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والسالُم عىل نبينا حممٍد وعىل احلمُد هلل ربِّ العاملني والصالُة 

 آله ِوصحبِه ومن ِاهتدى هبديِه اىل يوم ِالدين ِوبعد:

فمن حماسِن الرشيعِة اإلسالميِة مرشوعية صالِة اجلامعة، ملا يرتتُب 

عليها من املصالِح العظيمِة للفرِد واملجتمِع، ومن ذلك تقوية أوارِص 

 لربِّ والتقوى بني أفراِد املجتمِع..،املحبِة واملودِة والتكافِل والتعاون ِعىل ا

وقد رتبت الرشيعة أحكامًا هلذه الصالة..، ومن هذه األحكام: أحكام 

..، وأخرَب عليه  املصافة..، وقد ورد فيها عدة أحاديث عن النبيِّ 

أال تصفوَن كام » :الصالة والسالم بأنَّ املالئكَة تصفُّ عند رهبا فقال

رسوَل اهلل، وكيَف تصفُّ املالئكُة  يا :فقلنا «؟تصفُّ املالئكُة عند رهبا

فوف األَُول ويرتاصون يف الصف»عند رهبا؟ قال:  ون الصُّ رواه ] «يتمُّ

افاِت فقال:  [مسلم وهي  چٻ ٱ چوقد أقسَم اهلل تعاىل بالصَّ

ون، وبعض ُأحكاِم املصافِة يف  املالئكة صفوفًا يف السامِء كام قال املفِّسِّ

صالِة اجلامعِة ال ختلو من خالٍف بني الفقهاِء، وقد قام األخ الفاضل 

بجمِع كالِم أهِل العلِم يف أحكام ِاملصافِة                                         الشيخ/ 
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يف هذه ِالرسالة، وهو جهد مشكور يعطي خالصًة لكالِم الفقهاِء يف 

ِة وما ورَد فيها من أدلة.. أسأُل اهلل تعاىل أن ينفَع هبذه أحكاِم املصاف

، وأن يوفقنا مجيعًا ملا حيُب ويرىض، ويبارَك فيها ويف مؤلِفها ،الرسالة

 وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم،،،
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باهلل من رشور  ونستعينه ونستغفره، ونعوذُ ه هلل، نحمُد  احلمَد  إنَّ 

يضلل فال هادي  أنفسنا وسيئات أعاملنا، من هيده اهلل فال مضل له، ومن

له إال اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممدًا عبده إله، وأشهد أن ال 

 ورسوله.

 .(1)چٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦچ

ڀ ڀ ٺ   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ چ 

 .(2) چ ٹٹ ڤ ڤ ڤ      ڤ ڦ   ٺ ٺ       ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

 ے ے ۓ ھ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھچ 

 .(3)چڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ   ۓ ڭ

                                                           

 .101سورة آل عمران: آية ( 1)
 .1سورة النساء: آية  (1)
 .01 - 00سورة األحزاب: آية  (3)
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  ،ا بعُد أمَّ 

حممد صىل اهلل عليه  هديُ  اهلدِي  وخيَ  ،اهللِ كالمُ  الكالمِ  خيَ  فإنَّ 

 .ضاللة   عةٍ د  بِ  لَّ وكُ  ،عة  د  بِ  دثةٍ حُم  لَّ وكُ  ،اثاُت َد ح  ـُم األمورِ  ورَشَّ  ،وسلم

 ِمن دين اإلسالم أنَّ ل
شأنًا عظياًم،  لصالةِ ِمن املعلوِم بالرضورةِ

كُن الثاين ِمن أركان  ومنزالً ُمنيفًا بني أركان اإلسالم وشعائره، فهي الرُّ

وهي  ،(1)يوم القيامة العبُد  به ُب اَس ما حُي  وُل أو ،بعد الشهادتني اإلسالم،

، وقد (2)حظَّ يف اإلسالِم ملن تركها والالعبد وربِّه،  وحبل  وثيق  بني ِصَلة  

َّا يدلُّ عىل (3)َفَرَضها اهللُ عىل أنبيائه وُرُسلِه، عىل اختالف رشائعهم ، ِِم

يَّته  . ا، وعظيِم شأِِنا عند اهلل أمهِّ

                                                           
ِإنَّ َأوََّل َما ُيَحاَسُب ِبِه الَعْبُد يَ ْوَم الِقَياَمِة »يقول:  قال: سمعُت رسوَل اهلل  ورد هذا في حديث أبي هريرة  (1)

ِمْن َفرِيَضِتِه َشْيٌء، ِمْن َعَمِلِه َصالَتُُه، فَِإْن َصُلَحْت فَ َقْد َأفْ َلَح َوَأْنَجَح، َوِإْن َفَسَدْت فَ َقْد َخاَب َوَخِسَر، فَِإْن انْ تَ َقَص 
وا َهْل ِلَعْبِدي ِمْن َتَطوٍُّع" فَ ُيَكمََّل ِبَها َما انْ تَ َقَص ِمَن الَفرِيَضِة، ُثمَّ َيُكوُن َسائُِر َعَمِلِه َعَلى قَاَل الرَّبُّ َعزَّ َوَجلَّ: اْنظُرُ 

 «. َذِلكَ 
(، وغيرهم، 311(، والنسائيُّ في الكبرى )ح313(، والترمذيُّ في جامعه )ح0001رواه أحمد في مسنده )ح

 (.1/100مصابيح )وصحَّحه األلباني. انظر: مشكاة ال
 (، وغيره.1/150قاله عمر رضي اهلل عنه، كما في مصنف عبد الرزاق )( 1)
 (.1/09انظر: تعظيم قدر الصالة للمروزي ) (3)
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محِة املباركة أن  َأمرت  املكلَّفني من  وِمن حماسن هذه الرشيعِة السَّ

الصلوات املفروضة مع مجاعِة املسلمني يف بيوت اهلل، وال الرجال بأداء 

، والنصوُص يف هذا كثية جدًا ِمّا ٍف تركها إالَّ بعذٍر رشيسوُغ ملكلَّ  عيٍّ

 .البحث املخترص هذارادها يف ُيغني عن إي

عىل سبيِل  منهاَأذكُر  ،(1)عظيمةً  امً كَ وحِ  مصالَح وإنَّ لصالِة اجلامعِة 

  اإلمجال ما ييل:

هبذا االجتامع، وإظهار هذه الشعية العظيمة  حتقيُق العبودية هلل 

بني  توادِّ الوي تآخالتعارف ووال عاونتمن شعائر اإلسالم، وحصول ال

قة،  تشاور فيام بينهم،الو املسلمني، واالعتياد عىل االجتامع ونبذ الُفر 

واطِّراح الفوارق االجتامعية وحتطيمها؛ إذ  ال فرق يف صالة اجلامعة بني 

الغنيِّ والفقي، واألبيض واألسود، والرشيف والوضيع، كلُّهم عبد  هلل، 

 فقي  إىل اهلل، يرجو ما عند اهلل!

اجلامعِة عىل الوجه  هذه املصالُح واحِلَكُم ِمن صالة ُق قَّ تَح تَ وال 

                                                           
انظر: صالة الجماعة مفهوم، وفضائل، وأحكام، وفوائد، وآداب في ضوء الكتاب والسنة، للدكتور سعيد بن  (1)

 علي بن وهف القحطاني.
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يف  ، نا هلدي نبيِّ  اً عليها موافق املسلمني ذا كان اجتامعُ إ الَّ إ األكمل

 فيها. ةُ صافَّ مُ ـالوِمن آكِد هيئاِت صالِة اجلامعة  ،هاتِ وكيفيِّ  ،هاتِ هيئَ 

ُر اخلاطَِر، وُيدِخُل احُلزَن عىل النفِس ما نراه يف  َّا ُيَكدِّ هذا، وإنَّ ِِم

ة، فرتى تفريٍط من كثٍي من املصلِّني يف تاوٍن ومساجدنا ِمن  أمِر الـُمصافَّ

اخللل والتناُفَر بني املصلِّني يف صفوفهم، غَي عابئني بحاهلم، وال ُمبادرين 

 بتسويِة صفوفهم والرتاصِّ فيها!

ًة َعَجلُة بعض األئمة برشوعه يف الصالة قبل التأكيد  وزاَد الطِّنَي بِلَّ

ِدها، كام كان يفعُل نبيُّناعىل املأمومني با  لرتاصِّ وتسويِة الصفوف، وَتَفقُّ

  حُب الكراُم  . ِمن بعده، كام سيأيت ذكره ان شاء اهلل ، والصَّ

أحكاِم ال ُمَصافَِّة في صالة " يف كتَب أن أ رأيُت  وذاك،ا هلذو
ِة: "الجماعة َ ، وأعني بالـُمَصافَّ ، واالنضاممُ  ُق والتالُص  فِّ يف الصَّ  اصُّ الرتَّ

.بحيث ال يكون بني املصلني  َجة    َخَلل  أو ُفر 

ًة،  هذا املوضوعُ و حيتاُجه كلُّ ُمسلٍِم يف حياتِه اليوميَّة، حاجًة ماسَّ

فكان َحّقًا عىل الناِس ُركنًا عظياًم من أركان ديننا!  كيف ال، وهو يـَمسُّ 
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أن  يتعلَّموه، ويعملوا به، وكان لِزامًا عىل أهِل العلِم وُطالَّبِه، وال ِسيَّام 

َة واخُلَطباء أن  ُيبيِّنوه للنَّاِس بيانًا شافيًا، ويتعاهدوهم بتذكيهم به،  األَئِمَّ

 وخصوصًا بعد إقامِة الصالِة، قبل تكبيِة اإلحرام. 

قلوَب واألبصار، وأن وأرجو اهللَ تعاىل أن يفتح هلذه الرسالة ال

َر هلا اجلوارح واألركان، حتى نرى ما فيها واقعًا  عمليًا يف مساجِد ُيسخِّ

.  املسلمني، إنَّ رِّبِّ عىل ُكلِّ يشٍء قدير 

 

 .فيها من أصحاب املذاهب املعتربة ذكر املسألة وأقوال أهل العلمأ 

 .ن وجدإكر حمل النزاع واخلالف واإلمجاع ذأ 

دلة ، وتوجيه أواملقارنة بينها، ووجه الداللة منها ذكر األدلةأ 

 .ليه اجتهاديإوصلني أرتجيح بام وال، املخالفني

  .م اآليات التي مرت يف صلب البحثترقي 
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ث يف البخاري ن كان احلديإ، فختريج األحاديث واآلثار 

ين أخرجه من السنن األربعة وغيها من إفوإال . هبام أكتفي إينومسلم ف

 ذكره العلامء يف درجة احلديث ما مع بيان ما ،ث املعتمدةكتب األحادي

 .أمكن

 .م الذين ورد ذكرهم يف صلب البحثعالترمجة األ 

 .اخلامتة 

 .ليها يف بحثيإذكر مجيع املراجع التي رجعت  

 .فهرسة املوضوعات 

 

   

 

 



 

04 

 

 ، وفهارس.، وخامتة: متهيد، وفصلنيعىل تشتمل

 .تعريف املصافة لغة واصطالحاً  :المطلب األول

 .تعريف الصالة لغة واصطالحاً  :المطلب الثاني

 .تسوية الصفوفحكم  

 :وفيه مطالبكيفية تسوية الصفوف،  

 ذا كان املأموم واحدًا.إ 
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 د.ذا كان مع اإلمام صف واحإ 

 إذا كان مع اإلمام أكثر من صف. 

