جمّلة دور ّية علم ّية حم ّكمة

النبوية وما يتعّلق بهما
والسنة
ُتعنى بنشر حبوث الدِّراسات
َّ
َّ
القرآنية ُّ

1

ترخيص وزارة الثقافة واإلعالم -الرياض ،المملكة العربية السعودية
برقم ،)8044 ( :وتأريخ1436/4/14 :هـ
رقم اإليداع1438 /9939 :
تأريخ1438/1/28 :
ردمد1658 - 774x :
سعر المجلة )20( :عشرون اً
ريال سعوديًا أو ما يعادله

جميع المراسالت تكون باسم رئيس تحرير المجلة:
الربيد االلكرتوين للمجلةmjallah.wqf@gmail.com :
ْن،
ْن ،وقف تعظيم َ
يم َ
َم َجلّ ُة َت ْع ِ
الو ْحَيي ِ
الو ْح َيي ِ
ظ ِ

حي الروابي -المدينة المنورة :ص .ب ،51993 :الرمز الربيدي،41553 :
المملكة العربية السعودية.
هاتف المج َّلة 00966148493009 :تحويلة115 :
جوال المج َّلة وواتسآب+966 535522130 :
تويرت@wahyain-mejellah :
َّ
المجلة ُتعبِّر عن وجهة نظر أصحابها وآرائهم
المواد العلميَّة المنشورة في

2

3

المطهرة ،وبيان هدايتِهما ،وتحقيق
والسنة النبو ّية
ّ
مؤسسة وقف َّية تقوم على خدمة القرآن الكريم ّ
ّ
ِ
ِ
غاياتهما ،وتفعيل مقاصدهما.
يف عام  1428هـ ،كانت البداية باسم« :مشروع تعظيم القرآن الكريم».

المنورة لتنمية المجتمع تحت
ويف عام  1434هـ ،أصبح المشروع مركزا ضمن مراكز المدينة
ّ

اسم« :مركز تعظيم القرآن الكريم».

مؤسسة وقف ّية باسم« :وقف تعظيم الوحيين».
ويف عام 1436هـ ،تم تطوير المركز واستقالله ،ليكون ّ
والسنة النّبو ّية ودراساهتما محليًا وعالميًا.
االرتقاء يف تعظيم القرآن الكريم ّ
والسنة النّبو ّية يف المجتمع واأل ّمة ،بتفعيل مقاصدهما وغاياهتما وبيان هدايتهما.
تعظيم القرآن الكريم ّ
ِ
ُ
والسنّة النّبو ّية ّ
وبيان حقوقِهما.
الشريفة،
إبراز
ُ -1
مظاهر عظمة القرآن الكريم ّ

-2
الدفاع عن كتاب اهلل تعالى وسنّة نب ّيه  ،Hوتفنيدُ الشبهات عنهما.
ُ

المتخصصة يف الدّ راسات القرآن ّية والحديث ّية
 -3االرتقاء بالدِّ راسات البحث ّية والدّ ورات التّدريب ّية
ِّ

وما يتعلق هبما.
4

والسنة النبو َّية وما يتع ّلق هبما ورقيًا
مج ّلة دور ّية علم ّية مح ّكمةُ ،تعنى بنشر بحوث الدِّ راسات القرآن َّية ُّ
الو ْح َي ْي ِن.
وإلكرتونيًا ،ألساتذة الجامعات ،وأهل االختصاص ،والباحثين المهتمين بعلوم َ

الو ْح َي ْي ِن الشريفين وتعظيمهما.
أن تكون المجلة منارة علم َّية بحث َّية يف خدمة َ
والسنة النبو َّية وما
تحكيم البحوث العلم َّية الجا َّدة واألصيلة ونشرها يف مجاالت الدِّ راسات القرآن َّية ُّ
يتع ّلق هبما.

والسنة النبو َّية وما يتع ّلق هبما.
 -1نشر البحوث العلم َّية
ّ
المتخصصة يف الدِّ راسات القرآن َّية ُّ
والسنة النبو َّية وما يتع ّلق هبما.
 -2إثراء المجالت العلم َّية يف مجاالت الدِّ راسات القرآن َّية ُّ
ُ
شحذ ِهمم الباحثين للكتابة ،وتلبية احتياجاهتم لنشر بحوثهم.
-3

 -4العناية بمعايير الجودة يف البحوث العلم َّية.

والسنة النبو َّية وما يتع ّلق هبما.
 -5التمهيد لمشاريع علم َّية موسوع َّية مبت َكرة يف الدِّ راسات القرآن َّية ُّ

الصلة بعمل الوقف وأهدافه.
 -6دعم أنشطة الوقف المتنوعة بالبحوث العلم َّية الجا َّدة ذات ِّ
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�أ�ستاذ التف�سري وعلوم القر�آن باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة

�أ�ستاذ القراءات وعلومها امل�شارك باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة

�أ�ستاذ التف�سري وعلوم القر�آن باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة

�أ�ستاذ التف�سري وعلوم القر�آن امل�شارك بجامعة طيبة باملدينة املنورة
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�أ�ستاذ التف�سري وعلوم القر�آن باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة

�أ�ستاذ احلديث ال�شريف بجامعة طيبة باملدينة املنورة

�أ�ستاذ القراءات وعلومها باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة

�أ�ستاذ احلديث ال�شريف باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة

�أ�ستاذ التف�سري وعلوم القر�آن بجامعة طيبة باملدينة املنورة

�أ�ستاذ احلديث ال�شريف باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة

�أ�ستاذ القراءات وعلومها امل�شارك باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة

�أ�ستاذ التف�سري وعلوم القر�آن امل�شارك باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة

�أ�ستاذ القراءات وعلومها باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة
)ال�سعودية(

�أ�ستاذ اللغة العربية باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة
)ال�سعودية(

�أ�ستاذ التعليم العايل بجامعة احل�سن الثاين يف الدار البي�ضاء
)الـمـغــرب(

�أ�ستاذ الإدارة الرتبوية باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة
)ال�سعودية(

�أ�ستاذ الدعوة والثقافة الإ�سالمية باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة
)ال�سعودية(

�أ�ستاذ التف�سري وعلوم القر�آن باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة
)م�صـر(

�أ�ستاذ القراءات وعلومها بجامعة طيبة باملدينة املنورة
)ال�سعودية(

�أ�ستاذ التف�سري وعلوم القر�آن باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة
)ال�سعودية(
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�أ�ستاذ القراءات وعلومها باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة
)ال�سعودية(

�أ�ستاذ التف�سري بجامعة �صكاريا برتكيا وجامعة قطر بقطر
)تركيـا(

�أ�ستاذ الدرا�سات القر�آنية بجامعة امللك �سعود بالريا�ض
)ال�سعودية(

خبري اجلودة والتخطيط واالعتماد الأكادميي باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة

)م�صـر(

�أ�ستاذ اللغات والرتجمة امل�شارك بجامعة طيبة باملدينة املنورة
)ال�سعودية(

�أ�ستاذ االت�صال والإعالم امل�شارك بجامعة طيبة باملدينة املنورة
)ال�سعودية(

�أ�ستاذ التف�سري وعلوم القر�آن امل�شارك باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة

)الأردن(
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والسنة النبو َّية وما يتعلق هبما؛ ما يأيت:
َ -1تقبل المج َّلة يف حقل الدِّ راسات القرآن َّية ُّ
البحوث العلم َّية األصيلة.

دراسة المخطوطات وتحقيق الجدير منها.

سري من أهل االختصاص.
 -2تخضع البحوث المقدَّ مة للمج َّلة للتحكيم العلمي وبشكل ِّ

ُ -3تح َّكم البحوث من محكم َين  -على األقل  -يكون قرارهما ُملزمًا ،ويف حال تعارض حكمهما
ُيح ّكم البحث من مح ِّكم ثالث ويكون قراره مرجحًا.

ُ -4ي َب َّلغ الباحث ب َقبول بحثه أو عدم َقبوله برسالة رسم َّية من رئيس تحرير المج َّلة.

 -5يف حال عدم َقبول البحث ال يلزم هيئة التحرير إبداء أسباب عدم النشر.

 -6إذا تم تحكيم البحث و َقبوله للنشر ال يحق للباحث اسرتداده أو طلب إلغائه.

 -7ال ُتعاد البحوث إلى أصحاهبا وال ُتسرتد ،سواء أنشرت أم لم تنشر.
 -8حقوق الطبع والنشر محفوظة للمج َّلة.

ُ -9تر َّتب البحوث يف المج َّلة وفق اعتبارات موضوع َّية وفن َّية ال عالقة لها بقيمة البحث.

زود الباحث بنسختين ورق ّيتين ونسخة الكرتونية من عدد المج َّلة المنشور فيه بحثه ،وعشر
ُ -10ي َّ
خاصة ببحثه.
مستالّت ّ

 -11المواد المنشورة يف المج َّلة ُتع ِّبر عن وجهة نظر أصحاهبا وآرائهم.

مصور (ّ )pdf
ُ -12يقدِّ م الباحث إقرار ًا خطيًا بصيغة خطاب
بأن بحثه لم ُيس َبق نشره ،أو مقدمًا للنشر
ّ

يف جهة أخرى ،أو مستالً من عمل علمي للباحث سوا ًء رسالة علم َّية( :الماجستير أو الدكتوراه)،
أوغيرهما .و ُيرسل على بريد المج َّلة االلكرتوين.

ُ -13يقدِّ م الباحث نبذة مختصرة عن سيرته العلم َّية ،وعناوين االتصال ،والربيد اإللكرتوين ،و ُيرسل
على بريد المج َّلة االلكرتوين ،بربنامج الوورد (.)word

8

والسنة النبو َّية وما يتع َّلق هبما.
 -1أن يكون البحث يف ُّ
تخصص الدِّ راسات القرآن َّية ُّ

 -2أن يتسم البحث باألصالة والجدَّ ة واالبتكار ،وعدم التكرار مع غيره عنوانًا ومضمونًا.
 -3أن يتسم البحث بصحة ال ّلغة وسالمة المنهج.

ُ -4يراعى يف كتابة البحث المنهج العلمي يف توثيق المعلومات ،وعالمات التنصيص والرتقيم.

ال ّ
 -5أ َّ
يقل عدد صفحات البحث عن )15( :صفحة؛ وال يزيد عن )40( :صفحة؛ مقاس،)A4( :
الضرورة.
شاملة لملخص البحث ،ومراجعه .ولهيئة تحرير المج َّلة االستثناء عند َّ
 -6كتابة ملخص باللغة العربية ال يتجاوز ( )250كلمة ،يشمل( :موضوع البحث ،وهدفه الرئيس،
ومشكلة البحث ،وأهم نتائجه ،والكلمات الدَّ الة (المفتاحية) على موضوع البحث ،وال يتجاوز
عددها )4( :كلمات.

 -7أن تتضمن مقدِّ مة البحث( :موضوع البحث ،وأهميته ،وأهدافه ،وأسباب اختياره ،ومنهجه العلمي،
السابقة عن الموضوع ،والجديد الذي سيقدمه البحث).
والدِّ راسات َّ

تتضمن خاتمة البحث( :أهم نتائج الدِّ راسة ،والتوصيات العلم َّية يف عناصر واضحة).
 -8أن
َّ
 -9يلتزم الباحث بالمواصفات الفن َّية اآلتية:

نوع الخط )Lotus Linotype( :لمتن البحث ،وعناوينه ،وحواشيه ،ومراجعه ،وفهارسه،...

مفرد ًا.
وتباعد األسطرَ :

مقاس خط متن البحث )16( :غير ُم ْس َو ّد.

مقاس خط العناوين الرئيسةُ )20( :م ْس َو ّد ًا.

مقاس خط العناوين الفرع ّيةُ )18( :م ْس َو ّد ًا.
9

سو ِّد ،وتوضع أرقام الحواشي بين قوسين؛ هكذا:
السفل ّية )12( :غير ُم َ
مقاس خط الحواشي ُ
( ،)1ولكل صفحة من البحث حاشيتها المستق ّلة.

مزهرين؛ بربنامج مصحف المدينة النبو َّية للنّشر
تكتب اآليات القرآن َّية بين قوسين ّ
الحاسوبي ،بمقاس خطُ )16( :م ْس َو َّد ًا ،وتوثق اآليات يف السطر نفسه بحجم )14( :هكذا:

[سورة البقرة.]30 :

تكتب األحاديث النبو َّية واآلثار بين قوسين؛ هكذا ،» ... « :بمقاس خط متن البحث نفسه

و ُم َس َّو َدة.

التوثيقات يف حواشي البحث مختصرة هكذا( :اسم الكتاب ،اسم المؤلف أو اسم الشهرة،

مسو َّد ًا ،ويوضع الجزء والصفحة) ،وتكون التوثيقات كاملة يف قائمة المصادر والمراجع،
َ
(اسم الكتاب مسودا ،اسم المؤلف ،اسم المحقق إن وجد ،دار النشر مثال :الرياض :دار

السالم ،ط1425 ،4هـ2005 -م) .ومرتبة ترتيبًا هجائيًا بحسب عناوين الكتب؛ ُم َس َّو َدة.

االلتزام بمنهجية علم ّية موحدة يف بق ّية التوثيقات وقائمة المراجع وغيرها.
يقدِّ م الباحث نسختين من بحثه:

 -نسخة إلكرتونية بصيغة وورد (.)word

 -ونسخة أخرى مصورة بصيغة ( ،)pdfوترسل على بريد المج َّلة اإللكرتوين.

10

األستاذ املساعد يف قسم فقه السنَّة ومصادرها  -كلية احلديث الرشيف،
اجلامعة اإلسالمية باملدينة النبوية
Abufahad6161@gmail.com
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موضوع البحث:
شهود جماعة المسجد للصلوات الخمس.

هدف البحث:
للصلوات الخمس.
جمع ودراسة األدلة على وجوب شهود جماعة المسجد َّ

مشكلة البحث:
ما ُي َث ُار يف أوساط المسلمين عرب وسائل اإلعالم المختلفة بين الفينة واألخرى وغيرها من القول
حق الرج ِل المك َّل ِ
يسمع
ف الذي
بجواز إقامة الجماعة للصلوات الخمس يف البيت ونحوه يف ِّ َّ ُ
ُ
شرعي.
معذورا ب ُع ْذ ٍر
النِّداء ،وليس
ً
ٍّ

نتائج البحث:

َّ -1
أن نصوص الكتاب والسنَّة قاضية بوجوب شهود الجماعة للصلوات المفروضة يف المساجد.

ٍ
 -2أنَّه ال يجوز التخ ُّلف عن هذه الجماعة يف المساجد مع سماع النداء لها إ َّ
شرعي،
لعذر
ال
ٍّ
كالخوف والمرض.

أن التخ ُّلف عنها من غير ٍ
َّ -3
شرعي عالمة من عالمات النفاق.
عذر
ٍّ

الكلمات الدَّالة (املفتاحية):

أحاديث -وجوب -جماعة -المسجد.

173
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F
ٍ
محمد ،وعلى
والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ،نبينا
رب العالمينَّ ،
الحمدُ هلل ِّ
والصالة َّ

آله وصحابته أجمعين ،أما بعد؛

فمما ال ريب فيه َّ
أن نصوص الكتاب والسنَّة وحيان وأصالن عظيمان من أصول الشريعة
َّ
ومصادرهاُ ،تبنى عليهما األحكام والمسائل الشرعية.

وهذه النصوص هي ُح َّج ُة اهلل على عباده ،يجب تقديمها ،والتعويل عليها ،وترجيح الراجح هبا يف
لمسلم العدول عنها لقول ٍ
المسائل المخت ِ
ٍ
َلف فيها؛ إذ ال ُّ
أحد من الناس كائنًا من كان.
يحل

قال شيخ اإلسالم ابن تيم َّية  Vبعدما ذكر أسباب الخالف بين العلماء« :لكن نحن وإن
ٍ
َج َّو ْزنَا هذا( )1فال يجوز لنا أن َن ْع ِد َل عن ٍ
بحديث صحيحٍ  ،وافقه طائف ٌة من أهل العلم
قول ظهرت ُح َّج ُت ُه
إلى ٍ
قول آخر قاله َعال ِ ٌم  ،....إلى أن قالَّ :
فإن األدلة الشرعية ُح َّج ُة اهلل على جميع عباده ،بخالف رأي
والدليل الشرعي يمتنع أن يكون خطأ إذا لم يعارضه ٌ
ُ
دليل آخر ،ورأي ال َعال ِ ِم ليس كذلك،...
ال َعال ِ ِم،
ُّ
ار َض الحديث عن النبي  Hبقول ٍ
ٍ
ألحد أن ُي َع ِ
أحد من الناس"(.)2
إلى أن قال :وليس
«و ْل ُي ْع َل ْم أنه ليس أحدٌ من األئمة المقبولين عند األُ َّم ِة قبو ً
يتعمدُ مخالفة
وقال ً -
أيضا َ :-
ال عا ًّما َّ
ٍ
دقيق وال ٌ
جليل ،فهم متفقون اتفا ًقا يقين ًّيا على وجوب اتباع
رسول اهلل  Hيف
شيء من سنتهٌ ،

الرسول  ."Hا هـ كالمه .)3(V

وأسباب ِعدَّ ةٌ ،كداللة النص،
مقتضيات
طبيعي اقتضته
أمر
ُ
ٌ
ٌ
فالخالف بين العلماء يف فروع الدين ٌ
ٌّ
()4
أو خفائه على العالِم ،أو نحو ذلك من األسباب.

ولك َّن الشأن ك َُّل الشأن هو موقف المسلم أمام هذا الخالف؛ إذ حاد عن الجا َّد ِة وجانب الصواب

طوائف من الناس.
فيه
ُ

((( يعني :وجود الخالف بين العلماء.

((( انظر :رسالة :رفع المالم عن األئمة األعالم ،كما يف مجموع فتاواه.)250 / 20( ،

((( من المصدر السابق)232 / 20( ،

((( لك أن تنظر رسالة شيخ اإلسالم السالفة؛ فإنه استوعب فيها أسباب الخالف بين العلماء.
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فطائف ٌة ظنَّت َّ
أن وجود الخالف بين العلماء يعني حرية اإلنسان يف اختيار ما يوافق هواه من

أقوالهم يف المسألة المختَلف فيها.

ِ
المسلك هؤالء إلى االنزالق يف تت ُّب ِع ُر َخ ِ
ُ
واألخذ من أقوالهم بما يتوافق مع
ص العلماء،
فجر هذا
َّ

مرجوحا.
راجحا ،أو
رغبة المرء منهم ،ويهواه هواه ،دون النظر إلى كون هذا القول
ً
ً

وطائف ٌة أخرى استغ َّلت وجود هذا الخالف بين العلماء؛ لنشر وترويج األقوال المرجوحة والشاذة،

تحت شعار احرتام الرأي اآلخر وعدم إقصائه وهتميشه ونحو ذلك من المصطلحات والعبارات التي

ُي َر َّو ُج لها عرب وسائل اإلعالم المختلفة؛ لينخدع هبا عوا ُّم الناس وجهلتُهم .

عما فيه
وطائف ٌة ثالث ٌة ــ هي يف الواقع من المنتسبين إلى العلم ــ اشتغلوا ــ بزعمهم ــ يف البحث َّ
تيسير للناس بين أقوال وآراء واجتهادات العلماء يف المسائل الم ْخ َت َل ِ
ف فيها ،متغافلين عن نصوص
ُ
ٌ
ُ
الحقيقي لألُ َّم ِة؛
التيسير
والربهان ،وفيها
الح َّج ُة
الكتاب والسنَّة يف هذه المسائل ،التي هي يف الواقع ُ
ُ
ُّ
فز َّلت أقدا ُم ٍ
كثير منهم.

شك َّ
وال َّ
خطير ُين َِّح ْي األُ َّم َة عن مصادرها األصيلة« -:الكتاب والسنة» -إلى آراء
نـز َل ٌق
أن هذا ُم َ
ٌ
ٍ
ُ
ُ
والنسيان.
الخطأ
وأقوال بشرية يعرتيها
طوائف من الناس ،و ُب ْعدُ ُه ْم عن المسلك الشرعي الذي أوضحه اهلل
ويتضح مما سبق غفل ُة
َ

لعباده ،وأبانه لهم ،بل :وألزمهم به ،وجعل االهتداء إليه من مقتضيات اإليمان ،وهوَ :ر ُّد النزاع إلى
والسنة.
الكتاب ُّ

فإنه  Eيقول :ﮋ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ

ﰏ ﰐ ﰑ ﰒﮊ(.)1

ٍ
قال ابن ٍ
بأن َّ
كثير « :Vوهذا أ ْم ٌر من اهلل َّ َّD
الناس فيه من أصول الدين وفروعه
كل شيء تنازع ُ
الكتاب والسنَّةُِ ،
بالصحة فهو الحق».
والسنّة ،فما َح َك َم به
َأ ْن ُي َر َّد
وشهدا له ِّ
ُ
ُ
التنازع يف ذلك إلى الكتاب ُّ
أن من لم يتحاكم يف ِّ
وقال عند قوله سبحانه :ﮋ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﮊَّ :
«دل على َّ
محل

النـزاع إلى الكتاب والسنة ،وال يرجع إليهما يف ذلك فليس مؤمنًا باهلل وال باليوم اآلخر»(.)2
((( سورة النساء ،آية (.)59
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((( تفسير القرآن العظيم (.)678 / 1

وقال تعالى :ﮋ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﮊ(.)1

قال ابن كثير« :أي :مهما اختلفتم فيه من األمور ،وهذا عا ٌّم يف جميع األشياء « ،ﯴ ﯵ ﯶ»،
الحاكِ ُم فيه بكتابه ،وسنة نبيه  "Hا هـ كالمه(.)2
أي :هو َ

فتلك هي طريقة الصحابة الكرام  ،Mوهذا هو منهجهم ،ومنهج من سار على طريقهم،

واقتفى أثرهم من األئمة المتبوعين ،والعلماء الناصحينَ :ر ُّد النـزاع إلى اهلل ورسوله  ،Hوإن
بعض يف مو ِ
اض َع ُأ َخر.
أعلم من
كان ُ
ٍ ََ
بعضهم َ
ولذا ترك الصحابة  Mقول عمر بن الخطاب وعبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنهما يف مسألة

احتج
لما
َّ
تيمم ُ
الجنب ،وأخذوا بقول من هو دوهنما يف العلم ،كأبي موسى األشعري  Iوغيره َّ
ُّ
والسنة(.)3
بالكتاب ُّ

وتركوا قول عمر  Iيف ِ
«د َية األصابع»( ،)4وأخذوا بقول معاوية رضي اهلل عنه ل ِ َما معه من

السنة(.)5
ُّ

ِ
وروي عن ِ
ابن َع َّب ٍ
الح ِّج»َ :ت َمت ََّع النَّبِ ُّي َ ،Hق َال ُع ْر َو ُة
ـاس  Lأنه لما َق َال يف « ُم ْت َعة َ
ول :ن ََهى َأ ُبو ٍ
الز َب ْي ِر :ن ََهى َأ ُبو َب ٍ
«الم ْت َع ِة»َ ،ف َق َال ا ْب ُن َع َّب ٍ
ول ُع َر َّيةُ؟ َق َالَ :ي ُق ُ
اسَ :ما َي ُق ُ
بكر
ْب ُن ُّ
كر َو ُع َم ُر عن ُ
ولَ :ق َال النَّبِي َ ،Hو َي ُق ُ
ون! َأ ُق ُ
«الم ْت َع ِة»َ ،ف َق َالُ " :أ َر ُاه ْم َس َي ْهلِ ُك َ
ول ن ََهى َأ ُبو َب ْك ٍر
َو ُع َم ُر عن ُ
ُّ
َو ُع َم ُر"(.)6
((( سورة الشورى ،آية 10

((( المصدر السابق (.)136 / 4

ِ ِ
ِ
القص ُة عند النسائي يف المجتبى ( 170 / 1برقم  )320من طريق َاألعمش ،عن َش ِق ٍ
وسى،
((( َّ
يقَ ،ق َالُ :كن ُْت َجال ًسا َم َع َع ْبد اهلل َو َأبي ُم َ
ِّ
ِ
ول اهلل  Hيف حاج ٍةَ ،ف َأجنَب ُتَ ،ف َلم َأ ِج ِد الماءَ ،فتَمر ْغ ُت بِالص ِع ِ
وسىَ :أ َو َل ْم َت ْس َم ْع َق ْو َل َع َّم ٍ
ار ل ِ ُع َم َرَ :ب َع َثنِي َر ُس ُ
يد،
َ َ
َّ
ْ ْ
َ َ َ َّ
ْ
َف َق َال َأ ُبو ُم َ
ول َهك ََذا»َ ،و َض َر َب بِ َيدَ ْي ِه َع َلى األَ ْر ِ
يك َأ ْن َت ُق َ
ُ ََ
َان َيك ِْف َ
ض َض ْر َبةًَ ،ف َم َس َح
َّبي َ ،Hف َذك َْر ُت َذل ِ َك َل ُهَ ،ف َق َال« :إِن ََّما ك َ
ث َّم أت ْي ُت الن َّ
ِ
َك َّف ْي ِهُ ،ث َّم َن َف َض ُه َماُ ،ث َّم َض َر َب بِ ِش َمال ِ ِه َع َلى َي ِمين ِ ِه َوبِ َي ِمين ِ ِه َع َلى ِش َمال ِ ِه َع َلى َك َّف ْي ِه َو َو ْج ِه ِهَ .ف َق َال َع ْبدُ اهللَ :أ َو َل ْم َت َر ُع َم َر َل ْم َي ْقن َْع بِ َق ْو ِل
َع َّم ٍ
ار».

