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٥٨١

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كل

 ائـتمام المسبوق بالمسبوق في صالة الفريضة 

  

  صالة الفريضةائـتامم املسبوق باملسبوق يف 

 عبدالله بن جابر بن مانع احلامدي

  .السعودية  -كلية امللك عبدالعزيز احلربية  -   الفقه وأصوله  العلوم اإلسالميةقسم

  a_alhemadi@hotmail.com : الربيد االليكرتوين

  :لخص امل

لتعلقه ) ائتامم املسبوق باملسبوق يف صالة الفريضة(وقع اختياري عىل موضوع 

وقسمت البحث إىل مقدمة، ومبحثني،  .قيقة يف أهم العبادات؛ وهي الصالةبمسأ�ة د

فت بائتامم  .أما املقدمة فاشتملت عىل خطة البحث .وخامتة ويف املبحث األول عرَّ

. املسبوق باملسبوق، ثم ذكرت حكم قيام املسبوق إىل قضاء ما فاته قبل تسليم إمامه

 املسبوق؛ ألن كثًريا من الفقهاء بنى ويف املبحث الثاين تكلمت عن حكم استخالف

مسأ�ة البحث عليها، ثم بسطت القول يف حكم اقتداء املسبوق باملسبوق يف صالة 

ت املفروضة   .اجلمعة، ويف غريها من الصلوا

  . استخالف– صالة –  اقتداء-مسبوق :الكلامت املفتاحية
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 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كل

 ائـتمام المسبوق بالمسبوق في صالة الفريضة 

Performing the unprecedented in the 

obligatory prayer 

Abdullah bin Jaber bin Mane Al Hammadi 
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Abstract 

My choice fell on the topic of “Doing the 

unprecedented ritual prayer in obligatory prayer” 

because it relates to a delicate issue in the most 

important acts of worship, which is prayer. It divided 

the research into an introduction, two articles, and a 

conclusion. As for the introduction, it included the 

research plan. In the first topic, she defined the 

fulfillment of the unprecedented thing of the 

unprecedented, and then mentioned the ruling on 

the precedent to spend what he missed before 

handing over his imam. In the second topic, I talked 

about the ruling on replacing the unprecedented, 

because many jurists built the issue of research on it, 

then simplified the ruling on the ruling on following 

the precedent in the precedent in Friday prayers, 

and in other obligatory prayers. 

Keywords: unprecedented - imitation - prayer - 

disagreement. 



        

 

 

 

 

٥٨٣

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كل

 ائـتمام المسبوق بالمسبوق في صالة الفريضة 

$  #  "       !  
  :مقدمة البحث

   ،،،احلمد هللا رب العاملني، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ�ه وصحبه  

  أما بعد

فإن الصالة يف مجاعة من شعائر اإلسالم الظاهرة؛ التي جاء يف نصوص الوحي 

  .التوكيد عليها، وبيان أحكامها وفضائلها

أن يقتدي املسبوق الذي فاتته ركعة : عة التي ذكرها بعض الفقهاءومن صور اجلام

  .من الصالة مع اإلمام؛ بمسبوق آخر

  .فأحببت يف هذا البحث حترير القول يف هذه الصورة، وما يتصل هبا من مسائل

  :أهمية املوضوع

 .حترير اخلالف يف هذه الصورة من صور االقتداء -١

ه إىل دقة الفقهاء -٢  يف التفريع الفقهي، وحرصهم عىل ô لفت نظر املتفقِّ

 .ضبط مذاهب أئمتهم

  :أسباب اختيار املوضوع

 .أمهيته التي سبقت اإلشارة إليها -١

  .ليست هناك دراسة سابقة هلذا املوضوع -٢

  :السابقةالدراسات 

بعد البحث يف مكتبة امللك فهد، ودار املنظومة، وغريمها من مراكز البحث؛ 

 بحث هذه املسأ�ة، وإنام وقفت عىل دراسة مل أجد يف البحوث املعارصة من

  :أعمَّ منها، وهي

مزيد بن إبراهيم املزيد، نرش يف جملة العلوم . د. أحكام املسبوق يف الصالة - 

 .م٢٠٠٨الرشعية بجامعة القصيم، عام

وهذا البحث مل يرش قط إىل مسأ�ة اقتداء املسبوق باملسبوق، مع ضعٍف يف 

حثي هذا، فلم حيرر القول يف حكم ما إذا قام حترير بعض املسائل املتعلقة بب
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 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كل

