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 نعمان سرحان عطية الراوي د. 
 

 دقمةتملا
 صلي على سيد الخلق اجمعين دمحم وعلى اله وصحبه وسلم.أالحمد هلل رب العالمين, و 

 ....اما بعد 
. وعر انااا منااا ل ااذ   ٔ): )ماان ياارد   بااه خياارا القااه  ااي الاادين النبااي منطلقااا ماان حااديث 

 خرة.المذاهب اللق اة العظامة التي استطاعت ان ترسم ل ذ  االمة طريق  الح ا  ي الدناا واآل
ة اللق اة العظامة ومن هذ  الثاروة االخاتال  و لى هذ  الثر إلذلك اخترت بحثا  ق اا يتعرض 

 اي الصاالة باين  ةوقا  علاى االختال اات اللق اا باا   اي العلام و اان اختااار  اللق ي بين هؤالء الج
الحنابلااة والفااا عاة وقااد اسااميت البحااث )مخاللااات الحنابلااة للفااا عاة  ااي الصااالة ماان خااال   تاااب 

 ةلاى حاااإالحارمين الجاويني )دراساة مقارناة , ولام اتعارض  ماملإلن ااة المطلب  ي درااة المذهب 
قد ذ رت ا  ي بحث سابق قد نفر  ي مجلة جامعة النيلين  اي  ينالجويني أل مامالحرمين اإل إمام

 السودان. 
وأذ اار  اااه مخاللااة الحنابلااة ثاام أذ اار ماان يااوا ق م  األو وقااد اتبعاات من جااا وهااو ايااراد القااو  

على هذا الرأ  من الصحابة والتابعين, ثم أذ ر مان ياوا ق م مان اال ماة االر عاة, وبعاد ذلاك أذ ار 
 ثم الترجاح. و ي مقدمت ا رأ  الفا عاة وادلت اة ل ذا القو , وبعد ذلك ايراد االقوا  االخرىاالدل

أماا المصااادر واالسااتدال  ب ااا  اااذ ر ال تاااب  ااامال او  ماار , وبعااد ذلااك أ تلااي بااذ ر الجاازء 
 والصلحة.

                                                           

الجام  الصحاح المختصر, تاليف ابي عبد  دمحم بن اسماعيل البخار , دار ابن  ثير, الامامة, بيروت,   ٔ)
, باب من يرد   به خيرا القه  ي ٜٖ/ٔ, الطبعة الثالثة, تحقيق: د. مصطلى ديب البغا ٜٚٛٔ – ٚٓٗٔ
أبي الحسين مسلم بن الحجاج القفير  الناسابور ,  :اليف , وصحاح مسلم, تٔٚ) -رقم الحديث-الدين

رقم - , باب الن ي عن المسالةٛٔٚ/ٕدمحم  ؤاد عبد الباقي  :دار إحااء التراث العر ي, بيروت, تحقيق
  .ٖٚٓٔ) -الحديث

 مخالفات الحنابمة لمشافعية في الصالة 
 من خالل كتاب نياية المطمب في دراية المذىب

 دراسة مقارنة الحرمين الجويني مامإل
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 أما الحديث  اذ ر الجزء والصلحة ثم الباب ورقم الحديث.
 .وقد قسمت البحث الى مبحثين

 : ما يتعلق بالصالة وهو خارج ا, و اه ثالث مسا ل.األو المبحث 
 ى: ح م تارك الصالة.األولالمسالة 

 المسالة الثاناة: ح م صالة الجماعة.
 المسالة الثالثة: اخر وقت المغرب.

 المبحث الثاني: ما يتعلق بالصالة وهو داخل ا, و اه ار   مسا ل.
  وع.ى: ح م الذ ر  ي الر األولالمسالة 

  ي الصالة والجلوس له. األو المسالة الثاناة: ح م التف د 
 القاعد. مامالمسالة الثالثة: صالة المامومين خلف اإل

 المسالة الرابعة: عدد مرات الر وع  ي  ل ر عة من صالة الخسو .
 ثم الخاتمة لما توصلت الاه من خال  البحث.

 ةا يتعلق بالصالة وهى خارجها: األولاملبحث 
 (1)حكم تارك الصالة: ىاألوللمسألة ا

اتلااق المساالمون علااى أن الصااالة واجبااة علااى  اال مساالم بااالر عاقاال طاااهر, أ   يااار ذ  
حاااض أو نلاااس, وال ذ  جنااون أو إ ماااء, وهااي عبااادة بدناااة محاااة ال تقباال الناابااة أصااال ,  ااال 

ون علاى أن اصح أن اصلي أحد عن أحد,  ما ال اصح أن اصوم أحاد عان أحاد, وأجما  المسالم
ماان جحااد وجااوب الصااالة,   ااو  ااا ر مرتااد, لثبااوت  رااايت ا باألدلااة القطعاااة ماان القاار ن والساانة 

 . ٕ)واإلجماع
 ل ن الخال  وق   ي ح م  ترك الصالة  سال او ت اونا او بال عذر على ثالثة اقوا .

 اقتل تارك الصالة  لرا. :األولالقول 

                                                           

ي, الحرمين عبد الملك بن عبد   بن يوسف الجوين إمامن ااة المطلب  ي درااة المذهب, تاليف: ينظر   ٔ)
م, دار المن اج للنفر ٕٚٓٓها/ ٕٛٗٔ, ٔها , تحقيق: أ.د. عبد العظام محمود الديب, طٛٚٗ-ٜٔٗ)

 .ٔ٘ٙ/ٕوالتوزي , الممل ة العر اة السعوداة, جدة, 

 .ٚٚ٘/ٔ , النافر دار الل ر سوريا دمفقٗاللقه االسالمي وأدلته تاليف: أ.د. وهبي الزحيلي, ط  ٕ)
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ب وعباد ه  بان مساعود وعباد ه  ابان عبااس به عمار بان الخطاا وقا ,  ٔ)أحمدهو مذهب و 
ومان  يار الصاحابة إساحا  بان راهوااه وعباد  بن جبل وجابر ابن عبد ه  وأبو الادرداء اومعاذ 

ه  ابن المبارك والنخعي والح ام بان عتيباة وأياوب الساتختااني وأباو داود الطاالساي وأباو ب ار ابان 
 . ٕ)م ه  تعالىأبي فيبة وزهير بن حرب و يرهم رحم 

 واحتجوا:

ہ  ہ  ھ    ھ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲   ژقوله تعالى:  -ٔ

   ﯁   ﮽  ﮾﮿ ﯀      . ٖ)ژ﮳  ﮴  ﮵﮶  ﮷  ﮸  ﮹ ﮺      ﮻  ﮼  
يتااء الز ااة  متاى   اباح قتل م وفرط  اي تخلااة سابيل م التوباة وهاي اإلساالم وأقاام الصاالة واز

 . ٗ)بقي على وجوب القتلترك الصالة متعمدا لم اات بفرط تخليته  

 ال يخلو من أن ا ون وجود هذ  األ عا  من م فارطا  اي "قا  صاحب اللباب  يجاب عنه:
زوا  القتاال عاان م أو ا ااون قبااو  ذلااك واالنقااااد ألماار   تعااالى  اااه هااو الفاارط دون وجااود اللعاال 

  أن ام لاو قبلاوا ومعلوم أن وجود التوباة مان الفارك فارط ال محالاة  اي زوا  القتال عان م وال خاال
أمر   تعالى  ي  عل الز اة والصالة ولم ا ن الوقت وقت صاالة وال وقات ز ااة أن ام مسالمون و 

 . ٘)"أن دماءهم محظورة
الفارك  و اين الرجال باين إن): اقاو   النباي سامعترا اقو  ابت جمعا  سى سلاان قأب نع -ٕ

 . ٙ) وال لر ترك الصالة
                                                           

بن قدامة  أحمدبن حنبل الفيباني, أبي دمحم عبد  بن  أحمد مامالمغني  ي  قه اإلينظر   ٔ)
الفرح الممت  على زاد  ,ٜٕٚ/ٕ ىاألولها, الطبعة  ٘ٓٗٔ بيروت, المقدسي, دار الل ر,

مصدر ال تاب: موق  الفيخ العثامين على ها , ٕٔٗٔالمستقن  تاليف: دمحم بن صالح بن دمحم العثامين )
 .ٕٔ/ٕ http://www.ibnothaimeen.com  اإلنترنت

دمحم بن علي بن دمحم الفو اني, دار  :نيل األوطار من أحاديث سيد األخاار فرح منتقى األخبار, تاليف  ٕ)
 .ٜٔ/ٕالجيل, بيروت 

 .ٜ :التوبة ااة  ٖ)
 بن قدامة المقدسي, دار الل ر, أحمدبن حنبل الفيباني, أبي دمحم عبد   بن  أحمد مامالمغني  ي  قه اإل  ٗ)

 .ٜٕٚ/ٕى األولها, الطبعة  ٘ٓٗٔبيروت, 
المحقق: د. دمحم  ال عبد العزيز  اللباب  ي الجم  بين السنة وال تاب, تاليف: علي بن ز ريا المنبجي,  ٘)

 -هاٗٔٗٔالطبعة: الثاناة,  لبنان / بيروت -سوريا / دمفق  -الدار الفاماة  -النافر: دار القلم  المراد
 .ٛ٘ٔ/ٔ مٜٜٗٔ

  .ٕٙ٘) -رقم الحديث- , باب باان اطال  اسم ال لر على من ترك الصالةٔٙ/ٔ ,مسلمصحاح   ٙ)
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 . ٔ)موجبات ال لر  ذا يد  على أن ترك الصالة من 

)الع د الذ  بيننا و يان م الصاالة  مان  عن عبد   بن بريدة عن أباه قا : قا  رسو     -ٖ
 . ٕ)تر  ا  قد  لر 

 . ٖ)يد  على أن ترك الصالة من موجبات ال لر هذا
ال تتر اي الصاالة متعمادا   ناه مان تارك الصاالة متعمادا ) :قاا  ن رساو    أعن أم أامن  -ٗ

 . ٗ) ت منه ذمة   ورسوله قد بر 
 . ٘)وهذا يد  على اباحة قتله

  ي  , ٙ)على التغلاظ الفديد لتارك الصالة األدلة: تحمل األو يجاب عما استد  به القو  
سباب المسلم  سو  ) :قا  رسو     :قا  مثل قوله علاه الصالة والسالم عن ابن مسعود 

 . ٚ) وقتاله  لر
اثنتان  اي النااس هماا ب ام  لار: الطعان  اي النساب »قا :  ن رسو    أ عن أبي هريرة  -

 . ٛ)«والنااحة على الميت
 إال  -وهو اعلمه-لاس من رجل ادعى لغير أباه » قا :  أن رسو     عن أبي ذر  -
 

                                                           

 .ٛٔ/ٕ ,نيل االوطار  ٔ)

الجام  الصحاح سنن الترمذ , تاليف: ابي عاسى دمحم بن عاس الترمذ , دار إحااء التراث العر ي,   ٕ)
 , وقا  ٕٕٔٙ) -ديثرقم الح-, باب ترك الصالة ٖٔ/٘دمحم فا ر و خرون  أحمدبيروت, تحقيق: 

سنن ابن ماجه تاليف: دمحم بن يزيد أبو عبد  القزويني تحقيق: دمحم  الترمذ  حديث حسن صحاح  ريب,
 -رقم الحديث -, باب ما جاء  امن ترك الصالةٕٖٗ/ٔ بيروت – ؤاد عبد الباقي النافر: دار الل ر 

(ٜٔٓٚ.  