((( أخرجه الثوري يف جامعه ،كما يف فتح الباري البن حجر (.)226 / 12
((( انظر :مجموع فتاوى ابن تيمية (.)250 / 20

والخطيب يف الفقيه والمتفقه (.)378 / 1
((( أخرجه أحمد يف المسند ( 228 / 5برقم ،)3121
ُ
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قال أبو ٍ
بكر الخطيب عقب أن ساق األثر« :ال ينبغي أن ُي َق َّلدَ أحدٌ يف ترك ما ثبتت به سنة رسول اهلل

 ."Hا هـ كالمه(.)1

زوجها َت ْعتَدُّ يف بيت الموت حتى
المتَو َّفى عنها ُ
علم بأن ُ
وكذلك عثمان  Iلم يكن عنده ٌ
مالك بقول النبي  Hلها حين تويف عنها زوجها« :امكُثِي يف بيتِ ِ
بنت ٍ
ك َحت ََّى َي ْب ُلغَ
حدَّ ثته ال ُف َري َع ُة ُ
ْ ْ َْ
ِ
َاب َأ َج َل ُه»( ،)2فأخذ به عثمان .I
الكت ُ
وكذا األئمة األربعة ـ  Xـ َّ
حذروا من تقليدهم ،واألخذ بأقوالهم بغير ُح َّج ٍة.

رأي ،وهو َأ ْح َس ُن َما َقدَ ْرنَا عليه؛ فمن
فثبت عن اإلمام أبي حنيفة  Vأنه كان يقول« :قولنا هذا ٌ

جاءنا بأحس َن من قولنا فهو أولى بالصواب منَّا»(.)3

بشر ُأصيب وأخطئ ،فاعرضوا قولي على
وكذا ثبت عن اإلمام مالك  Vقوله« :إنما أنا ٌ

الكتاب والسنة»(.)4

ُ
النبي H
وقال اإلمام
فحديث
مما َي ِص ُّح،
ُ
خالف قولي َّ
الشافعي ــ « :Vإذا كان عن ِّ
ُّ
النبي  Hأولى ،وال ُتق ِّلدوين"(.)5
ِّ
ب َل ْي ٍل يحمل ُح ْز َم َة َح َط ٍ
أيضاَ « :م َث ُل الذي يطلب العلم بال ُح َّج ٍة ،كمثل َحاطِ ِ
ب ،وفيه َأ ْف َع َى
وقال ً
تلدغه وهو ال يدري»(.)6

ِ ِ ِ
الرجال»(.)7
وقال اإلمام أحمد « :Vم ْن ق َّلة فقه الرجل أن ُيق ِّلد دينه ِّ

فهؤالء هم الصحابة وأعالم األُ َّمة ،رأوا الحق فيما ظهر لهم ولم يجعلوه ُح َّج ًة ُي َع َّو ُل عليها،
الحجة يف ا ِّتباع الدليل الصحيح؛ زهدوا يف أقوالهم ،وانصاعوا للحق ،وا َّتسعت صدورهم
بل جعلوا
َّ

لقبوله ،ورغبوا يف خالص أنفسهم من آثار الفتوى.
((( المصدر السابق.

ٍ
ٍ
بإسناد صحيح.
حديث طويل
((( أخرجه مالك يف الموطأ ( 591 / 2برقم  )1229يف
((( أخرجه الخطيب يف تاريخ بغداد (.)481 / 15
((( انظر :مجموع فتاوى ابن تيمية (.)211 / 20
((( أخرجه أبو نعيم يف الحلية (.)113 / 9

((( أخرجه البيهقي يف مناقب الشافعي (.)143 / 2
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((( انظر :إعالم الموقعين (.)201 / 2

فإذا كان كذلك ،فكيف بمن ترك قول اهلل ورسوله لقول من هو دون هؤالء يف العلم والمنزلة

والفضل.

ؤس ُ
ف له ما ُي َث ُار يف أوساط المسلمين بين الفينة واألخرى عرب وسائل اإلعالم المختلفة
ومما ُي َ
َّ
حق الرج ِل المك َّل ِ
ف الذي
وغيرها من القول بجواز إقامة الجماعة للصلوات الخمس يف البيت ونحوه يف ِّ َّ ُ
شرعي()2؛ َت َر ُّخ ًصا بقول َم ْن قال من األئمة أو الفقهاء ـــ  Xــ
معذورا ب ُع ْذ ٍر
يسمع النِّداء( ،)1وليس
ُ
ً
ٍّ
فللر ُج ِل فِ ُ
َّ
عل هذه الجماعة يف بيته
بأن شهود الجماعة لهذه الصلوات يف المسجد ُسنَّة ،وليس واج ًباَّ ،
ٍ
ونحوه مع ٍ
زوجة أو خاد ٍم أو نحوهم.
ابن أو
والمتأ ّم ُل يف نصوص الشريعة يجدُ داللتها ظاهر ًة على وجوب شهودها ـ أعني :جماعة المسجد

للصلوات الخمس()3ـ؛ ذلك َّ
بيوت اهلل ،وقد أمر أن ُت ْر َف َع و ُي ْذك ََر فيها اسمه؛ إلظهار
أن المساجد
ُ
شعائر دينه ،ومن ذلك هذه الصلوات الخمس؛ فإنه سبحانه قد ع َّظمها يف كتابه ،وعلى لسان رسوله

 ،Hبل :وقرهنا بتوحيده ،وإخالص العمل له(.)4

ومنه ظهرت لي ضرور ُة تت ُّبع األحاديث التي ُيمكِ ُن أن ُيست َّ
َدل هبا لوجوب شهود هذه الجماعة يف

المسجد ،وجمعها يف هذا البحث المختصر ،مع بيان أوجه داللتها للمسألة.

()5

أ َّما عن الدراسات السابقة ،فإين لم أقف على من أفرد المسألة ،وجمع أد َّلتها ،واجتهد يف استظهار
ٍ
ٍّ
مستقل على حدِّ علمي.
ببحث
أوجه داللتها
مجر ًدا من ُمك ِّبر الصوت.
((( الضابط يف سماع النداء ،هو :سماع أذان المؤ ِّذن باإلذن َّ
انظر :فتاوى نور على الدرب البن باز ()131 / 11
((( كالخوف والمرض وغيرهما مما د َّلت النصوص على العذر هبا.
انظر :األوسط البن المنذر ( ،)139 / 4المح َّلى البن حزم ()202 / 4

((( مع مراعاة القيدين السابقين( :سماع النداء ،وانتفاء العذر الشرعي) ،فل ُيراعى هذان يف كل ما سيأيت من عبارات االستدالل هبذه
النصوص للمسألة ،فلربما أغفلت ذكرهما؛ خشية التكرار واإلطالة.

((( ُيراعى يف هذا المقام الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة حكم صالة الجماعة نفسها؛ فإنِّي لست أريد من سوق هذه النصوص
االستدالل هبا لبيان وجوب صالة الجماعة نفسها ،وسيأيت بيان ذلك قري ًبا يف شرح مفردات عنوان البحث.
أيضا ـ على ٍ
آثار ُتروى عن الصحابة  Mيف المسألة رأيت
رأيت أن يف كتاب اهلل العزيز آيتين ُيستدَ َّل هبما للمسألة،
ُ
ولما ُ
ووقفت ـ ً
((( َّ

وقفت عليه من تلك اآلثار؛ رغب ًة يف استيعاب أدلة
أن أستفتح أدلة البحث هباتين اآليتين وعبارات أهل العلم حولها ،وأن ختمه بما
ُ
المسألة يف موض ٍع واحد ،واهلل من وراء القصد.
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وقفت عليه هو ٌ
مختصر جدًّ ا عقده العالَّم ُة اب ُن الق ِّيم  Vيف كتابه «الصالة
فصل
وإنما غاية ما
ُ
ٌ

وحكم تاركها»( ،)1حكى فيه الخالف بين فقهاء المذاهب األربعة يف المسألة ،والروايات عن اإلمام

أحمد فيها ،مع اإلشارة إلى دلي ٍل أو دليلين لهذه الروايات بعبارة موجزة.

ٍ
عبارات وفتاوى متفرقة ألهل العلم يف المسألة يف بعض مصنَّفاهتم.
وقفت عليه من
مع ما
ُ

إضاف ًة إلى ما استفدته من بعض المؤ َّلفات التي ُأ ِ
فردت يف حكم صالة الجماعة نفسها أو يف
ٍ
ٍ
يسيرة عن أهل العلم يف المسألة يف مصنفاهتم،
نقول
أحكام المساجد من اإلحالة إلى ما قد فاتني من

فاستدركتها يف البحث.

ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ُ
وثبت للمصادر ،وفهارس علمية.
وخاتمة،
وتمهيد ،ومبحثين،
مقدمة،
البحث يف
وقد انتظم

ثم
أما المقدِّ مة ،فاستفتحتها ببيان ضرورة التحاكم إلى نصوص الكتاب والسنة عند التنازعَّ ،
ذكرت بعد ذلك سبب اختيار الموضوع وأهميته ،والدراسات السابقة ،وخطة البحث ،ومنهج العمل
ُ
فيه.

وأما التمهيد ،ففيه ثالثة مطالب :األول :لبيان فضل صالة الجماعة يف المسجد وعظم شأهنا يف

اإلسالم ،والثاين :لتوضيح ما يحتاج إلى بيان وتوضيح من مفردات عنوان البحث ،والثالث :لحكاية
ٍ
بعبارة مختصرة.
الخالف بين أهل العلم يف مسألة البحث
وأما المبحثان ،فاألول ،أفردته لما ُيستدَ ُّل به للمسألة من نصوص الكتاب العزيز ،مع بيان أوجه

داللتها ،وهما آيتان ،كما تقدَّ مت اإلشارة إلى ذلك قري ًبا ،والثاين ،أسوق فيه األحاديث واآلثار عن

الصحابة يف المسألة ،مع بيان أوجه داللتها.

وأما الخاتمة ،فأذكر فيها خالصة البحث ،وأبرز نتائجه.

وأما الفهارس العلمية ،فهي ستة فهارس :األول :فهرس اآليات ،والثاين :فهرس األحاديث،

والثالث :فهرس اآلثار ،والرابع :فهرس الرواة واألعالم ،والخامس :فهرس األلفاظ الغريبة ،والسادس:

فهرس الموضوعات.
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((( انظره يف (ص.)119

سرت عليهُ ،فأ ِ
جم ُله يف النقاط اآلتية:
وأما منهج العمل الذي
ُ

وقفت عليه من األحاديث التي يمكن االستدالل هبا للمسألة ،مب ِّينًا أوجه
أجتهدُ يف سوق ما
ُ

داللتها من خالل عبارات وأقوال أهل العلم حولها ،واستنباطاهتم يف تبويباهتم لها.

ٍ
ٍ
أقتصر يف
مختصرة ،وربما
بعبارة
ما كان خارج الصحيحين من هذه األحاديث أب ِّي ُن درجته
ُ

ذلك على أحكام أهل العلم عليها؛ طل ًبا لالختصار؛ ذلك َّ
أن جمع طرقها واإلمعان يف دراستها

ُيفضي إلى إطالة البحث إطال ًة فاحشة تخرجه عن مقصوده.

ٌ
يقويه ،مب ِّينًا وجه داللته ودرجته
وما كان منها ضعي ًفا ،وضعفه
محتمل فإين أجتهد يف البحث عما ِّ
بعبارة تفي بالمقصود ،وما كان سوى ذلك فإين أورده لبيان ضعفه.

أجتهد يف جمع ألفاظ هذه األحاديث من مصادرها بما يفي المقصود من البحث.

وقفت على أحاديث ُتروى عن ٍ
عدد من الصحابة باللفظ نفسه أو بنحوه ،بعضها يف الصحيحين
إن
ُ
والبعض اآلخر خارجهما فإين أقتصر على ما يف الصحيحين أو أحدهما ،و ُأشير إلى الباقي يف

الحاشية؛ طل ًبا لالختصار؛ إذ المقصود هو بيان وجه الداللة من لفظ الحديث ،إ َّ
ال إن اقتضت
بحرف أو أحرف من ٍ
ٍ
لفظ خارجهما فإين أعزوه إلى مصادره بما يفي
الحاجة إلى االستدالل

المقصود من البحث.

أستفتح هذه األدلة بما ُيمكن أن ُي َّ
ستدل
رأيت أن
رغب ًة يف استيعاب أدلة المسألة على وجه العموم ُ
َ
ٍ
مبحث ُم ٍّ
ستقل ،مب ِّينًا أوجه داللتها من خالل عبارات المفسرين
به من نصوص الكتاب العزيز يف
وأقوال أهل العلم حولها ،وأن أختمها باآلثار المروية عن الصحابة  Mيف المسألة.

الرسم العثماين ،ومن َث َّم أعزو اآلية يف الحاشية إلى مواضعها
أراعي يف كتابة اآليات القرآنية
َ
بذكر اسم السورة ورقم اآلية.

أعزو األحاديث واآلثار إلى مصادرها المسندة وفق الخطوات اآلتية:
إن كان الحديث يف الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بعزوه إليهما ،إال إن دعت الحاجة إلى
ٍ
ٍ
مصدر أو مصادر خارجهما فإين أعزوه إلى مصادره
بحرف أو أحرف من لفظه يف
االستدالل

بما يفي المقصود من البحث.
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ُب الس َّت َة وفق ترتيبها المشهور ،وما زاد عليها ُأر ِّت ُبه على وفيات
ُأقدِّ ُم يف عزو األحاديث ال ُكت َ

مؤلفيها.

ب يف الحاشية بيانات العزو على النحو اآليت :اسم المصدر ،ثم رقم الجزء والصفحة ،ثم
ُأر ِّت ُ
رقم الحديث إن ُو ِجد.

أشرح غريب المتن من كتب غريب الحديث واألثر ،وربما من غيرها إن استلزم المقام ذلك،
مع اإلشارة إلى المصدر يف الحاشية.

ٍ
مصدر
مقتصرا يف ذلك على
أو ِّث ُق النقول الواردة يف البحث من مصادرها األصيلة قدر اإلمكان،
ً
أو مصدرين.

ُأب ِّي ُن ما يلزم بيانه من مفردات عنوان البحث من المصنَّفات المعنية بذلك ،ككتب الغريب ،أو
كتب المصطلحات الفقهية ،أو كتب اللغة ،أو غيرها من المصادر.

ٍ
مصدر أو مصدرين.
جرحا وتعديالً ،مع اإلحالة إلى
أب ِّي ُن ما يلزم بيان حاله من الرواة ً

ُأ ِ
ترج ُم لمن يغلب على ظني من األعالم أنه ليس معرو ًفا عند أول ذك ٍْر لهم بعبارة مختصرة ،مع
ٍ
مصدر أو مصدرين.
اإلحالة إلى
ف بما يلزم التعريف به من األماكن والبقاع.
عر ُ
ُأ ِّ

ألتز ُم بعالمات الرتقيم ،وضبط ما يحتاج إلى ضبط.

ُأذ ِّي ُل البحث بالفهارس العلم َّية على النحو المب َّين يف خطة البحث آن ًفا.

الحق
هذا؛ وأسأل اهلل تعالى أن ينفع به ،وأن يجعله
خالصا لوجهه الكريم ،وأن يجد فيه طالب ِّ
ً

والقادر عليه.
الولي على ذلك
ُبغيته ،إنه سبحانه
ُ
ُّ

ٍ
محمد ،وعلى آله وصحبه أجمعين.
وصلى اهلل وس َّلم على عبده ورسوله نبينا
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a
األول :فضل صالة اجلماعة يف املسجد ،وعظم شأنها يف اإلسالم:
املطلب َّ

ِ
ال شك َّ
خالف فيها إ َّ
الرافض ُة الذين قالوا:
الجماعة مشروع ٌة بإجما ِع المسلمين ،ولم ُي
أن صالة
ْ
ال َّ

ف إما ٍم َمعصو ٍم؛ ولهذا ال ُيص ُّلون ُج ُمع ًة وال جماعةً.
إنَّه ال جماع َة إال َخ ْل َ

قال فيهم ُ
شيخ اإلسالم « :Vإهنم هجروا المساجدَ  ،و َع َم ُروا المشاهدَ »(.)1
للتوسل هبا ودعائها.
القبور ،فهم يرت َّد ُدون إليها
أي:
ُّ
َ

وأدا ُء الجماعة يف المساجد مِن أعظم شعائر اهلل وأعالم دينه الظاهرة؛ ذلك أنَّه َّ
جل وعال قد شرع

أن ُترفع هذه البيوت و ُيذكر فيها اسمه ،كما يف قوله سبحانه :ﮋ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ
ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﮊ

()2

وأج ِّل ال َّطاعات؛ لما فيها من عظيم الربكة ،وجزيل الثواب ،ومضاعفة
فهي من أفض ِل العباداتَ ،
وحط السيئات ،ولما فيها من مصالح ومنافع ِ
ِّ
وح َك ٍم عظيمة يف الدنيا واآلخرة،
األجور ،ورفع الدرجات،

من أبرزها:

ٍ
إظهار شعيرة من شعائر اإلسالم ،ذلك َّ
جماعات يف البيوت
أن الناس لو أدوها فرادى أو
ٍ
واحد يف اليوم
ونحوها لخفيت هذه الشعيرة العظيمة ،فاجتماع المسلمين ألدائها يف موضع

خمس مرات ُيظهر هذه الشعيرة ،و ُيعلي من شأهنا يف القلوب.

عز المسلمين ،ووحدة ص ِّفهم وكلمتهم؛ ذلك َّ
أن األعداء إذا رأوا المسلمين يجتمعون يف
إظهار ِّ
ٍ
واحدة ويف ٍ
ٍ
ٍ
واحدة على ٍ
ٍ
ٍ
واحد تيقنوا حينئذ عزهم
وقت
وصفة
هيئة
واحد ألداء فريضة
موضع
ووحدة صفهم.

((( مجموع فتاواه (.)482 / 28
((( سورة النور ،آية ()37( ،)36
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التوا ُّد والرتاحم بين الناس؛ ذلك َّ
بعضا يف اليوم خمس مرات يوجب
أن مالقاة الناس بعضهم ً
هذه المودة والرتاحم فيما بينهم.

التعارف فيما بينهم ،وتعليم الجاهل ،وتذكير الناسي ،وتنبيه الغافل.

ترويض األمة على االجتماع وعدم التفرق؛ ذلك َّ
أن صالة الناس يف جماعة يف المسجد خلف
ٍ
مرات مدعا ٌة الجتماع قلوهبم ،ووحدة كلمتهم ،وعدم
إمام واحد واقتدائهم به يف اليوم خمس
تفرقهم.

شعور المسلمين بالمساواة فيما بينهم؛ ذلك أهنا تجمع الفقير والغني ،والرئيس والمرؤوس،
ٍ
وصف واحد؛ ألداء شعيرة واحدة.
واحد
والعالم والجاهل يف موض ٍع
ٍّ

املطلب الثاني :توضيح مفردات عنوان البحث:

بتصو ِر مسألة البحث،
أردت من عقد هذا المطلب توضيح ما له صل ٌة من مفردات عنوان البحث
ُّ

وهما لفظان :األول( :جماعة المسجد) ،والثاين( :الصلوات الخمس)؛ إذ المقصود من ذلك هو تصوير

مسألة البحث؛ لئال تشتبه على القارئ بمسألة أخرى شبيهة هبا.
فظاهر جدًّ ا.
وما عداها من مفردات العنوان
ٌ

األول( :جماعة المسجد):
اللفظ َّ

ٍ
ٍ
ومضاف إليه ،وهو( :المسجد)،
مضاف ،وهو( :جماعة)،
َّب إضايفٌّ من
لفظ (جماعة المسجد) ُمرك ٌ

فيخرج هبذه اإلضافة ما سوى جماعة المسجد ،كالجماعة التي ُتقام يف البيت ،أو يف السوق ،أو نحوها.