 ائـتمام المسبوق بالمسبوق في صالة الفريضة 

املسبوق إىل قضاء ما فاته قبل أن يسلم اإلمام التسليمتني، أو بعد التسليمة 

  .األوىل وقبل الثانية، وإنام أمجل القول يف املسأ�ة

  : البحثمشكلة

 يف حكم اقتداء املسبوق ôتكمن مشكلة البحث يف حترير خالف الفقهاء 

 الفريضة؛ اجلمعة وغريها، ويف صحة بناء هذه املسأ�ة عىل مسأ�ة باملسبوق يف صالة

  .استخالف املسبوق

  :حدود البحث

اقترصت يف هذا البحث عىل حترير القول يف حكم اقتداء املسبوق باملسبوق يف 

: صالة الفريضة فقط، دون غريها من الصلوات، مع دراسة املسائل املتعلقة به، كـ

  ".حكم استخالف املسبوق"و " ضاء ما فاته قبل تسليم اإلمامحكم قيام املسبوق إىل ق"

  :إجراءات البحث

  :سلكت يف هذا البحث الطريقة اآلتية

 .حترير املعاين اللغوية والفقهية -١

 .تصوير املسائل كام أقف عليها يف كتب الفقه -٢

ل الفقهاء يف املذاهب األربعة، وتوثيق ذلك من مصادره -٣  .تتبع أقوا

ل  -٤  .الفقهاء من كتبهم، مع التوثيقاالستدالل ألقوا

ذكرت أدلة األقوال عقب ذكر القول مبارشة، إال يف املسأ�ة األوىل؛ فإين  -٥

كثرة : رسدت األقوال أوًال، ثم عدت إىل ذكر أدلة كل قول، والسبب يف ذلك

ل يف هذه املسأ�ة، مما قد يشتت ذهن القارئ  .األقوا

نية -٦  .وثقت النصوص القرآ

  .ر من مصادرها األصليةخرجت األحاديث واآلثا -٧

  :تقسيمات البحث

  :قسمت هذا البحث التقسيم اآليت



        

 

 

 

 

٥٨٥

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كل

 ائـتمام المسبوق بالمسبوق في صالة الفريضة 

  .مقدمة البحث

 : املبحث األول
َ
قيام املسبوق إىل قضاء ما فاته، وائتمام مسبوقٍ آخر

  .به

  :وفيه مطلبان

  .تعريف ائتمام املسبوق باملسبوق: املطلب األول - 

تسليم قيام املسبوق إىل قضاء ما فاته قبل : املطلب الثاني - 

 .إمامه

  :وفيه مسألتان

 حكم التسليم من صالة الفريضة: املسأ�ة األوىل.  

 قيام املسبوق إىل قضاء ما فاته قبل تسليم إمامه: املسأ�ة الثانية. 

وفيه . األحكام املتعلقة بائتمام املسبوق باملسبوق: املبحث الثاني

  :مطلبان

  :وفيه مسألتان. استخالف املسبوق: املطلب األول - 

 معنى استخالف املسبوق: أ�ة األوىلاملس. 

 حكم استخالف املسبوق: املسأ�ة الثانية.  

. ائتمام املسبوق باملسبوق يف صالة الفريضة: املطلب الثاني - 

  :وفيه مسألتان

 ائتامم املسبوق باملسبوق يف صالة اجلمعة: املسأ�ة األوىل. 

 ةائتامم املسبوق باملسبوق يف غري صالة اجلمع: املسأ�ة الثانية. 