 .ٛٔ/ٕنيل االوطار   ٖ)
القاهرة  –بن حنبل أبو عبد  الفيباني النافر: مؤسسة قرطبة  أحمدنبل تاليف: بن ح أحمد مام  مسند اإلٗ)

 , قا  فعيب االرنؤوط: ٕٗٓٗٚ) -رقم الحديث– ٕٔٗ/ٙاألحاديث مذيلة باح ام فعيب األرنؤوط علي ا 
 إسناد  اعيف النقطاعه م حو  وهو الفامي لم اسم  من أم أامن.

 .ٜٕٚ/ٕالمغني   ٘)

 .ٓٙ/ٕم  ٕٗٓٓعمان,  -.ٖط  محمود عبد اللطيف عوااة :تاليف ,الصالة ألح امينظر:   ٙ)
 , صحاح مسلم ٜٚٙ٘)  -رقم الحديث-, باب ما ين ى من السباب واللعن ٕٕٚٗ/ ٘ ,صحاح البخار    ٚ)

  .ٖٓ) -رقم الحديث -« سباب المسلم  سو  وقتاله  لر»  باان قو  النبي, باب ٚ٘/ٔ
 -رقم الحديث– والنااحة على الميت على الطعن  ي النسب اسم ال لر ال اط, باب ٛ٘/ٔ ,صحاح مسلم  ٛ)

(ٕٖٙ.  
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 . ٔ)« لر ومن ادعى قوما لاس له  ي م نسب  ليتبوأ معقد  من النار   
 ْلَيْجاِز باه, ومان لام يجاد َ ْلُياْثِن,  ا ن  جادعطاي عطااء  و أ من »قا :  أن النبي  عن جابر  -

 . ٕ)«من أثنى  قد ف ر, ومن  تم  قد  لر 
: )أريااات الناااار  ااا ذا أ ثااار أهل اااا النسااااء عااان ابااان عبااااس رااااي   عن ماااا قاااا : قاااا  النباااي  -

حااداهن ا لارن . قياال أا لارن باااهلل   قاا : )ا لاارن العفاير وا لاارن اإلحساان لااو أحسانت إلااى إ
 . ٖ)الدهر ثم رأت منك في ا قالت ما رأيت منك خير قط 

 قتا  المسلم والطعن  ي النسب والنااحة علاى الميات  الصالة: ألح امقا  صاحب الجام  
حسااانه هااي بااال فااك  واّدعاااء الفااخص لغياار أباااه و تمااان العطاااء وجحااود الماارأة  ااال زوج ااا واز

وماا إطاال  ال لار علي اا إال لمجارد التغلااظ الفاديد معاٍص  حسب ولاست أ عاال  ُتخرج من الملة, 
 . ٗ)علي ا. وقد اسُتعملت للظة ال لر هنا بمعناها اللغو  وتعني الّستر والغطاء

 ال ا لر تار  ا, وانما احبس واارب حتى اصلي وال اقتل. القول الثاني:
 . ٘)و  ذا قا  الحنلاة

 واحتجوا: 
)ال احااال دم امااار  مسااالم افااا د أن ال إلاااه إال   : قاااا : قاااا  رساااو     عااان عباااد    -ٔ

وأنااااي رساااااو    إال ب حااااادل ثاااااالث الااااانلس باااااالنلس والثياااااب الزاناااااي والملاااااار  لديناااااه التاااااارك 
 . ٙ)للجماعة 

                                                           

, ٚ٘/ٔ , صحاح مسلم ٖٖٚٔ) -رقم الحديث-, باب نسبة الامن إلى إسماعيل ٕٜٕٔ/ٖ ,صحاح البخار    ٔ)
  .ٕٕٙ) -رقم الحديث–باب باان حا  ِإامان من َرِ َب عن أباه وهو اعلم 

 , وقا  الترمذ : هذا حديث ٖٕٗٓ) -رقم الحديث– ي المتفب  بما لم اعطه , ما جاء ٜٚٗ/ٗ ,الترمذ   ٕ)
  .٘ٔٛٗ) -رقم الحديث–, باب  ي ف ر المعرو  ٖٓٗ/ٗحسن  ريب, ابو داود, 

, ٖٖ/ٖ , صحاح مسلم ٜٕ) -رقم الحديث–, باب  لران العفير و لر بعد  لر ٜٔ/ٔ ,صحاح البخار    ٖ)
 , والللظ ٕٚٗٔ) -رقم الحديث - سو  من أمر الجنة والنار ي صالة ال باب ما عرض على النبي 

 للبخاري.

 .ٔٙ/ٕالجام  ألح ام الصالة   ٗ)
عبد  مجم  األن ر  ي فرح ملتقى األبحر تاليف:, ٚ٘ٔ/ٔاللباب  ي الجم  بين السنة وال تاب  :ينظر  ٘)

 ااته وأحاديثه خليل  جخر  :قتحقي ,ها ٛٚٓٔالرحمن بن دمحم بن سلامان ال ليبولي المدعو بفيخي زاد  )ت 
 .ٗٙٗ/ٔ, م لبنان/ بيروتٜٜٛٔ /هأٜٗٔعمران المنصور النافر دار ال تب العلماة سنة 

, باب قوله تعالى أن النلس بالنلس والعين بالعين واألنف باألنف واألذن باألذن ٕٕٔ٘/ٙ ,صحاح البخار    ٙ)
ن لم اح م بما أنز     اول ك هم الظالمون والسن بالسن والجروح قصاص  من تصد  به   و  لارة له وم

  .ٛٙٗٗ)  -رقم الحديث –, باب َما ُيَباُح ِبِه َدُم اْلُمْسِلِم ٙٓٔ/٘ , صحاح مسلم ٗٛٗٙ) -رقم الحديث –
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مان قاا  ال إلاه إال   و لار » اقاو :  قا : سامعت رساو     عن أبى مالك عن أباه  -ٕ
 . ٔ)«به على   بما اعبد من دون   حرم ماله ودمه وحسا

 ا لر تار  ا اال انه اقتل حدا. ال القو  الثالث:
 . ٖ), والفا عاة ٕ)وقا  به المال اة

 بعدم ت لير تارك الصالة ت اونا او  سال. واحتجوا:
 .  ٗ)ژ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےژ قوله تعالى:  -ٔ
خمااس صاالوات  تااب ن   علااى » اقااو : قااا : ساامعت رسااو     عبااادة باان الصااامت  -ٕ

العباد, من أتى ب ن لم اااِّ  مان ن فاي ا  اساتخلا ا  بحق ان,  اان لاه عناد   ع اد أن ُيدخلاه 
ن فاء  َلر له  . ٘)«الجنة, ومن لم اات ب ن  لاس له عند   ع د, إن فاء عذبه, واز

ياوم القااماة مان  إن أو  ماا احاساب باه العباد: » قاا : قاا  رساو     وعن أبي هريرة  -ٖ
ن  سدت,  قد خاب وخسر,  ا ن اناتقص مان  عمله صالته,   ن صلحت,  قد أ لح وأنجح, واز

: انظروا هل لعبد  مان تطاوع,  ا مال ب اا ماا اناتقص -عز وجل- رياته فيء, قا  الرب 
 . ٙ)«من اللرياة   ثم ت ون سا ر أعماله على هذا

قاا : " قاا  رساو   باادة بان الصاامت من ا ما رو  عن ع وهناك عمومات تؤيد هذا القو  -
ا عبد  ورسوله وأن عاسى عبد  ه   من ف د أن ال إله إال ه  وحد  ال فريك له وأن محمد 

                                                           

 -رقم الحديث -, باب األمر بقتا  الناس حتى اقولوا ال إله إال   دمحم رسو    ٜٖ/ٔ ,صحاح البخار    ٔ)
(ٖٜٔ.  

دمحم العر ي القرو , النافر دار ال تب العلماة,  الخالصة اللق اة على مذهب السادة المال اة, تاليف:  ٕ)
 .ٓ٘بيروت

 .ٛ٘ٗ/ٕٔتاليف: العالمة أبو الحسن الماوردل دار النفر / دار الل ر ا بيروت  ,ال بير     الحاو ٖ)

 .ٛٗسورة النساء ااه   ٗ)

مان بن األفعث السجستاني, دار الل ر, تحقيق: دمحم محي الدين سنن أبي داود, تاليف: ابي داود سلا  ٘)
بن  أحمد , سنن البي قي ال برل, ابي ب ر ٕٕٗٔ) -رقم الحديث -, باب ِ اَمْن َلْم ُيوِترٖٗ٘/ٔعبدالحميد 

ها, تحقيق: دمحم عبدالقادر ٗٔٗٔالحسين بن علي بن موسى البي قي, م تبة دار ابن الباز, م ة الم رمة, 
 , صحاح ابن حبان بترتيب ابن بلبان, ٖٚ٘ٔ) -رقم الحديث –, باب  را ض الخمس ٖٔٙ/ٔعطا 

, الطبعة ٖٜٜٔ-ٗٔٗٔالتمامي, مؤسسة الرسالة, بيروت,  أحمدتاليف: أبي حاتم دمحم بن حبان بن 
  .ٕٚٔٗ) -رقم الحديث –, باب الوتر ٗٚٔ/ٙالثاناة, تحقيق: فعيب األرناؤوط 

  ٖٔٗ) -رقم الحديث –ما جاء أن أو  ما احاسب به العبد يوم القاامة الصالة , باب ٜٕٙ/ٕ ,الترمذ   ٙ)
 وقا  الترمذ : حديث حسن  ريب
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ه  و لمتااه ألقاهااا إلااى مااريم وروح منااه والجنااة والنااار حااق أدخلااه ه  الجنااة علااى مااا  ااان ماان 
 . ٔ)العمل" متلق علاه

قا  ومعااذ ردالاه علاى الرحال: ااا معااذ قاا : لبااك ااا  النبي : " أن وعن أنس بن مالك  -
ا عبد  ورسوله  رسو  ه  وسعداك ثالث ا ثم قا : ما من عبد اف د أن ال إله إال ه  وأن محمد 
إال حرمه ه  على الناار قاا : ااا رساو  ه  أ اال أخبار ب اا النااس  استبفاروا قاا : إذن يت لاوا 

عند موته تاثم ا أ  خو  ا من اإلثم بترك الخبر به" متلق علاه اخبر ب ا معاذ 
(ٕ . 

: ل ااال نباااي دعاااوة مساااتجابة  تعجااال  ااال نباااي قاااا : " قاااا  رساااو  ه   وعااان أباااي هريااارة  -
ني اختباات دعاوتي فالاعة ألمتاي ياوم القااماة   اي نا لاة إن فااء ه  مان ماات مان  دعوته واز

 . ٖ)أمتي ال افرك باَّلل  في  ا"
 رجيح:الت

من خال  عرض ادلة االقوا  الثالثة نميل الاى تارجاح القاو  الثااني القا ال بعادم  لار تاارك 
الصالة وانما هي معصاة السق صاحب ا واما االدلة التي تبين ان تارك الصالة  ا را   ي تحمال 

قااو  ال بادلااةعلااى التفااديد والتغلاااض  مااا ذ اار سااابقا, وامااا القتاال سااواء  لاارا او حاادا   ااو معااارض 
 الثاني التي تبين حرمة دم من قا  ال اله اال   وان دمحما رسو   . و  اعلم.

