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 المقدمة
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على خاتم األنبياء والمرسلين وعلى آله 

 وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين .
 وبعد: فقد كتبت هذا البحث بعنوان ) حكم إمامة المبتدع في الصالة ( 

 -وسبب اختياري للموضوع لألمور اآلتية :
 لصالة وفضلها في اإلسالم .لبيان أهمية ا -1
 للتهاون الكبير من كثير من المسلمين في صالة الجماعة . -2

للتعريف بالبدعة وأقسامها ، والتي أصبحت هذه الكلمة تجارًة وسيفًا بيد  -3
 المغفلين للطعن بأئمة المسلمين وعلمائهم .

 للتأكيد على حرية الرأي وسعة أفق االجتهاد ، وعدم الطعن بالمخالف مادام -4
 الخالف منضبطًا وفق الضوابط الشرعية .

 وكانت خطتي للبحث هي : أنه يتكون من مقدمة وخمسة مباحث :
  بيان حقيقة الصالة ومشروعيتها وفضل صالة الجماعة.المبحث األول :    
 . تعريف البدعة وما يجب على المسلمين تجاه المبتدعالمبحث الثاني :   
 . جماعةحكم صالة الالمبحث الثالث :   
 . تعريف اإلمامة وشروطها:  المبحث الرابع  
 . حكم الصالة خلف المبتدع:  المبحث الخامس   

 ثم خاتمة للبحث ، ثم المصادر والمراجع .
فما كان صوابًا فهو من توفيق هللا تعالى، وما كان فيه من زلل فهو من طبيعة 

 البشر ، وأستغفر هللا منه .
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 المبحث األول
 قيقة الصالة ومشروعيتها وفضل صالة الجماعة.بيان ح

 
 المطلب األول : حقيقة الصالة ومشروعيتها .

 . (1)الصالة لغة : بمعنى الدعاء 
وشرعًا : عبارة عن أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم ، بشرائط 

 .  (2)مخصوصة
دينًا سماويًا بغير  والصالة عبادة قديمة وشعيرة عرفتها كل األديان ، وال نعرف

. قال هللا تعالى على لسان ( 3)صالة غير أن كيفيتها تختلف عند أصحاب الديانات 
اَلةِّ َومِّن ُذر ِّيَّتِّي : ))  سيدنا إبراهيم  وقال هللا تعالى  (4)(( َرب ِّ اْجَعْلنِّي ُمقِّيَم الصَّ

ُ ال: ))  مخاطبًا نبيه موسى  ال إَِّلَه إِّال إِّنَّنِّي َأَنا َّللاَّ      ةَ َأَنا َفاْعُبْدنِّي َوَأقِّمِّ الصَّ
ْكرِّي   . (5)(( لِّذِّ

وفرضت الصالة على المسلمين أول األمر ركعتين بالغداة ، وركعتين بالعشي ، ثم 
، وحدد بعضهم هذه المدة بثالث  (6)فرضت خمس صلوات قبل الهجرة بمدة قليلة 

 ( 7)سنوات قبل الهجرة وقيل قبل الهجرة بسنة . 

 واجبة بالكتاب والسنة واإلجماع . والصالة
الأما الكتاب : فمنه قوله تعالى : ))   (8)(( َة َوآُتوا الزََّكاَة َوَأقِّيُموا الصَّ

َتابًا مَّْوُقوتًا وقوله تعالى : ))  نِّيَن كِّ اَلَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤمِّ  (9)(( إِّنَّ الصَّ
ا منها ما رواه طلحة بن وأما السنة : فقد وردت فيها أحاديث كثيرة تؤكد وجوبه

من أهل نجد ثائر الرأس ، يسمع  : أنه جاء رجل إلى رسول هللا  عبيدهللا 
دويه ، وال نفقه ما يقول ، حتى دنا فإذا هو يسأل عن اإلسالم ، فقال رسول هللا 

  خمس صلوات في اليوم والليلة ، فقال : هل عليَّ غيرها ؟ قال : ال إال أن :
 (10)تتطوع ... 

ما اإلجماع : فهو أن فقهاء المذاهب أجمعوا على وجوب الصلوات الخمس ، ولم أ
 (11)يشذ عن هذا اإلجماع أي عالم أو فقيه . 
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وهي  والصالة هي الركن الوحيد الذي فرض مشافهة من رب العزة إلى النبي 
ى لهذه األمة لتتقرب بها إلى هللا تعال بمثابة الهدية العظمى التي رجع بها النبي 

. 
ْم َفَأَقْمَت َلُهمُ وأما صالة الجماعة فاألصل فيها قوله تعالى : ))       َوإَِّذا ُكنَت فِّيهِّ

اَلةَ   (12)((  الصَّ
 أمر هللا تعالى بإقامة صالة الجماعة في الخوف ففي األمن أولى .

واألخبار كخبر الصحيحين : ) صالة الجماعة أفضل من صالة الفذ بسبع وعشرين 
 .  (13) درجة (
 مدة مقامه بمكة ثالث عشرة سنة يصلي بغير جماعة ألن الصحابة  ومكث 

 كانوا مقهورين يصلون في بيوتهم ، فلما هاجر إلى المدينة ، أقام الجماعة وواظب 
 . (14)عليها  

واألمة توارثت صالة الجماعة والمواظبة عليها من عند  (15)وأقل الجماعة اثنان 
 (16)والنكير على تاركها .  إلى يومنا هذا ، رسول هللا 

 وأما الحكمة من مشروعيتها فمنها :
قيام نظام األلفة بين المصلين ، ولتحصيل التعامد باللقاء في أوقات  -1

 الصلوات بين الجيران  .
 دفع حصر النفس أن تشتغل بهذه العبادة وحدها . -2

(17)تعلم الجاهل من العالم أفعال الصالة .  -3
 

ن خير األعمال التي يتوالها خيار الناس ذوو أما إمامة الصالة : فتعد م
الصفات الفاضلة من العلم والقراءة والعدالة وال تتصور صالة الجماعة إال بها 

. 
 
 
 

 المطلب الثاني : فضل صالة الجماعة .
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 وردت  أحاديث عدة في فضل صالة الجماعة منها : 
اح أعد قال : ) من غدا إلى المسجد أو ر  عن النبي  عن أبي هريرة -1

 ( .18)هللا له نزاًل من الجنة كلما غدا أو راح ( 
: ) من تطهر في بيته ثم مشى  قال : قال رسول هللا  عن أبي هريرة -2

إلى بيت من بيوت هللا ليقضي فريضة من فرائض هللا ، كانت خطواته 
( .19)إحداها تحط خطيئة واألخرى ترفع درجة ( 

 

: لو يعلم الناس ما في النداء قال  أن رسول هللا  عن أبي هريرة -3
والصف األول ثم لم يجدوا إال أن يستهموا عليه الستهموا عليه ولو يعلمون 
ما في التهجير الستبقوا إليه ، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح ألتوهما 

 . (20)ولو     حبوًا ( 

 
 المبحث الثاني

 تعريف البدعة وما يجب على المسلمين تجاه المبتدع
 ب األول : تعريف البدعة المطل

 البدعة لغة : من بدع الشيء يبدعه بدعًا ، وابتدعه : إذا أنشأه وبدأه .
نْ والبدع : الشيء الذي يكون أواًل ، ومنه قوله تعالى : ))       ُقْل َما ُكنُت بِّْدعًا م ِّ

ُسلِّ   . (21)((  الرُّ
ما أنا باألمر أي لست بأول رسول بعث إلى الناس ، بل قد جاءت الرسل من قبل ف

 .(22)الذي ال نظير له حتى تستنكروني 
 والبدعة : الحدث ، وما ابتدع في الدين بعد اإلكمال .