                       إذا كان مع املأمومني صبيان. 

 حكم مصافة املأموم الواحد. 

 حكم مصافة االثنني. 

 .حكم مصافة أكثر من اثنني 

 .حكم مصافة الصبيان 

 .الذي قبلهكتامل حكم إنشاء صف قبل ا 

 ف.خلف الصصالة املنفرد حكم  
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 .الصف بني السواريحكم  

 .مامصفة صف الرجال والنساء خلف اإل 

 املفاضلة بني صفوف النساء. 

 .مامة النساءموقف إ 

 .اء منفردة خلف الصفصالة املرأة مع النسحكم  

 ثبت املصادر واملراجع. -1



 

  01 

 

 فهرس املوضوعات.  -2

قه من وف البحث حمع علمي أنني مل أ ،هو بحثي املتواضع وها

، وحسبي أنني بذلت جهدي وما توفيقي إال باهلل والتمحيص الدراسة

 .ال باهلل العيل العظيموال حول وال قوة إ
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 أعانني عىل تأليِف  من   لِّ اىل كمتنان ِواال والتقديرِ  الشكرِ  بوافرِ  تقدمُ أ

 :منهم بالذكرِ  ، وأخصُّ وتوفيقه اهلل بعونوشاركني يف نجاحه  كتاِّب هذا

، عضو / سعد بن تركي اخلثالنمعايل فضيلة الشيخ العالمة أ.د -1

 .فظه اهلل، حتقديمه للرسالةل، هيئة كبار العلامء

، حفظه رشافِه عىل الرسالةإل، / سليامن الغيثدفضيلة الشيخ  -2

 .اهلل

بن سعد الغامدي، لتحقيقه / ذياب دأخي فضيلة الشيخ  -3

 .للرسالة، حفظه اهلل

 .فضيلة الشيخ/ تركي بن سعود الذياِّب، حفظه اهلل -4

 .العزيز بن راشد املطيي، حفظه اهلل / عبدالشيخ -5

 .حفظها اهلل ،اهلل / أم عبدي األستاذةزوجت -6
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عن اإلسالم واملسلمني خي أسأل اهلل عز وجل أن جيازهيم عني و

 .آمني.. .اجلزاء
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 .تعريف املصافة لغة واصطالحاً  

 .(1)التساطر 

 .(2)التالصق واالنضاممالرتاص يف الصف وهي  :مصافة اصطالحا  ال

 .تعريف الصالة لغة واصطالحاً  :

 .(3)والربكة ،والرمحة والتعظيم، مشرتكة بني الدعاء، 

التعبد هلل تعاىل بأقوال وأفعال خمصوصة مفتتحة  

 .(4)بالتكبي وخمتتمة بالتسليم

                                                           
 (.13/10تاج العروس ) (1)
 (.10/35الموسوعه الفقهية الكويتية ) (1)
 (.33/330تاج العروس ) (3)
 (.1/5الشرح الممتع ) (3)
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: 

حاديث وذلك لأل ،وفرشوعية تسوية الصفاتفق الفقهاء عىل م

ولفعل اخللفاء الراشدين من  وقوله، الواردة املتواترة من فعل النبي 

وقد  أركان اإلسالمتتعلق بركن عظيم من  ن التسويه،ألوذلك ؛ بعده

  .(1)مجاع عىل مرشوعية ذلكنقل ابن عبد الرب اإل

لصفوف يف صالة اجلامعة عىل اختلف العلامء يف حكم تسوية او

 :قولني

 ،(2)وبه قال مجهور العلامء من احلنفيةاالستحباب.  

 :واستدلوا عىل ذلك بأدلة منها. (5)واحلنابلة ،(4)والشافعية ،(3)واملالكية

                                                           
 (.1/133االستذكار ) (1)
 (.1/309(، درر الحكام شرح غرر األحكام )1/139تبيين الحقائق ) (1)
 (.1/111الفواكه الدواني ) (3)
(، نهاية الزين 1/335(، المنهج القويم )1/53(، الحاوي للفتاوى )3/100(، المجموع )1/05المهذب ) (3)
(1/131.) 
 (.1/113(، النكت والفوائد السنية )1/30(، اإلنصاف )1/933المغني ) (5)
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... »قال:  ن رسول اهلل أ ، عن أِّب هريرة  

 .(1)«فإن إقامة الصف من حسن الصالة وأقيموا الصف يف الصالة،

ن فدل عىل أ ،اليشء زيادة عىل متامه: أن حسن 

 وأن تسوية الصف زيادة حسن ومجال. الصالة تامة،

ترد هذا  (2)«متام الصالةفإن تسوية الصف من »بأن رواية  ونوقش: 

   فإن صالته ناقصة.عنى أن من مل يقم الصف ي االستدالل،

 نه مستحب؛أ «من متام الصالة»نه قد يؤخذ من قوله: : بأوجياب عنه

واجباتا، ومتام اليشء أمر زائد عىل  وال نه من أركاِنا،ألنه مل يذكر أ

 .(3)قق إال هبا يف مشهور االصطالحيتح حقيقته، التي ال

إال  ما أنكرت شيئًا،»حيث قال:  حديث أنس  

                                                           
 (.1/313( )335(، مسلم )1/135( )011البخاري ) (1)
 (.1/313( )335مسلم ) (1)
 (.1/130طرح التثريب ) (3)
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 .(1)«أنكم ال تقيمون الصفوف

باإلعادة ولو كان مرهم عنه مل يأ  اً : أن أنس

 واجبًا ألمرهم هبا.

خارج عن  : بأن تسوية الصف إنام هو واجب للصالة،

 .(2)هيئتها ال تبطل الصالة برتكه

وشيخ  ،(4)ابن حزمو ،(3). وبه قال البخاريالوجوب 

، وابن (8)، وابن باز(7)، واللجنة الدائمة(6)والشوكاين، (5)اإلسالم ابن تيمية

                                                           
 (.1/139( )013البخاري ) (1)
 (.3/10الشرح الممتع )( 1)
 (.153/ 1البخاري ) (3)
 (.3/51المحلى ) (3)
 (.3/319الفتاوى الكبرى ) (5)
 (.3/130نيل األوطار ) (9)
 (.3101فتاوى اللجنة الدائمة برقم ) (0)
 (.11/100مجموع فتاوى ومقاالت ابن باز ) (3)
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 : . وقد استدلوا عىل ذلك بام ييل، وغيهم(1)عثيمني

:  : قال رسول قال النعامن بن بشي حديث  

 .(2)«أو ليخالفن اهلل بني وجوهكم لتسون صفوفكم،»

: 

يف جواب ، واقعة «لتسون صفوفكم»:  الم( يف قوله لاأن ) 

، فاجلملة مؤكدة بثالث قسم مقدر، وتقدير الكالم: واهلل لتسون

 .(3)الم، والنون، وهذا خرب فيه حتذيرلوا : القسم،ت هيمؤكدا

مل يوجد  ، مابه، إذ أن األمر يقتيض الوجوب أمر النبي  

 .صارف عنه

 إال عىل واجب.يكون  توعده عىل خمالفته ال :

                                                           
 (.3/10الشرح الممتع ) (1)
 (.1/313( )339(، مسلم )1/135( )010البخاري )( 1)
 (.3/10الشرح الممتع ) (3)
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يدل عىل الوجوب، فقد صح  عنه ما أثر عن عمر  

خربوه أن قد ؤوه فأأنه كان يأمر بتسوية الصفوف فإذا جا» عنه 

 .(2)يفعل قريبا من ذلك  عثامن ، وكان (1)«استوت كرب

وعدم تكبيه حتى تعتدل  ،بتسوية الصفوف  أمره 

 الصفوف، واألمر يقتيض الوجوب.

، ويأمر غيه بالتسوية نه كان يقوم بتسوية الصفوف بنفسهأ 

 واملتابعة، واحلرص عىل أن تكون الصفوف معتدلة، ففيه املبالغة، أيضًا،

 عىل وجوب التسوية.فدل ذلك 

ث قال: عنه حينام قدم املدينة، حي حديث أنس  

                                                           
 (.1/30( )1330(، مصنف عبد الرزاق )1/153( )303موطأ مالك ) (1)
 (.1/30( )1330مصنف عبد الرزاق ) (1)
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 .(1)«تقيمون الصفوف ، إال أنكم الما أنكرت شيئاً »

يكون اإلنكار  : أن اإلنكار يستلزم املنكر، وال

 . (2)، مع أنه قد يقع عىل ترك السننإال عىل ترك واجب ،غالباً 

األ مر  ،لك جمرد احتامل والظاهر من األثرذ: بأن 

 ، والنهي عن عدمها.بالتسوية

فقد ثبت عن يدل عىل الوجوب  ما أثر عن بالل  

قدامنا يف الصالة، ويسوي أ كان بالل يرضب»سويد بن غفلة أنه قال: 

 .(3)«مناكبنا

ىل أن فعل بالل وتسويته املناكب، والعقوبة ع 

 وجوب التسوية. عدم االمتثال بالرضب، يدل عىل

                                                           
 (.      1/139( )013البخاري ) (1)
 (.1/110فتح الباري ) (1)
 (.3/50(، المحلى )1/30( )1335بد الرزاق )مصنف ع (3)
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ماكان ليرضب أحدًا، عىل غي فهذا بالل »: 

 (1)«الفرض

 .(2)، عىل ترك السنةيريد التعزير ه كان : بأن

 -واهلل أعلم -: بعد التأمل يف القولني وتعليلهام يظهر يل 

وية الصفوف يف ، وهو أن تسراجح من القولني هو القول الثاينأن ال

ورصاحتها، وسالمة غالبها من  ملقوة أدلته صالة اجلامعة واجب

  . ورد عىل أدلة القول األول من مناقشة واهلل أعلم ، يف مقابل مااملناقشه

 

