من ركع دون الصف للصالة
ثم دب حىت دخل الصف
بحث نفيس ومفيد
لإلمام العالمة المحدث

رمحه اهلل
رتبه ونقله
أبو عبداهلل خالد بن حممد الغرباني
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بسم اهلل
رب أعن
فهذا بحث نفيس ومفيد لإلمام العالمة املحدث حممد نارص الدين األلباين
رمحه اهلل صحح فيه أثر عبداهلل بن الزبري ريض اهلل عنهام يف احتساب الركعة ملن ركع
دون الصف وأدرك اإلمام راكعا وحكم له بالرفع .
ونقل ثبوت العمل بذلك عن أيب بكر الصديق وزيد بن ثابت وعبداهلل بن
مسعود ريض اهلل عنهم ،وكذا عن عطاء وابن جريج رمحهم اهلل.
باالضافة إىل بحث حديثي وفقهي حول حديث "زادك اهلل حرصا ،وال
تعد".
وقد كان رمحه اهلل له قول سابق ثم رجع عنه ورجح فيه عدم اجلواز فقال
يف إراوء الغليل رقم(:)٦٩٤
جواز الركوع دون الصف وهذا مما ال نراه جائزا حلديث أبى بكرة أنه جاء
ورسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم راكع فركع دون الصف ثم مشى إىل الصف فلام
قىض النبى صىل اهلل عليه وسلم صالته ،قال :أيكم الذى ركع دون الصف ثم مشى
إىل الصف؟ .فقال أبو بكرة :أنا فقال النبى صىل اهلل عليه وسلم زادك اهلل حرصا
وال تعد ".
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أخرجه أبو داود وغيره بإسناد صحيح كما بينته فى " صحيح أبى
داود ( )٥٨٦وهو عند البخارى أخصر منه.
فالظاهر أن الصحابة املذكورين مل يبلغهم هذا احلديث وذلك دليل عىل
صدق القول املشهور عن مالك وغريه " :ما منا من أحد إال رد ورد عليه إال
صاحب هذا القرب صىل اهلل عليه وسلم ".
ثم رجعت عن ذلك إىل ما ذكرنا عن الصحابة حلديث عبد اهلل بن الزبري ىف
أن ذلك من السنة وهو صحيح اإلسناد كام بينته ىف " سلسلة األحاديث
الصحيحة".

ثم أحلقت بدرر اإلمام األلباين رمحه اهلل للفائدة بدررتني لإلمامني ابن باز والعثيمني
رمحهام اهلل ،فزادت البحث مجاال.

فإليك هذه الدرر اجلميلة:
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قال اإلمام العالمة احملدث حممد ناصر الدين األلباني رمحه اهلل يف السلسلة الصحيحة
عند حديث رقم :)٢٢٢( :
" إذا دخل أحدكم املسجد والناس ركوع ،فلريكع ،حني يدخل ثم يدب
راكعا حتى يدخل يف الصف ،فإن ذلك السنة ".
رواه الطبراني في " األوسط " ( ٣٣ / ١من"زوائد المعجمين":األوسط والصغير) :
حدثنا محمد بن نصر حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا ابن وهب أخبرني ابن جريج عن عطاء أنه
سمع ابن الزبير على المنبر يقول :فذكره موقوفا.

قال عطاء :وقد رأيته يصنع ذلك ،قال ابن جريج وقد رأيت عطاء يصنع
ذلك.
قال الطبراني " :ال يروى عن ابن الزبير إال بهذا اإلسناد تفرد به حرملة ".
قلت :وهو ثقة من رجال مسلم ،ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين ،ومحمد بن نصر هو
ابن حميد الوازع البزار ،وسماه غير الطبراني أحمد كما ذكر الخطيب (ج  ٣ترجمته  ،١١١١وج
 ٦ترجمته  )٦٥٦٦وقال :وكان ثقة.
والحديث قال الهيثمي ( " : )٦٥ / ٦رواه الطبراني في " األوسط " ورجاله رجال
الصحيح ".

