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 شرح رياض الصالحين

  

 شرح حديث النعمان بن بشير:

  لتسون صفوفكم أو ليخالفن هللا بين وجوهكم

 

َعْن أبِي عبِد هللاِ النُّعماِن بِن بشيٍر َرْضَي هللاُ عنهما، قَاَل:  

نَّ ُصفوفَكم  َسِمعُت رسوَل هللاِ صلَّى هللاُ عليه وسلَّم يَقوُل: »لتَُسوُّ

ليُخاِلفنَّ هللاُ بيَن ُوجوِهكم«. متفق عليه.أو    

 

وفِي روايٍة لمسلم: كاَن رسوُل هللاِ صلَّى هللاُ عليه وسلَّم يُسوي  

صفوفَنا حتَّى كأنَّما يسوي بها الِقداَح، حتَّى إذا رأى أنَّا قد عقَلنا 

عنه ثمَّ خَرج يوًما، فقام حتَّى كاَد أن يكبَر، فرأَى رجًًل باديًا 

نَّ ُصفوفَكم أو لَيخاِلفنَّ هللاُ بين   صُدره، فقال: »ِعباَد هللاِ لتُسوُّ

 ُوجوِهكم«.

 

 أوالً :
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لقد أولى اإلسًلم صفوف المصلين عناية كبيرة , حيث أمر 

 بتسوية الصفوف , وأظهر فضيلة تسويتها , واالهتمام بها .

 ُ  َعلَْيِه  فعْن أَنَِس ْبِن َماِلٍك رضي هللا عنه َعْن النَّبِيِِّ َصلَّى َللاَّ

ِفِّ ِمْن تََماِم  وا ُصفُوفَُكْم , فَإِنَّ تَْسِويَةَ الصَّ َوَسلََّم قَاَل : ) َسوُّ

( , وفي رواية 433( ومسلم )  690الصًَّلةِ ( رواه البخاري )  

وا ُصفُوفَُكْم , فَإِنَّ تَْسِويَةَ الصُّفُوِف  723للبخاري )  ( : ) َسوُّ

 ِمْن إِقَاَمِة الصًَّلةِ ( . 

  ُ ِ َصلَّى َللاَّ وَعْن أَبِي َمْسعُوٍد رضي هللا عنه قَاَل : َكاَن َرُسوُل َللاَّ

َعلَْيِه َوَسلََّم يَْمَسُح َمنَاِكبَنَا فِي الصًَّلةِ َويَقُوُل : ) اْستَُووا , َوال 

( .  432تَْختَِلفُوا فَتَْختَِلَف قُلُوبُُكْم ( رواه مسلم )  

 

ِ   وعن النُّْعَماَن ْبَن بَِشيرٍ  رضي هللا عنهما قال : َكاَن َرُسوُل َللاَّ

ي بَِها   ي ُصفُوفَنَا َحتَّى َكأَنََّما يَُسِوِّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يَُسِوِّ َصلَّى َللاَّ

اْلِقَداَح ، َحتَّى َرأَى أَنَّا قَْد َعقَْلنَا َعْنهُ ثُمَّ َخَرَج يَْوًما فَقَاَم َحتَّى َكاَد  

ِ يَُكبُِِّر ، فََرأَى َرُجًل بَ  ِفِّ ، فَقَاَل : ) ِعبَاَد َللاَّ اِديًا َصْدُرهُ ِمْن الصَّ

ُ بَْيَن ُوُجوِهُكْم ( . رواه  نَّ ُصفُوفَُكْم أَْو لَيَُخاِلفَنَّ َللاَّ ، لَتَُسوُّ

( .436( ومسلم ) 717البخاري )   

فهذه النصوص واضحة في وجوب تسوية الصفوف , قال  

م من ال يتم الصفوف  البخاري رحمه هللا في صحيحه : ) باب إث

( , وأورد فيه بسنده َعْن بَُشْيِر ْبِن يََساٍر اْْلَْنَصاِريِِّ َعْن أَنَِس ْبِن  
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َماِلٍك أَنَّهُ قَِدَم اْلَمِدينَةَ فَِقيَل لَهُ : َما أَْنَكْرَت ِمنَّا ُمْنذُ يَْوِم َعِهْدَت  

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ؟ قَاَل : )  ِ َصلَّى َللاَّ َما أَْنَكْرُت َشْيئًا إاِل   َرُسوَل َللاَّ

( . 724أَنَُّكْم ال تُِقيُموَن الصُّفُوَف ( رواه البخاري )  

 قال الشيخ ابن عثيمين رحمه هللا : 

 

ُ بَْيَن ُوُجوِهُكْم ( أي : بين وجهات   " وقوله : ) أَْو لَيَُخاِلفَنَّ َللاَّ

 نظركم حتى تختلف القلوب ، وهذا بًل شٍكِّ وعيٌد على َمن تََركَ 

ِفِّ  التسويةَ ، ولذا ذهب بعُض أهل الِعلم إلى وجوب تسوية الصَّ

. واستدلُّوا لذلك : بأْمِر النبي صلى هللا عليه وسلم به ، وتوعُِّده 

على مخالفته ، وشيء يأتي اْلمُر به ، ويُتوعَّد على مخالفته ال 

 يمكن أن يُقال : إنه ُسنَّة فقط . 

اجُح في هذه  المسألة : وجوب تسوية  ولهذا كان القوُل الرَّ

وا الصَّفَّ فهم آثمون ، وهذا  ِفِّ ، وأنَّ الجماعة إذا لم يسوُّ الصَّ

 هو ظاهر كًلم شيخ اإِلسًلم ابن تيمية " انتهى .

 

( . 6/ 3"الشرح الممتع" )  
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