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 حـال وهـو يصـف -رضـي هللا عنـه وأرضـاه–هـذا احلـديث عـن الـرباء بـن عـازب  -رمحه هللا–ذكر اإلمام احلافظ 
سذا قرا:  ) مسرع   كال النريب]  هللا عنه وأرضاه :  إذا صلوا معه يف اجلماعة قال رضي -–أصحاب النيب 

وهــي واجبــة مــن واجبــات الصــالة وذلــك أن  "مجلة التســميعـ"هــذه اجلملــة يســميها العلمــاء بــ هللا ملررن محررده ( [
وقــد قــال  ،وواظــب عليهــا -–رســول هللا جعلهــا ذكــراً للرفــع مــن الركــوع وأذكــار االنتقــال فعلهــا  -–النــيب 

مسـع هللا ملـن "فلـو صـلى ونسـي أن يقـول :  :وعلى هذا .عليه الصالة السالم : )) صلوا كما رأيتمون أصلي ((
فإنه يسجد سـجديت السـهو قبـل السـالم علـى القـول الصـحيح أن الـنقق قبـل السـالم، وهكـذا لـو رفـع  "،محده

أكرب أو قال ذكراً آخر غري التسميع فإنه جيربه بالسجود كل ذلك مفـرع علـى رأسه من الركوع فغلط فقال : هللا 
 .-رمحهم هللا–قولنا بأنه واجب وهو أصح قويل العلماء 

كان من هديه صـلوات هللا وسـالمه عليـه إذا رفـع رأسـه مـن الركـوع قـال وهـو   [منا ظهره  مل حين أحد   ]وقوله : 
واقف : )) ربنا ولك احلمد ملء السماوات وملء األرض وملء ما ش ت من شيء بعد أهل الثناء واجملد أحـق 

 .ما قال العبد وكلنا لك عبد (( ويف رواية : )) ال مانع ملا أعطيت ((
أي لك احلمد حال كونه  -–ء األرض (( كله ثناء على هللا وتجيد هلل : )) ملء السماوات ومل وقوله 

ملء السماوات وملء األرض وقوله : ))  أهل الثناء واجملد (( أي أنـت أهـل أن يثـىن عليـك وتهلجـد وقولـه : )) 
مــن  أحــق مــا قــال العبــد (( أي أحــق مــا قالــه العبــد أن يثــس عليــك مبــا أنــت أهلــه فكــان مــن هديــه إذا رفــع رأســه

وإمنا  ،مل يقصد هذا املوضع منا ظهره [ ] مل حين أحد  الرباء هنا :  وقولن يشغل هذا املوطن بالذكر . الركوع أ
وعــدم  -–مــن شــدة متــابعتهم للنــيب  واكــان  -رضــوان هللا علــيهم–وأن الصــحابة   قصــد يف حــال ســجوده 

 هلا . أهنم ال يفعلون األفعال إال بعد استتمامه  :مسابقتهم له
وهـذا يـدل علـى أهنـم كـانوا ينتظـرون وصـوله عليـه  [عراجداً  منرا ظهرره حرىت يدرع رعرو: هللا  مل حين أحد   ]

الصالة والسالم إىل األرض، ومن هنـا قـال العلمـاء : إن السـنة للمـأموم واألفضـل لـه أن يتـأخر حـىت يقـع القـول 
ك املــأموم اإلمــام يف القــول والفعــل مــع والفعــل بعــد قــول اإلمــام وفعــل اإلمــام، واســتحب بعــض العلمــاء أن يشــار 

ال:اخــي وذلــك بــأن تكــرب بعــد أن يــدخل اإلمــام يف التكبــري وهكــذا يف الفعــل فلــك أن حتــس ظهــرك وقــد احنــىن 

  قا: مل األنصاري طاد عن عيندهللا بن يزيدو و  - 56]  :- رمحه هللا -قال املصنف 
مل  (مسع هللا ملن محده  )  سذا قا:   كال رعو: هللا قا: - وهو غري كذوبو  -حد ص الرباء 
 .مث ندع ع وداً بعده [ ،عاجداً  يدع رعو: هللا حىت  ،ظهره حين منا أحد  
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اإلمــام كامــل االحننــاء فتنحــس أنــت نصــف االحننــاء كــل ذلــك ســرعة يف املتابعــة، ولكــن الــذي يظهــر مــن حــديث 
فعله عليه الصالة والسالم وهلذا قال العلمـاء : إن الـذي  كانوا ينتظرون تام  أهنم -وأرضاه رضي هللا عنه–الرباء 

ال يبصر اإلمام كمن يكون خارج املسجد والذي ال يرى اإلمام وإمنا يرى املأمومني أو ال يرى اإلمام واملـأمومني  
ة الفضـيلة تحقـق لـه مرتبـلكـي ت ؛قول حىت يتم اإلمام التكبـريككفيف البصر فإنه ينتظر هنيهة وال يعمل على ال

 من التأخر عن اإلمام .
نفعل الفعل بعـد فعلـه صـلوات هللا  :أي [مث ندع ع وداً بعده  ،عاجداً  حىت يدع رعو: هللا  ]:  قال 

وسالمه عليه وقـد نـبههم عليـه الصـالة والسـالم علـى ذلـك وقـال : )) ال تسـبقون إن قـد بـدنت (( وهـذا يـدل 
–فـإن هللا  -–فعل اإلمام طلباً هلذه الفضيلة وتأسياً بأصحاب النـيب  ن يتحرى تامأنه ينبغي للمأموم أ على
-  جعلهم خري األمة بعد نبيها صلوات هللا وسالمه عليه وزكاهم من فوق سبع مساوات وشهد  أن قرهنم

وحـــبهم هلـــا والتـــزامهم هبـــا  -–هـــو خـــري القـــرون والشـــك أن هـــذه اخلرييـــة جـــاءت مـــن متـــابعتهم لســـنة النـــيب 
 واقتدائهم به . - –وتطبيقهم لتلك السنة وحرصهم على التأسي برسول األمة 

فيهــا هــل هــي مــن قــول أيب إســحاق  هــذه اجلملــة اختلــف [ - وهررو غررري كررذوبو  - حررد ص الرررباء] وقولــه : 
وقولـه  .قـول عبـدهللا بـن يزيـدأنـه مـن  :والصـحيح ؟-رضي هللا عنه وأرضاه–بعي أو من قول عبدهللا بن يزيد الس
إال أهـل صـدق وبـر كـانوا صـادقني فيمـا يقولــون  -–فمـا كـان أصـحاب رسـول هللا  [ وهرو غرري كرذوبو ] : 

مؤتنــون علــى مــا حفظــوه فحفظــوا األمانــة وأدوهــا وبلغوهــا علــى أحســن الوجــوه وأتهــا رضــي هللا عــنهم وأرضــاهم 
 .-وهللا تعاىل أعلم  -لى الفردوس طيب أفعاهلم و شاهم وقرن بأع




