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 ملخص    

تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على الحكم الشرعي لـصالة             

الجماعة ودراستها من خالل معرفة أقوال الفقهاء، والوقـوف علـى           

أن لنا وقد تبين .  ببعضها، واختيار الرأي األرجح   ألدلةبلة ا ا ومق أدلتهم،

ـ  القول بالفرض الكفائي علـى الجماعـة، و        الرأي الصحيح هو   سنة ال

مع هذا القول   تالئم  لألدلة الدالة على ذلك، ول    مؤكدة في حق األفراد،     ال

ـ    األواقع التشريع، وسماحة التكليف، وأن       ي دلة القائلة بالوجوب العين

قابلة للتأول وعليها ردود قوية، وأن الذي صلى في بيته لغيـر عـذر              

  . ناقص عن الدرجات السبع والعشرينصالته صحيحة؛ ولكن أجره

Abstract 

The aim of this study was to stand on the jurisdiction of the 
congregational prayer and study by knowing the opinions of the 
scholars. And to stand on their evidence, and compare the 
evidence, and selection of opinion likely. We found that the 
correct opinion is to say imposition prayer on the group, and the 
confirmed prayer (Sunah) the right of individuals, the evidence 
proving it, but fit this statement with the reality of the 
legislation, and the tolerance of commissioning, and the 
evidence argument is obligatory prayer are interpreted and the 
responses strong, and those who prayed at home is without 
excuse, his prayer is valid; But wages minus grades for twenty-
seven. 
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  المقدمة

، والـصالة   ب العالمين حمدا طيبا مباركـا فيـه           الحمد هللا ر  

  : والسالم على رسوله األمين، وبعد

تعد صالة الجماعة من الشعائر اإلسالمية التي فيها فوائد جمة             

للمجتمعات واألفراد على حد سواء، وترجع أهمية صـالة الجماعـة           

أركان الملـة وعـرى     أهم  لكون الصالة ركيزة اإلسالم األولى ومن       

الدين، والتي بدونها يصبح اإلنسان حالل الدم وتنطبق عليـه أحكـام            

دينية، ودنيوية، وأخروية؛ وصالة الجماعة من أكثر الشعائر التعبديـة          

تأدية في اإلسالم، وهي التي تؤدى في اليوم والليلة خمس مرات؛ بـل             

التكاليف وألهميتها فقد شرعت في السماء من فوق سبع سماوات، وكل      

 عـدا   الشرعية دقها وجلها شرعت في األرض وأتت إلـى النبـي            

  . الصالة فقد ذهب لها المصطفى تعظيما لقدرها وإجالال لمكانتها

فـي     ومع ذلك فقد اختلف الفقهاء في حكم صـالة الجماعـة            

. ب الكفائي، وقائل بـسنيتها    بين قائل بالوجوب العيني، والواج    المسجد  

لفت في الصالة وأحكامها سواء أكانت      ألكتب التي    على بعض ا   ناواطلع

ـ     نامن المطوالت أو من المختصرات، ووجد      صحيح  بعدا عن الحكم ال

تحقق من القول الراجح في حكمهـا       ال نافي حكم صالة الجماعة؛ فأحبب    

لحكم الشرعي الصحيح   اا  ن ورجح ، بين األدلة  قابلة وم ة ومناقش استدالال

  .سأل اهللا العون والتسديدنو.  الدينوالذي يتوافق مع األدلة وقواعد

  : وتشتمل على أدبيات الدراسة والمتمثلة بِـ المقدمة-* 
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أختلف العلماء في حكم صالة الجماعة في       : مشكلة الدراسة  -*

فمنهم من قال بالوجوب العيني، ومنهم قائـل        : المسجد على أقوال عدة   

لقـول بـأن    بالوجوب الكفائي، ومنهم قائل بالسنية، ومنهم من ذهب ل        

الجماعة في الصالة شرط صحة، ومنهم من ذهب للتوفيق بين األدلـة            

المتعارضة فقال بسخ الوجوب العيني الى السنية، ولكل فريـق أدلتـه            

وردوده على أدلة الخصوم، وبناء على ذلك بقيت المسألة تدور بـين            

األقوال المختلفة مما حدث لبسا عند الجميع، ولم تستوعب الدراسـات           

وبة في الموضوع جميع الردود والمقابلة بين األدلة بما يتناسـب           المكت

مع الشرع؛ فجاءت هذه الدراسة الستكمال البحث والوقوف على الرأي          

  .   الراجح بناء على إحقاق الحق، وبيان الصواب من األحكام

:  جاءت هذه الدراسة لإلجابة على التساؤل: أهداف الدراسـة   -*

ي المسجد بالنسبة لألفراد؟ ومـا يترتـب        ما هو حكم صالة الجماعة ف     

  على المتخلف عن أدائها في المسجد جماعة؟

 تكمن أهمية الدراسـة فـي اجابتهـا عـن           : أهمية الدراسة  -*

التساؤالت السابقة، خصوصا لما للصالة من مكانة عظيمة في اإلسالم، 

وكون التفريط بها قد يؤدي في أقوال بعض أهل العلم إلى الخروج عن       

  .  واستباحة الدم ونحوهالملة

  : الدراسات السابقة-*

تيـسير  :  ابن القيم الجوزية، الصالة وحكم تاركها، تحقيـق        -١

  .٢، ط)١٩٩١ -١٤١٢المكتب اإلسالمي: بيروت(زعيتر،
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   ويعد هذا الكتاب من أوسع ما تناول حكم صـالة الجماعـة،            

ألخرى، وأطال النفس؛ ولكنه أغفل الردود ولم يتوسع في ذكر األقوال ا  

  .وكان متعصبا للقول بالوجوب العيني

 سعيد بن وهف القحطاني، صالة الجماعة مفهوم، وفضائل،         -٢

المكتـب  : الرياض(وأحكام، وفوائد، وآداب في ضوء الكتاب والسنة،      

  .   ٣، ط)م٢٠٠٧-ه١٤٢٨التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات،

 يحقـق     لم يتطرق لجميع األدلة المخالفة للوجوب العيني ولـم        

  .الردود واالعتراضات

) القـسم األول   (- عبدالمجيد محمود الصالحين، فقه العبادات     -٣

  .١، ط)م١٩٩٩-ه١٤٢٠دار المستقبل،: عمان(فقه الطهارة والصالة،

   ولم يستوعب جميع األدلة، ولم يذكر االعتراضـات الـواردة          

  .يةعلى أدلة الخصوم، ولم يتطرق بتاتا للقول بنسخ العينية إلى السن

 على   وخاتمة أربعة مباحث مقدمة و  البحث إلى    ناولذا فقد قسم     

  :النحو اآلتي

  .القائلون بالوجوب العيني، وأدلتهم: المبحث األول

القائلون الوجوب الكفـائي والـسنية المؤكـدة،        : المبحث الثاني 

  .وأدلتهما

نسخ الوجـوب العينـي الـى       (القائلون بالنسخ   : المبحث الثالث 

  .تهم، وأدل)السنية
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الردود واالعتراضات على القـائلين بـالوجوب       : المبحث الرابع 

  .العيني، والقائلين بالنسخ

  .  الخاتمة وتشتمل على أهم النتائج والترجيح
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   المبحث األول-*

  . بالوجوب العيني، وأدلتهمونالقائل

فرض عين، وهذا المنصوص عن اإلمام أحمد، :  الرأي األول-١

  .)١(من أئمة السلف وفقهاء الحديثوغيره 

وِإذَا كُنْتَ ِفيِهم فََأقَمتَ لَهم الصلَاةَ فَلْتَقُم طَاِئفَـةٌ ِمـنْهم           ﴿اآلية   -١

 كعلُّوا ... مصي ى لَملْتَْأِت طَاِئفَةٌ ُأخْرو اِئكُمرو كُونُوا ِمنوا فَلْيدجفَِإذَا س

كعلُّوا مص١٠٢:لنساءسورة ا (﴾فَلْي( .  

   فقد أمر اهللا تعالى حال الخوف بالصالة جماعـة وفـي شـدة       

الخوف، ثم أعاد هذا األمر سبحانه مرة ثانية في حق الطائفة الثانيـة،             

فلو كانت الجماعة سنة لكان أولى األعذار بسقوطها عذر الخوف، ولو           

كانت فرض كفاية ألسقطها سبحانه عن الطائفة الثانية بفعل األولـى،           

  .)٢(فدل ذلك على أن الجماعة فرض على األعيان

وَأِقيمـوا الـصلَاةَ وآتُـوا الزكَـاةَ واركَعـوا مـع             ﴿   اآلية -٢

اِكِعين٤٣:سورة البقرة(﴾الر(.  

   فأمر اهللا بالصالة مع جماعـة المـصلين، واألمـر يقتـضي            

  .الوجوب

ِإلَـى الـسجوِد فَلَـا      يوم يكْشَفُ عن ساٍق ويدعون       ﴿   اآلية -٣

ونتَِطيعسِإلَـى            * ي نوعـدكَـانُوا ي قَدِذلَّةٌ و مقُههتَر مهارصةً َأبخَاِشع

وناِلمس مهوِد وج٤٣-٤٢:سورة القلم(﴾الس(.  



 - ٢٩٦٦ -

   فقد عاقب اهللا من لم يجب المؤذن فيصلي مع الجماعـة بـأن             

: وعن أبي سعيد الخـدري قـال      حال بينهم وبين السجود يوم القيامة،       

يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كـل مـؤمن          :"  يقول  سمعت النبي 

ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة، فيذهب ليـسجد            

فيكشف عن ساق فال يبقى مـن       :" وفي لفظ ". فيعود ظهره طبقا واحدا   

بقى من كان   كان يسجد هللا من تلقاء نفسه إال أذن اهللا له بالسجود، وال ي            

يسجد اتقاء ورياء إال جعل اهللا ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يـسجد              

  ".)٣(خر على قفاه

   وهذا فيه عقوبة للمنافقين وأن ظهورهم يوم القيامة تكون طبقا          

أي فقار الظهر كله يكون كالفقارة الواحدة فال يقـدرون علـى            : واحدا

  .)٤(السجود

 فـي نفـر مـن       ت النبي   أتي:  عن مالك بن الحويرث قال     -٤

 فلما رأى شوقنا    - وكان رحيما رفيقا   -قومي، فأقمنا عنده عشرين ليلة      

ارجعوا فكونوا فيهم، وعلموهم، وصلوا، فإذا حضرت    :" إلى أهالينا قال  

  ".  )٥(الصالة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم

 بالصالة مع الجماعـة، واألمـر يقتـضي            فقد أمر النبي    

  .الوجوب

 فَقَـد ناسـا فـي بعـض         عن أبي هريرة أن رسول اهللا        -٥

لقد هممت أن آمـر رجـالً يـصلي بالنـاس، ثـم             :" الصلوات فقال 

إلى رجال يتخلفون عنها فآمر بهم فيحرقـوا علـيهم بحـزم            )٦(أخالف

وهـذا  ". الحطب بيوتهم، ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا لشهدها         
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 بيده لقد هممت أن آمر بحطب      والذي نفسي :" لفظ مسلم، ولفظ البخاري   

ليحطب، ثم آمر بالصالة فيؤذن لها، ثم آمر رجال فيؤم النـاس، ثـم              

أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لـو يعلـم             

وفي ".  لشهد العشاء)٨( أو مرماتين حسنتين)٧(أحدهم أنه يجد عرقا سمينا

العشاء وصالة الفجر،   إن أثقل صالة على المنافقين صالة       :" لفظ مسلم 

، ولقـد هممـت أن آمـر        )٩(ولو يعلمون ما فيهما ألتموهما ولو حبوا      

بالصالة فتقام، ثم آمر رجال فيصلي بالناس، ثم أنطلق معـي برجـال             

معهم حزم من حطب إلى قوم ال يشهدون الصالة فأحرق عليهم بيوتهم            

  ". )١٠(بالنار

. )١١(فرض عين    وفي هذا الحديث داللة على أن صالة الجماعة         

  . بتحريق البيوت على المتخلفين عن صالة الجماعةفقد هم النبي 

يـا  :  رجل أعمـى فقـال     أتى النبي   :  عن أبي هريرة قال    -٦

إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسـول اهللا   رسول اهللا 

            أن يرخص له؛ فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال  ":

  ". )١٢(فأجب:" نعم، قال: فقال" اء بالصالة؟هل تسمع الند

 لألعمى بعيد الدار فـي التخلـف عـن              لم يرخص النبي  

  .الجماعة

 يا رسول اهللا، إنـي      ": عن ابن أم مكتوم أنه سأل النبي فقال        -٧ 

رجل ضرير البصر، شاسع الدار، ولي قائد ال يالئمنـي، فهـل لـي              

ال :" نعم، قال: قال" ء؟هل تسمع الندا:" رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال     

يا رسول اهللا، إن المدينة كثيرة      : وفي لفظ أنه قال   ". )١٣(أجد لك رخصة  
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أتسمع حي على الصالة حـي علـى        :" الهوام والسباع، فقال النبي     

  ".)١٤(الفالح؟ فحي هال

 بأنه ال رخصة للمسلم في التخلـف           وهذا يصرح فيه النبي     

و كان مخيرا بـين أن يـصلي        عن صالة الجماعة إذا سمع النداء، ول      

وحده أو جماعة، لكان أولى الناس بهذا التخيير هذا األعمى الذي قـد             

كونه أعمى البصر، وبعيد الدار، والمدينة كثيرة       : اجتمع له سنة أعذار   

الهوام والسباع، وليس له قائد يالئمه، وكبير الـسن، وكثـرة النخـل             

  .  )١٥(والشجر بينه وبين المسجد

من سمع النداء فلم يأته :"  أنه قالس عن النبي  عن ابن عبا-٨

  ". )١٦(فال صالة له إال من عذر

 يقول علـى     عن ابن عباس، وابن عمر أنهما سمعا النبي          -٩

 الجماعات أو ليختمن اهللا علـى       )١٧(لينتهين أقوام عن ودعهم   :" أعواده

  ".  )١٨(قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين

 فتارك صالة ؛على ترك واجب عظيم   وهذا التهديد ال يكون إال 

  . الجماعة متوعد بالختم على قلبه

أثقـل الـصلوات   :" قال رسول اهللا :  عن أبي هريرة قال   -١٠

على المنافقين صالة العشاء وصالة الفجر، ولو يعلمـون مـا فيهمـا             

ألتوهما ولو حبواً، ولقد هممت أن آمر المؤذن فيؤذن، ثم آمر رجـالً             

لق معي برجال معهم حزم الحطب إلـى قـوم          يصلي بالناس، ثم أنط   

  ".)١٩(يتخلفون عن الصالة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار
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   فصالة الجماعة فرض عين ال تسقط عن القادر، وأن المتخلف          

