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 هلل والصالة والسالم على رسول هللااحلمد 
 بعدما أ

ذا هسبة يف حني مراء املسئولألحد األصل فيها كان رسالة ألرسالة خمتصرة افهذه 
سوية تحكام أ يفه خراجإصلي والذي حناول ألحبثي ااملوضوع العظيم وهي مستفادة من 
 ن ينفع هباأل هللا تعاىل أنسالصفوف 
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 هللا الرمحن الرحيمبسم 
*** 

 هلل والصالة والسالم على رسول هللااحلمد 
 بعدما أ

نها تسوية عدة م أمور مافضل هللا به أمتنا اإلسالمية على األمم السابقة من مسوكميعلم ف
 صفوفها يف الصالة وجعلها كصفوف املالئكة

ث : جعلت س بثاللناافعن حذيفة قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  : فضلنا على 
 صفوفنا كصفوف املالئكة ، وجعلت يل األرض مسجدا وطهورا 

صف كما ت  فون: أالتص وعن جابر بن مسرة قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
ال : يتمون قهبا ؟ د ر تصف املالئكة عن املالئكة عند رهبا ؟ فقلنا : ايرسول هللا ، وكيف

 الصفوف األول ، ويرتاصون يف الصف  أخرجهما مسلم يف صحيحه 
اضر حصل تنا احلوق وقد وزعت مسئولية تسوية الصف على اإلمام وعلى املصلني إال أنه يف

ل إىل وجيه كم تتقصري عظيم يف ذلك األمر من كل من الطرفني ، لذا فنقرتح على مسوك
 ير اجلميع منوحتذ  سلمام مبا أمر به هللا عز وجل على لسان رسوله صلى هللا عليه و االلتز 

ألمة بسبب اعيشها تيت مغبة التفريط يف ذلك األمر العظيم الذي أدى إىل كثري من الفنت ال
 اختالف القلوب ويؤدي إىل العذاب يوم القيامة مبسخ الوجوه 

ة وا )ويف روايختتلفالل : صلى هللا عليه وسلم  يقو فعن الرباء بن عازب قال : كان رسول هللا 
 الختتلف صفوفكم( فتختلف قلوبكم  

ختتلفوا وا والستو وعن أيب مسعود قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  يقول : ا
 فتختلف قلوبكم  ، قال أبو مسعود : فأنتم اليوم أشد اختالفا  

ون صفوفكم : لتس قول صلى هللا عليه وسلم  يوعن النعمان بن بشري قال : مسعت رسول هللا
 آخر  : وهللا ن طريقظ مأو ليخالفن هللا بني وجوهكم  زاد يف رواية : يوم القيامة  ويف لف

 لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن هللا بني قلوبكم  
قال النووي : قيل معناه ميسخها )يعين الوجوه ( وحيوهلا عن صورها لقوله صلى هللا عليه 

م  جيعل هللا صورته صورة محار  وقيل يغري صفتها  واألظهر وهللا أعلم أن معناه يوقع وسل
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بينكم العداوة والبغضاء واختالف القلوب ، كما يقال : تغري وجه فالن علي  أي ظهر يل 
من وجهه كراهة يل وتغري قلبه علي  ألن خمافتهم يف الصفوف خمالفة يف ظواهرهم ، واختالف 

 ختالف البواطن الظواهر سبب ال
راد تسوية ته واملقيقوقال احلافظ ابن حجر : واختلف يف الوعيد املذكور فقيل : هو على ح

ن ماتقدم مري الوجه بتحويل خلقه عن وضعه جبعله موضع القفا أو حنو ذلك ، فهو نظ
لطـائف وقوع من ال يـهالوعيد فيمن رفع رأسه قبل اإلمام أن جيعل هللا رأسه رأس محار  وف
 رام حط فيه فريالوعيـد من جنس اجلناية وهي املخالفة ، وعلى هذا فهو واجب ، والت

خر لقلوب ، واآلتالف ااخ واألظهر وهللا أعلم أن لعدم التسوية عقاابن أحدمها يف الدنيا وهو
م ؤالء ليميزهالمة هلعون يوم القيامة بدليل رواية البيهقي وهو اختالف الوجوه ولعله مسخ يك