  

                                                           
 (.3/50المحلى ) (1)
 (.1/110فتح الباري )( 1)
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تفق الفقهاء عىل أن الصالة صحيحة، مع ترك التسوية إال ابن حزم ا

 .(1)فيى البطالن

، فصالة من : ومع القول بأن التسوية واجبةقال احلافظ يف الفتح

، مع إنكاره صحيحة. ويؤيد ذلك: أن أنساً ريض اهلل عنه ومل يسوِّ  ،خالف

 .(2)عليهم، مل يأمرهم بإعادة الصالة

: بطالن صالة من مل يسو الصف -رمحه اهلل-ابن عثيمني  قال الشيخ

، ألِنم تركوا الواجب، ولكن احتامل عدم إِنا تبطل :فيه احتامل، قد يقال

البطالن مع اإلثم أقوى، ألن التسوية واجبة للصالة، ال واجبة فيها، يعني 

ان برتكه، والتبطل أِنا خارج عن هيئتها، والواجب للصالة يأثم األنس

 .(3)به ةالصال

                                                           
 (.3/51المحلى ) (1)
 (.1/110فتح الباري ) (1)
 (.3/10الشرح الممتع ) (3)
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 :اً إذا كان املأموم واحد 

هو الوقوف عن يمني اإلمام الضابط للتسوية في هذه الحال: 

 :لف يف صورة هذه الوقفة عىل قولنيمالصقا له، واخت

تميز عن املأموم، وتكره أن يتقدم اإلمام قليال، حتى ي :

 :ييل وعللوا ذلك بام. (2)والشافعية (1)وبه قال املالكيةحماذاته، 

 .(3)حتى يتميز اإلمام عن املأموم 

ًا لرتبته، وحتى يتم استعامالً لألدب مع اإلمام، وإظار 

 .(4)االقتداء به

                                                           
 (.1/339(، حاشية العدوي )1/110الفواكه الدواني ) (1)
 (.  1/111أسنى المطالب في شرح روضة الطالب ) (1)
 (.1/110الفواكه الدواني ) (3)
 (.1/111أسنى المطالب ) (3)



 

  11 

 

، فلم يبق يف يف مقابل النصوص الثابتةتعليالت ويناقش: بأن هذه ال

 التعليالت حجة.

وبه قال باملحاذاة مع اإلمام، أن التسوية تكون  

، (5)، وابن باز(4)، وابن حجر(3)، وهو اختيار البخاري(2)واحلنابلة ،(1)نفيةاحل

 واستدلوا بام ييل: .(6)وابن عثيمني

نمت عند ميمونة ريض اهلل »قال:  عن ابن عباس  

عندها تلك الليلة، فتوضأ، ثم قام يصيل، فقمت عن  عنها، والنبي 

 .(7)«نه، فصىل ثالثة عرشة ركعة...فأخذين فجعلني عن يمي يساره،

 قال:  ابر بن عبد اهلل عن ج 

                                                           
 (.1/150بدائع الصنائع ) (1)
 (.1/30اإلنصاف ) (1)
 (.1/131البخاري )( 3)
 (.1/100فتح الباري ) (3)
 (.11/100مجموع فتاوى ومقاالت ابن باز ) (5)
 (.3/11الشرح الممتع ) (9)
 (.1/131( )903البخاري ) (0)
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ليصيل، فجئت فقمت عن يساره، فأخذ بيدي  قام رسول اهلل »

 .(1)«ه...أقامني عن يمينفأدارين حتى 

صىل به   أن رسول اهلل »:  عن أنس بن مالك  

  .(2)«مني عن يمينه وأقام املرأة خلفنا: فأقاوبأمه أو خالته قال

مع ابن عباس،  : أن ظاهر فعل النبي 

مجعني يدل عىل املحاذاة وعدم التأخر عنه وجابر، وأنس ريض اهلل عنهم أ

  إذ لو كان فيه تأخر لنقل إلينا، لتكرر احلادثة وحلرص الصحابة ريض

 اهلل عنهم عىل فعل السنة ونقلها.

  

أن القول الثاين هو  -واهلل أعلم-الل عرض القولني يظهر من خ

لألدلة  لتسوية تكون باملحاذاة مع اإلمام، وذلكأن ا ، وهوالراجح

                                                           
 (.3/1305( )3010مسلم ) (1)
 (.1/350( )990مسلم ) (1)
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، وملوافقة فهم الصحابة، الذين هم خي القرون، وملا أورد عىل الواضحة

 .تعليالت القول األول من توجيه

 إذا كان مع اإلمام صف واحد: 

يف هذه  وكامهلا، إذا كان وراء اإلمام صف واحد فإن ضابط التسوية،

 :ييل احلال تكون بام

عىل باملحاذاة بني املأمومني، وذلك من األ 

 :، وأدلة هذا الضابط(2)، ومن األسفل باألكعب(1)باملناكب

 أقبل رسول اهلل »قال:  حديث النعامن بن بشي  

: أقيموا صفوفكم ثالثا واهلل لتقيمن صفوفكم، عىل الناس بوجهه فقال

: فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب أو ليخالفن اهلل بني قلوبكم، قال

                                                           
 (.9/131المناكب: كل مجمع عظم العضد والكتف من اإلنسان والطائر، ونحوه. انظر المحيط في اللغة ) (1)
 (.1/111األكعب هما: العظمان الناتئان في منتهى الساق، مع القدم مع الجانبين. انظر تهذيب اللغة ) (1)
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 .(1)«كبة صاحبه، وكعبه بكعبهصاحبه، وركبته بر

 قال:  عن النبي  حديث أنس  

. قال «وا، فإين أراكم من وراء ظهريأقيموا صفوفكم، وتراص»

 .(2)«يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وقدمه بقدمه كان أحدناو»أنس: 

أن الصفة املذكورة يف احلديثني تدل : 

، ، واملساواةسوية تكون باملحاذاةداللة واضحة، ورصحية، عىل أن الت

 بدليل إلصاق املنكب باملنكب، والركب بالركب، والقدم بالقدم.

 ، وسد الفرجبالتالصق الرتاص يف الصف 

 :وأدلة هذا الضابط .بني املأمومنيوالتقارب نضامم باال

خرج إلينا رسول  : قال حديث جابر بن سمرة  

                                                           
(، قال األلباني: 1/31( )190(، وابن خزيمة )3/303( )13330(، وأحمد )1/133( )911أبو داود ) (1)

 (.3/139)صحيح( انظر: صحيح أبي داود )
 (.1/139( )015البخاري ) (1)
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: وكيف قالوا ة عند رهبم،أال تصفون كام تصف املالئك»فقال:  اهلل 

صون يف : يتمون الصف األول، ثم يرتا؟ قالئكة عند رهبمتصف املال

 .(1)«الصف

أقيموا »قال:  أن رسول اهلل  حديث ابن عمر  

وحاذوا بني املناكب، وسدوا اخللل، ولينوا بأيدي إخوانكم، الصفوف، 

اهلل، ومن قطع  تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفًا، وصله وال

 .(2)«صفًا، قطعه اهلل

، عىل يساره، وذلك إذا منة الصفتفضيل مي 

يظهر جليًا الفرق  تساوى ميمنة الصف مع يساره، أو تقاربا بحيث ال

 :  أفضل وذلك لألدلة العامة ومنهافإن اليمني بينهام،

ل رسول قا حديث عائشة ريض اهلل عنها قالت: 

                                                           
 (.1/311( )330مسلم ) (1)
(، قال شعيب 3/101( )3090(، والبيهقي )10/10( )5013(، وأحمد )1/135( )999أبو داود ) (1)

(، وصححه األلباني انظر: صحيح الترغيب والترهيب 10/10تحقيق المسند: )إسناده صحيح( )األرنؤوط في 
(1/110.) 



 

41 

 

 .(1)«إن اهلل، ومالئكته، يصلون عىل ميامن الصفوف»:   اهلل

كنا إذا صلينا خلف رسول »قال:  حديث الرباء  

 .(2)«...أحببنا أن نكون عن يمينه  اهلل

 :إذا كان مع اإلمام أكثر من صف 

 :، فإن ضابط التسوية يتضمن التايلأما إذا كان وراء اإلمام صفوف

، وقد اة، والرتاص يف الصف، وسد الفرجملحاذا :

 .(3)سبق بياِنا، وأدلتها

 :األول فاألول. وأدلة هذا الضابط إكامل 

  : خرج إلينا رسول اهلل قال حديث سمرة  

                                                           
(، ابن حبان 3/103( )3030(، البيهقي )1/311( )1005(، وابن ماجه )1/130( )909أبو داود ) (1)
 (.1/131(، وحسنه األلباني في مشكاة المصابيح )5/533( )1190)
 .(1/301( )000مسلم ) (1)
 .والثالث من المطلب الثاني األول والثاني ضابطال (3)
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: وكيف تصف عند رهبم، قالواأال تصفون كام تصف املالئكة »فقال: 

الصف األول، ثم يرتاصون يف يتمون  :قال ؟املالئكة عند رهبم

 .(1)«الصف

أمتوا الصف »قال:  أن رسول اهلل  حديث أنس  

 .(2)«نقص فليكن يف الصف املؤخرن كان ، فإاألول، ثم الذي يليه

يكون هناك  تقارب الصفوف فيام بينها، بحيث ال 

، وبني الصف األول والذي يليه، ة واسعة بني اإلمام والصف األولمساف

 . ودليله:(3)وففوهكذا بقية الص

رصوا صفوفكم، »قال:  أن رسول اهلل  حديث أنس بن مالك 

 .(4)«وقاربوا بينها

                                                           
 . (311/  1()330مسلم )(1)
(، وصححه األلباني 355( )11351(، وأحمد )1/03( )313(، والنسائي )1/139( )901أبو داود ) (1)

 (.1/131في مشكاة المصابيح )
 (.01أحكام الصف في الصالة، صفحة )( 3)
(، وصححه 3/100( )3090(، والبيهقي )5/530( )1199(، وابن حبان )1/135( )990أبو داود ) (3)

 (.1/110األلباني. انظر: صحيح الترغيب والترهيب )
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 :إذا كان مع املأمومني صبيان 