اسم لجماعة الناس(ُّ ،)1
وأقل
والج ْم ُع
كالج ْمعَِ ،
والجماعة يف اللغةَ :
مصدر (جمع ،يجمع) ،وهو ٌ
ُ

الج ْمع ثالث ٌة فأكثر(.)2
َ

ٍ
ٍ
اسم لعدد
ويف المعنى االصطالحيُ :يطلق لفظ الجماعة على معان عدَّ ة ،والمراد به هناٌ :
المك َّلفين الذين تنعقد هبم صالة الجماعة شر ًعا ،وهم اثنان فأكثر؛ لحديث ِ
مالك ِ
الحويرثI
بن ُ

((( انظر :لسان العرب ( ،196 / 3مادة :جمع).
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((( انظر :شرح ابن عقيل على األلفية ( ،)114 / 4إرشاد السالك ()1120 / 2

ِ
ِ
َّ
يماُ ،ث َّم لِ َي ُؤ َّمك َُما َأ ْك َب ُرك َُما»(،)1
النبي  Hقال« :إِ َذا َح َض َرت َّ
الصالَ ُة َف َأ ِّذنَا َو َأق َ
يف الصحيحين ،أن َّ

البخاري( :اثنان فما فوقهما جماعةٌ).
فقد ترجم عليه اإلما ُم
ُّ

()2

سجدُ  -بكسر المعجمة ،فعلى وزن :م ِ
فعل ،وجمعه مس ِ
وأما الم ِ
اجدُ .
َ
َ
َّ َ

الزجاجُّ :
«كل موض ٍع ُيتع َّبدُ فيه فهو مسجد»(.)4
اسم لمكان السجود( ،)3وقال َّ
وهو يف ال ُّلغةٌ :
بيت الصالة(.)5
ويف االصطالح الشرعي :هوُ :

وقيل :هو ُّ
الج َراعي(.)7
بدر الدين
الزركشي( ،)6وتبعه عليه ُ
كل موض ٍع من األرض ،قاله ُ
ُّ

َّ
وكأن مستندهما هو
لكن يرد على هذا التعريف أنه عا ٌّم ،وهو تعريف المسجد لغةً ،كما تقدَّ م،

ُ
وطهورا»(.)8
األرض مسجدً ا
«وجعلت لي
عموم قوله ُ :H
ً
((( صحيح البخاري ( 234 / 1رقم  )627وصحيح مسلم ( 465 / 1رقم .)674

((( و ُيست ُّ
أيضا ـ بأحاديث ُأخر.
َدل ـ ً
ٍ
ُّ
عباس وحذيفة
أقر ابن
النبي  Hحين َّ
قال الشيخ ابن عثيمين يف شرحه على صحيح البخاري (ُ « :)77 / 3يستَدل بفع ِل ِّ
واحد منهم يف ٍ
ٍ
ٍ
مسعود  Mـ ُّ
ليلة ـ على أن يقوموا معه ليكونوا جماعةً» ا هـ.
كل
وابن
ضعيف؛ من رواية الربيع بن بدر عن
أ َّما حديث أبي موسى األشعري  Iعند ابن ماجه« :اثنان فما فوقهما جماعة» ،فإسناده
ٌ
أبيه ،وهما ضعيفان.
انظر :مصباح الزجاجة ( ،)119 / 1إرواء الغليل ()248 / 2
ٍ
رجب يف فتح الباري (« :)52 / 4ال نعلم خالفًا َّ
ُ
أن الجماعة تنعقد باثنين إذا كانا من أهل التكليف».
الحافظ اب ُن
قال
ومراده بذلك الجماعة يف الصالة ،أما يف األصل ،فال ُيط َل ُق لفظ الجماعة إال على ثالثة فأكثر ،كما تقدَّ م يف التعريف اللغوي.
قال الشيخ ابن عثيمين يف المصدر السابق« :الجماعة يف باب الصالة ُتطلق على اثنين فأكثر ،وكذلك الجماعة يف باب الفرائضُ ،تطلق
على اثنين فأكثر ،أ َّما يف غير هذين الموضعين ،فاألصل َّ
أن الجماعة ثالث ٌة فأكثر».
((( انظر :لسان العرب ( ،125 / 7مادة :سجد).
((( انظر :المصدر السابق.

((( انظر :المصباح المنير (ص ،220مادة :سجد) ،تحفة الراكع والساجد (ص.)49
((( يف إعالم الساجد بأحكام المساجد (ص.)27

((( يف تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد (ص.)49
وهو :القاضي ،تقي الدين ،أبو بكر بن زيد ين أبي ٍ
الحنبلي ،تويف سنة  883هـ .انظر :المنهج األحمد (/5
الصالحي،
راعي،
بكر ُ
ُّ
ُّ
الج ُّ
 ،)282السحب الوابلة ()3049 / 1
ٍ
حديث
البخاري يف صحيحه (يف التيمم ،باب التيمم ( 126 / 1برقم  )335من حديث جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما يف
((( أخرجه
ُّ
طويل.
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خصصا هذا العموم بال ُعرف ،قاال« :ثم َّ
خصص المسجد بالمكان المهيأ
إن ال ُعرف َّ
غير أهنما قد َّ

المص َّلى الذي ُيجتَمع فيه لألعياد ونحوها؛ إذ ال يأخذ حكمه،
للصلوات الخمس فحسب؛ إلخراج ُ
الر ُب ُط والمدارس؛ ألهنا ُهيئت لغير ذلك».
وكذا ُّ

()1

وكأهنما أرادا بذلك ال ُعرف الشرعي ،فإن العلماء قد أجمعوا على َّ
سمى مسجدً ا
أن ال ُبقعة ال ُت َّ
()2
صحيحا مؤ َّبدً ا ،ال اشرتاط فيه وال خيار.
حتى َي ِق َفها مال ُكها وق ًفا
ً

البغوي  Vيف شرحه على حديث األمر ببناء المساجد يف الدُّ ور« :ويف الحديث ٌ
دليل على
قال
ُّ
َّ
أن المكان ال يصير مسجدً ا بالتسمية حتى ُيس ِّبله صاح ُبه ،ولو صار مسجدً ا لزال عنه ملك المالك»(.)3

ُ
األرض مسجدً ا.»..
«وجعلت لي
صحة االستدالل بعموم قوله ُ :H
ومنه يظهر لي عدم َّ
الحديث إنما ورد لبيان َّ
َ
للتعريف االصطالحي للمسجد؛ ذلك َّ
أن هذه األُ َّمة ُخ َّصت عن األمم بأهنم
أن

ُيص ُّلون حيث أدركتهم الصالة من األرض ،بخالف األمم السابقة فإنما ُأبيحت لهم الصلوات يف أماكن
مخصوصة فحسب ،كالبِ َي ِع والصوامع ونحوها.

«وجعلت لي األرض مسجدً ا.»..
قال الحافظ ابن حجر يف الفتح(« :)4قوله ُ :H
الصالة يف جميع األرض أصبحت
إنما هو من مجاز التشبيه ،والمعنى :أنه لما أباح اهلل لهذه األُمة َّ
كالمسجد يف ذلك يف ح ِّقهم؛ ذلك َّ
أن َمن كان قبلنا من األُمم السالفة إنما أبيحت لهم الصلوات يف أماكن
مخصوصة ،كالبِ َي ِع والصوامع ،يؤيده :رواية عمرو ِ
بن ُشعيب بلفظ « :وكان من قبلي إنما كانوا يص ُّلون

ٍ
عباس نحو هذا الحديث ،وفيه« :ولم يكن من األنبياء
البز ُار من حديث ابن
يف كنائسهم»( ،)5وما أخرجه َّ
أحدٌ ُيص ِّلي حتى يبلغ محرابه»(.»)6

بيان َّ
األرض مسجدً اُ .»..
ُ
أن األرض
«جعلت لي
وقال الشيخ ابن عثيمين« :يف قوله ُ :H

كلها مسجد ،وهو من خصائص هذه األمة ،بخالف غيرها فإهنا ال ُتص ِّلي إ َّ
ال يف الكنائس والصوامع
((( انظر :المصدرين السابقين.

((( انظر :المغني البن قدامة (.)190 / 8
((( شرح السنَّة (.)400 / 2

((( يف فتح الباري (.)437 / 1
ٍ
حديث طوي ٍل يف مسند أحمد ( 639 / 11برقم .)7068
((( حرف من لفظ
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ٍ
حديث طوي ٍل يف مسند البزار ( 166 / 2برقم .)4776
((( حرف من لفظ

تصح يف ِّ
والبِ َيع ،لكن هذه األمة ُج ِع َل ْت لها األرض كلها مسجدً ا ،فليس المقصود َّ
كل
أن الجماعة
ُّ

تصح يف ِّ
مكان ،بل :بيان َّ
كل مكان ،وهذا ال نزاع فيه» ا هـ كالمه .)1(V
أن الصالة ُّ
اللفظ الثاين( :الصلوات الخمس):
الصلواتَ :ج ْم ُع صالة.

وهي يف ال ُّلغة :الدُّ عاء واالستغفار.

()2

ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
محصورة ،يف
معلومة ،بشرائط
وأذكار
مخصوصة،
أركان
ويف االصطالح الشرعي :هي عبارة عن

ٍ
أوقات ُمقدَّ رة.

()3

ٌ
وقيل :هي ٌ
وأفعال معلومةٌ ،تفتتح بالتكبير ،و ُتختم بالتسليم.
أقوال

()4

والصلوات الخمس هي :الصلوات المفروضة التي فرضها اهلل تعالى على عباده يف اليوم والليلة يف

قوله سبحانه :ﮋ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﮊ (.)5
وهي :صالة الظهر ،وصالة العصر ،وصالة المغرب ،وصالة العشاء ،وصالة الصبح.

فهذه هي الصلوات التي وقع الخالف بين أهل العلم يف مسألة شهود الجماعة لها يف المسجد.
وأما ما سواها من الصلوات التي ُتشرع لها الجماعة ،كصالة الجمعة ،وكصالة االستسقاء،

وصالة الكسوف ،وصالة الرتاويح ،فليست ُمراد ًة يف البحث.

أ َّما صالة الجمعة؛ فلكوهنا خارج الخالف يف أصل المسألة( ،)6وأما بقية الصلوات فليست داخلة

يف هذا الخالف بينهم.

((( من الشرح الممتع (.)210 / 4

((( انظر :لسان العرب ( ،275 / 8مادة :صال).
((( انظر :التعريفات للجرجاين (ص.)174

((( انظر :الشرح الكبير للدردير ( ،)231 / 1مغني المحتاج ( ،)78 / 2كشاف القناع ()221 / 1
((( سورة اإلسراء ،آية ()78

((( أعني :الخالف يف مسألة حكم صالة الجماعة نفسها.
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وخالصة القول يف هذا المطلبَّ :
أن مسألة البحث هي( :سوق األحاديث الدَّ الة على وجوب
حق الرج ِل المك َّل ِ
معذورا
ف الذي يسمع النِّداء ،وليس
شهود جماعة المسجد للصلوات الخمس يف ِّ َّ ُ
ً

ٍ
شرعي) ،خال ًفا لمن قال من أهل العلم َّ
بأن شهود هذه الجماعة يف المسجد يف ح ِّقه سنَّة ،فله أن
بعذر
ٍّ
ٍ
ُيقيم هذه الجماعة يف البيت ونحوه مع ٍ
زوجة أو خاد ٍم أو نحوهم ،كما سيأيت من عباراهتم يف
ابن أو

المطلب القادم.

فيخرج بذلك :حكم صالة الجماعة نفسها؛ إذ ليس المراد من سوق هذه األدلة هو االستدالل هبا

لبيان وجوب صالة الجماعة نفسها؛ ذلك َّ
قديما وحدي ًثا
أن هذه المسألة قد نوقشت من قبل أهل العلم ً
ٍ
ٍ
وبحوث عدة.
مصنفات
يف
أيضا :ما عدا الصلوات الخمس مما ُيشرع لها الجماعة ،كما تقدم بيانه آن ًفا.
ويخرج ً -

املطلب الثالث :حكاية اخلالف بني أهل العلم يف مسألة البحث:
تقدم آن ًفا يف المطلب السالف َّ
أن مسألة البحث هي سوق األحاديث الدَّ الة على وجوب شهود
ٍ
بعذر
معذورا
الر ُج ِل المك َّلف الذي يسمع النداء ،وليس
جماعة المسجد للصلوات الخمس يف ِّ
ً
حق َّ

شرعي ،خال ًفا لمن قال من أهل العلم َّ
بأن شهود هذه الجماعة يف المسجد سنَّة ،فله أن ُيقيمها يف البيت
ٍّ
ونحوه.

فخرج بذلك حكم صالة الجماعة نفسها ،وكذا خرج ما عدا الصلوات الخمس مما ُيشرع لها

الجماعة ،فإهنا ليست هي موضع البحث.

وال يخفى َّ
الخالف يف مسألة صالة الجماعة
أن أهل العلم من األئمة األربعة وغيرهم قد وقع بينهم
ُ

نفسها.

ٌ
تصح إ َّ
ال هبا ،ومنهم من قال بوجوهبا على األعيان،
لصحة الصالة ،ال
شرط
فمنهم من قال بأهنا
ُّ
َّ

ومنهم من قال بوجوهبا على الكفاية ،ومنهم من قال بأهنا سنَّ ٌة مؤكَّدة(.)1
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((( انظر للخالف يف المسألة :بدائع الصنائع للكاساين ( ،)155 / 1الذخيرة للقرايف ( ،)265 / 2الحاوي الكبير للماوردي (/ 2
 ،)302المغني البن قدامة ( ،)406 / 3المح َّلى البن حزم ()188 / 4

أن المقام بحكايته يطول ،والسيما َّ
ولست هنا بصدد حكاية هذا الخالف؛ ذلك َّ
أن المسألة قد
ُ
ٍ
ٍ
وبحوث عدَّ ة.
مصنفات
قديما وحدي ًثا يف
نوقشت من قبل أهل العلم ً

َّ
مبني على قول من قال منهم بوجوهبا على
وإنما أردت اإلشارة إلى أن الكالم يف مسألة البحث ٌّ

ٌ
لصحة الصالة ( ،)1فإهنم قد اختلفوا فيما بينهم ،هل تتع َّي ُن جماعة
شرط
األعيان ،أو على الكفاية ،أو بأهنا
َّ

المسجد ،أم له أن ُيقيمها يف بيته ونحوه ،على أقوال.

حكى الخالف بينهم العالَّمة ابن القيم  Vيف الفصل الذي عقده للمسألة يف كتابه الصالة(،)2

نص عبارته؛ كوهنا تفي بالمقصود.
وأسوق لك َّ

قال  Vيف الكتاب المذكور« :وأما المسألة الثامنة ،فهي :هل له فعلها يف بيته ،أم يتع َّي ُن

المسجد؟ فهذه المسالة فيها قوالن للعلماء ،وهما روايتان عن اإلمام أحمد( ،)3أحدهما :له فعلها يف

بيته ،وبذلك قالت الحنفية( ،)4والمالكية( ،)5وهو أحد الوجهين عن الشافعية( ،)6والثاين :ليس له فعلها
ال من ٍ
عذر ،ويف المسألة ٌ
ثالثَّ :
قول ٌ
إ َّ
إن فعلها يف المسجد فرض كفاية ،وهو الوجه الثاين ألصحاب
الشافعي( »)7ا هـ المقصود من عبارته رحمه اهلل(.)8

الراجح من أقوال أهل العلم يف المسألة؛ إذ هو الذي تقتضيه نصوص الكتاب والسنة ،كما سيظهر لك من
((( ووجوهبا على األعيان هو َّ
أدلة مسألة البحث.

((( تقدَّ مت اإلشارة إلى ذلك يف المقدِّ مة.

((( انظر :المغني البن قدامة ( ،)330 / 1المحرر لمجد الدين وحاشيته النكت السنية البن مفلح (  ،)157 / 1الفروع البن مفلح (/1
.)296

((( انظر :بدائع الصنائع للكاساين (.)155 / 1

((( انظر :الذخيرة للقرايف ( ،)265 / 2حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (.)509 / 1

((( انظر :مختصر المزين وشرحه الحاوي الكبير ( ،)302 / 2مغني المحتاج (.)230 / 1
((( انظر :البيان شرح المهذب (.)361 / 2

((( انظر :الصالة وحكم تاركها (ص .)119
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األول
املبحث َّ
األدلة من الكتاب على وجوب شهود مجاعة املسجد للصلوات اخلمس
الدليل األول:
قول اهلل تعالى :ﮋ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﭑ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﮊ(.)1
واالستدالل باآلية من وجهين:

األولَّ :
أن المراد بالبيوت يف اآلية هي المساجد( ،)2والمراد بالتسبيح يف قوله :ﮋ ﰋ ﰌ ﰍ

ﰎ ﰏﮊ هو الصالة المفروضة ،فيما نص عليه جمهور المفسرين( ،)3والضمير يف قوله:

راجع إلى المساجد المع َّب ُر عنها بالبيوت( ،)4والمراد بالغدو :صالة الصبح ،وباآلصال :صالة
ﮋ ﰍﮊ
ٌ
()5
ٍ
عباس  Lوغيره من أهل التفسير.
نص عليه اب ُن
العصر ،فيما َّ

الرجال إنما ُيؤ ُّدون صالهتم المفروضة يف المساجد ،واقتضى ذلك َّ
فد َّلت اآلية على َّ
أن
أن هؤالء ِّ

تكون المساجد محالًّ إلقامة الجماعة لهذه الصلوات؛ إذ المشروع أن تؤ َّدى هذه الصلوات جماعةً،

كما هو معلوم.

يؤكِّد هذا المعنى َو ْص ُف ُه سبحانه هؤالء الرجال على سيبل مدحهم والثناء عليهم بقوله :ﮋ ﭑ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﮊ(،)6
((( سورة النور ،آية ()37( ،)36

((( انظر :تفسير ابن أبي حاتم ( ،)2604 / 8جامع البيان البن جرير ()329 / 9
((( انظر :الجامع ألحكام القرآن للقرطبي (.)264 / 12
((( انظر :أضواء البيان للشنقيطي (.)253 / 6

((( انظر :تفسير ابن أبي حاتم ( ،)2606 / 8جامع البيان ()331 / 9
ب أن يذكرهما ،و ُيذكِّر هبما عباده ،قاله اب ُن
خص سبحانه هاتين الصالتين؛ كوهنما َّأول ما افرتض على عباده من الصالةَ ،فأ َح َّ
وإنما َّ
ٍ
عباس  ،Lكما يف المصدرين السابقين.
خصهما كوهنما أفضل الصلوات الخمس .انظر :تفسير سورة النور البن عثيمين ( ص .)255
وقيل :إنما َّ
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((( تقدَّ م آن ًفا عزوها.

وما ر َّتبه لهم من الثواب بقوله :ﮋ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﮊ(.)1

ف به
فلو كانت صالة الجماعة يف المساجد غير ُم َرا َد ٍة للشارع لما كان لهذا الوصف الذي َو َص َ

معنى؛ إذ غيرهم الذين يقيمون الجماعة يف البيوت ونحوها قد وقع منهم هذا التسبيح
هؤالء الرجال
ً
بالغدو واآلصال.

وأطلق يف حقهم هذا الثناء ،ور َّتب لهم هذا الجزاء َّ
دل
فلما وصف هؤالء الرجال هبذا الوصف،
َ

على َّ
أمر مقصو ٌد للشارع الحكيم.
أن شهود الجماعة لهذه الصلوات يف المساجد ٌ

قال العالمة ابن َسعدي ـ « :Vولهذا ُش ِر َعت الصلوات الخمس ،والجمعة يف المساجد

وجو ًبا عند أكثر العلماء»(.)2

وقال شيخنا العالَّمة صالح الفوزان« :يف اآلية تنوي ٌه بالمساجد و ُع َّم ِ
ارها؛ إذ وعدهم بجزيل

الثواب ،ويف ضمن ذلك ذ ُّم من تخ َّلف عن الحضور للصالة فيها»(.)3

أن اهلل تعالى أمر برف ِع بيوتهِ ،
الوجه الثاينَّ :
وذك ِْر اسمه فيها ،ومن أعظم ذلك إقام الصلوات الخمس
ال ِ
فيها ،وما ذاك إ َّ
لح َك ٍم ومقاصد عظيمة أرادها ،فأداء هذه الصلوات المفروضة يف البيوت جماع ًة أو

ٌ
تعطيل لحكمته سبحانه ،وإخال ٌء للمساجد من هذا المقصود الذي أراده الشارع.
فرادى

ُ
«مكان صالة الجماعة هو المساجد؛ إلظهار شعار اإلسالم،
قال شيخنا العالَّمة صالح الفوزان:
ٌ
وما ُشرعت ِع َمار ُة المساجد إ َّ
تعطيل لها»(.)4
ال لذلك ،ويف إقامة الجماعة يف غيرها

الدليل الثاني:
قول اهلل تعالى :ﮋ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮊ(.)5

أمر منه َّ
جل وعال بأداء الصالة المفروضة مع
والشاهدُ قوله سبحانه :ﮋ ﮟ ﮠ ﮡﮊ ،فهو ٌ

((( سورة النور ،آية ()38

((( تيسير الكريم الرحمن (.)162 / 2
((( الملخص الفقهي (.)135 / 1

((( المصدر السابق.