عنها يستوجب عقوبة قاسية تصل إلى حد التحريق بالنار؛ وألنها لـو            

  .كانت سنة لم يهدد تاركها بعقوبة الحرق

لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصالة إال       :"  قال مسعودابن  عن   -١١

منافق قد علم نفاقه، أو مريض، إن كان المريض ليمشي بين الرجلين            

 علمنا سنن الهدى، وإن مـن سـنن         حتى يأتي الصالة، وإن النبي      

أن عبـداهللا   : وفي روايـة  ". الهدى الصالة في المسجد الذي يؤذن فيه      

مسلما فليحافظ على هؤالء الـصلوات،  من سره أن يلقى اهللا غدا    :" قال

 وإنهن من سـنن     )٢٠(حيث ينادى بهن؛ فإن اهللا شرع لنبيكم سنن الهدى        

الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيتـه             

ولقد رأيتنا وما   ... ،  )٢١(لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم       

ق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهـادى     يتخلف عنها إال منافق معلوم النفا     

  ". )٢٣( حتى يقام في الصف)٢٢(بين الرجلين

   فترك صالة الجماعة من عالمات المنـافقين ومـن أسـباب           

الضالل؛ وهذا يدل على أن التخلف عن الجماعة من عالمات المنافقين           

المعلوم نفاقهم، وعالمات النفاق ال تكون بتـرك مـستحب وال بفعـل        

أن من استقرأ عالمات النفاق في السنة وجـدها إمـا           مكروه، ومعلوم   

 وفي هذا كله تأكيد أمـر الجماعـة،         ،)٢٤(بترك فريضة أو فعل محرم    

وتحمل المشقة في حضورها، وأنه إذا أمكن المريض ونحوه التوصل          

  .)٢٥(إليها استحب له حضورها
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إن للمنافقين عالمـات    :"  قال  عن أبي هريرة عن النبي       -١٢

يتهم لعنة، وطعامهم نهبة، وغنيمتهم غلول، وال يقربون تح: يعرفون بها

مـستكبرين، ال    )٢٧(، وال يأتون الصالة إال دبـرا      )٢٦(المساجد إال هجرا  

:" وفي لفـظ  ". )٢٩(بالليل، صخب بالنهار   )٢٨(يألفون وال يؤلفون، خشب   

  ".)٣٠(سخب بالنهار

كنا إذا فقدنا الرجل فـي صـالة        :" وعن عبداهللا بن عمر قال       

كنـا إذا   :" وفي رواية عنه    " )٣١(صالة الفجر أسأنا به الظن    العشاء و 

  ".)٣٢(فقدنا الرجل في صالة الغداة أسأنا به الظن

ما من ثالثة :" سمعت رسول اهللا يقول:  عن أبي الدرداء قال    -١٣

 إال قـد اسـتحوذ علـيهم        )٣٣(في قرية، وال بدو ال تقام فيهم الـصالة        

قال ".  الذئب من الغنم القاصية     فعليك بالجماعة، فإنما يأكل    )٣٤(الشيطان

  ".)٣٥(الصالة في الجماعة: يعني بالجماعة: قال السائب:" زائدة

باستحواذ الشيطان عليهم بتـرك الجماعـة        فقد أخبر النبي       

التي شعارها األذان، وإقامة الصالة، ولو كانت الجماعة نـدبا يخيـر            

هـا وتـارك    الرجل بين فعلها وتركها لما استحوذ الشيطان على تارك        

  .  استحواذ الشيطان على قوم ال تقام فيهم الجماعة". )٣٦(شعارها

 كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة        ": أبي الشعثاء قال   عن -١٤

فأذن المؤذن، فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريـرة بـصره     

 أما هذا فقد عصى أبا القاسم     :" حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة      

)٣٧( ."   
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بخروجـه بعـد        فقد جعله أبو هريرة عاصيا لرسـول اهللا         

وهذا يفيد تحريم الخروج من المسجد      . )٣٨(األذان؛ لتركه الصالة جماعة   

  . بعد األذان حتى يصلي صالة الجماعة

فيه كراهة الخروج من المسجد بعد األذان حتى        :"    قال النووي 

  ".   )٣٩(يصلي المكتوبة إال لعذر واهللا أعلم

أمرنا رسول اهللا : وقد جاء النهي صريحا، فعن أبي هريرة قال         

 ":              إذا كنتم في المسجد فنودي بالصالة فال يخـرج أحـدكم حتـى

ال يـسمع النـداء فـي       :" قال رسول اهللا    : قال وعنه  ". )٤٠(يصلي

  ".)٤١(مسجدي هذا ثم يخرج منه إال لحاجة، ثم ال يرجع إليه إال منافق

هذا العمل عند أهل العلم من أصـحاب        وعلى  :" قال الترمذي    

، ومن بعدهم، أن ال يخرج أحد من المسجد بعد األذان إال من             النبي  

  ". )٤٢(عذر، أو يكون على غير وضوء، أو أمر ال بد منه

 يومـا    صلى بنـا رسـول اهللا        ": أبي بن كعب قال    عن -١٥

ال، : اقـالو " أشاهد فالن؟ :" ال، قال : قالوا" أشاهد فالن؟ :" الصبح، فقال 

 أثقل الصلوات على المنافقين، ولو تعلمون )٤٣(إن هاتين الصالتين  :" قال

ما فيهما، ألتيتموها ولو حبوا على الركب، وإن الصف األول على مثل 

صف المالئكة، ولو علمتم ما فضيلته البتدرتموه، وإن صالة الرجـل           

مع الرجل أزكى من صالته وحده، وصالته مع الرجلين أزكـى مـن           

  ". )٤٤( مع الرجل وما كثر فهو أحب إلى اهللاصالته

 للجماعة في المسجد يدل على وجـوب صـالة         فتفقد النبي      

  .الجماعة
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  . إجماع الصحابة على وجوب صالة الجماعة-١٦

ذكر ابن القيم إجماع الصحابة على وجوب صالة الجماعـة،             

: فهذه نصوص الصحابة كما تراها    :" وذكر نصوصهم في ذلك، ثم قال     

صحة وشهرة، وانتشارا، ولم يجيء عن صحابي واحد خالف ذلـك،           

وكل من هذه اآلثار دليل مستقل في المسألة، لو كان وحده، فكيـف إذا         

  ".)٤٥(تعاضدت وتظافرت، وباهللا التوفيق

 وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبـي        :"    وقال الترمذي 

٤٦(من سمع النداء فلم يجب فال صالة له:  أنهم قالوا( ."  

 وال رخصة   ،هذا على التغليظ والتشديد   :    وقال بعض أهل العلم   

  ".)٤٧(ألحد في ترك الجماعة إال من عذر

وسئل ابن عباس عن رجل يصوم النهار ويقوم        :"    وقال مجاهد 

  ".)٤٨(هو في النار: الليل، وال يشهد جمعة وال جماعة؟ قال

ة والجمعة  أن ال يشهد الجماع   : ومعنى الحديث :" قال الترمذي و   

  ".)٤٩(رغبة عنها، واستخفافا بحقها، وتهاونا بها
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   المبحث الثاني-*

  ،  والسنية المؤكدة، وأدلتهم بالوجوب الكفائيونائلالق

فرض كفاية، وهـذا المـرجح فـي مـذهب          :  الرأي الثاني  -٢

الشافعي، وقول بعض أصحاب مالك كما نقله المازري، وهـو قـول            

  . )٥٠(ي، والطحاوي، وقول في مذهب أحمدبعض فقهاء الحنفية، كالكرخ

الجماعـة فـرض    :" )٥١(وقال الشافعية في األصح المنصوص      

كفاية، لرجال أحرار مقيمين، ال عراة، في أداء مكتوبة، بحيث يظهـر            

فـإن  . الشعار أي شعار الجماعة بإقامتها، في كل بلد صغير أو كبيـر   

مام أو نائبـه دون آحـاد       أي قاتلهم اإل  (امتنعوا كلُّهم من إقامتها قوتلوا      

بدليل قولـه   . ، وال يتأكد الندب للنساء تأكده للرجال في األصح        )الناس

 ":              ما من ثالثة في قرية وال بدو ال تقام فيهم الجماعة إال اسـتحوذ

، فعليك بالجماعة فإنما يأكـل الـذئب مـن الغـنم            )٥٢(عليهم الشيطان 

  ".)٥٣(القاصية

  :ة فرض كفاية أدلة القائلين بأن صالة الجماع-أ 

أثقل الصلوات على   :" قال رسول اهللا    :  عن أبي هريرة قال    -١

المنافقين صالة العشاء وصالة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما ألتوهمـا           

ولو حبواً، ولقد هممت أن آمر المؤذن فيؤذن، ثم آمر رجـالً يـصلي              

بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم الحطب إلى قوم يتخلفون عن 

  ".)٥٤(لصالة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنارا
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 هـم بتحريـق        ووجه الداللة من هذا الحـديث أن النبـي          

المتخلفين عن صالة الجماعة ولم يحرق وهناك فرق بين الهم بالمقاتلة           

  .وبين المقاتلة

صالة الجماعة تفـضل  :"  قال عن ابن عمر أن رسول اهللا      -٢

  .")٥٦( بسبع وعشرين درجة)٥٥(صالة الفذ

صالة الرجل فـي    :" قال رسول اهللا    :  أبي هريرة قال   عن -٣

جماعة، تزيد على صالته في بيته، وصالته في سوقه بضعاً وعشرين           

  ". )٥٧(إلخ... درجة

التفضيل ال يكون بين حرام وواجب، وإنما بين جائزين،     :    قالوا

ويدل على أنهما مشتركان في الفضل، لكن أحدهما أفضل من اآلخر،           

 صالة المصلي في جماعة أفضل من صالة الفذ فـي بيتـه أو              أي أن 

  . )٥٨(سوقه

قـد صـحت األخبـار التـي        :"    اعترض عليه ابن حزم فقال    

صدرناها، وثبت أنه ال صالة لمتخلف عـن الجماعـة إال أن يكـون              

معذورا، فوجب استعمال هذين الخبرين على ما قد صـح هنالـك، ال             

، فـصح أن    كالم رسول اهللا    على التعارض والتناقض المبعدين عن      

هذا التفاضل إنما هو على صالة المعذور التي تجوز، وهى دون صالة 

، ومن حمل هذين الخبرين على غير       الجماعة في الفضل  كما أخبر       

، في األحاديـث األخـر،      ما ذكرنا حصل على خالف رسول اهللا،        

ور، أن ال صالة في غير الجماعـة إال لمعـذ         : وعلى تكذيبه، في قوله   
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واستخف بوعيده، وعصى أمره في إجابة النداء، وبأن يـؤم االثنـين            

  ".)٥٩(فصاعدا أحدهما، وهذا عظيم جدا

   محمد بن حمزة األسلمي، عن أبيـه؛ أن رسـول اهللا      عن -٤

إن وجدتم فالنا فـأحرقوه  :" فخرجت فيها، وقال : أمره على سرية، قال   

وجدتم فالنا فاقتلوه، وال إن : بالنار، فوليت، فناداني، فرجعت إليه، فقال

  فال يخالف الرسول  ". )٦٠(تحرقوه، فإنه ال يعذب بالنار إال رب النار       

  . نفسه بعدم الحرق بالنار ثم يحرق

إن أعظـم النـاس     :" قال رسول اهللا    : عن أبي موسى قال    -٥

أجرا في الصالة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم، والذي ينتظـر الـصالة            

في رواية "  أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام حتى يصليها مع اإلمام

  . ")٦١(حتى يصليها مع اإلمام في جماعة:" أبي كريب عند مسلم أيضاً

. تأخير البيان عن وقت الحاجـة ال يجـوز        :"    يقول الشوكاني 

  ".)٦٢(وهذه األدلة توجب تأويل األدلة القاضية بالوجوب

ألحاديث ما أمكـن    وقد تقرر أن الجمع بين ا     :"...    ويقول أيضاً 

هو الواجب، وإبقاء األحاديث المشعرة بالوجوب على ظاهرها من دون 

تأويل، والتمسك به بما يقضي به الظاهر فيه إهدار لألدلـة القاضـية             

فأعدل األقوال وأقربها إلى الـصواب أن    . بعدم الوجوب وهو ال يجوز    

ال محروم  الجماعة من السنن المؤكدة التي ال يخل بمالزمتها ما أمكن إ          

. مشئوم، وأما أنها فرض عين أو كفاية أو شرط لصحة الـصالة فـال     

والحديث يرد على من أبطل صالة المنفرد لغير عذر وجعل الجماعـة   

شرطاً؛ ألن المفاضلة بينهما تستدعي صحتهما، وحمل الـنص علـى           
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المنفرد لعذر ال يصح؛ ألن األحاديث قد دلت على أن أجره ال يـنقص       

  .")٦٣( العذرعما يفعله لوال

 عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك؛ أن عتبان بـن             – ٦

كنت : ، يقول مالك األنصاري، وكان ممن شهد بدرا مع رسول اهللا          

أصلي لقومي ببني سالم، وكان يحول بيني وبيـنهم واد، إذا جـاءت             

، فقلت  األمطار، فيشق علي اجتيازه قبل مسجدهم، فجئت رسول اهللا          

ت بصري، وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل، إذا          إني أنكر : له