  .اخلامتة

  .وأسأل اهللا أن جيعل هذا البحث نافعا مباركًا
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 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كل

 ائـتمام المسبوق بالمسبوق في صالة الفريضة 

  

  

  

  املبحث األول

  اء ما فاته، وائتمام املسبوق بهقيام املسبوق إىل قض

  

  :وفيه مطلبان

  .تعريف ائتمام املسبوق باملسبوق: املطلب األول

قيام املسبوق إىل قضاء ما فاته قبل : املطلب الثاني

  .تسليم إمامه



        

 

 

 

 

٥٨٧

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كل

 ائـتمام المسبوق بالمسبوق في صالة الفريضة 

 

  :تعريف ائتمام املسبوق باملسبوق: ولاملطلب األ

 
ً
  :تعريف االئتمام: أوال

ا، بمعنى الَقْصد   .مأخوذ من أمَّ َيُؤمُّ َأم�

  .واألَمُّ الَعَلم الذي َيْتبعه اجليش

م به، وْأ�َمَّ : ويقال ًة، أي: تأمَّ   .قدوة: جعله َأمَّ

مهم، وهي اإلمامة: وَأمَّ القوَم وأمَّ هبم   .إذا َتَقدَّ

ط املستقيم أم كانوا ضالني، : واإلمام ٌء أكانوا عىل الرصا كلُّ من ائَتمَّ به قوٌم؛ سوا

  :واجلمع أئمة

 Z{   ~    �  ¡  ] : أما من اقُتِدي به يف اخلري؛ فمنه قوله تعاىل - 

 .)١()الفرقان(

هو نبيُّهم، : ، اإلمام)٧١: اإل�اء(vu   t  s  r  qZ  ] : وقوله

  .)٢(ومن كانوا يقتدون به يف الدنيا

¡ ¢  ]  :وأما املقتدى به يف الضاللة؛ فمنه قوله تعاىل - 

¤£Z)قاتلوا رؤساء الكفر وقادهتم؛ الذين يتبعهم : ، أي)١٢:ا�و�ة

 . )٣(الضعفاء

  .)٤()٤١: القصص(Z|  {  ~  �  ¡¢ ] : وقوله سبحانه

  .أحسن منه إمامةً : هذا َأ�َمُّ من هذا، وَأَومُّ منه؛ أي: ويقال يف املفاضلة

                                                        

 ).٨/٢٧٤٢(تفسري ابن أيب حاتم : انظر) ١(

 ).١٥/٦(جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطربي : انظر) ٢(

به للزجاج )١١/٣٦٣(قرآن جامع البيان عن تأويل آي ال: انظر) ٣(  ).٢/٤٣٤(، معاين القرآن وإعرا

 ).١٨/٢٥٧(جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر) ٤(



        

 

 

 

 

٥٨٨

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كل

 ائـتمام المسبوق بالمسبوق في صالة الفريضة 

ة بمعنى االئتامم باإلمام، يقالواإل ة هذا املسجد من فالن، أي: مَّ : فالٌن أحقُّ بإمَّ

  .بإمامته

ة اهليئة يف اإلمامة واحلالة، يقال فالٌن َحَسُن اهليئة إذا َأمَّ الناَس يف : واإلمَّ

  .)١(الصالة

  

ا
ً
  :تعريف املسبوق: ثاني

ْبق   .املسبوق اسم مفعول من السَّ

 أصٌل واحد صحيح؛ يدل عىل التقديم يف اجلري، ويف كلِّ والسني والباء والقاف

  .)٢(أمر

م: يقال   .)٣(سبَق َيسبق َسْبًقا فهو سابق؛ إذا تقدَّ

  .)٤( يقتيض مسبوًقا- يف أصل اللغة- والسابق 

  واملسبوق هو الذي ُسبِق يف أي يشء، واملشهور إطالقه عىل املسبوق يف الصالة؛ 

  

                                                        

، املحكم )١/٢١(، مقاييس اللغة البن فارس )٤٥٧-١٥/٤٥٥(هتذيب اللغة لألزهري : انظر) ١(