((( سورة البقرة ،آية ()43
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ثم مكان لهذه الجماعة سوى
جماعة المص ِّلين؛ إذ المع َّية ُتفيد ذلك ،واألمر يقتضي الوجوب ،وليس َّ
السنة
المسجد ،فيما د َّلت عليه اآلية السابقة ،وما سيأيت ـ ً
أيضا ـ من داللة نصوص السنَّة المتضافرة؛ إذ ُّ

فس ُر القرآن وتب ِّينهَّ ،
فدل ذلك على وجوب شهود جماعة المسجد للصلوات الخمس.
ُت ِّ

قال العالَّم ُة اب ُن الق ِّيم« :وجه االستدالل باآلية :أنه سبحانه أمرهم بالركوع ـ وهو :الصالة ـ مع
ٍ
ِ
بصفة أو
الم َق َّيدُ
الراكعين ،وال يحصل هذا إال بفعلها مع جماعة المصلين ،فالمع ِّية ُتفيدُ ذلك ،واألَ ْم ُر ُ
ٍ
المأمور ممتثالً إال باإلتيان به على تلك الصفة والحال»(.)1
حال ال يكون
ُ
القرطبي يف تفسيره« :قوله« :مع» يقتضي المع َّية والجمع َّية»(.)2
وقال
ُّ

وقال الكاساينَ « :أ َم َر اهلل تعالى بالركوع مع الراكعين وذلك يكون يف حال المشاركة يف الركوع
الصالة بالجماعة ،و ُم ْط َل ُق األَ ْم ِر ُلو ُج ِ
وب ال َع َملِ»(.)3
فكان َأ ْم ًرا بإقامة َّ
وقال الشوكاين« :قوله :ﮋ ﮟ ﮠ ﮡﮊ فيه اإلرشاد إلى شهود الجماعة ،والخروج إلى

المسجد»(.)4

((( الصالة وحكم تاركها (ص  )99بتصرف يسير.
((( الجامع ألحكام القرآن (.)348 / 1
((( بدائع الصنائع (.)155 / 1
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((( فتح القدير (.)100 / 1

املبحث َّ
الثاني
األحاديث واآلثار الد ُ
ُ
َّالة على وجوب
شهود مجاعة املسجد للصلوات اخلمس
األول:
الدليل َّ
ٌ
رجل أعمى(،)1
النبي H
حديث أبي هريرة  Iعند مسلم ،ولفظه :قال« :أتى
َّ
فقال :يا رسول اهلل! إنه ليس لي قائدٌ يقودين إلى المسجدَ ،ف َس َأ َل َر ُس َ
ول اهلل  Hأن ُي َر ِّخ َص
ِ
ب»(.)3
له(َ ،)2ف َّ
الصالَة؟» قال :نعم ،قالَ « :ف َأ ِج ْ
«ه ْل ت َْس َم ُع النِّدَ ا َء بِ َّ
رخ َص له ،فلما َو َّل َى َد َعا ُه ،قالَ :
ولفظه عند أبي داود وابن ماجه من حديث ابن ُأ ِّم مكتوم« :الَ َأ ِجدُ َل َ
ك ُر ْخ َصةً»(.)4

ويف ٍ
أيضاَّ :
والس َباعِ ،فقال النبي :H
لفظ عند أبي داود ــ ً
«إن المدينة كثيرة الهوا ِّم ِّ

الصالةَ ،ح َّي على الفالح؟ َف َح َّي َهالَ(.)6(»)5
« َأت َْس َم ُع َح َّي على َّ

ٍ
قدر على ٍ
ِ
ويف ٍ
لفظ عند أحمدَّ :
ساعةَ ،أ َي َس ُعني
قائد ك َُّل
«إن بيني وبين المسجد نخالً
وشجرا ،وال َأ ُ
ً
«أت َْس َم ُع ِ
َأ ْن ُأ َص ِّلي يف بيتي؟ قالَ :
اإل َق َامةَ؟» ،قال :نعم ،قالَ « :ف ْأتِ َها»(.)7
َ
((( هو :اب ُن أ ِّم مكتوم.

((( أي :أن ُيص ِّل َي المفروضة يف بيته.

((( الصحيح ( 452 / 1برقم .)653

((( سنن أبي داود ( 206 / 1رقم  ،)552وسنن ابن ماجه ( 260 / 1برقم  )792من طريق أبي رزين ،عن ِ
ابن ُأ ِّم مكتو ٍم ،I
وصححه الشيخ األلباين يف صحيح أبي داود (.)71 / 3
َّ

الصالة و َأقبِ ْل ُم ِ
سر ًعا.
«حي َه َال» كلمتان ُجعلتا كلمة واحدة ،والمعنىَ :ه ُل َّم إلى َّ
((( َّ
انظر :النهاية ( ،1106 / 1مادة :حيا).

بن أبي ليلى ،عن ِ
((( المصدر السابق ،حديث رقم ( )553من طريق عبد الرحمن ِ
وصححه الشيخ األلباين يف
ابن ُأ ِّم مكتوم ،I
َّ
المصدر السابق.

((( المسند ( 245 / 24رقم  )15491من طريق عبد اهلل بن شدَّ اد بن الهاد ،عن ِ
ُ
ورجال إسناده ثقات.
ابن ُأ ِّم مكتو ٍم ،I
حديث جابر بن عبد اهلل نحو حديث ِ
ُ
ابن ُأ ِّم مكتوم ،وفيهَ « :ف ْأتِ َها َو َل ْو َح ْب ًوا»،
ويف الباب:
أخرجه أبو يعلى يف مسنده ( 337 / 3رقم  )1803واب ُن حبان يف صحيحه ،برتتيب ابن بلبان ( 412 / 5رقم  ،)2063غير َّ
أن فيه
تفرد به من حديث جابر.
منكر الحديث ،كما يف الضعفاء للعقيلي ( ،)34 / 7وقد َّ
عيسى بن جارية ،وهو ُ
علي ب ُن يزيد =
أيضا :حديث أبي أمامة نحوه ً
ويف الباب ً
أيضا عند الطرباينِّ يف الكبير ( 266 / 8برقم  ،) 7886وال ُّ
يصح؛ َّ
تفرد به ُّ
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أوجه:
واالستدالل به لوجوب شهود جماعة المسجد للصلوات الخمس من ُ

األولَّ :
أن السائل طلب من النبي  Hأن ُي ِّ
رخص له يف ترك جماعة المسجد؛ فاقتضى
َّ
ِّ
ال عن ٍ
الرخصة ال تكون إ َّ
أمر واجب.
ذلك وجوب شهود هذه الجماعة؛ إذ ُّ
قال اب ُن ح َّبان« :يف سؤال ِ
ابن ُأ ِّم مكتوم النبي  Hأن ُي ِّ
رخص له يف ترك إتيان الجماعات،
َّ

حتم ،ال ندب؛ إذ لو كان إتيان الجماعات على من يسمع النداء لها غير
أمر ٌ
أعظم الدليل على أن هذا ٌ
ٍ
سؤال بعينه ،ومحال أن ال يوجد
جواب خرج على
بالرخصة فيه؛ ألن هذا
ٌ
فرض ألخربه ُّ H
لغير الفريضة ُرخصة»(.)1

َّ ُ
النبي H
وكذا قال شيخنا العالمة صالح بن فوزان ـ حفظه اهلل« :إن ابن أ ِّم مكتو ٍم طلب من ِّ

ٍ
ٍ
أن ُي ِّ
والرخصة ال تكون إ َّ
واجب"(.)2
شيء
ال من
رخ َ
ص لهُّ ،

أن النبي  Hأمر السائل بشهود جماعة المسجد بقولهَ :
الوجه الثاينَّ :
ب» ،وبقوله:
«أ ِج َ
َّ
ِ
«و َل ْو َح ْب ًوا» ،واألمر يفيد الوجوب ،ما لم يصرفه
« َف َح َّي َهالَ» ،وبقولهَ « :ف ْأت َها» ،ويف اللفظ اآلخرَ :
صارف كما هو معلو ٌم من قواعد الشريعةَّ ،
فدل ذلك على وجوب شهود جماعة المسجد.
ٌ

قال اب ُن ح َّبان« :يف قوله َ « :Hف ْأتِ َها .»..أعظم الدليل على َّ
حتم ،ال ندب»(.)3
أمر ٌ
أن هذا ٌ

وقال ابن القيم« :لم يجعله م ِ
جي ًبا له بصالته يف بيته إذا سمع النداء؛ َّ
فدل على َّ
أن اإلجابة المأمور
ُ
هبا هي ُ
ب.
و«ح َّي َهالَ» :اسم فعل َأ ْم ٍر معناهَ :أ ْقبِ ْلَ ،و َأ ِج ْ
إتيان المسجد للجماعة ...إلى أن قالَ :
وأفقههم ،وهم الصحابة  ،...Mإلى أن قال :فهذا
أعلم األُ َّم ِة
قال :وهذا هو الذي َف ِه َم ُه
ُ
ُ
وغيره ُّ
يدل على َّ
أن اإلجابة عند الصحابة هي حضور الجماعة»(.)4
وعلي بن يزيد والقاسم ضعيفان ،وقد أع َّله هبما الهيثمي يف مجمع الزوائد
= األلهاين عن القاسم أبي عبد الرحمن ،عن أبي أمامة،
ُّ
()43 2

((( الصحيح (.)412 / 5

((( شرحه على بلوغ المرام (.)414 / 2

((( الصحيح (.)412 / 5
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((( الصالة وحكم تاركها (ص .)99

الوجه الثالث :لو كانت جماعة البيت ونحوه قائمة مقام جماعة المسجد لكان أولى هبا هذا

ُ
الجليل الذي اجتمعت يف ح ِّقه هذه األعذار ،فلما لم يعذره الشارع ،وألزمه بشهود جماعة
الصحابي
ُّ
المسجد ُعلِ َم َّ
أن وجوهبا على غيره من باب أولى.
قال اب ُن المنذر بعد أن ترجم للحديث( :باب ِذك ِْر إيجاب حضور الجماعة على العميان وإن
فالبصير أولى بأن ال تكون له ُر ْخ َصةٌ»(.)1
َب ُعدَ ْت منازلهم) ،قال« :فإذا كان األعمى ال ُر ْخ َص َة له،
ُ

وقال الخ َّطابي« :ويف هذا دليل على أن حضور الجماعة واجب ،ولو كان ذلك ند ًبا لكان أولى
من يسعه التخلف عنها أهل الضرر والضعف ،ومن كان يف مثل حال ابن ُأ ِّم مكتوم .)2("I

وكذا قال العالمة ابن باز ـ « :Vإذا كان األعمى البعيدُ الدار الذي ليس له قائدٌ ُيالئمه ُي َق ُال له:
«أ ِجب» ،فكيف بحال األصحاء الم ِ
«الَ َأ ِجدُ َل َ
بصرين الذين يسمعون النداء»(.)3
َّ
ك ُر ْخ َصةً» ،و ُي َق ُال لهْ َ :
ُ
وقال يف موضع آخر« :ويف الباب أحاديث أخرى كلها ُّ
تدل على وجوب صالة الجماعة يف
المساجد ،وأنه ال يجوز أداؤها يف البيوت ونحوها ،مع ُق ْر ِ
ب المساجد ،وسماع النداء»(.)4

الصحيح :أنَّها
«الرأي
وكذا قال شيخنا العالَّمة صالح الفوزان:
تجب يف المسجد؛ لقوله« :الَ
ُ
ُ
ُ
ِ ِ
الم ِ
لج ِ
ُ
َسم ُع
سج ِد» ،وحديث األعمى الذي قال له
ار
ًصال َة َ
الرسول َ « :Hه ْل ت َ
المسجد إِالَّ يف َ

خصةً» ،فلو كانت تجوز إقامتها يف البيوت َّ
ب؛ َفإنِّي الَ َأ ِجدُ َل َ
لرخص
ك ُر َ
النِّدَ اء؟» قال :نعم ،قالَ « :ف َأ ِج ْ
الر ُج ِل أن ُيص ِّل َي مع َم ْن عنده جماع ًة يف بيته ،ويحصل له أدا ُء الجماعة»(.)5
لهذا َّ

الدليل الثاني:

َّ
النبي  Hقال« :إِ َّن َأ ْث َق َل َصال ٍَة َع َلى
حديث أبي هريرة  Iعند الشيخين ،أن َّ
الع َش ِ
المنَافِ ِقين صالَ ُة ِ
ون َما فِ ِ
ت َأ ْن ُآم َر
يه َما ألَت َْو ُه َما َو َل ْو َح ْب ًوا(َ ،)6و َل َقدْ َه َم ْم ُ
اء َو َصالَ ُة ال َف ْجرَِ ،و َل ْو َي ْع َل ُم َ
َ َ
ُ
((( األوسط (.)148 ،146 / 4

((( معالم السنن (.)138 / 1

((( فتاواه يف برنامج نور على الدرب (.)982 / 2
((( المصدر السابق (ص .)360

((( اإلمداد شرح الزاد (.)508 / 1

((( تقدَّ م يف الدليل السابق بيان المراد بالحبو.
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ِ
َّاسُ ،ثم َأ ْن َط ِل َق م ِعي بِرِ َج ٍ
ال َم َع ُه ْم ُح َز ٌم ِم ْن َح َط ٍ
ب إِلى َق ْو ٍم الَ
بِ َّ
َ
الصالَة َف ُت َقا َمُ ،ث َّم ُآم َر َر ُجالً َف ُي َص ِّل َى بِالن ِ َّ
مسلم ،ولفظ البخاري« :و ِ
الصالَةَ؛ َف ُأ َح ِّر َق َع َل ْي ِه ْم ُب ُيوت َُه ْم بِالن ِ
ٍ
َّار»ُ ،
لفظ
الذي َن ْف ِسي بِ َي ِد ِهَ ،ل َقدْ
َي ْش َهدُ َ
َ
ون َّ
ِ
ت َأ ْن ُآم َر بِ َح َط ٍ
َّاسُ ،ث َّم ُأ َخالِ َ
ف( )1إِلى
َه َم ْم ُ
الصالة َف ُي َؤ َّذ َن َل َهاُ ،ث َّم ُآم َر َر ُجالً َف َي ُؤ َّم الن َ
بُ ،ث َّم ُآم َر بِ َّ
ب َف ُي ْح َط َ
ِر َج ٍ
ال؛ َف ُأ َح ِّر َق َع َل ْي ِه ْم ُب ُيوت َُه ْم»(.)2
ويف ٍ
ف إِلى َمن ِ
لفظ للبخاريُ « :ث َّم ُأ َخالِ َ
الصالةَ؛ َف ُأ َح ِّر َق َع َل ْي ِه ْم »(.)3
َاز ِل َق ْو ٍم ال َي ْش َهدُ َ
ون َّ
َار َف ُأحر َق ع َلى من ال يخْ رج إِلى الص ِ
ِ
ويف ٍ
الة َب ْعدُ »(.)4
لفظ لهُ « :ث َّم ُ
َّ
آخ َذ ُش َعالً م ْن ن ٍ َ ِّ َ َ ْ َ ُ ُ

ويف ٍ
ت بِ ِه ْم ِع َّل ٌة()5؛ َف ُأ َح ِّر ُق َها َع َل ْي ِه ْم »(.)6
ون يف ُب ُيوتِ ِه ْم َل ْي َس ْ
لفظ ألبي داودُ « :ث َّم آتي َق ْو ًما ُي َص ُّل َ

ٍ
الصالَةَ»(.)7
ويف لفظ ألبي نُعيمَ « :ف ُأ ْح ِّر َق َع َل َى َق ْو ٍم ُب ُي ْوت َُه ْم؛ َي ْس َم ُع ْو َن النِّدَ ا َء ُث َّم الَ َيأت ُْو َن َّ

الع َش ِ
ت الصال َة ـ صال َة ِ
اء و ُّ ِ
ِ
ِ ِ
ٍ
اءَ ،و َأ َم ْر ُت
َ
الذ ِّر َّية ألَ َق ْم ُ َّ
ويف لفظ ألحمدَ « :ل ْوال َما يف ال ُب ُيوت م َن الن َِّس َ
ون ما يف البي ِ
ِ ِ
وت بِالن ِ
َّار»(.)8
ُُ
ف ْت َياني ُي َح ِّر ُق َ َ

مختصرا من حديث ُأبي ِ
ٍ
«ص َّلى
بن
والنسائي نحوه
وأخرج أبو داود
كعب  ،Iولفظهَ :
ً
ِّ
ُّ
رس ُ ِ
الصالَةَ؟ َقا ُلوا :الََ .ق َالَ :ف ُفال ٌَن؟ َقا ُلوا :الَ.
الص ْبحِ َ ،ف َق َالَ :أ َش ِهدَ ُفال ٌَن َّ
ول اهلل َ Hي ْو ًما َصالَ َة ُّ
َ ُ
ِِ
ِ
َق َال :إِ َّن ها َتي ِن الصالَت ِ ِ
ون َما فِ ِ
يه َما ألَت َْو ُه َما َو َل ْو َح ْب ًوا(،»)9
ينَ ،و َل ْو َي ْع َل ُم َ
المنَافق َ
َين م ْن َأ ْث َق ِل َّ
َّ
الصالَة َع َلى ُ
َ ْ

وأر ِجع إليهم ُ
ف عن
فآخذهم على َغ ْفلة ،وقيل :أ َتخ َّل ُ
((( قيل :المراد :آتِيهم من ِخ ْل ِفهم ،وقيلُ :أ َخال ِ ُ
ف ما أ ْظ َه ْرت من إقامة الصالة ْ
الصالة بِ ُم َعا َق َبتِهم.
انظر :النهاية ( ،143 / 2مادة :خلف).

((( صحيح البخاري ( 231 / 1رقم  ،)618وصحيح مسلم ( 451 / 1رقم .)651
((( الصحيح ( 852 / 2رقم .)2288

((( الصحيح ( 234 / 1رقم .)626
((( ِ
«الع َّلةُ» ـ بكسر العين :المرض.

انظر :لسان العرب ( ،261 / 10مادة :علل).

((( السنن ( 205 / 1رقم .)549

((( المستخرج على صحيح مسلم ( 248 / 2رقم .)1457
((( المسند ( 398 / 14رقم .)8796
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استه.
((( «الح ْبو» :أن
ور ْك َب َت ْيه أو ْ
يمشي على َيدَ ْيه ُ
َ
انظر :النهاية ( ،880 / 1مادة :حبا).

الرك ِ
َب »...الحديث(.)1
لف ُظه عند النسائي ،ولفظه عند أبي داودَ :
«و َل ْو َح ْب ًوا َع َلى ُّ
واالستدالل بالحديثين للمسألة من وجهين:

األول :أنه  Hقد ذ َّم المنافقين؛ ألجل تخ ُّلفهم عن شهود جماعة المسجد يف هاتين
َّ

الصالَةَ» ،ويف لفظَ « :ي ْس َم ُع ْو َن النِّدَ ا َء،
الصالتين ـ الفجر ،والعشاء؛ وهو
ظاهر من قوله« :الَ َي ْش َهدُ َ
ون َّ
ٌ
يهما ألَتَوهما و َلو حبوا» ،ويف ٍ
ُثم الَ يأتُو َن الصالَةَ» ،ويف ٍ
ون َما فِ ِ
لفظ من حديث ُ
«و َل ْو َي ْع َ
بي بن
أ
م
ل
:
لفظ
َ
ً
ْ
َ
ْ
َ
ُ
ْ
َ
َّ
َّ َ ْ
َ
َ
ُ
ِّ
كعبَ :ف َق َالَ :
الصالَت ِ
َين ِم ْن َأ ْث َق ِل
الصالَةَ؟ َقا ُلوا :الََ ،ق َالَ :ف ُفال ٌَن؟ َقا ُلوا :الََ .ق َال :إِ َّن َها َت ْي ِن َّ
«أ َش ِهدَ ُفال ٌَن َّ
ِِ
ِ
ين »...الحديث.
المنَافق َ
َّ
الصالَة َع َلى ُ

ت »...إلى
«و َل َقدْ َه َم ْم ُ
قال ابن دقيق العيد ـ « :Vقوله « :Sألَت َْو ُه َما َو َل ْو َح ْب ًوا» ،وقولهَ :
الصالَةَ» ُّ
كل ذلك ُم ْش ِع ٌر َّ
بأن المقصود حضورهم إلى جماعة المسجد»(.)2
قوله ...»:الَ َي ْش َهدُ َ
ون َّ
المحل الذي ُتص َّلي ِ
()3
َّ
ان فيه جماعةً ،وهو المسجد» ا هـ.
وكذا قال الحافظ ابن حجر« :المراد :ألتوا
َ َ
فلما أطلق  Hهذا الذ َّم يف ح ِّقهم ُعلِ َم وجوب شهود جماعة المسجد للصلوات
حق من يسمع النِّداء ،إال من ٍ
عذر؛ إذ لو كانت الجماعة يف البيت ونحوه قائم ًة مقامها يف
الخمس يف ِّ
جائز منهم إقامة الجماعة يف
المسجد الستعلم عن حال هؤالء هل أدوها جماع ًة يف البيوت أم ال؛ إذ ٌ

البيوت.

((( سنن أبي داود ( 207 / 1رقم  )554والمجتبى للنسائي ( 104 / 1رقم  )843من طريق أبي إسحاق السبيعي ،عن عبد اهلل بن أبي
ُ
بي بن كعب.
بصير ،عن أ ِّ
ٍ
ومرة عنه ،عن عبد اهلل ِ
بصير ،عن
بن أبي بصير ،عن أبيه أبي
وقد اختُلِ َ
مرة عنه على هذا الوجهَّ ،
ف على أبي إسحاق يف إسنادهُ ،فروي َّ
ُ
ُ
ومرة عنه ،عن العيزار بن ُحريث ،عن أبي
بي بن كعب ليس فيه عبد اهلل بن أبي بصيرَّ ،
بي بن كعبَّ ،
ومرة عنه ،عن أبي بصير ،عن أ ِّ
أ ِّ
ُ
بي بن كعب.
بصير ،عن أ ِّ
وقد سئل أبو حاتم عن هذا االختالف ،فقال« :كان أبو إسحاق واسع الحديث ،يحتمل أن يكون ِ
سمع من أبي ِ
بص ٍير ،وسمع من ابن
بص ٍير ،عن أبِي ِ
أبي ِ
بص ٍير ،وسمع من العيزار ،عن أبي بصير».
انظر :علل ابن أبي حاتم (مسألة .)277
أحاديث ُأخر ،منها :حديث عائشة عند ِ
ُ
ابن ماجه ( 261 / 1برقم  ،) 796وحديث أنس عند أحمد (13 / 20
أيضا ـ
ويف الباب ـ ً
الع َشاءِ
برقم  ،)12533وحديث ابن عمر عند ابن شاهين يف فضائل األعمال ( 45 / 1برقم  )40بلفظَ « :لو يع َلم النَّاس ما يف صال َِة ِ
َ
ُ َ
ْ َْ ُ
َو َصال َِة ال َف ْجرِ ألَت َْو ُه َما َو َل ْو َح ْب ًوا»ُ ،
لفظ حديث عائشة ،والباقي نحوه ،وال تخلوا من مقال.

((( إحكام األحكام (.)163 / 1
((( فتح الباري (.)184 / 2
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الوجه الثاين :أنَّه َ Hه َّم بتحريق بيوهتم؛ ألجل تخ ُّلفهم عن شهود جماعة المسجد
لهاتين الصالتين ،قالُ « :ثم َأ ْن َط ِل َق م ِعي بِرِ َج ٍ
ال َم َع ُه ْم ُح َز ٌم ِم ْن َح َط ٍ
الصالَةَ؛
ب إِلى َق ْو ٍم الَ َي ْش َهدُ َ
ون َّ
َ
َّ
ف إِلى َمن ِ
َف ُأ َح ِّر َق َع َل ْي ِه ْم ُب ُيوت َُه ْم بِالن ِ
َّار» ،ويف لفظُ « :ث َّم ُأ َخالِ َ
الصالةَ؛ َف ُأ َح ِّر َق َع َل ْي ِه ْم»،
َاز ِل َق ْو ٍم ال َي ْش َهدُ َ
ون َّ
الصالَةَ» ،ويف لفظَ « :ف ُأ َح ِّر َق َع َلى َم ْن ال
ويف لفظَ « :ف ُأ ْح ِّر َق َع َل َى َق ْو ٍم ُب ُي ْوت َُه ْم؛ َي ْس َم ُع ْو َن النِّدَ ا َء ُث َّم الَ َيأت ُْو َن َّ
ِ
ِ
الهم
ون يف ُب ُيوتِ ِه ْم َل ْي َس ْ
«ي َص ُّل َ
َيخْ ُر ُج إِلى َّ
ت بِ ِه ْم ع َّلةٌ» ،فاقتضى هذا ُّ
الصالة َب ْعدُ » ،ولفظه عند أبي داودُ :
منه أن يكون تخ ُّلفهم عن ٍ
ٍ
الهم ،ووقع
أمر
هم هبذا ِّ
واجب؛ إذ لو كان شهود جماعة المسجد مستح ًّبا لما َّ

يف قلبه هذا العزم ،فلما لم يستعلم عن حالهم هل أدوهما جماع ًة يف منازلهم أم ال َّ
دل ذلك على وجوب

شهود الجماعة للصلوات المفروضة يف المساجد.