 (4)حكم صالة الجماعة: المسألة الثانية
ال خال  بين العلماء  ي مفروعاة صاالة الجماعاة إال ان ام اختللاوا  اي ح م اا لمان سام  

 لى ثالثة أقوا .إالنداء 
 ان ا  رض عين. :األو القو  

                                                           

 , ٕٕٖ٘) -رقم الحديث-, باب قوله: } اا أهل ال تاب ال تغلوا  ي دين م... { ٕٚٙٔ/ٖ ,صحاح البخار    ٔ)
رقم  -الجنة وحرم على النار, باب من لقى   باإلامان وهو  ير فاك  اه دخل ٕٗ/ٔصحاح مسلم 

  .ٜٗٔ) -الحديث
 , ٕٛٔ)-رقم الحديث–, باب من خص بالعلم قوما دون قوم  راهاة أن ال ال موا ٜ٘/ٔ ,صحاح البخار    ٕ)

رقم –, باب من لقى   باإلامان وهو  ير فاك  اه دخل الجنة وحرم على النار ٗ/ٔ ,صحاح مسلم
  .ٚ٘ٔ) -الحديث

, ٔٔٔ/ٔ , صحاح مسلم ٖٗٓٙ) -رقم الحديث–, باب ل ل نبي دعوة مستجابة ٚٙ/ٛ ,صحاح البخار    ٖ) 
 .  والللظ لهٕٔ٘) -رقم الحديث–دعوة الفلاعة ألمته  ي باب اختباء النب

 .ٖٗٙ/ٕن ااة المطلب, ينظر   ٗ)



 49  
 

 نعمان سرحان عطية الراوي د.          م اإلسالمية  مجمة العمو        مخالفات الحنابمة لمشافعية في الصالة
 (          8( السنة )33العدد )      من خالل كتاب نياية المطمب في دراية

 دراسة مقارنة الحرمين الجويني مامإل المذىب
 

اثناين مان  باار  وهو قاو  , ٕ), وابو ثوروهو قو  عطاء واألوزاعي , ٔ)مذهب الحنابلةوهذا 
المتم نين  ي اللقه والحديث وهما أبو ب ر ابن خزيمة وابن المنذر قا  الرا عي وقيل اناه  الفا عاة

 . ٖ)قو  للفا عي
 جوا:تواح
 : ىتعال قوله -ٔ

 . ٗ)ژٱ  ٻ          ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ژ 
أمر بالصاالة  اي الجماعاة  اي فادة الخاو , ثام أعااد هاذا األمار سابحانه  -عز وجل- اهلل 

ماارة ثاناااة  ااي حااق الطا لااة الثاناااة,  لااو  اناات الجماعااة ساانة ل ااان أولااى األعااذار بسااقوط ا عااذر 
ى,  ّد  ذلك علاى األولالخو , ولو  انت  رض  لااة ألسقط ا سبحانه عن الطا لة الثاناة بلعل 

 . ٘)اعة  رض على األعاانأن الجم
 .  ٙ)ژڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻژ قا :  -ٕ

 . ٚ)بالصالة م  جماعة المصلين واألمر اقتاي الوجوب -عز وجل- قد أمر   

ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ        پ  پ  حس  خس  مس  حص  مص  جض  حض  خض  مض  حط   ژ  -ٖ

 . ٛ)ژڀ   ڀ  ڀ   

الجماعاااة باااان حاااا  بيناااه و اااين   قاااد عاقاااب سااابحانه مااان لااام يجاااب الاااداعي إلاااى الصاااالة مااا 
 . ٜ)السجود يوم القاامة

                                                           

علي بن حنبل, تاليف أبي الحسن  أحمد ماماإلنصا   ي معر ة الراجح من الخال  على مذهب اإل :ينظر  ٔ)
, الفرح ٓٚٔ/ٔدمحم حامد اللقي  :دار النفر, دار احااء التراث العر ي, بيروت, تحقيق رداو ,مسلامان ال

بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي, أبو  أحمدعبد الرحمن بن دمحم بن  تاليف: ال بير على متن المقن 
 .ٕ/ٕ ي للنفر والتوز دار ال تاب العر ي : النافر  هإٛٙاللرج, فمس الدين )المتو ى: 

 .ٕ/ٕ ,الفرح ال بير  ٕ)
 .ٗٛٔ/ٗ ,أبي ز ريا النوو , دار النفر, دار الل ر, بيروت :المجموع, تاليف :ينظر  ٖ)

 .ٕٓٔ :سورة النساء ااة  ٗ)
بن علي اسعيد , تاليف: صالة الجماعة.. مل وم, و اا ل, وأح ام, و وا د, و داب  ي اوء ال تاب والسنة  ٘)

 .ٗ/ٔالقحطاني 

 .ٖٗسورة البقرة, اآلاة   ٙ)
 .ٗ/ٔصالة الجماعة .. مل وم, و اا ل, وأح ام, و وا د, و داب  ي اوء ال تاب والسنة   ٚ)

 .ٖٗ-ٕٗ  سورة القلم اآلاة ٛ)
 .٘/ٔصالة الجماعة .. مل وم, و اا ل, وأح ام, و وا د, و داب  ي اوء ال تاب والسنة   ٜ)
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 ي نلر مان قاومي,  اقمناا عناد  عفارين ليلاة  قا : أتيت النبي  عن مالك بن الحويرث  -ٗ
ارجعاااوا   وناااوا  اااي م, وعلِّماااوهم, )لماااا رأل فاااوقنا إلاااى أهاليناااا قاااا :   -و اااان رحاماااا  ر اقاااا   -

 .  ٔ) , وليؤم م أ بر موصلُّوا,   ذا حارت الصالة  ليؤذن ل م أحد م

 . ٕ)أمر بصالة الجماعة, واألمر اقتاي الوجوب  النبي 

إن أثقاال صااالة علااى المنااا قين صااالة العفااااء ) قااا  رساااو     :قااا  أبااي هرياارة عاان  -٘
وصالة اللجر ولو اعلماون ماا  ي اا ألتوهماا ولاو حباوا ولقاد هممات أن  مار بالصاالة  تقاام ثام 

م انطلق معاي برجاا  مع ام حازم مان حطاب إلاى قاوم ال افا دون  مر رجال  اصلي بالناس ث
  . ٖ) الصالة  احر  علي م بيوت م بالنار

والحااديث اسااتد  بااه القااا لون بوجااوب صااالة الجماعااة ألن ااا لااو  اناات ساانة لاام ي اادد تار  ااا "
 . ٗ)"بالتحريق ولو  انت  رض  لااة ل انت قا مة بالرسو  صلى ه  علاه و له وسلم ومن معه

رجااال أعمااى  قاااا  اااا رساااو    إنااه لااااس لااي قا اااد  أتاااى النبااي  ):قااا  عاان أبااي هريااارة  -ٙ
أن يرخص له  اصلي  ي بيتاه  ارخص لاه  لماا ولاي  اقودني إلى المسجد  سا  رسو    

 . ٘) دعا   قا  هل تسم  النداء بالصالة    قا  نعم قا   اجب
 . ٙ)نداء اذا  نت تسمعهجب الأ لألعمىلو لم ت ن الجماعة  راا لما قا  

مااان سااار  أن يلقاااى    ااادا مسااالما  لاحاااا ظ علاااى هاااؤالء  :)قاااا  بااان مساااعود عااان عباااد   -ٚ
ن اان ماان سانن ال اادل ولااو الصالوات حيااث يناادل ب اان  اا ن   فارع لنبااا م   ساانن ال ادل واز

 أن م صليتم  اي بياوت م  ماا اصالي هاذا المتخلاف  اي بيتاه لتار تم سانة نباا م ولاو تار تم سانة
نبا م لاللتم وما من رجل يتط ر  احسن الط ور ثم اعمد إلاى مساجد مان هاذ  المسااجد إال 
 تب   له ب ل خطوة يخطوها حسنة وير عه ب ا درجة واحط عنه ب اا ساي ة ولقاد رأيتناا وماا 
 يتخلف عن ا إال منا ق معلوم النلا  ولقد  ان الرجل يؤتى به ي ادل بين الرجلين حتى اقام 

 
                                                           

 , وصحاح ٕٛٙ) -رقم الحديث- قا  يؤذن  ي السلر مؤذن واحد , باب منٕٛٔ/ٔ صحاح البخار    ٔ)
  .ٗٚٙ) –رقم الحديث- ةمام, باب من أحق باإل٘ٙٗ/ٔمسلم

 .٘/ٔصالة الجماعة .. مل وم, و اا ل, وأح ام, و وا د, و داب  ي اوء ال تاب والسنة   ٕ)
, باب ٔ٘ٗ/ٔ حاح مسلم , صٛٔٙ) -رقم الحديث–, باب وجوب صالة الجماعة ٖٕٔ/ٔصحاح البخار    ٖ)

 والللظ له.  .ٔ٘ٙ) -رقم الحديث-  ال صالة الجماعة و اان التفديد  ي التخلف عن ا
 .ٕٓ٘/٘نيل االوطار   ٗ)
  .ٖ٘ٙ) -الحديث رقم -باب يجب إتاان المسجد على من سم  النداء, ٕ٘ٗ/ٔصحاح مسلم   ٘)
 .ٕٗ٘/٘ينظر نيل االوطار   ٙ)
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 . ٔ)  ي الصف

 . ٕ)لو لم ت ن الجماعة  رض لما وقف الرجل المريض بين الرجلين  ي الصف

مااا ماان ثالثااة  ااي قريااة وال باادو ال  ) اقااو : , قااا : ساامعت رسااو    عاان أبااى الاادرداء  -ٛ
جماعاة   نماا اا ال الاذ ب القاصااة علي م الفاطان  علاك بال تقام  ي م الصالة إال قد استحوذ

 . ٖ) ب: اعنى بالجماعة الصالة  ي الجماعةزا دة: قا  السا قا   
قامااة   وجااه االسااتدال  انااه اخباار باسااتحواذ الفاااطان علااي م بتاارك الجماعااة التااي فااعارها األذان, واز

الصالة, ولو  انت الجماعة ندبا  يخير الرجل بين  عل ا وتر  ا لما استحوذ الفاطان علاى تار  اا 
 . ٗ)وتارك فعارها
  لااة.ان ا  رض  القو  الثاني:

 أباااو العباااس بااانماان م صااحاب الفاااا عي أوقاااا  بااه بعاااض   ٘)وهااو ماااا نااص علااااه الفااا عي
ومن الصحابة ابن مسعود , وأصحاب الحديث, وبه قا  عطاء ,سريج

(ٙ . 
 واحتجوا:

 .األو بما ورد من ادلة القو   -ٔ
وان ااا لااو  اناات  اارض عااين لمااا تر  ااا وجعاال رجااال يااؤم الصااالة وهااو يااذهب احاار  علااي م   -ٕ

 . ٚ)األو  ي القو   ت م  ما  ي حديث أبي هريرة بيو 

                                                           

  .ٗ٘ٙ) -رقم الحديث–ة الجماعة من سنن ال دل باب صال, ٖ٘ٗ/ٔصحاح مسلم   ٔ)
 .ٕ٘٘/ ٘نيل االوطار  :ينظر  ٕ)
سعيد  :تحقيق وتعليق  ا هٕ٘ٚ )تللحا ظ ابي داود سلامان بن االفعث السجستاني تاليف:  سنن ابي داود  ٖ)

) -م الحديثرق–, باب  ي التفديد  ي ترك الجماعة ٔٛٔ/ٔ دار الل ر للطباعة والنفر والتوزي  دمحم اللحام
عبد الغلار  د. تحقيق: ,بن فعيب أبو عبد الرحمن النسا ي أحمد: , تاليفسنن النسا ي ال برل  , ٚٗ٘

 –النافر: دار ال تب العلماة  ,ٜٜٔٔ –ٔٔٗٔى, األولالطبعة  ,سلامان البندار , سيد  سرو  حسن
 عبد  أبو عبد  بن دمحم :ف, تاليالصحاحين على المستدرك, باب التفديد ترك الجماعة, ٔٗٗ/ٕ بيروت
 دار: النافر, ٜٜٓٔ –ٔٔٗٔ ى,األول الطبعة ,عطا القادر عبد مصطلى: تحقيق ,الناسابور   الحا م
  وقا  الحا م صحاح االسناد ولم ٜٓٓ) -رقم الحديث –, باب التامين ٖٖ٘/ٔ بيروت – العلماة ال تب

 يخرجا .