قلت :فالسند صحيح إن كان ابن جريج سمعه من عطاء فقد كان مدلسا
وقد عنعنه ،ولكن قوله يف آخر احلديث " :وقد رأيت عطاء يصنع ذلك " مما يشعر
أنه تلقى ذلك عنه مبارشة ،ألنه يبعد جدا أن يكون سمعه عنه بالواسطة ثم يراه
يعمل بام حدث به عنه ،ثم ال يسأله عن احلديث وال يعلو به .هذا بعيد جدا،
فالصواب أن اإلسناد صحيح.
والحديث أخرجه الحاكم ( )٦١١ / ١وعنه البيهقي ( )١٠٥ / ٣من طريق سعيد بن
الحكم بن أبي مريم أخبرني عبد هللا بن وهب به.
وقال الحاكم " :صحيح على شرط الشيخين " .ووافقه الذهبي ،وهو كما قاال.
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ومما يشهد لصحته عمل الصحابة به من بعد النبي صىل اهلل عليه وسلم،
منهم :أبو بكر الصديق ،وزيد بن ثابت ،وعبد اهلل بن مسعود.
 - ١روى البيهقي ( )٦٠ / ٦عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ،أن أبا
بكر الصديق وزيد بن ثابت دخال املسجد واإلمام راكع ،فركعا ،ثم دنيا ومها
راكعان حتى حلقا بالصف.
قلت :ورجاله ثقات ،ولوال أن مكحوال قد عنعنه عن أبي بكر بن الحارث لحسنته ،ولكنه
عن زيد بن ثابت صحيح كما يأتي.

 - ٦عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه رأى زيد بن ثابت دخل املسجد واإلمام
راكع فمشى حتى أمكنه أن يصل الصف وهو راكع كرب فركع ثم دب وهو راكع
حتى وصل الصف.
رواه البيهقي ( )١٠٥ / ٣ ،٦٠ / ٦وسنده صحيح.

 - ٣عن زيد بن وهب قال " :خرجت مع عبد اهلل ،يعني ابن مسعود  -من داره
إىل املسجد ،فلام توسطنا املسجد ركع اإلمام ،فكرب عبد اهلل وركع ،وركعت معه،
ثم مشينا راكعني حتى انتهينا إىل الصف حني رفع القوم رؤوسهم ،فلام قىض اإلمام
الصالة قمت وأنا أرى أين مل أدرك ،فأخذ عبد اهلل بيدي وأجلسني ثم قال :إنك قد
أدركت ".
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أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( )٦ - ١ / ٦٦ / ١والطحاوي في " شرح
المعانى " ( )٦٣٦ - ٦٣١ / ١والطبراني في " المعجم الكبير " ( )١/ ٣٦ / ٣والبيهقي في "
سننه " ( )٦١ - ٦٠ / ٦بسند صحيح .وله عند الطبراني طرق أخرى.

وهذه اآلثار تدل عىل يشء آخر غري ما دل احلديث عليه .وهو أن من أدرك
الركوع مع اإلمام فقد أدرك الركعة ،وقد ثبت ذلك من قول ابن مسعود وابن عمر
بإسنادين صحيحني عنهام ،وقد خرجتهما في " إرواء الغليل " (رقم  )١١٦وفيه حديث
حسن مرفوع عن أبي هريرة خرجته هناك.

وأما ما رواه البخاري في " جزء القراءة " (ص  )٦١عن معقل بن مالك قال :حدثنا أبو

عوانة عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن األعرج عن أيب هريرة قال " :إذا أدركت
القوم ركوعا مل تعتد بتلك الركعة ".
فإنه مع خمالفته لتلك اآلثار ضعيف اإلسناد ،من أجل معقل هذا ،فإنه لم يوثقه
غير ابن حبان :وقال األزدي :متروك ،ثم إن فيه عنعنة ابن إسحاق وهو مدلس :فسكوت الحافظ
عليه في " التلخيص " ( )١٦١غير جيد.

