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 املقدمة
نستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا  إن احلمد هلل حنمده و  

، من يهده اهلل فال مضل له ، ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أال إله إال اهلل ، وحده ال 
سليمًا صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه وسلم ت شريك له ، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله

 أما بعد.. كثريًا 
فإن دين اإلسالم جاء عقيدة وشريعة، ومن شرائعه الرئيسة اليت أوجبها اهلل على كل مسلم 

 (4) ﴾و أقيموا الصالة﴿: تعاىل يف كتابه العظيم خماطبًا عباده املؤمنني اهلل الصالة فقد قال
 .( )((ةرأس األمر اإلسالم وعموده الصال)):وقال النيب صلى اهلل عليه وسلم

للرجال أن يؤدوا هذه الصالة مجاعة يف املساجد فقال عز من  -عز وجل –وقد شرع اهلل 
صالة  )):وقال النيب صلى اهلل عليه وسلم  (0) ﴾واركعوا مع الراكعني﴿:قائل سبحانه 

 .(1) ((اجلماعة تفضل صالة الفذ بسبع وعشرين درجة
أهم دولة اإلسالمية وإمامة الصالة من ويعد شأن صالة اجلماعة من الشؤون العامة يف ال

احلاكم العام ففي عصر النبوة ملا كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هو  مهمات الوايل أو
احلاكم العام  أعمالاحلاكم العام كان هو الذي يتوىل إمامة الصلوات، ولكن مع كثرة 

اإلسالمية أن يسند هذه املهمة  وتشعبها مع امتداد الزمن كان لزامًا على احلاكم العام للدولة
ءة، فمن هنا كان إلمامة الصلوات تعلقًا بالسياسة الشرعية، ملن يرى فيه الصالحية والكفا

إمامة الصلوات أمهيته إذ هو مرتبط هبذه الشعرية  تنظيم وكان ملوضوع السياسة الشرعية يف
 .العظيمة من شعائر اإلسالم

                                 
 .من سورة البقرة( 10)من اآلية   (4)

 ﴾تتجاىف جنوهبم عن املضاجع ﴿: لتفسري ، سورة السجدة ، قوله تعاىلأخرجه النسائي يف الكربى، كتاب ا  ( )
 (.44011)حديث رقم  ﴾فال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة أعني﴿: وقوله تعاىل 

 .من سورة البقرة( 10)من اآلية   (0)

؛ و (641)أخرجه البخاري يف صحيحه ، كتاب اجلماعة واإلمامة ، باب وجوب صالة اجلماعة حديث رقم   (1)
 (.653)رقم حديث أخرجه مسلم يف املساجد ومواضع الصالة باب فضل صالة اجلماعة 



- 3 - 

 

:شرعيةوعالقته بالسياسة ال أمهية املوضوع  
تنبع أمهية هذا املوضوع من تعلقه بالصالة اليت هي عمود الدين وركن من أركانه ركني، 
ومن أوجه أمهيته كذلك تعلقه باإلمامة يف الصالة وهي والشك منصب شرعي شريف 

شؤون العامة يف الدولة اإلسالمية، وملا يشتمل عليه املوضوع للسلطان عليه والية كونه من ال
، لكوهنا ذات طابع تنظيمي أو إجرائي، ايا تتغري بظروف الزمان واألحوالمن مسائل وقض

.بالسياسة الشرعية هكذا تبدو عالقة املوضوع  

 
:أسباب اختيار املوضوع  

تعلقه بالسياسة الشرعية يف الصالة؛ فإن الصالة من أكثر العبادات تكرارًا يف اليوم والليلة،  .4
لشرعية الشريفة الذي اشترط له الشارع من املناصب ا( إمام الصالة)ويعد منصب 

شروطًا ووضع ضوابط لترتيب أفضلية اإلمامة وجعل لويل األمر فيه سلطة باالختيار 
 .والتحديد

 .أين مل أجد من حبث هذا املوضوع يف حبث أكادميي . 

ولتنوع حاهلا حبسب  ،مالمسته حلاجة الناس إذ أن الصالة تتكرر يف اليوم عدة مرات .0
 .ن والبعد عنهاالقرب من املد

 
 :أهداف املوضوع

 .وما جيب عليهم جتاه هذه الشعرية ،بيان الصفات الواجب توفرها يف إمام الصلوات .4

 .بيان سلطة ويل األمر يف ما حيدده من أمور تتعلق بإمامة الصلوات . 

 .الوقوف على فقه املتغريات يف باب من أبواب العبادات .0

 

 :مشكلة البحث
االلتزام به ينبغي عليه سلطة ويل األمر يف إمامة الصلوات وما  ىمد يتوجه البحث حنو بيان

 .تنظيمًا وتوجيهًا وفق املصلحة الشرعية
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:الدراسات السابقة  
بعد البحث عن املوضوعات املقاربة ملوضوع حبثي وجدت أن مثة ثالث دراسات تتناول 

 :موضوعات قريبة من موضوع هذا البحث وهي كالتايل
عبد احملسن بن حممد املنيف وهي : للباحث( االئتمام يف الصالة أحكام اإلمامة و)  .4

رسالة ماجستري يف قسم الفقه يف كلية الشريعة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود 
 (من الناحية الفقهية)اإلسالمية، وتناول هذا البحث أحكام اإلمامة يف الصالة 

 .السياسي الشرعي اجلانب -بإذن اهلل-والفرق بينها وبني حبثي أين سأتناول

للباحث سعيد بن مرعي السرحاين وهي ( إذن اإلمام وأثره يف األحكام الفقهية) . 
رسالة ماجستري يف قسم التربية اإلسالمية يف كلية التربية يف جامعة امللك سعود 

ر يف مجيع أبواب الفقهية املتوقفة على إذن ويل األموتتناول هذه الرسالة األحكام 
لصالة مخس مسائل والفرق بينها وبني حبثي هو العموم واخلصوص ، وذكر يف االفقه

من وجه دون وجه ففي حبثي مسائل كثرية زائدة على ما ذكر ويف هذه الرسالة 
 .مسائل كثرية غري داخلة يف نطاق حبثي

للباحث أمحد بن حممد العمار وهو حبث تكميلي ( السياسة الشرعية يف فقه املساجد) .0
عية يف املعهد العايل للقضاء، وتناول الباحث فيها األحكام يف قسم السياسة الشر

املتعلقة بالسياسة الشرعية يف فقه املساجد والفرق بينه وبني حبثي هو تعلقه بأماكن 
الصلوات بينما سأتناول اإلمامة وهي منصب يف بعض الصلوات والفرق بينهما بني 

 .وهلل احلمد
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 منهج البحث
 :أسلوب البحث: أواًل
 :من األساليب التاليةيف حبثي مبا يناسب  ألتزم
 .األسلوب االستقرائي، وذلك بتتبع األجزاء للوصول إىل قاعدة كلية .4

 .األسلوب النقدي، بتقومي الرأي أو الدليل، واحلكم عليه . 

 .أسلوب املقارنة، بني املذاهب الفقهية وبينها وبني األنظمة .0
 

 :منهج الكتابة:ثانيًا
 .مصادرها األصلية أقوم جبمع املعلومات من .4

 .أعتين بالتعريف باأللفاظ الغريبة واملصطلحات العلمية الواردة يف البحث . 

نقوالت من مصادرها، وأوثق اآلراء واألفكار وأنسبها إىل أوثق النصوص و ال .0
 .أصحاهبا

أعتين مبسائل اخلالف بتحرير حمل اخلالف وسببه أواًل مث أذكر األقوال بأدلتها  .1
 .ني هبا مث الترجيحومناقشتها والقائل

بعد عرض املسألة الفقهية يف كل مبحث أقارن ما يناسب من املسائل بالنظام وذلك  .5
 .أو مطلب

: أعزو اآليات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم اآلية وإذا كان الوارد بعض آية أقول  .6
 (.من اآلية)

وإال أخرج األحاديث مكتفيًا بالصحيحني أو أحدمها إن كان احلديث فيهما،  .7
ما أمكن معتمدًا يف ذلك  خرجته من غريمها من دواوين السنة متبوعًا باحلكم عليهما

 .على كالم أهل العلم باحلديث

أعرف األعالم ما عدا املشهورين منهم كاألنبياء واخللفاء الراشدين واألئمة األربعة  .8
 .وحنوهم

 .ألتزم عالمات الترقيم املتعارف عليها .1

 .اديث واألعالم و املصادر واملراجع واملوضوعاتأضع فهارس لآليات واألح .43
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 البحث تقسيمات
 :وخامتة على النحو التايل وفصلنييأيت هذا البحث يف مقدمة ومتهيد 

 وأهدافه وسبب اختياره وعالقته بالسياسة الشرعية أمهية املوضوع: وتشتمل على مقدمة
 .ومشكلة الدراسة واملنهج وتقسيمات البحث

 :ى ثالثة مباحثوحيتوي عل: متهيد
 .البحث عنوان التعريف مبفردات: املبحث األول
 .فضل إمامة الصلوات ومكانتها: املبحث الثاين
 .إمامة الصلوات بالسياسة الشرعيةعالقة : املبحث الثالث

 .ة مباحثتسعوفيه : إمامة صالة اجلماعة تنظيم السياسة الشرعية يف: الفصل األول
 .صالة اجلماعة حكم تعيني إمام:املبحث األول
 .تعيني أكثر من إمام ملسجد واحد:املبحث الثاين
 .وفيه مطلبان: توظيف إمام صالة اجلماعة وعزله: املبحث الثالث

 .توظيف إمام صالة اجلماعة:املطلب األول
 .عزل إمام صالة اجلماعة:املطلب الثاين

 .شروط إمام صالة اجلماعة:رابعاملبحث ال
 .م واستخالفه وإجازاتهغياب اإلما:امساملبحث اخل
 .إلزام اإلمام مبذهب معني أو قراءة معينة:سادساملبحث ال
 .حتديد الوقت بني األذان واإلقامة:سابعاملبحث ال
 .اإلذن يف القنوت يف الصلوات:ثامناملبحث ال
 .تنظيم استعمال مكربات الصوت:تاسعاملبحث ال
 .وفيه أربعة مباحث: ات اجلامعةإمامة الصلو تنظيم السياسة الشرعية يف:الفصل الثاين

 :ثالثة مطالبوفيه : إمامة صالة اجلمعة:املبحث األول
 .عالقة صالة اجلمعة باإلمامة العظمى:املطلب األول
 .حتديد وقت صالة اجلمعة:املطلب الثاين
 .تنظيم خطبة اجلمعة:املطلب الثالث
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 .البوفيه ثالثة مط: إمامة صالة العيدين واالستسقاء:املبحث الثاين
 .عالقتها باإلمامة العظمى:املطلب األول
 .حتديد أوقاهتا:املطلب الثاين
 .تنظيم خطبها:املطلب الثالث

 .مطلبانوفيه : إمامة صالة الكسوف:املبحث الثالث
 .عالقتها باإلمامة العظمى:املطلب األول
 .حتديد وقتها وخطبتها:املطلب الثاين

 .مطلبانه وفي: إمامة صالة التراويح:املبحث الرابع
 .حتديد وقتها:املطلب األول
 .عدد ركعاهتا: املطلب الثاين

 .اخلامتة
 :وحتتوي على: الفهارس

 .فهرس اآليات 
 .فهرس األحاديث 
 .فهرس األعالم املترجم هلم 
 .فهرس املصادر واملراجع 

 .فهرس املوضوعات    
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 لى ثالثة مباحثويحتوي ع: التمهيد
 .التعريف مبفردات عنوان البحث: املبحث األول

 

 :التعريف اللغوي ملفردات عنوان البحث:أواًل
، ومنه قول النيب (4)من ساس يسوس، ومعناها تدبري الشيء، و القيام عليه: السياسة 

كانت بنو إسرائيل  )):صلى اهلل عليه وسلم كما يف حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه 
((سهم األنبياء كلما هلك نيب خلفه نيبتسو

أي يتولون أمورهم كما )) :(0)قال النووي ( )
((تفعل األمراء والوالة بالرعية

(1) . 
 :(5)ومنه قول هند بنت النعمان بن املنذر
 فبينا نسـوس النـاس واألمـر أمرنـا    

 
ــف   ــوقة نتنص ــيهم س ــن ف  إذا حن

ــا    ــدوم نعيمه ــدنيا ال ي ــأف ل  ف
 

ــ  ــا وتص ــارات بن ــب ت  .(6)رفتقل
  

                                 
 (.453 -411 ) ، البن املنظور لسان العرب :انظر (4)

؛ ومسلم كتاب ( 0155)حديث رقم (  11/ )أخرجه البخاري كتاب األنبياء، باب ما ذكر عن بين إسرائيل   ( )
 (. 481) حديث رقم ( 811)اخللفاء  األمارة، باب وجوب الوفاء ببيعة

حيىي بن شرف بن مري بن حسن بن حسني بن حزام ابن حممد بن مجعة النووي الشيخ اإلمام العالمة حميي : هو   (0)
؛ لترمجته (هـ676)، ت (شرح صحيح مسلم)و ( اجملموع شرح املهذب) ، من مؤلفاته  الدين أبو زكريا

 (.8/018)كي طبقات الشافعية الكربى للسب: انظر

 (.04 / 4)شرح النووي على مسلم  (1)

ولدت ونشأت يف بيت امللك  ،نبيلة، فصيحة: مرئ القيس اللخميةبنت النعمان بن املنذر ابن ا( الصغرى)هند   (5)
ترهبت ولبست املسوح، وأقامت يف  وملا غضب كسرى على أبيها النعمان وحبسه ومات يف حبسه، ،باحلرية

، فاعتذرت اإلسالمودخل خالد بن الوليد احلرية فزارها يف الدير، وعرض عليها  ،(رية والكوفةبني احل)دير بنته 
-8/18)األعالم للزركلي : للمزيد انظر ( هـ 71)ت  بكرب سنها عن تغيري دينها، فأمر هلا مبعونة وكسوة

11.) 

 (.1111)، البن املنظور لسان العرب :انظر (6)
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 املاء،الطريق الظاهر الذي يوصل منه إىل  :اللغةوالشرعة يف  والشريعة، الشرع، :الشرعية
، وتأيت ويراد هبا ما سن اهلل من الدين إذا وردت املاء :وشروعاشرعت اإلبل شرعا  :يقال

 .( )﴾مث جعلناك على شريعة من األمر﴿:ومنه قوله تعاىل  (4)وأمر به
 

وكل ، والتنظيُم مثله ،نَظْمُت اللْؤلَؤ أي مجعته يف السِّْلك :وَنظََّم يقال مصدر َنَظَم: تنظيم
ليس ألمره ِنظاٌم أي ال  :يقال َنَظَمْته، شيء قرنته بآخر أو ضممت بعضه إىل بعض فقد

 .(0)واالْنِتظام االتِّساق، تستقيم طريقُته
 

 .(1)به اإلمامة مصدر، و اإلمام كل من اقتدى به قوم، و أمتوا: إمامة
 

وصل عليهم إن صالتك سكن ﴿: ومنه قوله تعاىل (5)مجع صالة و أصلها الدعاء: الصلوات
 .(6)﴾هلم
 

هي تدبري شؤون الدولة اإلسالمية اليت مل يرد : التعريف االصطالحي للسياسة الشرعية
حبكمها نص صريح، أو اليت من شأهنا أن تتغري وتتبدل، مبا فيه مصلحة األمة، ويتفق مع 

 .(7)كام الشريعة وأصوهلا العامةأح
 

 : و اإلمامة اصطالحًا
 :تطلق على ثالث معاٍن هي

                                 
 (.51 / 4 ) ، للزبيديوتاج العروس( 08  ) ملنظور، البن السان العرب :انظر (4)

 .من سورة اجلاثية( 48)من اآلية   ( )

 (.1161) ، البن املنظورلسان العرب: انظر  (0)

 (.401املرجع السابق: انظر  (1)

 (.113 ) املرجع السابق :انظر (5)

 .من سورة التوبة( 430)من اآلية   (6)

 (.17)لعبد العال أمحد عطوة  املدخل إىل السياسة الشرعية،  (7)
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 .اإلمامة الكربى وهي اخلالفة أو امللك .4

 .اإلمامة الصغرى وهي إمامة الصالة . 

 .(4)العامل املقتدى به .0

 :و املقصود هنا من هذه املعاين هو الثاين وميكن أن نعرفها بأهنا
 .، و املؤمت هو اْلُمَتِبُع( )واإلمام هو من ُيَتَبُع يف صالته، صالة املؤمت باإلمام ربط

                                 
 (. 6)أحكام اإلمامة واإلمتام يف الصالة، عبد احملسن املنيف : انظر  (4)

 (.4/511) ، للحصفكيالدر املختار :انظر ( )
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 .فضل إمامة الصلوات ومكانتها: املبحث الثاني

 
ملا كانت الصالة من أهم شرائع الدين، و أساس من أسسه؛ شرع اهلل هلا االجتماع، اهتمامًا 

يف هذا االجتماع احلافل هبا، و حتقيقًا ملصاحل العباد من األلفة واالجتماع والتماسك، وال بد 
ذي املكانة الشرعية من إمام وقائد ُيْقَتدى به يف أفعال الصالة وهذه هي املهمة الرئيسة 

عن النيب صلى اهلل عليه لإلمام كما جاء يف احلديث الصحيح عن أيب هريرة رضي اهلل عنه 
((إمنا جعل اإلمام ليؤمت به فال ختتلفوا عليه)) :وسلم أنه قال

(4). 
د توىل النيب صلى اهلل عليه وسلم اإلمامة يف عهده ومل يتركها يف حياته وقد أمر أبا بكر و ق 

باب أهل العلم ) (0)إشارة لفضله وقد بوب عليه البخاري ( )أن يصلي بالناس يف مرضه
 .فلما اختص هبا األفضل كان دلياًل على شرفها ومكانتها( والفضل أحق باإلمامة

؛ فاجلماعة  (1)ة أن اإلمام متسبب يف انعقاد اجلماعة وهذا فضلمث إن من فضائل اإلمام 
مأمور هبا و صالة من صلى يف مجاعة تفضل على صالة الفذ بسبع وعشرين درجة كما يف 

فإن النيب  (6)شارع ربط اإلمامة بأوصاف أفضلية مما يدل على أفضليتها،كما أن ال(5)الصحيح
القراءة سواء فأعلمهم  قرؤهم لكتاب اهلل فإن كانوا يفيؤم القوم أ)): صلى اهلل عليه وسلم قال

                                 
؛ ومسلم (   7)حديث رقم ( 07 /4)أخرجه البخاري كتاب صفة الصالة، باب يهوي بالتكبري حني يسجد   (4)

 .((فال ختتلفوا عليه)): بدون قوله( 144)حديث رقم ( 411)املأموم باإلمام  كتاب الصالة، باب ائتمام 

؛ ( 678)رقم ( 1  /4) كتاب اجلماعة واإلمامة، باب أهل العلم والفضل أحق باإلمامة البخاريأخرجه   ( )
 (.148)رقم ( 417) كتاب الصالة، باب استخالف اإلمام إذا عرض له عذر ومسلم

حرب اإلسالم ، واحلفاظ حلديث رسول اهلل صلى اهلل . اعيل بن إبراهيم ، أبو عبد اهلل ، البخاري حممد بن إمس: هو  (0)
ولد يف خبارى ، ونشأ يتيما ، وكان حاد الذكاء مربزا يف احلفظ ، رحل يف طلب احلديث ، ومسع . عليه وسلم 

ع الصحيح، واألدب املفرد، من حنو ألف شيخ خبراسان والشام ومصر واحلجاز وغريها، من مؤلفاته اجلام
 (. 1/ 1)،هتذيب التهذيب (01/ 6)األعالم للزركلي : انظر( 56 )والضعفاء ت 

 (3  /  4) .للعز بن عبد السالم قواعد األحكام يف مصاحل األنام: انظر  (1)

 (. )سبق خترجيه  (5)

 .(14/ ) عثيمنيحممد بن  شيخالشرح املمتع، لل: انظر  (6)
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اهلجرة سواء فأقدمهم  السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا يف بالسنة فإن كانوا يف
((سلما

(4). 
قال رسول اهلل : قالوقد دعا النيب صلى اهلل عليه وسلم لألئمة فعن أيب هريرة رضي اهلل عنه  

((ضامٌن واملؤذن مؤمتن، اللهم أرشد األئمة واغفر للمؤذنني اإلمام)): صّلى اهلل عليه وسّلم
( ). 

وقد جاء من األحاديث يف فضلها كذلك حديث ابن عمر رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل  
 ،رجل أم قوما وهم به راضون ،ثالثة على كثبان املسك يوم القيامة)): عليه وسلم قال

((عبد أدى حق اهلل تعاىل وحق مواليهو ،ورجل يؤذن يف كل يوم وليلة مخس صلوات
(0). 
: فقالوقد كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يوصي أصحابه باإلمامة فقد جاءه أحد الصحابة 

((كن إمام قومك)): مرين بعمل أعمله، قال
(1). 

كما يف حديث عثمان بن أيب  وسلمبل قد كان بعضهم يطلبها من النيب صلى اهلل عليه 
أنت )): اجعلين إمام قومي، فقال: عنه أنه قال للنيب صلى اهلل عليه وسلم رضي اهلل (5)العاص

((إمامهم واقتد بأضعفهم
(6). 

                                 
حديث رقم (  03)من حديث أيب مسعود األنصاري يف كتاب املساجد، باب من أحق باإلمامةأخرجه مسلم   (4)

(670.) 

 ؛( 547)حديث رقم ( 30 /4) كتاب الصالة، باب ما جيب على املؤذن من تعاهد الوقت داودأخرجه أبو   ( )
وصححه  (37 )قم حديث ر( 18 /4) باب ما جاء أن اإلمام ضامن واملؤذن مؤمتنكتاب الصالة،  والترمذي

 (.0/0)األلباين يف صحيح سنن أيب داود 

باب ما جاء كتاب الرب والصلة،  ؛ والترمذي يف سننه(1711)حديث رقم ( 8/147)أخرجه أمحد يف مسنده (  0)
وفيه حبر بن كنيز السقاء  )):؛ قال اهليثمي يف جممع الزوائد (4186)رقم ( 6 5 /0) ىف فضل اململوك الصاحل

 (.4815)حديث رقم ( 85/ : ) انظر ((وهو ضعيف

 (6 08)حديث رقم ( 041 / ) يف فضل الصف املقدمكتاب الصالة ، باب  أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه(  1)
حدثنا هشيم قال حدثنا داود بن أيب هند قال حدثت أن رجاًل جاء إىل النيب صلى اهلل عليه : قال ابن ايب شيبة 

 .جلهالة من حدث داود بن أيب هند، و احلديث ال يصح .. وسلم 

فأسلموا، وأمره ، قدم يف وفد ثقيف على النيب صلى اهلل عليه وسلم يف سنة تسع، أبو عبد اهلل الثقفي الطائفي  (5)
 أقره أبو بكر على الطائف، مث ، مثوكان أصغر الوفد سنا، رأى من عقله وحرصه على اخلري والدين اعليهم مل

) ت لى عمان والبحرين، مث قدمه على جيش، فافتتح توج، ومصرها، وسكن البصرةعمر، مث استعمله عمر ع
 (075-071/ )أعالم النبالء  سري: لترمجته انظر(. 54

اختاذ املؤذن الذي ال يأخذ على أذانه كتاب األذان، باب  ؛ والنسائي(73 46)رقم ( 33 /6 )أخرجه أمحد (  6)
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اإلمامة توالها صلى اهلل )): يف معرض بيانه لفضل اإلمامة  (4)قال شيخ اإلسالم تقي الدين
و كذلك ما زال يتوالها أفاضل  ..عليه و سلم هو بنفسه و كذلك خلفاؤه الراشدون و 

 .( ) ((املسلمني علما و عمال

                                                                                               
رقم ( 31  /4) باب أخذ األجر على التأذيناب الصالة كت ؛ وأبو داود(4606)رقم ( 4/531) أجرا
 .( 514)  حديث رقم( 8 /0) ، صحيح أيب داود(   411) اإلرواء صححه األلباين  ،(504)

أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم ابن عبد اهلل بن أيب القاسم اخلضر النمريي احلراين الدمشقي احلنبلي، أبو : هو  (4)
السياسة الشرعية، و الصارم :ن ابن تيمية، وأفىت ودرس وهو دون العشرين، وله من الكتب العباس، تقي الدي

املسلول، ودرء تعارض العقل والنقل والفتوى احلموية والعقيدة الواسطية ن والعقيدة التدمرية، ورفع املالم عن 
م ابن تيمية، األعالم للزركلي العقود الدرية يف مناقب شيخ اإلسال: لترمجته انظر(. هـ8 7) األئمة األعالم ت

(4/410-411.) 

 (.1/406) ، البن تيميةشرح العمدة  ( )
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 .عالقة إمامة الصلوات بالسياسة الشرعية: املبحث الثالث
 

فقد كانت مهمة النيب  -ويل أمر املسلمني –تعد إمامة الصلوات من مهمات اإلمام األعظم 
 .صلى اهلل عليه وسلم حال حياته إذ أنه هو اإلمام األعظم للمسلمني وكذا خلفاؤه من بعده

إال أن يكون الضيف  ..ويكره للرجل أن يؤم الرجل يف بيته إال بإذنه  )):  (4)سيقال السرخ
((سلطانا فحق اإلمامة له حيث يكون وليس للغري أن يتقدم عليه إال بإذنه

( ). 
 فقه واأل ىيف حمل واليته قدم علي مجيع احلاضرين فيقدم عل إذا حضر الوايل)) : وقال النووي

قامة إمام املسجد إذا أذن صاحب البيت وحنوه يف إحب البيت وصا ىورع وعلاأل و أقراأل
ن كان غريه أصلح منه إمامة ون مل يتقدم الوايل قدم من شاء من يصلح لإلإالصالة يف ملكه ف

((ن احلق فيها له فاختص بالتقدم والتقدميأل
(0). 

ة أو الوايل من قبله فأوىل الناس باإلمامة السلطان للحديث وهو اخلليف )):  (1)و قال ابن قدامة
((أو نائبهما

(5). 
وإن كان يف البيت ذو سلطان فهو أحق من صاحب البيت ؛ ألن واليته )): وقال كذلك 

                                 
قاٍض، من كبار األحناف ، من أهل ( مشس األئمة)، يلقب بـ  السرخسي حممد بن أمحد بن سهل أبو بكر: هو   (4)

شرح )، ومن كتبه  بأماله وهو سجني باجلوهو كتاب كبري يف الفقه ( املبسوط) سرخس خبرسان، من مؤلفاته 
 ( .5/045)األعالم للزركلي : لترمجته انظر(. 180)، وله كتاب يف أصول الفقه ، ت ( السري الكبري

 (.4/10) ، للسرخسياملبسوط  ( )

 (.85 -81 / 1) ، للنووياجملموع شرح املهذب(  0)

دما ابتليت بالصليبيني واستقر بدمشق عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة، خرج من بلده صغريا مع عمه عن: هو  (1)
قال . رحل يف طلب العلم إىل بغداد أربع سنني مث عاد إىل دمشق . واشترك مع صالح الدين يف حماربة الصليبيني 

ما : هـ ، وقال عز الدين بن عبد السالم .ما أعرف أحدا يف زماين أدرك رتبة االجتهاد إال املوفق ا: ابن غنيمة 
 .هـ .تاء حىت صار عندي نسخة من املغين للموفق ونسخة من احمللى البن حزم اطابت نفسي باإلف

 (.3 6)من تصانيفه املغين يف الفقه شرح خمتصر اخلرقي و الكايف و املقنع و العمدة يف األصول روضة الناظر ت 
النهاية البن ،و البداية و(67/ 1)، واألعالم للزركلي (544-0/543)ذيل طبقات احلنابلة البن رجب : انظر

 (.447/ 40( )3 6)كثري حوادث سنة 

 (.  1 /4) ، البن قدامةالكايف  (5)
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على البيت وعلى صاحبه وغريه ، وقد أم النيب صلى اهلل عليه وسلم عتبان بن مالك وأنسا يف 
 .( )(( (4)بيوهتما

معلقًا  (0)قال ابن حجر( ام قوما فأمهمإذا زار اإلمباب )وقد بوب البخاري يف صحيحه 
الذي  (1)قيل أشار هبذه الترمجة إىل أن حديث مالك بن احلويرث)): على تبويب البخاري 

من زار قوما فال يؤمهم وليؤمهم رجل ))وحسنه مرفوعا  (6)والترمذي (5)أخرجه أبو داود
                                 

باب إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء أو حيث أمر وال حديث عتبان بن مالك أخرجه البخاري أبواب املساجد،   (4)
مات  باب الدليل على أن من، وأخرجه مسلم كتاب اإلميان، (1 1)حديث رقم( 451-4/450) يتجسس

، وحديث أنس أخرجه البخاري كتاب املرضى، باب (00)حديث رقم ( 07) على التوحيد دخل اجلنة قطعًا
باب جواز ، ومسلم كتاب املساجد، (30 6)حديث رقم ( 8 4 /1)الكنية للصيب وقبل أن يولد للرجل 

حديث رقم ( 17 -16 ) مخرة وثوب وغريها من الطاهرات اجلماعة يف النافلة والصالة على حصري و
(658.) 

 (. 1 /0) ، البن قدامةاملغين  ( )

. من أئمة العلم والتاريخ: أمحد بن علي بن حممد الكناين العسقالين، أبو الفضل، شهاب الدين، ابن حجر: هو  (0)
ولع باألدب والشعر مث أقبل على احلديث، ورحل إىل . ومولده ووفاته بالقاهرة( بفلسطني)أصله من عسقالن 

واحلجاز وغريمها لسماع الشيوخ، وعلت له شهرة فقصده الناس لالخذ عنه وأصبح حافظ اإلسالم يف  اليمن
وكان فصيح اللسان، راوية ( انتشرت مصنفاته يف حياته وهتادهتا امللوك وكتبها االكابر: )عصره، قال السخاوي

أما تصانيفه . مصر مرات مث اعتزل وويل قضاء. للشعر، عارفا بأيام املتقدمني وأخبار املتأخرين، صبيح الوجه
االحكام لبيان ما يف القرآن من ، ولسان امليزان و الدرر الكامنة يف أعيان املئة الثامنة : فكثرية جليلة، منها 

بلوغ ، والتلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري ، وفتح الباري يف شرح صحيح البخاري  ، واالحكام
 (.483-4/478)األعالم للزركلي : ، لترمجته انظر( 85)، ت كاماملرام من أدلة االح

مالك بن احلويرث بن حشيش بن عوف بن جندع أبو سليمان الليثي الصحايب وقيل يف  :صحايب جليل امسه   (1)
 (. 43/4)هتذيب التهذيب : لترمجته انظر(. 71)، ت نسبه غري ذلك نزل البصرة

أصله . إمام أهل احلديث يف زمانه: ق بن بشري االزدي السجستاين، أبو داودسليمان بن االشعث بن إسحا: هو  (5)
حديث  1833لسنن وهو أحد الكتب الستة، مجع فيه ا:له . رحل رحلة كبرية وتويف بالبصرة. من سجستان
: لترمجته انظر(. هـ 75 )، تملراسيل  يف احلديث، و كتاب الزهداوله  ،حديث 533،  333انتخبها من 

 (.  0/4)م للزركلي األعال

، من أئمة علماء احلديث وحفاظه: حممد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي البوغي الترمذي، أبو عيسى: هو  (6)
وكان يضرب به املثل يف . وقام برحلة إىل خراسان والعراق واحلجاز وعمي يف آخر عمرهتتلمذ على البخاري، 

لترمجته (. 71 )و العلل وغريها، ت  الشمائل النبوية لستة، و، له من الكتب السنن وهو أحد الكتب ااحلفظ
 (.1/011)و هتذيب التهذيب (   6/0)العالم للزركلي : انظر
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مراده أن اإلمام األعظم  (4)حممول على من عدا اإلمام األعظم وقال الزين بن املنري ((منهم
ومن جيري جمراه إذا حضر مبكان مملوك ال يتقدم عليه مالك الدار أو املنفعة ولكن ينبغي 

للمالك أن يأذن له ليجمع بني احلقني حق اإلمام يف التقدم وحق املالك يف منع التصرف بغري 
((إذنه

( ). 
ة اخللفاء الراشدين فكانت متعينة عنده أّما إمامته صلى اهلل عليه وسلم وإمام)): قال ابن تيمية

((فإّنها وظيفة اإلمام األعظم
(0). 

مما أسلفت من نقل عن أهل العلم يتبني أن إمامة الصلوات من مهمات ويل األمر ابتداًء 
رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل  (1)ويستند أهل العلم يف ذلك إىل حديث أيب مسعود البدري

(( يؤمن الرجُل الرجَل يف سلطانهوال  )): اهلل عليه وسلم قال
كما أن ويل األمر قد ال  (5)

يتمكن من تويل هذه املهمة فيكون له حينئٍذ إسنادها إىل من يرى فيه الصالحية والكفاءة 
 .(6)كما صنع النيب صلى اهلل عليه وسلم ملا مرض فأمر أبا بكر أن يصلي بالناس

ية والكفاءة إمامة الصالة والنظر يف مناسبته فإذا كان لويل األمر تولية من يرى فيه الصالح
من عدمها فهذا تعلق بالسياسة الشرعية مبعناها الشامل جلميع تصرفات ويل األمر على الرعية 

 .حبسب املصلحة
 .فإذا اختار ويل األمر إمامًا للصالة كانت أحقية اإلمامة له فيكون مقدمًا على غريه

عض تصرفات اإلمام من حيث حتديد الصلوات اليت ومن وجه آخر فإن لويل األمر تقييد ب
                                 

أحد األئمة املتبحرين يف . العالمة ناصر الدين أبو العباس أمحد بن حممد بن منصور اجلذامي اإلسكندراين : هو   (4)
 (االنتصاف من الكشاف)و (تفسري القرآن: )اب، من مؤلفاته بالغة واألنسالعلوم من التفسري والفقه والعربية وال

: لترمجته انظر (. هـ680)ت ( خمتصر التهذيب يف الفقه)، و(مناسبات تراجم البخاري)، و(أسرار اإلسراء)و
 (.4/411)فوات الوفيات 

 (. 47/ ) ، البن حجرفتح الباري(   )

 (.136)االختيارات الفقهية للبعلي (  0)

عقبة بن عامر بن ثعلبة األنصاري اخلزرجي البدري شهد العقبة الثانية وهو صغري ومل يشهد بدرا وإمنا نزل : هو  (1)
سري أعالم : لترمجته انظر(. 13أو  01)به فنسب إليه سكن الكوفة ومات هبا يف خالفة علي رضي اهلل عنه، ت 

 (.116 -110/ )النبالء 

 (. 4)سبق خترجيه   (5)

 (. 4)بق خترجيه س  (6)
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 .يصليها إمامًا أو حتديد املسجد الذي يصلي فيه
سلطة ويل األمر يف تنظيم إمامة الصلوات  -إن شاء اهلل -كما سيتضح من خالل البحث

 .يف عالقة إمامة الصلوات بالسياسة الشرعية جوانب السياسة الشرعيةوالذي ميثل 
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 لالفصل األو

 السياسة الشرعية يف تنظيم صالة اجلماعة
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: صالة الجماعة إمامة السياسة الشرعية في تنظيم:الفصل األول

 .وفيه تسعة مباحث
 

 :حكم تعيني إمام صالة اجلماعة: املبحث األول
 

 هو من يقوم هبا ،أن يرتب ويل األمر إمامًا للصالة يف هذا املبحث، املراد بتعيني اإلمام
 .كما هو اصطالح بعض الفقهاء ،وليس املراد حتديد املأموِم إلمامه بعينه توالها،وي
 

 الفقه: أواًل. 
ذكر بعض الفقهاء أن مورد الكالم يف هذه املسألة على املساجد الواقعة حتت إشراف ويل 

األمر، أما املساجد اليت يبنيها أهل كل حملة يف ناحيتهم فتعيني إمامهم من قبلهم قال 
اليت يبنيها أهل الشوارع والقبائل يف شوارعهم  ( )وأما املساجد العامة )):  (4)وردياملا

فيها ملن اتفقوا على  وقبائلهم فال اعتراض للسلطان عليهم يف أئمة مساجدهم وتكون اإلمامة
((الرضا بإمامته

، والذي أراه أن للسلطان تعيني إمام للصالة يف املساجد اليت مساها (0)
املساجد العامة؛ ألن للسلطان التصرف يف شأن أئمة الصلوات بعامة، ولو مل يكن املاوردي ب

يف مسجد، كما أن الراجح من أقوال الفقهاء أنه لو اجتمع السلطان ورب البيت يف بيته أن 
 .(1)املقدم للصالة السلطان مث من ينيبه

                                 
وويل . ولد يف البصرة، وانتقل إىل بغداد ،ضاة عصرهقأقضى : علي بن حممد حبيب، أبو احلسن املاوردي: هو  (4)

، مسي املاوردي نسبة إىل بيع يف أيام القائم بأمر اهلل العباسي" أقضى القضاة " القضاء يف بلدان كثرية، مث جعل 
، واألحكام السلطانية، واحلاوي الكبري، ونصيحة امللوك، وتسهيل والدين دب الدنياأ: ماء الورد، من مؤلفاته

 (.7 1/0)األعالم للزركلي : لترمجته انظر(. هـ 153)ت. النظر

 : قسم املاوردي املساجد إىل قسمني  ( )
قوم وما عظم وكثر أهله من املساجد اليت ي واملشاهد،املساجد واجلوامع وعرفها بأهنا : املساجد السلطانية .4

 .السلطان مبراعاهتا

 (.403)األحكام السلطانية : انظر. وهي اليت يبنيها أهل كل حملة ألنفسهم: املساجد العامة . 