 .ٚٛ/ٔ تاب الصالة البن القام,   ٗ)
 ة.مامالفا عي اإل مام. ذ ر  النوو  نقال عن  تاب اإلٗٛٔ/ٗالمجموع,  :ينظر  ٘)
 .ٕٛٔ/ٗ, المجموع, ٚٚٙ/ٕالحاو  ال بير,  :ينظر  ٙ)
 .األو تم تخريجه  ي القو    ٚ)
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 ان ا سنة مؤ دة. القو  الثالث:
 . ٕ), وبعض الفا عاة من م ابو حامد الغزالي ٔ)وقا  به الحنلاة

 واحتجوا:
صااحاب القااولين السااابقين وحملااوا االماار والتفااديد  ااي الحاااور للجماعااة ان ااا أبمااا احااتج بااه  -ٔ

 . ٖ)مراد  وردت مورد الزجر وان حقاقته  ير
واذا قلنا بلرااة صالة الجماعة هذا يدعونا الى القو  بتعارض االدلة, والجم  باين االدلاة 
 اولاااى, والمعلاااوم  اااي أصاااو  اللقاااه اعماااا  الااادليلين خيااار مااان اعماااا  احااادهما واهماااا  االخااار وهناااا

 . ٗ)باإلم ان الجم  بين ما ذ ر من أدلة و ين ما سيذ ر

اللااذ بسااب   )صااالة الجماعااة تلااال صااالة :ا قاا     أن رسااو   عاان عبااد   باان عماار -ٕ
 . ٘)وعفرين درجة 

قااالوا: .  أفااهد  ااالن)  قااا  الصابح يومااا  قاا  صاالى بنااا رساو     عان أبااي بان  عااب -ٖ
 علااى المنااا قين أثقاال الصاالوات إن هاااتين الصااالتين) قااا . الا قااالو .  أفاااهد  ااالن). َقاااَ  ال

ن الصاااف  علاااى الر اااب حباااوا ولاااو ألتيتموهماااا  ي ماااا تعلماااون ماااا  علاااى مثااال صاااف األو واز
نو  البتاادرتمو   ااايلته علمااتم مااا المال  ااة ولااو  ماان صااالته ز ااىأ الرجاال ماا  الرجاال صااالة از

إلااااى      ااااو أحااااب ومااااا  ثاااار ماااا  الرجاااال صااااالته ز ااااى ماااانأ الاااارجلين وصااااالته ماااا  وحااااد 
 . ٙ) تعالى

صاااالة أبعااادهم  ابعااادهم أعظااام النااااس أجااارا   اااي ال) قاااا : قاااا  النباااي  عااان أباااي موساااى  -ٗ
 أعظااام أجااارا  مااان الاااذ  اصااالي ثااام ماااامممفاااى, والاااذ  ينتظااار الصاااالة حتاااى اصااالي ا مااا  اإل

 . ٚ) ينام
                                                           

 .ٕٕ٘/ٔاللباب  ي الجم  بين السنة وال تاب,   ٔ)

 .4/585ينظر: المجموع،  (2)

 .ٙ٘ٔ/ٖ, الجام  ألح ام الصالةينظر:   ٖ)
 .ٚ٘ٔ/ٖينظر: الجام  ألح ام الصالة,   ٗ)
, ٓ٘ٗ/ٔ , صحاح مسلم, ٜٔٙ) -رقم الحديث -, باب وجوب صالة الجماعةٖٕٔ/ٔصحاح البخار ,   ٘)

 (، واللفظ للبخاري.656)-رقم الحديث -باب فضل صالة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها

 أحمدسنن البي قي ال برل, ابي ب ر  , ٗ٘٘) -الحديثرقم  -, باب  ال صالة الجماعةٕٔٚ/ٔ ,ابو داود  ٙ)
 ها, تحقيق: دمحم عبدٗٔٗٔبن الحسين بن علي بن موسى البي قي, م تبة دار ابن الباز, م ة الم رمة, ا

 (.4444) -رقم الحديث-، باب ما جاء في فضل صالة الجماعة 3/65، القادر عطا

, باب ٓٙٗ/ٔ , صحاح مسلم ٖٕٙ) -رقم الحديث-, باب صالة اللجر  ي جماعة ٖٖٔصحاح البخار    ٚ)
  .ٕٙٙ) -رقم الحديث– ال الخطا المساجد 
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حجاة الاوداع, قاا :  صالى بناا رساو   حججنا ما  رساو    )قا   عن يزيد بن األسود  -٘
   هااو  صااالة الصاابح أو اللجاار, قااا : ثاام انحاار  جالسااا  أو اسااتقبل الناااس بوج ااه,  اا ذا

ب مااا   اااتيباارجلين ماان وراء الناااس لاام اصاالاا ماا  الناااس  قااا : ا تااوني ب ااذين الاارجلين, قااا : 
ترعد  را ُص ما,  قا : ما منع ما أن تصلاا م  النااس  قااال: ااا رساو    إن اا قاد  ناا صالينا 

  لاصال ا ماام ي الرحا , قا :  ال تلعال, إذا صلى أحاد م  اي رحلاه ثام أدرك الصاالة ما  اإل
 . ٔ) معه,   ن ا له نا لة

جعااال صاااالة الجماعاااة أ اااال مااان  األو الحاااديث  "قاااا  صااااحب الجاااام  ألح اااام الصاااالة:
صااالة المنلاارد بخمااس وعفاارين ماارة,  لااو  اناات صااالة المنلاارد  ياار مقبولااة وال جااا زة لمااا قياال مااا 

لرجال ما  إن صاالة ا) :قيل, وهذا وااح الداللة على صحة صالة المنلرد. والحديث الثااني اقاو 
وال اقااا  هااذا القااو  لااو  اناات صااالة المنلاارد  ياار جااا زة, وهااذا  , ه وحااد الرجاال أز ااى ماان صااالت

الاذ  ينتظار الصاالة حتاى )ة المنلرد. والحديث الثالث اقاو  أااا  وااح الداللة على صحة صال
ن  اااعتبر صااالة الجماعااة أعظاام أجاارا  ماا  أعظاام أجاارا  ماان الااذ  اصاالي ثاام ينااا ماااماصاالي ا ماا  اإل

ال لما  انات هاذ  الم لااالة. أماا الحاديث الرابا  صالة المنلرد, وهذا اعني افترا  ما  ي األجر, واز
.  قولاه   ْلاصال ا معاه   ن اا لاه نا لاة ماامإذا صلى أحد م  ي رحله ثم أدرك الصالة ما  اإل) قوله 

صاالة المنلارد قاد  يادالن علاى أن     ْلاصلِّ ا معه   ن ا له نا لة)وقوله   صلى أحد م  ي رحلهإذا )
جماعة   ن صالة الجماعة ت ون نا لة, وهذا مان  مامُقِبلت,   ن صالها بعد ٍذ  ي المسجد م  اإل

أواااح الاادالالت علاااى صااحة صاااالة المنلاارد, إذ لاااو  اناات صاااالة الجماعااة واجباااة علاااه وصاااالُة 
لاااس الصااالة  ااي المنلاارد  يااَر مقبولااٍة العُتِباارت صااالة المسااجد هااي الصااالة الملرواااة المااؤداة و 

 . ٕ)"  الرحل, وهذا ظاهٌر جدا
 الترجيح:

, القا ل بان لى القو  الثالث انه هو الراجحإبعد عرض ادلة االقوا  الثالثة ومناقفت ا نميل 
 . و  اعلم.صالة الجماعة سنة مؤ دة

 
 

                                                           

-رقم الحديث- , البي قي ال برل, باب ما ا ون من ا نا لة ٓٔ٘ٚٔ) -رقم الحديث- ٔٙٔ/ٗ أحمد  ٔ)
 , وقا  ٜٕٔ)-رقم الحديث -, باب الرجل اصلي وحد  ثم يدرك الجماعةٕٗٗ/ٔ , الترمذ  ٖٓٙٗ)

   حديث حسن صحاح. الترمذ
 .ٛ٘ٔ/ٖالجام  ألح ام الصالة,   ٕ)
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 (1)خر وقت المغربآ: المسألة الثالثة
روب الفامس, إال ان الخاال  وقا  ال خال  باين العلمااء  اي دخاو  وقات المغارب وهاو بغا

 . ٕ) ي  خر وقت للمغرب وهو على قولين
  خر وقت للمغرب وهو بغروب الفلق األحمر. :األولالقول 

سااحا , وأبااو ثااور ٖ)وهااو رأ  الحنابلااة , وروااااة  ٘), وأصااحاب الاارأ  ٗ), وبااه قااا  الثااور , واز
 . ٚ), وبعض أصاب الفا عي ونقل انه قوله القدام ٙ)اعالة عن مالك

 واحتجوا:
 أنه أتا  سا ل اساله عن مواقيت الصالة   ) أبي موسى عن أباه عن رسو    عن  -ٔ

 لم يرد علاه في ا قا   اقام اللجر حين انفق اللجر والناس ال ا اد اعر  بعاا م بعااا  
ثم أمر   اقام باالظ ر حاين زالات الفامس والقا ال اقاو  قاد انتصاف الن اار وهاو  اان أعلام مان م ثام 
أماار   اقااام بالعصاار والفاامس مرتلعاااة ثاام أماار   اقااام بااالمغرب حاااين وقعاات الفاامس ثاام أماار   اقاااام 
العفاااء حااين  اااب الفاالق ثاام أخاار اللجاار ماان الغااد حتااى انصاار  من ااا والقا اال اقااو  قااد طلعاات 
الفمس أو  ادت ثم أخر الظ ر حتى  ان قريبا مان وقات العصار بااألمس ثام أخار العصار حتاى 

ل اقاو  قاد احماارت الفامس ثاام أخار المغارب حتااى  اان عناد سااقوط الفالق ثاام انصار  من اا والقا اا
 . ٛ) ثم أصبح  دعا السا ل  قا  الوقت بين هذين األو أخر العفاء حتى  ان ثلث الليل 

إذا صااليتم اللجاار   نااه وقاات  قااا  أن نبااي    :)راااي   عن مااا  باان عماارو  عاان عبااد -ٕ
صليتم الظ ر   نه وقت إلاى أن احاار العصار  ا ذا  ثم إذا األو إلى أن اطل  قرن الفمس 

                                                           

 .ٗٔ/ ٕن ااة المطلب,  ينظر  ٔ)

 .ٖٛٗ/ٔالفرح ال بير ألبن قدامة   ٕ)
, ٖٛٔ/ٔ دمحم أبو المقدسي قدامة بن   عبد: , تاليفحنبل بن أحمد المبجل ماماإل  قه  ي ال ا ي :ينظر  ٖ)

 .٘ٓٗ/ٔاللروع ألبن مللح 
 .ٖ/ٕي المغن :ينظر  ٗ)

دمحم بن دمحم بن محمود, أ مل الدين أبو عبد   ابن الفيخ فمس الدين  :تاليف العنااة فرح ال دااة :ينظر  ٘)
بدا   الصنا    ي , ٖٙ٘/ٔ ,دار الل ر: النافر  هاٙٛٚابن الفيخ جما  الدين الرومي البابرتي )المتو ى: 

, , الطبعة الثاناةٕٜٛٔل تاب العر ي, بيروت, عالء الدين ال اساني, دار ا :ترتيب الفرا  , تاليف
ٔ/ٖٙٗ. 