جاءت األمطار، فيشق علي اجتيازه، فوددت أنك تأتي، فتـصلي مـن            

فغـدا علـي    ،  سـأفعل : بيتي مكانا، أتخذه مصلى، فقال رسول اهللا        

، ، وأبو بكر، بعد ما اشتد النهار، فاستأذن رسول اهللا           رسول اهللا   

أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت       : فأذنت له، فلم يجلس حتى قال     

له إلى المكان الذي أحب أن أصلي فيه، فقام رسول اهللا فكبر، وصففنا             

  ". )٦٤(...وراءه، فصلى ركعتين، ثم سلم، وسلمنا حين سلم، 

قال رجل مـن    :"  عن أنس بن سيرين، قال سمعت أنسا يقول        -٧

 إني ال أستطيع الصالة معك، وكان رجال ضـخما، فـصنع          : األنصار

 طعاما، فدعاه إلى منزله، فبسط له حصيرا، ونضح طـرف            للنبي

أكان : فقال رجل من آل الجارود ألنس     . الحصير، فصلى عليه ركعتين   

  .)"٦٥(ما رأيته صالها إال يومئذ:  يصلي الضحى؟ قال النبي

  .ن بالسنية المؤكدة، وأدلتهملوالقائ -ب
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 أصحاب  سنة مؤكدة، وهذا هو المعروف عن     :  الرأي الثالث  -٣

أبي حنيفة، وأكثر أصحاب مالك، وكثير من أصحاب الشافعي، ويذكر          

  .   )٦٦(رواية عن أحمد

  : أدلة القائلين بأن صالة الجماعة سنة مؤكدة-*

 حجته فصليت    شهدت مع النبي  :  يزيد بن األسود قال    عن – ١

معه الصبح في مسجد الخيف؛ فلما قضى صالته وانحـرف؛ إذا هـو             

فجـيء بهمـا    ! علي بهما : لقوم لم يصليا معه، قال    برجلين في آخر ا   

إنا : فقاال يا رسول اهللا" ما منعكما أن تصليا معنا:" ترعد فرائصهما قال

فال تفعال إذا صليتما في رحالكمـا ثـم         :" كنا قد صلينا في رحالنا قال     

  ". )٦٧(أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة

على الصالة جماعة بأنهـا نافلـة،          ووجه االستدالل أنه حكم     

  .ويلزمه أن الصالة األولى وقعت صحيحة وأجزأت عن الفريضة

إن أعظـم   :" عن أبي موسى األشعري قال رسـول اهللا          – ٢

الناس أجرا في الصالة أبعدهم إليها ممشى، فأبعدهم، والـذي ينتظـر            

الصالة حتى يصليها مع اإلمام أعظم أجرا مـن الـذي يـصليها ثـم               

  ".  )٦٨(ينام

   وجه االستدالل أن التفضيل في األجر يدل على أن الصالة مع           

غير اإلمام لها أجر، ويقتضى ذلك أن تكون صحيحة، غير أن أجـر             

الجماعة أعظم، ذلك أن أفعل التفضيل يقتضى المشاركة وزيادة، كمـا           

وهناك أحاديث أخرى ترغب في صالة الجماعة بما يفيد         . هو معروف 

  .  من الصالة المنفردة وإن صحتأن ثوابها أعظم 
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  .قد استدلوا بنفس أدلة القائلين بالفرض الكفائيو:  أدلتهم-*

  .بأنها فرض عين وشرط في صحة الصالةن و القائل-ج

فرض عين وشرط في صحة الصالة، وهـو        :  الرأي الرابع  -٤

طائفة من السلف، واختاره ابـن      قول طائفة من قدماء أصحاب أحمد و      

، وابـن   )٦٩(ة في أحد قوليه كما في االختيارات الفقهية       ، وابن تيمي  حزم

وقد تناول الفقهاء حكم صالة الجماعـة       . )٧٠(القيم كما في كتاب الصالة    

  .)٧١(في مصنفاتهم
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  رابع المبحث ال-*

  ، وأدلتهم)نسخ الوجوب العيني إلى السنية (القائلون بالنسخ

يمثل رأي القائلين   وهذا  : )٧٢(القائلون بالنسخ :  الرأي الخامس  -٥ 

  :بأن حكم صالة الجماعة فرض كفاية

 -   فقد ذهب جمهور الفقهاء من حنفيـة، ومالكيـة، وشـافعية       

 –إلى أن صالة الجماعة ليست واجبة على األعيان         )٧٣(–واختلف عنه   

  . )٧٤(–أي فرض كفاية 

إن فرضية الجماعة كانـت فـي أول        :"    يقول القاضي عياض  

   ".   )٧٥(األمر ثم نسخت

ويمكن أن يتقوى لثبوت النـسخ بالوعيـد        :"    ويقول ابن حجر  

  ". )٧٦(المذكور في حقهم، وهو التحريق بالنار، فإنه نهي عنه

  :القائلين بنسخ الفرضية العينية إلى السنية المؤكدةأدلة  -*

  .وقد استدلوا بنفس أدلة القائلين بأن صالة الجماعة سنة مؤكدة   
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  المبحث الخامس

  .اقشة أدلة القائلين بفرضية صالة الجماعة العينيةمن -أ

 أنها لو كانت شرطا أو فرضا لبين ذلك عند التوعد كذا قـال              -أ

بأنه قد دل على وجوب الحضور وهو كاف        : ويرد عليه . )٧٧(ابن بطال 

  .)٧٨(في البيان

 أن الحديث يدل على خالف المدعى وهو عـدم الوجـوب            -ب

، ولو كانـت الجماعـة فرضـا لمـا          لكونه هم بالتوجه إلى المتخلفين    

  .)٧٩(تركها

بأن الواجب يجوز تركه لما هو أوجب منه، وفيه         :    ويرد عليه 

أن تركه لها حال التحريق ال يستلزم الترك مطلقا إلمكان أن يفعلها في             

  . )٨٠(جماعة آخرين قبل التحريق أو بعده

إن الخبر ورد مورد الزجر، وحقيقتـه       :  قال الباجي، وغيره   -ج

المبالغة، ويرشد إلى ذلك وعيدهم بعقوبة ال       :  مرادة، وإنما المراد   غير

وقد انعقد اإلجماع علـى منـع عقوبـة المـسلمين      . يعاقبها إال الكفار  

  .)٨١(بذلك

بأن ذلك وقع قبل تحريم التعذيب بالنار، وكـان         :    وأجيب عنه 

قبل ذلك جائزا، على أنه لو فرض أن هذا التوعد وقع بعـد التحـريم               

: وقيـل . )٨٢(خصصا له فيجوز التحريق في عقوبة تارك الصالة   لكان م 

  . )٨٣(إن النهي عن التحريق نص عام، وهذا خاص فيقدم الخاص
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ال توجد حادثة في تاريخ اإلسـالم كلـه تـشهد           وأجيب عنه      

  .للتحريق بالنار

قال .  تركه لتحريقهم بعد التهديد ولو كان واجبا لما عفا عنهم          -د

زاد .  في الحديث حجة؛ ألنه هم ولـم يفعـل         ليس:" عياض ومن تبعه  

  ". )٨٤(ولو كانت فرض عين لما تركهم:" النووي

   وتعقب بأنه ال يهم إال بما يجوز له فعله لو فعله، والتـرك ال              

يدل على عدم الوجوب الحتمال أن يكونوا انزجروا بـذلك، علـى أن             

باطـل  ، ال يهم ب   ورسول اهللا   . )٨٥(رواية أحمد فيها بيان سبب الترك     

ألنهـم بـادروا    : وال يتوعد إال بحق فإن قيل فلم لم يحرقهـا؟ قيـل           

  .)٨٦(وحضروا الجماعة، ال يجوز غير ذلك

  .)٨٧( أن التهديد لقوم تركوا الصالة رأسا ال مجرد الجماعة-هـ

بمعنـى ال   " ال يـشهدون الـصالة      :"    وهو ضعيف؛ ألن قوله   

أي " في الجمع   العشاء  :" يحضرون، وفي رواية ألحمد عن أبي هريرة      

لينتهين رجـال عـن     :" وعند ابن ماجة من حديث أسامة     . في الجماعة 

  ".)٨٨(تركهم الجماعات أو ألحرقن بيوتهم

 أن الحديث ورد في الحث على مخالفة أهل النفاق والتحـذير            -و

  .)٨٩(من التشبه بهم ال لخصوص ترك الجماعة، ذكر ذلك ابن المنير

 فال يتم الـدليل، وتعقـب        أن الحديث ورد في حق المنافقين      -ز

باستبعاد االعتناء بتأديب المنافقين على تركهم الجماعة مع العلم بأنه ال        
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صالة لهم وبأنه، وسلم، كان معرضا عنهم وعن عقوبتهم مـع علمـه             

  .)٩٠(ال يتحدث الناس إن محمدا يقتل أصحابه: بطويتهم، وقال

أنه ال يـتم  وتعقب هذا التعقب ابن دقيق العيد ب   :"    قال الشوكاني 

إال إن ادعى أن ترك معاقبة المنافقين كان واجبا عليه وال دليل علـى              

  ".)٩١(ذلك، وليس في إعراضه عنهم ما يدل على وجوب ترك عقوبتهم

والذي يظهر لي أن الحديث ورد في المنافقين        :" بن حجر    قال ا 

لو :" ، ولقوله   "أثقل الصالة على المنافقين   :" لقوله في صدر الحديث   

: ؛ ألن هذا الوصف يليق بهم ال بالمؤمنين، لكن المراد         "إلخ... علموني

ال :" ويدل على ذلك قولـه فـي روايـة        . نفاق المعصية ال نفاق الكفر    

ال يـشهدون   :" وقوله في حـديث أسـامة     " يشهدون العشاء في الجمع   

:" وأصرح من ذلك ما في رواية أبي داود عن أبي هريـرة        " الجماعات

فهذا يدل على أن نفاقهم "  في بيوتهم ليست بهم علةثم آتي قوما يصلون

نفاق معصية ال نفاق كفر؛ ألن الكافر ال يصلي في بيته إنما يصلي في            

المسجد رياء وسمعة، فإذا خال في بيته كان كما وصفه اهللا تعالى مـن              

  ".)٩٢(الكفر واالستهزاء

خروج المؤمن من هذا الوعيد ليس من جهة أنهم      :"    قال الطيبي 

ذا سمعوا النداء جاز لهم التخلف عن الجماعة، بل من جهة أن التخلف  إ

ويدل على ذلك قول ابـن      . ليس من شأنهم بل هو من صفات المنافقين       

  ". )٩٣( لقد رأيتنا وما يتخلف عن الجماعة إال منافق":مسعود

 وقد أقدم قوم على الكذب على رسول اهللا         :"    يقول ابن حزم  

ومعاذ اهللا من الكذب على رسول اهللا       !! المنافقينإنما عنى   : جهارا فقال 
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     ومن المحال البحت أن يكون ،    ،يريد المنـافقين فـال يـذكرهم ،

  !.)٩٤(ويذكر تاركي الصالة وهو ال يريدهم

 أن هـم رسـول اهللا       : اعتبر ابن حزم مقولة من قـال      وقد     

تحريق بيوت ألناس ال يشهدون الصالة هم من المنافقين فقـال بـدالً             

أقوام وهو ال يقصدهم بل يقصد المنافقين، فاعتبر ابن حزم هذه           : عنهم

اسـتبدل  ؛ إذ هو أعرف بمراده، فقد       المقالة من الكذب على رسول      

  .)٩٥(المنافقين بتاركي الصالة

 أن فريضة الجماعة كانت في أول األمر ثم نسخت، حكـى            –ح  

ن كانت  وفيه دليل على جواز صالة الفذ وحده وإ       . ذلك القاضي عياض  

الجماعة أفضل، وإذا جازت صالة الفذ وحده بطل أن يكـون شـهود             

  . )٩٦(صالة الجماعة فرضا؛ ألنه لو كان فرضا لم تجز للفذ صالته

ويمكن أن يتقوى لثبوت النسخ الوعيد المـذكور        :"    قال الحافظ 

ويدل على النسخ األحاديث الواردة : قال. في حقهم وهو التحريق بالنار    

ة الجماعة على صالة الفذ؛ ألن األفـضلية تقتـضي          في تفضيل صال  

  ". )٩٧(االشتراك في أصل الفضل ومن الزم ذلك الجواز

 ال بــاقي - صــالة الجمعــة– أن المــراد بالــصالة هنــا -ط

  .)٩٨(الصلوات

تعقب بأن األحاديث مصرحة بالعشاء والفجر، وال ينـافي      وقد     

معة الحتمال تعدد   ذلك ما وقع عند مسلم من حديث ابن مسعود أنها الج          

  .)٩٩(الواقعة كما أشار إليه النووي، والطبري
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 أن يحرق أهلها بالنار تحوي       البيوت التي يود رسول اهللا       -ي

نساء، وأطفاال، وعجزة، ومرضى؛ وهوالء رفع اهللا تعـالى الحـرج           

وفي حديث أبي هريرة    ! ؟)١٠٠(عنهم، فكيف يحرقون بالنار، وبأي ذنب     

وال ما في البيوت من النساء والذرية، أقمت        ل:" قال رسول اهللا    : قال

  ". )١٠١(صالة العشاء، وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار

إني : قلت للنبي وسلم  :  عن عمرو بن أم مكتوم األعمى، قال       -٢

كبير، ضرير، شاسع الدار، وليس لي قائد يالئمني، فهـل تجـد مـن              

مـا أجـد لـك      : نعـم، قـال   : هل تسمع النداء؟ قلت   : رخصة ؟ قال  

  ".)١٠٢(رخصة

يـا  :  رجل أعمى، فقال    أتى النبي :"  عن أبي هريرة، قال    -٣

 رسول اهللا، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسـول اهللا       

هل : أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه، فقال           

  ".)١٠٣(فأجب: نعم، قال: تسمع النداء بالصالة ؟ فقال

مع أنه رجل أعمى وليس له قائد يقـوده، فلـم           : لة   وجه الدال 

؛ ولو كان أحد أحق بالترخيص لكان هو، كمـا أن        يرخص له النبي    

  . )١٠٤(طلب الرخصة ال يكون إال مقابل واجب

  :  يرد على الحديثين السابقين باآلتي: ان   قال الباحث

 أن هذا الرجل الذي جاء لطلب الرخصة مع المحافظة علـى            –أ  

اعة، وليس هذا مستغربا على صحابة رسول اهللا الحريصين         أجر الجم 

إن الترخيص باعتبار العذر    . )١٠٥(على األجر والمثوبة أكثر من غيرهم     

األفضل لك واألعظـم ألجـرك أن تجيـب         : واألمر للندب، فكأنه قال   
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األفضل لك واألعظم ألجـرك أن      : ومعنى فأجب . )١٠٦(وتحضر فأجب 

