بـه ، وإذا وقـف البـالث مـع الصـيب وراء اإلمـام   ؛صلى بالث وصيب أهنا يصليان عن  ني اإلمام
فإنـه دون  [صففت أنا واليتيم ] ف كان كاملنفرد خلف الصف؛ ألن الصيب يلغى، ولكن ظاهر هذا احلديث :

أن يكـون  يـزاً  يعقـل الصـالة ويضـبطها  :ولكـن بشـرك ،ألنه وصفه بكونـه يتيمـاً فـدل علـى أنـه يعتـد بـه ؛البلوغ
 ويقوم حبقوقها .
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وهـي جـدة أنـس علـى القـول بأهنـا  -رضي هللا عنها وأرضـاها–هي مليكة  [نا والع و  من ورائ] :  وقوله 
 . - عنه وأرضاهرضي هللا–اجلدة أو جدة راوي احلديث وتكون حين ذ أماً ألنس 

 فيه فوائد : [ نا] والع و  من ورائ:  قوله 
وراء الرجــال ولــذلك كــان مــن هديــه عليــه الصــالة والســالم  : فيــه دليــل علــى أن النســاء مــوقفهن الفائــدة األوىل

 تأخري النساء وتقدمي الرجال .
املسألة الثانية أو الفائدة الثانية : فيه دليل على أن املرأة إذا صلت وحدها خلف الصـف أن صـالهتا صـحيحة، 

اسـتقبل الصـالة فإنـه  ) : -رضـي هللا عنـه وأرضـاه–ومن هنا يعترب هذا احلديث خمصصاً  لعموم حـديث وابصـة 
 . (ال صالة ملنفرد خلف الصف 

لعلماء على أن املنفرد خلف الصف تصـح صـالته ألن العجـوز صـلت منفـردة الفائدة الثالثة : احتج به مجهور ا
بأن العجوز صلت وراءهم لتعذر -رضي هللا عنه وأرضاه–خلف الصف، وَردَّ الذين قالوا بظاهر حديث وابصة 

مل جيــد مــن يصــلي معــه أن  صــالهتا يف الصــف وهــذا هــو مكاهنــا، ومــن هنــا أخــذ بعــض العلمــاء أن املضــطر إذا
 الصف صحيحة إذا مل جيد من يصلي معه . راءصالته و 

ر أخــذ منــه بعــض فقهــاء احلنفيــة أنــه إذا صــلت املــرأة جبــوا [والع ررو  مررن ورائنررا  ]املســألة الرابعــة : يف قولــه : 
لنســاء أن يتــأخرن عــن الرجــال، وأنــه إذا ســاوى الرجــال النســاء يف إمــام الرجــل أبطلــت صــالته وأنــه ينبغــي علــى ا

الصالة مبحاذاة الرجـال للنسـاء، وذهـب مجهـور العلمـاء إىل أن دـاذاة الرجـل للمـرأة يف الصـالة واحد فإنه تبطل 
لــيس بصــريح يف  -رضــي هللا عنهــا وأرضــاها–ألن التــأخر هنــا مــن مليكــة  ؛مــع إمــام واحــد ال توجــب الــبطالن

ذا من بـاب السـ: عليهـا الداللة على البطالن ألنه ملعىن التس: فالنساء يف اخللف أس:، ولذلك أهلخرت وكان ه
صـــحيحة أنـــه إذا وقعـــت الصـــالة النصـــو  الوهـــو ال يـــدل علـــى بطـــالن الصـــالة ألن األصـــل الـــذي دلـــت عليـــه 

 . - وهللا تعاىل أعلم -بأركاهنا وشرائطها وواجباهتا أنه دكوم بصحتها 