 (403)األحكام السلطانية للماوردي   (0)

 :يف املسألة خالف بني أهل العلم  (1)
 .أهل العلمأن املقدم السلطان ومن يقدمه وهو صحيح مذهب احلنابلة وقول مجهور : القول األول
اإلنصاف للمرداوي : انظر . من احلنابلة وصاحب التلخيص واختاره ابن حامدأن املقدم صاحب البيت : القول الثاين
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 فقه واأل ىين فيقدم عليف حمل واليته قدم علي مجيع احلاضر إذا حضر الوايل)) : قال النووي
قامة إمام املسجد إذا أذن صاحب البيت وحنوه يف إصاحب البيت و ىورع وعلاأل و أقراأل

ن كان غريه أصلح منه إمامة ون مل يتقدم الوايل قدم من شاء من يصلح لإلإالصالة يف ملكه ف
 .(4)(( ن احلق فيها له فاختص بالتقدم والتقدميأل

د فإن لويل األمر السلطان على كافة البالد اليت حيكمها ومنها وكذا احلال يف هذه املساج
هذه املساجد مث إن لويل األمر تقييد تصرفات الرعية يف اإلمامة وغريها عند املصلحة اليت 

يراها ؛فالذي ينبغي أن يقال هنا أن احلكم يف التعيني ألهل احمللة ولكن للسلطان التعيني إن 
 .رأى ذلك

ساجد الواقعة حتت إشراف السلطان فإنه ال جيوز ألحد أن يتقدم فيها من أما الكالم على امل
أما املساجد )) : غري إذن السلطان ألن يف هذا افتيات عليه وتعدي على سلطاته قال املاوردي 

اليت يقوم السلطان مبراعاهتا فال جيوز أن ينتدب لإلمامة فيها إال من ندبه ... السلطانية 
((اإلمامة فيها لئال يفتئت الرعية عليه فيما هو موكول إليهالسلطان هلا وقلده 

( ). 
 :أما حكم تعيني ويل األمر ألئمة صالة اجلماعة فاملسألة هبذه الصورة مبنية على أصلني

 .حكم صالة اجلماعة يف املسجد: األول
 احلكم فيما إذا صلى أهل املسجد الصلوات املفروضة مبن تراضوا عليه بدون إذن: الثاين
 .السلطان
 

 .حكم صالة اجلماعة يف املسجد: املسألة األوىل
 األقوال يف املسألة: 

 :اختلف أهل العلم يف حكم صالة اجلماعة يف املسجد على ثالثة أقوال
 (4)و املالكية (0)أن صالة اجلماعة يف املسجد سنة، وهو مذهب احلنفية: القول األول

                                                                                               
( /476.) 

 (.81  /1) ، للنووياجملموع شرح املهذب  (4)

 (.403)األحكام السلطانية للماوردي   ( )

 (. 4/6)، للموصلياالختيار لتعليل املختار : انظر  (0)
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 .(0)أمحدعن  ة، ورواي( )وأحد الوجهني عند الشافعية
صالة اجلماعة يف املسجد فرض عني ، قال به أمحد يف رواية وهو اختيار : القول الثاين 

، ومنهم من قال باشتراطها خرَّجه ابن عقيل (1)مجاعة من أصحابه منهم تقي الدين ابن تيمية
 .(5)وجهًا يف املذهب
 عند صالة اجلماعة يف املسجد فرض كفاية، وهو الوجه الثاين: القول الثالث

 .(6)الشافعية
 

 األدلة 
 :أدلة أصحاب القول األول

شهدت مع رسول اهلل صلى اهلل : قالرضي اهلل عنه  (7)حديث يزيد بن األسود  .4
فصليت معه صالة الفجر يف مسجد اخليف، فلما قضى : عليه وسلم حجته، قال

هبما  فأيت ((علي هبما)):صالته إذا هو برجلني يف آخر املسجد مل يصليا معه، فقال
يا رسول اهلل كنا : قاال ((ما منعكما أن تصليا معنا ؟  )): ترعد فرائصهما ، قال
فال تفعال، إذا صليتما يف رحالكما، مث أتيتما  )): قال. قد صلينا يف رحالنا 

((مسجد مجاعة، فصليا معهم، فإهنما لكما نافلة
(8). 

                                                                                               
 (.13)خمتصر خليل : انظر  (4)

 (.17 / )احلاوي الكبري للماوردي : انظر  ( )

 (.411/ ) ، للمرداوياإلنصاف: انظر  (0)

 (.01 /0 )، وجمموع فتاوى شيخ اإلسالم (411/ )املرجع السابق : انظر  (1)

 (.7-0/6)املغين، البن قدامة : انظر  (5)

 (.17 / )احلاوي الكبري للماوردي : انظر  (6)

يزيد بن األسود اخلزاعي، ويقال السوائي العامري ، أبو جابر، صحايب، روى عنه ابنه جابر حديثًا يف : هو  (7)
 (.006/ 6)و اإلصابة ( 70 / 44)هتذيب التهذيب : لترمجته انظر. الصالة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم

باب فيمن صلى ىف منزله مث أدرك الصالة،  ، وأبو داود كتاب(47171)حديث رقم ( 1/48 )أخرجه أمحد   (8)
باب ما جاء ىف الرجل يصلى ، والترمذي كتاب الصالة، (575)حديث رقم ( 5  /4) اجلماعة يصلى معهم

إعادة ،والنسائي كتاب اإلمامة واجلماعة، باب ( 41 )حديث رقم ( 51 -58 /4) وحده مث يدرك اجلماعة
حديث رقم ( 406 /4)صحيح سنن الترمذي  ((صحيح)):لباين ، قال األ(104)حديث رقم ( 11 /4) الفجر

( 41.) 
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صلى اهلل عليه وسلم عليهم  أهنما مل يصليا يف املسجد ومل ينكر النيب: وجه الداللة 
تركهم الصالة يف املسجد ولو كانت الصالة واجبة يف املسجد لبني هلما إذ أن 
تأخري البيان عن وقت احلاجة ال جيوز وال ميكن القول بأن هذه احلادثة منسوخة 

 .ألهنا كانت يف حجة الوداع
 

الناس  أحسن كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم)) :عن أنس بن مالك قال . 
حتته فيكنس مث ينضح  يبيتنا فيأمر بالبساط الذ يفلقا فرمبا حتضر الصالة وهو ُخ

((مث يؤم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ونقوم خلفه فيصلى بنا
(4). 

أن النيب صلى اهلل عليه وسلم صلى الفريضة يف البيت والدليل على أهنا : وجه الداللة
 .كانت واجبة يف املسجد ملا صالها يف البيت ولو ((حتضر الصالة )): فريضة قوله

 

: حديث عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال .0
((صالة اجلماعة تفضل صالة الفذ بسبع وعشرين درجة))

( ). 

أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أخرب أن صالة اجلماعة فاضلة على : وجه الداللة 
عشرين درجة على وجه اإلطالق سواًء كانت يف املسجد أم صالة الفذ بسبع و

مما يدل على أهنا يف املسجد سنة ، وأن إيقاعها بالبيت صحيح ؛ وألنه ملا  ال
صحت صالة املنفرد يف بيته هبذا النص ، فإن صالة اجلماعة تفضلها هبذا النص 

 .(0)سواء كانت يف البيت أويف املسجد أيضًا
 

قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و  :قال رضي اهلل عنه جابر بن عبد اهللحديث  .1
أعطيت مخسا مل يعطهن أحد من األنبياء قبلي نصرت بالرعب مسرية  ))سلم 

أميا رجل من أميت أدركته الصالة  شهر وجعلت يل األرض مسجدا وطهورا و
((فليصل

(1). 

                                 
  (.46)سبق خترجيه   (4)

 (. )سبق خترجيه   ( )

 (.45-41/ ) براهيم بن صاحل اخلضرييأحكام املساجد يف الشريعة اإلسالمية إل: انظر   (0)

  ((لت يل األرض مسجدًا وطهورًاجع))البخاري أبواب املساجد، باب قول النيب صلى اهلل عليه وسلم أخرجه   (1)
 (.4 5)حديث رقم ( 06 )، ومسلم كتاب املساجد ( 108)حديث رقم ( 4/458)وهذا لفظه 
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جعل األرض كلها مسجد يدل على جواز الصالة فيها وعدم : وجه الداللة
وجوبه يف موضع حمدد منها ألن يف إجيابه يف موضع منها منافاة لالمتنان الوارد 

 .يف احلديث
 

 :أدلة أصحاب القول الثاين
، (4)﴾وإذا كنت فيهم فأقمت هلم الصالة فلتقم طائفة منهم معك ﴿: قوله تعاىل .4

 .( )أنه أمر باجلماعة حال اخلوف، ففي غريه من باب أوىل :وجه الداللة

بعض  أىب هريرة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقد ناسا يفن ما جاء ع . 
لقد مهمت أن آمر رجال يصلى بالناس مث أخالف إىل رجال ))الصلوات فقال 

يتخلفون عنها فآمر هبم فيحرقوا عليهم حبزم احلطب بيوهتم ولو علم أحدهم أنه 
((جيد عظما مسينا لشهدها

(0). 

النيب صلى اهلل  لو كانت سنة مل يهدد املسجد أن الصالة مجاعة يف: وجه الداللة
ه صلى اهلل عليه تاركها بالتحريق ولو كانت فرض كفاية لكانت قائمة ب عليه وسلم

 .(1)ومن معه وسلم
 

صلى اهلل عليه وسلم رجل  قال أتى النيب رضي اهلل عنه أىب هريرة ما ورد عن  .0
املسجد فسأل رسول اهلل  إىل قائد يقودين أعمى فقال يا رسول اهلل إنه ليس يل

بيته فرخص له فلما وىل دعاه  يف يصلى اهلل عليه وسلم أن يرخص له فيصل
((فأجب )): قال. فقال نعم ((هل تسمع النداء بالصالة   )) : فقال

(5). 

سجد ومل يرخص أن الرجل سأل عن الرخصة يف ترك الصالة يف امل: وجه الداللة 
                                 

 ( 43)سورة النساء من األية   (4)

 (.088)تفسري ابن كثري : انظر ( )

؛ ( 611)حديث رقم ( 45  /4)أخرجه البخاري كتاب اجلماعة واإلمامة، باب وجوب صالة اجلماعة   (0)
( 654)حديث رقم ( 10 )ومسلم كتاب املساجد، باب فضل صالة اجلماعة وبيان التشديد يف التخلف عنها 

 .وهذا لفظ مسلم

 (.6 4/ ) ، البن حجرفتح الباري: انظر  (1)

 (.650)حديث رقم ( 10 )أخرجه مسلم كتاب املساجد، باب جيب إتيان املسجد ملن مسع النداء   (5)
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 .كونه أعمى فغريه من باب أوىلله النيب صلى اهلل عليه وسلم مع 
 

من سره أن يلقى اهلل )): ما جاء من قول ابن مسعود رضي اهلل عنه موقوفًا عليه  .1
مسلما فليحافظ على هؤالء الصلوات حيث ينادى هبن فإن اهلل شرع  غدًا

لنبيكم صلى اهلل عليه وسلم سنن اهلدى وإهنن من سنن اهلدى ولو أنكم صليتم 
بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة  هذا املتخلف يف بيوتكم كما يصلى يف

ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إال منافق معلوم النفاق ولقد ... نبيكم لضللتم 
((الصف كان الرجل يؤتى به يهادى بني الرجلني حىت يقام يف

(4). 

 حيث ينادى هبن وليس ذلك إال))أنه أشار إىل مكان الصالة بقوله : وجه االستدالل
مث أخرب أن الصحابة يرون من يتخلف عنها منافق معلوم النفاق وليس  ((يف املسجد

ذلك فيمن ترك أمرًا مستحبًا أو حىت فرضًا كفائيًا فدل على وجوهبا يف املسجد 
 .على األعيان

 

 :أدلة أصحاب القول الثالث
فيهم  ما من ثالثة يف قرية ال يؤذن وال تقام)): قول النيب صلى اهلل عليه وسلم .4

الصالة إال استحوذ عليهم الشيطان، فعليك باجلماعة، فإن الذئب يأكل 
((القاصية

( )  

الصالة يف املسجد شعرية إسالمية، داوم النيب صلى اهلل عليه وسلم عليها وكذا  . 
 .أصحابه و السلف من بعدهم فلم جيز تركها

 .استدلوا على عدم الوجوب بأدلة أصحاب القول األول .0

 

  دلةمناقشة األ: 

                                 
 (.651)حديث رقم ( 11 )تاب املساجد، باب صالة اجلماعة من سنن اهلدى أخرجه مسلم ك  (4)

، وأخرجه أبو داود كتاب الصالة، باب التشديد يف ترك (4743 )حديث رقم (  06/1)أخرجه أمحد   ( )
، وأخرجه النسائي كتاب اإلمامة واجلماعة، باب التشديد يف ترك (517)حديث رقم ( 41 /4)اجلماعة 
 (.1 / : )انظر . إسناده صحيح: قال النووي: يف نصب الرايةقال ( 3 1)حديث رقم ( 16 /4)اجلماعة 
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 :مناقشة أدلة أصحاب القول األول
 .حديث يزيد بن األسود: الدليل األول

جياب عن االستدالل حبديث يزيد بن األسود أنه ال يعلم قرهبما من املسجد بل غاية ما 
يف احلديث أهنما صليا يف رحاهلما وحيتمل قرهبما من املسجد وحيتمل بعدمها وإذا 

 .ستداللتطرق على الدليل االحتمال بطل اال
 

 .حديث أنس يف صالة النيب صلى اهلل عليه وسلم يف البيت: الدليل الثاين
جياب عنه بأن الصالة مطلقه فتحمل على صالة نافلة عري الصلوات اخلمس لألدلة 

 .الدالة على وجوب أداء الصالة املفروضة يف املسجد
 

 .حديث تفضيل صالة اجلماعة على صالة الفذ: الدليل الثالث
 .((جعلت يل األرض مسجدًا )): حديث: ليل الرابعوالد

اإلطالق يف هذا احلديث حيمل على املقيد يف األحاديث املوجبة ألداء صالة اجلماعة يف 
 .املسجد

 

 :مناقشة أدلة أصحاب القول الثاين
حديث أيب هريرة يف هم النيب صلى اهلل عليه وسلم بتحريق بيوت من مل : الدليل األول
 .يشهد الصالة

أن هذا ورد يف قوم منافقني يتخلفون عن اجلماعة وال يصلون فرادى وسياق جياب 
 .(4)احلديث يؤيد هذا التأويل

 

 .حديث األعمى: الدليل الثاين
جياب بأنه ال داللة فيه لالتفاق على سقوط اجلماعة عن املعذور وإمنا مل يرخص النيب 

 .( )عهله يف أن يصلي يف بيته ويكون له مثل أجر من صلى م
 .حديث ابن مسعود موقوفًا عليه: الدليل الثالث

                                 
 (. 41 /1)اجملموع للنووي   (4)

 .املرجع السابق  ( )
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 فيه بيان فضلها وكثرة حمافظته عليها وإمنافرض عني  بأهنافيه تصريح جياب بأنه ليس 
 .(4)وأن غالب من يتركها ويتخلف عنها هم املنافقون

 

 :مناقشة أصحاب القول الثالث
 .ا والتزام من بعده بأدائهاحمافظة النيب صلى اهلل عليه وسلم عليه: الدليل األول

 .جياب بأن غاية ما فيه االستحباب وال داللة فيه على الفرضية الكفائية
 

 الترجيح: 

 :بعد النظر يف أدلة األقوال يترجح لدي وجوب أداء صالة اجلماعة يف املسجد ملا يلي
 .أن أدلة أصحاب القول األول مطلقة ويقيد إطالقها أدلة أصحاب القول الثاين .4

وحيتاج ة أصحاب القول الثاين فيها حتكم مناقشة أصحاب القول األول ألدلأن  . 
 .إثباهتا إىل دليل

 
احلكم فيما إذا صلى أهل املسجد الصلوات املفروضة مبن تراضوا عليه بدون : املسألة الثانية
 .إذن السلطان

فتيات عليه، سبق عدم جواز التقدم يف املساجد السلطانية من غري إذن اإلمام ألن يف ذلك ا 
 هل تصح صالهتم؟راضى الناس بإمام وصلى هبم لكن لو ت

، وقول ( )قول بعدم الصحة بناًء على عدم اجلواز، بناًء على ذلك يتخرج لدينا قوالن
، والصحيح واهلل أعلم الصحة ألن التحرمي ليس عائدًا إىل ذات العبادة وال إىل (0)بالصحة
 .شرطها

 
 :اخلالصة

                                 
 .املرجع السابق  (4)

وذلك ألن العبادات الواقعة على وجه حمرم إذا مل يكن النهي عائدًا فيها إىل ذات العبادة وال إىل شرطها ففي   ( )
. ، ومسألتنا هذه من هذا القسم عدم الصحة وخالفه األكثرون من احلنابلة اختار أبو بكرذهب أمحد وجهني م

 (.60-4/54)قواعد ابن رجب القاعدة التاسعة : انظر 
 (.403)األحكام السلطانية للماوردي   (0)
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يف األصلني السابقني ميكن احلكم على املسألة الرئيسة وهي حكم تعيني  بناًء على ما تقرر
 :إمام لصالة اجلماعة وذلك حسب التقسيم التايل

وعدم صحة الصالة إذا تقدم لإلمامة يف  املسجد،إذا قلنا بوجوب صالة اجلماعة يف  .4
اعة يف قلنا بوجوب تعيني إمام لصالة اجلم اإلمام،املساجد السلطانية من مل ينتدبه 

 .املساجد السلطانية

وإذا قلنا بعدم وجوب صالة اجلماعة يف املسجد، أو صحة الصالة إذا تقدم لإلمامة  . 
يف املساجد السلطانية من مل ينتدبه اإلمام، قلنا بعدم وجوب تعيني إمام لصالة 

 .اجلماعة

 
 .وبعد ما سبق من العرض يتبني واهلل أعلم عدم وجوب تعيني إمام لصالة اجلماعة

 
 النظام: ثانيًا. 

املقرر يف النظام أن تسري أحكامه على مجيع األئمة واملؤذنني إال ما استثين من العاملني يف 
حيث  (4)احلرمني الشريفني كما يف املادة األوىل من نظام األئمة واملؤذنني وخدم املساجد

ملساجد باستثناء تسري أحكام هذا الِنظام على مجيع األئمة واملؤذنني وخدم ا)): جاء فيها
، وسريان النظام على مجيعهم ((العاملني يف احلرمني الشريفني فسيصُدر بشأِنهم تنظيم خاص

بقرار تعيني وفقًا ألحكام النظام فقد جاء يف املادة العاشرة من  يعين أال يتوىل أحد اإلمامة إال
يكون )): ر أو من ينيبه نظام األئمة واملؤذنني وخدم املساجد أن التعيني يكون بقرار من الوزي

 .((تعيني موظفي املساجد بقرار من وزير احلج واألوقاف أو من ُينيُبه يف ذلك

                                 
 .ـ ه 1/4/401و تاريخ  4/م : الرقمنظام األئمة واملؤذنني وخدم املساجد الصادر ب  (4)
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 .تعيني أكثر من إمام ملسجد واحد:املبحث الثاني
 

 الفقه: أواًل. 

 
إذ تقرر أن لويل األمر أن يعني أئمة الصلوات، فإن له أن يعني يف املسجد أكثر من إمام، فإذا 

املسجد كان تقدميهم يف اإلمامة على حسب ما عينهم عليه اإلمام، فإن جعل اجتمعوا يف 
ألحدهم صالة يوم ولآلخر اليوم اآلخر ساروا على ذلك، وإن جعل ألحدهم صالة الليل 

 .ولآلخر صالة النهار تقدم من ُقلَِّد صالة الليل فيها واآلخر يف النهار
إمامني، فإن خص واحد منهما ببعض  إذا قلد السلطان هلذا املسجد)): قال املاوردي

الصلوات اخلمس جاز، وكان كل واحد منهما مقصورا على ما خص به، كتقليد أحدمها 
وإن قلد . صالة النهار، وتقليد اآلخر صالة الليل، فال يتجاوز واحد منهما ما رده إليه

يوما اإلمامة من غري ختصيص كل واحد منهما ببعض الصلوات، ولكن رد إىل كل منهما 
((غري يوم صاحبه، كان كل واحد منهما يف يوم أحق باإلمامة فيه من صاحبه

(4). 
فإن عني اثنني من غري ختصيص استويا يف استحقاق اإلمامة، فإن تراضيا على تقدمي أحدمها، 

 .أو ختصيصه بصلوات، كان ما تراضيا عليه
الواردة يف حديث أيب  ( )شرعًا فإن مل يتراضيا نظر يف التفضيل بينهما وفق الصفات املقدم هبا

                                 
 (.404)األحكام السلطانية للماوردي   (4)

 :اختلف الفقهاء فيمن يقدم للصالة وفق الصفات وهذا تفصيل مذاهبهم  ( )
 (. 051-4/051)فتح القدير البن اهلمام : انظر . يقدم األعلم مث األقرأ مث األورع مث األسن : احلنفية  .4

قرأ مث األكثر عبادة مث األسن إسالمًا مث األنسب مث األمجل َخلقًا يقدم األفقه مث األعلم بالسنة مث األ: املالكية  . 
 (.4/010)حاشية الدسوقي على الشرح الكبري : انظر . مث األحسن ُخُلَقًا مث األفضل لباسًا ومظهرًا

وصححه النووي ويف  سنألقدم هجرة مث اشرف مث األاأل يقدم األفقه مث األقرأ وبعده يف القدمي: الشافعية  .0
 (. 8  /1)اجملموع للنووي : انظر .  قدم هجرةشرف مث األسن مث األيقدم األديد بعد األقرأ اجل

األقدم هجرة أو إسالما مث مع االستواء فيما  يقدم األقرأ فإن استويا فاألفقه مث األسن مث األشرف مث: احلنابلة .1
 (.11)ملستقنع الروض املربع شرح زاد ا: انظر . فإن استويا أقرع بينهما تقدم األتقى
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يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهلل فإن كانوا يف القراءة سواء فأعلمهم بالسنة )): مسعود البدري 
((فإن كانوا يف السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا يف اهلجرة سواء فأقدمهم سلما

(4). 
 
 

 النظام: ثانيًا. 

جد مسألة تعدد األئمة؛ إذ أن األصل أن يكون مل يناقش نظام األئمة واملؤذنني وخدم املسا
لكل مسجد إمام، ويف حال كان للمسجد إمامًا وخطيبًا، فإن اخلطيب خيتص بصالة اجلمعة 
فحسب، أما بالنسبة للحرمني الشريفني فإن ترتيب صالة األئمة فيهما ختضع لترتيبات 

مل يصدر يف تنظيم ذلك الرئاسة العامة لشؤون املسجد احلرام واملسجد النبوي الشريف و
 .نظام

وميكن أن يقال أنه يف األحوال االستثنائية ميكن للوزير أن يعني أكثر من إمام ملسجد واحد، 
ألنه قد حيصل بذلك مصلحة احلصول على إمام أوىل ولو يف بعض الصلوات، ألنه ميكن أن 

ه من يساعده يف يكون مثة إمام كفٌء وال يستطيع أن يتوىل أداء مجيع الصلوات فيعني مع
 .ذلك

                                 
 (. 4)سبق خترجيه   (4)
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 .وفيه مطلبان: توظيف إمام صالة اجلماعة وعزله: املبحث الثالث
 .توظيف إمام صالة اجلماعة:املطلب األول

 
بعد أن سبق الكالم يف حكم تعيني ويل األمر إلمام الصالة، يأيت الكالم يف هذا املطلب عن 

لصالة بصفة رمسية، يكون له تبعًا توظيف إمام صالة اجلماعة واملراد بالتوظيف تعيني إمام ا
 .هلذا التعيني حقوق وعليه واجبات

 .وسيتم تناول احلقوق والواجبات الناشئة عن توظيف اإلمام
 

 حقوق اإلمام: أواًل. 
 :يتبع توظيف اإلمام مجلة من احلقوق سأقوم بعرضها على النحو التايل

 :احلقوق املالية .4
يستِحق  :))( )ليه لإلمامة فقد جاء يف املادة الثانية عشرةيستحق اإلمام املكافأة املالية نظري تو

املوظف ُمكافأة الوظيفة اعِتبارًا من تاريخ ُمباشرِته العمل، بشرط أن ال يسبق ذلك صدور 
 ((.قرار تعيينه

فأما  :))وُتَخرَّج هذه املكافأة على أهنا رزق من بيت املال والرزق جيوز أخذه قال ابن قدامة 
املال فيجوز على ما يتعدى نفعه من هذه األمور ألن بيت املال ملصاحل  الرزق من بيت

، واخلالف  يف أخذ اإلمام األجرة على صالته ليس واردًا يف هذه املسألة؛ ( )(( املسلمني
وأما ما ُيؤخذ من بيت املال )): للفرق بني الرزق واألجرة، قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية

ق لإلعانة على الطاعة فَمْن عمل منه هلل أثيب وما يأخذه رزق فليس عوضًا وأجرة بل رز
، وبالنسبة ملا يأخذه اإلمام فإن النظام قرر أنه من قبيل املكافأة ( )((لإلعانة على الطاعة

                                 
 .وخدم املساجد نظام األئمة واملؤذنني  (4)

 (.401 /8) ، البن قدامةاملغين  ( )

 (. 11)االختيارات الفقهية للبعلي   (0)
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ُيعامل مجيع امُلعيِّنني مبوجب أحكام هذا الِنظام على )): ( )املقطوعة فقد جاء يف املادة الثانية
  ((.ة املقطوعة وليس على أساس املراتب الثاِبتة يف امليزانيةأساس مبدأ امُلكافأ

ويستحق اإلمام كذلك مكافأة هناية اخلدمة يف حال كان انتهاء خدمتهم ألسباب غري تأديبية 
ُيمنح موظفو املساجد )): وذلك وفقًا للمادة اخلامسة والعشرين من نظام األئمة واملؤذنني 

 -إذا كان ذلك ألسباب غري تأديبية  -لصدور هذا الِنظام عند انِتهاء خدماِتهم الالِحقة 
ُمكافآت مبقدار نصف امُلكافأة الشهرية عن ُكل سنة من السنوات اخلمس األوىل ومبقدار 
كامل امُلكافأة الشهرية عن ُكل سنة من السنوات التالية، وُتحسب امُلكافآت على أساس 

 .((آخر ُمكافأة شهرية استحقها املوظف
 
 :املعنوية احلقوق . 

إذا مت توظيف اإلمام كان من حقه أداء الصالة يف املسجد الذي وظف فيه، وذلك حق له 
، وما مل يستنيب أحدًا ( )مقتصر عليه ما مل يعني معه إمام آخر فالكالم يف هذه احلالة سبق

 .للصالة بداًل عنه، وسيأيت الكالم يف هذه املسألة إن شاء اهلل
احلق بأن تقدم من دون إذن اإلمام فإن أهل العلم اختلفوا يف حكم وإذا تعدى أحد على هذا 

 :هذه الصالة
 .ال تصح الصالة للنهي: القول األول
 .( )تكره صالة من صلى بغري إذن وتصح: القول الثاين

و الراجح أهنا تصح ويأمث بتقدمه من دون إذن اإلمام، أو عذره، ما مل يتأخر اإلمام عليهم 
أمومني االنتظار، فيحق هلم أن يصلوا؛ ألن حقه يف اإلمامة قد فات حبيث يشق على امل

بتأخره؛ فالنظام حيدد أوقات األذان واإلقامة وتأخره عن الوقت احملدد بغري عذر، أو استنابة، 
 .خمالفة توجب سقوط حقه يف التقدم

 
                                 

 .وخدم املساجد نظام األئمة واملؤذنني  (4)

 .املبحث الثاين من الفصل األول  ( )

 (451/ )اإلنصاف للمرداوي : انظر   (0)
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 :احلق يف اإلجازات .0
تقرر اجلهة املختصة ذلك حيق لإلمام االستفادة من اإلجازة وذلك حال املرض بشرط أن 

بتقرير طيب، كما أن له الغياب بعذر مشروع مدة شهر بشرط أن يأيت بنائب توافق عليه 
 .( )وزارة الشؤون اإلسالمية وتفاصيل اإلجازات والغياب تأيت يف مبحث الحق بإذن اهلل

 
 

                                 
 .املبحث اخلامس من الفصل األول من هذا البحث  (4)
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 واجبات اإلمام: ثانيًا. 
 :هلذه الوظيفة أعرضها فيما يلي كما أن لإلمام حقوقًا فإن عليه واجبات تستتبع توليه

لى أداء الصالة على الوجه الالزم بشروطها وأركاهنا وواجباهتا و سننها مبا ال يشق ع .4
، وإن جاوز ما جاءت به السنة، فهو مطول، فإن املأمومني بصورة موافقة للسنة

 .اختصر فهو خمّل
، وقال ( )(( أصليصلوا كما رأيتموين)): قول النيب صلى اهلل عليه وسلم: ذلكودليل 

ما صليت وراء إمام قط أخف صالة وال أمت من النيب صلى اهلل )): أنس رضي اهلل عنه
 .( )(( عليه وسلم

يا رسول اهلل ال :رضي اهلل عنه أن رجاًل قال يب مسعود األنصاري وجاء يف حديث أ
يف أكاد أدرك الصالة مما يطول بنا فالن فما رأيت النيب صلى اهلل عليه و سلم 

أيها الناس إنكم منفرون فمن صلى بالناس ))موعظة أشد غضبا من يومئذ فقال 
((فليخفف فإن فيهم املريض والضعيف وذا احلاجة

ما طابق : واملراد بالتخفيف ( )
،فبناًء على األوامر يف هذه األحاديث وغضب النيب صلى اهلل عليه وسلم على  السنة

التطويل الذي يشق به اإلمام على املصلني ال معاذ واشتداده يف موعظته فاألظهر أن 
جيوز، وكذا يف جانب االقتصار على الواجبات فال حيق لإلمام اإلخالل مبستحبات 

ألن اإلمام يتصرف لغريه، الصالة اليت كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يداوم عليها؛ 
 والواجب على من تصرف لغريه أن يفعل ما هو أحسن، أما من تصرف لنفسه

 ( ).فيفعل ما يشاء مما يباح له
 

                                 
 (.604)حديث رقم (  4  /4)صحيح البخاري كتاب األذان، باب األذان للمسافر إذا كانوا مجاعة   (4)

حديث رقم ( 01  /4)صحيح البخاري كتاب اجلماعة واإلمامة، باب من أخف الصالة عند بكاء الصيب   ( )
 (.161)حديث رقم (  47 )لصالة، باب أمر األئمة بتخفيف الصالة يف متام كتاب ا ، مسلم( 738)

، ( 13)حديث رقم ( 4/11)صحيح البخاري كتاب العلم، باب الغضب يف املوعظة و التعليم إذا رأى ما يكره   (0)
 (.166)حديث رقم ( 45 )مسلم كتاب الصالة، باب أمر األئمة بتخفيف الصالة يف متام 

 (.411-1/414)لشرح املمتع البن عثيمني ا :انظر  (1)
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 .( )مراعاة مواعيد الصالة، وعدم التقدم عليها، أو التأخر عنها . 
على اإلمام أن ُيخصص ُجزء من وقِته للوعظ واإلرشاد وتبصري امُلسلمني بأمور  .0

 .( )ديُنهم وُدنياُهم
 

 .( )سالمة حمتوياِته  و، امُلحافظة على نظافة املساجد .1
 

ما ُيِخل بشرف الوظيفة وكرامِتها أو ميس بالُسمعة وُحسَّن االبِتعاد عن ُكل  .5
.( )السرية

                                 
 (.46)نظام األئمة واملؤذنني وخدم املساجد املادة   (4)

 . هـ7/7/4133 وتاريخ  4 4رقم  جملس الوزراء قرار  ( )

 (.46)نظام األئمة واملؤذنني وخدم املساجد املادة   (0)

 (.46)نظام األئمة واملؤذنني وخدم املساجد املادة   (1)
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 .عزل إمام صالة اجلماعة:املطلب الثاين
 

كما أن لويل األمر السلطة يف تعيني وتوظيف إمام الصالة فإن له عزله، وقد قرر النظام أن 
  (4)سابعة عشرةمن العقوبات اليت ميكن إيقاعها على األئمة الفصل فقد جاء يف املادة ال

 :اجلزاءات اليت ُيمِكن توقيُعها على موظفي املساجد هي)):
 .اإلنذار-4
 .اللوم- 
 .حسم امُلكافأة مبا ال يتجاوز ثالثة أشُهر-0
 .((الفصل-1

وهذا األمر قد أسنده النظام إىل الوزير أو من ينيبه بشرط أال يوقع اجلزاء إال بعد إجراء 
 .( )الثامنة عشرة والتاسعة عشرة حتقيق مكتوب كما يف املادتني

 :يف احلاالت التاليةوذلك  (0)كما أن من صور عزل اإلمام إهناء خدمته واعتباره مستقياًل
.إذا مل ُيباِشر عمُله ِخالل مخسة عشر يومًا من تاريخ إبالغه بقرار التعيني أو النقل .4
.إذا غاب عن عمله بدون عذر مشروع مُلدة مخسة عشر يومًا . 
(1).د أحد شروط التعينيإذا فق .0

.إذا عجز عن ُمباشرِته عمله بسبب املرض مُلدة تزيد عن مخسة عشر شهرًا .1
.إذا ُحِكم عليه بالسجن مُلدة تزيد عن ستة أشُهر .5

                                 
 .م األئمة واملؤذنني وخدم املساجدنظا  (4)

 .نظام األئمة واملؤذنني وخدم املساجد  ( )

 .وردت هذه األسباب يف املادة احلادية والعشرين من نظام األئمة واملؤذنني وخدم املساجد  (0)

 .ستأيت إن شاء اهلل يف املبحث التايل  (1)
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 .شروط إمام صالة اجلماعة:املبحث الرابع
 
 الشروط يف الفقه: أواًل. 