 ، إكامل)٢٢ص(، خمتار الصحاح للرازي )٥٧٤-١٠/٥٧١(واملحيط األعظم البن سيده 

 ).١٠٧٦ص(، القاموس املحيط للفريوز آبادي )١/٥٣(اإلعالم بتثليث الكالم البن مالك 

، املحكم )٨/٣١٧(هتذيب اللغة لألزهري : وانظر). ٣/١٢٩(مقاييس اللغة البن فارس ) ٢(

، القاموس املحيط )١٠/١٥١(، لسان العرب البن منظور )٦/٢٤٥(واملحيط األعظم 

 ).٨٩٢ص(

 ).٣/١٢٩(مقاييس اللغة ) ٣(

 ).١٢٠ص(الفروق أليب هالل العسكري ) ٤(



        

 

 

 

 

٥٨٩

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كل
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  .)١( أو أكثر، وُيطلق عىل َمْن ُسبِق يف غري الصالةوهو الذي أدرك اإلماَم بعد ركعة

  

ا
ً
  :تعريف ائتمام املسبوق باملسبوق: ثالث

مل أقف عىل تعريف الئتامم املسبوق باملسبوق، إال أنَّ معناه ظاهٌر من لفظه، ومن 

  .)٢( عن هذه املسأ�ةôكالم الفقهاء 

ف بام ييل   :ويمكن أن يعرَّ

  ). ركعٌة فأكثر من الصالة مع اإلمامأن يقتدي مأموٌم بمثله؛ فاهتام(

  )أن يقتدي مأموٌم فاته ركعٌة فأكثر من صالته مع اإلمام؛ بمثله(أو 

  .جنس يف التعريف، يشمل كل مقتد) أن يقتدي: (فقويل

قيٌد يف التعريف؛ خرج به اقتداُء غري ا�أموم، وهو من مل يدرك ) مأمومٌ : (وقويل

  .شيًئا من صالة اإلمام

قيٌد آخر يف التعريف؛ خيرج من مل ) ه ركعٌة فأكثر من صالته مع اإلمامفات: (وقويل

  .يفته يشٌء من الصالة، بل أدرك الصالة كلها، فإنه ال يعد مسبوًقا

  .بمن فاته ركعٌة فأكثر من صالته مع اإلمام: أي) بمثله: (وقويل

                                                        

درر احلكام : وانظر). ٢٦ص(أ�يس الفقهاء يف تعريفات األلفاظ املتداولة بني الفقهاء للقونوي ) ١(

، هناية املطلب )١/١٧٧(، الفواكه الدواين للنفراوي )١/٩٢(رشح غرر األحكام ملال خرسو 

 ).٢/٢١١(، املغني البن قدامة )٢/٣٩٠(للجويني 

 ).٦١٢،٦١٣ص(سيأيت كالمهم عن هذه املسأ�ة يف املبحث الثاين ) ٢(
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 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كل

 ائـتمام المسبوق بالمسبوق في صالة الفريضة 

 

  :قيام املسبوق إىل قضاء ما فاته قبل تسليم إمامه: املطلب الثاني

مبطالت : ك املسبوق مع املنفرد يف أحكام الصالة يف اجلملة، ومن ذلكيشرت

–، إال أنَّ املسبوق خيتصُّ )١(الصالة، فإن ما يبطل صالة املنفرد يبطل صالة املسبوق

مفارقته إلمامه قبل تسليم :  بمبطل ال َيِرُد يف حق املنفرد؛ وهو-عند بعض الفقهاء

  .اإلمام

ا املطلب حترير القول يف هذه املسأ�ة؛ حتى يبنى وقد رأ�ت من املناسب يف هذ

بحث اقتداء املسبوق باملسبوق عليها، فإن املسبوق إذا ُعلَِم بطالن صالته مل يصح 

ء أكان املبطل مما يشرتك فيه مع غريه من املصلني، أم مما خيتص به، كام  االقتداء به، سوا