«ومِ ْث ُل هذا الوعيد َ
ال َي ْل َح ُق إال برتك الواجب»(.)1
قال الكاساين َ :V

وقال شيخ اإلسالم ابن تيم َّية َ « :Vب َّي َن  Hأنه َه َّم بتحريق البيوت على من لم يشهد

الصالة ،و َب َّي َن أنه إنما منعه من ذلك َم ْن فيها من النساء والذرية ،فإهنم ال يجب عليهم شهود الصالة»(.)2

قال العالمة ابن باز « :Vوهذا ُّ
يدل على َّ
أن تخ ُّلفهم هو الممنوع ،وأنه لوال ما يف البيوت من

لحرق عليهم بيوهتم بسبب تخ ُّلفهم»(.)3
النساء واألطفال َّ

وهذا هو الذي فهمه اإلما ُم
البخاري  Vمن الحديث ،فقد ترجم عليه ( :باب وجوب صالة
ُّ
الع َش ِ
الجماعة) ،ويريد وجوهبا يف المسجد؛ إذ ساق يف الرتجمة َأ َثر الحسن البصري« :إِ ْن منَع ْته ُأمه ع ِن ِ
اء
َ َ ُ ُّ ُ َ
َ
الج َما َع ِة َش َفق ًة َفالَ ُيطِ ْع َها»(.)4
يف َ
الحافظ ابن حجر ـ « :Vي ِ
قال
ف من عادته أنه
شع ُر بكونه ُيريِدُ أنه وجوب َع ْي ٍن؛ لما ُع ِر َ
ُ ُ
ُ

يستعمل اآلثار يف الرتاجم لتوضيحها ،وتكميلها ،وتعيين أحد االحتماالت يف حديث الباب»(.)5
((( بدائع الصنائع (.)155 / 1

((( الفتاوى الكربى (.)272 / 2

((( فتاواه يف برنامج نور على الدرب (.)985 / 2

((( أخرجه المروزي يف الصيام ،كما يف تغليق التعليق ( ،)275 / 2ولفظه :أنه ُسئِ َل ِ
الر ُج ِل تنها ُه ُأ ُّم ُه َأن ُي َص ِّلي َ
جما َعة؟
العشاء يف َ
عن َّ
يضة».
َق َالَ « :ل ْي َس َذلِك َل َها؛ َه ِذه َفرِ َ
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((( فتح الباري (.)164 / 2

وقال اب ُن تيم َّية « :Vالذي ينبغي له أن ال يرتك حضور الجماعة يف المسجد إال لعذر،كما

السنن واآلثار»(.)1
دلت على ذلك ُّ

ٍ
وقال يف موض ٍع آخر« :ولو لم يمكِنْه إال بِم ْشيِ ِه يف م ْل ِ
كغناء لم َيدَ ِع
ك غير ،وإن كان بطريقه ُمنْ َك ٌر،
ُْ ُ
ُ
َ
المسجد ،و ُينْكِ ْر ُه»(.)2

الصالَةَ» :أي ال يحضروهنا
وقال العالمة ابن باز َ « : Vت َأ َّم ْلوا قوله « :Hالَ َي ْش َهدُ ْو َن َّ
ِ
ٍ
مكان ـ ولو يف البيت ـ
أي
يف المساجد ،ولم يقل :ال يصلون جماعةً ،ومعلو ٌم أنه لو أراد ف ْع َل َها جماع ًة يف ِّ
وأحرصهم على كل ما
وأنصحهم ،وأكم ُلهم بالغةً،
أفصح الناس،
ألَ ْو َض َح ذلك ،فهو O
ُ
ُ
ُ
ينفع األُ َّم ِة ،و ُي َس ِّه ُل عليها ،فلو كان تخ ُّلف الناس عن المساجد اكتفا ًء بإقامة الصالة يف البيوت جماع ًة
التحذير من ذلك ،والوعيدُ عليه»(. )3
جائزا َل َب َّينَ ُه َو َأ ْو َض َح ُه ،بل :الذي ثبت عنه هو
ً
ُ
وقال يف موض ٍع آخر« :هذه األحاديث وما جاء يف معناها ُّ
تدل على وجوب الصالة يف الجماعة

يستحق تاركها
حق الرجال ،ولو كانت الصالة يف الجماعة يف المساجد غير واجبة لم
َّ
يف المساجد يف ِّ
َّ
وألن الصالة يف المساجد من أعظم شعائر اإلسالم الظاهرة»(.)4
العقوبة؛

وقال العالَّمة ابن عثيمين  Vيف تعليقه على هذا الحديث« :هؤالء القوم قد يكونون يصلون

جماع ًة يف أماكنهم ،لك َّن الرسول  Hأراد أن يصلوا مع الجماعة الذين نصبهم الشرع ،وهم
الجماعة الذين يصلون يف المساجد"(.)5

وقال يف موض ٍع آخر« :وهذا ٌ
دليل على َّ
أن صالة الجماعة ال بدَّ أن تكون يف المساجد ،فال يجوز

لإلنسان أن يتخ َّلف عنها ،حتى لو ص َّلى جماعةً»(.)6
((( مجموع فتاواه (.)255 / 23

((( انظر :الفروع البن مفلح (.)516 / 1

((( مجموع فتاواه ،جمع د .الطيار (.) 360 / 4
((( المصدر السابق (ص .)353
((( مجموع فتاواه (.)19 / 15

((( يعني :يف بيته.
انظر :شرحه على مشكاة المصابيح (.)245 / 2
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أيضا « َف ُعلِ َم هبذا أنه ال بدَّ من شهود جماعة المسلمين ،وهذا هو القول الصحيح :أنه يجب أن
وقال ـ ً
تكون يف المسجد ،وأنه لو ُأقِ ْي َم ْت يف غير المسجد فإنه ال يحصل بإقامتها سقوط اإلثم ،بل هم آثمون»(.)1
ٍ
وقال« :ولو ُقلنا :إنه ال بأس به ـ أي :أن ُيص ُّلوا جماع ًة يف بيوهتمُّ ،
إنسان ُيص ِّلي هو وابنه ،أو
فكل
هو وامرأته ،ويقول :المقصود الجماعة ،وقد حصلت ـ لتع َّطلت المساجد ،فهذا ٌ
مرجوح،
ضعيف
قول
ٌ
ٌ

ال يف المسجد ،إ َّ
فال يجوز أن ُيص ِّلي إ َّ
ال لعذر»(.)2

الدليل الثالث:

َّ
الج َما َع ِة
الر ُج ِل يف َ
النبي  Hقالَ :
«صال ُة َّ
حديث أبي هريرة  Iعند الشيخين ،أن َّ
ِ
ِِ
ِِ
ِِ
ين ِض ْع ًفا؛ َو َذلِ َ
ت َُض َّع ُ
الو ُضو َءُ ،ث َّم
ك َأ َّن ُه إِ َذا ت ََو َّض َأ َف َأ ْح َس َن ُ
ف(َ )3ع َلى َصالته يف َب ْيتهَ ،ويف ُسوقه َخ ْم ًسا َوع ْشرِ َ
َخرج إِلى المس ِ ِ
ت َل ُه بِ َها َد َر َجةٌَ ،و ُح َّط َعنْ ُه بِ َها َخطِي َئةٌ،
الصالةَُ ،ل ْم َيخْ ُط َخ ْط َو ًة إِالَّ ُرفِ َع ْ
جد ال ُيخْ رِ ُج ُه إِالَّ َّ
َ َ
َ ْ
المالئِ َك ُة ت َُص ِّلي َع َل ْي ِه َما َدا َم يف ُم َصالَّ ُه :ال َّل ُه َّم َص ِّل َع َل ْي ِه ،ال َّل ُه َّم ْار َح ْم ُهَ ،وال َيز َُال َأ َحدُ ك ُْم
َفإِ َذا َص َّلى َل ْم َتز َْل َ
لفظ لهماَ « :ت ْف ُض ُل صالَ ُة الج ِمي ِع صالَ َة َأح ِدكُم وحدَ ه بِخَ م ٍ ِ
ٍ
ِ
الة ما ا ْن َت َظر الصالةَ» ،ويف ٍ
ين
س َوع ْشرِ َ
َ
َ
َ
َ َّ
َ ْ َ ْ ُ ْ
في َص َ
ُج ْز ًءا»(.)4

ت ِمن بي ِ
لفظ عند مسلم« :من َت َطهر يف بيتِ ِهُ ،ثم م َشى إِلى بي ٍ
ويف ٍ
يض ًة ِم ْن َف َرائِ ِ
ض
وت اهللِ؛ لِ َي ْق ِضي َفرِ َ
ْ ُُ
َْ
َّ َ
َ ْ َّ َ َ ْ
َت َخ ْط َوتَا ُه إِ ْحدَ ُاه َما ت َُح ُّط َخطِي َئ ًة َواألُ ْخ َرى ت َْر َف ُع َد َر َجةً»(.)5
اهلل ِ كَان ْ
واالستدالل به للمسألة من وجهين:

المسجدَ » ،ويف ٍ
ِ
المس ِ
األولَّ :
لفظ:
ج ِد» ،ويف لفظُ « :ث َّم َأت ََى
أن قوله ُ « :Hث َّم َخ َر َج إِلى ْ
ت ِمن بي ِ
« ُثم م َشى إِلى بي ٍ
يض ًة ِم ْن َف َرائِ ِ
ظاهر يف َّ
أن مراد الشارع بالجماعة
ض اهلل»
وت اهللِ؛ لِ َي ْق ِضي َفرِ َ
ٌ
ْ ُُ
َْ
َّ َ
المذكورة هي ما ُتقام يف المسجد.
((( الشرح الممتع (.)209 / 4

((( شرحه على مشكاة المصابيح (.)246 / 2

((( أي :تزيدُ ،يقال :ض َّعف الشيء يض ِّعف ،إذا زاد.
انظر :النهاية ( ،89 / 3مادة :ضعف).

((( صحيح البخاري ( 232 / 1رقم  )621 ،620وصحيح مسلم ( 458 / 1رقم .)649
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((( المصدر السابق ،رقم (.)666

الم ْس ِ
يؤكِّده :قوله...«:H :؛ َو َذلِ َ
ج ِد ال
ك َأ َّن ُه إِ َذا ت ََو َّض َأ َف َأ ْح َس َن ُ
الو ُضو َءُ ،ث َّم َخ َر َج إِلى َ
ت َل ُه بِ َها َد َر َجةٌَ ،و ُح َّط َعنْ ُه بِ َها َخطِي َئةٌ»؛ فهو ٌ
ظاهر يف َّ
أن
تعليل
الصالةَُ ،ل ْم َيخْ ُط َخ ْط َو ًة إِالَّ ُرفِ َع ْ
ُيخْ رِ ُج ُه إِالَّ َّ
ٌ

المراد هبذه الجماعة هي جماعة المسجد.

إذ لو كانت جماع ُة البيت ـ مثالً ـ قائم ًة مقام هذه الجماعة ،مساوي ًة لها يف هذا الثواب ألصبحت

هذه الع َّلة لف ًظا مجر ًدا من المعنى ،وحاشا أن يكون هو مراد الشارع الحكيم.

ٍ
حينئذ َّ
أن مقصود الشارع الحكيم هو شهود جماعة المسجد؛ كونه ر َّتب هذا الثواب والفضل
ف ُعلِ َم

على إقامتها فيه.

وصف
قال شيخ اإلسالم ابن دقيق العيدَ « :أ ْص ُل المشروعية إنما كان يف جماعة المسجد ،وهذا
ٌ

معتربٌ ال يتأ َّتى إلغاؤه».

َّ
الر ُجل يف الجماعة على
النبي  Hحكم بمضاعفة صالة َّ
وقال« :فاللفظ يقتضي أن َّ
صالته يف بيته وسوقه هبذا القدر المع َّين ،وع َّلل ذلك باجتماع ٍ
أمور منها :الوضوء يف البيت ،واإلحسان

فيه ،والمشي إلى الصالة لرفع الدرجات ،وصالة المالئكة عليه ما دام يف ُمصالَّه ،وإذا ع َّلل هذا الحكم
محل الحكم ،وإذا كانت موجود ًة ُّ
األمور موجود ًة يف ِّ
فكل ما
باجتماع هذه األمور فال ُبدَّ أن تكون هذه
ُ
ُ
فاألصل أ َّ
الحكم بدونه ،فمن ص َّلى يف بيته يف جماعة لم يحصل يف
ال يرت َّتب
أمكن أن يكون معتربًا منها
ُ

بعض هذا المجموع ،وهو :المشي الذي به ترفع له الدرجات وتحط عنه الخطيئات؛ فمقتضى
صالته ُ

القدر من المضاعفة له؛ َّ
القياس أ َّ
ألن هذا الوصف ـ أعني :المشي إلى المسجد ،مع كونه
ال يحصل هذا
ُ

راف ًعا للدرجات حا ًّطا للخطيئات ـ ال يمكن إلغاؤه ،وهذا مقتضى القياس يف هذا اللفظ»(.)1

ب التضعيف لمن صالَّها يف المسجد؛
وكذا قال اب ُن الع َّطار
الشافعي« :ظاهر اللفظ يقتضي َت َر ُّت ُ
ُّ

َّ
ب على مجمو ٍع ال يحصل ببعضه إال بدلي ٍل على إلغاء ذلك البعض وعدم اعتباره ،فيصير
ألن َما ُر ِّت َ

الح ْك َم بالمضاعفة يف صالته يف الجماعة هبذا
وجوده كعدمه ،ويبقى ما عداه ُمعت َب ًرا ،فاللفظ يقتضي ُ
الوصف»(.)2

((( إحكام األحكام (.)159 / 1

((( ال ُعدَّ ة يف شرح العمدة (. )345 / 1
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«الظاهر َّ
ُ
مختص بالجماعة يف المسجد،...
أن التضعيف المذكور
الحافظ اب ُن حجر:
وكذا قال
ٌّ
ُ
كثير منهم إلى َّ
أن الحرج ال يسقط بإقامة
قال« :والذين قالوا بوجوب الجماعة على الكفاية ذهب ٌ

ووجهوه َّ
بأن أصل المشروعية إنما كان يف
الجماعة يف البيوت ،وكذا روي عن أحمد يف فرض العينَّ ،

وصف معتربٌ ال ينبغي إلغاؤه؛ فيختص به المسجدُ  ،و ُيلحق به ما يف معناه مما
جماعة المساجد ،وهو
ٌ

يحصل به إظهار الشعار» ا هـ كالمه (.)1

بن اليم ِ
ان I
قلت :وهذا هو الذي فهمه الصحاب ُة
األبرار  ،Mفقد َّ
صح عن ُح َذ ْي َف َة ِ َ َ
ُ

ِ
َان إِ َذا َفا َت ْته الصالَ ُة يف مس ِ ِ ِ ِ
الم َس ِ
اجدَ ؛ َحتَّى ُي َص ِّل َي َها يف َج َما َع ٍة»(.)2
«أ َّن ُه ك َ
ُ َّ
جد َق ْومه ُي َع ِّل ُق َن ْع َل ْيه َو َي َّتبِ ُع َ
َ ْ

ِ
وثبت عن أنس بن ٍ
مالك  Iأ َّن ُه َد َخ َل مس ِ
الصبحِ َ ،ف َق َال « :أصليتم؟
جد بني ِر َفا َعة يف َصالة ُّ
َ ْ
ثم َص َّلى بِ َأ ْص َحابِ ِه»(.)3
قالوا :نعمَ ،فأمر رجالً َفأ َّذن َوأ َقامَّ ،
البخاري  Vللحديث يف صحيحه( :باب فضل صالة الجماعة) وأورد يف
وقد ترجم اإلما ُم
ُّ

أثرا عن األسود بن يزيد النخعي« :أنه كان إذا فاتته الجماعة
الرتجمة هذا األثر عن أنس ،وكذا أورد ً
ٍ
مسجد آخر»(.)4
ذهب إلى

قال الحافظ ابن حجر َ « :Vق َصدَ اإلشارة بأثر األسود وأثر ٍ
أنس إلى َّ
أن الفضل الوارد يف

مقصور على من َج َّم َع يف المسجد دون من َج َّم َع يف بيته مثالً؛ َّ
ألن التجميع لو لم يكن
أحاديث الباب
ٌ
ٍ
أنس
لجمع األسو ُد يف مكانه ،ولم ينتقل إلى مسجد آخر لطلب الجماعة ،ولما جاء ٌ
ُم ًّ
ختصا بالمسجد َّ
إلى مسجد بني ِرفاعة»(.)5
الوجه الثاين :أنَّه  Hقابل يف الحديث صالة الجماعة بصالة المنفرد يف بيته ويف سوقه،
ِ
ِِ
ِِ
ِِ
الج َما َع ِة ت َُض َّع ُ
ين ِض ْع ًفا »...ف ُعلِ َم
ف َع َلى َصالته يف َب ْيتهَ ،ويف ُسوقه َخ ْم ًسا َوع ْشرِ َ
الر ُج ِل يف َ
قالَ « :صال ُة َّ
أن َّ
بفحوى الخطاب َّ
محل هذه الجماعة يف نظر الشارع هو المسجد.
((( فتح الباري (.)136 / 1

((( أخرجه ابن أبي شيبة يف مصنَّفه ( 221/ 1رقم .)2312

((( أخرجه سعيد بن منصور يف سننه ،كما يف تغليق التعليق ( ،)276 / 2وعبد الرزاق يف مصنَّفه (  513 / 1رقم  ،)1967وابن أبي شيبة
يف مصنَّفه ( 221/ 1رقم .)2312
((( أخرجه ابن أبي شيبة يف مصنَّفه ( 205 / 2برقم .)6044
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((( فتح الباري (. )171 / 2

الم ْس ِ
يؤكِّده :قوله َ « :Hو َذلِ َ
ج ِد ال
ك َأ َّن ُه إِ َذا ت ََو َّض َأ َف َأ ْح َس َن ُ
الو ُضو َءُ ،ث َّم َخ َر َج إِلى َ
الصالةُ »...الحديث.
ُيخْ رِ ُج ُه إِالَّ َّ
«ظاهر السياق َّ
أن المراد تفضيل صالة الجماعة يف
قال ابن دقيق العيد يف شرحه على الحديث:
ُ

المسجد على صالته يف بيته وسوقه منفر ًدا ،وكأنه خرج مخرج الغالب يف َّ
أن من لم يحضر الجماعة يف
المسجد ص َّلى منفر ًدا»(.)1

وكذا قال الكشميري« :فيه مقابل ٌة بين صالة الجماعة وال َف ِّذ ،ال بين جماعة المسجد وجماعة
ٍ
وحينئذ فالصال ُة يف البيت ال تكون إال
البيت ،فإن الجماع َة يف نظر الشارع يف المسجد دون البيوت،
منفر ًدا ،وكذلك صالته يف سوقه ،فإن المساجدَ يف زمن السلف لم تكن يف األسواق ،ولم تكن صلواهتم
فيها إال منفردين»(.)2

الرابع:
الدليل َّ

ِ
النبي ُ Hحجر ًة يف المسجد
حديث زيد بن ثابتIعند الشيخين يف قصة اتخاذ ِّ
َّاس يف ُب ُيوتِك ُْم؛
من حصير وصالته فيها ليالي من رمضان ،وفيه :أنه  Hقالَ « :ف َص ُّلوا َأ ُّي َها الن ُ
ِِ
ِ
ِ
ُ
المكتُو َبةَ»ُ ،
الصال َِة يف
لفظ البخاري،
َّ
ولفظ مسلمَ « :ف َع َليك ُْم بِ َّ
فإن َأ ْف َض َل َّ
الم ْرء يف َب ْيته ،إِالَّ َ
الصالة َصال ُة َ
ِِ
ِ
ِ
ِ
الم ْكتُو َبةَ»(.)3
الم ْرء يف َب ْيته إِالَّ َّ
الصالَ َة َ
ُب ُيوتك ُْم؛ َفإِ َّن َخ ْي َر َصالَة َ
ٍ
الج َما َعةَ»(.)4
ويف لفظ للدارمي« :إِالَّ َ

ووجه االستدالل به للمسألةَّ :
الم ْكتُو َبةَ» ،ويف اللفظ اآلخر:
أن قوله « H:إِالَّ َّ
الصالَ َة َ

أن َّ
الج َما َعةَ» استثنا ٌء من التفضيل َّ
دل بداللة اإلشارة على َّ
محل إقامة الجماعة للصالة المكتوبة هو
«إِالَّ َ

وأن البيت ليس محالًّ لها؛ إذ لو كان ُ
المسجدَّ ،
جائزا لما كان لهذا االستثناء
فعل هذه الجماعة يف البيت ً
معنى ،فلما استثناها َعلِ ْمنَا من فحوى الخطاب َّ
حق هذه الجماعة أن ُت َقا َم يف مح ِّلها ،وهو
أن األصل يف ِّ
ً
المسجد.

((( إحكام األحكام (.)161 / 1
((( فيض الباري (.)417 / 2

((( صحيح البخاري ( 256 / 1رقم  )698وصحيح مسلم ( 539 / 1رقم .)781

((( السنن ( 366 / 1رقم  ،)1366وإسناده صحيح.
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الصالَ َة يف َم ْس ِ
يؤكِّده حديث ٍ
ج ِد ِه َف ْل َي ْج َع ْل لِ َب ْيتِ ِه ن َِصي ًبا ِم ْن َصالَتِ ِه.»...
جابر اآليت « :إِ َذا َق َضى َأ َحدُ ك ُُم َّ

َّ
النبي  Hقال« :إِ َذا
الدليل الخامس :حديث جابر بن عبد اهلل  Lعند ُمسلم ،أن َّ
ج ِد ِه َف ْليجع ْل لِبيتِ ِه ن َِصيبا ِمن صالَتِ ِه؛ َفإِ َّن اهلل ج ِ
الصالَ َة يف َم ْس ِ
اع ٌل يف َب ْيتِ ِه ِم ْن َصالَتِ ِه َخ ْي ًرا»(.)1
َ َ
ً ْ َ
َق َضى َأ َحدُ ك ُُم َّ
َ ْ َ َْ
الصالَ َة يف َم ْس ِ
ووجه االستدالل به للمسألةَّ :
ج ِد ِه »
أن قوله « :Hإِ َذا َق َضى َأ َحدُ ك ُُم َّ

ظاهر يف َّ
أن المسجد هو موضع إقامة الجماعة الصالة المفروضة؛ إذ المراد بالصالة هنا هي الصالة
ٌ

المفروضة التي تجب لها الجماعة؛ َّ
فدل على وجوب إقامة الجماعة للصلوات الخمس يف المساجد.