فالضابط يف هذه احلالة  ،(1)إذا اجتمع الرجال، مع الصبيان املميزين

 :قوالن فيه

ذهب مجهور الفقهاء عىل تقديم الرجال وتأخي  

 هم عىل بعض.تقدم بعض ، أوسواء حرضوا مجيعاً  (2)الصبيان

 (3)«ولو األحالم والنهىمنكم أليلني »:  قول النبي  

 .(4)ن فعل بعض الصحابة ريض اهلل عنهمم .وغيه

، وأقل أحواله  : أن احلديث أمر من النبي 

لنهى وراء اإلمام قد حيتاج ن وجود أصحاب العقول وااالستحباب، وأ

                                                           
(، 5/105الصبي المميز هو: الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب وال ينضبط بسن معين. حاشية الدسوقي ) (1)

 (.1/01الشرح الممتع )« با  هو الحدلكن سبع سنوات غال»قال ابن عثيمين: 
(، تحفة 3/151(، المجموع )1/101(، االستذكار )1/139(، تبيين الحقائق )1/19بداية المجتهد ) (1)

 (.130/ 1(، الكافي )3/131المحتاج )
 (.1/313( )333مسلم ) (3)
 (. 393( )3190(، )1/393( )3100ابن أبي شيبة ) (3)
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 .يف فتح، أو استخالف إليهم

كان ، واملاألولإذا سبقوا إىل الصف أن الصبيان  

، وال يؤخرون عنه وهو قول ابن باز وابن الفاضل فهم أحق به من غيهم

 :، وأدلتهم(1)عثيمني

أن يقيم  ِنى النبي »قال:  حديث ابن عمر  

 -ة احلديثأحد روا- :الرجل أخاه من مقعده وجيلس فيه قلت لنافع

  .(2)«اجلمعة، قال: اجلمعة وغيها

ن يقام الرجل من عن أ ِنيه »: : قال القرطبي

ذلك ألجل أن السابق ملجلس قد اختص به إىل أن يقوم  جملسه، إنام كان

عند فراغ غرضه، فكأنه قد ملك منفعة ما اختص به من ذلك،  باختياره

  .(3)«ملكهي فال جيوز أن حيال بينه وبني ما

                                                           
 (.3/100الشرح الممتع ) (1)
 (.3/1013( )1100(، ومسلم )1/3( )011البخاري )( 1)
 (.5/500المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) (3)
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عن مكانه الذي سبق  الصبينه قد حيصل يف إبعاد أ 

إليه تنفي له، وقد يؤدي أيضًا إىل كره املساجد ومن فيها، ويقع يف نفسه 

وهذا خمالف ملقاصد الصالة  ص الذي أخره، واحلقد عليه،بغض الشخ

 .(1)من األلفة، واملحبة، وغيها من املقاصد الرشعية

إليها، مل اكنهم التي سبقوا أن إبعاد الصبيان عن أم 

ما ما ورد عن بعض الصحابة من تأخي يستفض نقله عن سلف األمة، وأ

 يعقل الصالة، ويكثر العبث فيها. الصبي فهو حممول عىل الصبي الذي ال

 -واهلل أعلم-، يظهر دلتهامل عرض القولني وأمن خال 

أدلة وصحة توجيه ، التعليللقوة  هو القول الراجح، القول الثاينأن 

م عىل جلب خيهم مقددرء املفاسد املرتتبة عىل تأأن إذ املخالفني 

 املصالح املرتتبة عليه.

                                                           
 (.09أحكام حضور المساجد صفحه ) (1)
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 . 

 . وقد(1)مامعن يمني اإل املأموم عند األئمة األربعة وأصحاهبميقف 

 :استدلوا عىل ذلك بام يأيت

: نمت عند عن ابن عباس ريض اهلل عنهام قال 

، عندها تلك الليلة، فتوضأ ثم قام يصيل  ميمونة ريض اهلل عنها والنبي 

 ركعة جعلني عن يمينه، فصىل ثالث عرشةفقمت عن يساره، فأخذين ف

املؤذن فخرج فصىل ومل تاه ، ثم أثم نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ

 .(2)«يتوضأ

  قام رسول اهلل» :قال عن جابر بن عبد اهلل  

ليصيل فجئت فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارين حتى أقامني عن 

                                                           
(، صحيح 1/109(، المهذب )33(، مختصر خليل )ص 1/39(، مدونة اإلمام مالك )1/33المبسوط ) (1)

 (.1/113(، المغني )5/19مسلم )
 (.131/  1()903البحاري)( 1)
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ا مجيعا فدفعنا حتى أقامنا فأخذ بأيدين (1)يمينه ثم جاء جبار بن صخر

       .(2)«خلفه

صىل به  ن رسول اهلل أ عن أنس بن مالك  

 .(5)«ي عن يمينه وأقام املرأة خلفناقال فأقامن (4)أو خالته (3)وبأمه

هذه األدلة الثالثة السابقة تدل  :

وذلك أن رسول  ،املأموم الواحد عن يمني اإلمامرصاحة عىل أن موقف 

 ،عن يمينهابر بن عبد اهلل من يساره وجعلهام دار ابن عباس وجأ اهلل 

وبمقتىض هذه األحاديث ذهب األئمة  ،وأقام أنس بن مالك عن يمينه

املأموم الواحد عن ن موقف وأصحاهبم إىل ما دلت عليه من أ األربعة

                                                           
جبار بن صخر بن أمية األنصاري السلمي المدني، شهد العقبة وبدرا  وُأحدا  والخندق، وسائر المشاهد مع  (1)

 (.                 1/11ه  رضي اهلل عنه. انظر اإلصابة )30. ومات سنة  رسول اهلل 
 (.3/1305( )3010مسلم )(1)
، واشتهرت بكنيتها، وأسلمت  هي أم سليم بنت ملحان األنصارية، وهي أم انس بن مالك خادم رسول اهلل  (3)

 (.3/191مع السابقين إلى اإلسالم من األنصار، روت عن النبي صلى اهلل عليه وسلم عدة أحاديث. اإلصابة )
هي أم حرام خالة أنس، وهي بنت ملحان األنصارية، تزوجها عبادة بن الصامت وأخرجها معه، فلما جاز البحر،  (3)

 (.3/331ركبت دابة فصرعتها فقتلتها. اإلصابة )
 (.1/350( )990مسلم )(5)
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 .(1)ماميمني اإل

واختلف الفقهاء، فيما إذا خالف المأموم الهيئة المشروعة المتفق  *
؟ على ر اإلمام، فهل صالته صحيحة أم الالمأموم عن يساعليها، فصلى 

    :قولين

مام صىل ركعة كاملة، وبه قال اإل، إذا صالتهتصح ال  

واستدلوا عىل ذلك بحديث ابن عباس  .(2)أمحد وعليه مجاهي أصحابه

 أدارمها من يساره إىل يمينه.  وحديث جابر بأن النبي 

أدارمها من يساره إىل  أن النبي  :

ه واحد فإذا وقف فييمينه، فدل عىل أن اليسار غي موقف للمأموم ال

 بطلت صالته.

:  

 ،أن فعل النبي صىل اهلل عليه وسلم مع ابن عباس 

                                                           
 (.190أحكام اإلمامة واالئتمام في الصالة ) (1)
 (.1/131اإلنصاف ) (1)
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 .(1)الوجوبوجابر ريض اهلل عنهم فعل جمرد والفعل املجرد اليدل عىل 

البن عباس   أنه لو كان للوجوب لقال النبي 

عندما انتهى  كام قال ذلك ألِّب بكرة  ،تعد ملثل هذا ال :ريض اهلل عنه

راكع، فركع قبل أن يصل إىل الصف، فذكر ذلك للنبي  وهو  إىل النبي 

 (2)«تعد زادك اهلل حرصا وال» :فقال. 

ذا بكرة ريض اهلل عنه ألنه حيتاج هلقال ألِّب  بأن النبي  :

ألنه قد بني له بالفعل وذلك بتحويله من  بن عباس البيان، ومل يقل ال

 جهة اليسار إىل اليمني. 

اكتملت رشوطها وواجباتا وأركاِنا  أن الصالة إذا 

 .فإِنا صحيحة

  .أن صالته صحيحة مع الكراهة 

                                                           
 .(59/03)موسوعة أصول الفقه  (1)
 .(1/159( )033البخاري ) (1)
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ورواية  ،(3)واإلمام الشافعي وأصحابه (2)واملالكية (1)احلنفية وبه قال

ختيار عبد الرمحن بن وهو ا، (4)عن أمحد اختارها أبو حممد التميمي

 .(7)، وابن عثيمني(6)، وابن باز(5)سعدي

دارة ، وإاهلل واستدلوا عىل ذلك بحديث ابن عباس وجابر بن عبد

 .(8)من اليسار إىل اليمنيهلام  النبي 

هلام من اليسار اىل  أن إدارة النبي  :

 ،ألنه مل يأمرمها باستئناف التحريمة ؛اليمني، إنام نقلهام إىل املكان الفاضل

 .وهي ركن من أركان الصالة، فدل عىل صحتها

                                                           
 (.1/150(، بدائع الصنائع )1/33المبسوط ) (1)
 (.1/35الخرشي ) (1)
 (.3/199(، المجموع )1/130األم ) (3)
 (.1/131(، االنصاف )0/30الفروع ) (3)
 .(35لمختارات الجلية )ا (5)
 .(591/  1صالة المؤمن) (9)
 (.3/193الشرح الممتع ) (0)
 (.30صفحه )سبق ( 3)
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بأن ابن عباس وجابر ريض اهلل عنهام كانا معذورين  :ونوقش

 .(1)باجلهل، وال تقوم احلجة عىل اجلاهل إال بعد العلم

وأدلتهام يظهر واهلل أعلم أن  ،بعد التأمل يف القولني :

وال ينتقل عن  ،الراجح منهام هو القول الثاين، ألن األصل صحة الصالة

 .وملا ورد عىل أدلة القول األول من مناقشة ،األصل إال بدليل رصيح

 : 

 :ثنني من اإلمام عىل قولني موقف االاختلف العلامء يف

 عمر وعيل وجابر وبه قال ،أن موقفهام خلف اإلمام 

، واإلمام مالك (3)، وأبو حنيفه وأكثر أصحابه(2)بن زيد واحلسن وعطاء

 .(6)، واإلمام أمحد وأصحابه(5)، واإلمام الشافعي وأصحابه(4)وأصحابه

                                                           
 (1/31سبل السالم ) (1)
 (.1/113المغني ) (1)
 (.1/31المبسوط ) (3)
 (.1/39المدونه ) (3)
 (.1/109األم ) (5)
 (.1/113المغني )( 9)
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 :واستدلوا عىل ذلك بام يأيت

عن أنس بن مالك ريض اهلل عنه أن جدته مليكه  

لطعام صنعته فأكل منه فقال قوموا  ريض اهلل عنها دعت رسول اهلل 

صيل بكم فقمت إىل حصي لنا قد اسود من طول مالبث فنضحته بامء فأل

 .(1)ائنا وصىل بنا ركعتنيواليتيم معي والعجوز من ور فقام رسول اهلل 

تقدم عىل أنس واليتيم فدل عىل أن  أن الرسول  :وجه االستدالل

 االثنني موقفهام خلف اإلمام.