  .)١٠٧(تجيب وتحضر فأجب

واعلم أن االستدالل بحديثي األعمى وحـديث       :" انيقال الشوك    

 ؛أبي هريرة الذي في أول الباب على وجوب مطلق الجماعة فيه نظر           

ألن الدليل أخص من الدعوى إذ غاية ما في ذلك وجـوب حـضور              

 في مسجده لسامع النداء ولو كـان الواجـب مطلـق             جماعة النبي 

اعته وال يجمعون في    الجماعة لقال في المتخلفين أنهم ال يحضرون جم       

ولجـاز  " انظر مـن يـصلي معـك      :" منازلهم، ولقال لعتبان بن مالك    

  .)"١٠٨(الترخيص لألعمى بشرط أن يصلي في منزله جماعة

، أنه رخص لرجل أعمى آخر  أنه قد ثبت عن رسول اهللا   –ب  

في ترك الجماعة، وهو عتبان بن مالك، فدل ذلـك علـى أن المـراد             

ر وعدم حضور الجماعة فلـم يـرخص        بالرخصة الحصول على األج   

  .)١٠٩(لألول، ورخص للثاني بالتخلف عن صالة الجماعة

   ويؤيد هذا أن حضور الجماعة يسقط بالعذر بإجماع المسلمين،         

ومن جملة العذر العمى إذا لم يجد قائدا كما في حـديث عتبـان بـن                

وأنا رجل ضرير البـصر، فـصل يـا         ... :" الذي جاء فيه  . )١١٠(مالك

أين :  فقال  في بيتي مكانا أتخذه مصلى، فجاءه رسول اهللا          رسول اهللا 

 تحب أن أصلي؟ فأشار له إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول اهللا 
)١١١(."  

 أن الحنابلة أنفسهم وهم الذين قالوا بعينية صالة الجماعة،          – ج  

قد رخصوا بترك الجماعة ألعذار أخف بكثير من العمى، وعدم وجود           
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يث عبداهللا بن أم مكتوم، فكيف يـستدل علـى الوجـوب            القائد في حد  

العيني بحديث فيه عذر أقوى من األعـذار التـي اعتبروهـا لتـرك              

  . )١١٢(الجماعة

، علم منه أنه       وأجاب بعضهم عن حديث األعمى بأن النبي        

يمشي بال قائد لحذقه وذكائه كما هو مشاهد في بعض العميان يمـشي             

يعرف المكان قبل العمى أو بتكرر المـشي        بال قائد، ال سيما إذا كان       

 لَـيس علَـى     ﴿إليه استغنى عن القائد، وال بد من التأويل لقوله تعالى         

         جرِريِض حلَى الْملَا عو جرِج حرلَى الَْأعلَا عو جرى حمسورة (﴾الَْأع

 وفي أمر األعمى بحضور الجماعة مع عدم القائـد ومـع            )١٦:النور

. كثرة السباع والهوام في طريقه كما في مسلم غاية الحرج         شكايته من   

وال يقال اآلية في الجهاد؛ ألنا نقول هو من القصر على السبب، وقـد              

  . )١١٣(تقرر في األصول أن االعتبار بعموم اللفظ ال بخصوص السبب

لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إال منـافق        :"  عن ابن مسعود قال    -٤

الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقـام      معلوم النفاق، ولقد كان     

فإذا كان هذا في حق المعذور فغيره مما ليس بمعذور          ". )١١٤(في الصف 

  . )١١٥(من باب أولى

   يرد عليه بأن هذا كان في حق المنافقين؛ ألنهم هم الذين كانوا            

 دل عليـه قـول ابـن مـسعود           يتركون الجماعة في عصر النبي    

  . )١١٦(السابق

واألثر استدل به على وجوب صالة الجماعـة   :" كاني   قال الشو 

وفيه أنه قول صحابي ليس فيه إال حكاية المواظبة على الجماعة وعدم            
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التخلف عنها وال يستدل بمثل ذلك على الوجوب، وفيه حجة لمن خص            

  .)"١١٧(التوعد بالتحريق بالنار المتقدم في حديث أبي هريرة بالمنافقين

له تأكيد أمر الجماعة وتحمل المـشقة       في هذا ك  :"    قال النووي 

في حضورها وإذا أمكن المريض ونحوه التوصل إليها اسـتحب لـه            

  ". )١١٨(حضورها

يرد عليه أنه قول صحابي ليس فيه إال حكايـة          :"    ويقول أيضا 

المواظبة على الجماعة وعدم التخلف عنها، وال يستدل بمثل ذلك على           

حريق بالنار المتقـدم فـي      وفيه حجة لمن خص التوعد بالت     . الوجوب

  ".)١١٩(حديث أبي هريرة بالمنافقين

 لو كان حضور المساجد للجماعة سنة، وأنه يجوز لكل أحـد        -٥

أن يتخلف عن المسجد ويصلي في بيته؛ ألدى ذلك إلى تعطيل المساجد       

وحكى ابن عبـدالبر    . عن الجماعات، وهي من أعظم شعائر اإلسالم      

مع على تعطيل المساجد كلهـا مـن        اإلجماع على أنه ال يجوز أن يجت      

  .)١٢٠(إن الجماعة فرض كفاية: الجماعات، وبذلك رجح قول من قال

مناقشة أدلة القائلين بنسخ فرضية صالة الجماعة إلى أنها  -ب

  .سنة مؤكدة

 نافقهاء والتعرف على أدلتهم ترجح ل   طالع على أقوال ال      بعد اإل 

  : القول بعدم النسخ وذلك لالعتبارات اآلتية

 النسخ هو إبطال للحكم الشرعي مستمد مـن نـص متقـدم،       -١

والنص هنا لم يكن حقيقة في تحريق المتخلف عن صـالة الجماعـة؛             
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وإنما هو من أجل تأكيد الحرص على الصالة وأهميتها، وعليه فال بقاء 

  .للحكم أصال

 ال توجد أي عالمة من العالمات التي من خاللهـا نـستطيع            -٢

 يتضمن النسخ    النسخ، فال يوجد نص من النبي     الحكم على الحديث ب   

صراحة، وال نعرف التأريخ لنحكم للمتأخر على المتقدم من النصوص، 

وال يوجد قول للصحابة في هذا يمكن االعتماد عليه، أما حل التعارض        

  .الظاهري بين النصوص بالقول بالنسخ فهذا قول واسع

م كان واجبا ثم     القول بأن حكم صالة الجماعة في أول اإلسال        -٣

  .صار سنة، أو فرض كفاية، دعوى تحتاج إلى دليل

 األحاديث التي فهم منها أن صالة الجماعـة واجبـة يمكـن             -٤

تأويلها، وعليها ردود قوية ومعتبرة، وأما األحاديث التي فهم منهـا أن     

صالة الجماعة سنة مؤكدة، فقوية ومتوافقة مع المضمون العام للدين،          

  .مل للتأويل على ما ال مجال فيه للتأويلوال يقدم المحت

:  الحديث الذي تصدر ترجيح القول بعينية صالة الجماعة هو         -٥

 بأن يأمر رجال يصلي بالناس ثم ينطلق ومعه رجـال           هم الرسول     

معهم حزم من حطب لكي يحرق على أناس ال يشهدون الصالة بيوتهم            

 هم ولم يفعل    اهللا  أن رسول   : بالنار، ترد عليه اعتراضات قوية منها     

ال يعذب بالنار إال    : والهم خالف الفعل، وأنه ال يحرق بالنار؛ ألنه قال        

ربها، وألنه لو فعل لتخلف هو عن الصالة، وألنه في بيـوت القـوم              

أناس ال تجب عليهم الصالة جماعة، مثل النساء، واألطفال، والعجزة،          

  .ماعةولعل الحديث خرج مخرج التنبيه إلى أهمية صالة الج
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 قصد به بيوت  أقوى التفسيرات لهذا الحديث أن رسول اهللا  -٦

  .المنافقين، وهذا يفسر ما ورد بقول ابن مسعود

 ال يفهم من ترجيحنا بالقول بأن صالة الجماعة سنة مؤكـدة            -٧

على األعيان وفرض كفاية على المجتمع، إهمال الـصالة وتـضييع           

ي هجر المـساجد، وتـأثم      الجمع والجماعات، بل أن الشر كل الشر ف       

األمة كلها بترك صالة الجماعة، واالنشغال عن أمور اآلخرة بأعمـال     

  . والموفق من وفقه اهللا تعالى للطاعة. الدنيا

وفيه اإلشارة إلـى    :"...    وما أروع مقولة ابن حجر حيث يقول      

ذم المتخلفين عن الصالة بوصفهم بالحرص على الشيء الحقير مـن           

به، مع التفريط فيما يحصل رفيع الدرجات ومنازل        مطعوم أو ملعوب    

  .)١٢١(الكرامة

 ال يمكن المفاضلة بين شيء حالل وحرام، وإنما بين حـالل            -٨

وحالل، في أن صالة الجماعة أفضل من صالة الواحد بسبع وعشرين           

درجة؛ فال يضيع اإلنسان هذه األجور العظيمة من رب العزة، وفيهـا            

  .تقوية لوحدة صف األمة

 الحنابلة الذين قالوا بأن صالة الجماعـة واجبـة، اعتـذروا            -٩

بأعذار أقل مما ورد في حديث عبداهللا بن أم مكتوم للتخلف عن صالة             

الجماعة، فمن باب أولى جعل العمى من أهم أعـذار التخلـف عـن              

  .الجماعة

 أرحم بنا من أنفسنا يدلنا على الخير بإرشادنا          رسول اهللا    -١٠

  .الة الجماعة، فلنحرص على هدي رسول اهللا إلى عظيم أجر ص
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؛ وإنمـا  - فرضية الجماعة-  النسخ لم يثبت في حق حديث    -١١

  . واهللا تعالى أعلم وأحكم.  فقط- التعذيب بالنار-المنسوخ
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  .الترجيحالخاتمة وفيها 

   بعد التعرف على أراء الفقهاء في حكـم صـالة الجماعـة،            

 األدلة تبين رجحان قابلة، ومناقشة استدالالتهم، ومهموالوقوف على أدلت

القول بأن صالة الجماعة سنة مؤكدة على األعيان، وفرض كفاية على           

  : المجتمعات، وذلك لما يأتي

أدلة القائلين بأن صالة الجماعـة واجبـة علـى األعيـان          : أوال

  . ويمكن تأويلهاصحيحة غير صريحة

لخوف علـى عينيـة صـالة       االستدالل باآلية في صالة ا    : ثانيا

الجماعة يرد عليه بأن صالة الخوف لها هيئات مختلفة ومنها جـواز            

كما قال اهللا تعالى ﴿فرجـاال      . الصالة وحدانا وخاصة في شدة الخوف     

  .)٢٣٩:سورة البقرة( أو ركبانا﴾

حديث تحريق المتخلفين عن الجماعة ينطبق على المنافقين        : ثالثا

، وكذلك ينطبـق    " الصلوات على المنافقين   أثقل:" بدليل روايات الحديث  

  .على من تركوا الجمع وليس فقط الجماعات وبنص الحديث

 بتحريق البيوت بالنار عليه حديث أبي هريرة بهم النبي      : رابعا

  :اعتراضات كثيرة أهمها

  . أنه ال يعذب بالنار إال ربها-أ 

لتخلف هو ومن معـه     البيوت؛   أن يحرق      لو أراد النبي   -ب  

  .ن صالة الجماعةع



 - ٢٩٩٢ -

 البيوت تحوي فيها أهل أعذار، ونساء لـم يطلـب مـنهن             -ج  

  . األطفالكذاالجماعة في الصالة، و

ـ صالة الجماعة يتفـق مـع       لالقول بسنية المؤكدة    : رابعا ص نال

  . سماحة الدين، ورحابة التشريعو ي،الشرع

وهذا الرأي ليسره أولى من غيره، خصوصاً :"    يقول الزحيلي

ا الحاضر، حيث ازدحمت األشغال واالرتباط بمواعيد عمل في وقتن

معينة، فإن تيسر لواحد المشاركة في الجماعة، وجب تحقيقاً لشعائر 

   ."١٢٢اإلسالم

هذا وباهللا التوفيق وهو سبحانه أعلم وأحكم وآخر دعوانا أن 

  .الحمد هللا رب العالمين

                                                           
: بيروت( المغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني، المقدسي،دامة ابن ق- ١

ومنصور بن . وما بعدها١٧٦:، ص٢:، ج١ط) ١٩٨٤ -١٤٠٥دار الفكر،

هالل مصيلحي : يونس البهوتي، كشاف القناع عن متن اإلقناع، تحقيق

 وما ٥٣٢:، ص١:، ج١، ط)١٩٨١-١٤٠٢دار الفكر،: بيروت(مصطفى 

  .بعدها

- ١٤٢٣دار الفكر،: دمشق(بة الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته،وه: ينظر - ٢