 

 :كالتايلذكر الفقهاء شروطًا لإلمام ال تصح إمامته من دوهنا وهي 
 

 .اإلسالم .4

عمله غري مقبول إذ أن ألن ، (4)اتفق العلماء على عدم صحة الصالة خلف الكافر
وقدمنا إىل ما ﴿: اإلسالم شرط لقبول األعمال كلها، ومنها الصالة واإلمامة قال تعاىل 

فالعمل )): قال ابن سعدي رمحه اهلل يف تفسريه  ( )﴾عملوا من عمل فجعلناه هباًء منثورا
((ذي يقبله اهلل، ما صدر عن املؤمن املخلص املصدق للرسل املتبع هلم فيهال

(0). 
  أما الفاسق فقد اختلف أهل العلم يف إمامته على ثالثة أقوال : 

 (1)جيوز للفاسق أن يكون إمامًا مع الكراهة، وهو مذهب احلنفية: القول األول
 .(6)، ورواية عن أمحد(5)والشافعية

مل يتعلق الفسق بالصالة فتصح مع الكراهة وإن تعلق هبا بطلت كأن إذا : القول الثاين
 .(7)يقصد الكرب بإمامته، وهذا املعتمد عند املالكية

 .(1)، ورواية عند املالكية(8)ال جتوز إمامة الفاسق، وهو مذهب احلنابلة: القول الثالث
                                 

 (.0/47) ، البن قدامةاملغين  (4)

 .الفرقانسورة ( 0 )اآلية   ( )

 (.584)تيسري الكرمي املنان يف تفسري كالم الرمحن البن سعدي   (0)

 (.4/061) ، البن جنيمالبحر الرائق: انظر  (1)

 (.1 0/ )احلاوي الكبري للماوردي : انظر  (5)

 (.478 / )اإلنصاف للمرداوي : انظر  (6)

 (.140/ ) ، حملمد الطرابلسيمواهب اجلليل: انظر  (7)

 (.15) ، للبهويتالروض املربع: انظر  (8)

 (.140/ )، حملمد الطرابلسي، و مواهب اجلليل ( 13)خمتصر خليل :انظر  (1)
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 األدلة: 

 :بعدد من األدلة منهااستدل أصحاب القول األول 
: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : عمر رضي اهلل عنه قال حديث ابن  (4

((صلوا خلف من قال ال إله إال اهلل))
(4). 

أن يف احلديث صحة الصالة على من كان موحدًا مسلمًا  :الداللةووجه 
 .ومفهومه ولو كان فاسقًا

 
 .( )صالته صحيحة فصح االئتمام به كغريه ألنه رجل ( 

 

واخلوارج زمن  (1)كان ابن عمر يصلي مع اخلشبية :قال أنه  (0)نافع ما جاء عن (0
أتصلي مع هؤالء ومع هؤالء وبعضهم يقتل  :وهم يقتتلون فقيل له (5)ابن الزبري

من قال حي على الصالة أجبته ومن قال حي على الفالح )): بعضا ؟ فقال 

                                                                                               
 
حديث ( 4/134) .باب صفة من جتوز الصالة معه والصالة عليهرواه الدارقطين يف سننه كتاب صالة العيدين،   (4)

لبدر املنري يف ختريج األحاديث واآلثار الواقعة ا: وقد ورد من طرق ثالثة ال يصح منها شيء انظر( 4764)رقم 
 (.165-1/160)يف الشرح الكبري 

 (.0/48) ، البن قدامةاملغين  ( )

كان عالمة يف فقه الدين، متفقا على رياسته، كثري الرواية . من أئمة التابعني باملدينة: نافع املدين، أبو عبد اهلل: هو  (0)
وهو ديلمي االصل، جمهول النسب، أصابه عبد اهلل بن عمر . مجيع ما رواهللحديث، ثقة، ال يعرف له خطأ يف 
(. هـ47)ت . وأرسله عمر بن عبد العزيز إىل مصر ليعلم أهلها السنن. صغريا يف بعض مغازيه، ونشأ يف املدينة

 (.5/ 8)األعالم للزركلي: لترمجته انظر 

انظر جمموع . ل بالسيف إال مع إمام معصوم فقاتلوا باخلشبلقوهلم إنا ال نقاتوهم فرقة من الشيعة مسوا بذلك   (1)
 (.4/06)منهاج السنة النبوية 

فارس قريش يف زمنه، وأول مولود يف املدينة بعد : سدي، أبو بكرعبد اهلل بن الزبري بن العوام القرشي األ: هو  (5)
موت يزيد ابن معاوية، فحكم  هـ عقيب 61زمن عثمان، وبويع له باخلالفة سنة ا شهد فتح إفريقي، اهلجرة

وهو أول من ضرب الدراهم ، مصر واحلجاز واليمن وخراسان والعراق وأكثر الشام، وجعل قاعدة ملكه املدينة
 (.1/87)األعالم : لترمجته انظر(. 70)، ت حديثا 00له يف كتب احلديث . املستديرة
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((أجبته ومن قال حي على قتل أخيك املسلم وأخذ ماله قلت ال
(4). 

أن قتال املسلم من الفسق وقد صلى ابن عمر خلف كال الفريقني  :لةالدالوجه 
 .فدل على صحة الصالة خلف الفاسق

 
 دليل أصحاب القول الثاين

ميكن أن يستدل هلم بأن الفسق إذا كان عائدًا إىل الصالة كترك ركن أو شرط  (4
ذلك أبطلها فأبطل إمامته، أما إن كان عائدًا لغري الصالة فتصح، ويستدل هلم ك

 .بأدلة أصحاب القول األول

 
 :دليل أصحاب القول الثالث

ال )): حديث جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال   (4
تؤمن امرأة رجال ، وال يؤم أعرايب مهاجرا ، وال يؤم فاجر مؤمنا ، إال أن 

((يقهره سلطان ، خياف سيفه وسوطه
( ). 

 .صريح يف النهي عن إمامة الفاجر للمؤمن احلديث: وجه الداللة 
 
 مناقشة األدلة: 

 :مناقشة أدلة أصحاب القول األول
  ((صلوا خلف من قال ال إله إال اهلل)) :حديث :األولالدليل 

                                 
(   0/4) باب الصالة خلف من ال حيمد فعلهألئمة، رواه البيهقي يف الكربى مجاع أبواب صالة اإلمام وصفة ا  (4)

قيل له الصدوق على سبيل )): احلديث فيه يونس بن حممد املؤدب قال فيه ابن حجر ( 5388)حديث رقم 
التهكم نص على ذلك عبد اهلل بن أمحد بن حنبل فذكر العقيلي يف أواخر كتاب الضعفاء ما نصه يونس 

 (.031 / 4)هتذيب التهذيب  ((الكذوب

و ( 4384)حديث رقم (  48/ ) باب يف فرض اجلمعةرواه ابن ماجه كتاب إقامة الصالة والسنة فيها،   ( )
يضع احلديث، وقال البخاريُّ : احلديث فيه عبد اهلل بن حممد العدويِّ التَّميميِّ ، ويكىن أبا احلباب ، قال وكيع 

تنقيح التحقيق البن : انظر. منكر احلديث ، شيٌخ جمهوٌل :منكر احلديث ، ال يتابع يف حديثه، وقال أبو حامت : 
 (.173/ )عبد اهلادي 
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الدارقطين من طريق أخرجه )): ضعيف ال يصح قال ابن حجر فيه  بأن احلديثجياب 
ومن حديث  (4)ثمان كذبه حيىي بن معنيعثمان بن عبد الرمحن عن عطاء عن ابن عمر وع

((نافع عنه وفيه خالد بن إمساعيل عن العمري به وخالد متروك
( ). 

 
 .التعليل بالقياس على صحة صالته لنفسه: الدليل الثاين 

لنفسه وال تصح إمامته كاخلنثى املشكل، واألمي  تهتصح صال بالفرق ألن املرءجياب 
 .بغري مثله، واملرأة بالرجل

 
 .األثر املوقوف على ابن عمر: دليل الثالث ال

 .جياب بأنه اجتهاد صحايب معارض بالنص واملرفوع مقدم على املوقوف
 

 :مناقشة أدلة أصحاب القول الثاين
جياب بان فسقه يف شيء عائد إىل الصالة إن كان ال يبطلها فال أثر له يف إبطال إمامته، 

ن كانت صالته غري صحيحة لنفسه فإمامته من وإن كان يبطلها فهذا خارج حمل النزاع فم
 .باب أوىل

 
 

 :مناقشة أدلة أصحاب القول الثالث
 :جياب بأن احلديث ضعيف وفيه علتني

متروك ، رماه : ، قال عنه ابن حجر  عبد اهلل بن حممد العدوىأن يف سنده : األوىل 

                                 
، خلف له مام اجلرح والتعديلإملرى الغطفاين موالهم أبوزكرياء البغدادي  حيىي بن معني بن عون بن زياد: هو  (4)

هاهنا رجل : ام أمحد، قال عنه اإلمكله على احلديث فأنفقهدرهم  ألفدرهم ومخسني  ألف ألفأبوه بعد موته 
 ، يف علم الرجالالتاريخ والعلل:هـ من كتبه .ا خلقه اهلل تعاىل هلذا الشأن يظهر كذب الكذابني يعين ابن معني

 (.470- 8/47)و األعالم (  5 -16 /44)هتذيب التهذيب : انظر لترمجته (. 00 )ت 

 (.578)حديث رقم ( 16/ ) ، البن حجرالتلخيص احلبري  ( )
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ث يقولون إن هذا احلديث مجاعة أهل العلم باحلدي:  ( )قال ابن عبد الرب، و بالوضع (4)وكيع
من وضع عبد اهلل بن حممد العدوى ، و هو عندهم  - (0)أخرجه له ابن ماجة ييعىن الذ -

 . (1)موسوم بالكذب
ليس بالقوي، : (6)وأبو حامت (5)بن جدعان قال عنه أبو زرعة على بن زيدأن فيه : الثانية 

 .(8)ج به لسوء حفظهال احت :(7)ال حيتج به ، وقال ابن خزمية: وقال البخاري 
                                 

ولد . حافظ للحديث، ثبت، كان حمدث العراق يف عصره: وكيع بن اجلراح بن مليح الرؤاسي، أبو سفيان: هو  (4)
وأورد الرشيد أن يوليه قضاء الكوفة، ، وتفقه وحفظ احلديث، واشتهر. بالكوفة، وأبوه ناظر على بيت املال فيها

قال ، الزهد ، واملعرفة والتاريخ  ، و نن، والسله كتب، منها تفسري القرآن . وكان يصوم الدهر. فامتنع ورعا
: لترمجته انظر(. هـ 417)، ت ما رأيت أحد أوعى منه وال أحفظ، وكيع إمام املسلمني: اإلمام ابن حنبل

 (.8/447)األعالم 

من كبار حفاظ احلديث، : يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب النمري القرطيب املالكي، أبو عمر: هو  ( )
. ورحل رحالت طويلة يف غريب األندلس وشرقيها. ولد بقرطبة. يقال له حافظ املغرب. أديب، حباثةمؤرخ، 

، العقل والعقالء  ، والدرر يف اختصار املغازي والسري : من كتبه . وتويف بشاطبة. وويل قضاء لشبونة وشنترين
التمهيد ملا يف ، و ماء االمصارالستذكار يف شرح مذاهب عل، و اجامع بيان العلم وفضله ، واالستيعاب  و

 (.13 /8)األعالم : لترمجته انظر(. هـ 160)، ت سانيداأل املوطأ من املعاين و

رحل . من أهل قزوين. أحد االئمة يف علم احلديث: حممد بن يزيد الربعي القزويين، أبو عبد اهلل، ابن ماجه: هو  (0)
سنن ابن ماجه  وهو أحد : وصنف كتابه.  طلب احلديثإىل البصرة وبغداد والشام ومصر واحلجاز والرى، يف

 (.411 /7) األعالم:انظر(. 70 )وله كتاب يف تفسري القرآن، ت الكتب الستة 

 (.6/41) ، البن حجرهتذيب التهذيب: انظر   (1)

ديث من أئمة زمانه يف احل: عبد الرمحن بن عمرو بن عبد اهلل بن صفوان النصري، أبو زرعة الدمشقي: هو  (5)
األعالم : انظر(. هـ 83 )، ت التاريخ وعلل الرجال:له كتاب يف . من أهل دمشق، ووفاته هبا. ورجاله

(0/0 3.) 

حافظ للحديث، من أقران البخاري : حممد بن إدريس بن املنذر بن داود، بن مهران احلنظلي، أبو حامت: هو  (6)
من الكتب له .لشام ومصر وبالد الروم، وتويف ببغدادوتنقل يف العراق وا.ولد يف الري، وإليها نسبته.ومسلم

 (.7 /6)األعالم : انظر(. هـ 77 )، ت أعالم النبوةو ، و تفسري القرآن العظيم، طبقات التابعني:

. كان فقيها جمتهدا، عاملا باحلديث. إمام نيسابور يف عصره: حممد بن إسحاق بن خزمية السلمي، أبو بكر: هو  (7)
تزيد مصنفاته على . رحل إىل العراق والشام واجلزيرة ومصر، ولقبه السبكي بإمام االئمة. نيسابورمولده ووفاته ب

األعالم : انظر(. هـ 044)املسمى بصحيح ابن خزمية، ت  خمتصر املختصركتاب التوحيد، و  منها 413
(6/ 1.) 

 (.37 /5) ، للذهيبسري أعالم النبالء: انظر   (8)
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وإن * إن األبرار لفي نعيم: وعلى تقدير صحة احلديث فاملراد بالفاجر الكافر لقوله تعاىل 
والفاجر الذي ال يغيب  (4)وما هم عنها بغائبني* يصلوهنا يوم الدين* الفجار لفي جحيم

 .( )عن جهنم كافر؛ ألن الفاجر الذي فيه إميان ميكن أن يغيب عن جهنم
 

 يحالترج: 

بعد النظر يف أدلة األقوال يتبني واهلل أعلم صحة إمامة الفاسق، إذ ال دليل صحيح على 
بطالن الصالة، ومن صحت صالته لنفسه صحت إمامته إذ ال دليل على التفريق بني الصالة 

 .(0)واإلمامة
 

العقل، وهذا الشرط حمل اتفاق بني الفقهاء، فاجملنون والسكران ال تصح إمامتهما؛  . 
 .ن صالهتما لنفسيهما باطلةأل

 
 .البلوغ .0

اختلف أهل العلم يف إمامة الصيب املميز للبالغ بعد اتفاقهم على صحة صالته بصيب مميز غري 
 .بالغ يف مجيع الصلوات

 واخلالف على النحو التايل: 
عدم صحة صالة الصيب املميز بالبالغ مطلقًا، يف الفرائض أو النوافل وهو : القول األول

 .(1)عند احلنفية املختار
التفصيل فإن كانت الصالة صالة نفل صحت، وإن كانت فريضة مل تصح : القول الثاين

 .(6)احلنابلة (5)وهذا مذهب املالكية
                                 

 .سورة االنفطار من( 46-40)اآليات   (4)

 (.48 /1)الشرح املمتع البن عثيمني : انظر   ( )

 (.47 /1)املرجع السابق : انظر   (0)

 (.4/084)البحر الرائق البن جنيم : انظر  (1)

 (.14)خمتصر خليل  : انظر  (5)

 (404)الروض املربع للبهويت : انظر  (6)
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 .(4)صحة إمامة املميز للبالغ مطلقًا وهو قول الشافعية: القول الثالث
 

 األدلة: 

اءكم وصبيانكم ال تقدموا سفه )):مرفوعًا  ما روي أدلة أصحاب القول األول (4
((يف صالتكم، وال على جنائزكم فإهنم وفدكم إىل اهلل عز وجل

( ). 

اإلمامة حال كمال والصيب ليس من أهل الكمال فال يؤم الرجال  أن  ( 
 .(0)كاملرأة

ال يؤمن من الصيب اإلخالل بشرط من شرائط الصالة أو القراءة حال أنه  (0
 .(1)اإلسرار

 
 :أدلة أصحاب القول الثاين

 .(5)ة الصيب نافلة فال جيوز بناء الفرض عليهأن صال (4

 
 :أدلة أصحاب القول الثالث

رضي اهلل عنه أن أباه قدم من عند النيب صلى اهلل  (6)حديث عمرو بن سلمة (4
 :جئتكم واهلل من عند النيب صلى اهلل عليه و سلم حقا فقال )): عليه وسلم فقال

كذا فإذا حضرت الصالة صلوا صالة كذا يف حني كذا وصلوا كذا يف حني ) 
فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا ( . فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا 

مين ملا كنت أتلقى من الركبان فقدموين بني أيديهم وأنا ابن ست أو سبع 
                                 

 (.11 /4)اجملموع شرح املهذب للنووي : انظر  (4)

 (.7/588) عالء الدين علي بن حسام الدينكنز العمال ل  ( )

 (.73 /0) البن قدامة، املغين: انظر   (0)

 .املرجع السابق: انظر   (1)

 .املرجع السابق: انظر   (5)

كان قد نزل ، و إنه وفد مع أبيه وله رؤية: وقد قيل،بيه صحبة ووفادةألأبو بريد عمرو بن سلمة اجلرمي، : هو  (6)
 (.1 0/5)عالم النبالء أسري : انظر(. 85)، ت ةالبصر
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((سنني
(4). 

أن عمرو بن سلمة تقدم للصالة ومل يبلغ بعد وهو يف سن التمييز : وجه الداللة
 .النيب صلى اهلل عليه وسلموكان ذلك يف حياة 

 
 مناقشة األدلة: 

 :مناقشة أدلة أصحاب القول األول
 .((ال تقدموا سفهاءكم وصبيانكم يف صالتكم)) :حديث: الدليل األول

هذا  : (1)، وقال ابن عبد اهلادي(0)ال يصح:  ( )جياب بأن احلديث ال يصح قال الذهيب
 .(5)حديٌث ال يصحُّ ، وال يعرف له إسناٌد صحيٌح

 
 .القياس على املرأة جبامع أن كاًل منهما ليس من أهل الكمال :الثاينالدليل 

 .جياب بأن هذا قياس فاسد االعتبار إذ هو يف مقابلة نص
 

أنه ال يؤمن أن خيل بشيء من شروط أو واجبات الصالة حال : الثالث  :جياب
 .اإلسرار

                                 
 (. 103)حديث رقم ( 450- 45 /0)أخرجه البخاري كتاب املغاري، باب من شهد الفتح   (4)

تركماين . حافظ، مؤرخ، عالمة حمقق، حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب، مشس الدين، أبو عبد اهلل: هو  ( )
رحل إىل القاهرة وطاف كثريا من البلدان، وكف بصره ، ولده ووفاته يف دمشقصل، من أهل ميافارقني، ماأل

املستدرك على منها ميزان االعتدال، وسري ألعام النبالء، و  ،ئةاهـ تصانيفه كبرية كثرية تقارب امل 714سنة 
 (.6 0-5 5/0)األعالم : انظر(. هـ 718)، ت مستدرك احلاكم

 (.55 /4)تنقيح التحقيق للذهيب   (0)

 بن عبد احلميد بن عبد اهلادي بن يوسف بن حممد بن قدامة املقدسي احلنبلي حممد بن أمحد بن عبد اهلادي: هو  (1)
ما لقيته إال واستفدت منه، وكذا قال الذهيب أيضا، ودرس بالصدرية والغياثية وصنف شرحا على : قال املزي، 

احملرر يف اختصار "و" الصارم املنكي"لة الزيارة مساه التسهيل واألحكام يف الفقه والرد على السبكي يف مسأ
مل يتمه " التفسري املسند"على ترتيب كتب الفقه و" العلل"و" الكالم على أحاديث خمتصر ابن احلاجب"و" اإلملام

 .( 0) ل تذكرة احلفاظ انظر ذي(. 711)، ت واختصر التعليق البن اجلوزي وزاد عليه

 (.161 / )اهلادي  تنقيح التحقيق البن عبد  (5)
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االحتمال مانعًا ملا ُقدَِّم أحد  بأن مثل هذا وارد حىت يف غري الصغري فلو جعل: جياب 
 .للصالة
 

 :مناقشة أدلة أصحاب القول الثاين
 .أن صالته نافلة فال يصح أن يؤم مفترض: الدليل 

باملفترض صحيحة بداللة فعل معاذ بن جبل رضي  املتنقلجياب بعدم التسليم فإن إمامة 
 (4).مث يرجع فيؤم قومه العشاء كان يصلي مع النيب صلى اهلل عليه و سلم اهلل عنه فقد

 
 

 :مناقشة أدلة أصحاب القول الثالث
 .حديث عمرو بن سلمة وصالته بقومه مع صغره: الدليل

بلوغ األمر إىل النيب صلى اهلل عليه و سلم فإنه كان بالبادية يف حي من  جياب بأنه ال يتحقق
سجدت خرجت  وكنت إذا))العرب بعيد من املدينة وقوى هذا االحتمال قوله يف احلديث 

((أسيت
 (0).وهذا غري سائغ ( )

 
 الترجيح: 

بعد النظر يف األقوال وأدلتها يتبني رجحان صحة صالة الصيب املميز بالبالغ يف الفرائض 
وغريها وذلك العتمادهم على حديث صحيح صريح يف صالة عمرو بن سلمة بقومه وهو 

بل ألن الصحابة رضوان اهلل عليهم بلوغه النيب فال يق مابن ست أو سبع سنني، أما القول بعد
كانوا يستدلون بصحة األفعال بعدم إنكار النيب حىت لو مل تبلغه مباشرة لنزول الوحي ،كما 

كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا )): يف حديث جابر رضي اهلل عنه قال

                                 
(  0  /4) أخرجه البخاري كتاب اجلماعة واإلمامة، باب إذا طول اإلمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى   (4)

 (.165)حديث رقم ( 45 )، ومسلم كتاب الصالة، باب القراءة يف العشاء ( 733)حديث رقم 

 (.10)سبق خترجيه   ( )

 (.74-0/73) ، البن قدامةاملغين: انظر   (0)
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((عنه القرآن
(4). 

 
 :الذكورة ملن أم الرجال .1

لرجال و اخلناثى أن يكون ذكرًا وهذا متفق عليه بني الفقهاء يف يؤم افيشترط ملن 
 :، ودليل ذلك ( )اجلملة
ال )): حديث جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال   (4

((تؤمن امرأة رجال 
(0). 

ضي هني النيب صلى اهلل عليه وسلم عن إمامة املرأة للرجل والنهي يقت :وجه الداللة 
 .عدم صحة الواقع على الوجه املنهي عنه

 .(1)ألهنا ال تؤذن للرجال فلم جيز أن تؤمهم كاجملنون ( 

اخلنثى ال جيوز أن يؤم رجال ألنه حيتمل أن يكون امرأة وال يؤم خنثى مثله و  (0
ألنه جيوز أن يكون اإلمام امرأة واملأموم رجال وال جيوز أن تؤمه امرأة الحتمال 

 .(5)أن يكون رجال
 

 .أما إمامة املرأة للنساء ففي املسألة خالف بني أهل العلم
 األقوال يف املسألة: 

 (7)والشافعية (6)صحة صالة املرأة بالنساء وهو قول اجلمهور من احلنفية: القول األول

                                 
 (.4113)حديث رقم ( 657)أخرجه مسلم كتاب النكاح، باب حكم العزل   (4)

رأى بعض األصحاب صحة صالة املرأة بالرجال يف النفل ونسبه الزركشي لعامة األصحاب يف التراويح، وتكون   ( )
ي على شرح الزركش: انظر . ورائهم، ونقل ابن رشد صحة إمامتها للرجال مطلقًا عن أيب ثور و الطربي 

 (.4/415)، بدية اجملتهد وهناية املقتصد ( 15/ )خمتصر اخلرقي
اختالف األئمة العلماء : انظر . وقد نقل ابن هبرية اإلمجاع على عدم جواز إمامة املرأة للرجال يف الفرائض       
(4/400.) 

 (.01)سبق خترجيه   (0)

 (.00 /0) ، البن قدامةاملغين :انظر  (1)

 .رجع السابقامل: انظر   (5)

 (.8 4/5)الدر املختار للحصفكي : انظر  (6)
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 .( )واحلنابلة (4)والشافعية
ال تصح صالة املرأة بالنساء مطلقًا يف فرض أو نفل وهو قول : القول الثاين

  .(0)املالكية
 ألدلةا: 

 :أدلة أصحاب القول األول
رها أن تؤم أهل دارها وجعل أمأن النيب صلى اهلل عليه )) (1)حديث أم ورقة (4

((هلا مؤذنًا يؤذن هلا
(5). 

أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها وهي : وجه الداللة
 .امرأة،وأمره هلا باختاذ مؤذن يعين أن الصالة فريضة، مما يؤذن هلا

 

 :أدلة أصحاب القول الثاين
رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال  (6)استدلوا حبديث أيب بكرة (4

((لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)): 
(7). 

أن الصالة من الواليات وهي إمامة صغرى، فال جيوز أن تقدم : وجه الداللة 
 .املرأة هلا

 

                                 
 (.1/411)اجملموع للنووي : انظر  (4)

 (.406)الروض املربع للبهويت : انظر  ( )

 (.6 4/0)حاشية الدسوقي : انظر   (0)

َعَلْيِه َوَسّلم وقيل بنت عبد اهلل بن احلرث بن عومير كان رسول اهلل َصّلى اهلل ، أم ورقة بنت نوفل األنصارية  (1)
 (.103 / 4)هتذيب التهذيب : انظر. يزورها ويسميها الشهيدة

( 03 /4) باب إمامة النساء، وأبو داود كتاب الصالة، ( 80 7 )حديث رقم ( 55 /15)أخرجه أمحد   (5)
 (.636)حديث رقم ( 411 /0)انظر صحيح سنن أيب داود . حسنه األلباين(  51)حديث رقم 

 رقال العجلي كان من خيا، أبو بكرة الثقفي.بن احلارث بن كلدة بن عمرو بن عالج بن أيب سلمة فيع ن: هو  (6)
الصحابة وقال حممد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد ابن املسيب جلد عمر بن اخلطاب أبا بكرة ونافع بن احلارث 

ة فأىب وأقام فلم يقبل شهادته وكان أفضل وشبل بن معبد مث استتاب نافعا وشبال فتابا فقبل شهادهتما واستتاب أبا بكر
 (.43/141)هتذيب التهذيب : انظر(.  5-54-53)،ت القوم

( 0/484) كتاب النيب صلى اهلل عليه و سلم إىل كسرى وقيصرأخرجه البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب   (7)
 (.5 11)حديث رقم 
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 الراجح: 
ة إمامة املرأة بالنساء، الستنادهم على نص، الراجح هو قول اجلمهور وهو صح

وجياب عن دليل أصحاب القول الثاين بأن القوم يطلق على الرجال والنساء معًا، 
: وشاهد ذلك قوله تعاىل (4)أو الرجال وحدهم و ال يطلق على النساء وحدهن

َيُكوُنوا َخْيًرا ِمْنُهْم َوَلا ِنَساٌء  َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َلا َيْسَخْر َقْوٌم ِمْن َقْوٍم َعَسى َأْن﴿
 .( ) ﴾ِمْن ِنَساٍء َعَسى َأْن َيُكنَّ َخْيًرا ِمْنُهنَّ

 
 :القدرة على القراءة .5

وذلك بقدرته على أداء ما تتوقف صحة الصالة عليه من القراءة، وذلك يف حال كان 
 .فإن الصالة صحيحةأحد املأمومني جييد القراءة، أما إذا كان اإلمام واملأموم أميًا 

 
 :السالمة من األعذار .6

واملراد باألعذار، ما جيوز له أن يؤدي الصالة معه من احلدث لعجزه عن رفعه كسلس 
 .البول وانفالت الريح واجلرح السائل، وقد اختلف أهل العلم يف منعه من اإلمامة

 
 أقوال أهل العلم يف املسألة: 

 .احلنفية، واحلنابلة، ورواية عند الشافعية ال تصح إمامتهم، وهو مذهب: القول األول
 .تصح إمامتهم، وهو مشهور مذهب املالكية، و األصح عند الشافعية: القول الثاين

 
 األدلة: 

 :لاألو القولأدلة أصحاب 
ألن يف صالته خلال غري جمبور ببدل لكونه يصلي مع خروج النجاسة اليت  (4

م مبحدث يعلم حدثه وإمنا حيصل هبا احلدث من غري طهارة أشبه ما لو ائت

                                 
 (.00/035) ، للزبيديتاج العروس  (4)

 .من سورة احلجرات( 44)من اآلية   ( )
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 .(4) صحت صالته يف نفسه للضرورة

ألن اإلمام ضامن ، مبعىن أن صالته تضمن صالة املقتدي ، والشيء ال  ( 
 .( )يضمن ما هو فوقه

 

 :أدلة أصحاب القول الثاين
 .(0)ألن من صحت صالته لنفسه صحت إمامته (4

 
 الراجح: 

أن القول األقرب هو صحة إمامة املعذور  بعد النظر يف األقوال وأدلتها، يظهر واهلل أعلم
، وجلوسه كان (1)ألن اخللل معفو عنه مرفوع، وقد أم النيب صلى اهلل عليه أصحابه جالسًا

لعذر وهذا يدفع كال تعليلي املنع، فإن ترك القيام خلل وصحت الصالة مع وجوده، واإلمام 
 .راملصلي جالسًا، ضامن لصالة القائمني، مع كونه جالسًا لعذ

 
 :القدرة على أداء أركان الصالة .7

وذلك بأن يكون اإلمام قادرًا على توفية أركان الصالة، وهذا إذا كان املأمومون 
 .أصحاء

 :وهلذه املسألة صورتني وقع فيهما اخلالف
 .إمامة املومئ بالركوع والسجود بالصحيح: الصورة األوىل
 .إمامة العاجز عن القيام بالقائم: الصورة الثانية

 .وهنا إيراد اخلالف يف هاتني املسألتني
 .إمامة املومئ بالركوع والسجود بالصحيح: املسألة األوىل

                                 
 (. 15 /4) ، للبهويتكشاف القناع  (4)

 (.35 /6)املوسوعة الفقهية الكويتية   ( )

 (.7  /1) ، للعثيمنيالشرح املمتع: انظر   (0)

، ( 687)حديث رقم ( 8   /4)أخرجه البخاري كتاب اجلماعة واإلمامة، باب إمنا جعل اإلمام ليؤمت به   (1)
 (.148)حديث رقم ( 416)اب استخالف اإلمام إذا عرض له عذر ومسلم كتاب الصالة، ب
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 أقوال العلماء يف املسألة: 

ال تصح إمامة املومئ بالركوع والسجود بالصحيح وهو مذهب اجلمهور : القول األول
 .(0)واحلنابلة ( )واملالكية (4)من احلنفية

املومئ بالركوع والسجود لعجز بالصحيح وهو مذهب  تصح إمامة: القول الثاين
 .(1)الشافعية

 

 األدلة: 

 :دليل أصحاب القول األول
جيز للقادر عليه االئتمام به كالقارئ النافلة فلم أنه أخل بركن ال يسقط يف  (4

 .(5)باألمي

 
 :دليل أصحاب القول الثاين

 .(6)يامألنه فعل أجازه املرض فلم يغري حكم االئتمام كالقاعد بالق (4

ن عجز اإلمام عن األركان الكاملة ال مينعه من جواز اإلمامة ، وال ما أل ( 
اشتملت عليه الصالة من األركان املفروضة ، إذا عجز عن اإلتيان هبا انتقل إىل 
بدهلا وصار البدل مع العجز قائما مقام الركن املفروض ، فجازت إمامته ، 

 .(7)وصالة من أمه
 

 مناقشة األدلة: 

 :ة دليل أصحاب القول األولمناقش
                                 

 (. 4/08)انظر البحر الرائق البن جنيم   (4)

 (.141/ )، و مواهب اجلليل للحطاب (13)انظر خمتصر خليل   ( )

 (404)الروض املربع للبهويت : انظر  (0)

 (.66 /1)اجملموع للنووي : انظر  (1)

 (.4/087) ، البن جنيم، البحر الرائق(66-0/65)ة، البن قداماملغين :انظر  (5)

 .املرجع السابق  (6)

 (.038/ )احلاوي الكبري للماوردي   (7)
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إحلاق إمامة العاجز عن الركوع والسجود بالصحيح، إحلاقه بإمامة األمي بالقارئ : الدليل
 .جبامع أن كالمها ركنان ال يسقطان يف النافلة

بالفرق فإن القراءة مما يتحمله اإلمام عن املأموم يف بعض الصور، فلو أدرك املأموُم : جياب 
حمل عنه القراءة لذا مل يصح أن يؤم األمي القارئ، خبالف الركوع األماَم راكعًا لت

 .والسجود فإن اإلمام ال يتحملهما عن املأموم
 

 :مناقشة أدلة أصحاب القول الثاين
 .القياس على إمامة القاعد العاجز عن القيام بالصحيح: الدليل األول

قعودًا، خبالف العاجز عن بالفرق فإن العاجز عن القيام يصلي املأمومون خلفه : جياب 
 .(4)الركوع والسجود فال جيوز للمأمومني أن يومئوا تبعًا إلمياء إمامهم

 

 .أن البدل قائم مقام الركن املفروض: الدليل الثاين
 .بعدم التسليم، فالبدل يكون يف مقام املبدل منه يف حق العاجز فحسب:جياب

 

 الراجح: 

الشافعية، وهو صحة إمامة العاجز عن الركوع األقرب من األقوال واهلل أعلم هو قول 
، والعاجز عن الركوع ( )والسجود وذلك ألن من صحت صالته صحت إمامته إال بدليل

والسجود صالته صحيحة لنفسه، إذًا إمامته صحيحة ومل يرد دليل مينع من ذلك وإحلاقه 
مام يتحمل القراءة عن بالعاجز عن القيام أوىل من إحلاقه باألمي العاجز عن القراءة ألن اإل

 .املأموم وال يتحمل الركوع والسجود، واهلل أعلم
 .إمامة العاجز عن القيام بالقائم: املسألة الثانية

 أقوال أهل العلم يف املسألة: 

 (0)ال تصح صالة العاجز عن القيام بالقادر وهو مذهب املالكية:القول األول

                                 
 (.0/66) ، البن قدامةاملغين: انظر   (4)

 (.06 /1)الشرح املمتع شرح زاد املستقنع البن عثيمني : انظر   ( )

 (.141/ )مواهب اجلليل للحطاب : انظر  (0)
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 .(4)واحلنابلة
 ( )لعاجز عن القيام بالقادر صحيحة وهو مذهب الشافعيةصالة اإلمام ا: القول الثاين
 .(0)وأكثر احلنفية

 

 أدلة األقوال: 

 :أدلة أصحاب القول األول
ال يؤمن أحد )): عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال  (1)ما روى الشعيب  (4

((بعدي جالسا
(5). 