 والمبتدع الذي يأتي أمرًا على شيء لم يكن ، بل ابتدأه هو .
 .  (23)وأبدع وابتدع وتبدع : أي أتى ببدعة

يًَّة اْبَتَدُعوَها َما َكتَ ومنه قوله تعالى : ))  ْم إِّالَّ اْبتَِّغاء رِّْضَوانِّ َوَرْهَبانِّ ِّ   ْبَناَها َعَلْيهِّ  َّللاَّ
 ))(24) 

وبدعه نسبة إلى البدعة ، والبديع : المحدث العجيب ، وأبدعت الشيء اخترعته ال 
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على مثال ، والبديع من أسماء هللا تعالى ، ومعناها المبدع ، إلبداعه األشياء 
 (25)وإحداثه إياها . 

ددت تعريفات البدعة وتنوعت ، الختالف أنظار العلماء أما في االصطالح ، فقد تع
 في مفهومها ومدلولها .

فمنهم من وسع مدلولها ، حتى أطلقها على كل مستحدث من األشياء ، ومنهم 
 من ضيق ما تدل عليه ، فيتقلص بذلك ما يندرج تحتها من األحكام .

 وسنوجز هذا في اتجاهين :
اه األول البدعة على كل حادث لم يوجد في االتجاه األول : أطلق أصحاب االتج

الكتاب والسنة ، سواء أكان في العبادات أم العادات ، وسواء كان مذمومًا أم غير 
 مذموم .

ومن القائلين بهذا : اإلمام الشافعي ، ومن أتباعه : العز بن عبد السالم ، 
الحنفية : ابن  والنووي ، وأبو شامة ، ومن المالكية : القرافي ، والزرقاني ، ومن

 عابدين ، ومن الحنابلة : ابن الجوزي .
 ويتمثل هذا االتجاه في تعريف العز بن عبد السالم للبدعة 

 . وهو : أنها فعل ما لم ُيعهد في عهد رسول هللا 
وهي منقسمة إلى : بدعة واجبة ، وبدعة محرمة ، وبدعة مندوبة ، وبدعة 

 (26)مكروهة ، وبدعة مباحة . 
اتجه فريق من العلماء إلى ذم البدعة ، وقرروا أن البدعة كلها  لثاني :االتجاه ا

ضاللة سواء في العادات أو العبادات ، ومن القائلين بهذا اإلمام مالك ، والشاطبي 
 ، والطرطوشي .

 ومن الحنفية ، اإلمام الشمني والعيني .
 . ومن الشافعية البيهقي ، وابن حجر العسقالني ، وابن حجر الهيثمي

 ومن الحنابلة ابن رجب ، وابن تيمية .
 

وأوضح تعريف يمثل هذا االتجاه هو تعريف الشاطبي ، حيث عرف البدعة  
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 بتعريفين . 
األول : أنها طريقة في الدين مخترعة ، تضاهي الشريعة ، يقصد بالسلوك عليها 

 .. المبالغة في التعبد هلل 
بل خصها بالعبادات بخالف االختراع  وهذا التعريف لم يدخل العادات في البدعة .

 بأمور الدين . 
التعريف الثاني : أنها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة يقصد بالسلوك 

 عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية .
 (27)وبهذا التعريف تدخل العادات في البدع إذا ضاهت الطريقة الشرعية . 

 
 تجاه البدعة والمبتدع . المطلب الثاني : ما يجب على المسلمين

 الفرع األول : ما يجب على المسلمين تجاه البدعة.
 ينبغي على المسلمين تجاه البدعة أشياء لمنع الوقوع فيها منها :

َوَأنَزْلَنا تعاهد القران وحفظه وتعليمه للناس وبيان أحكامه لقوله تعالى : )) -1
ْكَر لُِّتَبي َِّن لِّلنَّاسِّ َما ُنز ِّ  ْم إَِّلْيَك الذ ِّ  . (28)(( َل إَِّلْيهِّ

 وفي تبيان القرآن للناس القضاء على الجهل وعلى االنحراف عن الحق .    
ُسوُل َفُخُذوُه َوَما إظهار السنة والتعريف بها : لقوله تعالى : ))  -2 َوَما آَتاُكُم الرَّ

دلنا شيئًا يقربنا إلى هللا إال و  لم يترك النبي  (29)(( َنَهاُكْم َعْنُه َفانَتُهوا 
 عليه ، ولم يترك لنا شيئًا يباعدنا عن هللا إال وحذرنا منه .

عدم قبول االتجاه ممن ال يتأهل له ، ورد االجتهاد في الدين من المصادر  -3
ْكرِّ إِّن ُكنُتْم اَل َتْعَلُموَن غير المقبولة لقوله تعالى : ))  (( َفاْسَأُلوْا َأْهَل الذ ِّ

(30. )
 

 و اجتهاد من االجتهادات . نبذ التعصب لرأي من اآلراء أ -4

منع العامة من القول في الدين ، وعدم االعتداد بآرائهم مهما كانت  -5
 مناصبهم وتقواهم .

صد التيارات الفكرية المضللة التي تشكك الناس في الدين ، وتحمل بعضهم  -6
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 . (31)على التأويل بغير دليل 

  

 الفرع الثاني : معاملة المبتدع ومخالطته 
 . (32)تدع غير مجاهر ببدعته ينصح ، وليجتنب وال يشهر بهإذا كان المب

 (33): ) من ستر مسلمًا ستره هللا يوم القيامة (  لحديث رسول هللا 
وأما إذا كان مجاهرًا بشيء منهي عنه من البدع االعتقادية أو القولية أو 

 قال ابن تيمية : ) ينبغي ألهل –فإنه يسن هجره  –وهو يعلم بذلك  –العملية 
الخير والدين أن يهجروا المبتدع حيًا وميتًا إذا كان في ذلك كف للمجرمين ، 

(34)فيترك تشييع جنازته ( . 
 

 

 المبحث الثالث
 حكم صالة الجماعة

تحث على صالة الجماعة ، وتبين  وردت عدة أحاديث صحيحة عن النبي 
 فضلها وتحذر من تركها ، والتهاون فيها . 

الة الجمعة ال تصح إال مع جماعة ، والجماعة فيها واتفق العلماء على أن ص
 (35)شرط عين وشرط صحة بال خالف . 

واختلف العلماء في حكم صالة الجماعة في األوقات الخمس المفروضة على 
 عدة مذاهب . 

المذهب األول : إن صالة الجماعة فرض عين على كل قادر عليها ، وهو 
غير عذر فقد عصى ، فلو  فرض وجوب وليس فرض صحة ، فمن تركها من

صلى منفردًا يجوز وإن عصى . وهو مذهب أحمد ، وعطاء ، وأبي ثور ، وابن 
 (36)خزيمة  وابن المنذر ، وهو رواية عن األوزاعي . 