 ٜ٘ٔ/ٕبن عر ة الدسوقي المال ي  أحمدحافاة الدسوقي على الفرح ال بير, تاليف: دمحم بن ينظر:   ٙ)
 .ٜٕ/ٖينظر: المجموع   ٚ)
  .ٛٚٔ) –رقم الحديث  –, باب اوقات الصلوات الخمس ٜٕٗ/ٔصحاح مسلم   ٛ)
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صليتم العصر   نه وقت إلى أن تصلر الفمس   ذا صليتم المغرب   نه وقت إلى أن اساقط 
 . ٔ) الفلق   ذا صليتم العفاء   نه وقت إلى نصف الليل

ن او  وقااات صاااالة قاااا : قاااا  رساااو     باااى هريااارة أعااان  -ٖ : )ان للصاااالة اوال و خااارا, واز
ن او  وقااات صاااالة الظ ااا ر حاااين تااازو  الفااامس, و خااار وقااات حاااين يااادخل وقااات العصااار, واز

ن او  وقات المغارب حاين العصر حين يدخل ن  خر وقت ا حين تصالر الفامس, واز  وقت ا, واز
ن او  وقات العفااء ن  خار وقت اا حاين اغياب اال اق, واز االخارة حاين اغياب  تغرب الفامس, واز

ن  خر وقت ا حين ينتصف الليل, واز  ن  خر  ن او اال ق, واز وقت اللجر حين اطل  اللجر, واز
 . ٕ)وقت ا حين تطل  الفمس 

الصالة  قا : اقم  رجل  ساله عن مواقيت عن اباه قا : )اتى النبي  عن سلامان بن بريدة -ٗ
اللجر, ثم امر   اقام حاين زالات الفامس  صالى  معنا إن فاء  ,  امر بالال  اقام حين طل 

ى العصاار والفاامس باااااء مرتلعااة, ثاام اماار  بااالمغرب حااين وقاا   صاال الظ اار, ثاام اماار   اقااام
 ناور بااللجر, ثام  الفمس, ثم امر  بالعفاء  اقام حاين  ااب الفالق, ثام امار  مان الغاد حاجب

بالعصار  اقاام والفامس  خار وقت اا  او  ماا  انات,  امر  بالظ ر  ابرد وانعم ان يبرد, ثم امر 
لفاالق, ثاام اماار  بالعفاااء  اقااام حااين ذهااب ثلااث إلااى قبياال ان اغيااب ا ثاام اماار   اااخر المغاارب

الليل. ثم قا : اين السا ل عن مواقيت الصالة    قا  الرجل: أنا,  قا : مواقيت الصالة  ما 
 . ٖ)بين هذين 

 ااان اقااارأ  ااي المغااارب بسااورة األعااارا   ااي الااار عتين  أن رساااو    )عاان زيااد بااان ثاباات:  -٘
 . ٗ)  لتي ما

                                                           

  .ٗٚٔ)–رقم الحديث  -ب اوقات الصلوات الخمس, بإٙٗ/ٔصحاح مسلم   ٔ)
 . سنن الدارقطني ٔ٘ٔ) –رقم الحديث  –, باب ما جاء  ي مواقيت الصالة ٓٓٔ/ٔسنن الترمذ    ٕ)

  , قا  الدار قطني )هذا ال اصح مسندا .ٕٕ)–رقم الحديث  –ة جبرا يل إمام, باب ٕٕٙ/ٔ

 , وقا  ابو عاسى حديث ٕ٘ٔ) –رقم الحديث  –صالة باب ما جاء  ي مواقيت ال ,ٔٓٔ/ٔ ,سنن الترمذ   ٖ)
 حسن  ريب صحاح.

 . وقا  الحا م صحاح على فرط الفيخين ٙٙٛ) -رقم الحديث –, باب التامين ٖٕٖ/ٔالمستدرك للحا م   ٗ)
 السلمي ب ر أبو خزيمة بن إسحا  بن دمحم: , تاليفخزيمة ابن صحاحان لم ا ن  اه ارسا  ولم يخرجا . 

, ٜٓٚٔ – ٜٖٓٔ بيروت, - اإلسالمي الم تب: النافر األعظمي مصطلى دمحم. د: تحقيق,   الناسابور 
  .ٔٗ٘) -رقم الحديث -, باب اباحة قراءة السورة الواحدة  ي الر عتينٕٔٚ/ٔ
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, المغارب طاو  علاى  اد , الزماان طو  م  إال طول ا م  اءت اقر  ام ن وال"قا  الماورد : 
  يرها صالة تجم  إلى وألن ا, الملرواات  سا ر وقتين ذات ت ون  أن  جاز  رض صالة وألن ا
 . ٔ) العصر, وَ  الظ ر, إلي ا يجم  ما بوقت وقت ا يتصل أن  وجب

 . ٕ)ان للمغرب وقت واحد وهو حين تغيب الفمس القول الثاني:
 . ٗ), ومالك ٖ)قو  الفا عي  ي الجديد وهو
 واحتجوا:

)امنااي جبرياال علاااه السااالم عنااد البياات  :قااا  ان النبااي راااي   عن مااا اباان عباااس عاان  -ٔ
مثال الفارك, ثام صالى العصار حاين  يمن ماا حاين  اان اللا األو مارتين,  صالى الظ ار  اي 

م, ثاام صاالى ظلااه, ثاام صاالى المغاارب حااين وجباات الفاامس و طاار الصااا  مثاال يء ااان  اال فاا
الصااا م.  حااين  اااب الفاالق, ثاام صاالى اللجاار حااين باار  اللجاار وحاارم الطعااام علااى العفاااء

مس, ثام صالى العصار بااأل مثلاه, لوقات يءوصلى المرة الثاناة الظ ر حين  اان ظال  ال فا
, ثاام صاالى العفاااء األو المغاارب لوقتااه  مثلاااه, ثاام صاالى يءالعصاار حااين  ااان ظاال  اال فاا
صاالى الصابح حااين اساالرت االرض, ثام التلاات إلااى جبرياال  ثااماالخارة حااين ذهااب ثلاث اللياال, 

 . ٘)هذا وقت االنبااء من قبلك والوقت  اما بين هذين الوقتين   قا : اا دمحم,
عاان مرثااد باان عبااد   اليزنااي قااا : قاادم علينااا أبااو أيااوب  ازيااا وعقبااة باان عااامر يوم ااذ علااى  -ٕ

الة ااا عقباة    قاا : فاغلنا  قاا : مصر  اخر المغرب  قام إلينا أبو أيوب  قا : ما هذ  الصا
اصان  ه اذا سامعت رساو     أما و   ما  سى إال أن اظن الناس أنك رأيت رساو    

  : ما لم يؤخروا المغرب حتى افتبك النجوم يزا  أمتي بخير أو على اللطرة ال )اقو (ٙ . 

                                                           

 .ٓٗ/ٕالحاو  ال بير   ٔ)
)واقدر  , قا  الفيراز  ٜ٘ٔ/ٕ  حافاة الدسوقي, فروط ا تحصيل بعد بلعل ا اقدر ايق المغرب وقت)  ٕ)

بمقدار ما يتط ر واستر العورة ويؤذن واقام الصالة ويدخل  ي ا   ن أخر الدخو  عن هذا المغرب  الوقت
 .ٔٓٔ/ٔ  الم ذب الوقت أثم

, الحاو  ٕٜ/ٔ, ها, الطبعة الثاناةٖٜٖٔاألم, أبي عبد  دمحم بن إدريس الفا عي, دار المعر ة بيروت,   ٖ)
 .ٜٖ/ٕال بير 

 .ٜ٘ٔ/ٕقي, حافاة الدسو   ٗ)
, وقا  الترمذ : حديث  ٓٓٔ) –رقم الحديث  –, باب ما جاء  ي مواقيت الصالة ٜٜ/ٔسنن الترمذ ,   ٘)

 .حسن صحاح
رقم  –, باب مواقيت الصالة ٖٖٓ/ٔالمستدرك,  , ٖٖٕٗ٘) -رقم الحديث – ٛٔ٘/ٖٛ, أحمدمسند   ٙ)

 .لم يخرجا هذا حديث صحاح على فرط مسلم و  , وقا  الحا م: ٘ٛٙ) –الحديث
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 نعمان سرحان عطية الراوي د.          م اإلسالمية  مجمة العمو        مخالفات الحنابمة لمشافعية في الصالة
 (          8( السنة )33العدد )      من خالل كتاب نياية المطمب في دراية

 دراسة مقارنة الحرمين الجويني مامإل المذىب
 

 يجاب عن ىذه االحاديث:
 إحاادل وألن ااا, لمحتماا يءيجااوز مخاللت ااا بفاانصااوص صااحاحة ال  األو ان ادلااه القااو  "

  اان وقت اا متصاال  احادل صاالتي جما  وألن ااالصلوات   ان ل ا وقت متسا   ساا ر الصالوات, 
مغيب الفالق وقات الساتدامت ا   اان وقتاا ال  بوقت التي تجم  إلي ا  الظ ر والعصر والن ما قبل

قاااا   الختااااار و راهاااة التااااخير ولاااذلكوأحااااديث م محمولاااة علاااى االساااتحباب وا بتااادا  ا  ااااو  وقت اااا
أو  وقت ااا وأقاال أحوال ااا تا يااد  الخرقااي وال اسااتحب تاخيرهااا,  ااان االحاديااث  ي ااا تا يااد للعل ااا  ااي

أحاااديث م علااى أن ااا منسااوخة الن ااا  ااي  متعاراااة وجااب حماال االسااتحباب وان قاادر أن االحاديااث
 .  ٔ)"سخة لما قبل ا مما يخالل ابم ة وأحاديثنا بالمدينة متاخرة  ت ون نا أو   رض الصالة

 الترجيح:

والجااواب عاان ادلااة القااو  الثاااني  األو ماان خااال  عاارض أدلااة القااولين وصااحة ادلااة القااو  
 . و  أعلم., القا ل بان  خر وقت للمغرب وهو بغروب الفلق األحمراألو يتاح رجحان القو  

 ةا يتعلق بالصالة وهى داخلها :املبحث الثاني
 (2)حكم الذكر في الركوع: ىولاأل لة أالمس

 اختلف العلماء  ي ح م الذ ر  ي الر وع على قولين.
 الذ ر واجب. :األولالقول 

 . ٖ)أحمدوهو القو  المف ور عند 
 واحتج:

 . ٘). وال وجوب اال  ي الصالة  تعين  ي ا ٗ)قا  تعالى: )وسبحو  ب رة واصاال  -ٔ

 { قاا  لناا رساو    ح باسم ر اك العظاام} سب :عقبة بن عامر الج ني اقو  لما نزلتعن  -ٕ
 . ٙ) }سبح اسم ر ك األعلى{ قا  اجعلوها  ي سجود م :اجعلوها  ي ر وع م  لما نزلت

                                                           

 .ٗ/ٕالمغني,   ٔ)
 .ٛ٘ٔ/ٕن ااة المطلب, ينظر   ٕ)

 .ٖٕ٘/ٔينظر: ال ا ي  ي  قه ابن حنبل,   ٖ)
 .ٕٗاالحزاب ااة   ٗ)

 .ٕٔٚ/ٕنيل االوطار,   ٘)
 – ر وعه وسجود  يباب ما اقو  الرجل   ,ٕٖٗ/ٔ , ابو داود, ٓ٘ٗٚٔ) -الحديثرقم  – ٘٘ٔ/ٗ أحمد  ٙ)

ذ ر المرء بالتسباح هلل جل وعال  ي الر وع والسجود  ,ٕٓٔ/ٚح ابن حبان  , صحاٜٙٛ) -رقم الحديث
 . ٕٕ٘) -رقم الحديث– للمصلي  ي صالته
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 نعمان سرحان عطية الراوي د.          م اإلسالمية  مجمة العمو        مخالفات الحنابمة لمشافعية في الصالة
 (          8( السنة )33العدد )      من خالل كتاب نياية المطمب في دراية

 دراسة مقارنة الحرمين الجويني مامإل المذىب
 

  ان اقو   ي ر وعه سبحان ر ي العظاام  أنه صلى م  النبي )  بن الامانعن حذالة  -ٖ
 ا أتاى علاى  ااةو ي سجود  سبحان ر ي األعلى وما أتى على  ااة رحماة إال وقاف وساا  وما

 . ٔ) عذاب إال وقف وتعوذ
 الذ ر مستحب. القو  الثاني:

 . ٘)أحمد, والقو  المرجوح عند  ٗ), والمال اة ٖ)الحنلاة, و   ٕ)الفا عاةو  وهو قو 
 واحتجوا:

 دخاال المسااجد  ادخل رجاال  صاالى  ساالم علااى النبااي  : أن رسااو     عان أبااي هرياارة -ٔ
 صل .  رج  اصلي  ما صلى ثم جاء  سلم علاى النباي )ارج   صل   نك لم ت : رد وقا 

)ارج   صل   نك لم تصل . ثالثا  قا  والاذ  بعثاك باالحق ماا أحسان  يار   علمناي    : قا 
)إذا قماات إلااى الصااالة   باار ثاام اقاارأ مااا تاساار معااك ماان القااران ثاام ار اا  حتااى تطماا ن  : قااا 

جدا ثاام ار اا  حتااى تطماا ن جالسااا را عااا ثاام ار اا  حتااى تعتااد  قا مااا ثاام اسااجد حتااى تطماا ن سااا
 . ٙ)وا عل ذلك  ي صالتك  ل ا 

  ن النبي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص علمه واجبات الصالة ولام اعلماه هاذ  األذ اار ما  أناه علماه ) قا  الفو اني:
ت بيااارة اإلحااارام والقاااراءة  لاااو  انااات هاااذ  األذ اااار واجباااة لعلماااه إااهاااا ألن تااااخير البااااان عااان وقااات 

يجااااوز  ا ااااون تر ااااه لتعلامااااه داال علااااى أن األواماااار الااااواردة بمااااا زاد علااااى مااااا علمااااه الحاجااااة ال 
 . ٚ)لالستحباب ال للوجوب 

التارجاح: مان خاال  عارض ادلاة القاولين نمياال الاى تارجاح القاو  الثااني وهاو را  الجم ااور 
 بان التسباح والذ ر  ي الر وع احمل على االستحباب ال الوجوب. و  اعلم.

                                                           

قا  أبو عاسى وهذا  , ٕٕٙ) -رقم الحديث – جاء  ي التسباح  ي الر وع والسجود باب ما, ٛٗ/ٕالترمذ    ٔ)
  .٘ٗٓٔ) -الحديثرقم  – باب الذ ر  ي الر وع, ٖٗ٘/ٕ, النسا ي حديث حسن صحاح

 .ٕٔٗ/ٖ, المجموع ٕٕٚ/ٕينظر: الحاو  ال بير   ٕ)
 .ٜٖٓ/ٕينظر: بدا   الصنا     ٖ)
 .ٜٓٔ/ٔينظر: الثمر الداني   ٗ)

 .ٜٗٙ/ٔينظر: المغني   ٘)
 والماموم  ي الصلوات  ل ا  ي الحار والسلر وما مامباب وجوب القراءة لإل ,ٖٕٙ/ٔ البخار  صحاح   ٙ)

 ل  يباب وجوب قراءة اللاتحة   ,ٓٔ/ٕ , صحاح مسلم ٕٗٚ ) -رقم الحديث- ا تيج ر  ي ا وما يخ
نه إذا لم احسن اللاتحة وال أم نه تعلم ا قرأ ما تاسر له من  يرها   .ٜٔٔ) -رقم الحديث- ر عة واز

 .ٕٔٚ/ٕنيل االوطار   ٚ)



 59  
 

 نعمان سرحان عطية الراوي د.          م اإلسالمية  مجمة العمو        مخالفات الحنابمة لمشافعية في الصالة
 (          8( السنة )33العدد )      من خالل كتاب نياية المطمب في دراية

 دراسة مقارنة الحرمين الجويني مامإل المذىب
 

 (1)في الصالة والجموس لو األولحكم التشيد : ثانيةلة الأالمس
 اختلف العلماء  اه على قولين.

 : انه واجب.األو القو  
سحا , ثور وأبي, سعد الليث بن , وهو مح ي عن ٕ)أحمدوبه قا    . ٖ)واز

 واحتجوا:
ونحن فببة متقار ون  اقمنا عند  عفرين  قا : أتينا رسو     عن مالك بن الحويرث  -1

 يلااة  ظاان أنااا قااد افااتقنا إلااى أهلينااا سااالنا عماان تر نااا  ااي أهلنااا  اخبرنااا  و ااان رسااو    ل
رحامااا ر اقااا  قااا : )ارجعااوا إلااى أهلااا م  علمااوهم ومااروهم وصاالوا  مااا رأيتمااوني أصاالي  اا ذا 

 .  ٗ)حارت الصالة  ليؤذن أحد م وليؤم م أ بر م 
 علااه  ااي صااالته, ا  انااه تَفاا د  ااي   قااا  الماااورد : أنااه واجااب اسااتدالال بااان رسااو   

 . ٘)الصالة  اقتاى أن ا ون واجبا  التف د الثاني
 القو  الثاني: انه سنة.

 . ٛ), ومالك ٚ)أبو حنالة ,  ٙ)الفا عي وبه قا 
 واحتجوا:

قام  ي صالة الظ ر وعلااه جلاوس  لماا أتام ) عبد  بن بحينة األسد  أن رسو    عن      
ا بر  ي  ل سجدة وهو جالس قبل أن اسلم وسجدهما الناس معه م ان ما صالته سجد سجدتين 

 . )وعلاه جلوس  أ  قام إلى الثالثة والحا  أن علاه قعدة س ا عن ا. ٜ) نسي من الجلوس
 لو  ان التف د واجبا لما تر ه وسجد له للس و , والن  ل  عل تصح "قا  الماورد : 

 
                                                           

 .ٕٙ٘, ٕٗ٘, ٜٕٗ/ٕن ااة المطلب,  ينظر  ٔ)
 .ٓ٘ٔ/ٖينظر: االنصا    ٕ)
 .ٖٖٓ/ٕر: الحاو  ال بير ينظ  ٖ)
باب من س ا  ,ٖ٘ٗ/ٕ , البي قي ال برل ٛ٘ٙٔ) -رقم الحديث –, باب االذان ٔٗ٘/ٗصحاح ابن حبان   ٗ)

  .ٕٖٚٙ) -رقم الحديث –  ترك ر نا عاد إلى ما ترك حتى ااتي بالصالة على الترتيب
 .ٖٖٓ/ٕالحاو  ال بير ينظر:   ٘)
 .ٖٔٔ/ٔاار,  لااة االخٜٙٔ/ٔينظر: الم ذب   ٙ)
 , ٜٛٔ/ٕينظر: المبسوط للسرخسي   ٚ)

 .ٚٙٔ/ٔينظر: الثمر الداني   ٛ)
  .ٓٚ٘) -رقم الحديث – باب الس و  ي الصالة والسجود له, ٜٜٖ/ٔصحاح مسلم   ٜ)
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 نعمان سرحان عطية الراوي د.          م اإلسالمية  مجمة العمو        مخالفات الحنابمة لمشافعية في الصالة
 (          8( السنة )33العدد )      من خالل كتاب نياية المطمب في دراية

 دراسة مقارنة الحرمين الجويني مامإل المذىب
 

 . ٔ)"دالصالة بتر ه ناساا تصح الصالة به عاما
التااارجاح: بعاااد عااارض دلااااال القاااولين يتااااح رجحاااان قاااو  الجم اااور وهاااو القاااو  الثااااني ان 

 والجلوس له سنة. و  اعلم. األو التف د 
 (2)القاعد مامصالة المأمومين خمف اإل: المسألة الثالثة

ة,  ااان صاالى جالسااا اختلااف مامااى ان اسااتخلف  ياار  لإلاألولااعاان القاااام  ماااماذا عجااز اإل
 علماء  ي المامومين على ثالثة أقوا . ال

 .قاعدا   للهخ من واصلي, جا زة القاعد ةإمام: األو القو  
بان ا, وقاد  علاه أر عاة مان الصاحابة أسايد بان خاار وجاابر وقااس  ٖ)أحمد ماموهو قو  اإل

 . ٗ)  د وأبو هريرة وبه قا  األوزاعي و حماد بن زيد و إسحق و ابن المنذر
من  ارس  جحاش فاقه األامان  حاارت صاالة  صالى بناا  النبي  قا , سقط عن أنس  -ٔ

ذا ر ا   اار عوا مامقاعدا  لما قاى صالته: قا : )إنما جعل اإل  ليؤتم باه  ا ذا  بار   باروا واز
ذا صااالى قاعااادا  ذا قاااا : سااام    لمااان حماااد   قولاااوا: ر ناااا ولاااك الحماااد واز ذا ر ااا   اااار عوا واز واز

 . ٘) صلوا قعودا أجمعين 
 رسااا بالمدينااة  صاارعه علااى جااذم نخلااة  انل اات قدمااه  ا  ر ااب رسااو    قاا عاان جااابر  -ٕ

مفر ة لعا فة اسبح جالسا قا   قمنا خلله  س ت عنا ثم أتينا  مارة  ي اتينا  نعود   وجدنا   
قااى الصااالة أخارل نعاود   صالى الم توباة جالسااا  قمناا خللاه  افاار إليناا  قعاادنا. قاا   لماا 

ذا صلى اإلجال مامإذا صلى اإل)قا   علاوا  ماا قا ما  صلوا قااما وال تل مامسا  صلوا جلوسا واز
 . ٙ) العل أهل  ارس بعظما  ا