  .يف هذه املسأ�ة

  :ام املسبوق إىل قضاء ما فاتهوحيسن حترير حمل النزاع يف موضع قي

 يف صحة قيام املسبوق إىل قضاء ما فاته ôمل أقف عىل خالف بني الفقهاء 

  .بعد أن ُيتِمَّ إمامه صالته ويسلِّم منها، النفصال املتابعة بينهام حينئذٍ 

ل؛ فقام إىل قضاء ما فاته قبل أن يسلِّم اإلمام، أو  إال أنَّ بعض املسبوقني ربام تعجَّ

أن يسلِّم التسليمَة األوىل، وقبل أن يسلِّم التسليمة الثانية، ويقع هذا كثًريا من بعد 

  .املصلني

  :فَثمَّ صوٌر ثالث

 قيام املسبوق إىل قضاء ما فاته بعد أن يكمل إمامه : الصورة األوىل

  .التسليمتني، وسبق بيان مرشوعيتها اتفاًقا

 قبل أن يرشع اإلمام يف قيام املسبوق إىل قضاء ما فاته: الصورة الثانية 

  .التسليمتني

                                                        

 .ة املشرتكة بني املنفرد واملسبوقوليس هذا حمًال لبحث مبطالت الصال) ١(



        

 

 

 

 

٥٩١

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كل

 ائـتمام المسبوق بالمسبوق في صالة الفريضة 

 قيام املسبوق إىل قضاء ما فاته بعد أن يسلِّم اإلمام : الصورة الثالثة

  .التسليمة األوىل، وقبل الثانية

وهذه املسأ�ة بصورها الثالث؛ مبنيٌَّة عىل مسأ�ة أخرى؛ وهي حكم التسليم من 

هل حكم التسليمتني الصالة، أهو ركن من أركان الصالة؟ أم واجب؟ أم سنة؟ و

  واحد أم ال؟

  :ولذا حيسن تقديم البحث فيها يف املسأ�ة اآلتية

  

  :حكم التسليم من صالة الفريضة: املسألة األوىل

 يف حكم التسليم من صالة الفريضة  عىل مذهبني يف ôاختلف الفقهاء 

  :اجلملة

فقهاء ركنيَّة التسليم من صالة الفريضة، وهذا قول مجهور ال: املذهب األول

ô وهم متفقون عىل ركنيَّة التسليمة األوىل، وإنام اختلفوا يف التسليمة الثانية؛ ،

  :عىل أربعة أقوال

، وبه قال بعض )١(التسليمتان ركن، وهو مذهب احلنابلة: القول األول - 

احلسن بن صالح : ، ومن فقهاء الكوفة)٣(، وبعض الظاهرية)٢(ا�الكية

 . ؒ)٤(بن حي

سليمة األوىل ركن، والثانية سنة، وهو مذهب الت: القول الثاين - 

                                                        

، كشاف )٢/٢٤٨(، تصحيح الفروع للمرداوي )٢/٢٤٧(، الفروع )٢/٢٤٣(املغني : انظر) ١(

 ).٢/٤٥٣(القناع 

 ).١/٤٨٧(الفواكه الدواين : انظر) ٢(

 ).٥/٢١٣(فتح الباري البن رجب : انظر) ٣(

 ).١١/٢٠٨(، التمهيد )٤/٢٩٨(االستذكار : انظر) ٤(



        

 

 

 

 

٥٩٢

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كل

 ائـتمام المسبوق بالمسبوق في صالة الفريضة 

، اختارها )٣(، وروايٌة عن اإلمام أمحد)٢(، وقول للاملكية)١(الشافعية

، وهو ظاهر اختيار )٥(، وبعض متأخري احلنابلة)٤(املوفق ابن قدامة

 .)٨(، وقال به ابن حزم)٧(، والطربي)٦(البخاري

 واجبة، وهو روايٌة عن التسليمة األوىل ركن، والثانية: القول الثالث - 

 . ؒ)٩(اإلمام أمحد

التسليمة األوىل ركن، والثانية غري مرشوعة، وهو روايٌة : القول الرابع - 

 .)١١(، وهي املذهب)١٠(عن مالك

، ô )١٢(وجوب التسليم من صالة الفريضة، وهذا مذهب احلنفية:الثاين املذهب

                                                        