 تزمني بتسوية الصف عن املل
   وهذا اإلمث املذكور يندرج حتت حد الكبرية ، فنعوذ ابهلل من غضب هللا
ويفعل عند  يقول  سلمفمما ينبغي لإلمام أن يلتزم به ما كان رسول هللا صلى هللا عليه و 

 تسويته للصف :
انحية إىل  لصف منالل عن الرباء بن عازب  قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  يتخ
وي بني صدور اية يسرو  انحية )ويف رواية من هاهنا إىل هاهنا( ميسح صدوران ومناكبنا )ويف

وفكم( تلف صفختالقوم ومناكبهم (ويقول : )سووا صفوفكم( الختتلفوا )ويف رواية : ال
 فتختلف قلوبكم  إن هللا ومالئكته يصلون على الصف األول 

لصالة ويقول ا يف اكبن صلى هللا عليه وسلم  ميسح منا وعن أيب مسعود قال : كان رسول هللا
 مثلذين يلوهنم اهى مث الن: استووا والختتلفوا فتختلف قلوبكم ، ليليين منكم أولو األحالم و 

 الذين يلوهنم  
ألحالم اأولو  نكمموعن ابن مسعود قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  : ليلين 

األسواق   فتختلف قلوبكم( وإايكم وهيشات )والختتلفوا -الاث ث -والنهى مث الذين يلوهنم 
 أخرجها مسلم يف صحيحه  

وعن النعمان بن بشري قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  يسوي صفوفنا حىت كأمنا 
يسوي هبا القداح )ففعل بنا ذلك مرارا( حىت رأى أان قد عقلنا عنه ، مث خرج يوما فقام حىت  
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رب ، فرأى رجال ابداي صدره من الصف فقال : عباد هللا )املسلمني( لتسون صفوفكم كاد يك
)يف صالتكم( أو ليخالفن هللا بني وجوهكم  أخرجه البخاري ومسلم وغريمها ويف رواية : يوم 

 القيامة 
ه وسلم   عليهللا ويف لفظ من طريق أخرى عن النعمان قال : أقبل علينا رسول هللا صلى

 ني قلوبكم بن هللا ن صفوفكم أو ليخالفوهللا لتقيم -ثالاث  -ل : أقيموا صفوفكم بوجهه فقا
 عظيم ال وقد خطب النعمان بن بشري بذلك على املنرب اهتماما منه هبذا األمر

 ن املخالفة يرهم محتذو وقال احلافظ ابن حجر : وفيه مراعاة اإلمام لرعيته والشفقة عليهم 
ذا أقيمت سلم  إه و أنس قال : كان رسول هللا صلى هللا علي وأيمرهم بتسوية الصفوف فعن

عاهدوا هذه تواية(  ر الصالة قام يف مصاله مث أقبل على الناس فقال : عدلوا صفوفكم  )ويف
ه البخاري أخرج  فكمالصفوف  )وىف أخرى( أقيموا صفوفكم وتراصوا  )ويف اثلثة( سووا صفو 

 ومسلم وغريمها 
إن كم ، ففوفن النيب صلى هللا عليه وسلم  قال : سووا صومن طريق أخرى عن أنس ع

حسن  إن من فظ(لتسوية الصفوف من إقامة الصالة )ويف رواية( من متام الصالة  )ويف 
 الصالة إقامة الصف 

ها  واستدل وا بيناربوعن أنس أيضا أن النيب صلى هللا عليه وسلم  قال : رصوا صفوفكم وق
يء شة وكل اجبو وية الصفوف ، قال : ألن إقامة الصالة به بعض العلماء على وجوب تس

 من الواجب واجب   
أقيموا  :قال   سلمو ويوضح هلم كيفية الرتاص يف الصف فعن أنس عن النيب صلى هللا عليه 
يت أحدان( لقد رأة فصفوفكم )وتراصوا( فإين أراكم من وراء ظهري  وكان أحدان )ويف رواي

و فعلت ذلك ة : ولواير مه بقدمه )إذا قام يف الصالة( زاد يف يلزق منكبه مبنكب صاحبه وقد
نكب والقدم ب ابملنكأبحدهم اليوم لنفر كأنه بغل مشوس  أخرجه البخاري يف ابب إلزاق امل

 ابلقدم يف الصف 
ذا يه وسلم  وهب علهللالى وقال احلافظ ابن حجر : أفاد أن الفعل املذكور كان يف زمن النيب ص