قام رسول اهلل صىل  :قال عن جابر بن عبد اهلل  

ليصيل فجئت فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارين حتى  اهلل عليه وسلم

أقامني عن يمينه ثم جاء جبار بن صخر فأخذ بأيدينا مجيعًا فدفعنا حتى 

 .(2)أقامنا خلفه

                                                           
 (.1/350(، مسلم )1/100البخاري ) (1)
 (.50سبق صفحه ) (1)
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خلفه فدل عىل  أقام جابر وجبار أن الرسول  :

 .أن موقف االثنني وراء اإلمام

 أن اإلمام يقف بينهام. 

، (2)وصاحباه علقمه واألسود (1)وبه قال ابن مسعود ريض اهلل عنه

 .(3)ف من احلنفيةعن أِّب يوس وروي

:  

من  أصىل :فقال اهلل عن علقمه واألسود أِنام دخال عىل عبد

خر عن بينهم وجعل أحدمها عن يمينه واآل فقام .نعم :قاال .خلفكم

شامله ثم ركعنا فوضعنا أيدينا عىل ركبنا فرضب أيدينا ثم طبق يديه ثم 

 .   (4)جعلهام بني فخذيه فلام صىل قال هكذا فعل رسول اهلل 

                                                           
 (.1/31المبسوط ) (1)
 (.3/190المجموع ) (1)
 (.1/303الهدايه ) (3)
 (.1/330مسلم ) (3)
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عىل أن موقف يدل  اهلل بن مسعود أن فعل عبد :

 اإلمام من االثنني أن يكون بينهام.

 : 

 .(1)كان لضيق املكان أن فعل ابن مسعود  

يدل عىل جواز ذلك  أن حديث ابن مسعود  

نه جعلهام خلفه ريض اهلل عنهام يدل عىل الفضل أل وحديث جابر وجبار

 .(2)ينقلهام إال إىل األكمل وال

فيها التطبيق وقد ن أن خرب ابن مسعود بمكه أل 

ألن جابر إنام  ر وجبار ريض اهلل عنهام باملدينة؛نسخ باملدينة وحديث جاب

 .(3)وحديث أنس بن مالك فإنه كان باملدينة ،شهد املشاهد بعد بدر

                                                           
 (.1/31المبسوط ) (1)
 (.1/113المغني )( 1)
 (.1/303فتح القدير ) (3)
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مل يف القولني وأدلتهام يظهر واهلل أعلم أبعد الت :

خلف بالصواب أن الراجح هو القول األول وهو أن موقف االثنني 

 .اإلمام

ذا وقف اإلمام وسطهام فإن صالتم صحيحة يف املذاهب إ *

 .(1)األربعة

 :  

. وقد (2)اتفق األئمة عىل أن الثالثة فام فوق موقفهم خلف اإلماملقد 

 :استدلوا بام ييل

أقيمت الصالة فأقبل علينا  :قال حديث أنس بن مالك ريض اهلل عنه

اكم من أقيموا صفوفكم وتراصوا فإين أر» :بوجهه فقال رسول اهلل 

 .(3)«وراء ظهري
  . 

                                                           
 (.1/05(، الروض المربع )1/130(، األم )1/193(، الشرح الصغير )1/153بائع الصنائع ) (1)
 (.1/331(، حاشية الروض البن قاسم )1/130(، األم )33(، مختصر خليل )1/153بدائع الصنائع ) (1)
 (.1/135( )010لبخاري )ا (3)
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  :اختلف الفقهاء فيها عىل قولني

  يف الفرض.جتوز مصافة الصبي  

قال و ،رواية عند احلنابلةو ،(3)والشافعية ،(2)واملالكية ،(1)وبه قال احلنفية

. واستدلوا (6)وابن عثيمني، (5)، وهو اختيار ابن باز(4)وهو أظهر :ابن مفلح

 :يأيت عىل ذلك بام

أن جدته مليكة ريض اهلل عنها  عن أنس بن مالك  

لطعام صنعته فأكل منه فقال قوموا فألصيل بكم  دعت رسول اهلل 

لبث فنضحته بامء فقام رسول  سود من طول ماا قد افقمت إىل حصي لن

 .(7)لعجوز من ورائنا فصىل بنا ركعتنيواليتيم معي وا اهلل 

صف  ،-بوه ومل يبلغوهو الذي مات أ-أن اليتيم  :

فرق بني النفل والفرض إال بدليل خيص  وال  مع أنس خلف النبي
                                                           

 (.1/303البحر الرائق )( 1)
 (.1/33جواهر اإلكليل ) (1)
 (.1/109المهذب ) (3)
 (.1/35الفروع ) (3)
 (.11/100مجموع فتاوى ابن باز ) (5)
 (.3/135الشرح الممتع ) (9)
 (.55سبق صفحة )( 0)
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 ذلك وال خمصص.

 :(2)بيهألقال  أن النبي  (1)عن عمرو بن سلمة 

إىل أن قال فكنت أؤمهم وأنا ابن ست سنني أو  ...يؤمكم أكثركم قرآناً »

 .(3)«سبع سنني

أن احلديث دل عىل جواز إمامة الصبي فإذا  :

 .مامته جازت مصافته من باب أوىلجازت إ

 يف الفرض. تصح مصافته ال 

، (5)وعليه مجاهي األصحاب ،(4)وهو املنصوص عن اإلمام أمحد

 :يأيت وعللوا ذلك بام

                                                           
 (.1/130عمرو بن سلمة الجرمي روى عن أبيه وروى عن عاصم األحول وأيوب السختياني، الكاشف ) (1)
 (.1/00عام الفتح، اإلصابه ) --سلمة بن قيس بن نفيع الجرمي وقد وفد على النبي  (1)
 (.5/05البخاري ) (3)
 (.1/130اإلنصاف ) (3)
 (.1/133اإلنصاف ) (5)



 

- 11 - 

 

مامته فال يصح أن يصافهم تصح إ أن الصبي ال 

 .(1)كاملرأة

 .(2)فذا يكون متطهرًا فيصي البالغ البأنه خيشى أ 

واهلل -عند التأمل يف القولني ويف أدلتهام وتعليالتام يظهر  

 أن الصبي تصح ، وهوأن الراجح هو القول األول -أعلم بالصواب

 وأما ما ،حيث استدلوا بأدلة صحيحة رصحية ،مصافته يف الفرض والنفل

مرو حديث ع علل به أصحاب القول الثاين فال ينظر إليه ألنه يف مقابل

 .رجح القول األولبن مالك وهبذا يبن سلمه وأنس 

 

  

                                                           
 (.1/113المغني ) (1)
 (.10القواعد والفوائد األصوليه ) (1)
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ال لثاين إلفقهاء فال يرشع يف إنشاء الصف اتفاق بني اهذا موضع ا 

 ،فرجةو فيه أ وأمامه صفا آخرا ناقصاً قف يف صف وال ي بعد كامل األول

الفرجة املوجودة يف الصفوف التي و بل يشق الصفوف لسد اخللل أ

  :لقوله  ،مامهأ

ان من نقص فليكن يف الصف أمتوا الصف املقدم ثم الذي يليه فام ك»

 .(1)«املؤخر

له اهلل ومن قطع صفا قطعه ..من وصل صفا وص.» : وقوله    

 .(2)«اهلل

سد الفرج وإكامل الصفوف، وجوب فهذه األحاديث تبني    

                                                           
(، 10/355( )11351(، وأحمد )1/03( )313(، والنسائي بلفظ )األول( )1/139( )901أبو داود ) (1)

 (.10/355(، قال شعيب األرنؤوط في تحقيق المسند: حديث صحيح )1/131وصححه األلباني في المشكاة )
 (.13سبق صفحه )( 1)
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 ،من متام الصالةن إكامهلا أو ،عند الرجال والنساءمن قطعها التحذير و

 يوحي وأِنم كاجلسد الواحد، وِما ،املسلمني وتكاتفهم عز ومن مظاهر

واحد كالبنيان املرصوص  صفكلها  أِنابو ،خوة والتعاونللنفوس باأل

 املتامسك.
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فقد اختلف  ،إذا وقف املنفرد خلف الصف وحده ركعة فأكثر

 :العلامء يف صحة صالته عىل ثالثة اقوال

 ،(1)وبه قال احلنابلة يف املشهور عنهم .ال تصح صالته 

 ،وابن املنذر ،واحلسن بن صالح ،واحلكم ،والنخعي ،وهو قول إسحاق

 :وقد استدلوا عىل ذلك بام يأيت ،(4)وهو اختيار ابن باز ،(3( )2)وابن حزم

يل رأى رجال يص ن رسول اهلل أ : (5)عن وابصة  

 .(6)ن يعيد الصالةخلف الصف وحده فأمره أ

                                                           
 (.1/11(، المغني )1/30(، المبدع )1/100(، الكافي )1/113مسائل اإلمام أحمد رواية ابنه عبد اهلل ) (1)
 (.3/51المحلى ) (1)
 (.1/11المغني ) (3)
 (.11/110مجموع فتاوى ومقاالت ابن باز ) (3)
اإلصابة . --وعن ابن مسعود  --، روى عن الرسول --هو وابصة بن معبد بن عتبة األسدي  (5)
(3/919.) 
-3/110(، وأحمد )1/311(. وابن ماجة )333-1/335(. والترمذي )330-1/330أبو داوود ) (9)

 (. قال أحمد شاكر في شرحه على سنن الترمذي: صحيح.113
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أمر الرجل الذي صىل خلف الصف  أن النبي  :

 وحده بإعادة الصالة فدل عىل بطالِنا.