 ويستدل لهم بعدة أدلة منها : 
اَلَة َفْلَتُقْم َطآئَِّفٌة قوله تعالى : )) -1 ْم َفَأَقْمَت َلُهُم الصَّ ْنُهم مََّعكَ َوإَِّذا ُكنَت فِّيهِّ (( م ِّ

(37) 
 وجه الداللة: إن هللا تعالى أمر بالجماعة حال الخوف ، ففي غيره أولى .
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يَن قوله تعالى:)) -2  (38)(( َواْرَكُعوْا َمَع الرَّاكِّعِّ
وجه الداللة : أمر هللا تعالى بالركوع مع الراكعين ، وذلك يكون في حال 

بالجماعة ومطلق األمر المشاركة في الركوع فكان أمرًا بإقامة الصالة 
 لوجوب العمل .

أنه قال : ) لقد هممت أن آمر رجاًل يصلي بالناس ،  ما ورد عن النبي -3
 (39)فأنصرف إلى أقوام تخلفوا عن الصالة ، فأحرق عليهم بيوتهم( 

 وجه الداللة : مثل هذا الوعيد ال يلحق إال بترك الواجب . 
ة من لدن رسول هللا إلى يومنا توارث األمة على صالة الجماعة ، ألن األم-4

هذا واظبت عليها ، وشددت النكير على تاركها ، والمواظبة على هذا الوجه 
 (40)دليل الوجوب . 

المذهب الثاني : إن صالة الجماعة فرض متعين على كل مكلف ، وهي وجوب 
بطلت  (41)شرط ووجوب صحة ، فمن تعمد ترك صالة الجماعة بغير عذر

 يجد أحدًا يصليها معه ، فيجزئه حينئذ . صالته ، إال أن ال
 (42)وهو مذهب ابن حزم ، وابن عقيل من الحنابلة ، وهو رواية عن أحمد. 

 ويستدل لهم بعدة أدلة منها :
، وجه الداللة : (43)((وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصالة))قوله هللا تعالى    -1

م يجز اإلخالل واجبة لرخص فيها حالة الخوف ولصالة الجماعة لو لم تكن 
 . (44)بواجبات الصالة من أجلها

أنه قال : ) لقد هممت أن آمر رجاًل يصلي بالناس  ما ورد عن النبي  -2
 (45)فأنصرف إلى أقوام تخلفوا عن الصالة ، فأحرق عليهم بيوتهم (( 

 (46)ال يهم بباطل ، وال يتوعد إال بحق .  وجه الداللة : أن رسول هللا 
يفهم من كالمهم وجوب صالة الجماعة   صحابة وردت عدة آثار عن ال -3

أنه قال : ) من سمع المنادي فلم يجب من غير  منها :عن ابن مسعود 
 ( .47)عذر فال صالة له ( 

، كرد السالم ، ودفن  (48)المذهب الثالث : إن صالة الجماعة فرض كفاية 
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 الموتى . 
الشافعية في  وإليه ذهب الشافعي وبعض المالكية وجمهور المتقدمين من

 (49)األصح   عندهم . 
ويستدل لهم : ما ورد من األحاديث المؤكدة لفضلها والمحذرة من تركها منها : 

قال : ما من ثالثة في قرية وال بدو ال  أن النبي  ما روى أبو الدرداء 
تقام فيهم الصالة إال قد استحوذ عليهم الشيطان عليكم بالجماعة ، فإنما يأخذ 

 ( .50)الغنم القاصية ( الذئب من 
 المذهب الرابع : صالة الجماعة سنة مؤكدة .

، والثوري ، وكثير من الشافعية  (51)وإليه ذهب اإلمام مالك ، وأبو حنيفة 
 (52)ورواية عن األوزاعي . 

 يلي :  ويستدل لهم بما
أنه قال : ) صالة الجماعة تفضل على صالة الفذ  ما ورد عن النبي -1

 (53)ة ( بسبع وعشرين درج
 (54)الجماعة إلحراز الفضيلة وذا آية السنية  وجه الداللة : جعل النبي 

 (55)وأن المفاضلة تكون حقيقتها بين فاضلين جائزين . 
 

 المناقشة والترجيح :
 يجاب عن المذهب األول والثاني عن حديث الهم بتحريق بيوتهم من وجهين 

في قوم منافقين يتخلفون عن األول : هو جواب الشافعي وغيره : إن هذا ورد 
 الجماعة وسياق الحديث يؤيد هذا التأويل .

قال : ) لقد هممت ( ولم يحرقهم ، ولو كان واجبًا لما تركه . فإن  الثاني : أن 
 قيل : لو لم يجز التحريق لما هم به . 

وجوابه : لعله هم   به باالجتهاد ، ثم نزل وحي بالمنع منه ، أو تغير االجتهاد . 
(56) 

أما قول ابن حزم : ) فإن قيل : فلَم لم يحرقها ؟ قيل : ألنهم بادروا وحضروا 
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 ( .57)الجماعة ، ال يجوز غير ذلك ( 
 (58)جوابه ما قال به اإلمام الشافعي وابن حجر أن هذا في المنافقين . 

ويجاب عن المذهب الرابع ما أجاب به اإلمام النووي ، وهو قوله : واحتج أصحابنا 
ونها فرض كفاية ، وردًا على من قال : إنها سنة ) بحديث مالك بن الحويرث في ك
  قال : أتينا رسول هللا  ونحن شبيبة متقاربون ، فأقمنا عنده عشرين ليلة

رحيمًا رفيقًا ، فظن أنا اشتقنا أهلنا ، فسألنا عمن تركنا من  وكان رسول هللا 
يكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم ، فإذا أهلنا ، فأخبرناه ، فقال : ارجعوا إلى أهل

  (59)حضرت الصالة فليؤذن لكم أحدكم ، ثم ليؤمكم أكبركم ( 
 أمرهم بالجماعة واألمر يفيد الوجوب .  وجه الداللة : أنه 

 الترجيح : 
والذي يبدو لي رجحانه هو كون الجماعة فرض كفاية على المجموع يسقط بأداء 

مأمور بها ، لألحاديث الصحيحة المشهورة وإجماع بعضهم ، وذلك ألن الجماعة 
 المسلمين . 

وإلجماعهم على أنه ال يجوز أن يجتمع على تعطيل المساجد كلها من الجماعات 
 فإذا قامت الجماعة في المسجد فصالة المنفرد في بيته جائزة .

وكان سبب اختالف الفقهاء في حكم صالة الجماعة هو تعارض مفاهيم اآلثار في 
لك ، فسلك كل واحد مسلك الجميع بتأويل حديث مخالفه وصرفه إلى ظاهر ذ

 (60)الحديث الذي تمسك به . 
 
 
 
 
 

 المبحث الرابع
 تعريف اإلمامة وشروطها 
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 اإلمامة في اللغة : مصدر أمَّ يؤمُّ ، وأصل معناها القصد ، ويأتي بمعنى التقدم .
 (61)يقال : أمَّهم وأمَّ بهم إذا تقدمهم . 

 صطالح الفقهاء : تطلق اإلمامة على معنيين : وفي ا
 اإلمامة الصغرى ، واإلمامة الكبرى . ويعرفون اإلمامة الكبرى 

بأنها : استحقاق تصرف عام على األنام ) أي الناس ( وهي رئاسة عامة في 
   .(62)الدين والدنيا خالفة عن النبي 

الة المصلي بمصل ٍّ آخر أما اإلمامة الصغرى ) إمامة الصالة ( فهي : ارتباط ص
 بشروط بينها الشرع .

فاإلمام لم يصر إمامًا إال إذا ربط المقتدي صالته بصالته ، وهذا االرتباط هو 
 (63)حقيقة اإلمامة وهو غاية االقتداء . 