الصالَ َة يف َم ْس ِ
ج ِد ِه» يعني :أ َّدى الفرض يف ِّ
محل الجماعة،
قال المناوي« :قوله« :إِ َذا َق َضى َأ َحدُ ك ُُم َّ
وقولهَ « :ف ْل َي ْج َع ْل لِ َب ْيتِ ِه ن َِصي ًبا ِم ْن َصالَتِ ِه» أي :فليجعل الفرض يف المسجد والنَّفل يف بيته لتعود بركته
على البيت وأهله»(.)2

السادس:
الدليل َّ
نصوص السنَّة الدالة على جواز الجمع بين الصالتين للمطر.

اس  Lعند الشيخينَ :
منها :حديث ِ
ابن ع َّب ٍ
الم ِدين َِة َس ْب ًعا
«أ َّن
النبي َ Hص َّلى بِ َ
َّ
و َثمانِيا :ال ُّظهر والعصر ،والم ْغرِب و ِ
الع َشا َء»(.)3
َْ َ َ ْ َ َ َ َ َ
َ َ ً

ول اهلل ِ
ٍ
«ص َّلى َر ُس ُ
مالك يف الموطأ( )4ــ ومن طريقه
وأخرجه
مسلم يف الصحيح( )5ــ بلفظَ :
ٌ
 Hال ُّظهر والعصر ج ِميعا ،والم ْغرِب وا ْل ِع َشاء ج ِميعا ،يف َغيرِ َخو ٍ
ف َوالَ َس َفرٍ ».
ْ ْ
َ َ ً
َْ َ َ ْ َ َ ً َ َ َ َ

ول اهلل ِ  Hال ُّظهر والعصر ج ِميعا بِالم ِدين َِة ،يف َغيرِ َخو ٍ
ٍ
«ص َّلى َر ُس ُ
ف
ْ ْ
ويف لفظ عند مسلمَ :
َْ َ َ ْ َ َ ً َ
َوالَ َس َفرٍ»(.)6
((( الصحيح ( 539 / 1رقم .)778

((( فيض القدير ( )535 / 1بتصرف يسير.

((( صحيح البخاري ( 201 / 1رقم  )518وصحيح مسلم ( 490 / 1رقم .)705

((( الموطأ ،رواية الليثي ( 207 / 1رقم .)385
((( صحيح مسلم ( 489 / 1رقم .)705
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((( المصدر السابق.

مالك(« :)1أرى ذلك كان يف ٍ
قال ٌ
مطر».

أيضا ـ عن ٍ
عدد من الصحابة  Mالجمع بين الصالتين ألجل المطر ،من ذلك :ما ثبت عن
وثبت ـ ً
ِ ِ
ابن عمر ٍ L
ِ
الم ْغرِ ِ
الم َطرِ َج َم َع َم َع ُه ْم»(.)2
بسند صحيح« :أنه ك َ
َان إِ َذا َج َم َع األُ َم َرا ُء َب َ
ب َوالع َشاء يف َ
ين َ

ٌ
شرط
لما جاز تقديم إحدى الصالتين عن وقتها ،وهو
ووجه االستدالل بهذه النصوص للمسألة :أنه َّ
لصحتها ،ال ُتق َب ُل إال فيه؛ ُعلِ َم َّ
واجب على األعيان.
أن أداء الجماعة يف المسجد للصلوات المفروضة
ٌ
الواجب فِ َ
عل الجماعة فحسب دون الفعل يف المسجد
قال مجدُ الدين اب ُن تيم َّية « :Vلو كان
ُ
ألن أكثر الناس قادرون على الجماعة يف البيوتَّ ،
الجمع لذلك؛ َّ
فإن اإلنسان غال ًبا ال يخلو
لما جاز
ُ
صديق ،أو نحوهم ف ُيمكِنُه الصالة جماعةً ،وال يجوز ُ
ترك
أن تكون عنده زوجةٌ ،أو ولدٌ  ،أو غال ٌم ،أو
ٌ
الجمع ُعلِ َم َّ
َّ
أن الجماعة يف المساجد فرض»(.)3
السنة ،فلما جاز
ُ
الشرط ـ وهو الوقت ـ من أجل ُّ
جواز الجمع ألجل المطر إال محافظ ًة على الجماعة»(.)4
وكذا قال ابن الق ِّيم « :Vوليس
ُ

السابع:
الدليل َّ
النبي  Hعلى الجماعة يف مسجده يف جميع الفروض الخمس ،كما د َّلت على
مواظبة ِّ

مر ًة واحدةً؛
ذلك نصوص السنَّة المتضافرة؛ إذ لو كانت جائز ًة يف البيت لفعلها  Hيف بيته ،ولو َّ

لبيان جوازها ،فلما لم ُينقل عنه شي ٌء من ذلك َّ
دل على وجوب شهودها يف مح ِّلها ،وهو المسجد.
خرجه يف الموطأ ،وتقدَّ م عزوه آن ًفا.
((( عقب أن َّ

((( أخرجه ٌ
مالك يف الموطأ ـ من رواية يحيى الليثي ( 208 / 1برقم  )386ومن رواية أبي مصعب الزهري ( 145 / 1برقم  )369ومن
رواية ابن مسلمة القعنبي (ص 189برقم  )204ومن رواية الحدثاين (ص 111برقم  )117ـ عن نافعٍ ،عن ِ
ابن عمر هبذا اللفظ.
ٍ
مالك أخرجه اب ُن أبي شيبة يف المصنَّف ( 44 / 2برقم  )6266من طريق عبيد اهلل بن عمر ،وبرقم ( )6270من طريق
وبنحو لفظ
محمد بن إسحاق ،كالهما ـ عبيد اهلل ،واب ُن إسحاق ـ عن ناف ٍع به نحوه.
ٍ
ُ
النبي َ Hج َم َع بين
النبي  Hبلفظَّ :
«أن َّ
وقد خالف سفيان ب ُن بشر؛ فرواه عن مالك ،عن ناف ٍع به مرفو ًعا إلى ِّ
والع َش ِ
ب ِ
المغرِ ِ
اء يف َلي َل ٍة َمطِ َير ٍة» ،روايته عند ضياء الدين المقدسي يف المنتقى من مسموعاته بمرو ،كما يف األصل الخطي (ق 37ب).
َ
ٍ
ٍ
َّ
ُ
ُ
ُ
الحفاظ أصحاب الموطأ عنه.
نص عليه الحافظ اب ُن رجب يف فتح الباري ( ،)90 / 3والمحفوظ عن مالك رواية ُ
وهم ،فيما َّ
ورفعه ٌ
ِ
ٍ
ٌ
جرحا وال تعديال ،وقد حدَّ ث به
الطحاوي يف مغاين األخيار ،ولم يحك فيه
مجهول ،ترجمه
األسدي،
أما سفيان هذا ،فهو اب ُن بشر
ً
ُّ
ُّ
ِ
ٌ
جرحا وال تعديال.
أيضا ،ترجمه
عنه محمدُ ب ُن رزيق ،وهو
مجهول ـ ً
الدارقطني يف المؤتلف والمختلف ،ولم يحك فيه ً
ُّ
((( انظر :الصالة وحكم تاركها البن القيم (ص.)121
((( المصدر السابق.
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يؤ ِّكدُ هذا صنيعه  Hيف مرض موته الذي تويف فيه.

النبي َ Hم َر َض ُه ا َّل ِذي
ففي الصحيحين من حديث عائشة  Jقالتَ « :ل َّما َمرِ َض ُّ
م َ ِ ِ
الصالةَُ ،ق َالُ :م ُروا َأ َبا َب ْكرٍ َف ْل ُي َص ِّل بِالن ِ
َّاس...الحديث ،وفيهَ :فخَ َر َج َأ ُبو َب ْكرٍ َف َص َّلى،
ات فيه َف َح َض َر ْت َّ
َ
َف َو َجدَ النَّبِي ِ Hم ْن َن ْف ِس ِه ِخ َّف ًة(َ ،)1فخَ َر َج ي َها َدى َب ْي َن َر ُج َل ْي ِن ك ََأنِّي َأ ْن ُظ ُر ِر ْج َل ْي ِه تَخُ َّط ِ
ان ِم َن
ُ
ُّ
الو َجعَِ ،ف َأ َرا َد َأ ُبو َب ْكرٍ َأ ْن َيت ََأ َّخ َرَ ،ف َأ ْو َم َأ إِ َل ْي ِه ال َّنبِ ُّي َ Hأ ْن َمكَان َ
َكُ ،ث َّم ُأتِ َي بِ ِه َحتَّى َج َل َس إِلى
َ
َجنْبِ ِه »...الحديث(.)2
ِ
الر ُج َل ْي ِن ُمتَمايِالً يف َم ْشيِ ِه من شدَّ ة
«ي َها َد َ
ى» أيَ :ي ْعتَمدُ على َّ
قال الحافظ ابن حجر« :قولهاُ :
الضعف ،وقولها« :تَخُ َّطان» أي :لم يكن يقدر على تمكينهما من األرض» ا هـ المقصود من كالمه(.)3

فهو ٌ
ظاهر على تأك ُِّد جماعة المسجد وعظم شأهنا يف اإلسالم؛ ذلك أنه  Hحرص
دليل
ٌ

على شهود هذه الجماعة ،حتى يف حال المرض التي ُيعذر المر ُء فيه.

الر ُج َل ِ
ين،
فلو كانت الجماعة يف البيت قائم ًة مقامها الكتفى  Oبأدائها يف بيته مع هذين َّ
تجشم المجيء وهو هبذه الحالة من المرض إلى المسجد ،وقد قام مقامه أبو ٍ
ولما َّ
بكر يف إمامة الناس،

عمه العباس وعلي بن أبي طالب بحمله إلى المسجد.
ولما َّ
الر ُجلين ،وهما ُّ
شق على هذين َّ

قال اب ُن أبي ُصفرة(« :)4يف الحديث من الفقه :أنه  Hر َّغب ُأ َّمته يف شهود الجماعات؛

لما لهم فيها من عظيم األجر؛ ولئالَّ َيعذر أحدٌ منهم نفسه يف التخلف عنها ما أمكنه وقدر عليها؛ إذ لم

يعذر نفسه  ،Oولم ُي ِّ
رخص لها يف حال عجزه عن االستقالل على قدميه مع علمه أن اهلل

قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ،وبذلك عمل السلف الصالحون»(.)5
((( ِ
«الخ َّفةُ» ـ بكسر الخاء :ضدُّ ال ِّثقل ،والمراد :وجد من بدنه نشا ًطا.
انظر :لسان العرب ( ،112 / 5مادة :خفف).

((( صحيح البخاري ( 236 / 1رقم  )633وصحيح مسلم ( 311 / 1رقم .)418
((( فتح الباري (.)200 / 2

وسماه المختصر النصيح ،ثم شرحه بعد ذلك
المالكي ،اختصر صحيح البخاري،
ب ب ُن أبي ُصفرة
المه َّل ُ
َّ
((( هو القاضي أبو القاسم ُ
ُّ
شرحا ق ِّي ًما ،تويف سنة  436هـ ،وقيل غير ذلك.
ً
انظر :ترتيب المدارك ((،)751 / 4السير )579 / 17
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((( انظر :شرح ابن بطال على صحيح البخاري (.)289 / 2

الحض على شهود الجماعة ،والمحافظة عليها»(.)1
وكذا قال اب ُن ب َّطال« :المراد هبذا الحديث
ُّ

ص يف تركها»(.)2
وكذا قال الحافظ اب ُن حجر« :فيه تأكيدُ َأ ْم ِر الجماعة ،وإن كان المرض ُي َر ِّخ ُ

الدليل َّ
الثامن:

ٍ
ما ثبت عن عبد اهلل ِ
«م ْن َس َّر ُه َأ ْن َي ْل َقى اهللَ َغدً ا ُم ْس ِل ًما
بن مسعودIعند مسلم وغيره أنه قالَ :
ِ
َف ْليحافِ ْظ ع َلى ه ُؤال َِء الص َلو ِ
ات َح ْي ُ
الهدَ ىَ ،وإِن َُّه َّن
ث ُينَا َدى بِ ِه َّن؛ َفإِ َّن اهللَ َش َر َع لنَبِ ِّيك ُْم ُ Hسن ََن ُ
َّ َ
َ َ
ُ َ
ِ
ِ
المتَخَ ِّل ُ
ف يف َب ْيتِ ِه َلت ََر ْكت ُْم ُس َّن َة َنبِ ِّيك ُْمَ ،و َل ْو
م ْن ُسن َِن ُ
الهدَ ىَ ،و َل ْو َأ َّنك ُْم َص َّل ْيت ُْم يف ُب ُيوتك ُْم ك ََما ُي َص ِّلي َه َذا ُ
ِِ
تَر ْكتُم سنَّ َة َنبِيكُم َل َض َل ْلتُم ،وما ِمن رج ٍل ي َت َطهر َفيح ِسن ال ُّطهورُ ،ثم يع ِمدُ إِلى مس ِ ٍ ِ
الم َس ِ
اج ِد،
ْ َ َ ْ َ ُ َ َّ ُ ُ ْ ُ ُ َ َّ َ ْ
جد م ْن َهذه َ
َ ْ
ِّ ْ
َ ْ ُ
ٍ
وها َح َس َنةًَ ،و َي ْر َف ُع ُه بِ َها َد َر َجةًَ ،و َي ُح ُّط َع ْن ُه بِ َها َس ِّي َئةًَ ،و َل َقدْ َر َأ ْي ُتنَا َو َما َيتَخَ َّل ُ
ف
َب اهللُ َل ُه بِك ُِّل َخ ْط َوة َيخْ ُط َ
إِالَّ َكت َ
ِ
َعن َْها إِالَّ ُمنَافِ ٌق َم ْع ُلو ُم النِّ َف ِ
الر ُج َل ِ
الص ِّ
ف»(.)3
اقَ ،و َل َقدْ ك َ
ين َحتَّى ُي َقا َم يف َّ
الر ُج ُل ُي ْؤتَى بِه ُي َها َدى َب َ
ين َّ
َان َّ
ويف ولفظ عند النسائيَ « :ف ْليحافِ ْظ ع َلى ه ُؤال َِء الص َلو ِ
ات الخَ ْم ِ
س َح ْي ُ
ث ُينَا َدى بِ ِه َّن »(.)4
َّ َ
َ َ
ُ َ
ويف ٍ
ب ِمنْك ُْم َأ َحدً ا إِالَّ َل ُه َم ْس ِ
جدٌ ُي َص ِّلي فِ ِيه يف َب ْيتِ ِهَ ،ف َل ْو َص َّل ْيت ُْم يف
لفظ عنده ً
«وإِنِّي الَ َأ ْح َس ُ
أيضاَ :
ُب ُيوتِك ُْم َوت ََر ْكت ُْم َم َس ِ
اجدَ ك ُْم َلت ََر ْكت ُْم ُسنَّ َة َنبِ ِّيك ُْم َو َل ْو ت ََر ْكت ُْم ُسنَّ َة َنبِ ِّيك ُْم َل َض َل ْلت ُْم»(.)5
ويف ٍ
لفظ آخر عند مسلم قالَ « :ل َقدْ َر َأ ْي ُتنَا َو َما َيتَخَ َّل ُ
الصال َِة إِالَّ ُمنَافِ ٌق َقدْ ُع ِل َم نِ َفا ُق ُهَ ،أ ْو
ف َع ِن َّ
ِ
ين َر ُج َل ِ
الصالَةََ - ،و َق َال :إِ َّن َر ُس َ
َان ا ْل َمرِ ُ
َمرِ ٌ
ول اهلل ِ H
يض ،إِ ْن ك َ
ين َحتَّى َي ْأت َي َّ
يض َل َي ْمشي َب َ
ِ
الم ْس ِ
ج ِد ا َّلذي ُي َؤ َّذ ُن فِ ِيه »(.)6
الهدَ ىَ ،وإِ َّن م ْن ُسن َِن ُ
َع َّل َمنَا ُسن ََن ُ
الهدَ ى َّ
الصالَ َة يف َ
واالستدالل به للمسألة من أوجه:

األولَّ :
أمرا بالمحافظة على الجماعة لهذه الصلوات الخمس حيث ُينادى لها يف المسجد؛
َّ
أن فيه ً
فإنَّه  Iقال« :من سره َأ ْن ي ْل َقى اهلل َغدً ا مس ِلما َف ْليحافِ ْظ ع َلى ه ُؤال َِء الص َلو ِ
ات ـ ويف ٍ
لفظَ « :ع َلى
َّ َ
َ َ
ُ ْ ً ُ َ
َ
َ ْ َ َّ ُ َ
((( المصدر السابق.

((( فتح الباري (.)200 / 2

((( صحيح مسلم ( 435 / 1رقم .)654
((( المجتبى ( 108 / 2رقم .)849

((( المصدر السابق.

((( الصحيح حديث رقم (.)654
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ِ
ه ُؤال َِء الص َلو ِ
ات الخَ ْم ِ
س» ـ َح ْي ُ
الهدَ ىَ ،وإِن َُّه َّن ِم ْن
ث ُينَا َدى بِ ِه َّن؛ َفإِ َّن اهللَ َش َر َع لنَبِ ِّيك ُْم ُ Hسن ََن ُ
َّ َ
َ
الهدَ ى»،
ُسن َِن ُ

أمر له حكم الرفع؛ فإنه  Iع َّلل بع َّل ٍة تقتضي ذلك؛ قالَ « :فإِ َّن اهللَ َش َر َع لِ َنبِ ِّيك ُْم
وهو ٌ
ِ
الهدَ ى» ،ويف لفظ« :إِ َّن َر ُس َ
ول اهلل ِ َ Hع َّل َمنَا ُسن ََن
الهدَ ىَ ،وإِن َُّه َّن م ْن ُسن َِن ُ
ُ Hسن ََن ُ
ِ
الم ْس ِ
ج ِد ا َّلذي ُي َؤ َّذ ُن فِ ِيه».
الهدَ ىَ ،وإِ َّن م ْن ُسن َِن ُ
ُ
الهدَ ى َّ
الصالَ َة يف َ
ومعلو ٌم أن قول الصحابي ( :من السنَّة كذا) مما له حكم الرفع.

()1

ُ
واألصل يف األمر الوجوب ما لم يصرفه صارف ،كما هو معلو ٌم من قواعد الشريعة ،وال صارف

له ،بل :ما تقدَّ م من النصوص يؤ ِّيده ويؤكده ،فاقتضى ذلك وجوب شهود الجماعة لهذه الصلوات يف
المسجد.

ٍ
««ح ُ
مكان ،أي :فل ُيحافظ عليها يف المكان الذي
ف
يث»َ :ظ ْر ُ
قال الشيخ ابن عثيمين َ :V

ُينَا َدى لها فيه»(.)2

ِ
الم ْس ِ
الوجه الثاينَّ :
ج ِد ا َّلذي ُي َؤ َّذ ُن فِ ِيه » مع
«وإِ َّن م ْن ُسن َِن ُ
الهدَ ى َّ
أن يف قوله َ :I
الصالَ َة يف َ
ِ
المتَخَ ِّل ُ
ف يف َب ْيتِ ِه َلت ََر ْكت ُْم ُسنَّ َة َنبِ ِّيك ُْم» ويف لفظَ « :ف َل ْو
قولهَ :
«و َل ْو َأ َّنك ُْم َص َّل ْيت ُْم يف ُب ُيوتك ُْم ك ََما ُي َص ِّلي َه َذا ُ
َص َّل ْيت ُْم يف ُب ُيوتِك ُْم َوت ََر ْكت ُْم َم َس ِ
اجدَ ك ُْم َلت ََر ْكت ُْم ُسنَّ َة َنبِ ِّيك ُْم» وص ًفا للمتخ ِّلف عن جماعة المسجد لهذه
ٌ
النبي .H
الصلوات بأنه تارك لسنَّة ِّ

تحرم مخالفتها ،ال مطلق السنَّة التي يثاب فاعلها وال
ومراده بها :سنَّته  Hوطريقته التي ُ
«و َل ْو ت ََر ْكت ُْم ُسنَّ َة َنبِ ِّيك ُْم َل َض َل ْلت ُْم».
يعاقب تاركها؛ بدليل أنه قال عقب ذلكَ :
فاقتضى ذلك وجوب امتثال سنته  Hبشهود هذه الجماعة يف المسجد ،وتحريم
ال ٍ
التخ ُّلف عنها إ َّ
لعذر شرعي.
الوجه الثالث :أنه  Iوصف المتخ ِّلف عن هذه الجماعة بوصفين اقتضيا أن يكون تخ ُّلفه
ِ
عن ٍ
ٍ
واجب ٍ
المتَخَ ِّل ُ
ف يف َب ْيتِ ِه َلت ََر ْكت ُْم ُسنَّ َة
أمر
حتم ،قالَ :
«و َل ْو َأ َّنك ُْم َص َّل ْيت ُْم يف ُب ُيوتك ُْم ك ََما ُي َص ِّلي َه َذا ُ

((( انظر للمسألة :ألفية الحديث مع شرحها فتح المغيث ()194 / 1
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((( مجموع فتاواه (.)20 / 15

ف َعن َْها إِالَّ ُمنَافِ ٌق َم ْع ُلو ُم النِّ َف ِ
«و َل َقدْ َر َأ ْي ُتنَا َو َما َيتَخَ َّل ُ
اق».
َنبِ ِّيك ُْمَ ،و َل ْو ت ََر ْكت ُْم ُسنَّ َة َنبِ ِّيك ُْم َل َض َل ْلت ُْم» ،وقالَ :

َّ
قائما
فدل ذلك على وجوب شهود هذه الجماعة يف المساجد؛ إذ لو كان أداؤها يف البيت ونحوه ً

حق هذا المتخ ِّلف عنها يف المسجد قبل أن يستعلم
مقام أدائها يف المسجد لما أطلق هذا الوصفين يف ِّ

عن حاله ،هل أ َّداها جماع ًة يف بيته أم ال.