ووزارة األوقاف والشئون اإلسالمية . ٣١٩ -٣١٨: ص،٢:،ج٤، ط)٢٠٠٢

دار : دار السالسل، ومصر: الكويت(الكويتية، الموسوعة الفقهية،

  .١٦٦: ص٢٧:،ج١، ط)٢٠٠٦ -١٤٢٧الصفوة،

ح المسند المختصر من  الجامع الصحي،البخاريمحمد بن إسماعيل  أخرجه -٣

دار : بيروت(مصطفى ديب البغا،:  وسننه وأيامه، تحقيقحديث رسول اهللا 
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 ومسلم. ٤٣٠٥:حديث، ١٦٧١:، ص٤:ج،٣ ط،)١٩٨٧-١٤٠٧ابن كثير،

 محمد فؤاد :بن الحجاج النيسابوري، الجامع الصحيح، تحقيقق

، ١:،ج١، ط)١٩٩٥ -١٤١٦دار إحياء التراث العربي،بيروت، (عبدالباقي،

 .١٨٣:، حديث١٦٧:ص

 النهاية في غريب الحديث واألثر، ، الجزريبن األثير المبارك بن محمد -٤

المكتبة : بيروت(طاهر أحمد الزاوي ومحمود الطناحي، : تحقيق

  .١١٤: ص،٣:ج،)١٩٧٩ -١٣٩٩العلمية،

، مسلم، و٧٨٥:، حديث٢٨٢:، ص١:، الجامع الصحيح، ج أخرجه البخاري٥-

  .٦٧٤:، حديث٤٦٥:ص، ١:الجامع الصحيح،ج

أي آتيهم من خلفهم أو أخالف ما أظهرت من إقامة الصالة : أخالف إلى رجال -٦

أتخلف عن الصالة : ويكون بمعنى. وأرجع إليهم فآخذهم على غفلة

دار : وتبير(محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، :  ينظر.بمعاقبتهم

 .٨٢:ص، ٩:ج،٣، ط)١٩٩٣-١٤١٤صادر،

: ينظر. بما عليه من بقايا اللحم بعدما أخذ عنه معظم اللحمالعظم :  عرقا-٧

علي :  من جواهر القاموس، تحقيقمحمد مرتضى الزبيدي، تاج العروس

وابن األثير . ٨:ص، ١:ج،١، ط)١٩٩٤ –١٤١٤دار الفكر،: بيروت(شيري،

عبدالقادر : الجزري، جامع األصول في أحاديث الرسول، تخريج

  .٥٦٨:ص، ٥:، ج١، ط)١٩٦٩ –١٣٨٩لحلواني،مكتبة ا: سوريا(األرنؤوط،

. سهمان يرمي بهما الرجل: قيل هو ما بين ظلفي الشاة، وقيل:  المرماة-٨ 

إسماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح؛ تاج اللغة وصحاح العربية، : ينظر

، )١٩٩٠-١٤١١دار العلم للماليين،: بيروت(أحمد عبدالغفور عطا،: تحقيق

 .٢١٣: ص،٧:،ج٤ط
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الجوهري، مرجع : ينظر. الحبو حبو الصبي الصغير على يديه ورجليه:  حبوا-٩

 .١٥٧:ص، ٧:سابق،ج

، ومسلم، ٦٢٦:، حديث٢٣٤:، ص١:، الجامع،ج أخرجه البخاري-١٠ 

 .٦٥١:، حديث٤٥١:، ص١:الجامع،ج

يحيى بن شرف النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، : ينظر -١١

 ،)٢٠٠٤- ١٤٢٥ دار المعرفة،:بيروت( خليل مأمون شيحا،: تحقيق

  .١٦١: ص،٥:،ج٢ط

  .٦٥٣:، حديث٥٤٢:، ص١:، الجامع، جأخرجه مسلم -١٢ 

محمد : شعث السجستاني، السنن، تحقيقسليمان بن األ أبو داود أخرجه -١٣

، ١:،ج)ط بدون(،))بدون سنة(دار الفكر،: بيروت(، محي الدين عبدالحميد

محمد بن  وابن ماجة .حسن صحيح:  قال األلباني.٥٥٢:، حديث٣٧٤:ص

دار : القاهرة(محمد فؤاد عبدالباقي،: يزيد القزويني، السنن، تحقيق

عمر :  ينظر.٧٩٢:، حديث٢٦٠:، ص١:ج،٢، ط)١٩٨٢ - ١٤٠٣الحديث،

عبداهللا بن : تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، تحقيقبن علي الوادياشي، 

. ٤٣٢:، ص١:ج، ١، ط)١٩٨٥ - ١٤٠٦دار حراء،: مكة(سعاف اللحياني،

وقال عبداهللا بن يوسف الزيلعي، نصب . رواه أبو داود بإسناد حسن: وقال

دار : مصر(محمد يوسف البنوري، : الراية ألحاديث الهداية، تحقيق

معناه ال أجد لك رخصة :" ١٥: ص٢:ج،١، ط)١٩٣٦ - ١٣٥٧الحديث،

تحصل لك فضيلة الجماعة من غير حضورها وليس المراد إيجاب الحضور 

 علي بن محمد وابن القطان". مى فقد رخص لِعتبان بن مالكعلى األع

الحسين آيت :  بيان الوهم واإليهام في كتاب األحكام، تحقيق،الفاسي

   .٥٥١:، ص٢:،ج١، ط)١٩٩٧ -١٤١٨الرياض، : دار طيبة(سعيد،
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محمد بن أحمد : ينظر. بمعنى عجل وأسرع" هال"أي هلم، وكلمة " حي"-١٤ 

دار إحياء : بيروت(محمد عوض مرعب،: تحقيقاألزهري، تهذيب اللغة، 

والحديث أخرجه أبو . ٢٣٨:، ص٥:ج،١، ط)٢٠٠١ –١٤٢٢التراث العربي،

أحمد بن شعيب النسائي، ، و٥٥٤:، حديث٤١٤:، ص١:داود، السنن، ج

مكتب المطبوعات : حلب(عبدالفتاح أبو غدة،: المجتبى من السنن، تحقيق

  قال.٨٥١:، حديث١٠٩:، ص٢:، ج٢، ط)١٩٨٦-١٤٠٦اإلسالمية،

خالصة األحكام في مهمات يحيى بن شرف النووي، : ينظر. صحيح: األلباني

مؤسسة : بيروت(حسين إسماعيل الجمل،: السنن وقواعد اإلسالم، تحقيق

 وحسن .٢٢٥٧:، حديث٦٥٣:، ص٢:، ج١، ط)١٩٩٧-١٤١٨الرسالة،

  .إسناده

 الصالة وحكم ،جوزية المعروف بابن القيم المحمد بن أبي بكر أيوب:  ينظر-١٥ 

: تحقيق من حين كان يكبر إلى أن يفرغ منها، تاركها وسياق صالة النبي 

 .٧٦: ص،٢، ط)١٩٩١ -١٤١٢المكتب اإلسالمي،: بيروت(تيسير زعيتر،

سليمان بن و. ٧٩٣:، حديث٢٦٠:، ص١:  ابن ماجه، السنن، جأخرجه -١٦

: العراق( السلفي،حمدي عبدالمجيد: أحمد الطبراني، المعجم الكبير، تحقيق

، ٤٤٦: ، ص١١: ج،٢، ط)١٩٨٨-١٤٠٨وزارة األوقاف والشؤون الدينية،

محمد بن حبان بن أحمد السبتي، صحيح ابن حبان بترتيب ، و١٢٢٦٥:حديث

 -١٤١٤مؤسسة الرسالة،: بيروت(شعيب األرنؤوط،: ابن بلبان، تحقيق

، أحمد بن علي بن الحسين و،٢٠٦٤:، حديث٤١٥:، ص٥:، ج٢، ط)١٩٩٣

مجلس دائرة المعارف : حيدر آباد(السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي،

، ٥٣٧٥: ، حديث١٧٤:، ص٣: ، ج١ط ،)٢٠١٢ -١٤٣٣النظامية،

السيد عبداهللا هاشم : سنن، تحقيقالوالدارقطني، علي بن عمر، 

. ٤٢٠:، ص١:جط بدون،، )١٩٦٦-١٣٨٦دار المعرفة،: بيروت(يماني،

وصححه ، ٦٤٨: ، حديث١٨٨:ص ،١:حكام، جالنووي، خالصة األ: ينظر

 .٧٦:ابن القيم الجوزية في كتاب الصالة وحكم تاركها، ص
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الزمخشري، محمود بن عمر : ينظر. أي تركهم: عن ودعهم الجماعات -١٧

دار : بيروت(علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، : تحقيق

  .٥١:، ص٤:ج،٢ط، ) بدون سنةالمعرفة،

 . الجماعاتبلفظ  .١٩٥٧:، حديث٣:، ص١٠:، الجامع، جأخرجه مسلم -١٨

، ومسلم، ٦٢٦:، حديث٢٣٤:، ص١:، الجامع،جأخرجه البخاري -١٩

  .٦٥١:، حديث٤٥١:، ص١:الجامع،ج

، ٥:، جشرح النووي على صحيح مسلم. أي طرائق الهدى والصواب -٢٠

 .١٦٢:ص

قال . "ولو تركتم سنة نبيكم لكفرتم "،٥٥٠:وفي رواية أبي داود برقم -٢١

  .١١٠:، ص١:، جوهو المحفوظ" لضللتم" األلباني في صحيح سنن أبي داود

أي يمشى بينهما معتمدا عليهما وهو من التهادي وهو مشْى النساء : يهادى -٢٢

الزمخشري، الفائق في : ينظر. ومشْى اإلبِل الثقال في تمايل يمينا وشماال

 .٩٥:، ص٤:، جغريب الحديث

 .١٤٣١:، حديث١٢٤:، ص٢:مع الصحيح، ج، الجاأخرجه مسلم - ٢٣

 .٧٧:كتاب الصالة، صابن القيم، : ينظر - ٢٤

 .١٦٢:، ص٥:شرح النووي على صحيح مسلم، ج -٢٥

: ينظر. يعني ال يقربون المساجد بل يهجرونها: ال يقربون المساجد إال هجرا -٢٦

علي :  تاج العروس بشرح القاموس، تحقيقمحمد بن محمد الزبيدي،

، وأحمد ٢٦١:، ص١١:ج، ١، ط)١٩٩٤-١٤١٤دار الفكر،: تبيرو(شيري،

المكتب : بيروت(أحمد شاكر،:  االمام أحمد، تحقيقشاكر، شرح المسند
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 ،١٥:ج ط بدون،،)١٩٥٤-١٣٧٥دار المعارف،: اإلسالمي، والقاهرة

  .٥١:ص

الزبيدي، تاج : ينظر. الصالِة وغَيِرها: آِخر َأوقاِت الشَّيِء:  دبرا-٢٧

. ٦١:، ص١٥:، ج شرح المسند، وأحمد شاكر.٢٦١:، ص١١:،جالعروس

 .أي آخرا، حين كاد اإلمام أن يفرغ: دبرا

: َأراد َأنَّهم ينَامون اللَّيَل ال يصلُّون، كَأن جثَثَهم خُشُب: خشب بالليل -٢٨

  .٣٥٣:، ص٢:،جالزبيدي، تاج العروس: ينظر. مطْروحةٌ

ضطراب األصوات للخصام على الدنيا الضجة وا: سخب وصخب: صخب -٢٩

لسان ابن منظور، محمد بن مكرم المعروف ب: ينظر. شحا وحرصا

 .٤٦١:، ص:ج، ط بدون،)١٩٥٥-١٣٧٦ , دار صادر:بيروت(العرب،

 وحسن إسناده أحمد .٧٩١٣:، حديث٢٩٣:، ص٢: أخرجه أحمد، المسند،ج-٣٠

 تعليق .٧٩١٣:، حديث٥١-٥٠:، ص١٥:شاكر في شرحه للمسند، ج

: أحمد بن الحسين البيهقي، شعب اإليمان، تحقيقو .إسناده ضعيف: شعيب

، )١٩٨٩-١٤١٠دار الكتب العلمية، : بيروت(محمد سعيد بسيوني،

 علي بن أبي بكر، مجمع قال الهيثمي. ٢٩٦٣:، حديث٨٧: ، ص١:ج،١ط

: بيروت(الحافظ العراقي، والحافظ ابن حجر،:الزوائد ومنبع الفوائد، تحرير

 رواه أحمد، ٤١١:، حديث١٠٧:، ص١:ج،٣، ط)١٩٩٢-١٤١٢ر، دار الفك

والبزار، وفيه عبدالملك بن قدامة الجمحي، وثقه يحيى بن معين وغيره، 

  .وضعفه الدارقطني وغيره

: الهند(براهيم بن عثمان، المصنف،إ عبداهللا بن أخرجه ابن أبي شيبة -٣١

مان بن وسلي، ٣٣٢:، ص١:ج، ط بدون،)١٩٦٥-١٣٨٦المطبعة العزيزية،

حمدي بن عبدالمجيد : أحمد الطبراني، المعجم الكبير، تحقيق

، ١٢:، ج٢،ط)١٩٨٣-١٤٠٤مكتبة العلوم والحكم،: الموصل(السلفي،
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، ١:جمجمع الزوائد ومنبع الفوائد،قال الهيثمي، . ١٣٠٨٥:، حديث٢٧١:ص