، روضة )٧٨٨، ٢/٧٨٥(، التعليقة للقايض حسني )١/١٥٢(، املهذب )١/١٤٦(األم : رانظ) ١(

 ).١/٥٥٣(، هناية املحتاج )١/٢٦٨(الطالبني 

ف للقايض )١/١٨٩(، النوادر والزيادات )١/١٣٢(التفريع البن اجلالب : انظر) ٢( ، اإلرشا

 ).١/٣٦٨(، التوضيح خلليل )٩٣ص(، خمترص ابن احلاجب )٢٥٤-١/٢٥٢(عبدالوهاب 

 ).٢/٢٤٨(، تصحيح الفروع )٢/٢٤٧(، الفروع )١/١٢٧(، املحرر )١/٣٢١(الكايف : انظر) ٣(

 ).١/٣٢١(، الكايف )٢/٢٤٣(املغني : انظر) ٤(

 ).٣/٥٦٤(الرشح الكبري البن أيب عمر : انظر) ٥(

 اإلمام، َمْن مل يَر ردَّ السالم عىل: باٌب : (بقوله) ١/١٦٧(بوب يف كتاب الصالة من صحيحه ) ٦(

وأظن البخاريَّ ؒ أراد هبذا الباب ردَّ : (، قال ابن بطال ؒ)واكَتفى بتسليم الصالة

 ).٢/٤٥٦(رشح صحيح البخاري البن بطال ) قول َمْن أوجب التسليمة الثانية

 ).٢/٤٥٤(رشح صحيح البخاري البن بطال : انظر) ٧(

 ).٣/٤٥(املحىل البن حزم : انظر) ٨(

 ).٢/٢٤٨(، تصحيح الفروع )٢/٢٤٧(الفروع : انظر) ٩(

 ). ١/٢٦٦(البيان والتحصيل : وانظر). ١/١٨٩(، النوادر والزيادات )١/٢٢٦(املدونة : انظر) ١٠(

، مواهب )٣٦٨، ١/٣٦٧(، التوضيح عىل جامع األمهات )٩٩ص(جامع األمهات : انظر) ١١(

رد عندهم، واختلفوا يف وحيسن التنبيه عىل أنَّ هذا حكم اإلمام واملنف). ٥٣١، ١/٥٣٠(اجلليل 

 .ا�أموم، ومل أرش إىل خالفهم فيه؛ لعدم تعلقه هبذا البحث

= ، تبيني احلقائق)١/٥٤(، االختيار لتعليل املختار للموصيل )١/٥٤(اهلداية للمرغيناين : انظر) ١٢(



        

 

 

 

 

٥٩٣

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كل

 ائـتمام المسبوق بالمسبوق في صالة الفريضة 

الة، بل خيرج املصيل عندهم  ال يتعنيَّ للخروج من الص-عىل مذهبهم–إال أنَّ التسليم 

  .من الصالة بالتسليم أو بفعل ما ينافيها؛ كالكالم ونحوه

وال خالف يف وجوب التسليمة األوىل عندهم، وأما التسليمة الثانية ففيها 

  .)١(خالف؛ واألصح وجوهبا، كام جزم به الكامل ابن اهلامم

، وأما يف ô وإنام سلكت هذه الطريقة يف التقسيم لتوضيح مذاهب الفقهاء

االستدالل فأرى أن األ�سب ذكر أدلة األقوال التفصيلية، وال حاجة إىل ذكر أدلة 

القائلني بالركنية يف اجلملة، والقائلني بالوجوب، �ا يف ذلك من اإلطالة 

ر   .والتكرا

  :وفيام ييل ذكر أدلة هذه األقوال

  :استدل القائلون بركنية التسليمتني؛ بـ

مفتاح الصالة «: ♀ال رسول اهللا ق: حديث عيلٍّ ؓ قال - 

حتليلها : (، ففي قوله)٢(»الطُّهور، وحتريمها التكبري، وحتليلها التسليم

                                                                                                                                    