وإمامة الصالة تعد من خير األعمال التي يتوالها خير الناس ذو الصفات الفاضلة 
 غيرها .من العلم والقراءة والعدالة و 

وصالة الجماعة من شعائر اإلسالم ، ومن السنن المؤكدة التي تشبه الواجب في 
 القوة عند أكثر الفقهاء على ما نبينه .

 شروط اإلمامة 
يشترط لصحة اإلمامة شروطًا يجب توافرها في إمام الصالة ومن أهم الشروط 

 المتفق عليها هي :
 اًل عن إمامته .أن يكون مسلمًا ، فال تصح صالة الكافر فض-1

منه صرفًا وال عداًل ، وال يقبل منه عمل حتى يدخل في فالكافر ال يقبل 
 (64)اإلسالم . 

 ويستدل لهم :
َرةِّ قوله تعالى ))  - أ ْنُه َوُهَو فِّي اآلخِّ ينًا َفَلن ُيْقَبَل مِّ ْساَلمِّ دِّ َوَمن َيْبَتغِّ َغْيَر اإلِّ

رِّيَن  َن اْلَخاسِّ  (65)(( مِّ
ِّ َوَما مَ قوله تعالى ))  - ب ْنُهْم َنَفَقاُتُهْم إِّالَّ َأنَُّهْم َكَفُروْا بِّاّلل  َنَعُهْم َأن ُتْقَبَل مِّ

اَلَة إِّالَّ َوُهْم ُكَساَلى َواَل ُينفُِّقوَن إِّالَّ َوُهمْ       َوبَِّرُسولِّهِّ َواَل َيْأُتوَن الصَّ
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(66)(( َكارُِّهوَن 
 

ن ما ورد عن عائشة رضي هللا عنها قالت : قلت : يا رسول هللا اب - ج
جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذاك نافعه ؟ 

(67). مًا رب اغفر لي خطيئتي يوم الدينقال : ال ينفعه ، أنه لم يقل يو 
 

أن يكون اإلمام عاقاًل ، فال تصح إمامة السكران ، وال إمامة المجنون . -2
(68). وذلك لعدم صحة صالتهم ألنفسهم ، فال تبنى عليها صالة غيرهم 

 

أن يكون اإلمام بالغًا ، فال تصح إمامة الصبي غير المميز باتفاق -3
(69)العلماء

 

 ويستدل لهم :
قال : رفع القلم عن ثالثة عن  أن النبي  ما ورد عن علي  - أ

الصبي حتى يبلغ ، ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى 
 (70)يفيق . 

عًا:) ال يؤم الغالم ما رواه عبدالرزاق من حديث ابن عباس مرفو  - ب
(71)حتى يحتلم ( 

 

الذكورة ، يشترط إلمامة الرجال ، أن يكون اإلمام ذكرًا فال تصح إمامة -4
 (72)المرأة للذكور ، وإليه ذهب األئمة األربعة . 

 ويستدل لهم :
 (73)أنه قال: ) أخروهن من حيث أخرهن هللا( ما ورد عن النبي  - أ

 عن الصالة خلفهن . وجه الداللة : أن األمر بتأخيرهن نهي
 (74)مرفوعًا : ) ال تؤمن امرأة رجاًل (  ما روى جابر  - ب
 وألن في إمامتها للرجال افتتانًا بها . -ج

أن يكون القوم وراءه راضين عنه ، فقد اتفق األئمة األربعة على أنه يكره -5
أن يؤم المسلم قومًا وهم له كارهون ، ولكن يشترط أن تكون الكراهة لإلمام 

مذموم شرعًا ، كأن يكون ظالمًا أو يعاشر أهل الفسوق أو ينقص  لمعنى
من هيئات الصالة ، أما إذا كرهوه لغير ذلك وهو ذو دين وسنة فال تكره . 
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(75) 
 ويستدل لهم :

: ) ثالثة  ما ورد عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال : قال رسول هللا 
، وامرأة باتت وزوجها  ال يقبل هللا لهم صالة ، إمام قوم وهم له كارهون 

 (76)عليها غضبان ، وأخوان متصارمان ( . 
وهناك شروط مختلف عليها بين الفقهاء ال مجال لسردها هنا خشية اإلطالة 

 ، واقتصرت على أبرز المسائل المتفق عليها .
 

 المبحث الخامس
 حكم الصالة خلف المبتدع

 دع فنقول :إن حكم الصالة خلف المبتدع يختلف باختالف حال المبت
 المبتدع ببدعة مكفرة :

اتفق العلماء على عدم صحة الصالة خلف المبتدع ببدعة مكفرة سواء في 
ذلك أكان داعية لبدعته أم غير داع ، وعلى من صلى خلفهم َمن حكمنا 

 (77)بكفرهم إعادة الصالة لبطالنها . 
لكن ينبغي التنبيه هنا على أن تكفير بعض أهل البدع من القدرية 

الجهمية والرافضة هو من باب التكفير المطلق ، وال يستلزم تكفير كل أفراد و 
هذه الفرق بل يتوقف في تكفير الشخص المعين منهم ، فال يكفر حتى 

 تثبت الحجة عليه .
فال يحكم ببطالن الصالة خلف كل قدري وجهمي ورافضي ، حتى يثبت كفر 

عن اإلمام أحمد أنه صلى ذلك اإلمام عينه ، والدليل على ذلك هو ما ثبت 
خلف بعض الجهمية مع تكفيره لهم في الجملة ، وقوله ببطالن الصالة 

 (78)خلفهم، ألنه لم يكفر هؤالء األعيان . 
 الصالة خلف المبتدع الذي ال يكفر ببدعته 

اختلف العلماء في حكم الصالة خلف المبتدع الذي ال يكفر ببدعته على 
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 مذهبين :
 وا بجواز الصالة خلف المبتدع مع الكراهة .المذهب األول : قال

 (79)وإليه ذهب الحنفية والشافعية وهو رأي للمالكية . 
 ويستدل لهم بأدلة منها :

 (80)قوله عليه الصالة والسالم : ) صلوا خلف من قال ال إله إال هللا ( -1
(81)قوله عليه الصالة والسالم : ) صلوا خلف كل بر وفاجر ( -2

 

ي هللا عنهما كان يصلي مع الخوارج وغيرهم روي عن ابن عمر رض-3
زمن عبدهللا بن الزبير وهم يقتلون فقيل له : أتصلي مع هؤالء وبعضهم 
يقتل بعضًا ؟ فقال : ) من قال : حيَّ على الصالة أجبته ، ومن قال : 

(82)حيَّ على قتل أخيك المسلم وأخذ ماله قلت : ال ( 
 

لف المبتدع ، فإن كان المبتدع يعلن ببدعته المذهب الثاني : قالوا بجواز الصالة خ
ويدعو إليها أعاد صالته ندبًا ، وأما إن كان المبتدع يستتر ببدعته فال إعادة عليه 

 (83).وإليه ذهب المالكية والحنابلة . 
 ويستدل لهم على ذلك :

بقوله عليه الصالة والسالم : ) ال تؤمَّنَّ امرأة رجاًل  فاجرا مؤمنًا إال أن -1
 ( .84)ه بسلطان أو يخاف سوطه أو سيفه ( يقهر 

) أنه دخل على  روى البخاري في صحيحه عن عبدهللا بن عدي -2
وهو محصور فقال : إنك إمام عامة ، ونزل بك ما  عثمان بن عفان 

نرى ، ويصلي لنا إمام فتنة ، ونتحرج ، فقال : الصالة أحسن ما يعمل 
أساءوا فاجتنب إساءتهم  الناس فإذا أحسن الناس فأحسن معهم ، وإذا

 )(85)
 

 
 
 
 

 خاتمة البحث
إن الصالة واجبة على المسلمين ، كما كانت واجبة على من سبقنا من  -1
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 األمم إال أنها بهيئة تختلف عمن سبقنا من األمم .
الصالة هي الركن الوحيد الذي فرض مشافهة من رب العزة إلى النبي  -2

 ومن غير وساطة . محمد 

ليلة اإلسراء  إن الصالة هي الهدية الكبرى التي رجع بها رسول هللا  -3
 والمعراج ألمته ، لتقربهم إلى هللا تعالى .