نعم رواه البخاري

من طريق أخرى عن ابن إسحاق قال :حدثني األعرج به لكنه

بلفظ " :ال جيزئك إال أن تدرك اإلمام قائام ".
وهذا إسناد حسن ،وهذا ال خيالف اآلثار املتقدمة بل يوافقها يف الظاهر إال
أنه يشرتط إدراك اإلمام قائام ،وهذا من عند أيب هريرة ،وال نرى له وجها ،والذين
خالفوه أفقه منه وأكثر ،وريض اهلل عنهم مجيعا.
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فإن قيل :هناك حديث آخر صحيح خيالف بظاهره هذا احلديث وهو" :
زادك اهلل حرصا ،وال تعد ".
 " - ٠٣٢زادك اهلل حرصا ،وال تعد ".
رواه أبو داود والطحاوي وأحمد والبيهقي وابن حزم من حديث أيب بكرة أنه جاء
ورسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم راكع ،فركع دون الصف ،ثم مشى إىل الصف،
فلام قىض النبي صىل اهلل عليه وسلم صالته ،قال :أيكم الذي ركع دون الصف ثم
مشى إىل الصف؟ فقال أبو بكرة :أنا .فقال النبي صىل اهلل عليه وسلم :فذكره.
قلت :وإسناده صحيح على شرط مسلم ،وأصله في " صحيح البخاري " وقد خرجته في
" إرواء الغليل " (رقم . )٥٨٦ ،٥٨١

والقصد من ذكره هنا أن ظاهره يدل عىل أنه ال جيوز الركوع دون الصف ثم
امليش إليه ،عىل خالف ما دل عليه احلديث السابق ،فكيف التوفيق بينهام؟ .
فأقول:
إن هذا احلديث ال يدل عىل ما ذكر ،إال بطريق االستنباط ال النص ،فإن قوله
صىل اهلل عليه وسلم " :ال تعد " حيتمل أنه هناه عن كل ما ثبت أنه يف هذه احلادثة،
وقد تبني لنا بعد التتبع أهنا تتضمن ثالثة أمور:
اعتداده بالركعة التي إنام أدرك منها ركوعها فقط.
إرساعه يف امليش ،كما في رواية ألحمد ( )١٦ / ٦من طريق أخرى عن أيب
بكرة أنه جاء والنبي صىل اهلل عليه وسلم راكع ،فسمع النبي صىل اهلل عليه وسلم
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صوت نعل أيب بكرة وهو حيرض (أي يعدو) يريد أن يدرك الركعة ،فلام انرصف
النبي صىل اهلل عليه وسلم قال :من الساعي؟ قال أبو بكرة :أنا .قال :فذكره،،
وإسناده حسن في المتابعات ،وقد رواه ابن السكن في " صحيحه " نحوه وفيه قوله" :انطلقت
أسعى  " ...وأن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال " :من الساعي." ...
ويشهد هلذه الرواية رواية الطحاوي من الطريق األوىل بلفظ " .جئت
ورسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم راكع ،وقد حفزين النفس فركعت دون الصف..
" احلديث .وإسناده صحيح.
فإن قوله " حفزين النفس " معناه اشتد ،من احلفز وهو احلث واإلعجال،
وذلك كناية عن العدو.
�

ركوعه دون الصف ثم مشيه إليه.

وإذا تبني لنا ما سبق ،فهل قوله صىل اهلل عليه وسلم " :ال تعد " هني عن
هذه األمور الثالثة مجيعها أم عن بعضها .ذلك ما أريد البحث فيه وحتقيق الكالم
عليه �فأقول:
فالظاهر أنه ال يدخل يف النهي ،ألنه لو كان هناه عنه ألمره
بإعادة الصالة لكوهنا خداجا ناقصة الركعة ،فإذ مل يأمره بذلك دل عىل صحتها،
وعىل عدم شمول النهي االعتداد بالركعة بإدراك ركوعها ،وقول الصنعاين يف "
سبل السالم " (: )٠٣ / ٠
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"لعله صىل اهلل عليه وسلم مل يأمره ألنه كان جاهال للحكم ،واجلهل عذر".
فبعيد جدا ،إذ قد ثبت يف " الصحيحني " من حديث أيب هريرة أمره صىل اهلل عليه
وسلم للميسء صالته بإعادهتا ثالث مرات مع أنه كان جاهال أيضا فكيف يأمره
باإلعادة وهو مل يفوت ركعة من صالته وإنام االطمئنان فيها ،وال يأمر أبا بكرة
بإعادة الصالة وقد فوت عىل نفسه ركعة ،لو كانت ال تدرك بالركوع.
ثم كيف يعقل أن يكون ذلك منهيا وقد فعله كبار الصحابة ،كام تقدم يف
احلديث الذي قبله؟ ! .
فلذلك فإننا نقطع أن هذا األمر األول ال يدخل يف قوله صىل اهلل عليه وسلم
" ال تعد ".