رواه الطبراني في الكبير والبزار، ورجال الطبراني :" ٢١٥١:، حديث٥٢:ص

 ".موثوقون

صبري :  تحقيقمختصر زوائد مسند البزار، أحمد بن علي العسقالني، -٣٢

، ١:،ج١ط ،)١٩٩٢- ١٤١٢مؤسسة الكتب الثقافية،: بيروت(عبدالخالق،

وقال الهيثمي، ". وهذا إسناد صحيح:"  قال ابن حجر٣٠٢:، حديث٢٢٨:ص

  ".رواه البزار ورجاله ثقات:" ٢١٥٢:، حديث٥٢:، ص١:مجمع الزوائد،ج

محمد شمس الحق العظيم آبادي، : ينظر. أي جماعة: قام فيهم الصالةال ت -٣٣

-١٤١٥دار الكتب العلمية،: بيروت(عون المعبود شرح سنن أبي داود،

 .٢٥١:، ص٢:ج،)١٩٩٤

أحمد بن محمد الفيومي، : ينظر. غَلَب: أي: استحوذ عليهم الشيطان -٣٤

 ، ط بدون،)١٩٧٨- ١٣٩٨دار بالكتب بالعلمية،: بيروت(المصباح المنير،

 .٨٣:ص

: عليق شعيب ت٢١٧٥٨:، حديث١٩٦:، ص٥:، المسند،جأحمدأخرجه  -٣٥

حسنه و. ٥٤٧:، حديث١٥٠:، ص١:، السنن، جوأبو داود. إسناده حسن

 .٨٤٧:، حديث١٠٧-١٠٦:، ص٢، المجتبى من السنن،جوالنسائي. األلباني

 :"قالو. ٢٢٦١:، حديث٦٥٥:، ص٢:، جالنووي، خالصة األحكام: ينظر

 ".اده صحيحإسن

  .٨٠: ص،ابن القيم، كتاب الصالة: ينظر - ٣٦

 .١٢٥١:، حديث١٢٤:، ص٢:، الجامع الصحيح، جأخرجه مسلم -٣٧

  .٨١: ص،ابن القيم، كتاب الصالة: ينظر -٣٨

 .١٦٣:،ص٥:، ج شرح النووي على صحيح مسلم-٣٩
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: تعليق شعيب األرنؤوط ١٠٩٤٦:،حديث٥٣٧، ٢:، المسند، جأخرجه أحمد -٤٠

 مجمع ،قال الهيثمي. يح من جهة المسعوديإسناده صح

 ." رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح:"١٩٢٢:، حديث١٣:،ص٢:،جالزوائد

 ،طارق بن عوض اهللا: تحقيق، األوسطالمعجم  ،أخرجه الطبراني -٤١

، )١٩٨٥ -١٤١٥دار الحرمين،: القاهرة(وعبدالمحسن بن إبراهيم الحسيني،

، ٢:، ج الهيثمي، مجمع الزوائدقال. ٣٨٤٢:، حديث١٤٩:، ص٤:جط بدون،

عبدالعظيم بن : وينظر. " رجاله رجال الصحيح":١٩٢٣:، حديث٥:ص

إبراهيم :  الترغيب والترهيب من الحديث الشريف، تحقيق المنذري،عبدالقوي

، ١١:ج،١، ط)١٩٩٦-١٤١٧دار الكتب العلمية،: بيروت(شمس الدين،

 ."يحورواته محتج بهم في الصح ":قال ٤٠٦:، حديث١١٨:ص

أحمد محمد : تحقيق ، الجامع الصحيح،ترمذيمحمد بن عيسى الأخرجه  -٤٢

 ،١ ط،)١٩٦٤ -١٣٨٥، دار إحياء التراث العربي:بيروت(شاكر وآخرون،

 .٢٠٤، حديث٣٩٧:، ص١:ج

 .صالة العشاء والفجر: هاتين الصالتين هما -٤٣

 حديث ": تعليق شعيب٢١٣٠:، حديث١٤٠:، ص٥:، المسند،ج أخرجه أحمد-٤٤

. وحسنه األلباني ٥٥٤:، حديث١٥١:، ص١:، السنن،جوأبو داود. "سنح

المنذري، الترغيب : ينظر. ٨٤٣:، حديث١٠٤:، ص٢:، المجتبى،جوالنسائي

 جزم يحيى بن معين والذهلي :" وقال٥٩٦:، حديث١٦١:، ص١:،جوالترهيب

 ".بصحة هذا الحديث

 .٨٢-٨١: ص،كتاب الصالة -٤٥

 .٢١٧:، حديث٤٢٢:، ص١:، السنن، جسنن الترمذي -٤٦

 .المصدر السابق -٤٧
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 قال أحمد شاكر في ٢١٨:، حديث٤٢٤:، ص١:، السنن، جسنن الترمذي -٤٨

وهذا إسناد صحيح، وهذا الحديث وإن كان :" حاشيته على سنن الترمذي

علم موقوفا ظاهرا على ابن عباس إال أنه مرفوعا حكما؛ ألن مثل هذا مما ال ي

 ".بالرأي

 .٤٢٤:، ص١: السنن،ج-٤٩

 المطبعة الكبرى :بيروت(، فتح القدير، بن الهمام محمد بن عبدالواحد-٥٠

 ومحمد عالء الدين بن ،٢٤٣:، ص١: ج١ط، )١٨٩٤- ١٣١٥،األميرية

 دار الكتب :بيروت(، الدر المختار شرح تنوير األبصار، الحصفكيعلي

داني  الغنيمي الميوعبدالغني  ،٥١:، ص١:ج،١ ط،)١٩٩٤-١٤١٥، العلمية

محمد محيي الدين : ، اللباب في شرح الكتاب، تحقيقالحنفي

، ٨٠:، ص١:ج،٤ط ،)١٩٦٣-١٣٨٣، مطبعة المدني:القاهرة(عبدالحميد،

دار  :القاهرة(تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق،،  الزيلعيوعبداهللا بن يوسف

،  الدرديرسيدي أحمدو ،١٣٢:، ص١:ج،٢ ط،) تاريخ بدونالكتاب اإلسالمي،

 ،)١٩٧٢-١٣٩٣، دار المعارف:مصر(اشية الصاوي،الشرح الصغير بح

محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، بداية المجتهد و ،٤٢٤:، ص١:ج،١ط

، )١٩٩٥-١٤١٥، دار الفكر:بيروت(خالد العطار،: ونهاية المقتصد، عناية

 دار :بيروت(هذب،الشيرازي، المإبراهيم  بن إسحاقو، ١٣٦:، ص١:، ج٣ط

 محمد بن أحمد بن عرفةو، ٩٣:، ص١:، ج٢، ط)١٩٥٨- ١٣٧٩،المعرفة

، سنة  دار الفكر:بيروت(، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،الدسوقي

  .٣٢٠-٣١٩:، ص١:، ط بدون، ج)بدون

، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ  الشربينيمحمد الخطيب -٥١

، ١:، ج١ ط،)١٩٨٢-١٤٠٢،الحلبيالبابي طبعة م :بيروت(المنهاج،

محيي الدين بن  ،٩٣:، ص١:، جالمهذبالشيرازي، ، وما بعدها و٢٢٩:ص
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 دار إحياء التراث :بيروت(، المجموع شرح المهذب، النوويشرف

  . بعدهاا وم٨٨:، ص٤:ج،١، ط)١٩٩٢-١٤٢٢،العربي

بن سيدة، المخصص في علي بن إسماعيل : ينظر. غلب على قلوبهم: أي -٥٢

ء التراث  دار إحيا:بيروت(خليل إبراهيم جفال،: ، تحقيقاللغة

  .٥٠:، ص٤:ج،١ ط،)١٩٩٦-١٤١٧،العربي

، ، وأبو داود٢١٧١٠:، حديث١٩٦:، ص٥:، المسند،ج أخرجه أحمد-٥٣

والنسائي، المجتبى . حسن:  قال األلباني٥٤٧:، حديث١٥:، ص١:السنن،ج

 أحمد بن أبي بكر:  ينظر.٨٤٧:، حديث١٠٦:، ص٢:،جمن السنن

عادل : انيد العشرة، تحقيق، إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسالبوصيري

، )١٩٩٩-١٤١٩،  مكتبة الرشد:الرياض(سعد والسيد محمد بن إسماعيل،

 .١٢٠٨:، حديث٤٢:، ص:ج،١ط

، ومسلم، ٦٢٦:، حديث٢٣٤:، ص١:، الجامع الصحيح،جأخرجه البخاري -٥٤

   .٦٥١:، حديث٤٥١:، ص١:الجامع الصحيح،ج

ابن : ينظر. أي شاذَّةٌ: رد؛ كَِلمةٌ فَذَّةٌ وفاذَّةٌوالفَ. اسم أوِل سهِم الِقداِح: الفَذُّ -٥٥

عبدالسالم : تحقيقمعجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكريا، فارس، 

  .٤٣٨:، ص٤:ج،١ط، )١٩٧٩-١٣٩٩ دار الفكر،:بيروت(محمد هارون،

، ، ومسلم٦٤٥:، حديث١٦٥:، ص١:، الجامع،جأخرجه البخاري -٥٦

  .١٤١٢:، حديث١٢٢:، ص٢:الجامع،ج

، ومسلم، ٦٢٠:، حديث٢٣٢:، ص١:، الجامع،جأخرجه البخاري -٥٧

 .٦٤٩:، حديث٤٥٨:، ص١:الجامع،ج

يوسف بن عبداهللا، التمهيد لما في الموطأ عبدالبر، يوسف بن عبداهللا بن  -٥٨

محمد عبد الكبير  و, مصطفى بن أحمد العلوي: من المعاني واألسانيد، تحقيق
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 -١٣٨٧،وقاف والشؤون اإلسالميةوزارة عموم األ :المغرب(،البكري

  الكاساني،عالء الدين أبو بكر مسعود و.١٣٢:، ص٣: ط بدون،ج،)١٩٥٧

- ١٤٠٧  دار الكتب العلمية،:بيروت(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،

 .١٥٤:، ص١:،ج٢، ط)١٩٨٦

عبدالغفار : الظاهري، المحلى باآلثار، تحقيق بن حزمعلي بن أحمد  -٥٩

 .١٠٧:، ص٣: ط بدون،ج،)١٩٩٨ - ١٤٠٩، دار الفكر:بيروت(البنداري،

 تعليق شعيب ١٦١٣٠:، حديث٤٩٤:، ص٣:أخرجه أحمد، المسند،ج -٦٠

، ٣:وأبو داود، السنن، ج. حديث صحيح وهذا إسناد حسن: األرنؤوط

المنذري، الترغيب : وينظر. صحيح:  وقال األلباني٢٦٧٣:، حديث٥٥:ص

  .٣٤٢٨:، حديث١٤٣:، ص٣:والترهيب، ج

، ومسلم، ٦٢٣:، حديث٢٣٢:، ص١:خرجه البخاري، الجامع،جأ -٦١

 .٦٦٢:، حديث٤٦٠:، ص١:الجامع،ج

، نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى  الشوكانيمحمد بن محمد -٦٢

-١٤١٥دار الكتب العلمية،: بيروت(محمد سالم هاشم،: األخبار، عناية

  .١٣٢:، ص٣:،ج١، ط)١٩٩٤

  . المرجع السابق-٦٣

، ومسلم، ٤٢٤:، حديث١١٥:، ص١:، الجامع، جرجه البخاريأخ -٦٤

  .١٤٤٠:، حديث١٢٦:، ص٢:الجامع،ج

 .٦٧٠:، حديث١٧١:، ص١:ج:، الجامعأخرجه البخاري -٦٥

، وأحمد أمين ١٥٥:، ص١:الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،ج -٦٦

ر  حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنويالشهير بابن عابدين،

 وابن ،٣٧١:، ص١:،ج٢، ط)١٩٦٦- ١٣٨٦دار الفكر، : بيروت(األبصار،
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 الطحاوي، أحمد بن محمد بن إسماعيل، و٣٠٠:، ص١:الهمام، فتح القدير،ج

-١٣١٨المطبعة الكبرى،:مصر(مراقي الفالح على حاشية الطحاوي،

، ٣١٩،٣٢٠:، ص١:،ج، والدسوقي في حاشيته١٥٦:ص ،٣ط ،)١٨٩٧

 :بيروت(،في شرح مختصر خليل مواهب الجليل الحطاب،محمد بن محمد و

 محمد بن أحمد الكلبي و.٨٢،٨١:، ص٢:ج،٢ط، )١٩٦٨-١٣٩٨،دار الفكر

، )١٩٨٩-١٤٠٩، دار الكتاب العربي:بيروت(، القوانين الفقهية،ابن جزيء

 محمد بن أحمد و،١٠٠:، ص١:،ج، والمهذب، الشيرازي٦٩:ص ،٢ط

 بهامش حاشيتي القليوبي ، شرح المحلى على المنهاج، مطبوعالمحلي

  .٢٢١:، ص١:ج، ط بدون،)، بدون سنة دار الفكر:بيروت(وعميرة،

: عليق شعيب ت١٧٥٠٩:، حديث١٦٠:، ص٤:، المسند،جأخرجه أحمد -٦٧

،  والترمذي،٥٧٥:، حديث١٥٧:، ص١:، السنن،جوأبو داود. إسناده صحيح

 ،والنسائي". حسن صحيح:" وقال ٢١٩:، حدي٤٢٥-٤٢٤:، ص١:السنن،ج

ابن حجر العسقالني، التلخيص : ينظر. ٨٥٧:، حديث١١٢:، ص٢:السنن،ج

  .٥٧٢:، حديث٧٢:، ص٢:،جالحبير

، ، ومسلم٦٢٣:، حديث٢٣٣:، ص١:، الجامع،جأخرجه البخاري -٦٨

  .٦٦٢:، حديث٤٦٠:، ص١:الجامع،ج

  .١٠٣:ص -٦٩

  .٨٧- ٨٢:ص -٧٠

ابن ، و٨٧:، ص٤:،جالنووي، المجموع شرح المهذب للشيرازي: ينظر -٧١

أحمد بن ، و٥:، ص٣:،ج المقدسي، المغني في فقه اإلمام أحمدقدامة

حسنين محمد : ، الفتاوى الكبرى، تحقيقبن تيميةعبدالحليم 

-٢٢٥:، ص٢٣:ج،١ ط،)١٩٦٥-١٣٨٦،دار المعرفة :بيروت(مخلوف،

، اإلنصاف في معرفة الراجح  المرداويعالء الدين على بن سليمانو، ٢٥٤
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محمد عبدالرحمن : م أحمد بن حنبل، تحقيقمن الخالف على مذهب اإلما