إن صالة الجماعة من أهم شعائر اإلسالم وأقصر الطرق للتوصل إلى  -4
مرضاة هللا تعالى وأهم عامل في توحيد األمة ، وتقوية الروابط 

 االجتماعية .

 وة في اإلمامة الصغرى وهي إمامة الصالة للمسلمين .أهمية اإلمام القد -5

إن البدعة تنقسم على تقسيمات ، واعتبارات عدة وليست البدعة كما  -6
يدعي الذين غالوا فيها ، ولم يسلم منهم أحد حتى كبار علماء األمة 

 المشهود لهم بالعلم والورع والتقوى .

ني ، وال يجوز هناك فرق بين تكفير الفعل المطلق وبين تكفير المع -7
 التعميم على المسلمين .

هناك فرق بين من يدعو إلى بدعته ، وبين عوام الناس الذين يفعلون  -8
 البدعة .

هناك فرق بين البدعة اللغوية والبدعة الشرعية ، والبدعة المكفرة والبدعة 
 المفسقة ، والبدعة التي تندرج تحت األحكام التكليفية الشرعية الخمسة .

 
 
 
 
 شالهوام

 

                                           
للشيخ اإلمام محمد بن أبي بكرر برن عبردالقادر الررازي ، ضربط وتصرحيح السريدة سرميرة مختار الصحاح :  (1)

 . 274ص لبنان  –خلف المولى ، المركز العربي للثقافة والعلوم بيروت 
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مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج :شررح الشريخ محمرد الشرربيني الخطيرب دار إحيراء الترراث  (2)

، أسرهل المردارك ،شررح إرشراد السرالك فري فقره اإلمرام مالرك ، ألبري   1/120لبنران ،  –العربي ، بيروت 
 . 1/151لبنان  –، دار الفكر بيروت  2بكر بن حسن الكشناوي ، ط 

 .44بغداد ، ص –العبادة وآثارها النفسية واالجتماعية ، نظام الدين عبدالحميد ، مكتبة القدس  (3)

 ( . 40سورة إبراهيم آية )  (4)
 ( . 14سورة طه آية )  (5)

 .48-47تاريخ التشريع اإلسالمي : للخضري ، ص  (6)

 .1/151، أسهل المدارك  1/121مغني المحتاج   (7)
 ( . 55لنور آية ) سورة ا (8)

 ( . 103سورة النساء آية )  (9)

بيررروت  –اليمامررة ،محمررد بررن إسررماعيل البخرراري الجعفرري ، دار النشررر دار ابررن كثيررر تررأليف  :البخرراري  (10)
 ( . 46، باب الزكاة من اإلسالم  برقم ) 25/ 1 مصطفى البغا تحقيق : د.، 3م( ط1987ه ر1407)

 . 1/151المدارك  ، أسهل 1/121مغني المحتاج  (11)

 . 102سورة النساء آية  (12)

مسررلم بررن ( ، صررحيح مسررلم تررأليف  645، كترراب األذان برراب فضررل الجماعررة برررقم )  2/131البخرراري  (13)
الحسررين القشرريري النيسررابوري ، دار النشررر  دار إحيرراء التررراث العربرري ، بيررروت ، تحقيررق :  والحجرراج أبرر

 ( . 650تاب المساجد باب فضل صالة الجماعة برقم ) ، في ك 1/450 محمد فؤاد عبد الباقي 

 . 1/229مغني المحتاج  (14)
 . 1/239أسهل المدارك  (15)

، برردائع الصررنائع فرري ترتيررب الشرررائع تررأليف عررالء الرردين أبرري بكررر بررن مسررعود  1/384برردائع الصررنائع  (16)
مؤسسرة التراج العربري ، هر( تحقيق محمرد عردنان ياسرين ، بيرروت ،  587الكاساني الحنفي ، ت سنة ) 

 ، شرح كنز الدقائق . 3/383البحر الرائق 

 -البحررر الرائررق شرررح كنررز الرردقائق، تررأليف: زيررن الرردين ابررن نجرريم الحنفرري، دار النشررر: دار المعرفررة  (17)
 . 3/385  بيروت، الطبعة: الثانية

( . ومسرررلم  662كتررراب األذان بررراب فضرررل مرررن غرردا إلرررى المسرررجد ومرررن راح بررررقم )  2/148البخرراري  (18)
 . 85/669، كتاب المساجد باب المشي إلى الصالة تمحى به الخطايا وترفع الدرجات برقم  1/463

 . 282/666، كتاب المساجد ومواضع الصالة باب المشي إلى الصالة برقم  1/462مسلم  (19)
، كتراب  1/325 ( ومسرلم 653، كتاب األذان باب فضل التهجير إلرى الظهرر بررقم )  2/163البخاري  (20)

 . 260/656الصالة باب تسوية الصفوف وإقامتها برقم 

 ( . 9سورة األحقاف آية )  (21)
تفسير القرآن العظيم ، ترأليف إسرماعيل برن عمرر برن كثيرر الدمشرقي أبرو الفرداء ، دار الفكرر ، بيرروت (  22)

 . 4/155هر( 1401)
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مرادة ) 1بيرروت ط  –المصرري ، دار صرادر  محمرد برن مكررم برن منظرور األفريقريلسان العرب : تأليف  (23)

 . 41بدع ( ، مختار الصحاح ص 

 ( . 27سورة الحديد آية )  (24)

 . 41، مادة ) بدع ( ، مختار الصحاح ص  8/6لسان العرب  (25)
،     قواعرد األحكرام  4/223أنوار البروق في أنواع الفروق ، أحمد بن إدريس القرافي ، عالم الكتاب   (26)

األنام ، أبو محمد عز الدين عبد العزيز برن عبرد السرالم برن أبري القاسرم برن الحسرن السرلمي  في مصالح
( هر تحقيق : محمود بن التالميد الشنقيطي . الناشرر ، دار  660الدمشقي الملقب بسلطان العلماء ت ) 

ي زكريررا شرررح المهررذب ، تررأليف اإلمررام محرري الرردين أبرر، المجمرروع    2/172لبنرران  –المعررارف ، بيررروت 
هررر( تحقيررق وتعليررق الشرريخ عررادل أحمررد عبرردالموجود ، الرردكتور أحمررد 676يحيررى بررن شرررف النررووي )ت 

عيسررى حسررن المصررراوي ، الرردكتور حسررين عبرردالرحمن أحمررد ، الرردكتور محمررد أحمررد عبرردهللا ، الرردكتور 
دكتور إبرراهيم مهدي سرور باسلوم ، الدكتور أحمد محمد عبدالعال ، الدكتور بدوي علري محمرد سريد ، الر