 ه على بيان املراد إبقامة الصف وتسويته  يتم االحتجاج ب
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ه ، فقال : بوجه  سلموعن التعمان بن بشري قال : أقبل علينا رسول هللا صلى هللا عليه و 
ال : فلقد وبكم  قن صفوفكم أو ليخالفن هللا بني قلوهللا لتقيم -ثالاث -أقيموا صفوفكم 

 رأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه مبنكب صاحبه 
ق  اذوا ابألعنانها وحبي وعن أنس أن النيب صلى هللا عليه وسلم  قال : رصوا صفوفكم وقاربوا

 أخرجه ابن خزمية وصححه 
 صلى هللا ول هللارس وحيث الناس على إمتام الصفوف األول فاألول فعن الرباء بن عازب أن

خرجه ابن ول  أاأل عليه وسلم  قال : إن هللا ومالئكته يصلون على الذين يصلون الصفوف
 خزمية يف صحيحه 

من  :قال   سلموحيذرهم من قطع الصفوف فعن ابن عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه و 
زمية خه ابن صححو وصل صفا وصله هللا ومن قطع صفا قطعه هللا عز وجل  أخرجه النسائي 

 واحلاكم 
أنس أن  ني فعنمصلوحيذرهم من الفرج ألهنا مراكز دخول الشيطان ومتكنه من الوسوسة لل

خل من خلل طان يدلشيرسول هللا صلى هللا عليه وسلم  قال : والذي نفسي بيده إين ألرى ا
 الصف كأهنا احلذف  أخرجه مسلم

 فصنننهى أن كنا   ويعلم الناس بكراهة الصف بني السواري فعن قرة رضي هللا عنه قال :
ه أصحاب أخرج  ردابني السواري على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ونطرد عنها ط
  ريهالسنن وصححه ابن خزمية وابن حبان واحلاكم وهو قول اإلمام أمحد وغ

 عليه لى هللا صوينبه املصلني على فضل ميمنة الصف فعن عائشة قالت : قال رسول هللا
صححه غريه و ه و ئكته يصلون على ميامن الصفوف  أخرجه ابن ماجوسلم  : إن هللا ومال

 الطرباين وابن حبان 
   توت كرباس وكان عمر بن اخلطاب أيمر بتسوية الصفوف فإذا جاؤوه فأخربوه أن قد

يف أن  أكلمه أانوعن مالك بن أيب عامر قال : كنت مع عثمان بن عفان فقامت الصالة و 
م بتسوية ن وكلهكا  سوي احلصباء بنعليه حىت جاءه رجال قديفرض يل فلم أزل أكلمه وهو ي

جهما   أخر كرب  الصفوف فأخربوه أن الصفوف قد استوت ، فقال يل : استو يف الصف  مث
 اإلمام مالك يف موطئه 
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 ن ابن عمر أنم  فعواهنوقد أمر النيب صلى هللا عليه وسلم  املصلني أن يلينوا يف أيدي إخ
 وسدوا اخللل ،ناكب امل يه وسلم  قال : أقيموا الصفوف ، وحاذوا بنيرسول هللا صلى هللا عل

ومن  ،هللا  صلهو ، ولينوا أبيدي إخوانكم ، والتذروا فرجات للشيطان ، ومن وصل صفا 
 قطع صفا قطعه هللا 
 ونستخلص مماتقدم :

  ب اإلمثن تسوية الصفوف واجبة وأهنا من إقامة الصالة والتفريط فيها يستوجأ -
و مسخ روي وهن عدم تسوية الصفوف له عقاابن دنيوي وهو اختالف القلوب وأخأ -

 الوجوه 
  بني عنهن اإلمام مسئول عن تسوية الصفوف ابلقول ، والفعل ، وإرسال املندو أ -
  الصفوف ن املأمومني مأمورون ابللني يف أيدي إخواهنم الذين يقومون بتعديلأ -
 رج م ابلقدم واملنكب ابملنكب وسد الفدأن تسوية الصف تكون إبلزاق الق -
 عظيمة  الصفوف نه جيب إمتام الصف األول فاألول ، وأن فضيلة الصفوف األول وميامنأ -
 قاطعي الصفوف عظيم ، وأن الصف بني السواري مكروه  أن إمث -
 

 كتبو                                                                                
 بن رزق بن طرهوينمد حم                                                                    
 ـه 1408                                                                            

 