، ٤: ج،١ط، )١٩٩٨-١٤١٩،دار إحياء التراث العربي: بيروت(المرعشلي،

الشرح الممتع على زاد عثيمين، محمد بن صالح بن و ،٢٦٥:ص

، ٤:،ج١، ط)٢٠٠١-١٤٢٢، دار ابن الجوزي:الرياض(المستقنع،

 .٢٠٤:ص

:  في الكتاب والسنة، تحقيق، الناسخ والمنسوخ بن سالم أبي عبيد القاسم-٧٢

 ،١، ط)٢٠٠٦-١٤٢٧،  دار الكتب العلمية:بيروت(مصطفى عبدالقادر عطا،

 مكتبة :القاهرة(، ال نسخ في السنة، الجبري، وعبدالمتعال٣٢: ص

     .٢٨٦:، ص١ ط،)١٩٩٥-١٤١٥،وهبة
، ٣: ج التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد،ابن عبدالبر، -٧٣

 بأنها فرض كفاية، ": قائل.١٨٩:، ص٤:، جوي، المجموع، والنو١٣١:ص

 . "بأنها سنة مؤكدة: وقائل

 وابن عابدين، حاشية رد ،١٨٣:، ص٤:،ج النووي، المجموع-٧٤ 

، والشربيني، ٣٩٦- ٣٩٥:، ص٢:ج والحطاب،،٥٥٢:، ص١:،جالمحتار

 ، فتح العسقالنيبن حجرأحمد بن علي ، و٢٢٩:، ص١:،جمغني المحتاج

عبدالعزيز بن باز، ومحمد فؤاد :  تحقيقحيح البخاري،الباري شرح ص

، وابن ١٥٧:، ص٢:ج، ٢ ط،)١٩٥٨- ١٣٧٩، دار الفكر:بيروت(عبدالباقي،

  ١٤٥: ص،رشد، بداية المجتهد

  .١٥٠:، ص٣:،ج الشوكاني، نيل األوطار-٧٥

والشوكاني، نيل . ١٥٧:، ص٢:ج،، فتح الباري العسقالنيبن حجرا -٧٦

  .١٢٨:، ص٣:،جاألوطار

، ٣:،ج والشوكاني، نيل األوطار.١٥٧:، ص٢:،جابن حجر، الفتح -٧٧

 .١٢٩:ص
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   .المراجع السابقة -٧٨

أحمد :  عنايةالقرطبي، الجامع ألحكام القرآن،محمد بن أبي بكر  -٧٩

، ١:ج،٢ ط،)١٩٨٥-١٤٠٥ دار إحياء التراث العربي،:بيروت(البردوني،

 . ٣٥٠:ص

، ٣:،جنيل األوطار، والشوكاني، ١٥٧:، ص٢:،جابن حجر، الفتح -٨٠

 .١٢٩:ص

، سبل السالم شرح الصنعانيمحمد بن إسماعيل األمير و. المصادر السابقة -٨١

 دار :بيروت(خليل مأمون شيخا،: بلوغ المرام من جمع أدلة األحكام، تحقيق

 .٣٣:، ص٢:ج،٧، ط)٢٠٠٥ -١٤٢٦المعرفة، 

  .المراجع السابقة -٨٢

 .٣٣:، ص٢:،جالصنعاني، سبل السالم -٨٣

، ٤:،ج والنووي، المجموع،٣٥٠:، ص١:،جلقرطبي، الجامع ألحكام القرآنا -٨٤

  .١٩٢:ص

. " صحيح": قال األلباني٧٩٥:حديث:، ص٢٦٠:، ص١:،جأخرجه ابن ماجة -٨٥

مصباح الزجاجة في زوائد ابن البوصيري، سماعيل إبي بكر بن أحمد بن أو

، ١٦٩:، ص١:ج،، ط بدون)١٩٨٢-١٤٠٣، الدار العربية:بيروت(ماجة،

 ". إسناد ضعيف:"  وقال٣٠٠:حديث

  .١٠٦:، ص٣:،جابن حزم، المحلى -٨٦

، ٣:،جوالشوكاني، نيل األوطار، ١٥٨:، ص٢:،جابن حجر، الفتح -٨٧

 .١٢٩:ص

  .سبق تخريجه -٨٨
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 :بيروت(األم مع مختصر المزني الجزء األول، الشافعي،محمد بن إدريس  -٨٩

 الجامع والقرطبي،، ١٨٠:، ص١:ج، ١ط، )١٩٨٠-١٤٠٠،دار الفكر

 .٣٥٠:،ص١:،جألحكام القرآن

 .١٥٨:، ص٢:،جابن حجر، الفتح -٩٠

  .١٢٩:، ص٣:،جالشوكاني، نيل األوطار -٩١

  .١٥٩:، ص٢:،ج الفتح-٩٢

 دار البيان،: مصر(، بشريات السالمة من أهوال القيامة، المصري جميلة-٩٣

  .٦٨:، ص١ ط،)٢٠٠٨-١٤٢٩

  .١٠٧:، ص٣:،ج ابن حزم، المحلى- ٩٤

  .١٩٠:، ص٤:بق،جالمصدر السا -٩٥
، ٢:،جوالصنعاني، سبل السالم، ١٣٠:،ص٣:،ج ابن عبدالبر، التمهيد-٩٦

  .٣٣:ص

  .١٥٩:، ص٢:،ج ابن حجر، الفتح-٩٧

، ٥:،جوالنووي، شرح مسلم، ٤١٠:، ص٧:،ج ابن عبدالبر، التمهيد-٩٨

 .١٢٥:ص

 .١٥٩:، ص٢:،جابن حجر، الفتح -٩٩

 .١٥٨:، ص٢:المصدر السابق،ج -١٠٠

:  تعليق األرنؤوط٨٧٨٢:، حدييث٣٦٧:، ص٢:سند،ج، المأخرجه أحمد -١٠١

الهيثمي، : ينظر. صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي معشر نجيح السندي

 .٥٤:، ص٢:،جمجمع الزوائد



 - ٣٠٠٧ -

                                                                                                                             
:  تعليق األرنؤوط١٥٥٧١:، حديث٤٢٣:، ص٣:، المسند،جأخرجه أحمد -١٠٢

، ٢١٦:، ص١:، السنن،جوأبو داود. حديث صحيح لغيره وهذا إسناد ضعيف

والنسائي،  .٧٩:، حديث٢٦٠:، ص١:، السنن،ج، وابن ماجة٥٥٢:ثحدي

الزيلعي، نصب  :ينظر. ٣٢٩:، حديث٢٩٧:، ص١السنن الكبرى،ج

: ، ص٢: ابن حجر العسقالني، التلخيص الحبير،ج،١٥:، ص٢:،جالراية

 .٥٥٥:، حديث٦٦

 .٦٥٣:، حديث٤٥٢:، ص١: الجامع،جأخرجه مسلم -١٠٣

: لسنن شرح سنن أبي داود، عناية معالم االخطابي،بن محمد حمد  -١٠٤

-١٤٢٣، دار الكتب العلمية، بيروت:بيروت(عبدالسالم عبدالشافي محمد،

 .٤٥٤:، ص١:،جوالبهوتي، كشاف القناع، ١٣٨:، ص١:ج،٣ ط،)٢٠٠٥

،  الصالحينعبدالمجيد محمود، و١٣٨:، ص١:،جالخطابي، معالم السنن -١٠٥

،  دار المستقبل:عمان(ة،فقه الطهارة والصال) القسم األول(فقه العبادات

  .٢٢١:ص ،١ ط،)٢٠٠٠-١٤٢٠

 والشوكاني، نيل ،٣٥٠:، ص١:،جالقرطبي، الجامع ألحكام القرآن -١٠٦

 .١٣١:، ص٣:جاألوطار

، ٢:،ج والصنعاني، سبل السالم،١٢٦:، ص٥:،جالنووي على مسلم -١٠٧

 .٣٥:ص

 .١٥٣:، ص٣:،ج نيل األوطار-١٠٨
  .٢٢١:الصالحين، فقه العبادات، ص -١٠٩

 .١٣١:، ص٣:،جوكاني، نيل األوطارالش -١١٠

، ومسلم، ٧٧:، حديث٢٩:، ص١:، الجامع،جأخرجه البخاري -١١١

  .١٤٤٠:، حديث١٢٦:، ص٢:الجامع،ج
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 ٢٢١:الصالحين، فقه العبادات، ص -١١٢

: إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم األصول، تحقيقالشوكاني،  -١١٣

، ١، ط)١٩٩٩-١٤١٩، دار الكتاب العربي:دمشق(الشيخ أحمد عزو عناية،

: في القول المفيد في أدلة االجتهاد والتقليد، تحقيقو .٣٣٢:، ص١:ج

 ، ط بدون،)١٩٧٥-١٣٩٦،دار القلم :الكويت(،عبدالرحمن عبدالخالق

 .٧٢:ص

 .١٤١٣:، حديث١٢٤:، ص٢:، الجامع،جأخرجه مسلم -١١٤

 .٤٥٤:، ص١:،جالبهوتي، كشاف القناع -١١٥

إكمال المعلم بفوائد مسلم، ، بي اليحصعياض :وينظر. سبق تخريجه -١١٦

، ٢:، ج١، ط)١٩٩٨-١٤١٩، دار الوفاء:المنصورة(يحيى حبلوش،: تحقيق

 قليج بن عبداهللا البكجري، شرح سنن ابن ماجة، بنمغلطاي  و.٣٥٠:ص

-١٤١٩ مكتبة نزار مصطفى الباز،:السعودية(كامل عويضة،: تحقيق

 .١٢١٩:، ص١:، ج١، ط)١٩٩٩

  .١٥٤:، ص٣:،جوطار نيل األ-١١٧
، ٣:،جوالشوكاني، نيل األوطار، ١٢٧:، ص٥:،جالنووي على مسلم -١١٨

 .١٣٢:ص

 .المصادر السابقة -١١٩

 والقرطبي، الجامع ألحكام ،٤٠٩:، ص٧:،جابن عبدالبر، التمهيد -١٢٠

 .٣٤٨، ١:،جالقرآن

 .١٣٠:، ص٢:،جابن حجر، الفتح -١٢١



 - ٣٠٠٩ -

                                                                                                                             
 صالة  وينظر لترجيح القول بأن.٣١٨:، ص٢:،ج الفقه اإلسالمي وأدلته-١٢٢

الجزيري في الفقه اإلسالمي على : الجماعة سنة مؤكدة في حق األفراد

-٢١٩: ص،والصالحين في فقه العبادات. ٦٣٦:، ص١:،جالمذاهب األربعة

 دار :عمان(، الجامع ألحكام الصالة، عويضة، ومحمود عبداللطيف٢٢١

  .وغيرهم. ٤٦٩: ، ص٣ط، )٢٠٠٣-١٤٢٤،،الوضاح
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  قائمة المصادر والمراجع

المطبعة : الھند( عبداهللا بن إبراھیم بن عثمان، المصنف، ابن أبي شیبة-
  .، ط بدون)١٩٦٥-١٣٨٦العزیزیة،

عبدالقادر :  ابن األثیر الجزري، جامع األصول في أحادیث الرسول، تخریج-
  .  ١، ط)١٩٦٩ –١٣٨٩مكتبة الحلواني،: سوریا(األرنؤوط،

 بیان الوھم واإلیھام في كتاب األحكام، ، علي بن محمد الفاسي ابن القطان-
   .١، ط)١٩٩٧ -١٤١٨الریاض، : دار طیبة(الحسین آیت سعید،: تحقیق

دار : بیروت( المغني في فقھ اإلمام أحمد بن حنبل الشیباني، المقدسي، ابن قدامة-
  . ١ط) ١٩٨٤ - ١٤٠٥الفكر،

محمد فؤاد : ن یزید القزویني، السنن، تحقیقمحمد ب ابن ماجة -
  .٢، ط)١٩٨٢ -١٤٠٣دار الحدیث،: القاھرة(عبدالباقي،

محمد محي الدین : سلیمان بن األشعث السجستاني، السنن، تحقیق  أبو داود-
  . ، ط بدون))بدون سنة(دار الفكر،: بیروت(، عبدالحمید

: كتاب والسنة، تحقیق أبي عبید القاسم بن سالم، الناسخ والمنسوخ في ال-
  . ١، ط)٢٠٠٦- ١٤٢٧دار الكتب العلمیة، : بیروت(مصطفى عبدالقادر عطا،

 حاشیة رد المحتار على الدر المختار شرح  أحمد أمین الشھیر بابن عابدین،-
  .٢، ط)١٩٦٦-١٣٨٦دار الفكر، : بیروت(تنویر األبصار،

: بیروت(ن ماجة،مصباح الزجاجة في زوائد ابالبوصیري، أحمد بن أبي بكر  -
  .، ط بدون)١٩٨٢-١٤٠٣الدار العربیة،

 أحمد بن أبي بكر البوصیري، إتحاف الخیرة المھرة بزوائد المسانید العشرة، -
مكتبة الرشد، : الریاض(عادل سعد والسید محمد بن إسماعیل،: تحقیق
  .١، ط)١٩٩٩-١٤١٩

: بیروت(یوني،محمد سعید بس:  أحمد بن الحسین البیھقي، شعب اإلیمان، تحقیق-
  .١، ط)١٩٨٩-١٤١٠دار الكتب العلمیة، 

: حلب(عبدالفتاح أبو غدة،:  أحمد بن شعیب النسائي، المجتبى من السنن، تحقیق-
  .   ٢، ط)١٩٨٦- ١٤٠٦مكتب المطبوعات اإلسالمیة،

حسنین محمد :  أحمد بن عبدالحلیم بن تیمیة، الفتاوى الكبرى، تحقیق-
  .١، ط)١٩٦٥-١٣٨٦دار المعرفة،: بیروت(مخلوف،



 - ٣٠١١ -

                                                                                                                             

:  أحمد بن علي بن حجر العسقالني، فتح الباري شرح صحیح البخاري، تحقیق-
-١٣٧٩دار الفكر،: بیروت(عبدالعزیز بن باز، ومحمد فؤاد عبدالباقي،