، الفتراوى الكبررى:  4/385لبنران  –محمد عبردالباقي ، منشرورات محمرد علري دار الكترب العلميرة بيرروت 
، فتراوى السربكي : تقري الردين علري برن عبردالكافي   4/252تقي الردين ابرن تيميرة ، دار الكترب العلميرة 

الدر المختار شرح تنوير األبصار  ، حاشية ابن عابدين رد المحتار على 2/107السبكي ، دار المعارف  
،   1/560م،  1979هرررر  1399،  2فررري فقررره مرررذهب اإلمرررام أبررري حنيفرررة النعمررران ، دار الفكرررر ، ط 

هرررر( طبرررع ذات 1406) 2الموسررروعة الفقهيرررة الكويتيرررة : وزارة األوقررراف  والشرررؤون اإلسرررالمية الكويرررت ط
 . 8/22السالسل الكويت  

، اقتضاء الصراط المستقيم مخالفرة   1/26ق إبراهيم بن موسى الشاطبي االعتصام  : للعالم أبي إسحا (27)
هررر ( مطبعررة السررنة المحمديررة ، القرراهرة   1369/  2أصررحاب الجحرريم تحقيررق محمررد حامررد الفقرري ) ط / 

، جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثًا من جوامرع الكلرم : اإلمرام الحرافظ زيرن الردين أبري  1/272
( هررر  795من بررن شررهاب الرردين البغرردادي ثررم الدمشررقي الشررهير بررابن رجررب الحنبلرري ت ) الفرررج عبرردالرح

،  فررتح البرراري : أحمررد بررن علرري بررن حجررر أبررو الفضررل العسررقالني  2/155تحقيررق د. مرراهر ياسررين فحررل 
هرر   1379( هر تحقيق محمد فؤاد عبردالباقي ، ومحرب الردين الخطيرب ، سرنة النشرر  852الشافعي ت ) 

5/303 . 

 ( . 44سورة النحل آية )  (28)

 ( . 7سورة الحشر آية )  (29)

 ( . 43سورة النحل آية )  (30)

 . 39-8/38الموسوعة الفقهية الكويتية (  31)

 . 8/40الموسوعة الفقهية (  32)

 ( .2580برقم )4/1996صحيح مسلم  (33)

 .  8/40، الموسوعة الفقهية  3/22الفتاوى الكبرى   (34)
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فررروع مررذهب اإلمررام الشررافعي : تررأليف الشرريخ اإلمررام أبرري المحاسررن عبدالواحررد بررن بحررر المررذهب فرري  (35)

هر( تحقيق وتعليق أحمد عزو عناية الدمشقي ، الطبعرة األولرى ، دار إحيراء  502إسماعيل الروياني )ت 
 .2/391م ،  2002هر /  1423لبنان ،  –التراث بيروت 

( هررر مررع الشرررح  620أحمررد بررن محمررد بررن قدامررة ت )  المغنرري : لموفررق الرردين أبرري محمررد عبرردهللا بررن (36)
، كشراف القنراع عرن مرتن اإلقنراع :  5/238، المجمروع   2/3لبنران  –الكبير دار الكتاب العربي بيرروت 

، بحرر  1/454منصور بن يرونس برن إدريرس البراهوتي ، راجعره وعلرق عليره هرالل مصريلحي دار الفكرر 
 .  2/391المذهب 

 ( . 102) سورة النساء آية  (37)

 ( . 43سورة البقرة بعض آية من )  (38)

، كترراب المسررجد برررقم         )  1/451( ، ومسررلم :  644، كترراب األذان برررقم )  2/125البخرراري  (39)
651 . ) 

 . 1/384بدائع الصنائع  (40)

ف ، ومن األعذار للرجال في التخلف عن صالة الجماعة في المسجد عند ابن حرزم هري المررض ، الخرو  (41)
المطر ، البرد ، خوف ضياع مال ، حضور األكل ، خوف ضياع المريض أو الميت ، تطويل اإلمام ، أكرل 
الثوم أو البصل ، أو الكراث ، مادامت الرائحة فيه .  المحلى باآلثار : علي ابن أحمد بن سعد برن حرزم ، 

 .   3/104دار الفكر 

صد لإلمام أبي الوليد محمرد برن أحمرد برن أحمرد برن رشرد ، بداية المجتهد ونهاية المقت 3/104المحلى  (42)
  2/3، المغني  1/144م   1988 -هر  1408لبنان الطبعة األولى  –القرطبي ، دار القلم ، بيروت 

 . 102 من اآلية  النساء سورة ( 43)

 . 2/3المغني (  44)

 . 12سبق تخريجه ص (45)
 . 3/106المحلى  (46)

 . 3/110المحلى  (47)

عررض المالكيررة : فقررالوا إنهررا فرررض كفايررة مررن حيررث الجملررة أي بالبلررد ، فيقاتررل أهلهررا عليهررا إذا فصررل ب (48)
، أسرهل  9/10تركوها ، وسنة فري كرل مسرجد ، وفضريلة للرجرال فري خاصرة نفسره . الموسروعة الفقهيرة 

 . 1/240المدارك شرح إرشاد السالك 

 . 1/240، أسهل المدارك  5/238المجموع  (49)

، كتررراب  1/449( ومسرررلم  648، كتررراب األذان بررراب فضرررل صرررالة الفجرررر بررررقم )  2/137البخررراري  (50)
 ( . 245/649المساجد باب فضل صالة الجماعة برقم ) 

يقول الكاساني : قال عامة مشايخنا : إنها واجبة ، وذكرر الكرخري أنهرا سرنة ثرم عقرب وقرال ألن السرنة  (51)
ائر اإلسالم ، أال ترى أن الكرخي سماها سنة ثرم فسررها المؤكدة والواجب سواء ، خصوصًا ما كان من شع

 . 1/384بالواجب . بدائع الصنائع 

 . 5/236، المجموع  1/384، بدائع الصنائع  2/391بحر المذهب  (52)
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، فري كتراب  1/450( ومسلم ،  645، في كتاب األذان باب فضل الجماعة برقم )  2/131البخاري ،  (53)

 ( . 650لجماعة برقم ) المساجد باب فضل صالة ا
 . 1/384بدائع الصنائع  (54)

 . 5/244المجموع  (55)

 . 5/244المجموع  (56)

 . 3/106المحلى  (57)
 . 1/144بداية المجتهد  (58)

، كتررراب األذان بررراب األذان للمسرررافر إذا كرررانوا  2/321، والحرررديث أخرجررره البخررراري  5/245المجمررروع  (59)
، كتاب المساجد ومواضع الصالة باب مرن أحرق باإلمامرة بررقم )  1/465(، ومسلم  631جماعة برقم ) 

292/674 . ) 

 1/144بداية المجتهد  (60)

 مادة أمَّ  . 2/22لسان العرب  (61)
 . 1/548حاشية ابن عابدين  (62)

 . 1/549المصدر نفسه  (63)

بررن أحمررد األنصرراري ، أحكررام القرررآن للقرطبري الجررامع ألحكررام القررآن ألبرري عبرردهللا محمرد  2/33المغنري  (64)
 5/331، المجمروع  1/241م ، 1988 -هر  1408،  1لبنان ط  –القرطبي دار الكتب العلمية بيروت 

بيرروت،  -حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، تأليف: محمرد عرفره الدسروقي، دار النشرر: دار الفكرر  ، 
 . 3/225 : محمد عليش تحقيق

 (  85سورة آل عمران آية )  (65)
 ( . 45رة التوبة آية ) سو  (66)