مشروعية  يف احلديث هني إلمامة اجلالس وهو ناسخ ملا قبله من: وجه الداللة
 .إمامة اجلالس

 .(6)ألن القيام ركن فال يصح إمامة العاجز عنه بالقادر عليه ( 

 

 :قول الثاينأدلة أصحاب ال
أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أمر أبا بكر أن ))حديث عائشة رضي اهلل عنها  (4

جلس عن يصلي بالناس يف مرض موته فلما وجد من نفسه خفة خرج حىت 
ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يصلى بالناس جالسا وأبو يسار أىب بكر فكان رس
                                 

 (.0/63) ، البن قدامةاملغين: احلنابلة إمام احلي املرجو زوال علته انظر استثىن   (4)

 (.65 /1)اجملموع للنووي : انظر  ( )

 (.4/087) ، البن جنيمالبحر الرائق  (0)

. راوية، من التابعني، يضرب املثل حبفظه: عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار، الشعيب احلمريي، أبو عمرو:هو   (1)
ما كتبت سوداء يف بيضاء، وال حدثين رجل : وسئل عما بلغ إليه حفظه، فقال، ومات فجأة بالكوفةولد ونشأ 

 430)، ت وكان فقيها. وهو من رجال احلديث الثقات، استقضاه عمر بن عبد العزيز. حبديث إال حفظته
 (.54 /0)األعالم :انظر (. هـ

نهي عن اإلمامة باب ما روي يف ال، م وقائما بقعود وغري ذلكمجاع أبواب صالة اإلمام قاعدا بقيارواه البيهقي   (5)
باب صفة صالة التطوع ىف ، والدارقطين كتاب الصالة، (1851)حديث رقم ( 0/83) جالسا وبيان ضعفه

مل يروه غري جابر  )):وقال (4185)حديث رقم (  5 / ) السفر واستقبال القبلة عند الصالة على الدابة
 .  ((و متروك واحلديث مرسل ال تقوم به حجةاجلعفي عن الشعيب وه

 (. 6-0/64) ، البن قدامةاملغين: انظر   (6)
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الناس  ويقتديصلى اهلل عليه وسلم  النيبأبو بكر بصالة  يقتديبكر قائما 
((بصالة أىب بكر

(4). 

أن النيب صلى اهلل عليه وسم صلى هبم قاعدًا وكان ذلك يف : وجه الداللة 
 .مرض موته فدل على صحة صالة اإلمام قاعدًا

 
 ألدلةمناقشة ا: 

 :مناقشة أدلة أصحاب القول األول
((ال يؤمن أحد بعدي جالسا))حديث : األول:يناقش

( ). 
 :بأن احلديث ال حجة فيه لعدة أمور: يناقش 
 .ألنه مرسل - أ

التشيع،  يفكان ضعيفا يغلو :  (0)يقال العجل فيه جابر اجلعفي وهو ضعيف  - ب
 .(1)و كان يدلس

مامة باجلالس، مجعًا بينه وبني وعلى فرض صحته فإنه حيمل على هني اإل - ت
حديث عائشة يف صالة النيب صلى اهلل عليه وسلم بالصحابة جالسًا يف مرض 

 (6).(5)موته

 
 .أن القيام ركن فال تصح إمامة العاجز عنه بالقادر :الثاينالدليل 

جياب بأن هذا اجتهاد يف مقابلة النص فال اعتبار به، فقد صح عن النيب صلى اهلل عليه 

                                 
 (.18)سبق خترجيه   (4)

 (. 5)سبق خترجيه   ( )

ولد وعاش بالكوفة، . مؤرخ للرجال، من حفاظ احلديث: أمحد بن عبد اهلل بن صاحل، أبو احلسن العجلي: هو  (0)
له . ق وقت احملنة، خبلق القرآن، فاستقر يف طرابلس الغرب، وتويف هباوترك العرا. مث بالبصرة وبغداد

 (.4/456)األعالم : انظر( 64 )، ت الثقات:كتاب

 (.10/ ) ، البن حجرهتذيب التهذيب: انظر   (1)

 (.18)سبق خترجيه   (5)

 (.475/ ) ، البن حجرفتح الباري: انظر   (6)
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إمنا جعل ))لم إمامته ألصحابه جالسًا، كما صح أمره بذلك يف قوله صلى اهلل عليه وسلم وس
((اإلمام ليؤمت به

(4). 
 

 :مناقشة أدلة أصحاب القول الثاين
حديث عائشة رضي اهلل عنها بإمامة النيب صلى اهلل عليه وسلم أصحابه : الدليل األول

 .جالسًا
عليه وسلم وذلك للنهي عن التقدم بني يديه، بأن هذا خاص بالنيب صلى اهلل  :جياب

 .( )وألن األئمة شفعاء وال يصح أن يكون احد شفيع له
بعدم التسليم فإن النيب صلى اهلل عليه وسلم قد صلى خلف عبد : يناقش هذا اجلواب

، ولو كان النهي عن التقدم بني يديه داخل يف ذلك (1)، وخلف أيب بكر(0)الرمحن بن عوف
 .فهماملا صلى خل

 
 الراجح: 

لحي وعلته مرجو ًا لالراجح واهلل اعلم هو جواز الصالة خلف القاعد إذا كان إمام
زواهلا، أما إذا مل يكن إمام احلي وكانت الصالة فريضة ، مل جيز له أن يصلي هبم ألن الصالة 

ن غري خلفه قيامًا منهي عنها ملشاهبة فارس والروم والصالة خلفه قعودًا، تفريط يف الركن م
 .مقتٍض، فوجب أن يصلي من يقدر على القيام

 
 

 :السالمة من فقد شرط من شروط الصالة .8

                                 
 (. 4)سبق خترجيه   (4)

 (.475/ ) ، البن حجرلباريفتح ا: انظر   ( )

 (.71 )حديث رقم ( 34 -33 )أخرجه مسلم كتاب الصالة، باب املسح على الناصية والعمامة   (0)

أخرجه البخاري كتاب اجلماعة واإلمامة، باب من دخل ليؤم الناس فجاء اإلمام األول فتأخر اآلخر أو مل يتأخر   (1)
الصالة، باب تقدمي اجلماعة من يصلي هبم إذا تأخر  ، ومسلم كتاب( 681)حديث رقم ( 6  -6  /4)

 ( .4 1)حديث رقم ( 33 )اإلمام ومل خيافوا مفسدة 
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فإذا فقد شيئًا منها بطلت  وذلك بان يأيت جبميع الشروط من بدء الصالة إىل هنايتها،
 .وتبطل تبعًا لذلك إمامته صالته

 
 
 :نية اإلمامة .1

فينوي اإلمام  حاهلما،واملأموم  ينوي اإلماموهذا الشرط عند احلنابلة فحسب، وهو أن 
 .واملأموم أنه مأموم إمام،أنه 

فإن ابتدأ الصالة منفردًا، فإن له أن ينوي اإلمامة إذا انضم إليه مأمومًا، وإن كان إمامًا، 
ليس له أن يكون إمامًا إال إن كان ينتظر من يصلي معه، : فألمحد فيها روايتان، األوىل 

لو أحرم منفردا مث جاء آخر فصلى معه ، فنوى بني النفل والفرض فال فرق : والرواية الثانية
 (4).، صح يف الفرض و النفلإمامته

                                 
 (.0/70)، البن قدامة املغين: انظر   (4)
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 الشروط يف النظام: ثانيًا. 

 
كما أنه طرأ تعديل على ( 1-6-5-1-0)شروط إمامة الصلوات يف املواد  (4)عاجل النظام

ما يلي شروط أئمة الصالة وسأتناول في. (0)(0)وفقرة من فقرات املادة  ( )(6-5-1)املواد
 :الواردة يف النظام

 :التأهيل العلمي .4

يشترط فيمن يتوىل إمامة الصالة ويعني على هذه الوظيفة أن يكون مؤهاًل علميًا، وقد 
ضبط النظام ذلك ففي إمام اجلامع يشترط أن يكون عارفًا بقواعد وأحكام العبادات 

 .كون عارفًا بأحكام الصالة ومواقيتهاومواقيتها، وأما إمام املسجد فيشترط فيه أن ي
 
 

 :جودة القراءة . 

يشترط فيمن يعني إمامًا للصالة أن يكون جيد القراءة وذلك بأن يكون قادرًا على قراءة 
 .القرآن دون حلن، فإن كان إمام جامع فيزاد يف الشرط أن جييد قراءة القرآن مع جتويده

 
 
 :احلفظ .0

جيب على اإلمام أن يكون اإلمام حافظًا له عن ظهر  قرر النظام أن مثت مقدار من القرآن
 :قلب، وخيتلف هذا املقدار حبسب املسجد الذي يتوىل اإلمام إمامته على النحو التايل

يشترط أن حيفظ أربعة أجزاء من القرآن الكرمي على األقل عن ( أ)إمام جامع  - أ
 .ظهر قلب

الكرمي عن ظهر يشترط أن حيفظ ثالثة أجزاء من القرآن ( ب)إمام جامع  - ب

                                 
 .نظام األئمة واملؤذنني وخدم املساجد  (4)

 . هـ7/7/4133 وتاريخ  4 4رقم  جملس الوزراء قرار  ( )

 . هـ1/5/4018 وتاريخ  8 1رقم  جملس الوزراء قرار  (0)



- 57 - 

 

 .قلب

إمام املساجد األخرى يشترط أن حيفظ جزئني من القرآن الكرمي على األقل  - ت
 .عن ظهر قلب

 
 
 .أن يكون سعودي اجلنسية .1

من الشروط اليت قررها النظام انه يشترط يف اإلمام أن يكون سعودي اجلنسية، ولكن يف 
غري السعودي من  حال استحالة وجود سعودي مطابق للشروط، فإنه جيوز أن يقوم

املقيمني هبذه املهمة شريطة أن يتحقق من سالمة عقيدته وسالمته من الدخول فيما ال 
 .يعنيه، وان يقوم قاضي البلدة بتزكيته، وأن يؤخذ رأي وزارة الداخلية بشأنه

 
 
 .السن .5

يشترط فيمن يتوىل اإلمامة يف النظام سٌن معني خبالف الفقه فإن املشترط التمييز على 
، أما النظام فإن اإلمام يشترط فيه  أن يكون بالغًا (4)ل والقول اآلخر يشترط البلوغقو
 .سنة على األقل، وليس مثة تعارض فإن يف النظام اشتراط أمر زائد على الفقه( 48)
 

 

 .القدرة على القيام مبهام اإلمامة .6
 
 .أن يكون حاصاًل على املؤهالت اليت تؤهله لشغل وظيفة اإلمامة .7

 
أو سجنه يف  ،ومل يسبق إقامة حد شرعي عليه ،والسلوك ،كون حسن السريةأن ي .8

 .أو ُمِخلة بالشرف ،جرمية عامة
 

                                 
 .سبق اخلالف يف هذه املسألة مطلع هذا املبحث  (4)
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 .وإجازاته (4)غياب اإلمام واستخالفه:املبحث اخلامس

 
إذا قررنا أن على اإلمام املعني من قبل ويل األمر أن يتوىل اإلمامة وينضبط يف ذلك، 

ذه األمانة املوكلة إليه، فإن عليه االنضباط يف احلضور ويؤدي هذا الواجب املناط به وه
 .وعدم التغيب، إال مبا يسمح به النظام

فإن لإلمام حقًا يف الغياب قرره النظام، كما أن له حقًا يف االستفادة من اإلجازة  
 .واستخالف غريه لإلمامة

والغياب وفق وقد سبق يف املبحث الثالث أن من حقوق اإلمام االستفادة من اإلجازة 
إجازة مرضية إذا قررت اجلهة املختصة بتقرير طيب حاجته لإلجازة،  ضوابط فيستحق اإلمام

 :فعندئذ مينح اإلجازة على النحو التايل
 .مُلدة ثالثة أشُهر بكامل امُلكافأةإجازة متتد  (4
 .فإن احتاج لثالثة أشهر إضافية أو بعضها فبنصف املكافأة ( 
 .فية أو بعضها فربع املكافأةفإن احتاج لثالثة أشهر إضا (0
 .فإن احتاج لستة أشهر إضافية أو بعضها مل يستحق شيئًا من املكافأة (1
 

كما أن لإلمام أن يغيب بعذر مشروع مدة ال تزيد على شهر بشرط أن يوجد نائبًا بدياًل 
 .عنه فترة غيابه تقبله وزارة الشؤون اإلسالمية

ق اإلمام يف اإلجازة والغياب مها املادة الرابعة اللتني عاجلتا ح ( )واملادتني يف النظام

                                 
املراد باالستخالف أن يأيت مبن ينوب عنه يف اإلمامة، وخيلفه حال غيابه، ويقوم مبا جيب على اإلمام األصيل من   (4)

قال موسى ألخيه هارون و﴿:واجبات، ومن استعمال االستخالف مبعىن القيام مبا جيب على األصيل قوله تعاىل 
: الشيخ عبد الرمحن السعدي يف تفسري هذه اآلية قال [ من سورة األعراف(  41)من اآلية ] ﴾اخلفين يف قومي

  تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ((كن خليفيت فيهم، واعمل فيهم مبا كنت أعملأي  ))
(03 .) 

 .نظام األئمة واملؤذنني وخدم املساجد(   )
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ال يستحق موظفو املساجد إجازات إال يف حال املرض، ولكن جيوز األذن بغياب )): عشرة 
املوظف لعذر مشروع ُمدة ال تتجاوز شهرًا يف السنة، بشرط أن ُينيب شخصًا آخر تقبُله 

،  ((فأة الوظيفة بعدد أيام الغيابوزارة احلج واألوقاف للقيام بعمله وأن ُيدفع له ُمكا
يستحق املوظف الذي ُيثبِّت مرُضه مبوجب تقرير طيب صاِدر من اجلهة )): واخلامسة عشرة 

املعنية لذلك إجازة مرضية مُلدة ثالثة أشُهر بكامل امُلكافأة، وثالثة أشُهر بنصف امُلكافأة، 
 ((وثالثة أشُهر بربع امُلكافأة وستة أشهر بدون ُمكافأة



- 60 - 

 

 .إلزام اإلمام مبذهب معني أو قراءة معينة:املبحث السادس

 
 .اإللزام مبذهب معني:أواًل 

 

 :و ينتظم حتته أكثر من صورة
 .اإللزام مبذهب بواجباته وأركانه وشروطه .4

 .اإللزام ببعض املسائل من املذهب . 

عي أما األول وهو اإللزام مبذهب برمته كأن يلزم احلنفي مبذهب املالكية، أو الشاف
مبذهب احلنابلة، فإن هذا ال يصح وال جيوز ألن يف ذلك إلزامًا له بأن يصلي على صفة يرى 

، وإن كان ال يبطل صالة املصلي من املذهب اآلخر، بل إن (4)بطالهنا بالنسبة لنفسه
أن املأموم ال جيوز  (5)(1)ورواية عن أمحد اختارها ابن عقيل (0)و كثري من الشافعية ( )احلنفية
أن يصلي خلف املخالف يف املذهب إذا ارتكب ما يراه املأموم مفسدًا للصالة، فكيف إذا له 

 .ارتكبه هو بناًء على اجتهاد ويل األمر، هذا كله إذا مل يكن املذهب امللزم به هو مذهبه
 

                                 
 (. 40-404)احلكام السلطانية للماوردي : انظر   (4)

 (. 4/07) ، البن جنيمالبحر الرائق شرح كنز الدقائق: انظر  ( )

 (.44 /0) ، للشربيينمغين احملتاج: انظر  (0)

عامل العراق وشيخ : علي بن عقيل بن حممد بن عقيل البغدادي الظفري، أبو الوفاء، يعرف بابن عقيل: هو  (1)
وكان يعظم احلالج، فأراد احلنابلة . كان قوي احلجة، اشتغل مبذهب املعتزلة يف حداثته. ابلة ببغداد يف وقتهاحلن

وأفىت ابن : قال ابن اجلوزي، مث أظهر التوبة حىت متكن من الظهور. قتله، فاستجار بباب املراتب عدة سنني
ومجع علم الفروع واألصول . ئم، يف زمرة الكبارعقيل، ودَرَس وناظر الفحول، واستفىت يف الديوان يف زمن القا

إين ال حيل يل أن أضيع ساعة من : وكان دائم التشاغل بالعلم، حىت أين رأيُت خبطه. وصنَّف فيها الكتب الكبار
ُعمري، حىت إذا تعطَّل لساين عن مذاكرة ومناظرة، وبصري عن مطالعٍة، أعملُت فكري يف حال راحيت، وأنا 

وأنا يف عشر الثمانني أشّد . وإين ألجُد من حرصي على العلم. ض إالَّ وقد خطر يل ما أسطرهمستطرح، فال أهن
ذيل طبقات : انظر(. هـ 540)ت . له تصانيف أعظمها كتاب الفنون. مما كنت أجُده وأنا ابن عشرين سنة

 (.1/040)واألعالم للزركلي (  06-4/046) احلنابلة 

 (.485/ )اإلنصاف للمرداوي : انظر  (5)
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اإللزام ببعض املسائل كأن يلزم احلنفي بدعاء القنوت يف الفجر بناًء على  :الثانية الصورة
شافعية، أو يلزم الشافعي بترك اجلهر بالبسملة قبل الفاحتة، فينظر فإن كان اإلمام يرى رأي ال

بطالن الصالة هبذا الفعل أو الترك امللزم به فالكالم فيها كالكالم يف املسألة السابقة، وإن 
كان ال يرى البطالن بل يصح لكنه فعل خمالف ملذهبه فإن كان الفعل أو الترك مما يشترك 

إلمام واملأمومون فلويل األمر اإللزام به، كاحلنفي يلزم بالطمأنينة، وإن كان مما خيتص به فيه ا
اإلمام مل يكن لويل األمر اإللزام به ألهنا صالته و ويتعبد اهلل مبذهبه الذي يعتقده كأن يكون 
 مالكيًا ال يرى الوضوء من خروج الدم الكثري فال يلزم بالوضوء من أجله بل تصح الصالة

وقد أثر عن اإلمام أمحد  (4)خلفه ممن خيالفه يف املذهب على الصحيح من أقوال أهل العلم
إن كان يلبسه وهو : عن رجل صلى بقوم وعليه جلود الثعالب فقال )) رمحه اهلل أنه سئل

ال حنن ال  :قالفيصلي خلفه قيل له أفتراه أنت جائزا ؟ ( أميا أهاب دبغ فقد طهر : ) يتأول 
زا ولكن إذا كان هو يتأول فال بأس أن يصلي خلفه مث قال أبو عبد اهلل لو أن رجال نراه جائ

حنن نرى الوضوء من الدم فال نصلي خلف : مل ير الوضوء من الدم مل يصل خلفه ؟ مث قال 
((سعيد بن املسيب و مالك ومن سهل يف الدم ؟ أي بلى

( ). 
 
 

 .اإللزام بقراءة أو قراءات معينة: ثانيًا
القراءات املتواترة طرق ألداء القرآن، اتفق أهل العلم على جواز القراءة هبا يف الصالة،  مجيع

 لكن هل لويل األمر قصر الناس على قراءة أو أكثر؟

                                 
هذا قول املالكية، ووجه عند أصحاب الشافعي ورواية عن أمحد هي مذهبه اختارها شيخ اإلسالم ونسبه   (4)

جلمهور السلف ، واستدلوا على ذلك حبديث أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال 
ألن املأموم يعتقد أن ما ،و   ((أوا فلكم وعليهميصلون لكم فإن أصابوا فلكم وهلم وإن أخط)): عن أئمة اجلور 

وهو يعلم أن هذا قد غفر اهلل له خطأه . فعله اإلمام سائغ له وأنه ال إمث عليه فيما فعل فإنه جمتهد أو مقلد جمتهد 
، و فهو يعتقد صحة صالته وأنه ال يأمث إذا مل يعدها بل لو حكم مبثل هذا مل جيز له نقض حكمه بل كان ينفذه

انظر . ن الصحابة والتابعني ومن بعدهم مل يزل بعضهم يأمت ببعض مع اختالفهم يف الفروع فكان ذلك إمجاعاأل
 .(1 -0 /0) ، البن قدامةواملغين( 0/077 )فتاوى شيخ اإلسالم : 

 .(1 /0)، البن قدامة املغين  ( )



- 62 - 

 

إذا كان يف ذلك جلب مصلحة للناس أو سد باب مفسدة فإن هذا داخل يف سلطة ويل 
موم الناس ال يعرفون إال قراءة األمر، فهو من باب السياسة الشرعية، ومن ذلك أن يكون ع

اعتادوا عليها ويف القراءة هبا فتح باب فتنة واختالف وتنازع، وقد يستأنس لذلك بفعل 
عثمان رضي اهلل عنه ملا أمر بتحريق املصاحف وهنى عن القراءة إال حبرف واحد من 

رضي اهلل األحرف السبعة درًء لباب االختالف والفتنة بني الناس فقد روى أنس بن مالك 
حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام يف فتح إرمينية وأذربيجان عنه أن 

يا أمري املؤمنني  )):مع أهل العراق فأفزع حذيفة اختالفهم يف القراءة فقال حذيفة لعثمان
ة فأمر عثمان حذيف ((أدرك هذه األمة قبل أن خيتلفوا يف الكتاب اختالف اليهود والنصارى
أرسل إىل كل أفق ومعه ثالثة من الصحابة أن ينسخوا مصحف أيب بكر على نسخ ف

، ويف (4)مبصحف مما نسخوا وأمر مبا سواه من القرآن يف كل صحيفة أو مصحف أن حيرق
هذا نسخ لبقية األحرف السبعة على قول، أو منع من القراءة بغري ما أثبته حذيفة يف 

قد أخذه مسندًا إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم، وذلك مصحف عثمان حىت ولو كان القارئ 
 .وإن كان يف األصل جائزًا إال أنه هنى عنه سياسة لسد باب فتنة واختالف بني املسلمني

                                 
 (.1187)رقم حديث ( 008 /0)صحيح البخاري كتاب فضائل القرآن، باب مجع القرآن   (4)
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 .حتديد الوقت بني األذان واإلقامة:املبحث السابع
 

ا، ناقش الفقهاء مسألة الوقت بني األذان و اإلقامة حتت مسألة تعجيل الصالة وتأخريه
أمجع أهل العلم على أن من  :(4)فاألصل أن األذان يرفع عند دخول الوقت، قال ابن املنذر

وال جيزئ : هـ وقال يف الروض املربع .أ( ) وقتهال السنة أن يؤذن للصلوات بعد دخو
 .(0)األذان قبل الوقت ألنه شرع لإلعالم بدخوله ويسن يف أوله

واإلقامة قصري، وإذا قيل بالتأخري، فالوقت بني األذان فإذا قيل بالتعجيل فالوقت بني األذان 
 .واإلقامة طويل

و سأتناول خالف الفقهاء حول تعجيل وتأخري كل صالة، مث سأتناول احلكم عند حتديد 
 .ويل األمر الوقت بني األذان واإلقامة، مث سأذكر أحكام النظام يف ذلك

 
 (.لصلواتتعجيل وتأخري ا)أوقات اإلقامة املستحبة : أواًل
 
 صالة الفجر: 

 :اختلف أهل العلم يف الوقت املستحب ألداء صالة الفجر على قولني
يستحب تعجيل صالة الفجر، وقد عرب عنه الفقهاء بالتغليس، ومرادهم أداء : القول األول
 .(4)واحلنابلة (6)والشافعية (5)، وهو قول اجلمهور من املالكية(1)الصالة بغلس

                                 
 .كان شيخ احلرم مبكة. فقيه جمتهد، من احلفاظ: حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري، أبو بكر: هو  (4)

ابن املنذر صاحب الكتب اليت مل يصنف مثلها منها االوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف ، و االشراف : قال الذهيب
 (.11 / 5)ألعالم ا: انظر(. هـ 041)ت . على مذاهب أهل العلم

 (.01)اإلمجاع البن املنذر : انظر  ( )

 (66)الروض املربع شرح زاد املستقنع   (0)

 (84 0. )الَغَلُس ظالم آخر الليل: قال يف لسان العرب  (1)

 (. 0 / ) ، حملمد الطرابلسي، و مواهب اجلليل( 7 )خمتصر خليل : انظر  (5)

 (.54 /0) ي، للنوواجملموع شرح املهذب: انظر  (6)
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 .( )تأخريها وهو مذهب احلنفية يستحب: القول الثاين
 

 األدلة: 

 :أدلة أصحاب القول األول
ؤمنات يشهدن مع رسول اهلل صلى اهلل املكن )): عائشة رضي اهلل عنها قالت حديث  .4

متلفعات مبروطهن، مث ينقلنب إىل بيوهتن حني يقضني  ،عليه وسلم صالة الفجر
((الصالة ال يعرفهن أحد من الغلس

(0). 

احلديث صريح بأن لصالة تنتهي قبل اإلسفار، يف وقت الغلس، وهو : وجه الداللة
 .أول الوقت

 

أهنم تسحروا مع النيب صلى )):  أن زيد بن ثابت حدثه رضي اهلل عنه، أنس حديث . 
كم بينهما ؟ قال قدر مخسني أو ستني  :قلت، اهلل عليه و سلم مث قاموا إىل الصالة

((يعين آية
(1). 

 (5)(( ه صلى اهلل عليه و سلم كان يدخل فيها بغلسوفيه أن)): قال ابن حجر
أنه صلى اهلل عليه و سلم أسفر بالصبح مرة مث كانت صالته ))بن مسعود احديث  .0

((حىت مات مل يعد إىل أن يسفر ،بعد بالغلس
(6). 

أن يف احلديث أن النيب صلى اهلل عليه وسلم مل يسفر بالصبح إال مرة : وجه الداللة

                                                                                               
 (.73) ، للبهويتالروض املربع: انظر  (4)

 (.066 /4) ، للحصفكيالدر املختار: انظر  ( )

، ومسلم كتاب  ( 587)حديث رقم ( 417 /4)أخرجه البخاري كتاب مواقيت الصالة، باب وقت الفجر   (0)
 (.615)ث رقم حدي( 81 )املساجد ومواضع الصالة، باب استحباب التبكري بالصبح يف أول وقتها 

، ومسلم كتاب ( 575)حديث رقم ( 417 /4)كتاب مواقيت الصالة، باب وقت الفجر  رواه البخاري  (1)
 (.4317)حديث رقم ( 188)الصيام، باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخريه وتعجيل الفطر 

 (.55 / ) ، للبخاريفتح الباري  (5)

إسناده حسن، : قال األلباين ( 011)حديث رقم ( 4/454) املواقيت باب يفة، أخرجه أبو داود كتاب الصال  (6)
 (.54  / )صحيح أيب داود : انظر. وكذا قال النووي، وهو على شرط مسلم
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 .اعتاد الصالة أول الوقت وأما بعد ذلك فقد

 
 :أدلة أصحاب القول الثاين 

أسفروا )): رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال (4)حديث رافع بن خديج .4
 .( ) ((فإنه أعظم لألجر ؛بالصبح

ووجه الداللة بني من األمر باإلسفار، واملراد به أداء الصالة حني اإلسفار، وهو 
يقال َأْسَفَر الصبح ِإذا انكشف )) :قال يف لسان العرب  انكشاف الصبح وإضاءته،
((وَأضاء ِإضاءة ال يشك فيه

وهذا يدل على أن النيب يأمر بتأخري الصالة إىل حني  (0)
 .اإلسفار واإلضاءة

نوروا بالفجر ، )): قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : عن رافع بن خديج ، قال  . 
((فإنه أعظم لألجر

 .داللة فيه كسابقهووجه ال. (1)

وما يؤدي إىل تكثري اجلماعة  ،ويف التغليس تقليلها ،ألن يف اإلسفار تكثري اجلماعة .0
 .(5)فهو أفضل

 
 مناقشة األدلة: 

 :مناقشة أدلة أصحاب القول األول
عليه الصالة  -املراد بالغلس فيه غلس املسجد ؛ ألهنم كانوا يصلون يف مسجده  .4

                                 
 .زيد األنصاري اخلزرجي املدين، صاحب النيب صلى اهلل عليه وسلميرافع بن خديج ابن رافع بن عدي بن : هو  (4)

 د أحدا واملشاهد، وأصابه سهم يوم أحد،استصغر يوم بدر، وشه
أنا أشهد لك يوم القيامة : " إن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: فانتزعه، فبقي النصل يف حلمه إىل أن مات، وقيل

 (.480/ 0)سري أعالم النبالء : انظر(. 71)ت ". 

، وأخرج أبو داود ( 4504)رقم  حديث( 4/171) اإلسفار بالصبحرواه النسائي كتاب مواقيت الصالة، باب   ( )
 (.1 1)حديث رقم (  4/46) وقت الصبح باب يفكتاب الصالة،  ((أصبحوا))حنوه بلفظ 

 (.5 3 ) ، البن املنظورلسان العرب  (0)

 (. 1 1)حديث رقم ( 54  /1)املعجم الكبري للطرباين   (1)

 (.4/406)املبسوط للسرخسي : انظر  (5)
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 .(4)ومل يكن فيه مصابيح -والسالم 
 ،فإن ثبت التغليس يف وقت فلعذر اخلروج إىل سفر الفجر،املعهود إسفاره ب أن . 

ملا أمرن بالقرار بالبيوت مث  ،أو كان ذلك حني حيضر النساء الصالة باجلماعة
 .( )كان يسفر بالصالة

 
 :مناقشة أدلة أصحاب القول الثاين

 .حديث رافع بن خديج: مناقشة الدليل األول والثاين
 :(0)أن املراد باحلديث أحد أمرينجياب ب
إطالة الصالة حىت خيرج املصلي منها بعد اإلسفار، فيكون الدخول يف الصالة بغلس  .4

 وكان )): رضي اهلل عنه قال (1)واخلروج بسفر ويؤيد ذلك حديث أيب برزة األسلمي
ينفتل من صالة الغداة حني يعرف أحدنا  -أي النيب صلى اهلل عليه وسلم  –

((وكان يقرأ بالستني إىل املائةجليسه، 
(5). 

حيتمل أهنم حني )) :التأكد من دخول وقت الفجر قال يف النهاية يف غريب األثر  . 
أمرهم بتغليس صالة الفجر يف أول وقتها كانوا يصلوهنا عند الفجر األول حرصا 

 وقيل..  تتحققوه أي أخروها إىل أن يطلع الفجر الثاين و: ورغبة فقال أسفروا هبا 
إن األمر باإلسفار خاص من الليايل املقمرة ألن أول الصبح ال يتبني فيها فأمروا 

((باإلسفار احتياطا
(6). 

                                 
 (. 8 /4) ، للزيلعيشرح كنز الدقائق تبيني احلقائق: انظر  (4)

 (.4/406)املبسوط للسرخسي  :انظر ( )

 (.18-17/  )فتاوى شيخ اإلسالم : انظر  (0)

نزل البصرة، وأقام مدة مع ، روى عدة أحاديث، صحصاحب النيب صلى اهلل عليه وسلم، نضلة بن عبيد على األ  (1)
سري : انظر(. 60وقيل  63)شهد خيرب، ت : ، قال الذهيب أسلم قدميا، وشهد فتح مكة: قال ابن سعد،معاوية

 (.10-0/13)أعالم النبالء 

، ومسلم كتاب (511)حديث رقم (  3  /4)أخرجه البخاري كتاب مواقيت الصالة، باب وقت العصر   (5)
 (.164)حديث رقم ( 40 )الصالة، باب القراءة يف الصبح 

(6)  ( / 07 .) 
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بأن هذا اجتهاد يف مقابل النص فال اعتبار به، بل هدي النيب : جياب عن الدليل الثالث

 .(4)اصلى اهلل عليه وسلم وخلفائه الراشدين من بعده التبكري بصالة الفجر يف أول وقته
 
 

 الراجح: 

الراجح واهلل أعلم هو مذهب مجاهري أهل العلم، وهو استحباب تعجيل صالة الفجر 
 .وذلك لصراحة النصوص يف ذلك، ومناقشتهم أدلة أصحاب القول الثاين

 
 
 صالة الظهر: 

من هذا  ( )اتفق الفقهاء يف اجلملة على استحباب تعجيل صالة الظهر واستثنوا عدة أحوال
 :تدلوا على استحباب التعجيل بأدلة منهااألصل، واس

للظهر من  ما رأيت أحدا كان أشد تعجياًل)) :قالتحديث عائشة رضي اهلل عنها  .4
((وال من عمر ،وال من أيب بكر ،رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم

(0). 

الوقت األول من )): حديث ابن عمر رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال . 
((والوقت اآلخر عفو اهلل عز وجل ،رضوان اهللالصالة 

(1). 

                                 
 (.17/ ) ، البن تيميةالفتاوى الكربى: انظر  (4)

 (.05/ ) ، البن قدامةاملغين  ( )

التعجيل  باب ما جاء يف، وأخرجه الترمذي كتاب الصالة، (5301 )حديث رقم ( 14/188)أخرجه أمحد   (0)
اختاره أهل العلم من أصحاب  يوهو الذ ،حديث حسن :قال الترمذي ( 455)حديث رقم ( 33 /4) بالظهر
 .سلم ومن بعدهمصلى اهلل عليه و النيب

، قال ( 47)حديث رقم ( 40  /4) الوقت األول من الفضل باب ما جاء يفأخرجه الترمذي كتاب الصالة،   (1)
قال ضعيف : يعقوب بن الوليد املدين ، قال عنه احلفاظ هـ ، ويف سنده .أ هذا حديث غريب :قال الترمذي 
، قال متروك احلديث يءليس بش :وقال النسائي، ثكان من الكذابني الكبار وكان يضع احلدي: عنه اإلمام أمحد

: ، اخلالصة أن احلديث ال يصح لضعف يعقوب بن الوليد، انظرمتروك :وقال ابن عدي ،كذاب :ابن معني
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 :واسُتثين من هذا األصل عدة صور

، استدالاًل حبديث أيب هريرة رضي اهلل عنه أن (4)شدة احلر، وهو مذهب اجلمهور .4
ن شدة احلر من إبردوا بالصالة فأإذا اشتد احلر ف)): النيب صلى اهلل عليه وسلم قال

((فيح جهنم
( ). 