 
 

                                                           

 .ٖٖٓ/ٕالحاو  ال ير   ٔ)
 .ٖٔٚ/ٕن ااة المطلب, ينظر   ٕ)
 .ٜٗ/ٗينظر: فرح الممت  على زاد المستقن ,   ٖ)

 .ٜٔٙ/ٕال بير  الحاو    ٗ)
 , اال ان هذ  الزيادة ٖٖٚ) -رقم الحديث –, باب ايجاب الت بير وا تتاح الصالة ٗٚٔ/ٔصحاح البخار    ٘)

ذا صلى قاعدا  صلوا قعودا أجمعينلاست موجود)  – مامباب اْ ِتَماِم اْلَمْاُموِم ِباإل, ٛٔ/ٕ , صحاح مسلم واز
  .ٜٛٗ)-رقم الحديث

, باب ٙٚٗ/٘ , صحاح ابن حبان ٕٓٙ) -رقم الحديث – اصلى من قعود ماماب اإلب, ٖٕٗ/ٔابو داود   ٙ)
  .ٕٕٔٔ) -رقم الحديث – مام رض متابعة اإل
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 نعمان سرحان عطية الراوي د.          م اإلسالمية  مجمة العمو        مخالفات الحنابمة لمشافعية في الصالة
 (          8( السنة )33العدد )      من خالل كتاب نياية المطمب في دراية

 دراسة مقارنة الحرمين الجويني مامإل المذىب
 

 ة القاعد  ير جا زة, ومن صلى خلله اعاد الصالة.إمام القو  الثاني:
 ح م اا ال راهاه ال المنا  اال أ وهو روااة عن مالك, وقيال اعياد الصاالة  اي وقات الصاالة 

 . ٔ) رى افاألولوااة ر ال أن
 واحتج:

لام يارو   يار جاابر   .ال ياؤمن أحاد بعاد  جالساا): قاا  رساو     :جابر عن الفعبي قا     
 . ٕ)الجعلي عن الفعبي وهو متروك والحديث مرسل ال تقوم به حجة

 من خللة قا ما. ة القاعد جا زة, واصليإمام القو  الثالث:
 . ٗ)حابه, وابو حنالة واص ٖ)وقا  به الفا عي واصحابه

 واحتجوا:
أبا ب ر أن اصلي بالناس  ي مراه  أمر رسو    )عن عا فة راي   عن ا قالت: 

 ي نلسه خلاة  خارج  ا ذا أباو ب ار ياؤم النااس  لماا    ان اصلي ب م قا  عروة  وجد رسو    
نباه   اان حاذاء أباي ب ار إلاى ج ر   أبو ب ر استاخر  افار إلاه أن  ماا أنات  جلاس رساو    

 . ٘) والناس اصلون بصالة أبي ب ر أبو ب ر اصلي بصالة رسو    
 والداللاااااة علااااااه ماااااا روا  أصاااااحاب الحاااااديث مااااان الخبااااار المفااااا ور رواااااااة"قاااااا  المااااااورد : 

أمار أباا ب ار  اي مرااه  صالى بالنااس, ثام وجاد علااه  مستلااة, ونقال متواترا: أن رسو    
لعباااس باان عبااد المطلااب, واللااال باان العباااس راااي   عن مااا السااالم خلااة  خاارج يتو ااا علااى ا

 تنحاانح الناااس أبااا ب اار  تاااخر قلاااال, و ااان هااذا  ااي مراااه الااذ  مااات  اااه, باال رو  أنااه صاالى 
ات  ي يومه   ان األخذ به والعمل علاه أولى, وذلك سنة على أن قوله منسوخ, ألنه ال يجوز وم

أن اامرهم بالقعود خلف القاعد, ثم اقرهم بالقاام خللاه, وياد  علاى ذلاك خاصاة أن اقاا :  ال مان 
 ا  القا م قااسا على القا م, ويد  علااه أاااا بماا اساتد إمامصح منه الصالة صح منه أن ا ون 

ذا صلى قاعدا  صلوا قعودا أجمعاين,  مواا  الادليل مناه  أحمدبه  علينا من قوله علاه السالم: واز

                                                           

 .ٖٕٔ/ٔينظر: بدااة المجت د   ٔ)
 , سنن البي قي ال برل ٙ)-رقم الحديث – باب صالة المريض جالسا بالمامومين, ٜٖٛ/ٔقطني, ر سنن الدا  ٕ)

  .ٕٛٚ٘) -رقم الحديث –اعله و اان جالسا   ةماماإل عن الن ي  ي رول  ماباب  ,ٕٓٛ/ٕ
 .ٜٔٙ/ٕالحاو  ال بير   ٖ)
 .ٙٙٗ/ٖالبحر الرا ق فرح  نز الدقا ق   ٗ)

 , صحاح مسلم ٖٛٙ) -رقم الحديث – لعلة مامباب من قام إلى جنب اإل, ٖٚٔ/ٔصحاح البخار    ٘)
  .ٜٓٚ) -رقم الحديث – سلر و يرهماإذا عرض له عذر من مرض و  مامباب استخال  اإل, ٖٕ/ٕ
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ة القاعد, ولاس على وجوب القاام على المااموم ماان  مان االساتدال  باالخبر  اي جاواز إمامتجوز 
خاصااة, وهااو أن اقااا : وألنااه قااادر علااى القاااام  لاام يجااز لااه أن  أحماادة القاعااد, ويااد  علااى إماماا

 . ٔ)"صلي قاعداا
ة إماماا أن مان خاال  عارض االدلاة ومناقفا ا يتااح رجحاان القاو  الثالاث القا ال التررجيح:

 القاعد جا زة واصلى خلله قا ما, و  اعلم.
 (2)عدد مرات الركوع في كل ركعة من صالة الخسوف: المسألة الرابعة

 اختلف العلماء  ي ذلك على ثالثة اقوا .     
ي صااااالة الخسااااو  ثااااالث ماااارات ر ااااوع  ااااي الر عااااة الواحاااادة اذا تمااااادل : اصاااالى  اااااألو القااااو  

 الخسو .
ابان خزيماة وابان المناذر عند الفا عاة وقا  به من م  األو , والوجه  ٖ)أحمدوهو روااة عند 

 . ٗ)والخطابي وابو ب ر الصبغى
 واحتج:

  يااوم مااات إبااراهام اباان رسااو    ع ااد رسااو     يعاان جااابر قااا  ان ساالت الفاامس  اا -ٔ
 صاالى بالناااس ساات ر عااات بااار     ي قااا  الناااس إنمااا ان ساالت لمااوت إبااراهام.  قااام النباا

 سااجدات باادأ   باار ثاام قاارأ  اطااا  القااراءة ثاام ر اا  نحااوا ممااا قااام ثاام ر اا  رأسااه ماان الر ااوع  قاارأ
ى ثم ر   نحوا مما قام ثم ر   رأسه من الر وع  قارأ قاراءة دون القاراءة األولقراءة دون القراءة 

لثاناة ثم ر   نحوا مما قام ثم ر   رأسه من الر وع ثم انحدر بالسجود  سجد سجدتين ثم قام ا
بعادها ور وعاه نحاوا  يقبل اا أطاو  مان التا ي ر   أااا ثالث ر عات لاس  ي ا ر عة إال الت

وقاا  أباو ب ار حتاى انت اى إلاى  -من سجود  ثم تاخر وتاخرت الصلو  خللاه حتاى انت يناا 
مقاماه  انصار  حاين انصار  وقاد  اات  يقدم وتقادم النااس معاه حتاى قاام  اثم ت -النساء 

ن مااا ال ين ساالان »  :الفاامس  قااا  اااا أي ااا الناااس إنمااا الفاامس والقماار  يتااان ماان  اااات   واز
 ا ذا رأيااتم فاي ا مان ذلاك  صالوا حتااى  -وقاا  أبااو ب ار لماوت بفار  -لماوت أحاد مان النااس 

ء بالناااار وذل ااام حاااين يهاااذ  لقاااد جااا يصاااالت يتاااه  اااء توعدوناااه إال قاااد رأييماااا مااان فااا يتنجلااا
من للح ا وحتى رأيت  ي ا صاحب المحجن يجر قصبه  يتاخرت مخا ة أن اصيبن يرأيتمون

                                                           

 .ٖٜٙ-ٕٜٙ/ ٕالحاو  ال بير   ٔ)
 .ٖٚٙ/ٕن ااة المطلب, ينظر   ٕ)
 .ٖٗٗ/ٔن حنبل  أحمد مامينظر: ال ا ي  ي  قه اإل  ٖ)
 .ٛٗ/٘ينظر: المجموع   ٗ)
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ن  لاال عنااه يالنااار  ااان اساار  الحاااج بمحجنااه  اا ن  طاان لااه قااا  إنمااا تعلااق بمحجناا ي اا . واز
ع ا تا ل من خفاش ر طت ا  لم تطعم ا ولم تد يذهب به وحتى رأيت  ي ا صاحبة ال رة الت

 يمقاام يتقدمت حتى قمت   يء بالجنة وذل م حين رأيتمونياألرض حتى ماتت جوعا ثم ج
ولقااد مااددت ياادل وأنااا أريااد أن أتناااو  ماان ثمرهااا لتنظااروا إلاااه ثاام باادا لااى أن ال أ عاال  مااا ماان 

 . ٔ)«هذ   يصالت يء توعدونه إال قد رأيته  يف

صلي عند  سو  الفمس ثماني ر عات     ان رسو ) ما:راي   عن عن بن عباس  -ٕ
  . ٕ) وأر   سجدات 

 ال يزيد  ي الر وع وانا اصلى ر وعين  ي الر عة الواحدة. القول الثاني:
 . ٗ), والوجه الثاني عند الفا عاة وهو الصحاح عندهم ٖ)وقا  به  المال اة

 واحتجوا:
: أن رسو  أخبرته زوج النبي ا راي   عن أن عا فة راي   عن ما عروة بن الز ير  -ٔ

    صاالى يااوم خساالت الفاامس  قااام   باار  قاارأ طويلااة ثاام ر اا  ر وعااا طااواال ثاام ر اا  رأسااه
ى ثام األول قا  )سم    لمن حمد  . وقام  ما هو ثم قرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة 

ثام  عال  اي الر عاة ى ثام ساجد ساجودا طاواال األولار   ر وعا طواال وهاي أدناى مان الر عاة 
مثال ذلااك ثام ساالم وقاد تجلاات الفامس  خطااب النااس  قااا   اي  سااو  الفامس والقماار  ةاآلخار 

)همااااا  يتااااان ماااان  اااااات   ال يخساااالان لمااااوت أحااااد وال لحااتااااه  اااا ذا رأيتموهمااااا  ااااا زعوا إلااااى 
 . ٘)الصالة 

 
 
 
 

                                                           

 -رقم الحديث -صالة ال سو  من أمر الجنة والناري    يباب ما عرض على النب ,ٖٔ/ٖصحاح مسلم   ٔ)
(ٕٔٗٓ.  