فال نشك يف دخوله يف النهي ملا سبق ذكره من الروايات
وألنه ال معارض له ،بل هناك ما يشهد له ،وهو حديث أيب هريرة مرفوعا " :إذا
أتيم الصالة فال تأتوها وأنتم تسعون ،وأتوها وعليكم السكينة والوقار " احلديث
متفق عليه.
 ،فهو موضع نظر وتأمل ،وذلك ألن ظاهر رواية أيب داود
هذه  " :أيكم الذي ركع دون الصف ،ثم مشى إىل الصف ،مع قوله له " :ال تعد"،
يدل بإطالقه عىل أنه قد يشمل هذا األمر ،وإن كان ليس نصا يف ذلك الحتامل أنه
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يعني شيئا آخر غري هذا مما فعل ،وليس يعني هنيه عن كل ما فعل ،بدليل أنه مل يعن
األمر األول كام سبق تقريره .فكذلك حيتمل أنه مل يعن هذا.
األمر الثالث أيضا .وهذا وإن كان خالف الظاهر ،فإن العلامء كثريا ما
يضطرون لرتك ما دل عليه ظاهر النص ملخالفته لنص آخر هو يف داللته نص قاطع،
مثل ترك مفهوم النص ملنطوق نص آخر ،وترك العام للخاص ،ونحو ذلك ،وأنا
أرى أن ما نحن فيه اآلن من هذا القبيل ،فإن ظاهر هذا احلديث من حيث شموله
للركوع دون الصف خمالف خلصوص ما دل عليه حديث عبد اهلل بن الزبري داللة
رصحية قاطعة ،وإذا كان األمر كذلك فالبد حينئذ من ترجيح أحد الدليلني عىل
اآلخر ،وال يشك عامل أن النص الرصيح أرجح عند التعارض من داللة ظاهر نص
ما ،ألن هذا داللته عىل وجه االحتامل بخالف الذي قبله ،وقد ذكروا يف وجوه
الرتجيح بني األحاديث أن يكون احلكم الذي تضمنه أحد احلديثني منطوقا به وما
تضمنه احلديث اآلخر يكون حمتمال.
ومما ال شك فيه أيضا أن داللة هذا احلديث يف هذه املسألة ليست قاطعة بل
حمتملة ،بخالف داللة حديث ابن الزبري املتقدم فإن داللته عليها قاطعة ،فكان ذلك
من أسباب ترجيحه عىل هذا احلديث.

خطبة ابن الزبري بحديثه عىل املنرب يف أكرب مجع خيطب عليهم يف املسجد
احلرام وإعالنه عليه أن ذلك من السنة دون أن يعارضه أحد.
11