، وذلك حتسبًا للعوارض من مطر (1)، واحلنفية(0)وهو مذهب احلنابلةحال الغيم،  . 
هكذا علله احلنابلة، (5)وريح وبرد، فيكون خروجه للصالة واليت تليها خروجًا واحدًا

 .(6)والعلة عند احلنفية َتَيقُّن دخول الوقت

 .(7)عند انتظار اجلماعة وهو مذهب املالكية .0

 
 
 صالة العصر: 

 :الوقت املستحب إلقامة صالة العصر على قولني اختلف أهل العلم يف
 (1)والشافعية (8)يستحب تعجيلها وهو مذهب اجلمهور من املالكية: القول األول

                                                                                               
 (.011 /44)هتذيب التهذيب 

 (.05/ ) ، البن قدامة، و املغين(51 /0) ، للنووي، و اجملموع شرح املهذب(7 )خمتصر خليل : انظر  (4)

، ومسلم كتاب (506)حديث رقم ( 486 /4)رواه البخاري كتاب املواقيت، باب اإلبراد بالظهر يف شدة احلر   ( )
حديث ( 78 )املساجد، باب استحباب اإلبراد بالظهر يف شدة احلر ملن ميضي إىل مجاعة ويناله احلر يف طريقه 

 (.645)رقم 

 (.61) ، للبهويتالروض املربع: انظر   (0)

 (.073 /4) ، البن عابدحاشية رد املختار على الدر املختار: ر انظ  (1)

 (.61) ، للبهويتالروض املربع: انظر  (5)

 (.11 /4)، لعبد اهلل املوصلياالختيار لتعليل املختار : انظر  (6)

 (. 11 /4) ، ألمحد النفراويالفواكه الدواين: انظر  (7)

 (.7 )خمتصر خليل : انظر  (8)

 (.51 /0) ، للنوويموع شرح املهذباجمل: انظر  (1)
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 .(4)واحلنابلة
 .( )يستحب تأخريها، وهو مذهب احلنفية: القول الثاين

 
 األدلة: 

 :أدلة أصحاب القول األول
كان رسول اهلل صلى اهلل عليه )): حديث أيب برزة األسلمي رضي اهلل عنه قال   .4

 .(0)(( والشمس حية يصلي العصر مث يرجع أحدنا إىل رحله يف أقصى املدينةوسلم 

 ؛املبادرة لصالة العصر أول وقتها ،واملراد هبذه األحاديث وما بعدها)): قال النووي 
 نه ال ميكن أن يذهب بعد صالة العصر ميلني وثالثة والشمس بعد مل تتغري بصفرةأل

ال يف إوال يكاد حيصل هذا  ،إال إذا صلى العصر حني صار ظل الشيء مثله ،وحنوها
((األيام الطويلة

(1). 
صلى لنا رسول اهلل صلى اهلل عليه و )): قال رضي اهلل عنهأنس بن مالك حديث   . 

يا رسول اهلل إنا نريد أن  :سلم العصر فلما انصرف أتاه رجل من بين سلمة فقال
فوجدنا  ،فانطلق وانطلقنا معه ،نعم :قال ،وحنن حنب أن حتضرها لنا ننحر جزورًا

مث أكلنا قبل أن تغيب  ،مث طبخ منها ،مث قطعت ،فنحرت ،اجلزور مل تنحر
((الشمس

(5). 
الوقت األول من )): حديث ابن عمر رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال .0

((وجل والوقت اآلخر عفو اهلل عز ،الصالة رضوان اهلل
(6). 

 
 :أدلة أصحاب القول الثاين

                                 
 (.61) ، للبهويتالروض املربع: انظر  (4)

 (.63  /4) ، البن جنيمالبحر الرائق: انظر  ( )

 (.66)سبق خترجيه   (0)

 (.  4/4)شرح النووي على مسلم   (1)

 (.1 6)حديث رقم ( 84 )أخرجه مسلم كتاب املساجد، باب استحباب التبكري بالعصر   (5)

 (.67)سبق خترجيه   (6)
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أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم صلى العصر، مث )) (4)ابن أيب مليكةما جاء عن  .4
((يقسمه يبادر به الليل أخرج مااًل

( ). 

كان يؤخر ))رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم  (0)حديث علي ابن شيبان . 
((العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية

(1). 

ألن يف التأخري توسعة لوقت النوافل فيكون فيه تكثريها فيندب ويف التعجيل قطعها  .0
 .(5)لكراهية النفل بعدها فال يستحب

 
 مناقشة األدلة: 

 :مناقشة أدلة أصحاب القول األول
بأن ذلك ممكن مع تأخري الصالة فإن أقصى املدينة ال يبعد كثريًا عن : جياب عن الدليل األول

 .(6)ال بقريب من امليل أو امليلنياملسجد إ
بأنه ال حجة فيه فإنه فعل والفعل ال يدل على االستحباب املطلق : وجياب عن الدليل الثاين

 .فقد يكون الباعث بيان اجلواز، أو أنه قدمها لعذر
بضعف احلديث فال يصلح لالحتجاج، وعلى فرض صحته فأنه :وجياب عن احلديث الثالث

 .ت، وقد أتى ما خيص وقت العصر حبكم آخرعام يف مجيع الصلوا

                                 
، أدركت ثالثني من الصحابة :، قالكان قاضيا البن الزبري ومؤذنا له، عبداهلل بن عبيد اهلل بن أيب مليكة: هو  (4)

هتذيب : انظر(. 48وقيل  47)، ت احلديث وقال ابن سعد واله ابن الزبري قضاء الطائف وكان ثقة كثري هـ.ا
 (.61 -68 /5)التهذيب 

حديث ( 1   /4) من كان يؤخر العصر ، ويرى تأخريهاأيب شيبة يف مصنفه كتاب الصالة، باب  أخرجه ابن  ( )
 .، وابن أيب مليكة من التابعني فال يصح رفعه إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم(0 00)رقم 

 صلى اهلل عليه وفد على النيب ،احلنفي اليمامي علي بن شيبان بن حمرز بن عبداهلل بن عمرو بن عبد العزيز: هو  (0)
 .( 1  /7)هتذيب التهذيب : انظر. وسلم وروى عنه

، واحلديث ال يصح ( 138)حديث رقم ( 4/458) وقت صالة العصر باب يفأخرجه أبو داود كتاب الصالة،   (1)
حديث ( 418 /4)ضعيف أيب داود : انظر. حممد بن يزيد اليمامي، ويزيد بن عبد الرمحنألن يف سنده جمهوالن 

 (.60) رقم

 (.80 /4) ، للزيلعيتبيني احلقائق  (5)

 .املرجع السابق: انظر  (6)



- 71 - 

 

 
 :مناقشة أدلة أصحاب القول الثاين

بأنه قد يكون أخره ذلك اليوم لعذر، كما أن احلديث ضعيف : جياب عن احلديث األول
 .لإلرسال فابن أيب مليكة من التابعني

يزيد بن حممد بن يزيد اليمامي، وجمهوالن بعدم الصحة ألن فيه : وجياب عن الدليل الثاين
 .عبد الرمحن

 .بأنه اجتهاد يف مقابل النص: وجياب عن الدليل الثالث
 
 

 الراجح: 

بعد استعراض األقوال، واألدلة، ومناقشاهتا، يتبني صحة القول األول، وهو استحباب 
 .تعجيل صالة العصر؛ لقوة ما استدلوا به، وصحته، ولضعف أدلة أصحاب القول الثاين

 
 
 صالة املغرب: 

 :، واألدلة على ذلك(4)املغرب صالة فقهاء على استحباب تعجيلاتفق ال
كنا نصلي املغرب مع النيب صلى اهلل  )):حديث رافع بن خديج رضي اهلل عنه قال  .4

((عليه و سلم فينصرف أحدنا وأنه ليبصر مواقع نبله
، ويف احلديث داللة على أن ( )

 .الضوء مل يذهب بالكلية

ن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان يصلي املغرب إذا أ ))حديث جابر رضي اهلل عنه  . 
((وجبت الشمس

(0). 

                                 
 (.14/ ) ، البن قدامةاملغين: انظر  (4)

، ومسلم كتاب (551)حديث رقم (  41 /4)رواه البخاري كتاب مواقيت الصالة، باب وقت املغرب   ( )
 (.606)يث رقم حد( 86 )املساجد، باب بيان أن أول وقت املغرب عند غروب الشمس 

، ومسلم كتاب (563)حديث رقم (  41 /4)رواه البخاري كتاب مواقيت الصالة، باب وقت املغرب   (0)
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كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يصلي )): حديث سلمة بن األكوع رضي اهلل عنه قال .0
((إذا غاب حاجبها، املغرب ساعة تغرب الشمس

(4). 

روا ال تزال أميت خبري أو على الفطرة ما مل يؤخ)): مرفوعًا ( )حديث عقبة بن عامر .1
((املغرب حىت تشتبك النجوم

(0). 

 
 

 صالة العشاء: 

 :اختلف أهل العلم يف استحباب تأخري صالة العشاء على قولني
 .(5)والشافعية (1)يستحب تعجيل العشاء مطلقًا وهو مذهب املالكية:القول األول
يستحب تأخري صالة العشاء ما مل يشق ذلك على املأمومني، وهو مذهب : القول الثاين

 .(7)واحلنفية (6)نابلةاحل
 

 األدلة: 

 :أصحاب القول األول دليل

                                                                                               
 (.616)حديث رقم ( 81 )املساجد، باب استحباب التبكري بالصبح يف أول وقتها 

( 4/464) وقت املغرب باب يف، وأبو داود كتاب الصالة،  ( 4650)حديث رقم (  7/6 ) رواه أمحد  (4)
إسناده : ، قال األلباين حديث سلمة بن األكوع حديث حسن صحيح: ، قال الترمذي (147)حديث رقم 

 (.81  / )، وصحيح أيب داود ( 38 -37 / 4) سنن الترمذي : انظر.صحيح على شرط مسلم

وهو كان ، را كبري الشأنوكان عاملا مقرئا فصيحا فقيها فرضيا شاع، عقبة بن عامر اجلهين: هو الصحايب اجلليل  ( )
 (.168/ )سري أعالم النبالء: انظر(. 58)، ت الربيد إىل عمر بفتح دمشق

( 4/464) وقت املغرب باب يف، وأبو داود كتاب الصالة، (0501 )حديث رقم ( 08/547)أخرجه أمحد   (0)
: انظر. هـ .أ، ووافقه الذهيب إسناده حسن صحيح، وصححه احلاكم: ، قال األلباين(148)حديث رقم 

 (.13  / )صحيح أيب داود 

 (.7 )خمتصر خليل : انظر  (1)

 (.57 /0) ، للنووياجملموع شرح املهذب: انظر  (5)

 (.73) ، للبهويتالروض املربع: انظر  (6)

 (.63  /4) ، البن جنيمالبحر الرائق: انظر  (7)
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الوقت األول من )): حديث ابن عمر رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال .4
((والوقت اآلخر عفو اهلل عز وجل ،الصالة رضوان اهلل

(4). 

 
 :أدلة أصحاب القول الثاين

صلى اهلل عليه وسلم ذات ليلة حىت أعتم النيب )): حديث عائشة رضي اهلل عنها قالت .4
إنه لوقتها لوال أن : مث خرج فصلى فقال ،وحىت نام أهل املسجد ،ذهب عامة الليل
((أشق على أميت

( ). 

إذا رآهم اجتمعوا  ،والعشاء أحيانا وأحيانا )):حديث جابر رضي اهلل عنه يرفعه  . 
((أخر اؤأبطوإذا رآهم  ،عجل

(0)  

 
 مناقشة األدلة: 

 :ل أصحاب القول األولمناقشة دلي
جياب بأن احلديث ضعيف ال يصح، وعلى فرض صحته فإنه عام يف مجيع الصلوات، 

 .وحديث عائشة خاص يف العشاء فيقدم اخلاص على العام
 

 :مناقشة دليل أصحاب القول الثاين
 .(1)إمنا أخر النيب صلى اهلل عليه وسلم العشاء مرة واحدة، ولو كان األفضل لداوم عليه

 
 لراجحا: 

الراجح واهلل أعلم هو مذهب احلنفية واحلنابلة، وهو استحباب تأخري العشاء ما مل يشق 
                                 

 (.67)سبق خترجيه   (4)

، ومسلم كتاب (574)حديث رقم ( 4/415)باب فضل العشاء  أخرجه البخاري كتاب مواقيت الصالة،  ( )
 .وهذا لفظ مسلم( 608)حديث رقم ( 86 )املساجد، باب وقت العشاء وتأخريها 

، ومسلم كتاب (563)حديث رقم (  4/41)أخرجه البخاري كتاب مواقيت الصالة باب وقت املغرب   (0)
 (.616)حديث رقم ( 81 )ح يف أول وقتها املساجد ومواضع الصالة، باب استحباب التغليس بالصب

 (. 1/ ) ، البن قدامةاملغين: انظر  (1)
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على املأمومني؛ لصحة حديث عائشة و صراحته يف أنه وقتها، أما ما ذكروه من مناقشة على 
احلديث فإن النيب صلى اهلل عليه وسلم علل عدم مداومته على التأخري باملشقة على الناس، 

إذا اجتمعوا راعى األرفق هبم فعجل فإذا أبطؤا أخر، وتأخره يف حديث عائشة يبني أن فكان 
 .هذا هو الوقت األفضل عند اإلطالق

 :احلكم عند حتديد ويل األمر أوقات الصلوات: ثانيًا
 

يشرع لويل األمر يف مثل هذه األزمنة حتديد أوقات الصلوات وذلك يف املساجد اليت يكثر 
ا وخيتلفون عليها؛ ألن يف ذلك تسهياًل عليهم، و تيسريًا النضباطهم يف أداء ارتياد الناس هل

الصلوات مجاعة؛ إذ لو كان لكل إمام أن يؤدي الصالة يف الوقت الذي شاء، ألدى ذلك 
 .إىل فوضى يف صلوات الناس وملا عرفوا كيف يضبطون شأهنا

ال الناس وحياهتم على حال منتظمة فإذا حدد ويل األمر وقتًا بني األذان واإلقامة سارت أعم
 .وحتققت مصاحل دينية ودنيوية

وانطالقًا من ذلك فإن على إمام الصالة إذا حدد ويل األمر وقتًا بني األذان واإلقامة أن يلتزم 
به، إال يف حال كان مذهبه عدم صحة الصالة يف هذا الوقت، كأن يلزم ويل األمر بتأخري 

رة ظل كل شيء مثله بناًء على صحتها يف املذهب احلنفي، صالة الظهر إىل ما بعد صريو
وكان إمام الصالة مالكيًا أو حنبليًا يرى خروج وقت الظهر مبصري ظل كل شيء مثله، ففي 
مثل هذه احلالة ال جيب على اإلمام االلتزام بالوقت، أما يف خالفها فااللتزام واجب ويأمث 

ر والتحديد حينئٍذ يكون من باب السياسة اإلمام لو ترك ذلك، لوجوب طاعة ويل األم
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول ﴿: الشرعية، ودليل وجوب الطاعة قوله تعاىل 

 .(4)﴾وأويل األمر منكم
 
 

 .النظام يف األوقات بني األذان واإلقامة: ثالثًا
األذان واإلقامة، وإمنا صدر مل ينظم نظام األئمة واملؤذنني وخدم املساجد حتديد الوقت بني 

                                 
 .من سورة النساء( 58)من اآلية   (4)
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بذلك تعميم من فرع وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد مبدينة الرياض 
 :يقيد األوقات بني األذان واإلقامة بالتايل

 دقيقة 5 : الفجر. 

 دقيقة 45: الظهر و العصر. 

 دقائق 43: املغرب. 

 (4).عشرون دقيقة: العشاء 

د االلتزام هبذه األوقات ما مل يصدر بشأنه استثناء من اجلهة والواجب على إمام املسج
 .املختصة، ألن أمر ويل األمر واجب االلتزام ما مل خيالف نصًا شرعيًا

 
والذي أقترحه أن يستثىن يف كل حي مسجد فيبكر يف الصالة، ومسجد فيتأخر فيها وتكون 

يف التقدمي والتأخري، وسبب ذلك بقية املساجد مبا يناسب أغلب الناس، وما يوافق املشروع 
أن حاجة الناس تدعو لذلك، فقد حيتاج ألن يصلي مبكرًا فيجد من يصلي معه مجاعة يف 
املسجد، وقد حيتاج لتأخري الصالة، أو تفوته الصالة لنوم أو شغل أذهله، فيجد من يؤخر 

 .أو التبكري الصالة ليصلي معه، وشهرة ذلك عند عموم سكان احلي تقي من الضرر بالتأخري

                                 
 .هـ43/43/4141يف /ض/ /031/41تعميم رقم   (4)
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 .اإلذن يف القنوت يف الصلوات:املبحث الثامن
 

 .( )، والذي يعنينا منها هنا هو الدعاء، وقيل هو الدعاء يف الصالةله عدة معاٍن: القنوت لغة
 .( )الدعاء يف الصالة يف حمل خمصوص من القيام: وتعريفه اصطالحًا

 
 :والقنوت يف الصالة يكون يف ثالثة مواطن

 .الصبح القنوت يف .4
 .القنوت يف الوتر . 
 .قنوت النوازل .0

تبعًا  ( )والكالم يف املوطن األول والثاين مندرج حتت مسألة إلزام اإلمام مبذهب معني
، وسأتناول يف هذا املبحث املوطن الثالث ( )للخالف يف حكم القنوت يف هذين املوضعني

 .( )وهو اإلذن يف قنوت النوازل
                                 

 (.0717) ، البن منظورلسان العرب: انظر  (4)

 (.4/061)حاشية اجلمل   ( )

 .ول من هذا البحثانظر املبحث السادس من الفصل األ  (0)

 :ميكن اختصار مذاهب أهل العلم يف هذين املوطنني من مواطن القنوت فيما يلي  (1)
 القنوت يف الصبح: 

مكروه واستدلوا حبديث طارق بن سعد : احلنفية واحلنابلة، وقال احلنابلة عدم مشروعيته وهو مذهب: القول األول
ا أبة ، إنك قد صليت خلف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ي )): قلت أليب : األشجعي رضي اهلل عنهما قال

وأيب بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي بن أيب طالب ، هاهنا بالكوفة حنوا من مخس سنني ، أكانوا يقنتون ؟ ، 
والعمل عليه عند  ،هذا حديث حسن صحيح: قال الترمذي ((يا بين إهنا بدعة))ويف رواية  ((أي بين حمدث: قال 

، و سنن (1 4 / )،و اإلنصاف للمرداوي ( 45-4/454)املبسوط للسرخسي : انظر. ل العلمأكثر أه
 (.667)حديث رقم ( 7  /4)، والنسائي ( 13)حديث رقم ( 8 1 /4)الترمذي 

االستحباب وهو املشهور من مذهب املالكية و مذهب الشافعية، واستدلوا حبديث أنس رضي اهلل عنه :  القول الثاين
الكايف يف فقه أهل : انظر((ما زال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقنت يف الفجر حىت فارق الدنيا)): أنه قال

حديث رقم ( 3/15 )، و مسند أمحد ( 1  / )، و احلاوي الكبري للماوردي (56  /4)املدينة البن عبد الرب 
(4 657) 
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 .علينا أن نعرض مسألة من يشرع له القنوت يف النوازلوقبل احلديث عن هذه املسالة 
 

 فقد اختلف أهل العلم يف هذه املسالة على قولني: 
القنوت يف النازلة إمنا يشرع لإلمام األعظم دون غريه من آحاد الناس، وهذا : القول األول
 .( )، وهو املشهور عند احلنابلة( )قول احلنفية
، ورواية عند ( )شروع لكل مصٍل، وهذا مذهب الشافعيةالقنوت للنازلة م: القول الثاين

 .( )اإلسالماحلنابلة اختارها شيخ 
 

                                                                                               
 القنوت يف الوتر: 

الكايف يف فقه أهل : انظر. ، وهو مشهور مذهب املالكيةمن السنة كلهاال يشرع القنوت يف صالة الوتر : القول األول
 (.56  /4)املدينة البن عبد الرب 

. ،وهو األصح من مذهب الشافعية يستحب القنوت يف الوتر يف النصف األخري من شهر رمضان خاصة: القول الثاين
 (.1  /1)اجملموع شرح املهذب : انظر

 (.440)الروض املربع : انظر. الوتر مطلقًا، وهو مذهب احلنابلة يفيسن القنوت  :القول الثالث
 (.168 /4)الدر املختار : انظر.القنوت يف الوتر واجب، وهو قول أيب حنيفة: القول الرابع

 :حكم قنوت النوازل   (4)
 -بن عمر عن القنوتال ديث أيب الشعثاء أنه سأ، واستدلوا حبلنازلة وهو املشهور عند املالكيةال يقنت ل: القول األول

رضي اهلل  بن عمراأن  االستداللووجه  ((ما شهدت وال رأيت)) :فقال -يعين عند إيغال اجليش يف أرض العدو
االستذكار : انظر. ام عمر فكان ال يشهد القنوت لذلككان ال يتخلف عن جيش وال سرية أيام أيب بكر وأي عنه

 (. 3 /6)البن عبد الرب 
ديث أنس رضي اهلل عنه ، واستدلوا حبذهب احلنفية والشافعية واحلنابلةع القنوت يف النوازل وهو ميشر: القول الثاين
وذكوان  دعا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة ثالثني غداة على رعل: ))قال 

( 031)صحيح مسلم ، و (841 )حديث رقم ( 043 / )صحيح البخاري  ]((وعصية عصت اهلل ورسوله
، و الروض املربع (111 /0)، و اجملموع شرح املهذب (44/ )الدر املختار: انظر( . 677)حديث رقم 

(441.) 

 (.44/ )الدر املختار: انظر  ( )

 (.1 4 / )اإلنصاف : انظر  (0)

 ،(4/531)هناية احملتاج للرملي : انظر  (1)

 (.01 -08 /0)جمموع فتاوى شيخ اإلسالم : انظر  (5)
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 األدلة: 
 : أدلة أصحاب القول األول

أن النيب صلى اهلل عليه وسلم هو الذي قنت عند النوازل، وهو اإلمام األعظم حينها،  .4
 .فيتعدى احلكم إىل من يقوم مقامه

 
 :أدلة أصحاب القول الثاين

صلوا )): مالك بن احلويرث رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال حديث .4
 .( )((كما رأيتموين أصلي
أن النيب أمر باالقتداء به يف الصالة، وقد قنت فيها فيشرع لكل : ووجه االستدالل

 .أحد
 
 الراجح: 

صلى اهلل  الراجح واهلل اعلم هو القول مبشروعية دعاء القنوت لكل أحد؛ لثبوته عن النيب
 .عليه وسلم من غري ختصيص باإلمام أو من ينيبه

 
 إذا تقرر ذلك فهل جيوز لكل إمام مجاعة أن يقنت هلم يف النوازل؟ أم لذلك تنظيم معني؟

الذي يظهر واهلل أعلم أنه ال يلزم للقنوت إذن اإلمام أو نائبه، فإذا أملت باملسلمني نازلة كان 
ماعة وغريها، ويف كل أحوال الدعاء من سجود وغريه، لكن هلم أن يقنتوا يف صلواهتم، اجل

إذا أمر اإلمام األعظم أو نائبه بعدم القنوت يف صلوات اجلماعة، فإن الواجب على إمام 
الصالة التزام ذلك، لوجوب طاعة ويل األمر، إذ أن هذه من مسائل السياسة الشرعية فإنه مل 

د فيه من فعل النيب صلى اهلل عليه وسلم، يرد نص خاص يأمر بقنوت النوازل، بل الوار
والقنوت بالناس من األمور العامة فلو أمر ويل األمر بتركه مل يلزمهم تركه يف صلواهتم 
اخلاصة إمنا الالزم تركه يف صلوات اجلماعة العامة اليت يصلي فيها األئمة نيابة عن اإلمام 

                                 
 (.01)سبق خترجيه   (4)
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يأمر بترك القنوت يف النازلة على األعظم، مث قد يكون لويل األمر نظر مصلحي يف ذلك، ف
شكل عام إما حتصياًل ملصلحة أعلى أو درًأ ملفسدة أكرب، مث قد ختتلف األنظار يف حتقيق 
املناط يف احلادثة هل هي نازلة أم ال مما قد يفتح بابًا للنزاع والشقاق بني إمام الصالة 

 .جهرًا فالواجب التزام أمره واملصلني، فإذا أمر ويل األمر بترك القنوت يف صلوات اجلماعة
أن : ولكن الذي أرى يف هذه املسألة)):  -رمحه اهلل تعاىل– قال الشيخ حممد ابن عثيمني

 -وهلل احلمد  -األمر، فإن أمر بالقنوت قنتنا، وإن سكت سكتنا، ولنا  يقتصر على أمر ويل
ركة، فأقرب ما مكان آخر يف الصالة ندعو فيه؛ وهو السجود والتشهد، وهذا فيه خري وب

يكون العبد من ربه وهو ساجد، لكن؛ لو قنت املنفرد لذلك بنفسه مل ننكر عليه؛ ألنه مل 
 .( )((خيالف اجلماعة

 
 النظام. 

مل يصدر خبصوص ذلك تنظيم معني ال يف نظام األئمة واملؤذنني وال بقرار إداري من 
در تعميم بالقنوت ألجل نازلة الوزارة، ال يف منع وال غريه، إال أنه يف بعض املناسبات يص

أخرى يصدر تعميم بعدم القنوت، إال أن ترك هذه املسألة بدون تنظيم  أحداثمعينة، أو يف 
ربطهم اإلمام أو ال بأمر عام وال بنهي عام مما قد يسبب النزاع واختالف أحوال الناس، فلو 

د عن النزاع، على أن للناس مبفيت البالد فإذا قنت قنت الناس وإذا ترك تركوا لكان أبع نائبه
القنوت يف صلواهتم حال إفرادهم، ويف سجودهم، ومواطن استجابة الدعاء، إال أن التنظيم 
هبذا املنحى حيمي الناس من نزاع واختالف وجدل يعود مع كل مسألة خيتلفون هل هي 

يصار إىل قوهلم نازلة أم ال، الشأن يف حتقيق املناط على أويل األمر اجملتهدين من أهل العلم ف
 .بفتواهمويربط أئمة املساجد 

                                 
 (15-1/11) ، للعثيمنيالشرح املمتع على زاد املستقنع  (4)
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 .تنظيم استعمال مكربات الصوت:املبحث التاسع

 
 الفقه: 

من نعم اهلل يف هذا العصر أن هيأ للناس خمترعات حديثة، وتقنيات مستجدة تيسر عليهم  
أمور دنياهم، ودينهم، ومن تقنيات هذا العصر مكربات الصوت، وكان ألهل العلم حول 

هلا يف العبادات كالم من حني وصوهلا، فمنهم من منع من استعماهلا يف العبادات، استعما
ومنهم من أجاز، أو قال باملشروعية يف بعض األحوال، مث استقر القول بعدم حرمة 
استخدامها يف العبادات اليت حتتاج إىل تبليغ كاألذان واإلقامة والصلوات وكان من مجلة 

دامه يف األذان، أن األذان مما يطلب فيه علو الصوت وهذه االستدالالت على جواز استخ
، واألدلة (4)األجهزة وسائل إىل حتقيق هذا املقصد، والقاعدة أن الوسائل هلا أحكام املقاصد

لعبد اهلل بن  -صلى اهلل عليه وسلم–على أن األذان مما يطلب فيه علو الصوت قول النيب 
قم مع بالل فألق عليه ما رأيت فليؤذن به، فإنه أندى )): ملا رأى الرؤيا يف األذان  ( )زيد

((صوتا منك
وينبغي للمؤذن أن )): (5)،قال ابن جنيم احلنفي(1)علوهتعين ، ونداوة الصوت (0)

                                 
 (.7 )البن عثيمني  ، كالمها، و األصول من علم األصول(53/ )لشرح املمتع شرح زاد املستقنع ا: انظر  (4)

: انظر(. 0)، ت شهد العقبة وبدرا، عبد اهلل بن زيد ابن عبد ربه ثعلبة، االنصاري اخلزرجي املدين البدري: هو  ( )
 (.076 -075 / )سري أعالم النبالء 

( 4/487) باب كيف األذان،  وأبو داود كتاب الصالة، ( 46178)حديث رقم (  46/13)أخرجه امحد   (0)
، ( 481)حديث رقم ( 4/058) بدء األذان باب ما جاء يف، والترمذي كتاب الصالة، ( 111)حديث رقم 
، و صحيح (4/058)سنن الترمذي : انظر. إسناده حسن صحيح: ، قال األلباين حسن صحيح :قال الترمذي
 (.137/ )أيب داود 

والندى بعد الصوت ورجل ندي الصوت بعيده واإلنداء بعد : وقال( 1088) ، البن منظورلسان العرب: انظر  (1)
وقد ناديته نداء وفالن أندى صوتا  مدى الصوت وندى الصوت بعد مذهبه والنداء ممدود الدعاء بأرفع الصوت

 .من فالن أي أبعد مذهبا وأرفع صوتا

 :له تصانيف، منها، مصري. فقيه حنفي، من العلماء: زين الدين بن إبراهيم بن حممد، الشهري بابن جنيم: هو  (5)
رات الذهب شذ: انظر(. هـ 173)، ت االشباه والنظائر يف أصول الفقه و البحر الرائق يف شرح كنز الدقائق

 (.0/61)، األعالم (8/058)
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((يؤذن يف موضع يكون أمسع للجريان ويرفع صوته
قال صاحب الفواكه الدواين يف سياق   (4)

((ًتا حسن الصوت مرتفًعاوكونه صي)): ذكره لشروط الكمال يف املؤذن 
: ، وقال الشافعي( )

فأحب رفع الصوت للمؤذن وأحب إذا اختذ املؤذن أن يتخذ صيتا وأن يتحرى أن يكون ))
حسن الصوت فإنه أحرى أن يسمع من ال يسمعه ضعيف الصوت وحسن الصوت أرق 

((لسامعه
ألنه أبلغ يف و سن أن يكون املؤذن صيتا أي رفيع الصوت  )): (1)، وقال البهويت(0)
((اإلعالم

(5). 
مما سبق نقله تبني أن اإلبالغ يف األذان أمر مقصود وملا كانت مكربات الصوت من وسائل 

 .حتقيق هذا املقصد كانت مرغبًا إليها من هذه اجلهة
أما بالنسبة لإلقامة فاملشروع إبالغ الصوت فيها ودليل ذلك حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه 

إذا مسعتم اإلقامة فامشوا إىل الصالة وعليكم )):  عليه وسلم أنه قالعن النيب صلى اهلل
((بالسكينة والوقار وال تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأمتوا

ووجه الداللة أن النيب  (6)
النيب صلى اهلل عليه وسلم خاطب من مل َيِصْل بعد و ليس يف املسجد فدل على أن املشروع 

يا رسول اهلل ال )): و خارج املسجد، ومما يدل عليه كذلك قول بالليف اإلقامة إبالغها ملن ه
((تسبقين بآمني

فهذا يدل على أنه مل يكن يقيم مكانه بل يكون يف مكان حبيث ُيسمع  (7)

                                 
 (.68  /4) ، البن جنيمالبحر الرائق شرح كنز الدقائق  (4)

( )  (4/ 151.) 

 (.87 /4) ، للشافعياألم  (0)

. شيخ احلنابلة مبصر يف عصره: منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى احلنبلى: هو  (1)
الروض املربع شرح زاد املستقنع، وكشاف القناع، ت : صر، له كتب، منهايف غرب م( هبوت)نسبته إىل 

 (.037/ 7)األعالم : انظر(.هـ 4354)

 (.61) ، للبهويتالروض املربع شرح زاد املستقنع  (5)

 (. 63)حديث رقم (  7 )، ومسلم (606)حديث رقم ( 40  /4)أخرجه البخاري   (6)

 اب التأمني وراء اإلمام، وأبو داود كتاب الصالة، ب(0880 )حديث رقم ( 01/045)أخرجه أمحد   (7)
رجاله ثقات لكن قيل إن أبا عثمان مل يلق بالال وقد روى عنه : ، قال ابن حجر(108)حديث رقم ( 4/050)

إسناده  :هـ، وقال األلباين .أ بلفظ أن بالال قال وهو ظاهر اإلرسال ورجحه الدارقطين وغريه على املوصول
( 60  / )فتح الباري : انظر. هـ.أ وبذلك أعله الدارقطين والبيهقي. قطاعه بني أيب عثمان وباللضعيف؛ الن

  (.056 /4)و ضيف أيب داود 
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((مسع اإلقامة وهو بالبقيع فأسرع املشيأنه ))الناس، كما جاء عن ابن عمر رضي اهلل عنه 
(4) 

ة يبلغ البقيع ويف ذلك داللة على ارتفاع الصوت به، ويف ذلك تصريح بأن صوت اإلقام
يتبني مما سبق أنه يستفاد من اإلقامة يف إبالغ من ليس يف املسجد، على ذلك يشرع 

 .استخدام مكربات الصوت يف اإلقامة
 :أما بالنسبة للصلوات فالنظر فيها من جهتني

ريات يف الصالة فعلى ذلك للمصلني، فإهنم يقصد إمساعهم للقراءة والتكب: اجلهة األوىل
يشرع استعمال مكربات الصوت بالقدر الذي يسمع املصلني،فإذا كان مجيعهم يف املسجد 

 .فمكربات الصوت الداخلية تكفيهم، والقول مبشروعية استخدامها حبسب احلاجة متوجه
ملن هو خارج املسجد من عموم الناس، فإن هؤالء ال يشرع إمساعهم : اجلهة الثانية

ة من حيث األصل، لكن إمساعهم قد يرجى منه بعض املصاحل كتشجيع من هو خارج الصال
املسجد باإلتيان للصالة، و تنبيه من مل يشعر باإلقامة، وإمساع لعموم الناس القرآَن، كما أن 
يف اإلمساع بعض املفاسد كحمل الناس على التأخر عن الصالة حلني قرب انتهائها، أو قد 

التشويش على أهل البيوت أخر إلدراك الركوع، كما أن من املفاسد يتسبب بإسراع املت
، أو إيذاء من يريد الراحة أو النوم ممن يف البيوت القريبة من املرضى أو واملساجد القريبة

 .النساء أو الصغار، فحصل هنا تعارض بني املصاحل واملفاسد
 الصالة اجلهرية وقد سئل الشيخ حممد بن عثيمني عن استعمال مكربات الصوت يف 

استعمال مكرب الصوت يف الصالة اجلهرية على املنارة منهي عنه؛ ألنه حيصل : فكان مما قال
أن رسول اهلل وقد جاء يف احلديث  به كثري من التشويش على أهل البيوت واملساجد القريبة

إن )): خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواهتم بالقراءة فقال صلى اهلل عليه وسلم
((وال جيهر بعضكم على بعض بالقرآن ،فلينظر مبا يناجيه به ،املصلي يناجي ربه

ففي هذا  ( )
                                 

 باب املشي إىل الصالة وفضل املساجدرواه مالك يف املوطأ من رواية حممد بن احلسن، كتاب أبواب الصالة،   (4)
وهذا اإلسناد ال : ك عن نافع عن ابن عمر، قال ابن امللقنواحلديث من رواية مال( 11)حديث رقم ( 55)

البدر املنري يف ختريج األحاديث واآلثار : انظر. سلسلة الذهب: يشتبه على أحد صحته ، ويسمى هذا اإلسناد 
 (.68 / )الواقعة يف الشرح الكبري 

يعظ املعتكف وذكر  هل، والنسائي كتاب االعتكاف، باب (5011)حديث رقم ( 54 /1)رواه أمحد   ( )
صححه السخاوي يف املقاصد احلسنة ( 0061)حديث رقم ( 61 / ) اختالف الناقلني للخرب يف ذلك
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النهي عن اجلهر بالقراءة يف الصالة حيث يكون فيه التشويش على اآلخرين وأن يف هذا أذية 
ليس ألحد أن جيهر بالقراءة حبيث يؤذي : قال شيخ اإلسالم ابن تيميه رمحه اهلل. ينهى عنها

 .(4)غريه كاملصلني
 :وأما ما يدعيه من يرفع الصوت من املربرات فجوابه من وجهني

هنى أن جيهر بعض الناس على بعض يف القرآن  صلى اهلل عليه وسلمأن النيب : األول
وبني أن ذلك أذية، ومن املعلوم أنه ال اختيار للمؤمن وال خيار له يف العدول عما قضى به 

 .لملى اهلل عليه وسالنيب ص
 .ومن املعلوم أيضًا أن املؤمن ال يرضى لنفسه أن تقع منه أذية إلخوانه

فهي معارضة مبا حيصل  -إن صح وجودها  -أن ما يدعيه من املربرات : الوجه الثاين
 .برفع الصوت من احملذورات

وأما قول رافع الصوت إنه قد يؤثر على بعض الناس فيحضر ويصلي السيما إذا كان صوت 
 .ياًل، فهذا قد يكون حقًا، ولكنه فائدة فردية منغمرة يف احملاذير السابقةالقارئ مج

أنه إذا تعارضت املصاحل واملفاسد، وجب مراعاة األكثر منها : والقاعدة العامة املتفق عليها
 .هـ.أ ( )واألعظم، فحكم مبا تقتضيه فإن تساوت فدرء املفاسد أوىل من جلب املصاحل

ليل املفاسد حبيث حتصل املصاحل، كأن خيفض الصوت حبيث ال فإن متكن اإلمام من تق
يتسبب يف اإليذاء أو التداخل مع املساجد القريبة، فهذا خري، و إن مل ميكن فدرء املفاسد 

 .مقدم على جلب املصاحل

 
 النظام: 

مل يرد يف نظام األئمة واملؤذنني تنظيمًا الستعمال مكربات الصوت، لكن صدر خبصوص 
داري من الوزارة املعنية، وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، ذلك قرار إ

                                                                                               
(570.) 