إسناد  اعيف ... . .  , وقا  فعيب االرنؤوط: ٜ٘ٚٔ)-رقم الحديث – ٕٕ٘/ٔبن حنبل  أحمدمسند   ٕ)
 .و اه فذوذ  قد رول  ير واحد عن ابن عباس أن ا أر   ر عات وأر   سجدات

 .ٕٖٓ/ٕالتاج واال ليل   ٖ)

 .ٛٗ/٘, المجموع ٕٗٔٔ/ٕينظر الحاو  ال بير   ٗ)
  .ٓٓٓٔ)-رقم الحديث – باب هل اقو   سلت الفمس أو خسلت ,ٖٙ٘/ٔصحاح البخار    ٘)
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 تصمى بركوع واحد في الركعة الواحدة. القول الثالث:
 . ٔ)وقا  به االحنا 

 تجوا:واح
  . ٕ) صلى  ي  سو  الفمس ر عتين أن النبي راي   عن ما ) عن عبد   بن عمرو -ٔ

 اي  ساو  الفامس ر عتاين ال نسام   صلى بنا رساو    ) :قا  عن سمرة بن جندب  -ٕ
  . ٖ) له  ي ما صوتا

ث من خال  عرض االدلة يتبين بان موت ابراهام حدث مارة واحادة ا  ان ال ساو  حاد الترجيح:
 اا  او خمااس   ااي ار لااذلك الروااااة التااي  ي ااا تعاادد الر ااوع ثالثااا او  ماارة واحاادة  ااي زماان النبااي 

روااة فاذة مخالله الثقة لمن هو اوثق منه, اما بالنسبة لروااة عبد   بن عمر وسمرة بان جنادب 
  اااي تحااادد عااادد الر عاااات وهاااذا متلاااق علااااه باااين اال ماااة والخاااال   اااي عااادد الر اااوع  اااي الر عاااة 

ال يزياد  اي الر اوع واناا اصالى ر اوعين  اي الر عاة الواحدة, لذلك اميال الاى القاو  الثااني وهاو ان 
 الواحدة, و  اعلم.

 اخلامتت
الحنابلااة  اتمخاللاا, وقااد اتمماات البحااث الموسااوم بعااد حمااد   والصااالة علااى رسااو    

الحاارمين الجااويني  مااامهب إلللفااا عاة  ااي الصااالة ماان خااال   تاااب ن ااااة المطلااب  ااي درااااة المااذ
 دراسة مقارنة   انت النتا ج التالاة.

, ومسالة ح م صالة الجماعة الراجح  ي ما  ان عناد الحنلااة  م تارك الصالة انت مسالة ح -1
 ومن وا ق م, و ذلك قد خاللوا الفا عاة والحنابلة ومن وا ق م.

  م خال ا للفا عاة ومن وا ق م. انت مسالة  خر وقد للمغرب الراجح  ي ا للحنابلة ومن وا ق -2
 ااي الصااالة والجلااوس لااه,  األو وح اام التفاا د سااا ل  اال ماان ح اام الااذ ر  ااي الر ااوع  اناات م -3

القاعااااد, وعاااادد ماااارات الر ااااوع  ااااي  اااال ر عااااة ماااان صااااالة  ماااااموصااااالة المااااامومين خلااااف اإل
 الخسو , الراجح  ي ا للفا عاة ومن وا ق م, خال ا للحنابلة ومن وا ق م.

 
 

                                                           

 .ٖ٘ٔ/ٕالمبسوط   ٔ)
 .صحاح وهذا إسناد حسن , وقا  فعيب: ٚٔ٘ٙ )-رقم الحديث -ٖٙٔ/ٕ أحمدمسند   ٕ)
حسن لغير  وهذا إسناد اعيف لج الة ثعلبة  , وقا  فعيب: ٕٕٔٛٓ) -رقم الحديث – ٖٕ/٘ أحمدمسند   ٖ)

 .بن عباد
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 املصادر
 القرآن الكريم.

 .ها, الطبعة الثاناةٖٜٖٔاألم, أبي عبد  دمحم بن إدريس الفا عي, دار المعر ة بيروت,  -ٔ
أبي الحسن علي  :بن حنبل, تاليف أحمد ماماإلنصا   ي معر ة الراجح من الخال  على مذهب اإل -ٕ

 .امد اللقيدمحم ح :دار النفر, دار احااء التراث العر ي, بيروت, تحقيق سلامان الرداو ,
الجام  الصحاح المختصر, تاليف: أبي عبد   دمحم بن اسماعيل البخار , دار ابن  ثير, الامامة,  -ٖ

 , الطبعة الثالثة, تحقيق: د. مصطلى ديب البغا.ٜٚٛٔ –ٚٓٗٔبيروت, 
الترمذ , دار إحااء التراث العر ي,  ىابي عاسى دمحم بن عاس :الجام  الصحاح سنن الترمذ , تاليف -ٗ

 .دمحم فا ر و خرون  أحمدروت, تحقيق: بي
  ٕٗٓٓ ,عمان ,ٖط  محمود عبد اللطيف عوااة , تاليف:الجام  ألح ام الصالة -٘
 بن عر ة الدسوقي المال ي. أحمدحافاة الدسوقي على الفرح ال بير, تاليف: دمحم بن  -ٙ
 تبيرو  ا الل ر دار/ النفر دار  الماورد الحسن أبو العالمة تاليف: ال بير   الحاو  -ٚ
 الل ر دار: النافري, الباق عبد  ؤاد دمحم: تحقيق, القزويني عبد  أبو يزيد بن دمحم: فيلتا ,ماجه ابن سنن -ٛ

 .بيروت –
وتعليق سعيد  :تحقيق  ا هٕ٘ٚ)تللحا ظ ابي داود سلامان بن االفعث السجستاني تاليف:  سنن ابي داود -ٜ

 .دار الل ر للطباعة والنفر والتوزي  دمحم اللحام
بن الحسين بن علي بن موسى البي قي, م تبة دار ابن الباز, م ة  أحمدالبي قي ال برل, ابي ب ر  سنن -ٓٔ

 .ها, تحقيق: دمحم عبدالقادر عطاٗٔٗٔالم رمة, 
عبد الغلار سلامان  تحقيق: د. ,بن فعيب أبو عبد الرحمن النسا ي أحمد: , تاليفسنن النسا ي ال برل   -ٔٔ

 .بيروت –النافر: دار ال تب العلماة  ,ٜٜٔٔ –ٔٔٗٔى, األولة الطبع ,البندار , سيد  سرو  حسن
بن قدامة المقدسي الجماعيلي  أحمدعبد الرحمن بن دمحم بن  تاليف: الفرح ال بير على متن المقن  -ٕٔ

  .دار ال تاب العر ي للنفر والتوزي: النافر  هإٛٙالحنبلي, أبو اللرج, فمس الدين )المتو ى: 
مصدر ال تاب: موق  ها , ٕٔٗٔالمستقن , تاليف: دمحم بن صالح بن دمحم العثامين )الفرح الممت  على زاد  -ٖٔ

 .http://www.ibnothaimeen.com الفيخ العثامين على اإلنترنت

 دمحم. د: تحقيق, الناسابور   السلمي ب ر أبو خزيمة بن إسحا  بن دمحم: , تاليفخزيمة ابن صحاح  -ٗٔ
 .ٜٓٚٔ -ٜٖٓٔ بيروت, - مياإلسال الم تب: النافر األعظمي مصطلى

صحاح مسلم, تاليف أبي الحسين مسلم بن الحجاج القفير  الناسابور , دار إحااء التراث العر ي,  -٘ٔ
 بيروت, تحقيق: دمحم  ؤاد عبد الباقي.

سعيد بن , تاليف: صالة الجماعة .. مل وم, و اا ل, وأح ام, و وا د, و داب  ي اوء ال تاب والسنة -ٙٔ
 .علي القحطاني
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دمحم بن دمحم بن محمود, أ مل الدين أبو عبد   ابن الفيخ فمس الدين ابن  :تاليف ااة فرح ال دااةالعن -ٚٔ
 دار الل ر: النافر  هاٙٛٚالفيخ جما  الدين الرومي البابرتي )المتو ى: 

بن دمحم بن ادمحم بن مللح  :فتالي اللروع ومعه تصحاح اللروع لعالء الدين علي بن سلامان المرداو    -ٛٔ
عبد  :المحقق  هاٖٙٚلرج, أبو عبد  , فمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي )المتو ى: م

 .ما ٖٕٓٓ -هإٗٗٔ ,ىاألول الطبعة مؤسسة الرسالة :النافر   بن عبد المحسن التر ي
 , النافر دار الل ر سوريا دمفق.ٗاللقه االسالمي وأدلته, تاليف: أ.د. وهبي الزحيلي, ط -ٜٔ
 .دمحم أبو المقدسي قدامة بن   عبد: , تاليفحنبل بن أحمد المبجل ماماإل  قه  ي ال ا ي -ٕٓ
المحقق: د. دمحم  ال عبد العزيز  اللباب  ي الجم  بين السنة وال تاب, تاليف: علي بن ز ريا المنبجي, -ٕٔ

 -هاٗٔٗٔعة: الثاناة, الطب لبنان / بيروت -سوريا / دمفق  -الدار الفاماة  -النافر: دار القلم  المراد
 .مٜٜٗٔ

, العلماة ال تب دار النافر, القرو   العر ي دمحم, تاليف: المال اة السادة مذهب على اللق اة لخالصةا -ٕٕ
 .بيروت

 بفيخي المدعو ال ليبولي سلامان بن دمحم بن الرحمن عبد, تاليف: األبحر ملتقى فرح  ي األن ر مجم  -ٖٕ
 ,سنة العلماة ال تب دار النافر المنصور عمران خليل :أحاديثهو   ااته جخر  تحقيق , هاٛٚٓٔ )ت زاد 

 .بيروت/ لبنان مٜٜٛٔ -هأٜٗٔ
 .أبي ز ريا النوو , دار النفر, دار الل ر, بيروت :المجموع , تاليف -ٕٗ
 عبد مصطلى :تحقيق ,الناسابور   الحا م عبد  أبو عبد  بن دمحم: ف, تاليالصحاحين على المستدرك -ٕ٘

 .بيروت – العلماة ال تب دار :النافر, ٜٜٓٔ –ٔٔٗٔ ى,األول الطبعة ,عطا القادر
 القاهرة – قرطبة مؤسسة :النافر الفيباني عبد  أبو حنبل بن أحمد: تاليف حنبل بن أحمد ماماإل مسند -ٕٙ

 .علي ا األرنؤوط فعيب باح ام مذيلة األحاديث
 القاهرة – قرطبة مؤسسة: النافر الفيباني عبد  أبو حنبل بن أحمد: تاليف حنبل بن أحمد ماماإلمسند  -ٕٚ

 .علي ا األرنؤوط فعيب باح ام مذيلة األحاديث
 بن قدامة المقدسي, دار الل ر, أحمدبن حنبل الفيباني, أبي دمحم عبد  بن  أحمد مامالمغني  ي  قه اإل -ٕٛ

 .ىاألولها, الطبعة  ٘ٓٗٔ بيروت,
لحرمين عبد الملك بن عبد   بن يوسف الجويني, ا إمامن ااة المطلب  ي درااة المذهب, تاليف:  -ٜٕ

م, دار المن اج للنفر ٕٚٓٓها/ ٕٛٗٔ, ٔها , تحقيق: أ.د. عبد العظام محمود الديب, طٛٚٗ-ٜٔٗ)
 والتوزي , الممل ة العر اة السعوداة, جدة.

فو اني, دار بن دمحم الادمحم بن علي  :نيل األوطار من أحاديث سيد األخاار فرح منتقى األخبار, تاليف  -ٖٓ
 .الجيل, بيروت