قال العالَّم ُة ابن الق ِّيم ـ « :Vوجه الداللة :أنه جعل التخ ُّلف عن الجماعة من عالمات
ٍ
مكروه ،ومن استقرأ
مستحب ،وال بفعل
وعالمات النفاق ال تكون برتك
المنافقين المعلوم نفاقهم،
ُ
ٍّ
ٍ
«م ْن َس َّر ُه
السنة وجدها إ َّما برتك فريضة ،أو فعل ُم َح َّر ٍم ،وقد أكَّد هذا المعنى بقولهَ :
عالمات النفاق يف ُّ

وس َّم َى تاركها المص ِّلي يف
أن يلقى اهلل غدً ا
مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ُينادى َّ
بهن»َ ،
ً
للسنة التي هي طريق ُة رسول اهلل  Hالتي كان عليها ،وشريعت ُه التي شرعها
بيته ُمتخ ِّل ًفا تاركًا ُّ
السنة التي من شاء فعلها ،ومن شاء تركهاَّ ،
فإن َت ْرك ََها ال يكون ضال ً
ال ،وال من
ألُ َّمته ،وليس المراد هباُّ :
عالمات النفاق "(.)1

ِ
الر ُج َل ِ
الوجه الرابعَّ :
ين َحتَّى ُي َقا َم يف
«و َل َقدْ ك َ
الر ُج ُل ُي ْؤتَى بِه ُي َها َدى َب َ
أن يف قوله َ :I
ين َّ
َان َّ
ِ
ين َر ُج َل ِ
َان ا ْل َمرِ ُ
الص ِّ
الصالَةَ» دليالً على حرص الصحابة
ف» ،ويف لفظ« :إِ ْن ك َ
ين َحتَّى َي ْأت َي َّ
يض َل َي ْمشي َب َ
َّ

 Mعلى شهود جماعة المسجد لهذه الصلوات ،حتى يف حال المرض التي ُيعذر أحدهم فيها،
وما ذاك إ َّ
ال أنَّهم  Mقد فهموا من نصوص الشريعة وجوب شهود هذه الجماعة يف المسجد.

ِ
الر ُج َل ْي ِن ُمتَمايِالً يف َم ْشيِ ِه من شدَّ ة
«ي َها َد َ
ى»« :أي َي ْعتَمدُ على َّ
قال الحافظ ابن حجر يف بيان معنى ُ
الضعف»(.)2
َّ
وهم ال َّ
أعلم الناس بنصوص الشريعة ،بل هم حملتها المؤتمنون عليها ،وقد فهموها
شك
ُ

وعملوا هبا وفق ما أراده الشارع الحكيم قو ً
ال وعمالً.

فلو كانت الجماعة لهذه الصلوات يف البيت ونحوه قائم ًة مقامها يف المسجد الكتفى أحدهم
الر ُج َل ِ
ين الذي ُيهادى بينهما ،ولما َّ
تجشم المجيء إلى المسجد وهو
بأدائها يف بيته جماع ًة مع هذين َّ
هبذه المثابة من المرض التي ُيعذر فيها.

((( الصالة وحكم تاركها (ص .)105
((( فتح الباري (.)200 / 2
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الدليل َّ
التاسع:

()1
الم ْس ِ
ج ِد َم َع َأبي ُه َر ْي َرةَ،
ما أخرجه
مسلم من طريق أبي الشعثاء المحاربي  ،قالُ « :كنَّا ُق ُعو ًدا يف َ
ٌ
ِ
َف َأ َّذ َن الم َؤ ِّذ ُنَ ،ف َقام رج ٌل ِمن المس ِ ِ ِ
الم ْس ِ
ج ِدَ ،ف َق َال َأ ُبو
َ َ ُ
جد َي ْمشيَ ،ف َأ ْت َب َع ُه َأ ُبو ُه َر ْي َر َة َب َص َر ُه َحتَّى َخ َر َج م َن َ
َ َ ْ
ُ
هريرةََ :أما ه َذا َف َقدْ عصى َأبا ال َق ِ
اس ِم .)2(» H
ُ َ ْ َ َّ َ
َ َ َ
وهو أثر له حكم الرفع؛ لقوله َ :Iأما ه َذا َف َقدْ عصى َأبا ال َق ِ
اس ِم .)3(»H
َّ َ
َ َ َ
َّ
ٌ

ٌ
محمول
««أما هذا فقد عصى أبا القاسم »
قال القرطبي« :قول أبي هريرة يف الخارج من المسجدَّ :

ٌ
مرفوع إلى رسول اهلل H؛ بدلي ِل نسبته إليه يف معرض االحتجاج به» ا هـ(.)4
حديث
على أنه
ٌ

ووجه االستدالل به للمسألةَّ :
النبي H؛
أن أبا هريرة  Iوصف هذا َّ
الر ُجل بعصيان ِّ

كونه خرج من المسجد بعد سماع األذان.

َّ
«كأن أبا هريرة Iسمع ما يقتضي تحريم الخروج من المسجد بعد األذان،
قال القرطبي:

فأطلق لفظ المعصية عليه»(.)5

قلت :وما ذاك إ َّ
الر ُجل ترك جماعة المسجد؛ إذ لو كان ُمخ َّي ًرا بين شهود هذه الجماعة
ال كون هذا َّ

يحرم عليه حينئذ الخروج من المسجد
يف المسجد أو أداء الجماعة لهذه الصالة يف البيت ونحوه لم ُ
حاربي ،الكويف.
الم
((( هوُ :سليم بن أسود ُ
ُّ
التقريب (ص.)189

((( صحيح مسلم ( 453 / 1رقم .)655
ٍ
النخعي ،عن أشعث
شريك ـ هو:
الطيالسي ( 313 / 4برقم  )2711وأحمد ( 545 / 16برقم  )10933من طريق
وأخرجه
ُّ
ُّ
بن أبي الشعثاء ،عن أبيه أبي الشعثاء به بمثله ،وزاد يف آخره حرف التصريح برفعه إلى النبي  ،Hقالَ :
«أ َم َرنَا َر ُس ُ
ول
ِّ
اهلل ِ  Hإِ َذا س ِمعنَا النِّدَ اء أالَّ َنخْ رج ِمن المس ِ ِ
تفرد هبذا الحرف ،عالو ًة
َ
َ ْ
جد َحتَّى ن َُص ِّل َي» ،لك َّن شري ًكا سيء الحفظ ،وقد َّ
ُ َ َ َ ْ
النبي  Hمرسالً ،عند أحمد برقم (.)10934
اضطرابه فيه؛ فإنه رواه َّ
مر ًة عن المسعودي ،عن ِّ
«م ْن
وأخرج الفضل بن دكين يف الصالة (ص 191برقم  )266وأبو داود يف المراسيل (ص )18برقم ُ )25مرسل سعيد بن المسيبَ :
ِ
ِ
ِ
اج ٍة ثم َر َج َع».
َسم َع المنَادي َفخَ َر َج َف ُهو ُمنَاف ٌق ،إالَّ َر ُج ٌل َخ َر َج يف َح َ
ٍ
ِ
الرج َع َة َف ُهو ُمنَافِ ٌق»
المسج ِد ،ثم َخ َر َج
ان يف
أدر َك ُه األَ َذ ُ
لحاجة ُ
َ
وهو ال ُيرِيدُ َّ
«م ْن َ
أ َّما حديث عثمان بن عفانIعند ابن ماجهَ :
ٍ
ضعيف ،عن إسحاق بن أبي فروة ،وهو مرتوك.
فواه؛ يرويه عبد الج َّبار بن عمر األيلي ،وهو
ٌ

((( انظر :نزهة النظر (ص ،)237تدريب الراوي (.)191 / 1
((( المفهم (.)225 / 2
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يصح من أبي هريرة  Iأن يصفه هبذا الوصف قبل أن يستعلم عن حاله هل
بعد سماع النداء ،ولم َّ

سيصليها جماع ًة يف بيته أم ال.

َّ
فدل ذلك على وجوب شهود جماعة المسجد للصلوت الخمس.

فرض
السنة َّ
حق التأ ُّمل تب َّي َن له أن فِ ْع َل َها يف المساجد ٌ
قال العالَّم ُة ابن الق ِّيم " :Vومن َت َأ َّم َل ُّ
لعارض يجوز معه ترك الجمعة والجماعةَ ،فت َْر ُك حضور المسجد لغير ٍ
ٍ
عذر كرتك
على األعيان ،إال
ٍ
ألحد التخ ُّلف عن الجماعة يف
أصل الجماعة لغير عذر  ...إلى أن قال :فالذي ن َِد ْي ُن اهلل به أنه ال يجوز
المسجد إ َّ
ال من عذر"(.)1

الدليل العاشر:
اآلثار الثابتة عن الصحابة  Mالقاضية بوجوب إجابة النِّداء يف ِّ
حق َمن سمعه لشهود الجماعة

يف المسجد ،إالَّ من ُعذر.

()2

«م ْن َس ِم َع النِّدَ ا َء ِم ْن ِج َير ِ
الم ْس ِ
فقد ثبت ذلك عن علي ِ
ٍ
ج ِد ـ َو ُه َو
بن أبي
ان َ
طالب  Iأنه قالَ :
ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ح ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
المنَادي ُينَادي
ب َفالَ َصالَ َة َل ُه» ،ويف لفظَ « :م ْن ك َ
يح م ْن َغ ْيرِ ُع ْذ ٍر ـ َف َل ْم ُيج ْ
َص ٌ
الم ْسجد َف َسم َع ُ
َان َج َار َ
ار المس ِ ِ
ِ
َف َلم ي ِ ِ
ٍ
الم ْس ِ
ج ِدَ ،ف ِق َ
يل َل ُهَ :و َم ْن
جد إِالَّ يف َ
ج ْب ُه م ْن َغ ْيرِ ُع ْذ ٍر َفالَ َصالَ َة َل ُه» ،ويف لفظ « :الَ َصالَ َة ل َج ِ َ ْ
ْ ُ
الم ْس ِ
ج ِد؟ َق َال :من سمع النِّداء »(.)3
َج ُار َ
مسعود  Iأنه قال« :من س ِمع المن ِ
ٍ
َاديُ ،ث َّم َل ْم ُي ِ
أيضا ـ عن ِ
ابن
ب ِم ْن َغ ْيرِ ُع ْذ ٍر َفالَ
وثبت ـ ً
ج ْ
َ ْ َ َ ُ
َصالَ َة َل ُه»(.)4
أيضا ـ عن أبي موسى األشعري  Iأنه قال« :من س ِمع المن ِ
َاديُ ،ث َّم َل ْم ُي ِ
ج ْب ُه ِم ْن َغ ْيرِ
وثبت ـ ً
َ ْ َ َ ُ

ُع ْذ ٍر َفالَ َصالَ َة َل ُه»(.)5

((( الصالة وحكم تاركها (ص . )122

((( تقدَّ مت اإلشارة يف مقدِّ مة البحث إلى َّ
مجر ًدا من مكرب الصوت.
أن الضابط يف سماع النداء ،هو :سماع أذان المؤ ِّذن باإلذن َّ

والدارقطني ( 420 / 1برقم ،)3
((( أخرجه عبد الرزاق ( 498 / 1برقم  ،)1916 ،1915واب ُن أبي شيبة ( 345 / 1برقم ،)3488
ُّ
والبيهقي (.)57 / 3
((( أخرجه اب ُن أبي شيبة يف مصنَّفه ( 345 / 1برقم .)3486
((( أخرجه ابن أبي شيبة يف مصنَّفه (  345 /برقم .)3482
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ِ
أيضا ـ عن ابن ع َّب ٍ
ب َفالَ َصالَ َة َل ُه إالَّ ِم ْن ُع ْذ ٍر»(.)1
وثبت ـ ً
«م ْن َسم َع النِّدَ ا َء َف َل ْم ُي ِج ْ
اس  Lأنه قالَ :

ِ
ب َف َل ْم ُي َر ْد َخ ْي ًرا َو َل ْم ُي َر ْد بِ ِه»(.)2
وثبت ـ ً
«م ْن َسم َع النِّدَ ا َء َف َل ْم ُي ِج ْ
أيضا ـ عن عائشة  Jأهنا قالتَ :
آثار صريح ٌة يف وجوب إجابة النِّداء لشهود الجماعة يف المسجد للصلوات الخمس؛ إذ لو
فهي ٌ

معنى،
الر ُج ُل ُمخ َّي ًرا بين شهود هذه الجماعة يف المسجد أو إقامتها يف البيت لما كان لهذه األلفاظ ً
كان َّ
معنى.
أيضا ـ
ولما كان الشرتاط ال ُعذر يف عدم إتيان الجماعة ـ ً
ً

قال ابن المنذر « :Vاألخبار المذكورة يف باب الرخصة يف التخ ُّلف عن الجماعة ألصحاب
ال ُع ْذ ِر ُّ
تدل على فرض الجماعة على من ال ُع ْذ َر له؛ إذ لو كان حال ال ُع ْذ ِر ،وغير حال ال ُع ْذ ِر سواء ،لم
معنى»(.)3
يكن للرتخيص يف التخ ُّلف عنها يف أبواب ال ُع ْذ ِر ً

وقال العالَّم ُة اب ُن الق ِّيم « :Vهذا وغيره ُّ
يدل على َّ
أن اإلجابة عند الصحابة هي حضور
وأن المتخ ِّلف عنها غير م ِ
ج ْي ٍ
الجماعةَّ ،
ب ،فيكون عاص ًيا»(.)4
ُ

وقال العالمة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ « :Vالجماعة واجب ٌة على األعيان ،وال
ُي َ
عذ ُر عن فِ ْعلِ َها جماع ًة يف المسجد إال من عذره الشرع»(.)5
واجب من واجبات الدين»(.)6
وقال يف موض ٍع آخر« :وأداؤها جماع ًة يف المساجد
ٌ

الدليل احلادي عشر:

ٍ
ما ثبت عن بعض الصحابة  Mمن تط ُّل ِ
مسجد آخر إذا فاتتهم الجماعة يف مساجد
ب جماعة

أقوامهم ،أو إعادة الجماعة يف المسجد نفسه.

((( أخرجه عبد الرزاق يف مصنَّفه ( 479 / 1برقم  )1914واب ُن أبي شيبة يف مصنَّفه ( 345 / 1برقم .)3483

((( أخرجه عبد الرزاق يف المصنَّف ( 498 / 1برقم  )1917واب ُن أبي شيبة يف مصنَّفه ( 345 / 1برقم .)3485
نص عليه أئمة النقد .انظر:
و ُيروى ُ
النبي  ،Hوال يصح رفعها ،وإنما هي موقوفة على رواهتا ،فيما َّ
بعض هذه اآلثار مرفو ًعا إلى ِّ
الكربى للبيهقي  ،57 / 3فتح الباري البن رجب ()8 / 4

((( األوسط (.)149 / 4

((( الصالة وحكم تاركها (ص . )99
((( مجموع فتاواه (. )264 / 2
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بن اليم ِ
الصالَ ُة يف َم ْس ِ
ج ِد َق ْو ِم ِه ُي َع ِّل ُق َن ْع َل ْي ِه َو َي َّتبِ ُع
ان«Iأ َّن ُه ك َ
َان إِ َذا َفا َت ْت ُه َّ
فقد َّ
صح عن ُح َذ ْي َف َة ِ َ َ
الم َس ِ
اجدَ ؛ َحتَّى ُي َص ِّل َي َها يف َج َما َع ٍة»(.)1
َ

ِ
وثبت عن أنس بن مالك  Iأ َّن ُه َد َخ َل مس ِ
الصبحِ َ ،ف َق َال « :أصليتم؟
جد بني رفاعة يف َصالة ُّ
َ ْ
ثم َص َّلى بِ َأ ْص َحابِ ِه»(.)2
قالوا :نعمَ ،فأمر رجالً َفأ َّذن َوأ َقامَّ ،
صح عن األسود بن يزيد النخعي ـ َ :V
َان
وثبت ذلك ـ ً
«أ َّن ُه ك َ
أيضا ـ عن بعض التابعين ،فقد َّ
إِ َذا َفا َت ْته الصالَ ُة يف مس ِ ِ ِ ِ
ب إِلى َم ْس ِ
أيضا ـ عن سعيد بن جبير نحو فعله(.)4
ج ٍد َغ ْيرِ ِه»( ،)3وثبت ـ ً
جد َق ْومه َذ َه َ
ُ َّ
َ ْ

اآلثار وغيرها ٌ
دليل على َّ
أن السلف الصالح من لدن الصحابة  Mقد فهموا من
فهذه
ُ

نصوص الشريعة َّ
أن مقصود الشارع الحكيم من األمر بإجابة النِّداء للصلوات الخمس هو شهود
جماعة المسجد؛ إذ المسجد هو ُّ
محل إقامة الجماعة لهذه الصلوات.

وأعلمهم بمراد الشارع؛ فاقتضى ذلك وجوب شهود هذه الجماعة لهذه
وهم أفق ُه الناس،
ُ
الصلوات يف مح ِّلها.
البخاري  ،Vكما تقدَّ م من صنيعه ،فإنه حين ترجم يف صحيحه:
وهذا هو الذي فهمه اإلما ُم
ُّ
الع َش ِ
( باب وجوب صالة الجماعة) ساق يف الرتجمة َأ َثر الحسن البصري « :إِ ْن منَع ْته ُأمه ع ِن ِ
اء يف
َ َ ُ ُّ ُ َ
َ
الج َما َع ِة َش َفق ًة َفالَ ُيطِ ْع َها»(.)5
َ
قال الحافظ ابن حجر« :ي ِ
ف من عادته أنه يستعمل اآلثار
شع ُر بكونه ُيريِدُ أنه وجوب َع ْي ٍن؛ لما ُع ِر َ
ُ

يف الرتاجم لتوضيحها ،وتكميلها ،وتعيين أحد االحتماالت يف حديث الباب»(.)6

أيضا( :باب فضل صالة الجماعة) أورد يف الرتجمة هذا األثر عن أنس ،وأثر
وحين ترجم فيه ـ ً

األسود النخعي ،وأراد بذلك اإلشارة إلى َّ
مقصور على من َج َّم َع يف
أن الفضل الوارد يف أحاديث الباب
ٌ
((( تقدَّ م عزوه يف الدليل الثالث.

أيضا.
((( تقدَّ م ً
أيضا.
((( تقدَّ م ً

((( أخرجه ابن أبي شيبة يف مصنَّفه ( 205 / 2برقم .)6045

((( تقدَّ م عزوه يف الدليل الثاين.
((( فتح الباري (.)164 / 2
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المسجد دون من َج َّم َع يف بيته مثالً؛ َّ
لجمع األسو ُد يف مكانه،
ألن التجميع لو لم يكن ُم ًّ
ختصا بالمسجد َّ
ٍ
أنس إلى مسجد بني ِرفاعة»(.)1
ولم ينتقل إلى مسجد آخر لطلب الجماعة ،ولما جاء ٌ

وقال العالَّم ُة اب ُن القيم  Vعن حديث أبي هريرة السالف يف قصة األعمى« :فهذا وغيره ُّ
يدل

على َّ
أن اإلجابة عند الصحابة هي حضور الجماعة»(.)2

أخي القارئ الكريم ،هذه النصوص من الكتاب والسنة واآلثار عن الصحابة وغيرهم هي جملة

َدل به للمسألةَّ ،
ما يمكن أن ُيست َّ
ولعل فيها الكفاية ـ إن شاء اهلل ـ لطالب الحق ،وص َّلى اهلل وس َّلم على

عبده ورسوله نبينا محمد ،وعلى آله وصحبه أجمعين.

((( انظر :المصدر السابق (.)171 / 2
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((( الصالة وحكم تاركها (ص .)99

A
ُ
يسر لي إتمام
تتم الصالحات ،وبتيسيره
تسهل الصعوبات؛ ذلك أنه سبحانه َّ
الحمد هلل الذي بنعمه ُّ

خالصا
هذا البحث ،وو َّفقني إلعداده ،وأرجوه سبحانه أن أكون ُو ِّفقت فيه لما ُيرضيه ،وأن يجعله
ً

لوجهه الكريم.

توص ُ
لت إليها ،وهي:
قي َد أبرز نتائجه اليت َّ
ويف خامتة البحث حيسن بي أن أُ ِّ
الركن الثاين من أركان اإلسالم.
عظم شأن الصالة يف اإلسالم؛ إذ هي ُّ

فضل صالة الجماعة ،وعظم منـزلتها يف اإلسالم.
أهنا إنما ُشرعت لمقاصد ِ
وح َك ٍم عظيمة.

َّ
أن نصوص الكتاب والسنَّة قاضية بوجوب شهود الجماعة للصلوات المفروضة يف
المساجد؛ ذلك َّ
أن المساجد بيوت اهلل التي أمر أن ُترفع و ُيذكر فيها اسمه.

ال ٍ
أنَّه ال يجوز التخ ُّلف عن هذه الجماعة يف المساجد مع سماع النداء لها إ َّ
شرعي،
لعذر
ٍّ
كالخوف والمرض.

أن التخ ُّلف عنها من غير ٍ
َّ
شرعي عالمة من عالمات النفاق.
عذر
ٍّ

النبي  Hوصحابته األبرار على أدائها يف المساجد حتى يف حالة المرض
حرص ِّ
التي ُيعذر أحدهم فيها؛ لعظم منزلة الصالة يف قلوهبم.

أن المسجد يف لغة العرب هو ُّ
كل موضع للصالة ،أما يف االصطالح الشرعي فهو ما ق َّيده
العرف بالمكان المهيأ للصالة.

َّ
المجرد من ُمك ِّبر الصوت ،وهو
أن الضابط يف سماع النداء للصالة هو ما كان بصوت المؤذن
َّ
ٍ
مكان مرتفعٍ ،وال يوجد موانع أو حواجز تحجب صوته.
يف
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أو ً
ال :املصادر واملراجع املطبوعة:
القرآن الكريم.
1.1إحكام األحكام شرح عمدة األحكام ،لتقي الدين محمد بن علي بن دقيق العيد ،نشر دار
الكتاب العربي ،بيروت ،ط .األولى ،عام  1399هـ.

2.2إرواء الغليل يف تخريج أحاديث منار السبيل ،للشيخ محمد ناصر الدين األلباين ،عناية محمد
زهير الشاويش ،نشر المكتب اإلسالمي ،بيروت ،ط .الثانية 1405 ،هـ.

3.3أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن ،للشيخ محمد األمين الشنقيطي ،عناية الشيخ بكر أبو
زيد ،نشر دار عالم الفوائد ،مكة ،ط .األولى  1426هـ.

4.4إعالم الساجد بأحكام المساجد ،للزركشي ،تحقيق مصطفى المراغي ،نشر المجلس األعلى
للشؤون اإلسالمية يف القاهرة ،ط عام  1431هـ.

5.5إعالم الموقعين عن رب العالمين ،البن القيم ،تحقيق أحمد زغبي ،نشر دار األرقم ،بيروت،
ط .األولى  1418هـ.

6.6اإلمداد شرح زاد المستقنع ،للشيخ صالح بن فوزان الفوزان ،نشر الرئاسة العامة للبحوث
العلمية واإلفتاء ،الرياض ،ط .الثانية  1433هـ.

7.7اإلنصاف يف معرفة الراجح من الخالف ،لعالء الدين المرداوي ،تحقيق محمد حامد فقي،
ط .األولى  1375هـ.

8.8األوسط يف السنن واإلجماع واالختالف ،ألبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري،
تحقيق خالد إبراهيم السيد ،نشر دار الفالح ،ط 1430 ،1هـ.