 ( . 214باب الدليل على أن من مات على الكفر ال ينفعه عمل برقم )  1/196صحيح مسلم  (67)

 . 1/550، حاشية ابن عابدين  5/348، المجموع  2/23المغني  (68)

ي ، الهداية  شرح بداية المبترد  : لشريخ اإلسرالم برهران الردين أبري الحسرن علري برن أبر 2/54المغني  (69)
،  1/56( هرر مطبعرة مصرطفى الحلبري وأوالده بمصرر  593بكر بن عبردالجليل الرشرداني المرغينراني ت) 

 . 1/550، حاشية ابن عابدين   1/241أحكام القرآن للقرطبي 

( هررر مؤسسررة  354صررحيح ابررن حبرران  :محمررد بررن حبرران بررن أحمررد أبررو حرراتم التميمرري البسررتي ت )  (70)
 .  1/356( تحقيق شعيب األرناؤوط  2م ط )  1993 -هر  1414الرسالة بيروت سنة 

 . 1/185قال ابن حجر عنه: وإسناده ضعيف ، فتح الباري  (71)

، حاشرية الدسروقي  3/378، البحر الرائق  5/337، المجموع  1/242، أحكام القرآن  1/56الهداية  (72)
 . 1/550، حاشية ابن عابدين  3/230

( هر تحقيرق حبيرب الررحمن  211دالرزاق بن همام الصنعاني ت سنة ) مصنف عبدالرزاق : أبو بكر عب (73)
،  وفري صرحيح ابرن خزيمرة  أن عبردهللا  3/149هرر  1403، المكتب اإلسالمي ، سنة  2األعظمي ، ط 

بن مسعود كان إذا رأى النساء قال : ) أخروهن حيث جعلهن هللا ( محمد بن إسحاق برن خزيمرة أبرو بكرر 
( هررر تحقيررق محمررد مصررطفى األعظمرري ، المكتررب اإلسررالمي وبهامشرره  311)  السررلمي النيسررابوري ت
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م وقال األلباني : إسناده صحيح موقوف ، ويبدو أن في متنه سرقطًا  1970هر  1390تخريج األلباني ، 

. وقرال الزيلعرري : قلرت حرديث غريرب مرفوعررًا ، وهرو فري مصرنف عبرردالرزاق  3/99، صرحيح ابرن خزيمرة 
ود نصب الراية ألحاديرث الهدايرة ، مرع حاشرية األلمعري فري تخرريج الزيلعري لجمرال موقوف على ابن مسع

( هر تحقيق محمد عوامة ، الناشر مؤسسرة الريران  762الدين أبو محمد عبدهللا بن يوسف الزيلعي ت ) 
، وقرال ابرن حجرر : لرم أجرده مرفوعرًا وهرو  2/36م  1997 -هر  1418، سنة  1لبنان ط  ،  –بيروت 

الرزاق والطبرانري مرن ابرن مسرعود موقوفرًا الدرايرة فري تخرريج أحاديرث الهدايرة أحمرد برن علري برن عند عبد
( هر تحقيق السيد عبردهللا هاشرم اليمراني المردني ، دار المعرفرة ،  852حجر العسقالني أبو الفضل ت ) 

 .1/170بيروت 
( هررر تحقيررق محمررد فررؤاد  275سررنن ابررن ماجرره : محمررد بررن يزيررد أبررو عبرردهللا القزوينرري ، ت سررنة )  (74)

(  ، وقررال أحمررد الكنرراني : إسررناده ضررعيف  1081، برررقم )  1/343بيررروت،  –عبرردالباقي ، دار الفكررر 
لضعف علي بن زيد برن جردعان ، وعبردهللا برن محمرد العردوي مصرباح الزجاجرة : أحمرد برن أبري بكرر برن 

( هررر ، دار  1403، سررنة ) 2ط ( هررر تحقيررق محمررد المنتقررى الكشررناوي ،  840إسررماعيل الكنرراني ت ) 
 . 1/129بيروت  –العربية 

حاشرية ابرن  3/245، حاشرية الدسروقي  30/392، البحرر الرائرق  5/364، المجمروع  2/57المغني  (75)
واشترط الشافعية أن يكون أغلبهم يكرهونه أما إذا كرهه نصرفهم فأقرل فرإن ذلرك ال يرؤدي  1/559عابدين 

 . 5/364إلى كراهة إمامهم . المجموع 

 . 1/118، قال أحمد الكناني هذا إسناد صحيح رجاله ثقات مصباح الزجاجة  5/53صحيح ابن حبان  (76)

، حاشرية الدسروقي  3/398، البحر الرائرق  5/337، المجموع  1/243، أحكام القرآن  2/22المغني  (77)
 .  1/409فكر ، الفقه على المذاهب األربعة : تألبف عبدالرحمن الجزيري ، دار ال 3/241

 . 508،  7/507مجموع الفتاوى  (78)

، حاشية ابن عابدين  3/398، البحر الرائق  5/337، المجموع  1/43، أحكام القرآن  2/21المغني  (79)
 . 1/387، بدائع الصنائع  1/560

قال ابن حجر في التلخيص : أخرجه الدار قطني من حديث عثمان بن عبردالرحمن عرن عطراء عرن ابرن  (80)
ر ، وعثمران كذبره يحيرى برن معرين ، ومرن حرديث نرافع عنره وفيره خالرد برن إسرماعيل عرن العمرري بره عم

( هرر تحقيرق : السريد  852وخالد متروك . تلخيص الحبير : أحمد برن حجرر أبرو الفضرل العسرقالني ت ) 
 ،. 2/35م  1964هر  1384عبدهللا هاشم اليماني المدني ، الناشر : المدينة المنورة سنة الطبع 

 . 2/35قال ابن حجر منقطع ، تلخيص الحبير  (81)
مكتبرة دار  ، دار النشرر  أحمد بن الحسرين برن علري برن موسرى أبرو بكرر البيهقري سنن البيهقي الكبرى  (82)

(، 5088رقررم) 3/122 م(، تحقيررق : محمررد عبررد القررادر عطررا1994 -هررر 1414البرراز ،مكررة المكرمررة )
 –أبو نعيم أحمد بن عبد هللا األصبهاني ، دار الكتراب العربري ؤلف :الماألصفياء :  اتحلية األولياء وطبق

 . 1/309 هر (1405) 4بيروت ، ط

 . 3/241حاشية الدسوقي  (83)

 .  20سبق تخريجه ص (84)

البخاري مع الفتح ترأليف أحمرد برن علري برن حجرر العسرقالني الشرافعي . الناشرر : دار المعرفرة بيرروت  (85)
 ب إمامة المفتون والمبتدع.با 2/188هر(  1379سنة ) 

 المصادر
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 القرآن الكريم .-1
أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه اإلمام مالك ، ألبي بكر بن حسن -2

 لبنان . –، دار الفكر بيروت  2الكشناوي ، ط 

 االعتصام ، للعالمة أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي .-3

م البن تيمية تحقيق محمد اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحي-4
 هر . 1369، مطبعة السنة المحمدية ، القاهرة ،  2حامد الفقي ، ط 

 أنوار البروق في أنواع الفروق ، أحمد بن إدريس القرافي ، علم الكتاب .-5

البحر الرائق شرح كنز الدقائق، تأليف: زين الدين ابن نجيم الحنفي، دار -6
 .: الثانيةبيروت، الطبعة -النشر: دار المعرفة 

بحر المذهب في فروع مذهب اإلمام الشافعي ، للشيخ أبي المحاسن عبدالواحد -7
ياني ت سنة )  ( هر تحقيق وتعليق أحمد عزو عناية  502بن إسماعيل الرو 

 2002 -هر  1423لبنان    –بيروت  –، دار إحياء التراث  1الدمشقي ، ط 
 م .