عمل كبار الصحابة به كأيب بكر وابن مسعود وزيد بن ثابت كام تقدم
وغريهم.
فذلك من املرجحات املعروفة يف علم األصول .بخالف هذا احلديث فإننا
ال نعلم أن أحدا من الصحابة قال بام دل عليه ظاهره يف هذه املسألة ،فكان ذلك
كله دليال قويا عىل أن داللته فيها مرجوحة ،وأن حديث ابن الزبري هو الراجح يف
الداللة عليها .واهلل أعلم.
وقد قال الصنعاين بعد قول ابن جريج يف عقب هذا احلديث:
" وقد رأيت عطاء يصنع ذلك " .قال الصنعاين ( " : )٠٦ / ٠قلت .وكأنه
مبني عىل أن لفظ " وال تعد " بضم املثناة الفوقية ،من اإلعادة أي زادك اهلل حرصا
عىل طلب اخلري وال تعد صالتك فإهنا صحيحة وروي بسكون العني املهملة من
العدو ،وتؤيده رواية ابن السكن من حديث أيب بكرة (ثم ساقها ،وقد سبق نحوها
من رواية أمحد مع اإلشارة إىل رواية ابن السكن هذه ،ثم قال  :واألقرب أن رواية
(ال تعد) من العود أي ال تعد ساعيا إىل الدخول قبل وصولك الصف ،فإنه ليس
يف الكالم ما يشري بفساد صالته حتى يفتيه صىل اهلل عليه وسلم بأن ال يعيدها ،بل
قوله " زادك اهلل حرصا " يشعر بأجزائها ،أو " ال تعد " من (العدو) ".
قلت:
لو صح هذا اللفظ لكانت داللة احلديث حينئذ خاصة يف النهي عن اإلرساع
وملا دخل فيه الركوع خارج الصف ،ومل يوجد بالتايل أي تعارض بينه وبني حديث
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ابن الزبري ،ولكن الظاهر أن هذا اللفظ مل يثبت ،فقد وقع يف " صحيح البخاري "
وغريه باللفظ املشهور " :ال تعد " .قال احلافظ يف " الفتح " (" : )٠١٦ / ٠
ضبطناه يف مجيع الروايات بفتح أوله وضم العني من العود ".
ثم ذكر هذا اللفظ ،ولكنه رجح ما يف البخاري فراجعه إن شئت.

�ويتلخص مما تقدم أن هذا النهي ال يشمل االعتداد بالركعة وال الركوع دون
الصف وإنام هو خاص باإلرساع ملنافاته للسكينة والوقار كام تقدم الترصيح بذلك
من حديث أيب هريرة ،وهبذا فرسه اإلمام الشافعي رمحه اهلل تعاىل " :قوله :ال تعد.
يشبه قوله :ال تأتوا الصالة تسعون " .ذكره البيهقي يف " سننه " (. )٩٢ / ٠
فإن قيل :قد ورد ما يؤيد شمول احلديث لإلرساع وخيالف حديث ابن الزبري
رصاحة وهو حديث أيب هريرة مرفوعا " :إذا أتى أحدكم الصالة فال يركع دون
الصف حتى يأخذ مكانه من الصف ".
قلنا :لكنه حديث معلول بعلة خفية ،وليس هذا مكان بياهنا ،فراجع "
سلسلة األحاديث الضعيفة " (رقم . )٩٨١
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✍قال أبو عبداهلل الغرباين:
وإمتاما للفائدة:
قال مساحة الشيخ اإلمام العالمة عبدالعزيز بن باز رمحه اهلل يف تعليقه لصحيح
البخاري عند حديث (زادك اهلل حرصا وال تعد) قال :
هذا يدل عىل أنه ال ينبغي أن يركع دون الصف ،بل يصرب حتى يدخل يف
الصف ولو فاتته الركعة ،لكن لو ركع دون الصف ثم دخل يف الصف أجزأته
الركعة وال يعود إىل مثل هذا؛ ألن الرسول مل يأمره بإعادة الركعة فدل عىل أهنا
جتزئه.
س :قول بعض الفقهاء :ال يركض إال يف الركعة األخرية؟
الشيخ :هذا غلط ،النبي عليه الصالة والسالم قال :امشوا وعليكم السكينة
فام أدركتم فصلوا وما فاتكم فأمتوا.
س :كيف يمكن اجلمع بني هذا احلديث وبني حديث «ال صالة ملنفرد»؟
الشيخ :هذا خاص ،وذاك عام.