البزار ،تحقيق د .محفوظ
9.9البحر َّ
الزخار المعروف بمسند البزار ،ألبي بكر أحمد بن عمرو َّ
الرحمن زين اهلل ،نشر مكتبة العلوم والحكم بالمدينة النبوية ،ط .عام  1424هـ.
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1010بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،ألبي بكر بن مسعود الكاساين ،عناية ونشر دار الفكر للطباعة
والنشر ،بيروت ،ط 1417 ،1هـ .

َّ
المهذب ،ألبي الحسين يحيى بن أبي الخير العمراين ،تحقيق قاسم محمد
1111البيان شرح
النوري ،نشر دار المنهاج بجدة ،ط 1428 ،2هـ .

عواد
1212تاريخ مدينة السالم ،ألبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي ،تحقيق د .بشار َّ
معروف ،نشر دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ،ط 1422 ،1هـ .

1313تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي ،للسيوطي ،تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف ،نشر
مكتبة الرياض الحديثة ،ط .األولى 1423 ،هـ.

الجراعي الصالحي ،تحقيق فيصل
1414تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد ،لتقي الدين ُ
العلي ،نشر دار النوادر يف لبنان ،ط .األولى  1431هـ.

1515ترتيب المدارك وتقريب المسالك ،للقاضي عياض ،تحقيق د .عمر علي ،نشر مكتبة الثقافة
الدينية ،مصر ،ط .األولى  1430هـ.

1616التعريفات ،للجرجاين ،تحقيق د .عبد الرحمن عميرة ،نشر عالم الكتب ،بيروت ،ط .األولى،
 1416هـ.

1717تعظيم قدر الصالة ،ألبي عبد اهلل محمد بن نصر المروزي ،تحقيق أبي مالك كمال بن السيد
سالم ،نشر مكتبة العلم بالقاهرة.

1818تغليق التعليق على صحيح البخاري ،ألبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالين ،تحقيق
سعيد بن عبد الرحمن القزقي ،نشر المكتب اإلسالمي ،ط 1420 ،2هـ .

1919تفسير سورة النور ،للشيخ ابن عثيمين ،عناية ونشر مؤسسة الشيخ ابن عثيمين ،عنيزة ،ط.
األولى 1436هـ.

2020تفسير ابن جرير الطبري = جامع البيان يف تأويل القرآن.
2121تفسير ابن سعدي = تيسير الكريم الرحمن.

217

2222تفسير الشوكاين = فتح القدير.

2323تفسير القرآن العظيم مسندً ا عن رسول اهلل  Hوالصحابة والتابعين ،ألبي محمد

عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ،تحقيق أسعد محمد الط ِّيب ،نشر مكتبة مصطفى نزار
الباز ،مكة المكرمة ،ط 1417 ،1هـ.

2424تفسير القرآن العظيم ،ألبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي ،تحقيق ونشر دار إحياء الرتاث
العربي ،بيروت ،ط 1417 ،1هـ .
2525تفسير القرطبي = الجامع يف أحكام القرآن.

2626تقريب التهذيب ،ألبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالين ،تحقيق عادل ُمرشد ،نشر
مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ط 1416 ،1هـ .

2727التلخيص الحبير يف تخريج أحاديث الرافعي الكبير ،ألبي الفضل أحمد بن علي بن حجر
العسقالين ،عناية عبد اهلل هاشم اليماين ،نشر دار المعرفة ،بيروت.

2828تيسير الكريم الرحمن يف تفسير كالم المنان ،للشيخ ابن سعدي ،تحقيق محمد النجار ،نشر
مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ط .عام  1415هـ.

2929الجامع ألحكام القرآن ،للقرطبي ،تحقيق ونشر دار ابن حزم للنشر ،بيروت ،ط .األولى ،عام
 1425هـ.

3030جامع البيان يف تأويل القرآن ،ألبي جعفر ابن جرير الطربي ،نشر مكتبة الباز ،مكة ،ط .األولى
عام  1412هـ.
3131جامع الترمذي = الجامع المختصر من السنن عن رسول اهلل  ،Hألبي عيسى
الرتمذي .

3232الجامع الصحيح المختصر المسند من حديث رسول اهلل  Hوسننه وأيامه ،ألبي

عبد اهلل محمد بن إسماعيل البخاري ،عناية ونشر المكتبة السلفية بالقاهرة ،ط 1400 ،1هـ .

3333الجامع المختصر من السنن عن رسول اهلل  Hومعرفة الصحيح والمعلول وما
كان عليه العمل ،ألبي عيسى محمد بن عيسى الرتمذي ،تحقيق الشيخ أحمد شاكر ،نشر دار
إحياء الرتاث العربي ،بيروت.
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3434حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،تحقيق محمد عليش ،نشر دار الفكر ،بيروت ،لبنان،
ط .عام  1402هـ.

المزَين ،ألبي الحسن علي بن محمد الماوردي ،تحقيق علي
3535الحاوي الكبير شرح مختصر ُ
معوض وعادل أحمد عبد الموجود ،تصوير دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط .عام
محمد َّ

1419هـ.

3636حلية األولياء ،ألبي نعيم ،نشر دار الكتاب العربي ،بيروت ،لبنان ،ط .عام  1405هـ.

حجي ،نشر دار الغرب
3737الذخيرة ،لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرايف ،تحقيق د .محمد ِّ
اإلسالمي ،تونس ،ط 1994 ،1م .

3838سنن أبي داود السجستاين ،تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ،نشر دار الفكر ،بيروت،
لبنان ،ط .األولى.

3939سنن النسائي الصغرى = المجتبى من السنن للنسائي .

4040السنن ،ألبي عبد اهلل محمد بن يزيد بن ماجه ،تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ،نشر دار الحديث
بالقاهرة ،ط 1419 ،1هـ .

4141السنن ،ألبي الحسن علي بن عمر الدارقطني ،وبحاشيته التعليق المغني على الدارقطني
ألبي الط ِّيب محمد آبادي ،نشر عالم الكتب ،بيروت ،ط 1413 ،3هـ .

4242السنن الكبرى ،ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ،تحقيق حسن عبد المنعم شلبي،
نشر مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ط 1432 ،2هـ.

4343السنن الكبرى ،ألبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ،ويف حاشيتها الجوهر النقي البن
الرتكماين ،نشر دار الفكر ،بيروت ،مصورة عن الطبعة الهندية.

4444سير أعالم النبالء ،للذهبي ،تحقيق مجموعة من الباحثين بإشراف شعيب األرنؤوط ،نشر
مؤسسة الرسالة ،بيروت ،الطبعة األولى.

4545شرح ألفية ابن مالك ،البن عقيل ،تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ،نشر دار الفكر،
دمشق ،ط .عام  1419هـ.
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4646شرح السنة للبغوي ،تحقيق شعيب األرنؤوط وزهير الشاويش ،نشر المكتب اإلسالمي،
بيروت ،الطبعة الثانية.

4747شرح صحيح البخاري ،ألبي الحسن علي بن خلف ابن ب َّطال المالكي ،تحقيق ياسر بن
إبراهيم ،نشر مكتبة الرشد ،الرياض ،ط1

4848شرح صحيح البخاري ،البن حجر = فتح الباري.

4949شرح صحيح البخاري ،البن رجب = فتح الباري.

5050شرح صحيح البخاري ،للشيخ محمد بن عثيمين ،عناية قسم التحقيق والبحث العلمي يف
المكتبة اإلسالمية بمصر ،نشر المكتبة اإلسالمية بمصر ،ط .األولى  1428هـ.

5151شرح مشكاة المصابيح ،للشيخ محمد بن عثيمين ،عناية ونشر مؤسسة الشيخ الخيرية ،عنيزة،
ط .األولى  1437هـ.

5252الشرح الممتع على زاد المستقنع ،للشيخ محمد بن عثمين ،عناية د .سليمان أبا الخيل ،د.
خالد المشيقح ،نشر مؤسسة آسام ،الرياض ،ط 1415 ،1هـ.

5353صحيح البخاري = الجامع الصحيح المسند من حديث رسول اهلل  Hوسنن
وأيامه.

5454الصحيح ،لإلمام مسلم بن الحجاج النيسابوري ،تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ،نشر دار
الحديث ،القاهرة ،ط 1418 ،1هـ.

5555الصحيح ،ألبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ،تحقيق د .محمد مصطفى األعظمي ،نشر
المكتب اإلسالمي ،بيروت ،ط 1424 ،3هـ.

5656الصحيح ،لمحمد بن ح َّبان البستي ،برتتيب عالء الدين ابن بلبان ،تحقيق شعيب األرناؤوط،
نشر مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ط 1418 ،3هـ.

5757الصالة ،ألبي نعيم الفضل بن دكين ،تحقيق صالح بن عايض الشالحي ،نشر مكتبة الغرباء
األثرية ،المدينة النبوية ،ط 1417 ،1هـ.
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5858الصالة ،وحكم تاركها لشمس الدين ابن القيم ،تحقيق مصطفى العدوي ،نشر دار ابن رجب،
القاهرة ،ط .األولى  1423هـ.

5959الضعفاء ،ألبي عبد اهلل محمد بن إسماعيل البخاري ،تحقيق محمد إبراهيم زايد ،نشر دار
المعرفة ،بيروت ،ط 1406 ،1هـ.

6060طرح التثريب يف شرح التقريب ،ألبي الفضل العراقي ،وابنه أبي ُزرعة العراقي ،عناية عبد
القادر محمد علي ،تصوير دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط ،1عام  1421هـ.

6161العدَّ ة شرح العمدة ،البن العطار الشافعي ،تحقيق نظام يعقوبي ،نشر دار البشائر اإلسالمية،
بيروت ،ط .األولى 1427 ،هـ.

6262العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ،ألبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي،
معوض وعادل عبد الموجود ،تصوير دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط،1
تحقيق علي َّ
1417هـ.

ٍ
حاتم الرازي ،تحقيق فريق من الباحثين بإشراف
6363العلل ،ألبي محمد عبد الرحمن بن أبي
د .سعد الحم ِّيد ود .خالد الجريسي ،ط 1427 ،1هـ.

6464العلل الواردة يف األحاديث ،ألبي الحسن علي بن عمر الدارقطني ،الجزء الذي ح َّققه
د .محفوظ الرحمن زين اهلل السلفي ،نشر دار طبية بالرياض ،ط،1

6565العلل الواردة يف األحاديث ،ألبي الحسن علي بن عمر الدارقطني ،الجزء الذي ح َّققه محمد
بن صالح الدباسي ،نشر دار التدمرية بالرياض ،ط 1428 ،2هـ .

البزاز البغدادي ،تحقيق طه علي
6666غرائب مالك بن أنس ،ألبي الحسن محمد بن المظفر َّ
أبو سريح ،نشر دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ،ط 1998 /1م.

6767الفتاوى ،لشيخ اإلسالم تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيم َّية ،جمع وترتيب الشيخ
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ،طبعة عام  1418هـ .

6868الفتاوى الكبرى ،لشيخ اإلسالم ابن تيمية ،تحقيق محمد عبد القادر عطا ،نشر دار الكتب
العلمية ،بيروت ،ط 1408 ،1هـ.
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6969فتاوى سماحة شيخ عبد العزيز بن عبد اهلل ابن باز ،جمع وترتيب د .عبد اهلل الطيار ،نشر دار
الوطن ،الرياض ،ط 1416 ،1هـ.

7070فتاوى نور على الدرب ،للشيخ ابن باز ،عناية د .محمد الشويعر ،نشر الرئاسة العامة للبحوث
العلمية واإلفتاء ،الرياض ،ط .األولى  1430هـ.

7171فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،ألبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي،
تحقيق طارق بن عوض اهلل بن محمد ،نشر دار ابن الجوزي بالرياض ،ط 1425 ،3هـ .

7272فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،ألبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقالين ،عناية
محمد فؤاد عبد الباقي ،نشر مكتبة دار السالم بالرياض ،ط 1418 ،1هـ .

7373فتح القدير للشوكاين ،تحقيق هشام بخاري وخضر عكاري ،نشر المكتبة العصرية ،بيروت،
ط .الثانية  1419هـ.

7474فتح المغيث بشرح ألفية الحديث ،للسخاوي ،تحقيق د .عبد الكريم الخضير ود .محمد
الفهيد ،نشر دار المنهاج بالرياض ،ط .األولى  1426هـ.

7575الفروع ،لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي ،عناية رائد صربي ،نشر بيت األفكار
ٍ
مصور ٌة عن الطبعة التي حققها د .عبد اهلل بن عبد
مجلد مضغوط ،وهي
الدولية ،األردن ،يف
َّ
المحسن الرتكي ،ونشرهتا مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ط 1424 ،1هـ.

7676فضائل األعمال ،البن شاهين ،تحقيق صالح الوعيل ،نشر دار ابن الجوزي ،ط .عام 1420هـ.
7777الفقيه والمتفقه ،ألبي بكر الخطيب ،تحقيق عادل عزازي ،نشر دار ابن الجوزي ،الرياض،
ط .عام  1417هـ.

7878فيض الباري بشرح صحيح البخاري ،للكشميري ،نشر دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط .عام
 1419هـ.

7979فيض القدير شرح الجامع الصغير ،لمحمد عبد الرؤوف المناوي ،عناية ونشر دار المعرفة،
بيروت ،لبنان ،ط 1391 ،2هـ.
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الجرجاين ،تحقيق د .زهير زكار ،نشر
8080الكامل يف ضعفاء الرجال ،ألبي أحمد عبد اهلل بن عدي ُ
دار الفكر ،بيروت ،لبنان ،ط 1404 ،1هـ.

8181كشاف القناع عن متن اإلقناع ،للبهويت ،تحقيق محمد عدنان ،نشر دار إحياء الرتاث العربي،
بيروت ،ط .األولى  1420هـ.

8282الكواكب النيرات يف معرفة من اختلط من الرواة الثقات ،البن الكيال ،تحقيق عبد القيوم عبد
رب النبي ،نشر المكتبة اإلمدادية ،مكة ،ط .الثانية  1420هـ.

8383لسان العرب ،ألبي الفضل ابن منظور ،نشر دار صادر يف بيروت ،لبنان ،ط .السادسة ،عام
 2008م.

8484المبسوط ،لشمس الدين محمد بن أحمد السرخسي ،عناية جماعة من العلماء ،نشر دار
المعرفة ،بيروت.

8585المجتبى من السنن ،ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ،عناية وترقيم عبد الفتاح
أبو غدَّ ة ،نشر دار البشائر اإلسالمية ،بيروت ،ط 1409 ،2هـ.

8686مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي ،تحقيق عبد اهلل بن محمد
الدرويش ،نشر دار الفكر ،بيروت ،لبنان ،ط عام 1424هـ.

8787المجموع شرح المهذب ،ألبي زكريا يحيى بن شرف النووي ،عناية وتميم محمد نجيب
المطيعي ،نشر دار إحياء الرتاث العربي ،بيروت ،ط1

8888مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة ،ألبي عبد اهلل عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز ،جمع وإشراف
د .محمد بن سعد الشويعر ،نشر دار القاسم بالرياض ،ط 1420 ،1هـ.

8989مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين ،جمع وترتيب فهد السليمان،
نشر دار الثريا ،الرياض ،ط 1414 ،2هـ.

9090المحرر يف الفقه ،لمجد الدين ابن تيمية وبحاشيته النكت السنية ،البن مفلح ،عناية ونشر دار
الكتاب العربي ،بيروت ،لبنان ،ط عام  1419هـ.

223

9191المح َّلى ،ألبي محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري ،تحقيق حسان عبد المنان ،نشر بيت
األفكار الدولية ،األردن.

9292المختلطون ،لصالح الدين العالئي ،تحقيق د .رفعت فوزي عبد المطلب ،نشر مكتبة
الخانجي ،مصر ،ط 1417 ،1هـ.

9393المدخل إلى مذهب اإلمام أحمد بن حنبل ،البن بدران الدمشقي ،تحقيق د .عبد اهلل الرتكي،
نشر دار الرسالة ،بيروت ،ط .الثانية  1427هـ.

9494المراسيل ،ألبي داود سليمان بن األشعث السجستاين ،تحقيق د .عبد اهلل بن مساعد الزهراين،
نشر دار الصميعي بالرياض.

9595مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ،ألبي الحسن عبيد اهلل بن محمد المباركفوري،
المطبوع بحاشية المشكاة ،نشر الجامعة السلفية بالهند ،ط 1404 ،3هـ.

9696مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ،للمال علي قاري ،تحقيق جمال عيتاين ،تصوير دار
الكتب العلمية ،بيروت ،ط 1422 ،1هـ.

المخرج على صحيح مسلم.
9797مستخرج أبي عوانة على صحيح مسلم = المسند الصحيح
َّ

9898المسند ،ألبي داود الطيالسي ،تحقيق د .محمد الرتكي ،نشر دار هجر للطباعة ،ط .األولى،
عام  1419هـ.

9999المسند ،ألبي عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل ،تحقيق فريق من الباحثين بإشراف د عبد اهلل
بن عبد المحسن الرتكي ،نشر مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ط 1429 ،2هـ.

10100المسند ،ألبي يعلى أحمد بن علي الموصلي ،تحقيق حسين سليم أسد ،نشر مكتبة الرشد
بالرياض ،ط 1430 ،1هـ .

الزخار .
10101مسند البزَّار = البحر َّ

10102مسند ابن الجعد المعروف بالجعديات ،تحقيق عبد المهدي عبد القادر ،نشر مكتبة الفالح
بالكويت ،ط .األولى  1405هـ.
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المخرج على صحيح مسلم ،ألبي عوانة يعقوب بن إسحاق اإلسفراييني،
10103المسند الصحيح
َّ
تحقيق أيمن عارف الدمشقي ،نشر دار المعرفة ،بيروت ،ط 1419 ،1هـ.

10104المسند المستخرج على صحيح مسلم ،ألبي نعيم األصبهاين ،تحقيق محمد حسن الشافعي،
نشر دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان.

10105مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه ،لشهاب الدين أحمد بن أبي بكر البوصيري ،تحقيق
محمد الكشناوي ،نشر الدار العربية للكتب ،بيروت ،ط .عام  1403هـ.

10106المصباح المنير يف غريب الشرح الكبير ،ألبي العباس الفيومي ،تحقيق عادل مرشد ،نشر دار
المعرفة ،بيروت ،لبنان.

همام الصنعاين ،تحقيق حبيب الرحمن األعظمي ،نشر المكتب
10107المصنَّف ،لعبد الرزاق بن َّ
اإلسالمي ،بيروت ،ط 1403 ،2هـ .

10108المصنَّف ،يف األحاديث واآلثار ألبي بكر عبد اهلل بن محمد بن أبي شيبة ،تحقيق حبيب
عوامة ،نشر دار القبلة للثقافة اإلسالمية ،جـدة ،ط ،1عام
الرحمن األعظمي ومحمد َّ

1431هـ.

10109معالم السنن ،ألبي سليمان َح ْم ِد بن محمد الخ َّطابي ،عناية ونشر محمد راغب الطباخ يف
مطبعته العلمية بحلب ،ط ،1عام  1351هـ.

11110المعجم الكبير ،ألبي القاسم سليمان بن أحمد الطرباين ،تحقيق حمدي بن عبد المجيد
السلفي،

11111المغني يف فقه مذهب اإلمام أحمد ،لموفق الدين أبي محمد عبد اهلل بن أحمد بن قدامة
المقدسي ،عناية جماعة من العلماء ،نشر دار الكتاب العربي ،بيروت.

11112مغني المحتاج إلى معرفة معاين ألفاظ المنهاج ،للشربيني ،نشر دار الفكر ،بيروت ،لبنان ،ط.
األولى 1405 ،هـ.

11113المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم ،ألبي العباس أحمد بن عمر القرطبي ،تحقيق هاين
الحاج ،نشر المكتبة التوقيفية ،القاهرة.
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11114الملخص الفقهي ،للشيخ صالح الفوزان ،عناية ونشر دار ابن الجوزي ،الرياض ،ط.
العاشرة  1420هـ.

11115مناقب اإلمام الشافعي ،للبيهقي ،تحقيق أحمد صقر ،نشر مكتبة دار الرتاث ،مصر ،ط .عام
 1399هـ.

11116مواهب الجليل يف شرح مختصر خليل ،ألبي عبد اهلل محمد بن محمد المغربي ،المعروف
بالح َّطاب الرعيني ،عناية زكريا عميرات ،نشر دار عالم الكتب ،بيروت ،ط1428 ،2هـ.

11117الموطأ ،لإلمام مالك بن أنس ،رواية يحيى بن يحيى الليثي ،تحقيق د .خليل مأمون شيحا،
نشر دار المعرفة ،بيروت ،ط 1429 ،2هـ .

الزهري ،تحقيق بشار عواد ومحمود
11118الموطأ ،لإلمام مالك بن أنس ،رواية أبي مصعب ُّ
خليل ،نشر مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ط 1418 ،3هـ.

11119الموطأ ،لإلمام مالك بن أنس ،رواية ابن مسلمة القعنبي ،تحقيق عبد المجيد تركي ،نشر دار
الغرب اإلسالمي ،بيروت ،ط 1999 ،1م.

12120الموطأ ،لإلمام مالك بن أنس ،رواية سويد الحدثاين ،تحقيق عبد المجيد تركي ،نشر دار
الغرب اإلسالمي ،بيروت ،ط 1994 ،1م

12121الموطأ ،لإلمام مالك بن أنس ،رواية محمد بن الحسن الشيباين ،تحقيق عبد الوهاب
عبد اللطيف ،نشر وزارة األوقاف بجمهورية مصر العربية ،ط 1414 ،4هـ .

12122نزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر ،البن حجر العسقالين ،تحقيق عبد اهلل الرحيلي ،نشر
مطبعة سفير ،الرياض ،ط .األولى  1422هـ.

المبارك بن محمد الجزري ،الشهير بابن
12123النهاية يف غريب الحديث واألثر ،ألبي السعادات ُ
عمان .
األثير ،عناية رائد بن صربي بن أبي علفة ،نشر بين األفكار الدوليةَّ ،
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ثان ًيا :املصادر املخطوطة:
مصور ٌة عن النسخة الخطية
1.1المنتقى من مسموعات الحافظ ،ضياء الدين المقدسي بمرو،
َّ
المحفوظة يف المكتبة الظاهرية بدمشق برقم (.)344

ثال ًثا :الرسائل العلمية:
1.1إرشاد السالك إلى ِّ
حل ألفية ابن مالك ،لربهان الدين إبراهيم بن محمد بن أبي بكر بن قيم

الجوزية ،تحقيق الباحث محمد بن عوض السهلي ،رسالة علمية لنيل درجة الدكتوراه من
كلية اللغة يف الجامعة اإلسالمية بالمدينة النبوية ،عام  1419هـ.

227

