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الصالحينشرح رياض   

 

 

  شرح باب تعظيم حرمات المسلمين من كتاب رياض الصالحين 

 

  شرح حديث أبي هريرة: "إذا صلى أحدكم للناس فليخفف"

 

عن أبي هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه 

وسلم قال: ))إذا صلى أحُدكم للناس فْليُخف ِّْف؛ فإن فيهم الضعيَف  

ْل ما شاء((؛  والسقيم  ِّ والكبير، وإذا صلى أحُدكم لنفسه، فليُطو 

  متفق عليه، وفي رواية: ))وذا الحاجة((.

 

مةِّ الشيخ ابن عثيمين  : -رحمه هللا  –قال َسماحة العَّلا  

ومن الشفقة والرحمة بالمؤمنين أنه إذا كان اإلنسان إماًما لهم،  

قال النبي  فإنه ال ينبغي له أن يُطيل عليهم في الصَّلة؛ ولهذا

عليه الصَّلة والسَّلم: ))إذا أَما أحُدكم الناس فليُخف ِّْف؛ فإن من 

ن ورائه   ورائه السقيَم والضعيف وذا الحاجة والكبير((؛ يعني مِّ

  أهل األعذار الذين يحتاجون إلى التخفيف.
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والمراد بالتخفيف ما وافق ُسناةَ النبي صلى هللا عليه وسلم، هذا  

المراد بالتخفيف ما وافق أهواَء الناس،  هو التخفيف، وليس 

.   حتى صار اإلمام يركض في صَّلته وال يطمئنُّ

 

قال أنس بن مالك رضي هللا عنه: "ما صلايُت وراَء إماٍم قطُّ  

أََخفا صَّلةً، وال أَتَما صَّلةً من النبي صلى هللا عليه وسلم"، 

يُل ﴾  السجدة  ومع ذلك فكان يقرأ في فجر الجمعة ﴿ الم * تَْنزِّ

ْنَسانِّ ﴾ كاملةً في   كاملة في الركعة األولى، و﴿ َهْل أَتَى َعلَى اإْلِّ

الركعة الثانية، وكان يقرأ بسورة الدخان في المغرب، ويقرأ 

فيها بالمرسَّلت، ويقرأ فيها بالطُّور، ربما قرأ فيها باألعراف،  

ومع هذا فهي خفيفة، قال أنس رضي هللا عنه: "ما صلايُت  

 قطُّ أََخفا صَّلةً، وال أَتَما صَّلةً من النبي صلى هللا وراَء إمامٍ 

 عليه وسلم". 

 

ةً للذين يريدون من األئمة أن يخف ِّفوا  وليس هذا الحديث ُحجا

  تخفيفًا ينقُُص األجَر ويُخالُِّف السُّناةَ.
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ثم اعلم أنه قد يكون التخفيف عارًضا طارئًا، مثل ما كان النبي 

فعل، كان يدُخل في الصَّلة وهو يريد أن  صلى هللا عليه وسلم ي 

ه. ز؛ مخافةَ أن تَفتَتَِّن أُمُّ  يُطيل فيها، فيَسَمُع بكاَء الصبي فيُوجِّ

 

فإذا حصل طارئ يوجب أن يخف ِّف اإلنسان صَّلته فليُخف ِّْف،  

لُّ بالواجب.   لكن على وجه ال يُخِّ

 

 فالتخفيف نوعان: 

 

صلى هللا عليه وسلم.تخفيف دائم: وهو ما وافََق ُسنةَ النبي    

 

، وهو ما دعت إليه الحاجة، وهو  وتخفيف طارئ: يكون أَخفا

ع  أيًضا من السُّنة؛ فإن النبي صلى هللا عليه وسلم كان إذا َسمِّ

ه، والمهم أنه ينبغي   بكاَء الصبي خفاَف الصَّلة؛ حتى ال تَفتتَِّن أمُّ

 لإلنسان مراعاة أحوال الناس ورْحمتُهم.
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