الء الدين أبي بكر بن مسعود بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، تأليف ع-8
( هر تحقيق محمد عدنان ياسين ، بيروت  587الكاساني الحنفي ت سنة ) 

 مؤسسة التاج العربي .

بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، لإلمام أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد -9
 لبنان . –بن أحمد بن رشد القرطبي ، دار القلم ، بيروت 

 ي للخضري .تاريخ التشريع اإلسالم -10

تفسير القرآن العظيم ، تأليف إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو  -11
 هر( .1401الفداء ، دار الفكر ، بيروت )

( هر  852تلخيص الحبير أحمد بن حجر أبو الفضل العسقالني ت )  -12
ورة سنة تحقيق السيد عبدهللا هاشم اليماني المدني ، الناشر ، المدينة المن

 م  1964 -هر  1384الطبع 
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جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثًا من جوامع الكلم ، لإلمام  -13
الحافظ زين الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي 

 ( هر تحقيق د. ماهر ياسين فحل . 795الشهير بابن رجب ت سنة ) 

ي القرطبي ، دار الجامع ألحكام القرآن ألبي عبدهللا محمد بن أحمد األنصار  -14
 م . 1988 -هر  1408،  1لبنان ط  –الكتب العلمية بيروت 

تأليف محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي ، دار الجامع لصحيح البخاري  -15
، تحقيق : د. 3م( ط1987ه ر1407بيروت ) –النشر دار ابن كثير ،اليمامة 

 .مصطفى البغا

ار شرح تنوير األبصار في حاشية ابن عابدين : رد المحتار على الدر المخت -16
 1979 -هر  1399   2فقه مذهب اإلمام أبي حنيفة النعمان ، دار الفكر ط 

 م .

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، تأليف: محمد عرفه الدسوقي، دار  -17
 . بيروت، تحقيق: محمد عليش -النشر: دار الفكر 

بن عبد هللا حلية األولياء وطبقات األصفياء : المؤلف :أبو نعيم أحمد  -18
 . هر (1405) 4بيروت ، ط –األصبهاني ، دار الكتاب العربي 

الدراية في تخريج أحاديث الهداية ، أحمد بن علي بن حجر العسقالني أبو  -19
( هر تحقيق السيد عبدهللا هاشم اليماني المدني ، دار  852الفضل ت ) 

 المعرفة بيروت .

( هر  275زويني ت سنة ) سنن ابن ماجه محمد بن يزيد أبو عبدهللا الق -20
 بيروت . –تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ، دار الفكر 

 سنن البيهقي الكبرى أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي -21
م(، تحقيق : 1994 -هر 1414دار النشر  مكتبة دار الباز ،مكة المكرمة )

 محمد عبد القادر عطا

مد أبو حاتم التميمي البستي ت صحيح ابن حيان ، محمد بن حيان بن أح -22
 2م  ط  1993 -هر  1414( هر مؤسسة الرسالة بيروت سنة  354سنة ) 

 تحقيق شعيب األرناؤوط .
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تأليف مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري ، صحيح مسلم :  -23
 دار النشر  دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي 

. 

حيح ابن خزيمة محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي ص -24
( هر تحقيق محمد مصطفى األعظمي المكتب اإلسالمي  311النيسابوري ت ) 

 م . 1970 -هر  1390وبهامشه تخريج األلباني ، 

العبادة وآثارها النفسية واالجتماعية ، نظام الدين عبدالحميد ، مكتبة  -25
 بغداد . –القدس 

رح صحيح البخاري ، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل فتح الباري ش -26
( هر تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ومحب الدين  852العسقالني الشافعي ت ) 

 ( هر . 1379الخطيب سنة النشر ) 

 فتاوى السبكي ، تقي الدين علي بن عبدالكافي السبكي ، دار   المعارف . -27

 . الفتاوى الكبرى البن تيمية دار الكتب العلمية -28

 الفقه على المذاهب األربعة ، عبدالرحمن الجزيري ، دار الفكر . -29

قواعد األحكام في مصالح األنام أبو محمد عزالدين عبدالعزيز بن عبدالسالم  -30
(  660ابن أبي القاسم بن الحسن السلمي الملقب بسلطان العلماء ت سنة ) 

 –بيروت  – هر تحقيق محمود بن التالميد الشنقيطي ، الناشر دار المعارف
 لبنان .

كشاف القناع عن متن اإلقناع ، منصور بن يونس بن إدريس الباهوتي  -31
 راجعه وعلق عليه هالل مصيلحي ، دار الفكر .

 –لسان العرب محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري ، دار صادر  -32
 . 1بيروت ط 

ن شرف المجموع شرح المهذب ، تأليف اإلمام محي الدين أبي زكريا يحيى ب -33
( هر تحقيق وتعليق الشيخ عادل أحمد عبدالموجود ،  676النووي ت سنة ) 

الدكتور أحمد عيسى حسن المصراوي ، الدكتور حسين عبدالرحمن أحمد ، 
الدكتور محمد أحمد عبدهللا ، الدكتور مهدي سرور باسلوم ، الدكتور أحمد 

براهيم محمد محمد عبدالعال ، الدكتور بدوي علي محمد سيد ، الدكتور إ
 لبنان . –عبدالباقي ، منشورات محمد علي دار الكتب العلمية بيروت 
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 المحلى باآلثار ، علي بن أحمد بن سعد بن حزم ، دار الفكر . -34

مختار الصحاح ، للشيخ اإلمام محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي ،  -35
والعلوم  ضبط وتصحيح السيدة سميرة خلف المولى ، المركز العربي للثقافة

 لبنان . –بيروت 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج شرح الشيخ محمد الشربيني  -36
 لبنان . –الخطيب ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت 

المغني مع الشرح الكبير لموفق الدين أبي محمد عبدهللا بن أحمد بن محمد  -37
 لبنان . –وت بير  –( هر دار الكتاب العربي  620بن قدامة ت ) 

مصباح الزجاجة ، أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكناني ت            )  -38
( هر دار  1403، سنة )  2( هر تحقيق محمد المنتقى الكشناوي ط  840

 العربية بيروت .

(  211مصنف عبدالرزاق أبو بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني ت)  -39
( هر  1403سالمي سنة     ) المكتب اإل 2تحقيق حبيب الرحمن األعظمي ط 

. 

 2وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية الكويت ط :الموسوعة الفقهية الكويتية  -40
 . هر( طبع ذات السالسل الكويت1406،)

نصب الراية ألحاديث الهداية ، مع حاشية األلمعي في تخريج الزيلعي  -41
ق محمد ( هر تحقي762لجمال الدين أبي محمد عبدهللا بن يوسف الزيلعي ت)

عوامه الناشر ، مؤسسة السيد عبدهللا هاشم اليماني المدني ، دار المعرفة 
 بيروت .

الهداية شرح بداية المبتد  لشيخ اإلسالم برهان الدين أبي الحسن علي بن  -42
طبعة مصطفى ( هر م593أبي بكر بن عبدالجليل الرشداني المرغيناني ت )

 الحلبي وأوالده بمصر 

 