وكان من الوفد قال خرجنا   (1)بن شيبان  عن عيل 

صالة ثم صلينا وراءه  ،ينا خلفهفبايعناه وصل حتى قدمنا عىل النبي 

يصيل خلف الصف قال فوقف  خرى فقىض الصالة فرأى رجال فرداً أ

بل صالتك ال صالة للذي استق» :قال ،حني انرصف عليه نبي اهلل 

 .(2)«خلف الصف

ن املنفرد ال صالة له داللة رصحية عىل أدل احلديث  :

 .باإلعادة ولو كان املراد ال صالة كاملة مل يأمر باإلعادة ألمر رسول اهلل 

                                                           
. اإلصابة --هو علي بن شيبان بن محرز اليمامي، كان أحد الوفد من بني حنيفة على رسول اهلل  (1)
(1/500.) 
(، وصححه أحمد شاكر في شرحه على سنن 3/30(، وابن خزيمة )3/13(، وأحمد )1/310ماجة ) ابن (1)

 الترمذي.
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بو وبه قال أ .صحيحة ن صالة املنفرد خلف الصفأ 

عىل  وقد استدلوا (4)ورواية عند احلنابلة (3)والشافعي (2)ومالك (1)حنيفة

 :ذلك بام يأيت

ن جدته مليكة ريض اهلل أ»  عن أنس بن مالك  

منه فقال قوموا فألصيل لطعام صنعته فأكل  عنها دعت رسول اهلل 

فقام  ،فنضحته بامء ،ىل حصي لنا قد اسود من طول ما لبثبكم فقمت إ

 .(5)«فصىل بنا ركعتني ،واليتيم معي والعجوز من وراءنا رسول اهلل 

دل احلديث عىل صحة وقوف املرأة منفردة خلف  :

جاز للمرأة ان تقف خلف الصف وحدها جاز  فإذا ،صف الرجال

 .للرجل كذلك

                                                           
 (.1/101المبسوط ) (1)
 (.1/101المدونة ) (1)
 (.150-1/130األم ) (3)
 (.1/13الفروع ) (3)
 (.55سبق )ص ( 5)
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 .قياس مع النص وال أنه قياس مع النص :

نمت عند ميمونة ريض اهلل » :قال عن ابن عباس  

فقمت عن يساره  ،فتوضأ ثم قام يصيل عندها تلك الليلة عنها والنبي 

عرشة ركعة ثم نام حتى نفخ  فصىل ثالث ،فأخذين فجعلني عن يمينه

 .(1)«ثم أتاه املؤذن فخرج فصىل ومل يتوضأ ،ذا نام نفخوكان إ

أن ابن عباس ريض اهلل عنهام وقف عن يسار رسول  :

مؤمتا به فأداره من خلفه حتى جعله عن يمينه فقد صار ابن عباس  اهلل 

 يف تلك اإلدارة ومل يؤمر باإلعادة  ريض اهلل عنهام خلف رسول اهلل 

أن املدار من اليسار إىل اليمني ال يسمى مصليًا خلف  :

 الصف والكالم فيمن صىل ركعة فأكثر.

                                                           
 (.33سبق )ص ( 1)
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وهو راكع  نه انتهى اىل النبي أ ِّب بكرة عن أ 

زادك اهلل » :فقال ىل الصف فذكر ذلك للنبي فركع قبل أن يصل إ

 .(1)«تعد وال حرصاً 

فلم يأمره  ،ركع دون الصف وحده با بكرة ن أأ :

 .نه ركع خلف الصف وحدهباإلعادة مع أ النبي 

دخل  بكرة  إذ أن أبا ،بأن االستدالل يف غي حمل النزاع :

 ركعة.أي خلف الصف  ومل يصلِّ  ،قبل الرفع من الركوع مع النبي 

إذا صف وحده خلف الصف مع القدرة أن الرجل  :

عىل االصطفاف فصالته باطله، ومع عجزه عن االصطفاف فصالته 

 صحيحة.

  :وبه قال

                                                           
 (.1/159( )033البخاري ) (1)
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واختاره ابن  ،(3)والسعدي ،(2)وابن القيم ،(1)شيخ اإلسالم ابن تيمية

 . (5)واأللباين ،(4)عثيمني

: 

 .(6) چہ ہ ہ ھ چ :قوله تعاىل 

 .(7)چۈ ۈ ۇ ۆ ۆ ۇچ :قوله تعاىل 

:  

ومل  ،يستطيعه يف حماولة املصافة أن املصيل خلف الصف قد بذل ما

تفوته الركعة أو الصالة مع  جيد إال أن يصيل خلف الصف وحده حتى ال

 .اجلامعة

                                                           
 (.10/550مجموع الفتاوى ) (1)
 (.1/31إعالم الموقعين ) (1)
 (.1/101) ةالفتاوى السعدي (3)
 (.3/190الشرح الممتع ) (3)
 (.1/310اإلرواء ) (5)
 (.19التغابن ) (9)
 (.139البقرة ) (0)
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إذا امرتكم بأمر فأتوا منه ما : » قول النبي  

 .(1)«...استطعتم

باحلضور إىل  أن الداخل قد امتثل أمر النبي  :

 وهذه استطاعته. ،له يف الصف فصىل خلف الصف الصالة ومل جيد مكاناً 

واجب مع عجز وال حرام مع  الالقاعدة الرشعية ) 

الكتامل الصف فلم جيد إال  يستطيع املصافة وهذا املصيل ال ،(2) رضورة(

 أن يصيل وحده منفردا.

ل بالتفصيل هو الراجح وذلك أن القول الثالث القائ :

 واهلل أعلم. ،ولألدلة العامة يف سقوط الواجبات بالعجز ،لألدلة إعامل

 

   

                                                           
 (.0/03( )0133البخاري ) (1)
 (.1/31إعالم الموقعين ) (1)
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(1) 

واملنفرد  صف اإلمام نق الفقهاء عىل أاتف*

ىل أن الصالة إىل السارية ، كام اتفقوا ع(2)هة فيهاكر بني الساريتني ال

 وفوأن الصالة بني السواري إذا قطعت الصف ،الختاذها سرتة جائزة،

واختلفوا إذا كانت السارية أو ، (3)كراهة فيها للحاجة بسبب الضيق ال

  :مع السعة عىل قولني وفسطوانة تقطع الصفاال

وهو  (5)، والشافعية(4)وبه قال احلنفية .ائز بال كراهةج 

 قول حممد بن سيين.

                                                           
 (.13/333ي يقام عليه السقف في المسجد. انظر: لسان العرب )السواري: جمع سارية وهي العامود الذ (1)
(، نيل األوطار 1/10(، المغني )1/331(، الشرح الكبير )3/30(، إحكام األحكام )1/35المبسوط ) (1)
(3/139.) 
 (.31/310فتاوى اللجنة الدائمة ) (3)
 (.1/35المبسوط للسرخسي ) (3)
 (.1/55الحاوي للفتاوى ) (5)
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 لأين صىل رسو أنه سأل بالالً  عمرعن ابن  

  :قال؟.  اهلل 

 .(1)«بني العامودين املقدمني»

بأن االستدالل به خارج حمل النزاع، ألن ذلك يف حالة  :

 واخلالف يف صفوف اجلامعة. ،انفراده

بال  القياس عىل صالة اإلمام واملنفرد بني الساريتني 

 كراهة.

فاسد  ، والقياس أيضاً ؛ الختالف العلةبعدم صحة القياس :ونوقش

 .(2)حاديث البابملعارضته أل

  .يكره 

                                                           
 (.1/100( )503البخاري ) (1)
 (.3/139نيل األوطار ) (1)
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: 

 .(3). وهو اختيار ابن عثيمني(2)واحلنابلة (1)املالكية 

صلينا خلف » :احلميد بن حممود أنه قال حديث عبد 

فلام صلينا قال  ،بني الساريتنيمي من األمراء فاضطرنا الناس فصلينا أ

  . »(4)كنا نتقي هذا عىل عهد رسول اهلل  :نس بن مالكأ

كنا ننهى أن نصف بني » :قال عن قرة بن إياس  

 .(5)«ونطرد عنها طرداً  السواري، عىل عهد رسول اهلل 

                                                           
 (.1/109المدونة ) (1)
 (.1/10المغني ) (1)
 (.3/303الشرح الممتع ) (3)
(، عبد الرزاق في 1/03( )311(، والنسائي )1/333( )110(، والترمذي )1/139( )903أبو داود ) (3)

(، وصححه األلباني في صحيح أبي 1/139( )0303(، وابن أبي شيبة في مصنفه )1/90( )1330مصنفه )
 (.3/151داود )

)حسن(. انظر السلسلة (. قال األلباني: 5/500( )1110(، وابن حبان )1/310( )1001ابن ماجة ) (5)
 (.1/955الصحيحة )
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:  

يف صالة اجلامعة للرجال والنساء بني السواري كراهة الصفوف 

واحلكمة  ،الضيقالوارد عن ذلك وحمل الكراهة عند السعة وعدم  للنهي

 وفقطاع الصفيف ذلك ان

 

  . 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

- 18 - 

 

عىل  (4)واحلنابلة (3)والشافعية (2)واملالكية (1)من احلنفية تفق الفقهاءا

 :يف الصفوف عىل النحو التايل انتظام املصلني

 ؛والنساء يف الصفوف األخية ،أن يكون الرجال يف الصفوف األوىل

 ،الفتنة هبنوأبعد عن اخللطة بالرجال و ألن املرأة عورة وهذا اسرت هلن

  :ضابط التسوية يف هذه احلالفإذا كان مع املأمومني صف نساء، ف

واألكعب  ،أخذهن بام تقدم من املحاذاة باملناكب 

وسد الفرج، بالتالصق  ،وإكامل الصف األول فاألول ،والرتاص

إال  ،والنساء يف األحكاموذلك ألن األصل استواء الرجال  ؛(5)نضامماالو

 دل الدليل عىل خصوصيته. ما

                                                           
 (.3/313البحر الرائق ) (1)
 (.1/150الذخيرة ) (1)
 (.1/00المهذب ) (3)
 (.3/353المغني ) (3)
 .بيانها في المبحث الثاني من الفصل األولسبق  (5)
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 ،وبعدهن عنهم ،تأخيهن عن صفوف الرجال 

 وحتقيقا ملقصد العبادة. ،واالختالط للفتنة درءاً 

 : قال رسول اهلل  :قال ِّب هريرة حديث أ :دليل هذا الضابط

  .(1)«صفوف النساء آخرها، ورشها أوهلاوخي ...»

  

                                                           
 (.1/319( )330مسلم ) (1)
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  :إذا مل خيتلطن بالرجال 

إذا كانت النساء يف مصليات منعزلة، أو بينهن وبني الرجال حائل 

يروِنن، فإن خي صفوفهن  يرين الرجال وال قامش أو غيه بحيث المن 

أجلها كانت خي الصف األول كالرجال، وذلك ألن العلة التي من 

ونقل  ،صفوفهن آخرهن قد زالت فيكون خي صفوفهن أوهلا كالرجال

ألن االصل يف العبادات املسارعة واملسابقة وال  ؛(1)اتفاق الفقهاء عىل ذلك

فرق بني الرجال والنساء حيث وجد الساتر والعازل عن الرجال فيتحقق 

 يف حقهن فضيلة التقدم إىل الصف األول.