 (.61 /0 )جمموع الفتاوى   (4)

 .(78-75/  40) جمموع فتاوى ورسائل العثيمني   ( )
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بناء على توجيه الوزير  (4)فقد صدر تعميم من وكيل الوزارة املساعد لشؤون املساجد
القاضي باختاذ اإلجراءات الالزمة والكفيل بإزالة ما يزيد عن أربعة مكربات للصوت يف 

منها يف اجتاه وإزالة ما قد يوجد منها على جدران املسجد إذا املنارة الواحدة كل واحد 
كانت زائدة عن أربعة مكربات، يتضح من هذا القرار اإلداري أن تنظيم االستعمال إمنا هو 
يف عدد املكربات ألن الزيادة قد تؤدي إىل جتاوز اهلدف املنشود من استخدامها وذلك 

 .قراءة أو الصالةبتداخل أصوات األئمة واملؤذنني أثناء ال
والذي أقترحه يف هذا الصدد أن يبقى على هذا التنظيم إال يف حاالت ورود شكاوى من 
السكان القريبني من املسجد بوجود مرضى أو أطفال حيتاجون هلدوء يف بعض الفروض 
فتستثىن بعض املساجد يف بعض الفروض حسب ما تراه اجلهة املعاينة فيستغىن عن مكربات 

وقت أداء تلك الفروض فحسب وال يتعدى ذلك إىل األذان واإلقامة، على ذلك الصوت يف 
 :ميكن أن يقال

ال تزيد مكربات يف املسجد الواحد عن أربع مكربات يف املنارة الواحدة كل مكرب  .4
يف جهة، وميكن أن يلزم إمام املسجد باالستغناء عن استخدام املكرب أثناء الصالة 

 حسب ما يرده من الوزارة
ق  للسكان القريبني من املسجد تقدمي طلب للوزارة باالستغناء عن مكربات حي . 

 .الصوت أثناء الصالة يف بعض الفروض، بشرط تقدمي ما يسوغ ذلك

                                 
 .هـ 4146/ /4 تاريخ  43/64  (4)
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 الفصل الثاني

 السياسة الشرعية يف تنظيم إمامة الصلوات اجلامعة
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السياسة الشرعية في تنظيم إمامة الصلوات : الفصل الثاني

 .وفيه أربعة مباحث: الجامعة
 

 :وفيه ثالثة مطالب: إمامة صالة اجلمعة: املبحث األول
 .عالقة صالة اجلمعة باإلمامة العظمى:املطلب األول

 
 :لصالة اجلمعة تعلق باإلمامة العظمى من جانبني

من حيث كون اإلمام األعظم هو املقدم يف تويل إمامة اجلمعة، وعلى هذا كان شأن : األول
سلمني يف الصدر األول من هذه األمة فقد كان اإلمام األعظم هو الذي يتوىل إمامة امل

اجلمعة، وقد قرر الفقهاء أال تقام يف البلد إال مجعة واحدة ويزاد حبسب احلاجة، فإن زيد بال 
، ويف هذا داللة على استحقاقه إقامتها (4)حاجة فالصحيحة ما باشرها اإلمام أو أذن فيها

إمامته العظمى، بل إن بعض أهل العلم أشار إىل أن صالة اجلمعة ال تصح إال ضمن مهام 
، ومن الدالئل يف هذه املسألة اخلالف يف املسألة التالية هلا بني ( )حبضور السلطان أو من ينيبه

 .اشتراط إذنه من عدمه
 

 .اشتراط إذن اإلمام لصحة صالة اجلمعة: الثاين
 خالف على قولني ويف هذه املسالة بني أهل العلم: 

، وجديد (0)إذن اإلمام ليس شرطًا يف صحة صالة اجلمعة، وهو قول املالكية:القول األول
 .(4)، وصحيح مذهب احلنابلة(1)مذهب الشافعي

                                 
 (.456) ، للبهويتالروض املربع: انظر  (4)

 (.401)األحكام السلطانية للماوردي : انظر  ( )

 (. 51 / ) ، حملمد الطرابلسيمواهب اجلليل: انظر  (0)

 (.580 /1) ، للنووياجملموع شرح املهذب: انظر  (1)
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 .( )إذن اإلمام شرط يف صحة صالة اجلمعة، وهو قول احلنفية: القول الثاين
 

 األدلة: 

 :أدلة أصحاب القول األول
أنه دخل على عثمان بن عفان رضي اهلل عنه )):  (0)هلل بن عديما جاء أن عبيد ا .4

وهو حمصور فقال إنك إمام عامة ونزل بك ما نرى ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج 
فقال الصالة أحسن ما يعمل الناس فإذا أحسن الناس فأحسن معهم وإذا أساءوا 

((فاجتنب إساءهتم
(1). 

اجلمعة ال جيزئ أن تقام بغري إذن وفيه رد على من زعم أن )): قال ابن حجر
((اإلمام

(5). 
 (6)فعل ابن مسعود رضي اهلل عنه إذ صلى بالناس يف الكوفة ملا أخر الوليد بن عقبة . 

ما محلك على ما صنعت أجاءك من أمري املؤمنني )): الصالة فأرسل إليه الوليد يسأله
أمري املؤمنني أمر مل يأتنا من )): فقال ((أمر فسمع وطاعة أم ابتدعت الذي صنعت

ومعاذ اهلل أن أكون ابتدعت أىب اهلل علينا ورسوله أن ننتظرك يف صالتنا ونتبع 
((حاجتك

(7). 

                                                                                               
 (.36 /0) ، البن قدامةاملغين: انظر  (4)

 (.64  /4) ، للكاساينبدائع الصنائع: انظر  ( )

ولد يف حياة ، ن اخليار عن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي بن كالب القرشيعبيد اهلل بن عدي ب: هو  (0)
 (.545 /0)سري أعالم النبالء : انظر. امللك مات يف خالفة الوليد بن عبد، النيب صلى اهلل عليه وسلم

 (.615)قم حديث ر( 04  /4)رواه البخاري تعليقًا كتاب اجلماعة واإلمامة، باب إمامة املفتون واملبتدع   (1)

 (.413/ ) ، البن حجرفتح الباري  (5)

سلم يوم  من فتيان قريش وشعرائهم وأجوادهم،الوليد بن عقبة بن أيب معيط، أبو وهب، األموي القرشي: هو  (6)
على صدقات بين املصطلق، مث واله عمر صدقات بين تغلب، ( صلى اهلل عليه وسلم)فتح مكة، وبعثه رسول اهلل 

هتذيب التهذيب : انظر(. 64)، ت واعتزل الفتنة بني علي ومعاوية، كوفة بعد سعد بن أيب وقاصوواله عثمان ال
 (.  8/4)و األعالم ( 7 5-4 44/4)

باب اإلمام يؤخر الصالة والقوم ال ، مجاع أبواب صالة اإلمام وصفة األئمةرواه البيهقي يف السنن الكربى،   (7)
 (.5316)حديث رقم ( 1 0/4) خيشونه
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صالته بال إذنه ولو كان شرطًا مل يصل بال إذن، وللحديث حكم : وجه الداللة
 .الرفع لنسبته فعله هلل ورسوله

 .(4)هلا إذن اإلمام كالبقية قياسها ببقية الصلوات جبامع أهنا كلها صلوات فلم يشترط .0

 
 :أدلة أصحاب القول الثاين

((احلدود، والصدقات، و اجلمعات، والفيء: أربع إىل السلطان)): ما روي  .4
( ). 

 .ووجه االستدالل أنه أسند أمر اجلمعات إىل اإلمام
 .(0)اإلمجاع إذ أن صالة اجلمعة مل يقمها إال األئمة يف كل عصر فصار إمجاعًا عمليًا . 

 
 اقشة األدلةمن: 

 :مناقشة أدلة أصحاب القول الثاين
فال  (1)يناقش الدليل األول بأنه ال يصح مرفوعًا إمنا هو مقطوع على احلسن البصري

 .حجة فيه
ويناقش استدالهلم باإلمجاع بعدم التسليم فلم يزل الناس يصلون اجلمع يف القرى من 

 .(5)از ال دليل وجوبدون إذن اإلمام، مث لو صح ملا كان فيه إال دليل جو
 

                                 
 (.37 /0) ، البن قدامةاملغين: انظر  (4)

 /1) من قال تدفع الزكاة إىل السلطانرواه ابن أيب شيبة مقطوعًا على احلسن البصري، كتاب الزكاة، باب   ( )
 (.17 43)رقم ( 018

 (.37 /0) ، البن قدامةاملغين  (0)

د العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان احلسن بن أيب احلسن يسار، أبو سعيد، موىل زيد بن ثابت، وهو أح: هو  (1)
ولد باملدينة، وشب يف كنف علي بن أيب طالب، واستكتبه الربيع ابن زياد وايل خراسان يف عهد . النساك

كان احلسن البصري أشبه الناس كالما بكالم : وعظمت هيبته يف القلوب، قال الغزايل. معاوية، وسكن البصرة
سري : انظر(. 443)وكان غاية يف الفصاحة، تتصبب احلمكة من فيه، ت . بةاالنبياء، وأقرهبم هديا من الصحا

 (.6  -5  / )، و األعالم (588-560/ 1)أعالم النبالء 

 .املرجع السابق  (5)
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 الراجح: 

بعد النظر يف األقوال وأدلتها واملناقشة يتبني أنه ال دليل يقوى على اشتراط إذن ويل األمر 
لصحة صالة اجلمعة، هذا يف حال مل تكن مثة مجعة مقامة، أما إذا كان اإلمام يقيم اجلمعة أو 

من خصائص السلطان أو من ينيبه من ينيبه اإلمام أو من أذن له فزيادة مجعة يف نفس البلد 
 .ينظر فيها حاجة الناس

ويف حال مل تكن مثة مجعة يف القرية أو البلد فال يشترط إلقامتها إذن اإلمام، مع القول 
تركه فتنة وشرًا، وذلك إلظهار الطاعة العامة، ولئال  بباستحبابه، ووجوبه إذا كان سيسب

 .ة مما قد يسبب االفتراقينفرد كل صاحب مذهب جبهة ويقيم فيها اجلمع
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 .حتديد وقت صالة اجلمعة:املطلب الثاين
 

 :اختلف أهل العلم يف الوقت الذي تدخل به صالة اجلمعة على أقوال ثالثة
 .(4)احلنابلةتدخل بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، وهو مذهب : القول األول
ة عن امحد اختارها ابن أن وقت صالة اجلمعة قبل الزوال بساعة وهو رواي: القول الثاين

 .( )قدامة
أن وقت صالة اجلمعة يبدأ من الزوال كصالة الظهر، وهو مذهب مجهور : القول الثالث

 .(5)والشافعية (1)املالكية (0)أهل العلم من احلنفية
 

 األدلة: 
 :أدلة أصحاب القول األول

فكانت خطبته  اجلمعة مع أيب بكر شهدت)): رمحه اهلل  قال (6)أثر عبد اهلل بن سيدان .4
خطبته وصالته قبل نصف النهار، مث شهدهتا مع عمر فكانت خطبته وصالته إىل أن 

: قد انتصف النهار، مث شهدهتا مع عثمان فكانت خطبته وصالته إىل أن أقول: أقول
((قد زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك وال أنكره

(7). 

 
 :أدلة أصحاب القول الثاين

                                 
 (.453) ، للبهويتالروض املربع: انظر  (4)

 (.451 /0) ، البن قدامةاملغين: انظر  ( )

 (.56 /4) ، للكاساينبدائع الصنائع: انظر  (0)

 (.11)خمتصر خليل : انظر  (1)

 (.544 /1) ، للنووياجملموع شرح املهذب: انظر  (5)

قال البخاري ال يتابع ، وذكره بن حبان يف الثقات يف طبقة الصحابة، عبد اهلل بن سيدان املطرودي السلمي: هو  (6)
 (.18  /0)ان لسان امليز: انظر. وقال بن عدي له حديث واحد وهو شبه اجملهول، على حديثه

حديث رقم ( 003/ ) الركعتني إذا جاء الرجل واإلمام خيطب باب يفأخرجه الدارقطين، كتاب اجلمعة،   (7)
 .ال يتابع على حديثه: وقال البخاري يف عبد اهلل بن سيدان( 0 46)
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كان رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم يصلي اجلمعة )): حديث أنس رضي اهلل عنه .4
 .(4) ((حني متيل الشمس

كنا جنمع مع النيب صلى اهلل عليه و )): حديث سلمة بن األكوع رضي اهلل عنه قال . 
((سلم إذا زالت الشمس مث نرجع نتبع الفيء

( )  

 
 :أدلة أصحاب القول الثالث

-صلى اهلل عليه و سلم يصلي  كان رسول اهلل)): حديث جابر رضي اهلل عنه قال .4
((مث نذهب إىل مجالنا فنرحيها حىت تزول الشمس-يعين اجلمعة 

(0). 

ما كنا نقيل وال نتغدى إال بعد اجلمعة )): رضي اهلل عنه قال (1)حديث سهل بن سعد . 
((اجلمعة يف عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم

(5). 

ائلة وال غداًء، لكن إذا كان أن النوم واألكل بعد الزوال ال يسمى ق: وجه الداللة
 .(6)قبله مسي كذلك

 
 الراجح: 

بوقت قريب من الساعة األقرب واهلل اعلم صحة القول القاضي بأن وقت اجلمعة قبل الزوال 
لقوة األدلة اليت استدلوا هبا صحة وداللة، أما حديث عبد اهلل  حبيث تنتهي الصالة بعد الزوال

عالوة على ضعفه ألن عبد اهلل بن سيدان قال عنه  بن سيدان فال داللة فيه على القول

                                 
 (.131)حديث رقم ( 87  /4)رواه البخاري  كتاب اجلمعة باب وقت اجلمعة إذا زالت الشمس   (4)

 (.863)حديث رقم ( 080)رواه مسلم كتاب اجلمعة، باب صالة اجلمعة حني تزول الشمس   ( )

 (.858)حديث رقم (  08)رواه مسلم كتاب اجلمعة، باب صالة اجلمعة حني تزول الشمس   (0)

، ت سهل بن سعد اخلزرجي االنصاري، وهو آخر من مات باملدينة من الصحابة، وكان من أبناء املائة: هو  (1)
 (.0 1/ 0)سري أعالم النبالء : انظر(. 14)

  ﴾فإذا قضيت الصالة فانتشروا يف األرض وابتغوا من فضل اهلل﴿: رواه البخاري كتاب اجلمعة، باب قوله تعاىل  (5)
حديث ( 080)، ومسلم كتاب اجلمعة، باب صالة اجلمعة حني تزول الشمس (101)حديث رقم ( 17 /4)

 (.851)رقم 

 (.13  /0) ، البن قدامةاملغين: انظر  (6)
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البخاري ال يتابع على حديثه، أما أدلة أصحاب القول الثاين فغاية ما فيها صحة أداء الصالة 
 .يف ذلك الوقت وهذا غري منازع فيه

 
مسألة حتديد ويل األمر لوقت صالة اجلمعة فالكالم فيها من حيث األصل كالكالم يف حتديد 

إال أنه من املهم أن يشار إىل أن وقت صالة اجلمعة يبدأ على  (4)صلوات وقد تقدمأوقات ال
الصحيح قبل الزوال وهذا قد حيدث إشكااًل عند من ال جتب عليه اجلمعة من النساء 
واملرضى فيصلون الظهر قبل وقتها بسبب مساعهم أذان اجلمعة، وميكن أن حيل هذا اإلشكال 

 :بأحد طرق
مر اخلطباء بعدم الدخول قبل دخول وقت الظهر حتاشيًا إلبطال أن يلزم ويل األ (4

صلوات الناس ممن جيهل كون دخول اخلطيب قبل وقت الظهر فيؤدوهنا مبجرد مساع 
األذان، سيما وأن هذا هو وقت اجلمعة على مذهب اجلمهور من احلنفية والشافعية 

 .واملالكية

لكن مما يشكل على هذا أن  أن يلزم األئمة بإغالق مكربات الصوت اخلارجية، ( 
األذان إمنا شرع إلعالم وتنبيه من هو خارج املسجد إىل حضور وقت الصالة فبهذا 

 .ستفقد فائدة األذان

أن يوجه خطباء اجلوامع أن ينبهوا الناس إىل أن يتنبهوا إىل دخول الوقت قبل أداء  (0
إذ فيه مراعاة الصالة وال يعتمدوا على األذان، وقد يكون هذا األوفق و األحرى 

لألداء الصالة يف الوقت األفضل هلا واإلعالم بدخول وقت اجلمعة حىت ينتبه الغافل 
 .ويذكر الناسي

 

 النظام: 

مل يعاجل نظام األئمة واملؤذنني مسألة وقت صالة اجلمعة، لكن صدر بذلك تعميم من 
تعميم أن يلزم ، وكان مضمون ال( )وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد

                                 
 .يف املبحث السابع من الفصل األول  (4)

 .هـ4/6/4141 املؤرخ يف  43/14تعميم رقم   ( )
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األئمة بعدم إيقاع الصالة قبل الزوال، التزامًا مبا عليه أكثر علماء هذا البلد، كما أن من 
التعليالت أن التبكري املفرط جيعل هناك تفاوتًا واضحًا يف أوقات أداء صالة اجلمعة بني كثري 

 .من اجلوامع مما قد يفتح باب التالعب والتهاون عند بعض الناس
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 .تنظيم خطبة اجلمعة:الثالثاملطلب 
 

املراد بتنظيم خطبة اجلمعة، وضع حدود وضوابط يلتزم هبا اخلطيب إما من حيث 
 .الوقت، أو من حيث موضوع للخطبة إما من حيث الفعل أو الترك، وسأتناوهلا بالترتيب

 
 :تنظيم وقت صالة اجلمعة، والكالم يف هذه النقطة من وجهني: أواًل

 .(4)اخلطبة وقد سبق الكالم حول هذه املسألةحتديد وقت البدء ب .4

حتديد مدة اخلطبة، إما بزيادة أو بنقصان، والوارد يف الوقت عن النيب صلى اهلل عليه  . 
إن طول صالة الرجل )): رضي اهلل عنه مرفوعًا  ( )وسلم حديث عمار بن ياسر

((من فقهه فأطيلوا الصالة واقصروا اخلطبة (0)وقصر خطبته مئنة
ي احلديث ، فف(1)

إرشاد إىل تقصري اخلطبة، فاإلمام إما أن يأمر بتقصري اخلطبة حبد معني أو بتطويلها 
 .حبد معني أو أن يكون ذلك بال حد

أما التحديد بوقت قصري أو طويل فال أرى أن ذلك سائغ ألن يف ذلك تقييد 
عليه  للخطيب مما قد يضر باخلطبة يف تأدية املطلوب منها كما أن النيب صلى اهلل

وسلم الذي أمر بتقصري اخلطة مل حيدد هلا مدة بعينها، كما أن يف حتديد وضبط 
القصر املشروع فيه خالف بني أهل العلم إذ قد يبلغ القصر عند بعضهم إىل أن ال 
تزيد اخلطبة عن دقيقتني أو ثالث، ومنهم من يقول بأن حد القصر املشروع من 

م أن يف ضبط الصالة حبيث ال تتعدى وقتًا نصف ساعة إىل ساعة،لكن إن رأى اإلما
                                 

 .املطلب الثاين من املبحث األول من الفصل الثاين  (4)

ة، وشهد بدرا هاجر إىل املدين. هو أحد السابقني إىل اإلسالم واجلهر به، عمار بن ياسر بن عامر الكناين: هو  ( )
وروى الواقدي عن بعض بين عمار أن عمارا وصهيبا أسلما معا بعد بضعة  ،وأحدا واخلندق وبيعة الرضوان

، و األعالم (8 1-4/136)سري أعالم النبالء : انظر. وواله عمر الكوفة، فأقام زمنا وعزله عنها، وثالثني رجال
(5/05- 06.) 

انظر شرح النووي على صحيح مسلم . مكسورة مث نون مشددة أي عالمةبفتح امليم مث مهزة : قال النووي  (0)
(6/458.) 

 (.861)حديث رقم ( 086)أخرجه مسلم كتاب اجلمعة، باب ختفيف الصالة واخلطبة   (1)
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حمددًا مصلحة عامة تفوق مفسدة إضعاف دور اخلطبة  يف إيصال الرسالة وإرشاد 
الناس، كأن يشيع بني اخلطباء اإلطالة الفاحشة املخالفة للسنة فيضبط ويل األمر 

على  الوقت حبيث يلتزم عموم الناس بالسنة من تقصري اخلطبة فال هتجر السنة وخيفف
والكالم هذا جيري كذلك يف حال ألزم ويل ، الناس وتؤدي اخلطبة رسالتها املناطة هبا

األمر بتقصري اخلطبة بال حد، أما حتديد ويل األمر للخطبة طويلة فهو خمالف للسنة 
 .الواردة كما سبق

 
 .تنظيم اخلطبة من حيث موضوعاهتا: ثانيًا

وات الفاعلة يف معاجلة مشاكل اجملتمع و توجيهه إن مما ال شك فيه أن خطبة اجلمعة من األد
ملا فيه صاحله، هكذا جعلها اإلسالم بل قد أحاط التشريع اإلسالمي خطبة اجلمعة بأحكام 
تعزز االستفادة مما يلقيه اخلطيب على املصلني وهذه احلكام منها ما هو قبل اخلطبة ومنها ما 

جلمعة أن يتنظف ويتطيب ويلبس أحسن هو أثناءها، فيشرع لإلنسان قبل قدومه لصالة ا
عن  (4)ثيابه كما يشرع له أن يبكر إىل الصالة فقد جاء من حديث أوس بن أوس الثقفي

من اغتسل يوم اجلمعة، وغسل مث ابتكر ، وغدا إىل )): النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال
ل سنة صيامها املسجد، مث جلس قريبا من اإلمام حىت ينصت كان له بكل خطوة خطاها عم

((قيامها و
من اغتسل يوم )): ، كما أن النيب قال كما يف حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه ( )

الساعة الثانية فكأمنا قرب بقرة  اجلمعة غسل اجلنابة مث راح فكأمنا قرب بدنة ومن راح يف
أمنا قرب الساعة الرابعة فك الساعة الثالثة فكأمنا قرب كبشا أقرن ومن راح يف ومن راح يف

الساعة اخلامسة فكأمنا قرب بيضة فإذا خرج اإلمام حضرت املالئكة  دجاجة ومن راح يف
((يستمعون الذكر

ويف هذا كله هتيئة لنفس املتلقي لإلنصات واالستماع حيث إنه قادم إىل  (0)
                                 

 (4/000)هتذيب التهذيب : انظر.،    سكن دمشق ومات هبا، أوس بن أوس الصحايب الثقفي: هو  (4)

 الدنو من اإلمام يوم اجلمعة،  والنسائي كتاب اجلمعة، باب (46476)حديث رقم ( 6/16 )أخرجه أمحد   ( )
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح، غري أن : قال شعيب األرنؤوط( 4737)حديث رقم ( 1 4/5)

مسند أمحد طبعة الرسالة حتقيق عبد اهلل التركي، شعيب : انظر. صحابيه مل خيرج له إال أصحاب السنن
 .ؤوطاألرن

، ومسلم كتاب اجلمعة، باب (884)حديث رقم ( 84  /4)أخرجه البخاري كتاب اجلمعة، باب فضل اجلمعة   (0)
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مناسبة جليلة تنظف قبل القدوم إليها وتطيب، بل وخرج هلا مبكرًا فكل هذه أمور داعية 
 .مامه باخلطبةالهت

وأما أثناء اخلطبة فإن الكالم منهي عنه واإلنصات واجب فقد جاء من حديث أيب هريرة 
إذا قلت لصاحبك أنصت يوم اجلمعة )): رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال

((واإلمام خيطب فقد لغوت
، ويف هذا تفريغ لذهن املستمع من كل مشوش ومشغل عن (4)

طبة، على ذلك يفترض يف اإلمام أن يكون حريصًا على أن يقدم للناس ما ينفعهم استماع اخل
ويزيد إمياهنم ويفيدهم يف أمر دينهم، على ذلك حيسن باإلمام أن تكون خطبته مما يف الناس 

حوهلا وفق ما  مإليه حاجة فيتلمس جوانب النقص لديهم ويراعي مناسبات األحوال فيوجهه
م الصحيح، وجيب عليه أال يتكلم جبهل ألنه ِبَزَلِلـِه وخطاه يزل فئام تقتضيه الشريعة وباحلك

من الناس وخيطئون، على ذلك كان حري بويل األمر أن يراعي اختيارهم ويراقب أدائهم و 
 .قيامهم هبذه املهمة األسبوعية والواجب الدوري مبا يوجبه عليهم الشرع

ب ما يطرحه من موضوعات وآراء يف اخلطبة ومما يراعيه ويراقبه ويل األمر يف خطبة اخلطي
وقد يتعدى األمر إىل تنظيمها وهو إما أن يكون باألمر باخلطبة يف موضوع حمدد أو باألمر 

 .بترك اخلطبة يف موضوع أو موضوعات
األصل يف اخلطيب أن يوجه الناس ملا حيتاجونه يف شؤون دينهم ودنياهم املتعلقة به ويعظهم 

لسنة توجيه اخلطيب أو إلزامه بأن خيطب خبطبة معينة أو يترك الكالم ويذكرهم، وليس من ا
حول موضوع بعينه، لكن قد يرى ويل األمر أن املصلحة الشرعية واحلاجة تقتضي إلزام 
اخلطيب بالتطرق لبعض املوضوعات اليت تقوم احلاجة امللحة لتناوهلا حبسب نظر ويل األمر، 

ب االمتثال حتقيقًا للمصلحة الشرعية املراد حتصيلها من ففي مثل هذه احلالة جيب على اخلطي
 .التطرق هلذا املوضوع وتوجيه الناس حياله

كما أنه قد ال تتوفر الكفاءة يف اخلطيب لتناول بعض املوضوعات احلادثة ملا هلا من متعلقات 
 أقترح سياسية أو اقتصادية أو حنوها فيلزم ويل األمر بترك احلديث يف هذه املوضوعات، وأين

                                                                                               
 (.853)حديث رقم ( 071-078)الطيب والسواك يوم اجلمعة 

، (101)حديث رقم ( 15  /4)أخرجه البخاري كتاب اجلمعة، باب اإلنصات يوم اجلمعة واإلمام خيطب   (4)
 (.854)حديث رقم ( 071)جلمعة، باب اإلنصات يوم اجلمعة يف اخلطبة ومسلم كتاب ا
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هبذا الصدد أن يوكل ويل األمر جهة خمتصة فتقوم بدراسة ما تلح حاجة اجملتمع للعلم 
 .والتوجيه خبصوصه ومن مث توصل نتائج الدراسة للخطباء حىت يوجهوا الناس خبصوصها
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 .وفيه ثالثة مطالب: إمامة صالة العيدين واالستسقاء:املبحث الثاني
 .العظمىعالقتها باإلمامة :املطلب األول

 
 :-كحال صالة اجلمعة -تتعلق صالة العيدين واالستسقاء باإلمام من جانبني

ما أن يصليها بنفسه فإ فهو األحق بالصالةكون املقدم فيها من الناس ويل األمر، : األول
أو يسندها إىل من يشاء من الناس، وكان النيب صلى اهلل عليه وسلم هو الذي يصليها بالناس 

ه من بعده يصلوهنا بالناس واستمر شأن الناس على ذلك سنني طويلة، حىت كما كان خلفاؤ
توسعت األقاليم وامتدت البلدان وزادت أعمال ومشاغل الوالة وابتعدوا عن العلم الذي 

 .يؤهلهم للقيام بتلك املهمة، أسندوها إىل من يستطيعها من الناس
 

خالف بني أهل العمل يف كال  اشتراط إذن ويل األمر يف إقامتها، وهو موطن: الثاين
 .الصالتني
 
 اخلالف يف اشتراط إذن ويل األمر يف صالة العيدين: 

 (4)إذن اإلمام ليس بشرط لصحة صالة العيدين، وهو مذهب املالكية: القول األول
 .(0)ورواية عن أمحد هي املذهب( )والشافعية 

ب احلنفية ورواية عن إذن اإلمام شرط لصحة صالة العيدين، وهو مذه: القول الثاين
 .(1)أمحد، بل قال احلنفية ال جيوز أن تقام العيدين بدون حضرة اإلمام أو نائبه

 
 األدلة: 

                                 
 (.4/016)حاشية الدسوقي على الشرح الكبري : انظر  (4)

 (.6 /5) للنووي ، اجملموع(71 /4) ، لزكريا األنصاريأسىن املطالب: انظر  ( )

 (. 46) ، للبهويتالروض املربع: انظر  (0)

 (.75 /4)و ( 64 /4) ساين، للكابدائع الصنائع: انظر  (1)



- 99 - 

 

 :أدلة أصحاب القول األول
كان إذا فاتته صالة العيد مع اإلمام مجع أهله فصلى هبم ألن أنس رضي اهلل عنه  .4

 .(4)مثل صالة اإلمام يف العيد

 .( )فعل اإلمام فلم تفتقر إىل إذنه كسائر العباداتأن الصالة عبادة ال ختتص ب . 

 .(0)ال يشترط لصالة العيد إذن اإلمام كاجلمعة ألهنا تصح من الواحد يف القضاء .0

 
 :أدلة أصحاب القول الثاين

 .(1)انه ال يقيمها إال األئمة يف كل عصر فكان إمجاعًا .4

تؤدى جبمع عظيم  ألنه لو مل يشترط السلطان ألدى إىل الفتنة ؛ ألن هذه صالة . 
والتقدم على مجيع أهل املصر يعد من باب الشرف وأسباب العلو والرفعة 
فيتسارع إىل ذلك كل من جبل على علو اهلمة وامليل إىل الرئاسة فيقع بينهم 

ففوض ذلك إىل الوايل  (5)التقايل التجاذب والتنازع وذلك يؤدي إىل التقاتل و
يمتنع غريه من الناس عن املنازعة ملا يرى ليقوم به أو ينصب من رآه أهال له ف
 .(6)من طاعة الوايل أو خوفا من عقوبته

ألنه لو مل يفوض إىل السلطان ال خيلو إما أن تؤدي كل طائفة حضرت فيؤدي  .0
وهي اجتماع الناس إلحراز الفضيلة على الكمال ،  العيدينإىل تفويت فائدة 

                                 
حديث رقم ( 0/035) باب صالة العيدين سنة أهل اإلسالم حيث كانواسنن البيهقي كتاب صالة العيدين،   (4)

وهذا األثر وصله ابن أيب شيبة عن ابن علية عن يونس هو ابن عبيد حدثين بعض آل : قال ابن حجر ( 6304)
انظر فتح . لعيد فيصلي هبم عبد اهلل بن أيب عتبة مواله ركعتنيأنس أن أنسا كان رمبا مجع أهله وحشمه يوم ا

 (.175 / )الباري 

 (.4/447)املهذب للشريازي : انظر  ( )

 (.87  /0) ، البن قدامةاملغين: انظر  (0)

 (.488/ ) ، أليب عمر ابن قدامةالشرح الكبري: انظر  (1)

. وما أبغضك: أي: قال ابن كثري ﴾ما ودعك ربك وما قلى﴿: ومنه قوله تعاىل  البغض وهو القلىالتقايل من   (5)
 (.4510)تفسري ابن كثري : انظر

 (.64 /4) ، للكاساينبدائع الصنائع: انظر  (6)
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 وتفوت عن الباقني فاقتضت وإما أن ال تؤدى إال مرة واحدة فكانت لألولني
احلكمة أن تكون إقامتها متوجهة إىل السلطان ليقيمها بنفسه أو بنائبه عند 

 .(4)حضور عامة أهل البلدة مع مراعاة الوقت املستحب

 الراجح: 

الراجح واهلل أعلم هو القول بعدم اشتراط إذن اإلمام، مع كونه هو األحق باإلمامة، كما أن 
 األحقية،كما ال ميلك أحد أن يزيد على صالة العيد األصلية وما عينها من ينيبه له حكمه يف

اإلمام، لكن لو صلى أهل قرية من دون إذن اإلمام فال يقال ببطالن صالهتم، على أن 
االستئذان أفضل وأوىل، ولو كان تركه سيفتح باب شر وفتنة وشقاق ونزاع فالواجب أن 

من دون ذلك، كما أنه إذا ألزم اإلمام بإجراءات يؤخذ من اإلمام اإلذن وأال يصلي أحد 
 .نظامية ملن يريد أن يصلي العيد من أئمة اجلوامع فال جيوز ألحد منهم جتاوزها

 
 

 اخلالف يف إذن ويل األمر يف صالة االستسقاء: 

قبل أن أسوق اخلالف من املهم أن أحرر حمل النزاع يف هذه املسألة، فقد اتفق أهل العلم 
 .يشترط إذن اإلمام يف صالة االستسقاء إذا صالها الناس فرادى على أنه ال

وإذا خرجوا اشتغلوا بالدعاء ومل يصلوا جبماعة إال إذا أمر اإلمام إنسانا )): ( )يقول الكاساين
أن يصلي هبم مجاعة ؛ ألن هذا دعاء فال يشترط له حضور اإلمام ، وإن خرجوا بغري إذنه 

((ه إذن اإلمامجاز ؛ ألنه دعاء فال يشترط ل
(0). 