13

وقال اإلمام الفقيه العالمة حممد بن صاحل العثيمني رمحه اهلل يف فتاواه نور على الدرب
شريط رقم (:)٦٢١
واإلنسان إذا أدرك الركوع أدرك الركعة وإن مل يقرأ بأم القرآن؛ ألنه ثبت يف
الصحيح من حديث أبى بكرة ريض اهلل عنه أنه دخل والنبي صىل اهلل عليه وسلم
راكع فأرسع ثم كرب وركع قبل أن يدخل الصف ،فلام سلم النبي عليه الصالة
والسالم سأل عن الفاعل ،فقال أبو بكرة  :أنا .فقال النبي صىل اهلل عليه وسلم:
«زادك اهلل حرصا وال تعد» ،ومل يأمره النبي صىل اهلل عليه وسلم بقضاء هذه الركعة
التي أدرك ركوعها.
ولو كان مل يدرك الركعة ألمره النبي صىل اهلل عليه وسلم أن يقضيها ،وعىل
هذا فيكون حديث أبى بكرة ريض اهلل عنه خمصصا لعموم قوله صىل اهلل عليه وسلم
يف حديث عبادة بن الصامت « :ال صالة ملن مل يقرأ بأم الكتاب» أو «بأم القرآن»
أو قال« :بفاحتة الكتاب» ،فيكون حديث أبى بكرة خمصصا حلديث عبادة بن
الصامت ،هذا وجهة الدليل من حيث الدليل األثري.
أما من حيث الدليل النظري فألننا نقول:
إن الصالة حملها القيام ،وهذا الرجل أدرك اإلمام راكعا وهو مأمور بأن يتابع
إمامه ،فيكون القيام هنا ساقط عنه لوجوب متابعة اإلمام ،وإذا سقط القيام سقط
ما كان مفروضا فيه وهو القراءة.
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ولكن لو قال قائل :إن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال لـ أبى بكرة « :زادك
اهلل حرصا وال تعد» ،فهل يكون يف ذلك دليل عىل أنه مل يدرك الركعة؟ .
فاجلواب:
أنه ال دليل فيه؛ ألنه لو مل يدرك الركعة ألمره النبي عليه الصالة والسالم
بقضائها ،إذ أن النبي صىل اهلل عليه وسلم ال يقر عىل يشء غري مرشوع ،وهلذا ملا
دخل األعرايب وصىل صالة ال يطمئن فيها ثم جاء فسلم عىل النبي عليه الصالة
والسالم قال له« :ارجع فصل فإنك مل تصل» ،ولكن قوله صىل اهلل عليه وسلم:
«وال تعد» هني عام ال ينبغي أن يفعل يف حال اإلتيان إىل الصالة ،و أبو بكرة
ريض اهلل عنه أرسع وكرب للصالة قبل أن يدخل يف الصف وركع مع اإلمام دون أن
يقرأ الفاحتة ،فهذه ثالث مسائل:
أما املسألتان األوليان فإنه منهي عنهام.
وهي اإلرساع فإنه ثبت عن النبي عليه الصالة والسالم أنه قال:
«إذا سمعتم اإلقامة فامشوا إىل الصالة وعليكم السكينة والوقار وال ترسعوا »،
فيكون قوله« :وال تعد» أي :ال تعد إىل اإلرساع.
وهي أنه دخل يف الصالة قبل أن يصل إىل الصف ،فهذه خمالفة
لوجوب املصافة؛ ألن اإلنسان ال يصيل منفردا مع بقاء مكان له يف الصف ،وهذا
الرجل كرب منفردا وهو خالف املرشوع فيكون منهيا عنه.
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وهي أنه ركع مع اإلمام ملا أدركه راكعا ،فإهنا ال تدخل
يف النهي؛ لقوله صىل اهلل عليه وسلم« :فام أدركتم فصلوا» ،وهذا الرجل أدرك
اإلمام راكعا فيصيل معه .إذا :يكون قوله« :وال تعد» عائدا إىل املسألتني األوليني
فقط دون املسألة الثالثة.
واملسألة الثالثة علم حكمها من عدم أمر النبي صىل اهلل عليه وسلم له
بقضائها .نعم.
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