  .٢، ط)١٩٥٨

صبري :  تحقیقمختصر زوائد مسند البزار، أحمد بن علي العسقالني، -
  .١، ط)١٩٩٢-١٤١٢،مؤسسة الكتب الثقافیة: بیروت(عبدالخالق،

: حیدر آباد( أحمد بن علي بن البیھقي، السنن الكبرى وفي ذیلھ الجوھر النقي،-
  .  ١، ط)٢٠١٢ -١٤٣٣مجلس دائرة المعارف النظامیة،

-١٣٩٨دار الكتب بالعلمیة،: بیروت( أحمد بن محمد الفیومي، المصباح المنیر،-
  .، ط بدون)١٩٧٨

، مراقي الفالح على حاشیة  الطحاوي أحمد بن محمد بن إسماعیل-
  .٣، ط)١٨٩٧-١٣١٨المطبعة الكبرى،:مصر(الطحاوي،

عبدالسالم محمد : تحقیقمعجم مقاییس اللغة،  أحمد بن فارس بن زكریا، -
  .١، ط)١٩٧٩- ١٣٩٩دار الفكر،: بیروت(ھارون،

، )١٩٥٨-١٣٧٩دار المعرفة،: بیروت( إسحاق بن إبراھیم الشیرازي، المھذب،-
  .٢ط

: تحقیق بن حماد الجوھري، الصحاح؛ تاج اللغة وصحاح العربیة،  إسماعیل-
  . ٤، ط)١٩٩٠-١٤١١دار العلم للمالیین،: بیروت(أحمد عبدالغفور عطا،

المكتب : بیروت(أحمد شاكر،:  االمام أحمد، تحقیق أحمد شاكر، شرح المسند-
  .، ط بدون)١٩٥٤- ١٣٧٥دار المعارف،: اإلسالمي، والقاھرة

:  النھایة في غریب الحدیث واألثر، تحقیق، الجزريبن األثیرحمد  المبارك بن م-
 -١٣٩٩المكتبة العلمیة،: بیروت(طاھر أحمد الزاوي ومحمود الطناحي، 

  .، ط بدون)١٩٧٩

دار البیان، : مصر( جمیلة المصري، بشریات السالمة من أھوال القیامة،-
  .١، ط)٢٠٠٨-١٤٢٩

عبدالسالم : رح سنن أبي داود، عنایة معالم السنن شبن محمد الخطابي، حمد -
  .٣، ط)٢٠٠٥-١٤٢٣دار الكتب العلمیة، بیروت،: بیروت(عبدالشافي محمد،

طارق بن عوض اهللا، : تحقیق،  سلیمان بن أحمد الطبراني، المعجم األوسط-
، )١٩٨٥ - ١٤١٥دار الحرمین،: القاھرة(وعبدالمحسن بن إبراھیم الحسیني،

   .ط بدون
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حمدي عبدالمجید : الطبراني، المعجم الكبیر، تحقیق سلیمان بن أحمد -
  .٢، ط)١٩٨٨-١٤٠٨وزارة األوقاف والشؤون الدینیة،: العراق(السلفي،

دار : مصر( سیدي أحمد الدردیر، الشرح الصغیر بحاشیة الصاوي،-
   .١، ط)١٩٧٢-١٣٩٣المعارف،

یف،  عبدالعظیم بن عبدالقوي المنذري، الترغیب والترھیب من الحدیث الشر-
، )١٩٩٦- ١٤١٧دار الكتب العلمیة،: بیروت(إبراھیم شمس الدین،: تحقیق

   .١ط

محمد :  عبدالغني الغنیمي المیداني الحنفي، اللباب في شرح الكتاب، تحقیق-
  .٤، ط)١٩٦٣-١٣٨٣مطبعة المدني،: القاھرة(محیي الدین عبدالحمید،

دار : القاھرة(ئق،تبیین الحقائق شرح كنز الدقا،  عبداهللا بن یوسف الزیلعي-
  .٢، ط)الكتاب اإلسالمي، تاریخ بدون

محمد یوسف :  عبداهللا بن یوسف الزیلعي، نصب الرایة ألحادیث الھدایة، تحقیق-
   .١، ط)١٩٣٦ - ١٣٥٧دار الحدیث،: مصر(البنوري، 

، )١٩٩٥-١٤١٥مكتبة وھبة،: القاھرة( عبدالمتعال الجبري، ال نسخ في السنة،-
  .١ط

فقھ الطھارة ) القسم األول(ود الصالحین، فقھ العبادات عبدالمجید محم-
  .١، ط)٢٠٠٠-١٤٢٠دار المستقبل، : عمان(والصالة،

بدائع الصنائع في ترتیب   عالء الدین أبو بكر مسعود الكاساني،-
  .٢، ط)١٩٨٦- ١٤٠٧دار الكتب العلمیة، : بیروت(الشرائع،

عرفة الراجح من الخالف  عالء الدین على بن سلیمان المرداوي، اإلنصاف في م-
محمد عبدالرحمن : على مذھب اإلمام أحمد بن حنبل، تحقیق

  .١، ط)١٩٩٨-١٤١٩دار إحیاء التراث العربي،: بیروت(المرعشلي،

الحافظ العراقي، :علي بن أبي بكر الھیثمي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، تحریر -
   .٣، ط)١٩٩٢-١٤١٢دار الفكر، : بیروت(والحافظ ابن حجر،

عبدالغفار :  الظاھري، المحلى باآلثار، تحقیقبن حزم علي بن أحمد -
  . ط بدون،)١٩٩٨ - ١٤٠٩دار الفكر،: بیروت(البنداري،

خلیل إبراھیم :  علي بن إسماعیل بن سیدة، المخصص في اللغة، تحقیق-
  . ١، ط)١٩٩٦-١٤١٧دار إحیاء التراث العربي،: بیروت(جفال،
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عبداهللا بن : حفة المحتاج إلى أدلة المنھاج، تحقیقت عمر بن علي الوادیاشي، -
  .١، ط)١٩٨٥ -١٤٠٦دار حراء،: مكة(سعاف اللحیاني،

السید عبداهللا ھاشم :  علي بن عمر الدارقطني، سنن الدارقطني، تحقیق-
  .، ط بدون)١٩٦٦- ١٣٨٦دار المعرفة،: بیروت(یماني،

: المنصورة(یى حبلوش،یح: إكمال المعلم بفوائد مسلم، تحقیق عیاض الیحصبي، -
  .١، ط)١٩٩٨-١٤١٩دار الوفاء،

 محمد الخطیب الشربیني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ -
  ١، ط)١٩٨٢- ١٤٠٢مطبعة البابي الحلبي،: بیروت(المنھاج،

أحمد :  عنایة محمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع ألحكام القرآن،-
  .٢، ط)١٩٨٥- ١٤٠٥بي،دار إحیاء التراث العر: بیروت(البردوني،

 الصالة وحكم تاركھا وسیاق ،"ابن القیم الجوزیة " محمد بن أبي بكر أیوب-
تیسیر : تحقیق من حین كان یكبر إلى أن یفرغ منھا، صالة النبي 

  .٢، ط)١٩٩١- ١٤١٢المكتب اإلسالمي،: بیروت(زعیتر،

: وتبیر(محمد عوض مرعب،:  محمد بن أحمد األزھري، تھذیب اللغة، تحقیق-
   .١، ط)٢٠٠١ –١٤٢٢دار إحیاء التراث العربي،

دار الكتاب : بیروت( محمد بن أحمد الكلبي ابن جزيء، القوانین الفقھیة،- 
  .٢، ط)١٩٨٩-١٤٠٩العربي،

 محمد بن أحمد المحلي، شرح المحلى على المنھاج، مطبوع بھامش حاشیتي -
  .، ط بدون)دار الفكر، بدون سنة: بیروت(القلیوبي وعمیرة،

خالد :  محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، عنایة-
  .٣، ط)١٩٩٥-١٤١٥دار الفكر،: بیروت(العطار،

 محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، حاشیة الدسوقي على الشرح -
  .، ط بدون)دار الفكر، سنة بدون: بیروت(الكبیر،

دار : بیروت( المزني الجزء األول، األم مع مختصرالشافعي، محمد بن إدریس - 
  .١، ط)١٩٨٠- ١٤٠٠الفكر،

 محمد بن إسماعیل األمیر الصنعاني، سبل السالم شرح بلوغ المرام من جمع -
 - ١٤٢٦دار المعرفة، : بیروت(خلیل مأمون شیخا،: أدلة األحكام، تحقیق

  . ٧، ط)٢٠٠٥
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ن حدیث رسول  الجامع الصحیح المسند المختصر م محمد بن إسماعیل البخاري،-
دار ابن : بیروت(مصطفى دیب البغا،:  وسننھ وأیامھ، تحقیقاهللا 
  .٣، ط)١٩٨٧-١٤٠٧كثیر،

:  محمد بن حبان بن أحمد السبتي، صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان، تحقیق-
  . ٢، ط)١٩٩٣ - ١٤١٤مؤسسة الرسالة،: بیروت(شعیب األرنؤوط، 

دار : الریاض( على زاد المستقنع، محمد بن صالح بن عثیمین، الشرح الممتع-
  . ١، ط)٢٠٠١-١٤٢٢ابن الجوزي،

المطبعة الكبرى : بیروت( محمد بن عبدالواحد بن الھمام، فتح القدیر،-
  .١، ط)١٨٩٤- ١٣١٥األمیریة،

إرشاد الفحول إلي تحقیق الحق من علم الشوكاني، محمد بن علي بن محمد  -
-١٤١٩دار الكتاب العربي،: قدمش(الشیخ أحمد عزو عنایة،: األصول، تحقیق

  .١، ط)١٩٩٩

الشوكاني، القول المفید في أدلة االجتھاد والتقلید، محمد بن علي بن محمد  -
  .، ط بدون)١٩٧٥- ١٣٩٦دار القلم،: الكویت(،عبدالرحمن عبدالخالق: تحقیق

أحمد محمد شاكر : تحقیق  محمد بن عیسى الترمذي، الجامع الصحیح،-
  .١ ط،)١٩٦٤ - ١٣٨٥حیاء التراث العربي،دار إ: بیروت(وآخرون،

دار : بیروت(،في شرح مختصر خلیل مواھب الجلیل  محمد بن محمد الحطاب،-
  .٢، ط)١٩٦٨- ١٣٩٨الفكر،

علي :  تاج العروس بشرح القاموس، تحقیق محمد بن محمد الزبیدي،-
   .١، ط)١٩٩٤-١٤١٤دار الفكر،: بیروت(شیري،

وطار من أحادیث سید األخیار شرح منتقى  محمد بن محمد الشوكاني، نیل األ-
-١٤١٥دار الكتب العلمیة،: بیروت(محمد سالم ھاشم،: األخبار، عنایة

  . ١، ط)١٩٩٤

، )١٩٩٣-١٤١٤دار صادر،: بیروت( محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، -
 . ٣ط

، )١٩٥٥-١٣٧٦, دار صادر: بیروت(لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور، -
 .ط بدون

: بیروت( محمد شمس الحق العظیم آبادي، عون المعبود شرح سنن أبي داود،-
 .، ط بدون)١٩٩٤- ١٤١٥دار الكتب العلمیة،
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 محمد عالء الدین بن علي الحصفكي، الدر المختار شرح تنویر -
  .١، ط)١٩٩٤- ١٤١٥دار الكتب العلمیة، : بیروت(األبصار،

بجاوي ومحمد أبو الفضل علي محمد ال: تحقیق محمود بن عمر الزمخشري، -
  .٢، ط)دار المعرفة، بدون سنة: بیروت(إبراھیم، 

دار : عمان( محمود عبداللطیف عویضة، الجامع ألحكام الصالة،-
  . ٣، ط)٢٠٠٣-١٤٢٤الوضاح،،

 محمد فؤاد : مسلم بن الحجاج النیسابوري، الجامع الصحیح، تحقیقق-
  . ١، ط)١٩٩٥ -١٤١٦بیروت، دار إحیاء التراث العربي،(عبدالباقي،

كامل :  مغلطاي بن قلیج بن عبداهللا البكجري، شرح سنن ابن ماجة، تحقیق-
   .١، ط)١٩٩٩-١٤١٩مكتبة نزار مصطفى الباز،: السعودیة(عویضة،

ھالل :  منصور بن یونس البھوتي، كشاف القناع عن متن اإلقناع، تحقیق-
  .١، ط)١٩٨١- ١٤٠٢دار الفكر،: بیروت(مصیلحي مصطفى 

دار : الكویت(رة األوقاف والشئون اإلسالمیة الكویتیة، الموسوعة الفقھیة، وزا-
  .١، ط)٢٠٠٦ -١٤٢٧دار الصفوة،: السالسل، ومصر

  .٤، ط)٢٠٠٢- ١٤٢٣دار الفكر،: دمشق( وھبة الزحیلي، الفقھ اإلسالمي وأدلتھ،-

خلیل :  یحیى بن شرف النووي، المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، تحقیق-
  .٢، ط)٢٠٠٤-١٤٢٥دار المعرفة،: بیروت( شیحا،مأمون 

دار إحیاء التراث : بیروت( یحیي بن شرف النووي، المجموع شرح المھذب،-
  .١، ط)١٩٩٢-١٤٢٢العربي،

خالصة األحكام في مھمات السنن وقواعد اإلسالم،  یحیى بن شرف النووي، -
، )١٩٩٧- ١٤١٨مؤسسة الرسالة،: بیروت(حسین إسماعیل الجمل،: تحقیق

  .١ط

یوسف بن عبداهللا، التمھید لما في الموطأ من  یوسف بن عبداهللا بن عبدالبر، - 
محمد عبد الكبیر  و, مصطفى بن أحمد العلوي: المعاني واألسانید، تحقیق

 -١٣٨٧وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمیة،: المغرب(،البكري
  . ط بدون،)١٩٥٧

 