 :على ذلك يكون خالف أهل العلم منصب على حالة صالهتم إياها مجاعة
 اخلالف يف املسألة: 

                                 
 .املرجع السابق: انظر  (4)

له بدائع الصنائع يف ، فقيه حنفي، من أهل حلب، ويقال الكاشاين، اينسأبو بكر بن مسعود بن أمحد الكا: هو  ( )
 (.هـ 587) تويف يف حلب ،السلطان املبني يف أصول الدين، و ب الشرائع ترتي

 (.81 /4) ، للكاساينبدائع الصنائع  (0)
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 .( )ومذهب احلنابلة (4)ال يشترط إذن اإلمام لذلك، وهو قول الشافعية:القول األول
نهم ولو ترك اإلمام االستسقاء فعله الناس حمافظة على السنة ، لك)): قال يف حتفة احلبيب

ال خيرجون إىل الصحراء إذا كان الوايل بالبلد حىت يأذن هلم كما اقتضاه كالم الشافعي 
((خلوف الفتنة

(0)  
 

ال تشرع الصالة إال خبروج اإلمام، أو رجل من ِقَبِله، فإن خرجوا بغري إذن : القول الثاين
 .(1)عند احلنابلة وهي روايةاإلمام دعوا وانصرفوا بال صالة وال خطبة، 

 
 األدلة: 

 :أدلة أصحاب القول األول
 .(5)أهنا نافلة فلم جيب استئذانه يف أدائها كبقية النوافل .4

القياس على غريها من الصلوات جبامع كوهنا تعقد هلا اجلماعة فلم جيب استئذان ويل  . 
 .األمر يف أدائها

 
 :أدلة أصحاب القول الثاين

فعلها على صفة فال يتعدى تلك  ن النيب صلى اهلل عليه و سلم مل يأمر هبا وإمناأل .4
الصفة وهو أنه صالها بأصحابه وكذلك خلفاؤه ومن بعدهم فال تشرع إال يف مثل 

 .(6)تلك الصفة

 
 الراجح: 

                                 
 (.61 /5) ، للنووياجملموع شرح املهذب: انظر  (4)

 (.473) ، للبهويتالروض املربع: انظر  ( )

 (.173/ ) لبجريمي، لحتفة احلبيب على شرح اخلطيب  (0)

 (.0/016) ، البن قدامةغينامل: انظر  (1)

 (. 4/1) ، لسعيد السرحاينإذن اإلمام وأثره يف احلكام الفقهية  (5)

 (.0/016) ، البن قدامةاملغين: انظر  (6)
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بعد التأمل يف أدلة األقوال يتبني صحة القول األول، ألن األصل يف تشريع النيب صلى اهلل 
حاجة الناس إىل املطر وليس يف  عليه وسلم أنه لكل األمة، كما أن هذه صالة تشرع عند

أدائها افتيات على ويل األمر فيما هو من خصائصه، كما أهنا تشرع للناس فرادى بال إذن 
 .فاجلماعة مثلها

إال أن األفضل أال يصلي الناس االستسقاء إال بإذن اإلمام أو من ينيبه، خاصة يف املدن، فإن 
ذكروه ونبهوه وطلبوا منه أن يقيمها هلم، فإن مل احتاج الناس للصالة ومل يأمر هبا ويل األمر 

باب ن يف خمالفتهم إياه يف هذه احلالة فتح يستجب هلم جاز هلم أن يقيموها ما مل مينعهم أل
فتنة وشر على الناس وأداء صالة االستسقاء مستحب وخمالفة ويل األمر حمرم ما مل يأمر بإمث 
أو ينهى عن واجب وليس ترك صالة االستسقاء إمثًا وال تركها حمرمًا، فكان هنيه عن أدائها 

 .(4)واجب االمتثال، واهلل أعلم

                                 
 (.4/10)املرجع السابق : انظر  (4)
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 .حتديد أوقاهتا:املطلب الثاين

 
صالة االستسقاء هو وقت صالة العيد ودليل ذلك حديث ابن  يقرر أهل العلم أن وقت
، متخشعًا، اًلذمتب، متواضعًا خرج النيب صلى اهلل عليه وسلم)): عباس رضي اهلل عنه قال

((كما يصلي يف العيد، فصلى ركعتني، متضرعًا، مترساًل
فسيكون الكالم يف هذه املسألة  (4)

 .ا يف كل ما يقرر هلا من أحكامعلى صالة العيد وصالة االستسقاء تابعة هل
 

 .وقت صالة العيد
 اختلف أهل العلم يف وقت صالة العيد على قولني: 

 ( )وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إىل ابتداء الزوال، وهذا مذهب احلنفية: القول األول
 .(1)واحلنابلة (0)واملالكية

 .(5)ب الشافعيةوقتها من طلوع الشمس إىل الزوال، وهو مذه: القول الثاين
 

 األدلة: 

 :أدلة أصحاب القول األول
ثالث ساعات كان رسول اهلل صلى اهلل  )): حديث عقبة بن عامر رضي اهلل عنه قال .4

حني تطلع الشمس بازغة  عليه و سلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقرب فيهن موتانا
                                 

 اخلروج إىل املصلى لالستسقاء ، والنسائي كتاب االستسقاء، (308 )حديث رقم ( 178 /0)رواه أمحد   (4)
، والترمذي (4467)حديث رقم ( 4/150)، وأبو داود كتاب االستسقاء (4838)حديث رقم ( 4/556)

حديث : قال الترمذي(. 558)حديث رقم ( 4/551) اجلمع بني الصالتني باب ما جاء يفكتاب الصالة، 
 .حسن صحيح

 (.76 /4) ، للكاساينبدائع الصنائع: انظر  ( )

 (.576 / ) الطرابلسي ، حملمدمواهب اجلليل: انظر  (0)

 (.66  /0) ، البن قدامةاملغين: انظر  (1)

 (.1 /5) ، للنووياجملموع شرح املهذب: انظر  (5)
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(( حىت ترتفع
(4). 

وا حىت ارتفعت الشمس بدليل ألن النيب صلى اهلل عليه و سلم ومن بعده مل يصل . 
 .( )اإلمجاع على أن األفضل فعلها يف ذلك الوقت

 
 :أدلة أصحاب القول الثاين

يف  خرج صاحب رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم (0)عبد اهلل بن بسرأن  يما رو .4
أنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه : يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء اإلمام وقال 

((التسبيحوذلك حني صالة 
(1). 

 
 الراجح: 

الراجح واهلل أعلم رجحان القول األول وهو مذهب اجلمهور ألن حديث عبد اهلل بن بسر 
ليس فيه داللة على أن الوقت بعد طلوع الشمس مباشرة إذ حيتمل أن يكون التأخر عن أول 
 الوقت بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، كما أن الشافعية يقولون بأن الوقت األفضل بعد
ارتفاع الشمس، وهذا االختيار مناقض لألثر الذي استدلوا به إذ لو كان هذا وقت فضيلة ملا 

 .أنكر تأخر اإلمام إليه
 

 :أما حتديد ويل األمر لوقت صالة العيد فله ثالثة أحوال
أن حيددها خارج وقتها املتفق عليه كقبل طلوع الشمس أو بعد الزوال، فليس له  (4

 .ذلك

ت املختلف فيه، وهو بعد طلوع الشمس قبل ارتفاعها فإن كان أن حيددها يف الوق ( 
                                 

 (.804)حديث رقم ( 074)رواه مسلم كتاب صالة املسافرين وقصرها، باب األوقات اليت هني عن الصالة فيها  (4)

 (.66  /0)املغين   ( )

كان ممن صلى إىل ، صحايب: ازين، أبو صفوان، ويقال أبو بسر، من بين مازن ابن منصورعبد اهلل بن بسر امل: هو  (0)
 .(71 /1)األعالم : انظر(. هـ 88)، وهو آخر الصحابة موتًا بالشام، ت تويف حبمص، القبلتني

باب وقت ، ، وأبو داود كتاب الصالة(036)رواه البخاري معلقًا يف كتاب العيدين، باب التبكري إىل العيد   (1)
 (.4407)حديث رقم ( 4/114) اخلروج إىل العيد
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أهل البلد واإلمام شافعية أو يرون هذا الرأي، وله يف ذلك مصلحة شرعية جاز له 
ذلك، فإن مل يكونوا شافعية وال يرى علماء البلد ذلك، أو مل يكن له يف حتديد 

 .الوقت مصلحة شرعية مل جيز له التحديد هبذا الوقت

دها يف الوقت املتفق عليه يف جزء منه فإن كان هناك مصلحة شرعية كأن أن حيد (0
حيددها يف وقت االستحباب أو أن يؤخرها عنه ليصل البعيد من الناس فإن هذا 
التحديد مشروع، أما إذا مل يكن هناك مصلحة عامة مل جيز له ذلك بل يترك الناس 

عية منوط باملصلحة هكذا تقول يصلون يف وقتهم املعتاد، ألن تصرف اإلمام على الر
: القاعدة السياسية الشرعية ومعناها كما يقول صاحب موسوعة القواعد الفقهية هو

أن تصرف اإلمام و كل من ويل شيئًا من أمور املسلمني جيب أن يكون مقصودًا به ))
((املصلحة العامة أي مبا فيه نفعٌ  لعموم من حتت أيديهم

و هذه القاعدة مستنبطة  (4)
من عدد من النصوص الشرعية لعل من أبرزها و أصرحها قول النيب صلى اهلل عليه و 

ما من أمري يلي أمر املسلمني مث ال جيهد هلم وينصح إال مل يدخل معهم )) :سلم
((اجلنة

( ). 

                                 
 (.1/038) ، للبورنوموسوعة القواعد الفقهية  (4)

 (. 41)حديث رقم ( 76)صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب استحقاق الوايل الغاش لرعيته النار   ( )
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 .تنظيم خطبها:املطلب الثالث
 

عن النيب صلى  شرع اهلل لصالة العيدين وصالة االستسقاء خطبًا تتلوها، هكذا جاءت السنة
اهلل عليه وسلم، فهل لويل األمر أن ينظم هذه اخلطب من حيث وقتها قبل الصالة أم بعدها، 
أو من حيث موضوعاهتا، أو من حيث كوهنا خطبة أو خطبتني، أو من حيث أصل إقامتها؟ 
هذا ما سأتناوله يف هذا املطلب بإذن اهلل تعاىل، وسأفرق بني الصالتني حيث سأبدأ خبطبة 
صالة العيد وسأذكر ما خيصها من أحكام مث سأذكر ما تنفرد به صالة االستسقاء من 

 .أحكام
 

 .خطبة صالة العيدين: أواًل
 (4)األصل فيها أهنا سنة ال جيب حضورها وال استماعها كما يف حديث عبد اهلل بن السائب

إنا خنطب فمن )): شهدت مع النيب صلى اهلل عليه وسلم العيد، فلما قضى الصالة قال: قال
((أحب أن جيلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب

( ). 
أما من حيث وقتها فاملشروع فيها أن تؤدى بعد الصالة هكذا أمجعت األمة ومل خيالف إال 

ال يعتد خبالف بين أمية ألنه مسبوق ، ف(0)بعض خلفاء بين أمية، وأنكر عليهم الصحابة
الف لسنة رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم الصحيحة وقد باإلمجاع الذي كان قبلهم وخم

إن النيب صلى اهلل عليه و )): أنكر عليهم فعلهم وعد بدعة وخمالفا للسنة فإن ابن عمر قال 
((سلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يصلون العيدين قبل اخلطبة

(1). 

                                 
، عداده يف صغار الصحابة، وروايةوله صحبة ، مقرئ مكةالقرشي املخزومي املكي،  عبد اهلل بن السائب: هو  (4)

وقال ابن أيب ، مات ابن السائب يف إمارة ابن الزبري، وكان أبوه شريك النيب صلى اهلل عليه وسلم قبل املبعث
 (.013 /0)سري أعالم النبالء : انظر. رأيت ابن عباس قام على قرب عبد اهلل بن السائب، فدعا له: مليكة

هذا مرسل عن : وقال( 4457)حديث رقم ( 111 /4) باب اجللوس للخطبةة، رواه أبو داود كتاب الصال  ( )
 .صلى اهلل عليه وسلم عطاء عن النيب

 .حديث أيب سعيد، سبق خترجيه  (0)

، ومسلم كتاب صالة (160)حديث رقم ( 035 /4)رواه البخاري كتاب العيدين، باب اخلطبة بعد العيد   (1)
 (.888)حديث رقم ( 010)العيدين 
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يف تنظيم خطب اجلمعة وقد  أما عن تنظيم موضوعاهتا فالكالم فيها ويف االستسقاء كالكالم
 .(4)سبق

وأما عن تنظيم عددها بكوهنا خطبة أو خطبتني فإن يف هذه املسالة خالف بني أهل العلم 
، ومن أهل العلم من قال بل هي خطبة واحدة وزيدت الثانية ( )فاجلمهور على أهنما خطبتني

بل ُيْكَتَفى بسماعهن ن كن يسمعن اخلطبة فال داعي لزيادة ثانية هلن إملا طلب النساء ف
، فهل لويل األمر أن ينظم ذلك بان يأمر بأن تكون خطبة العيد خطبة (0)للخطبة مع الرجال
 واحدة أو خطبتني؟

األصل أن يصلي الناس على مذاهبهم فمن كان يرى أن اخلطبة للعيد واحدًة صلى هبا ومن 
لزام الناس بأحد املذهبني كان يرى أهنا اثنتني فعل ذلك، لكن قد يرى ويل األمر أن يف إ

مصلحة شرعية أو درء مفسدة كأن يكون يف التغيري على الناس باب فتنة وشر وتنازع 
 .وشقاق َفُيْلِزم ويُل األمِر األئمة بأمر معني

من حيث إقامة اخلطبة من عدمها فال ميلك ويل األمر أن يأمر بإلغاء خطبة العيدين ألهنا  اأم
 .ومسة من مسات العيد الشرعي سنة نبوية وشريعة ربانية،

 
 .خطبة االستسقاء: ثانيًا

: يشرع لصالة االستسقاء أن خيطب اإلمام بالناس حلديث أيب هريرة رضي اهلل عنه قال
خرج نيب اهلل صلى اهلل عليه وسلم يوما يستسقي، فصلى بنا ركعتني بال أذان وال إقامة، مث ))

((خطبنا ودعا اهلل عز وجل
(1). 

يم اإلمام هلا من حيث وقتها قبل الصالة أم بعدها فإن يف هذه املسالة بني أهل وأما عن تنظ
                                 

 .يف املطلب الثالث من املبحث األول من الفصل الثاين يف هذا البحث  (4)

 (.76  /0)، البن قدامةاملغين: انظر  ( )

 (.416 /5) ، البن عثيمنيالشرح املمتع: انظر  (0)

مسعت : حدثنا وهب بن جرير، قال حدثنا أيب، قال :قال أمحد ( 7 80)حديث رقم ( 41/70)أخرجه أمحد   (1)
صحيح لغريه، وهذا إسناد به، واحلديث  حيدث عن الزهري، عن محيد بن عبد الرمحن، عن أيب هريرة النعمان،

انظر . ضعيف يعترب به، وباقي رجال اإلسناد ثقات من رجال الشيخني -وهو ابن راشد-ضعيف، فالنعمان 
 .حتقيق التركي و األرنؤوط على املسند
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العلم خالف فجمهور أهل العلم على أهنا بعد الصالة، وهناك رواية عن أمحد بأهنا قبل 
ما و أيًا  )): الصالة والرواية الثالثة أنه خمري، والرواية الرابعة بعدم املشروعية، قال يف املغين

لك فهو جائز ألن اخلطبة غري واجبة على الروايات كلها فإن شاء فعلها وإن شاء فعل من ذ
تركها واألوىل أن خيطب بعد الصالة خطبة واحدة لتكون كالعيد وليكونوا قد فرغوا من 

((الصالة إن أجيب دعاؤهم فأغيثوا فال حيتاجون إىل الصالة يف املطر
، ولعل األقرب هو (4)

الة قبل اخلطبة، وإذا حكم ويل األمر بشيء لزم الناس ألن لصامذهب اجلمهور من أن 
ن رأى إاملسألة مسألة اجتهاد وخالف بني أهل العلم وله أن يقطع النزاع واخلالف حبكمه 

 .ما مل خيالف نصًا صرحيًا يف ذلك مصلحة

                                 
 (.0/001) ، البن قدامةاملغين  (4)
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 .وفيه مطلبان: إمامة صالة الكسوف:املبحث الثالث
 .عالقتها باإلمامة العظمى:املطلب األول

 
للكسوف تعلق باإلمامة العظمى من حيث كون اإلمام هو املستحق إلقامتها أو من ينيبه يف 

 :مساجد اجلماعات، وقد اختلف أهل العلم هل إذنه شرط إلقامتها أم ال؟ على قولني
 

 (4)ليس إذنه شرطًا إلقامتها وهو مذهب مجهور أهل العلم من الشافعية: القول األول
 .(0)عن أيب حنيفة القول به، وروي ( )واحلنابلة

إذن اإلمام شرط لصالة الكسوف، وهو قول احلنفية يف الرواية املشهورة : القول الثاين
 .(1)عندهم

 
 األدلة: 

 :أدلة أصحاب القول األول
((فإذا رأيتموها فصلوا)): قول النيب صلى اهلل عليه وسلم .4

وهذا خطاب لعموم الناس  (5)
 .وليس فيه اشتراط إذن اإلمام

فال تكون متعلقة بالسلطان كغريها من  باملصر،ن هذه الصالة غري متعلقة أ . 
 .(6)الصلوات

 

                                 
 (.83 /4)األم للشافعي : رانظ  (4)

 (.4/506) ، للبهويتكشاف القناع: انظر  ( )

 (.84 /4) ، للكاساينبدائع الصنائع: انظر  (0)

 .املرجع السابق  (1)

حديث رقم ( 7 0 /4)أخرجه البخاري كتاب الكسوف، باب ال تنكسف الشمس ملوت أحد وال حلياته   (5)
 (.133)حديث رقم ( 134)اب ذكر النداء لصالة الكسوف ، وحنوه عند مسلم كتاب الكسوف، ب( 431)

 (.84 /4) ، للكاساينبدائع الصنائع: انظر  (6)
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 :أصحاب القول الثايندليل 
بإقامة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فال يقيمها  لمأن أداء هذه الصالة باجلماعة ع .4

 .(4)إال من هو قائم مقامه

 
 الراجح: 
ع مبجرد وجود سببها، وال يشترط هلا إذن أن صالة الكسوف تشر -واهلل أعلم -الصحيح

اإلمام، وأفعال النيب صلى اهلل عليه وسلم األصل فيها أهنا تشريع لألمة ما مل يدل دليل على 
 .أمر آخر، على أن املساجد السلطانية ال يصلي فيها إال من أذن له السلطان أو نائبه

                                 
 .املرجع السابق  (4)
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 .حتديد وقتها وخطبتها:املطلب الثاين
 

 .ديد وقتهاحت: الفرع األول
تصلى صاليت الكسوف و اخلسوف حال حدوثهما إىل حني زواله أو االنتهاء من الصالة، لقوله 

((إذا رأيتمومها فادعوا اهلل وصلوا حىت ينجليف )):صلى اهلل عليه وسلم 
، فجعل االجنالء غاية (4)

 .النتهاء وقت الصالة
 لكن هل لإلمام حتديد وقت بني بدء الكسوف وانتهائه؟

ألن النيب صلى اهلل عليه  ))ألصل أن تؤدى الصالة بعد بدء الكسوف مباشرة اي يظهر أن الذ
((وسلم ملا كسفت الشمس خرج جير رداءه مستعجاًل حىت دخل املسجد

، على ذلك فإن صالة ( )
 .الكسوف املشروع فيها االستعجال حاملا يوجد السبب، وهو الكسوف أو اخلسوف

 
 .الكسوف واخلسوف خطبة صاليت: الفرع الثاين
 اختلف أهل العلم يف مشروعية اخلطبة لصالة الكسوف على قولني: 

، واملالكية لكن قالوا يندب (1)واحلنابلة (0)ال خطبة للكسوف، وهو مذهب احلنفية:القول األول
 .(5)أن يعظ الناس بعدها على أن ال يكون كطريقة اخلطبة

 .(6)ة خبطبتني كخطبيت اجلمعة وهو قول الشافعيةيندب أن خيطب اإلمام بعد الصال: القول الثاين
 

 األدلة: 

                                 
، ومسلم كتاب ( 4363)حديث رقم ( 001 /4)أخرجه البخاري كتاب الكسوف، باب الدعاء يف اخلسوف   (4)

 (.145)حديث رقم ( 137)الكسوف، باب ذكر النداء بصالة الكسوف 

 (.5785)حديث رقم ( 50 /1)أخرجه البخاري كتاب اللباس، باب من جر إزاره من غري خيالء   ( )

 (.1  /4) ، للزيلعي، وتبيني احلقائق(483/ ) ، البن جنيمالبحر الرائق: انظر  (0)

 (.466) ، للبهويت، والروض املربع(4/506) ، للبهويتكشاف القناع: انظر  (1)

 (.581/ ) ، حملمد الطرابلسي، ومواهب اجلليل18خليل ص  خمتصر: انظر  (5)

 ، للشافعي، واألم(543/ )، واحلاوي الكبري للماوردي (5 /5) ، للنووياجملموع شرح املهذب: انظر  (6)
(4/ 83.) 
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 :أدلة أصحاب القول األول
 .ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم أمر بالصالة دون اخلطبة .4

 .(4)وألهنا تشرع للمنفرد يف املنزل فلم تشرع هلا خطبة كصالة النافلة . 

 

 :أدلة أصحاب القول الثاين
 صلى اهلل عليه و سلم انصرف وقد اجنلت الشمس أن النيبحديث عائشة رضي اهلل عنها  .4

إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهلل ال )): فخطب الناس ومحد اهلل وأثىن عليه مث قال 
 .( ) (( خيسفان ملوت أحد وال حلياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا اهلل

و قوهلم أن بأن فعل النيب صلى اهلل عليه وسلم كان لبيان أمر انتشر بينهم وه: يناقش
إن الشمس والقمر آيتان من آيات ))الشمس كسفت ملوت إبراهيم حيث جاء يف اخلطبة 

((اهلل ال ينكسفان ملوت أحد وال حلياته
، وكان هذا هنج النيب صلى اهلل عليه وسلم (0)

حينما يريد التنبيه على خطأ كما يف قصة بريرة ملا أرادت أن تكاتب أهلها فعرضت عليها 
اهلل عنها أن تشتريها وتعتقها فاشترط أهلها أن يكون الوالء هلم، فخطب عائشة رضي 

أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطًا ليست يف )): النيب صلى اهلل عليه وسلم وقال
((كتاب اهلل

اليت  (5)، كما خطب الناس ملا جاء من يريد أن يشفع يف املخزومية(1)
لصالة، ألهنا مما تؤدى مبجرد حدوثها بل قد ، ومل ميكنه أن خيطب بذلك قبل ا(6)سرقت

 .خرج النيب صلى اهلل عليه وسلم مستعجاًل إليها كما سبق
 

                                 
 (.8 0 /0) ، البن قدامةاملغين: انظر  (4)

، ومسلم كتاب (  4311)حديث رقم ( 8 4/0)رواه البخاري كتاب الكسوف، باب صالة الكسوف مجاعة   ( )
 (.134)حديث رقم ( 134)الكسوف، باب صالة الكسوف 

( 003 /4)  ((خيوف اهلل عباده بالكسوف))رواه البخاري كتاب الكسوف، باب قول النيب صلى اهلل عليه وسلم  (0)
 (.134)حديث رقم ( 134)، ومسلم كتاب الكسوف، باب صالة الكسوف ( 4318)حديث رقم 

، ومسلم ( 468 )حديث رقم ( 436 / )رواه البخاري كتاب العتق، باب استعانة املكاتب وسؤاله الناس   (1)
 (.4531)حديث رقم ( 730)كتاب العتق، باب إمنا الوالء ملن أعتق 

 (.17  /4) ، البن حجرفتح الباري: انظر. هي فاطمة بن أيب األسود  (5)

 (.0175)حديث رقم ( 111 / )البخاري كتاب األنبياء : انظر  (6)
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 الراجح: 
الراجح واهلل أعلم هو مذهب مجهور أهل العلم القاضي بأن صالة الكسوف ال خطبة هلا لقوة 

نبه الناس على أدلتهم، وجواهبم عن دليل أصحاب القول الثاين، لكن إن رأى إمام املسجد أن ي
 .خطأ قد وقعوا فيه، فحسن وحيصل بذلك االقتداء بالنيب صلى اهلل عليه وسلم

 
 هل لويل األمر أن يأمر أئمة املساجد بأن خيطبوا لصالة الكسوف؟

إذا كان ويل األمر يرى مشروعية اخلطبة لصالة الكسوف فإن له أن يلزم الناس بذلك، ألن من ال 
ال يبطل الصالة، بل يرون عدم املشروعية، والقائلون مبشروعيته هلم يرى ذلك من أئمة املذاهب 

 .على ذلك دليل ظاهره مشروعية اخلطبة، فيكون رأيهم رأيًا معتربًا وخالفهم خالفًا سائغًا
أما إرشاد ويل األمر لألئمة بذلك فالذي يظهر واهلل أعلم أن هذه املسألة مسألة مصلحية، فإن 

ة املساجد إىل أن خيطبوا الناس يف شأن قد انتشر من خطأ أو إرشاد إىل رأى اإلمام أن يرشد أئم
خري قد تركوه فحسن، وإن ألزمهم بذلك وجب عليهم كل حسب طاقته ويف حدود علمه، 
حيث إن وعظ الناس وإرشادهم بأمور دينهم من مهام إمام املسجد فقد جاء يف قرار جملس 

على اإلمام أن خيصص جزء من وقته للوعظ )) : (هـ7/7/4133 )وتاريخ ( 4 4)الوزراء رقم 
 .((واإلرشاد وتبصري املسلمني بأمور دينهم ودنياهم



- 114 - 

 

 .وفيه مطلبان: إمامة صالة الرتاويح:املبحث الرابع
 .حتديد وقتها:املطلب األول

 
وقت صالة التراويح بني صالة العشاء والوتر قبل صالة الفجر، وهذا مذهب مجهور أهل 

ا لذلك بأن هذا وقتها على عهد الصحابة رضوان اهلل عنهم، وألهنا نافلة بعد العلم واستدلو
 .العشاء فكان وقتها قبل الوتر

 
 أما عن وقتها املستحب فقد اختلف فيه أهل العلم على أقوال: 

 .( )والشافعية (4)بعد نصف الليل أو يف ثلث الليل األخري، وهو مذهب احلنفية: القول األول
 .(0)أول الليل بعد صالة العشاء، وهو مذهب احلنابلة: القول الثاين

 
 األدلة: 

 :أدلة أصحاب القول األول
اجعلوا آخر )): حديث ابن عمر رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال .4

 .(1) ((صالتكم بالليل وترا

من خاف أن ال  )):حديث جابر رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال . 
من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صالة يقوم 

((آخر الليل مشهودة وذلك أفضل
(5). 

                                 
 (.70/ ) ، البن جنيم، البحر الرائق(4/478) ، للزيلعيتبيني احلقائق: انظر  (4)

 (.1/45) ، للنووي، واجملموع شرح املهذب(4/468)األم للشافعي : انظر  ( )

  كالمها للبهويتشرح منتهى اإلرادات  ، كشاف القناع : انظر  (0)

، ومسلم كتاب (  17)حديث رقم ( 4/468)د، باب احللق واجللوس يف املساجد رواه البخاري أبواب املساج  (1)
 (.754)حديث رقم ( 004)صالة املسافرين وقصرها، باب صالة الليل مثىن مثىن و الوتر ركعة من آخر الليل 

حديث ( 014)رواه مسلم كتاب صالة املسافرين وقصرها، باب من خاف أال يقوم من آخر الليل فليوتر أوله   (5)
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 .(4)ألهنا من صالة الليل واألفضل يف صالة الليل أن تكون آخره .0

 
 :أدلة أصحاب القول الثاين

اب خرجت مع عمر بن اخلط )) :أنه قال ( )د الرمحن بن عبد القاريبما روى ع .4
رضي اهلل عنه ليلة يف رمضان إىل املسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل 

((وكان الناس يقومون أوله...  لنفسه
فالناس كانوا على عهد عمر رضي اهلل عنه  (0)

 .(1)يقومون أول الليل

 
 الراجح: 

ألن اهلل  الراجح واهلل أعلم أن األفضل من حيث األصل لصالة التراويح أن تؤدى آخر الليل
هل من  ىهل من سائل يعط)): سبحانه وتعاىل ينزل يف هذا الوقت إىل السماء الدنيا ويقول 
((داع يستجاب له هل من مستغفر يغفر له حىت ينفجر الصبح

، فكان األوىل باملسلم أن (5)
يصلي يف هذا الوقت وألن النيب صلى اهلل عليه وسلم أمر أن يؤخر الوتر إىل آخر الليل كما 
يف احلديثني السابقني يف أدلة أصحاب القول األول، كما أن ما استدل به أصحاب القول 
الثاين يستدل به عليهم فإن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه قال يف ذات احلديث ملا رآهم 

((نعم البدعة هذه واليت ينامون عنها أفضل من اليت يقومون يريد آخر الليل)): يصلون 
، إال (6)

ان األيسر على الناس أن يؤدى جزء منها أول الليل ويكمل الباقي آخره حىت يدرك انه إذا ك

                                                                                               
 (.755)رقم 

 (.70/ ) ، البن جنيم، البحر الرائق(4/478) ، للزيلعيتبيني احلقائق: انظر  (4)

كان على بيت ، من جلة تابعي أهل املدينة وعلمائهم: القاري، من ولد القارة بن الديش عبد الرمحن بن عبد: هو  ( )
 (.031 /0)األعالم : انظر(. هـ88) وتويف يف املدينة ،املال يف زمن عمر

 (.343 )حديث رقم ( 63/ )أخرجه البخاري كتاب صالة التراويح، باب فضل من قام رمضان   (0)

 (. 13 /4) ، للبهويتكشاف القناع: انظر  (1)

حديث (  01)أخرجه مسلم كتاب صالة املسافرين وقصرها، باب الترغيب يف الذكر والدعاء يف آخر الليل   (5)
 (.758)رقم 

 .جيه أعالهسبق ختر  (6)
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من ال يستطيع إدراك آخر الليل شيء من اجلماعة مع اإلمام فيقال بأنه أفضل من هذا الوجه، 
هنم يؤدوهنا أوله وهلم يف صحابة النيب صلى إكما أنه إذا شق على الناس تأخريها آخر الليل ف

 .لم أسوة حسنةاهلل عليه وس
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 .عدد ركعاهتا: املطلب الثاين
 

مل يرد عن النيب صلى اهلل عليه وسلم تقييد عدد ركعات صالة التراويح بعدد معني، بل 
: األصل يف نصوص الكتاب والسنة اآلمرة بصالة الليل اإلطالق، ومن ذلك قوله تعاىل 

 .فأطلق ومل يقيد بعدد (4) ُهْم َخْوًفا َوَطَمًعا ﴾﴿َتَتَجاَفى ُجُنوُبُهْم َعِن اْلَمَضاِجِع َيْدُعوَن َربَّ
 ﴿: وقوله عز وجل( )﴿َأمَّْن ُهَو َقاِنٌت آَناَء اللَّْيِل َساِجًدا َوَقاِئًما َيْحَذُر اآلِخَرَة﴾: وقوله تعاىل

 .(1)َلَك ﴾ َوِمَن اللَّْيِل َفَتَهجَّْد ِبِه َناِفَلًة ﴿: ، وقوله تعاىل(0) ُقِم اللَّْيَل ِإلَّا َقِليًلا ﴾
صالة الليل مثىن مثىن فإذا خشي أحدكم الصبح صلى )): ومن السنة قول النيب صلى اهلل عليه وسلم

((ركعة واحدة توتر له ما قد صلى
(5). 

الذي وردت به األحاديث الصحيحة واحلسان األمر بقيام رمضان والترغيب فيه من )): (6)قال السيوطي
لنيب صلى اهلل عليه وسلم صلى التراويح عشرين ركعة ، وإمنا من غري ختصيص بعدد ، ومل يثبت أن ا

((صلى ليايل صالة مل يذكر عددها ، مث تأخر يف الليلة الرابعة خشية أن تفرض عليهم فيعجزوا عنها
(7). 

والثابت من فعل النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه صلى إحدى عشرة ركعة كما يف حديث عائشة رضي 
ا كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يزيد يف رمضان وال غريه على إحدى م )) :قالت ااهلل عنها أهن

عشرة ركعة، يصلي أربعا، فال تسأل عن حسنهن وطوهلن، مث يصلي أربعا، فال تسأل عن حسنهن 

                                 
 .من سورة السجدة( 46)من اآلية   (4)

 .من سورة الزمر( 1)من اآلية   ( )

 .من سورة املزمل(  )اآلية   (0)

 .من سورة اإلسراء( 71)من اآلية  (1)

، ومسلم كتاب صالة (113)حديث رقم ( 040 /4)رواه البخاري كتاب الوتر، باب ما جاء يف الوتر   (5)
 (.711)حديث رقم ( 008)ب صالة الليل مثىن مثىن و الوتر ركعة من آخر الليل املسافرين وقصرها، با

إمام حافظ مؤرخ  ،عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد ابن سابق الدين اخلضريي السيوطي، جالل الدين: هو  (6)
االتقان  :ؤلفاته ، من منشأ يف القاهرة يتيما ،مصنف، منها الكتاب الكبري، والرسالة الصغرية 633له حنو ، أديب

 /0)األعالم : انظر(. هـ 144)، ت حلاوي للفتاوي، و اتفسري اجلاللني، و تدريب الراوي، و يف علوم القرآن
034.) 

 .1ص  للسيوطي املصابيح يف صالة التراويح  (7)
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(( وطوهلن، مث يصلي ثالثا
(4). 