 :إذا اختلطن بالرجال 

أما إذا صلت النساء مع الرجال يف مصىل واحد بحيث حتصل 

                                                           
 (.10/33الموسوعة الفقهية الكويتية ) (1)
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الرؤية والسامع ألصواتن فإن أفضل صفوفهن آخرها، ألن املرأة مأمورة 

بالسرت، والبعد عن مواقع الفتنة حتى يف مواضع العبادة وبه قال عامة 

 الفقهاء.

:  

خي صفوف الرجال » : قال رسول اهلل  :قال حديث أِّب هريرة 

 .(1)«صفوف النساء آخرها، ورشها أوهلا أوهلا، ورشها آخرها، وخي

 

  

                                                           
 (.30سبق )ص  (1)
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  :اختلف الفقهاء يف موقف إمامة النساء من الصف عىل قولني 

كموقف إمام الرجال،  ،أن موقفها أمام صف النساء 

 .(1)وبه قال ابن حزم

أن هذا هو األصل يف اإلمامة والتقدم حلاجة املأمومني  :

فرق بني الرجل واملرأة حيث مل يأت املنع ال يف الكتاب  لالقتداء به وال

 وال يف السنة.

:  

شأنه من  عن صالة الرجل يف كل ما أن صالة املرأة ختتلف :

 السرت.

أن فعل السلف يشهد بأن موقفها يف وسط الصف كام سيأيت  :

                                                           
 (.3/110المحلى ) (1)
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 .يف أدلة القول الثاين

تتقدم  أن إمامتهن تقف يف وسط صف النساء، وال 

 .عليهن

، (4)، وهو اختيار ابن تيمية(3)، واحلنابلة(2)، والشافعية(1)قال به احلنفية

 .(6)عثيمنيوابن  ،(5)واختيار ابن باز

:  

مت نساء ا أئشة أم املؤمنني ريض اهلل عنها أِنعن عا 

 .(7)جهرت بالقراءةالفريضة يف املغرب وقامت وسطهن ويف 

                                                           
 (.1/131بدائع الصنائع ) (1)
 (.1/359الحاوي الكبير ) (1)
 (.1/10المغني ) (3)
 (.13/139مجموع الفتاوى ) (3)
 (.11/105مجموع فتاوى ومقاالت ابن باز ) (5)
 (.3/109الشرح الممتع )( 9)
 (.1/11( قال في نصب الراية )موقوف( )1/303( )1031البيهقي ) (0)
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م املؤمنني م سلمة أأن أ (1)ِّب احلسنعن أم احلسن بن أ 

 .(2)ريض اهلل عنها كانت تؤمهن يف رمضان وتقوم معهن يف الصف

هلا، وصيانة  أن يف وقوفها وسط الصف سرتاً  

 .(3)فاستحب هلا ذلك كالعريان

من خالل عرض القولني واألدلة واملناقشة يظهر  

وهو أن وسط الصف هو موقف إمامة النساء ملا  ،رجحان القول الثاين

 ورد عىل دليل القول األول من مناقشة ولكثرة اآلثار املروية عن السلف

 ولزوم فعلهم هو األرجح واألفضل.

 

   

                                                           
 (.1/509الحسن البصري/ اسمها خيرة موالة أم سلمة. تقريب التهذيب ) هي أم( 1)
 (، قال ابن حزم: وهذا إسناد كالذهب.3/101(. وابن حزم في المحلى )1/33ابن أبي شيبة ) (1)
 (.13/139مجموع الفتاوى ) (3)
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 .بأِنا كالرجل تأخذ حكمهقد رصح احلنابلة ل

 ،وغيهم (3)ومرعي الكرمي ،(2)والبهويت ،(1)وِمن رصح بذلك املجد

عىل وقوف املرأة منفردة  رصح باجلواز وذلك قياساً  (4)لكن ابن قدامة

 .خلف صف الرجال

ن املرأة املنفردة وذلك أ ؛هذا القياس قياس مع الفارقن إ :

أما املرأة املنفردة خلف صف النساء  ،خلف صف الرجال هذا موقفها

اوية ألحكام حكام النساء مسومن املعلوم أن أ ،موقفها وقد خالفته ليس

اء وقوف املرأة ال ما استثناه الدليل وليس هنا دليل عىل استثنالرجال إ

نام الدليل عىل استثناء وقوف املرأة املنفردة خلف إخلف صف النساء و

                                                           
 (.1/111المحرر ) (1)
 (.1/05الروض المربع ) (1)
 (.1/100غاية المنتهى ) (3)
 (.1/101الكافي ) (3)
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 .صف الرجال

ملرأة املنفردة خلف صف النساء حكمها حكم املنفرد ن اهلذا يتضح أ

خلف الصف وقد تقدم حكم صالة املنفرد خلف الصف يف من الرجال 

 .املبحث اخلامس من الفصل األول

 .ال مع العذرخلف الصف ال تصح إة ن صالة املنفردهلذا فإ
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هم النتائج التي أ من العرض الذي حواه هذا البحث أن من يتبني

 :توصلت اليها بعون اهلل وتوفيقه

أن من حكم تسوية الصفوف يف صالة اجلامعة، تآلف القلوب  -1

وحسن اهليئة وإظهار  ،واألرواح املفيض إىل حصول املودة والرتاحم

 باملوقف أمام رب العاملني.والتذكي تكاتف املسلمني، 

رجح ، يف أية الصفوف يف صالة اجلامعة واجبن حكم تسوأ -2

 .لورود الوعيد عىل تركها .العلامء أقوال

كون بمحاذاة تة تسوية الصفوف يف صالة اجلامعة أن كيفي -3

يكون يف الصفوف  ال بحيثنضامم التالصق واالو، األقدامو املناكب

الصف الثاين حتى يكتمل األول نشاء إيرشع يف  وال ،خلل وال فرجات

 .النساءوالرجال عند 

 .حال املأمومنيأن ضابط تسوية الصفوف خيتلف باختالف  -4
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تفاق الفقهاء، بامام عن يمني اإليكون ن موقف املأموم الواحد أ -5

 . ة مع الكراهةوأنه لو وقف عن يساره صحت صالت

 أن يكونوا اثنني فأكثر اأن املرشوع يف موقف املأمومني إذا كانو -6

 وإن وقف اإلمام يف وسطهام فالصالة صحيحة. ،خلف اإلمام

 أن مصافة الصبيان جائزة يف الفرض والنفل عىل القول الراجح. -7

ذي كتامل النشاء صف قبل ااتفاق الفقهاء عىل عدم مرشوعية إ -8

 عند الرجال والنساء.قبله 

غي ِنا أصالة املنفرد خلف الصف بغي عذر  يفالراجح القول  -9

 .صحيحة

 .بغي حاجةللجامعة يكره الصف بني السواري  -11

أن الصفوف األخية للنساء خي إذا عىل تفق الفقهاء ا -11

وأن خي صفوفهن  ،الرجال حائلهن وبني مل يكن بينو اختلطن بالرجال
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 حائل.هن وبني الرجال كان بين إذا مل خيتلطن بالرجال أوأوهلا 

 وسطهن.يكون أن الراجح يف موقف إمامة النساء  -12

بغي عذر صالة املنفردة خلف الصف مع النساء  يفالراجح  -13

 غي صحيحة.ِنا أ

وفيقه مع هذا ما تيِّس يل مجعه وكتابته يف هذا البحث بإعانة اهلل وت

، وما كان فمن توفيق اهلل يلمن صواب  كان فيهاالعرتاف بالتقصي فام 

 .فيه من خطأ فمني ومن الشيطان

عىل نبينا  وصىل اهلل ،الذي بنعمته تتم الصاحلاتهلل والشكر واحلمد 

 .مجعنيأحممد وعىل آله وصحبه 

 كتبه

 
 ه 30/5/1335
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أحكام اإلمامة واالئتامم، لعبد املحسن بن حممد، دار الفرزدق،  *

 .1987-1417الطبعة األوىل 

أحكام الصف يف الصالة، لعبد الكريم بن حممد، دار الصميعي،  *

 هـ.1432الطبعة األوىل 

احكام حضور املساجد، عبد اهلل بن صالح الفوزان، دار املنهاج،  *

 هـ.1428الطبعة األوىل 

ملطالب يف رشح روض الطالب، لزكريا األنصاري )ت أسنى ا *

بيوت، الطبعة  -هـ(، حتقيق: حممد حممد تامر، دار الكتب العلمية926

 األوىل.

إعالم املوقعني عن رب العاملني، ملحمد بن أِّب بكر أيوب الزرعي  *

 .1973بيوت،  -أِّب عبد اهلل، حتقيق طه عبد الرؤوف، دار اجليل

االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار، ألِّب عمر يوسف بن  *

هـ(، حتقيق سامل حممد، دار الكتب 463عبد اهلل بن عبد الرب، )ت 
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 بيوت، الطبعة األوىل.  -العلمية

اإلصابة يف متييز الصحابة، ألمحد بن عيل بن حجر العسقالين،  *

 بيوت. -هـ، دار اجليل1412حتقيق عيل حممد، الطبعة األوىل، 

اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام أمحد،  *

هـ(، دار إحياء الرتاث 885لعالء الدين أِّب احلسن املرداوي، )ت 

 هـ.1419العرِّب، الطبعة األوىل، 

اجلامع الصحيح املسمى صحيح مسلم، ملسلم بن احلجاج أِّب  *

قتيبة نظر الفارياِّب،  ه(، حتقيق أِّب261احلسن القشيي النيسابوري )ت 

 م، دار طيبة. 2116هـ/ 1427الطبعة األوىل، 

اجلامع الصحيح املسند من حديث رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  *

وسننه وأيامه، ملحمد بن إسامعيل بن إبراهيم املغية البخاري )ت 

م، 1993هـ/1414هـ(، حتقيق مصطفى البغا، الطبعة اخلامسة، 256

 مشق.د -دار ابن كثي

احلاوي للفتاوى يف الفقه وسائر الفنون، جلالل الدين السيوطي،  *
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 الطبعة االوىل. -دار الكتب العلمية، بيوت

اخلريش رشح خمترص خليل، ملحمد بن عبد اهلل اخلريش )ت * 

 ه(ـ.1111

الذخية، لشهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف، حتقيق حممد  *

 م.1994حجي، دار الغرب، بيوت، 

الروض املربع رشح زاد املستقنع، ملنصور بن يونس البهويت )ت  *

 بيوت. -هـ(، حتقيق سعيد اللحام، دار الفكر1151

هـ(، 1421السلسلة الصحيحة، ملحمد نارص الدين األلباين )ت  *

 الرياض. -مكتبة املعارف

الرشح املمتع عىل زاد املستقنع، ملحمد بن صالح بن عثيمني، دار  *

 هـ.1423ي، الطبعة األوىل، ابن اجلوز

الفتاوى السعدية، لعبد الرمحن السعدي، دار املنهاج، الطبعة  *

 هـ.1424األوىل، 
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الفروع، ملحمد بن مفلح بن حممد بن مفرج املقديس الرامييل ثم  *

هـ(، حتقيق عبد اهلل الرتكي، مؤسسة الرسالة، 763الصاحلي، )ت 

 م.2113هـ/ 1424الطبعة 

الفواكه الدواين عىل رسالة ابن أِّب زيد القيواين، ألمحد بن غنيم  *

 هـ.1415هـ(، دار الفكر، 1125سامل النفراوي )ت 

 القاموس املحيط، ملحمد بن يعقوب الفيوزابادي.* 

القواعد والفوائد األصوليه، لعيل بن عباس البعيل، حتقيق حممد  *

 حامد الفقي، مكتبة دار السنة املحمدية. 

الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي، ألِّب عمر يوسف عبد اهلل بن  *

ه(ـ، حتقيق حممد حممد، مكتبة 463عبد الرب النمري القرطبي، )ت 

 هـ.1411الرياض، الطبعة الثانية، 

اللباب يف رشح الكتاب، لعبد الغني الغنيمي الدمشقي امليداين  *

 بيوت. -احلنفي، دار الكتاب العرِّب

رشح املقنع، إلبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بن مفلح، )ت  املبدع *
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 م.2113هـ/ 1423الرياض، الطبعة  -ه(، دار عامل الكتب884

املبسوط، ملحمد بن أمحد بن أِّب سهل شمس األئمة الِّسخيس، * 

 هـ(.483)ت 

املجموع رشح املهذب، ألِّب زكري حميي الدين حييى بن رشف * 

 هـ(.676النووي، )ت 

الوجيز، ألِّب حممد عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن  املحرر* 

 هـ(.542األندليس املحارِّب، )ت 

املحىل باآلثار، لعيل بن أمحد بن سعيد بن حزم األندليس، )ت  *

هـ/ 1421هـ(، حتقيق عبد الغفار سليامن، دار الفكر، الطبعة 456

 م.2111

ين، )ت املدونة الكربى، ملالك بن أنس بن مالك األصبحي املد *

 بيوت. -هـ(، حتقيق زكريا عميات، دار الكتب العلمية179

املغني، ألِّب حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد الشهي  *

هـ(، حتقيق عبد اهلل الرتكي، دار هجر، 621بابن قدامة املقديس )ت 
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 م.1986هـ/ 1416الطبعة األوىل، 

ألِّب العباس أمحد بن املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم، * 

 هـ( حتقيق حمي الدين مستو.656عمر بن إبراهيم )ت 

 هـ(.974املنهاج القويم رشح املقدمة احلرضمية، للهيتمي )ت * 

املهذب يف فقه اإلمام الشافعي، إبراهيم بن عيل بن يوسف  *

دمشق، الطبعة  -هـ(، حتقيق الزحييل، دار القلم476الشيازي، )ت 

 م. 2111هـ/ 1422

 -املوسوعة الفقهية الكويتية، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية *

 الكويت، الطبعة الثانية.

هـ(، مكتبة 884النكت والفوائد السنية عىل مشكل املحرر )ت * 

 الرياض. -املعارف

اهلداية رشح بداية املبتدي، ألِّب احلسن عيل بن أِّب بكر، )ت  *

 هـ(، املكتبة االسالمية.593
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جتهد وِناية املقتصد، ألِّب الوليد حممد بن أمحد القرطبي بداية امل *

هـ(، الطبعة الرابعة، مطبعة مصطفى 595الشهي بابن رشد احلفيد، )ت 

 مرص -الباِّب

بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، ألِّب بكر بن مسعود بن أمحد * 

 هـ(.587الكاساين، )ت 

)ت  بسط الكف يف إمتام الصف، جلالل الدين السيوطي *

 هـ(، حتقيق خالد عبد الكريم، مكتبة دار العروبة.911

تاج العروس من جواهر القاموس، ملحمد مرتىض احلسيني  *

 هـ(، حتقيق جمموعة من املحققني، دار اهلداية.1215الزبيدي )ت 

تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق، لفخر الدين عثامن )ت  *

 هـ.1313القاهرة ، -هـ(، دار الكتب االسالمي743

حتفة األحوذي رشح جامع الرتمذي، حممد عبد الرمحن بن عبد  *

 بيوت. -الرحيم املباركفوري، دار الكتب العلمية

)ت  لعمر بن عيل األندليسحتفة املحتاج اىل أدلة املنهاج،  *



 

  - 010 - 

 

مكة املكرمة،  -هـ(، حتقيق عبد اهلل بن سعاف اللحياين، دار حراء814

 الطبعة األوىل. 

الصالة، ملحمد بن نرص املروزي، حتقيق عبد الرمحن  تعظيم قدر *

 املدينة املنورة، الطبعة األوىل.  -الفريوائي، مكتبة الدار

تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر ومنهجه يف تقريب التهذيب، * 

 لعيل بن نايف.

حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبي، ملحمد عرفه )ت  *

 بيوت.  -هـ(، حتقيق حممد عليش، دار الفكر1231

حاشية الروض املربع رشح زاد املستقنع، لعبد الرمحن بن قاسم، * 

 الطبعة االوىل.

حاشية رد املختار عىل الدرر املختار رشح تنوير األبصار، البن  *

 م.2111هـ/ 1421بيوت ،  -عابدين، دار الفكر

درر احلكام رشح غرر األحكام، ملحمد بن فراموز الشهي بمنال * 

 هـ(.885خِّسو )ت 
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سبل السالم رشح بلوغ املرام، ملحمد بن إسامعيل الصنعاين )ت  *

بيوت،  -هـ(، حتقيق حممد عبد العزيز، دار إحياء الرتاث العرِّب852

 الطبعة الرابعة. 

 عبد اهلل حممد بن يزيد القزويني سنن ابن ماجة، البن ماجة أِّب* 

 هـ(.273)ت 

سنن أِّب داوود، لسليامن بن األشعث بن إسحاق بن بشي بن  *

هـ(، دار السالم، مكتبة املعارف، 275شداد األزدي السجستاين، )ت 

 م.1999هـ 1421األلباين، الطبعة األوىل، 

سنن البيهقي الكربى، ألمحد بن احلسني بن عيل البيهقي )ت * 

 مكة املكرمة. -هـ(، حتقيق حممد عبد القادر، مكتبة دار الباز458

سنن الرتمذي، ملحمد بن عيسى الضحاك الرتمذي )ت * 

 هـ(.279

هـ(، 313سنن النسائي، ألمحد بن شعيب بن عيل النسائي )ت  *

 حتقيق األلباين، مكتبة املعارف، الطبعة األوىل.
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ة النيسابوري، صحيح ابن خزيمة، ملحمد بن إسحاق بن خزيم *

 هـ(، حتقيق حممد األعظمي، املكتب اإلسالمي. 311)ت 

صحيح الرتغيب والرتهيب، ملحمد نارص الدين األلباين )ت  *

 هـ(، مكتبة املعارف، الطبعة اخلامسة.1421

 صالة اجلامعة، لسعيد بن وهف القحطاين.* 

 صالة املؤمن، لسعيد بن وهف.* 

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، ألمحد بن عبد  *

 الرزاق الدويش، الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء.

فتح الباري رشح صحيح البخاري، ألمحد بن عيل بن حجر * 

هـ(، حتقيق نظر الفارياِّب، الطبعة األوىل، 852العسقالين )ت 

 م. 2116هـ/ 1427

متن اإلقناع، منصور بن يونس بن إدريس كشاف القناع عن  *

هـ(، حتقيق إبراهيم أمحد عبد احلميد، دار عامل 1151البهويت، )ت 

 م.2113هـ/ 1423الرياض، طبعة خاصة  -الكتب
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جمموع الفتاوى، لتقي الدين أِّب العباس أمحد بن عبد احلليم بن  *

 هـ. 1426 هـ(، حتقيق أنور الباز، الطبعة الثالثة،728تيمية احلراين )ت 

جمموع فتاوى العالمة عبد العزيز بن باز، لعبد العزيز بن عبد اهلل * 

 هـ(، حتقيق حممد بن سعد الشويعر.1421بن باز )ت 

هـ(، دار 776خمترص خليل، خلليل بن إسحاق اجلندي )ت  *

 هـ.1426القاهرة، الطبعة األوىل،  -احلديث

هلل، لعبد اهلل بن أمحد مسائل اإلمام أمحد بن حنبل رواية ابنه عبد ا *

 -هـ(، حتقيق زهي الشاويش، املكتب اإلسالمي291بن حنبل )ت 

 بيوت، الطبعة األوىل. 

مسند اإلمام أمحد بن حنبل، ألمحد بن حنبل أِّب عبد اهلل الشيباين  *

هـ(، حتقيق شعيب األرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، 241)ت 

 هـ.1421الطبعة الثانية، 

ابيح، ملحمد بن عبد اهلل اخلطيب، حتقيق حممد نارص مشكاة املص *

 بيوت، الطبعة الثالثة.  -الدين األلباين، املكتب اإلسالمي
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مصنف ابن أِّب شيبة، ألِّب بكر عبد اهلل بن حممد بن أِّب شيبة )ت * 

 هـ(، حتقيق حممد عوامة.235

مصنف عبد الرزاق، ألِّب بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين )ت  *

بيوت،  -هـ(، حتقيق حبيب الرمحن األعظمي، املكتب اإلسالمي211

 الطبعة الثانية.

 -معجم لغة الفقهاء، ملحمد رواس، وحامد صادق، دار النفائس *

 هـ.1418هـ، الطبعة الثانية 1415بيوت، الطبعة األوىل، 

ج إىل معرفة ألفاظ املنهاج، ملحمد بن أمحد اخلطيب مغني املحتا* 

 هـ(.977الرشبيني، )ت 

نصب الراية ألحاديث اهلداية، جلامل الدين عبد اهلل بن يوسف  *

 هـ(، مؤسسة الريان، الطبعة االوىل.762)ت 

ِناية الزين يف إرشاد املبتدئني، ملحمد بن عمر بن عيل اجلاوي، دار * 

 بيوت. -الفكر
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