يصلي من الليل  كان رسول اهلل  صلى اهلل عليه وسلم )): كما جاء عن عائشة رضي اهلل عنها قالت
((ثالث عشرة ركعة

( ). 
كما أن الصحابة على عهد عمر رضي اهلل عنه كانت صالهتم إحدى وعشرون ركعة، 

 .(0)وروي عنه كذلك ثالث وعشرون ركعة
مما سبق يتبني عدم حتديد عدد ركعات التراويح، فعلى ذلك فإن إمام الصالة يراعي حال 

جلد وقوة وصرب على القيام صلى هبم إحدى عشرة املصلني يف عدد الركعات فإن كان فيهم 
ركعة وإن كان ذلك يتعبهم واختصار الركعات أسهل هلم فيصلي هبم إحدى وعشرين 

روى مالك عن السائب  ركعة، ولذلك شاهد من فعل عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه فقد
ناس بإحدى أمر عمر بن اخلطاب أيب بن كعب ومتيما الداري أن يقوما لل: بن يزيد قال 

وقد كان القارئ يقرأ باملئني ، حىت كنا نعتمد على العصي من طول : عشرة ركعة ، قال 
واجلمع بني هذه الرواية و الرواية السابقة  (1)،القيام ، وما كنا ننصرف إال يف فروع الفجر

حيتمل أن يكون عمر أمرهم : اليت فيها األمر بإحدى وعشرين وثالثة وعشرين أن يقال
عشرة ركعة ، وأمرهم مع ذلك بطول القراءة ، يقرأ القارئ باملئني يف الركعة ؛ ألن  بإحدى

التطويل يف القراءة أفضل الصالة ، فلما ضعف الناس عن ذلك أمرهم بثالث وعشرين ركعة 

                                 
حديث ( 056 /4)رواه البخاري أبواب التهجد، باب قيام النيب صلى اهلل عليه وسلم بالليل يف رمضان وغريه   (4)

، ومسلم كتاب صالة املسافرين وقصرها، باب صالة الليل وعدد ركعات النيب صلى اهلل عليه ( 4417)رقم 
 (.708)حديث رقم ( 001)وسلم يف الليل 

رواه مسلم كتاب صالة املسافرين وقصرها، باب صالة الليل وعدد صالة النيب صلى اهلل عليه وسلم يف الليل   ( )
 (.708) حديث رقم( 001)

باب ما روى يف عدد ركعات القيام يف شهر ، مجاع أبواب صالة التطوع وقيام شهر رمضانرواه البيهقي   (0)
 ( 1/0)انظر اجملموع . ، صححه النووي(1011)و ( 1010)، رقم 117-116/  رمضان

املنتقى ( 15 )ث رقم حدي باب الترغيب يف الصالة يف رمضانرواه مالك يف املوطأ كتاب الصالة يف رمضان،   (1)
وهذا : به، قال األلباين حممد بن يوسف عن السائبإسناده صحيح، أخرجه مالك عن ( 411/ )شرح املوطأ 

وحممد بن يوسف ثقة ثبت احتج به الشيخان وهو ، صغري فإن السائب بن يزيد صحايب، إسناد صحيح جدا 
 (. 41 / )إرواء الغليل : انظر . قريب السائب بن يزيد

 



- 119 - 

 

 .(4)على وجه التخفيف عنهم من طول القيام ، واستدرك بعض الفضيلة بزيادة الركعات
يراعي مصاحل الناس وما حيتاجونه، فإن كانوا مصطلحني على ما هو و األوىل لويل األمر أن 

أرفق هبم تركهم على حاهلم، وإن كان بينهم شقاق ونزاع حدد هلم عدد الركعات حبسب 
ما يراه من مصلحة يف حاهلم فيلزم اجلميع بعدد حمدد من الركعات، أو ينظر يف كل مسجد 

ض على ما يصطلحون عليهن والدافع يف هذه حي حبسبه، وميكن أن حيدد للبعض ويترك البع
 .املسألة وما حيدد فيها أو يترك أحوال الناس ومراعاة ما يصلحها

                                 
 (.411/ )املنتقى شرح موطأ مالك للباجي   (4)
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 خاتمةال
 

احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، وبكرمه وجوده تزيد اخلريات، وبعفوه ورمحته تغفر 
 .الزالت
 ..أما بعد 

على أهم نتائجه، مث  -باختصار –حث وقبل متام صفحاته، أعرج ففي هناية مطاف هذا الب
 .أثين بالتوصيات

 
 النتائج: 

فقد كانت مهمة  -ويل أمر املسلمني -تعد إمامة الصلوات من مهمات اإلمام األعظم (4
النيب صلى اهلل عليه وسلم حال حياته وكذا خلفاؤه من بعده، ولويل األمر أن يسند 

 .لصالحية والكفاءة حلمل هذه األمانةهذه املهمة ملن يرى فيه ا

من صالحيات ويل األمر، ( السلطانية)تعيني أئمة املساجد الداخلة حتت نظر ويل األمر  ( 
 .فال يصلي إال من أسند إليه ذلك، لكن لويل األمر أن يترك ذلك الختيار املصلني

 .يد واإلطالقلويل األمر أن يعني أكثر من إمام ملسجد واحد، ويلتزمون بأمره يف التقي (0

 :يتبع توظيف اإلمام استحقاقه حقوق والتزامه بأداء واجبات أمجلها فيما يلي (1

املكافأة املالية، و مكافأة هناية اخلدمة، و تقدمه يف أداء الصالة، اإلجازة : احلقوق
 .السنوية، واإلجازة املرضية

إرشاد الناس  أداء الصالة على وجهها الشرعي، ومراعاة مواعيد الصالة، و: الواجبات
ووعظهم، و احملافظة على املسجد وحمتوياته، و االبتعاد عن كل ما خيل بشرف هذه 

 .املهنة و كرامتها
أن لإلمامة شروطًا يف الفقه ال تصح من دوهنا، كما أن هلا شروطًا يف النظام ال يعني  (5

 .من كان فاقدًا هلا

الته به، وله إلزامه مبا ال يرى ليس لويل األمر أن يلزم إمام الصالة مبا يعتقد بطالن ص (6
 .بطالن صالته بفعله أو تركه، كما أن لويل األمر أن يلزم إمام الصالة بقراءة معينة
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 .جيب على إمام الصالة االلتزام مبا حدده ويل األمر من أوقات بني األذان واإلقامة (7

و النزاع على إمام الصالة أن يلتزم يف القنوت مبا أمر به ويل األمر درًأ للشقاق  (8
 .واالختالف

يشرع استخدام مكربات الصوت يف األذان و اإلقامة، اما الصالة فإن كان فيها إزعاجًا  (1
 .للمساجد األخرى أو من ال جتب عليه يف املسجد فاملشروع عدم استخدامها

يستحب استئذان ويل األمر يف أداء صالة اجلمعة بشرط أال يكون يف البلد مجعة  (43
 .حينئٍذ على إذن اإلمام حسب االحتياج أخرى، فيتوقف األمر

جيب على إمام اجلمعة االلتزام بالوقت الذي حيدده ويل األمر لصالة اجلمعة ما مل  (44
 .يكن يعتقد بطالن الصالة فيه

ال يشترط إذن ويل األمر لصالة العيد وال االستسقاء وال الكسوف، على أن األوىل  ( 4
 .لذريعة االختالف والتنازع ذلك إال بعد استئذانه سدًاأال يفعل الناس 

 
 التوصيات: 

إعادة دراسة ما حيتاجه اجملتمع املسلم حيال الصالة وإمامتها وإصدار نظام جديد بذلك  (4
يراعي احتياجات الناس و اختالف أحواهلم؛ إذ أن النظام املعمول به اآلن صادر يف عام 

م أمور الناس يف مادة وال يكفي مبجمله لتنظي( 8 )وال حيوي إال على  ( هـ 401)
 .الصلوات وإمامتها

 .ة الشرعية فيما يتولونه من عملترشيد وتوجيه أئمة الصلوات جبوانب السياس ( 

 
 ..هذا وباهلل التوفيق وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 
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 فهرس اآليات
 

 م
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 ﴾يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم﴿ 0
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 َوِمَن اللَّْيِل َفَتَهجَّْد ِبِه َناِفَلًة َلَك ﴾ ﴿ 5
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 ﴿َتَتَجاَفى ُجُنوُبُهْم َعِن اْلَمَضاِجِع َيْدُعوَن َربَُّهْم َخْوًفا َوَطَمًعا ﴾ 7
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 ﴿َأمَّْن ُهَو َقاِنٌت آَناَء اللَّْيِل َساِجًدا َوَقاِئًما َيْحَذُر اآلِخَرَة﴾ 8

اآل
ية 
(1

 )
من 
سو
رة 
الز
 مر

4
4
5 

4اآل ﴾مرمث جعلناك على شريعة من األ﴿ 1
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 ﴾ِنَساٌء ِمْن ِنَساٍء َعَسى َأْن َيُكنَّ َخْيًرا ِمْنُهنَّ

اآل
ية 
(
4
4 )

من 
سو
رة 
احل
جر
 ات

1
7 

4
4 

 ِإلَّا َقِليًلا ﴾ ُقِم اللَّْيَل ﴿

اآل
ية 
( 

 )
من 

4
4
5 



- 129 - 

 

سو
رة 
املز
 مل

4
  

وما هم * يصلوهنا يوم الدين* وإن الفجار لفي جحيم* إن األبرار لفي نعيم
 عنها بغائبني

اآل
يا
ت 
(
4
0
-
4
6 )

من 
سو
رة 
اال
ن
فط
 ار

1
4 



- 130 - 

 

 فهرس األحاديث
 

 الصفحة احلديث م

   رأس األمر اإلسالم وعموده الصالة 4

   تفضل صالة الفذ بسبع وعشرين درجةصالة اجلماعة   

 1 كانت بنو إسرائيل تسوسهم األنبياء كلما هلك نيب خلفه نيب 0

  4 إمنا جعل اإلمام ليؤمت به 1

  4 يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهلل 5

 40 اإلمام ضامٌن واملؤذن مؤمتن 6

 40 ثالثة على كثبان املسك يوم القيامة 7

 40 كن إمام قومك 8

 40 ت إمامهم واقتد بأضعفهمأن 1

 46 من زار قوما فال يؤمهم وليؤمهم رجل منهم 43

 46 لقاأحسن الناس ُخ كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 44

    فلما قضى صالته إذا هو برجلني يف آخر املسجد مل يصليا معه  4

 1  أعطيت مخسا مل يعطهن أحد من األنبياء قبلي 40

 1  آمر رجال يصلى بالناس مث أخالف إىل رجاللقد مهمت أن  41

 5 -1  هل تسمع النداء بالصالة 45

 01 صلوا كما رأيتموين أصلي 46

 01 ما صليت وراء إمام قط أخف صالة وال أمت من النيب صلى اهلل عليه وسلم 47

 01 أيها الناس إنكم منفرون فمن صلى بالناس فليخفف 48

 08 إال اهلل صلوا خلف من قال ال إله 41

 01 ال تؤمن امرأة رجال ، وال يؤم أعرايب مهاجرا 3 

 10 صلوا صالة كذا يف حني كذا وصلوا كذا يف حني كذا فإذا حضرت الصالة فليؤذن أحدكم 4 
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 11 يصلي مع النيب صلى اهلل عليه و سلم العشاء مث يرجع فيؤم قومهكان معاذ    

 15 كنا نعزل والقرآن ينزل 0 

 17-16 رها أن تؤم أهل دارهاأمأن النيب صلى اهلل عليه : يث أم ورقةحد 1 

 17 لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة 5 
 18 أم النيب صلى اهلل عليه أصحابه جالسًا 6 

 54 ال يؤمن أحد بعدي جالسا 7 

 51 النيب صلى اهلل عليه وسلم قد صلى خلف عبد الرمحن بن عوف 8 

 51 أيب بكر الصديقه وسلم قد صلى خلف النيب صلى اهلل علي 1 

 61 متلفعات مبروطهن ،ؤمنات يشهدن مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم صالة الفجراملكن  03

 61 أهنم تسحروا مع النيب صلى اهلل عليه و سلم مث قاموا إىل الصالة 04

0  
صلى اهلل عليه و سلم أسفر بالصبح مرة مث كانت صالته بعد  أن النيب

 بالغلس
61 

 65 فإنه أعظم لألجر ؛أسفروا بالصبح 00

 65 نوروا بالفجر ، فإنه أعظم لألجر 01

 66 ينفتل من صالة الغداة حني يعرف أحدنا جليسه وكان 05

 67 للظهر من رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم ما رأيت أحدا كان أشد تعجياًل 06

 67 الوقت األول من الصالة رضوان اهلل 07

 68 ن شدة احلر من فيح جهنمإبردوا بالصالة فأإذا اشتد احلر ف 08

 61 صلى لنا رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم العصر فلما انصرف أتاه رجل من بين سلمة 01

 73-61 يقسمه يبادر به الليل أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم صلى العصر، مث أخرج مااًل 13

 73 مت الشمس بيضاء نقيةكان يؤخر العصر ما دا 14

1  
كنا نصلي املغرب مع النيب صلى اهلل عليه و سلم فينصرف أحدنا وأنه ليبصر مواقع 

 نبله
74 

 74 أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان يصلي املغرب إذا وجبت الشمس 10

  7-74 كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يصلي املغرب ساعة تغرب الشمس 11
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  7 ميت خبري أو على الفطرة ما مل يؤخروا املغربال تزال أ 15
 70 أعتم النيب صلى اهلل عليه وسلم ذات ليلة حىت ذهب عامة الليل 16
 70 إذا رآهم اجتمعوا عجل ،والعشاء أحيانا وأحيانا 17
 70 و العشاء أحيانًا يؤخرها وأحيانًا يعجل 18
 83 قم مع بالل فألق عليه ما رأيت فليؤذن به 11
 84 إذا مسعتم اإلقامة فامشوا إىل الصالة وعليكم بالسكينة والوقار 53
 84 يا رسول اهلل ال تسبقين بآمني 54
  8 فلينظر مبا يناجيه به ،إن املصلي يناجي ربه  5
 88 احلدود، والصدقات: أربع إىل السلطان 50
 14 كان رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم يصلي اجلمعة حني متيل الشمس 51
 14 كنا جنمع مع النيب صلى اهلل عليه و سلم إذا زالت الشمس مث نرجع نتبع الفيء 55
 14 كان رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم يصلي مث نذهب إىل مجالنا فنرحيها حىت تزول الشمس 56
 14 ما كنا نقيل وال نتغدى إال بعد اجلمعة 57
 11 فقههمن  إن طول صالة الرجل وقصر خطبته مئنة 58
 15 من اغتسل يوم اجلمعة، وغسل مث ابتكر 51
 15 من اغتسل يوم اجلمعة غسل اجلنابة مث راح فكأمنا قرب بدنة 63
 16 (إذا قلت لصاحبك أنصت يوم اجلمعة واإلمام خيطب فقد لغوت 64
  43 ثالث ساعات كان رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم ينهانا أن نصلي فيهن  6
 431 أمري يلي أمر املسلمني مث ال جيهد هلم وينصح إال مل يدخل معهم اجلنةما من  60
 435 إنا خنطب فمن أحب أن جيلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب 61

إن النيب صلى اهلل عليه و سلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يصلون العيدين قبل  65
 435 اخلطبة

 436 ليه وسلم يوما يستسقيخرج نيب اهلل صلى اهلل ع 66
 438 فإذا رأيتموها فصلوا 67
 443 إذا رأيتمومها فادعوا اهلل وصلوا حىت ينجلي 68
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 443 ن النيب صلى اهلل عليه وسلم ملا كسفت الشمس خرج جير رداءه مستعجاًلإ 61
 444 إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهلل ال خيسفان ملوت أحد وال حلياته 73
 444 الشمس والقمر آيتان من آيات اهلل ال ينكسفان ملوت أحد وال حلياته إن 74
 444 أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطًا ليست يف كتاب اهلل  7
 440 اجعلوا آخر صالتكم بالليل وترًا 70
 440 من خاف أن ال يقوم من آخر الليل فليوتر أوله 71
 441 له هل من مستغفر يغفر له  هل من سائل يعطي هل من داع يستجاب 75
 446 صالة الليل مثىن مثىن 76

ا كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يزيد يف رمضان وال غريه على إحدى عشرة م 77
 446 ركعة

 447 كان رسول اهلل  صلى اهلل عليه وسلم  يصلي من الليل ثالث عشرة ركعة 78
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 فهرس املصادر واملراجع
 

 معلومات الكتاب ؤلفامل الكتاب م
 هـ4143شعبان   ط عبد احملسن بن حممد املنيف أحكام اإلمامة واإلمتام يف الصالة 4

 -مكتبة دار ابن قتيبة–أمحد البغدادي  -حتقيق أبو احلسن علي املاوردي األحكام السلطانية   
 هـ4131-4ط

لقاضي أبو يعلى ، حممد بن احلسني بن ا األحكام السلطانية 0
 بن خلف ابن الفراء حممد

 –دار الكتب العلمية -حممد حامد الفقي -حتقيق
  ط  – بريوت

1 
أحكام املساجد يف الشريعة 

 اإلسالمية 
 هـ4 41 - ط -دار الفضيلة إبراهيم بن صاحل اخلضريي

5 
أبو املظفر حيىي بن حممد بن هبرية  اختالف األئمة العلماء

 الشيباين
 -الكتب العلميةدار  -السيد يوسف أمحد: حتقيق
 4:ط

ختيارات الفقهية لشيخ اإلسالم اال 6
 ابن تيمية

 4017: ط -دار املعرفة، بريوت علي بن حممد بن عباس البعلى الدمشقي

دار الكتب  -عبد اللطيف حممد عبد الرمحن:حتقيق عبد اهلل بن حممود املوصلي احلنفي االختيار لتعليل املختار 7
 0:ط -العلمية

8 
يف ختريج أحاديث  ليلإرواء الغ

 منار السبيل
املكتب  –حممد زهري الشاويش : إشراف  حممد ناصر الدين األلباين

 4:ط –اإلسالمي 

1 
إذن اإلمام وأثره يف األحكام 

 الفقهية
رسالة ماجستري يف قسم التربية اإلسالمية يف كلية  سعيد بن مرعي السرحاين

تبة موجودة يف مك -التربية يف جامعة امللك سعود
 اجلامعة

43 
دار قتيبة و دار  –عبد املعطي قلعجي : حتقيق يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب االستذكار

  4:ط –الوعي 
 طبعة كلكتا أمحد بن علي بن حجر العسقالين اإلصابة يف متييز الصحابة 44
 6 41: ط –دار ابن اجلوزي  حممد بن صاحل بن حممد العثيمني  األصول من علم األصول  4

40 
بن حممود بن حممد بن علي خري الدين  األعالم

 الزركلي بن فارس
 45: ط  – دار العلم للماليني

41 
 -دار الوفاء –رفعت فوزي عبد املطلب : حتقيق حممد بن إدريس الشافعي األم

 4:ط

45 
اإلنصاف يف معرفة الراجح من 

 اخلالف
عالء الدين أبو احلسن علي بن سليمان 

 مشقي الصاحلياملرداوي الد
 4: ط -دار إحياء التراث العريب بريوت
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46 
األوسط يف السنن واإلمجاع 

 واالختالف
دار  -أبو محاد صغري أمحد بن حممد حنيف:حتقيق حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري

 4:ط – طيبة
 دار املعرفة زين الدين بن إبراهيم بن جنيم البحر الرائق شرح كنز الدقائق 47
  :ط –دار احلديث و دار الكتب العلمية  أبو بكر بن مسعود الكاساين بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع 48

حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن  بداية اجملتهد و هناية املقتصد 41
 رشد القرطيب

 1: ط -مطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده

القرشي  إمساعيل بن عمر بن كثري البداية والنهاية 3 
 الدمشقي

 –دار إحياء التراث العريب  – علي شريي: حتقيق
 4:ط

البدر املنري يف ختريج األحاديث  4 
 واآلثار الواقعة يف الشرح الكبري

عمر بن علي بن أمحد ابن امللقن 
 الشافعي

اهلل بن سليمان  مصطفى أبو الغيط و عبد: حتقيق
 4:ط -دار اهلجرة -وياسر بن كمال

أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد  التحصيلالبيان و   
 القرطيب

دار الغرب  -حممد حجي وآخرون.د: حتقيق
  : ط – اإلسالمي

أبوالفداء زين الدين قاسم بن ُقطُلوبغا  تاج التراجم يف طبقات احلنفية 0 
 السودوين

 – دار القلم - حممد خري رمضان يوسف: حتقيق
 4:ط

 حممد بن حممد بن عبد الرزاق احلسيين تاج العروس من جواهر القاموس 1 
 الزبيدي

 دار اهلداية

 5 
عثمان بن علي بن حمجن البارعي ، فخر  تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق

 الدين الزيلعي
 4:ط – املطبعة الكربى األمريية

 6 
سليمان بن حممد بن عمر البجريمي  حتفة احلبيب على شرح اخلطيب

 الشافعي
 4:ط –دار الكتب العلمية 

إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي  تفسري القرآن العظيم 7 
 الدمشقي

 4:ط –دار األخيار  –حممود األرنؤوط 

 0:ط –دار املعرفة  –حتقيق خليل شيحا  أمحد بن علي بن حجر العسقالين التهذيب قريبت 8 

 تقرير القواعد وحترير الفرائد 1 
 املعروف بقواعد ابن رجب

دار ابن  -مشهور بن حسن آل سلمان: حتقيق أمحد بن رجب احلنبليعبد الرمحن بن 
 عفان

التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث  03
 الرافعي الكبري

 4:ط -دار الكتب العلمية أمحد بن علي بن حجر العسقالين

مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد  تنقيح التحقيق يف أحاديث التعليق 04
 الذهيب

 -عبد احلي عجيب و أبو الغيط مصطفى: حتقيق
 4:ط -دار الوطن

0  
مشس الدين حممد بن أمحد بن عبد  تنقيح التحقيق يف أحاديث التعليق

 اهلادي احلنبلي
سامي بن حممد بن جاد اهلل وعبد العزيز : حتقيق 

 4:ط –أضواء السلف  -بن ناصر اخلباين
دار الرسالة  – عبد الرمحن بن معال اللوحيق: حتقيقمحن بن ناصر بن عبد اهلل عبد الرتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري  00
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 .4: ط – السعدي كالم املنان

01 
اجلامع الصحيح املسند من حديث 
الرسول صلى اهلل عليه وسلم 

 (صحيح البخاري)وسننه وأيامه 

حمب الدين اخلطيب و حممد فؤاد عبد : حتقيق حممد بن إمساعيل البخاري
املطبعة  –لدين اخلطيب الباقي و قصي حمب ا

 4: ط –السلفية ومكتبتها 

دار الغرب  –بشار عواد معروف . د: حتقيق حممد بن عيسى الترمذي (سنن الترمذي)اجلامع الكبري  05
 4:ط –اإلسالمي 

حاشية الدسوقي على الشرح  06
 الكبري

 دار إحياء الكتب العربية مشس الدين حممد عرفة الدسوقي

تار على الدر حاشية رد املخ 07
 املختار شرح تنوير األبصار

 هـ4 41: ط -دار الفكر للطباعة والنشر بن عابد حممد عالء الدين أفندى

 علي بن حممد بن حممد بن حبيب احلاوي الكبري 08
 املاوردي

 4:ط -دار الكتب العلمية

 كردار الف حممد عالء الدين بن علي احلصكفي الدر املختار شرح تنوير األبصار 01

حممد بن علي بن احلسن احلسيين  ذيل تذكرة احلفاظ 13
 الدمشقي

 4:ط – دار الكتب العلمية

مكتبة العبيكان  –عبد الرمحن العثيمني . د: حتقيق عبد الرمحن بن أمحد بن رجب ذيل طبقات احلنابلة 14
 4:ط –

مؤسسة  -عبد القدوس حممد نذير: خرج أحاديثه منصور بن يونس البهويت الروض املربع شرح زاد املستقنع  1
 0:ط –الرسالة 

 1:ط – كتبة مصطفى البايب احلليبم الصنعاين حممد بن إمساعيل األمري شرح بلوغ املرام سبل السالم 10

ابن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد  سنن ابن ماجه 11
 القزويين

مؤسسة  –شعيب األرنؤوط وآخرون : حتقيق
 الرسالة

 دار الكتاب العريب سليمان بن األشعث السجستاين ودسنن أيب دا 15

مؤسسة  -شعيب األرنؤوط وآخرون: حتقيق علي بن عمر الدار قطين سنن الدارقطين 16
 4:ط  -الرسالة

دار الكتب  –حممد عبد القادر عطا : حتقيق أمحد بن احلسني بن علي البيهقي السنن الكربى 17
 العلمية

سيد ، عبد الغفار سليمان البنداري .د: حتقيق د بن شعيب أبو عبد الرمحن النسائيأمح سنن النسائي الكربى 18
 دار الكتب العلمية - كسروي حسن

11 
مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد  سري أعالم النبالء

 الذهيب
جمموعة حمققني بإشراف الشيخ شعيب : حتقيق

 مؤسسة الرسالة - األرناؤوط
 حممود األرناؤوط و عبد القادر األرنؤوط :حتقيقعبد احلي بن أمحد بن حممد العكري خبار من شذرات الذهب يف أ 53
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 4136: ط – دار بن كثري - احلنبلي ذهب

شرح الزركشي على خمتصر  54
 اخلرقي

-  ط -دار أويل النهى -اجلربين-حتقيق مشس الدين حممد بن عبد اهلل الزركشي
 هـ4141

5  
 مكتبة العبيكان -سعود صاحل العطيشان.د:حتقيق محد بن عبد احلليم بن تيمية احلراينأ شرح العمدة يف الفقه

 4:ط –

50 
كمال الدين حممد بن عبد الواحد ابن  شرح فتح القدير

 اهلمام احلنفي
 -دار الكتب العلمية -عبد الرازق املهدي: حتقيق
 4:ط

 4: ط -دار ابن اجلوزي لعثيمنيحممد بن صاحل بن حممد ا الشرح املمتع على زاد املستقنع 51

: ط –عبد اهلل بن عبد احملسن التركي . د: حتقيق منصور بن يونس بن إدريس البهوت شرح منتهى اإلرادات 55
 الرسالة

 4:ط – مؤسسة غراس حممد ناصر الدين األلباين صحيح أيب داود 56
 4:ط –مكتبة املعارف  حممد ناصر الدين األلباين صحيح سنن الترمذي 57
 4:ط –مكتبة املعارف  حممد ناصر الدين األلباين ضعيف أيب داود 58

51 
تاج الدين بن علي بن عبد الكايف  طبقات الشافعية الكربى

 السبكي
عبد الفتاح .دو  حممود حممد الطناحي. د: حتقيق 

  :ط – هجردار  -حممد احللو

حمب الدين اخلطيب و حممد فؤاد عبد : أخرجه عسقالينأمحد بن علي بن حجر ال فتح الباري شرح صحيح البخاري 63
 دار املعرفة -الباقي

 هـ4135 –  دار الفكر ط  وهبة الزحيلي. د الفقه اإلسالمي وأدلته 64
 4171: ط – دار صادر - إحسان عباس: حتقيق حممد بن شاكر الكتيب فوات الوفيات  6

الفواكه الدواين على رسالة ابن  60
 واينأيب زيد القري

 مكتبة الثقافة الدينية –رضا فرحات : حتقيق  أمحد بن غنيم بن سامل النفراوي

 دار القلم -نزيه محاد، عثمان ضمريية: حتقيق عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم قواعد األحكام يف إصالح األنام 61
 ار هجرد-حتقيق عبد اهلل التركي أبو حممد عبد اهلل بن أمحد بن قدامة الكايف 65

مكتبة  -حممد حممد أحيد ولد ماديك: حتقيق يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب القرطيب الكايف يف فقه أهل املدينة 66
  : ط –الرياض احلديثه 

 عامل الكتب -حممد أمني الضناوي: حتقيق منصور بن يونس البهويت على منت اإلقناع كشاف القناع 67

68 
كنز العمال يف سنن األقوال 

 واألفعال
مؤسسة  -صفوة السقاو بكري حياين : حتقيق علي بن حسام الدين املتقي اهلندي

 5:ط  - الرسالة

61 
عبد اهلل علي الكبري و حممد حسب اهلل و : حتقيق ابن املنظور لسان العرب

 دار املعارف–هشام الشاذيل 

مشس الدين أبو بكر حممد بن أيب سهل  املبسوط 73
 السرخسي

 4:ط -، دار الفكر ل حمي الدين امليسخلي: حتقيق
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 دار الفكر  –عبد اهلل الدرويش : حتقيق نور الدين علي بن أيب بكر اهليثمي جممع الزوائد ومنبع الفوائد 74
 دار الفكر زكريا حمي الدين بن شرف النووي وبأ اجملموع شرح املهذب  7

70 
 – دار الوفاء -عامر اجلزار وأنور الباز : حتقيق ليم بن تيميةتقي الدين أمحد بن عبد احل جمموع فتاوى شيخ اإلسالم

 0:ط

71 
جمموع فتاوى ورسائل فضيلة 

 الشيخ حممد العثيمني
دار  -دار الوطن  -فهد السليمان: مجع وترتيب حممد بن صاحل بن حممد العثيمني

 هـ4140: ط -الثريا
 4:ط – دار احلديث -أمحد جاد : حتقيق خليل بن إسحاق اجلندي خمتصر خليل 75

76 
 -عبد اهلل التركي وشعيب األرنؤوط : حتقيق الشيباين أمحد بن حممد بن حنبل مسند اإلمام أمحد

 4:ط – مؤسسة الرسالة

77 

املسند الصحيح املختصر من السنن 
بنقل العدل عن العدل إىل رسول 

صحيح )اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
 (مسلم

 –دار طيبة  –أبو قتيبة نظر حممد الفاريايب : عناية مسلم بن احلجاج القشريي
 4: ط

دار  –خالد مجعة و عبد القادر أمحد .حتقيقك د جالل الدين عبد الرمحن السيوطي املصابيح يف صالة التراويح 78
 4: ط –العروبة 

71 
مكتبة  –دان محد اجلمعة و حممد اللحي: حتقيق أبو بكر عبد اهلل بن حممد بن أيب شيبة مصنف ابن أيب شيبة

 4:ط –الرشد 

مكتبة ابن  –محدي عبد اجمليد السلفي : حتقيق للحافظ سليمان بن أمحد الطرباين املعجم الكبري 83
  :ط -تيمية

 دار عامل الكتب -التركي و احللو -حتقيق ابن قدامة املقدسي املغين 84

8  
مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ 

 املنهاج
 4:ط –دار املعرفة  -حممد خليل عيتاين: اعتىن به لشربيينحممد بن اخلطيب ا

املقاصد احلسنة يف بيان كثري من  80
 األحاديث املشتهرة على األلسنة

 دار الكتاب العريب - حممد عثمان اخلشت: حتقيق حممد بن عبد الرمحن بن حممد السخاوي
 4:ط –

–مؤسسة قرطبة  – حممد رشاد سامل. د :حتقيق ابن تيمية تقي الدين أمحد بن عبد احلليم منهاج السنة النبوية 81
 4:ط

  :ط -ذات السالسل: ط صادر عن وزارة األوقاف الكويتية املوسوعة الفقهية الكويتية 85
 مؤسسة الرسالة: ط حممد صدقي بن أمحد البورنو موسوعة القواعد الفقهية 86

87 
رواية حممد بن )موطأ اإلمام مالك 

 (احلسن
إصدار وزارة  –عبد الوهاب عبد اللطيف : حتقيق انس األصبحي مالك بن

 1:ط –األوقاف املصرية 

مواهب اجلليل لشرح خمتصر  88
 اخلليل

حممد بن حممد بن عبد الرمحن 
 .الطرابلسي املغريب

 دار عامل الكتب – زكريا عمريات: حتقيق
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دار الكتب  –حممد عبد القادر أمحد عطا : قيقحت أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي املنتقى شرح موطأ مالك 81
 4:ط –العلمية 

املنهاج شرح صحيح مسلم بن  13
 احلجاج

 يبدار إحياء التراث العر حيىي بن شرف النووي

دار القلم و الدار  -حممد الزحيلي. د: حتقيق أبو إسحاق الشريازي املهذب يف فقه اإلمام الشافعي 14
 4: ط –الشامية 

مجال الدين أبو حممد عبد اهلل بن يوسف  ية ألحاديث اهلدايةنصب الرا  1
 بن حممد الزيلعي

دار  -مؤسسة الريان – حممد عوامة: حتقيق
 هـ4148- 4: ط -القبلة

 أبو السعادات املبارك بن حممد اجلزري النهاية يف غريب األثر 10
 (ابن األثري)

حممود حممد  -طاهر أمحد الزاوى : حتقيق 
 كتبة العلميةامل - الطناحي
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 فهرس املوضوعات
 

 الصفحة املوضوع م

 7-  املقدمة 4

 48-8 التمهيد  

 44-1 .التعريف مبفردات عنوان البحث: املبحث األول 0

 41- 4 .فضل إمامة الصلوات ومكانتها: املبحث الثاين 1

 48-45 .عالقة إمامة الصلوات بالسياسة الشرعية: املبحث الثالث 5

 81-41 .السياسة الشرعية يف تنظيم إمامة صالة اجلماعة: ل األولالفص 6

 8 -3  .حكم تعيني إمام صالة اجلماعة:املبحث األول 7

 03-1  .تعيني أكثر من إمام ملسجد واحد:املبحث الثاين 8

 06-04 .توظيف إمام صالة اجلماعة وعزله: املبحث الثالث 1

 05-04 .اجلماعةتوظيف إمام صالة :املطلب األول    43

 06 .عزل إمام صالة اجلماعة:املطلب الثاين     44

 57-07 .شروط إمام صالة اجلماعة:املبحث الرابع  4

 51-58 .غياب اإلمام واستخالفه وإجازاته:املبحث اخلامس 

  6-63 .إلزام اإلمام مبذهب معني أو قراءة معينة:املبحث السادس 

 75-60 .ني األذان واإلقامةحتديد الوقت ب:املبحث السابع 

 71-76 .اإلذن يف القنوت يف الصلوات:املبحث الثامن 

 81-83 .تنظيم استعمال مكربات الصوت:املبحث التاسع 

 448-85 .السياسة الشرعية يف تنظيم إمامة الصلوات اجلامعة:الفصل الثاين 

 16-86 .إمامة صالة اجلمعة:املبحث األول 

 81-86 .صالة اجلمعة باإلمامة العظمى عالقة:املطلب األول 

 10-13 .حتديد وقت صالة اجلمعة:املطلب الثاين 
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 16-11 .تنظيم خطبة اجلمعة:املطلب الثالث 

 437-17 .إمامة صالة العيدين واالستسقاء:املبحث الثاين 

 434-17 .عالقتها باإلمامة العظمى:املطلب األول 

 431- 43 .حتديد أوقاهتا:املطلب الثاين 

 437-435 .تنظيم خطبها:املطلب الثالث 

  44-438 .إمامة صالة الكسوف:املبحث الثالث 

 431-438 .عالقتها باإلمامة العظمى:املطلب األول 

  44-443 .حتديد وقتها وخطبتها:املطلب الثاين 

 448-440 .إمامة صالة التراويح:املبحث الرابع 

 445-440 .حتديد وقتها:املطلب األول 

 448-446 .عدد ركعاهتا: املطلب الثاين 

 4 4-441 .اخلامتة 

 401-  4 .الفهارس 

 0 4 .فهرس اآليات 

 7 4-1 4 .فهرس األحاديث 

 400-8 4 .فهرس املصادر واملراجع 

 405-401 .فهرس املوضوعات 

 