، البحر الرائق البن نجيم )١/٣٢٠(، فتح القدير للكامل ابن اهلامم )١/١٢٥(للزيلعي =

)٣١٨ ،١/٣١١.( 

 ).١/٣٢٠(فتح القدير : انظر) ١(

، ٦١(، وأ�و داود يف سننه )٢٧٥(، وابن ماجه يف سننه )١٠٧٢، ١٠٠٦(أخرجه أمحد يف املسند ) ٢(

، وغريهم؛ من طريق عبد اهللا بن حممد بن َعقيل عن حممد ابن )٣(، والرتمذي يف جامعه )٦١٨

صدوق يف : (ه احلافظ ابن حجر ؒاحلنفية عن عيلٍّ ؓ، وعبدالله متكلٌَّم فيه، قال عن

، إكامل هتذيب )٨٥-١٦/٧٨(هتذيب الكامل للمزي : ، وانظر)٣٢١ص(التقريب ) حديثه لني

، ولكن للحديث شواهد كثرية، منها احلديث الذي يليه؛ عن )١٨٢-٨/١٧٨(الكامل ملغلطاي 

ما جاء : يريد) هذا احلديث أصحُّ يشٍء يف هذا الباب وأحسن: (قال الرتمذي. ▲عائشة 

= وعبد اهللا بن حممد بن : (هبذا اللفظ أو نحوه، وإال فمعناه ثابت بأحاديث أخرى، ثم قال



        

 

 

 

 

٥٩٤

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كل

 ائـتمام المسبوق بالمسبوق في صالة الفريضة 

تقديم اخلرب عىل املبتدأ، وهذا يقتيض حرص التحليل يف التسليم، فال ) التسليم

، وهي وإن مل تكن صيغًة رصحية يف احلرص لكنها )١(يكون التحليل بغريه

تنرصف إىل التسليم املعهود، وهو الذي ) التسليم(يف " لأ"، و )٢(ظاهرٌة فيه

 .)٣(بفعله، فقد كان يسلِّم تسليمتني♀ بيَّنه النبيُّ 

بأ�نا نسلِّم بداللة احلديث عىل ركنية التسليم، لكن التسليم حيصل : وجياب

 . باألوىل، ألن التسليم مصدر يصدق عىل القليل والكثري

أنَّ : ، ويف آخره♀ يف صفة صالة النبيِّ ▲ حديث عائشة  - 

، وهذا يدل عىل أن النبيَّ )٤(كان خيتم الصالة بالتسليم♀ النبيَّ 

                                                                                                                                    

هو صدوق، وقد تكلَّم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، وسمعت حممد بن إسامعيل  َعقيل=

كان أمحد بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم، واحلميدي؛ حيتجون بحديث عبد اهللا بن : يقول

، وذكر العقييل يف الضعفاء )هو مقارب احلديث: -يعني البخاري–َعقيل، قال حممد حممد بن 

أنَّ إسناد هذا احلديث أصلح من غريه، عىل أنَّ فيه لينًا، وخرجه ابن السكن يف سننه ) ٢/٢٢٩(

، وذكر البيهقي يف اخلالفيات )٣/٤٤٩(الصحاح ا�أ�ورة، كام ذكر ابن امللقن يف البدر املنري 

 أنَّ حديث عيلٍّ ؓ أشهر أسانيد هذا احلديث، وحكى ابن عبدالرب يف )٢/٢٤٧(

تصحيَحه عن اإلمام عبدالرمحن بن مهدي ؒ؛ بناًء عىل رأ�ه املوافق ) ٤/١٢٦(االستذكار 

إسناده صحيح، وصححه ابن األ�ري يف الشايف ): ٣/٢٨٩(للحديث، وقال النووي يف املجموع 

 .وغريهم) ١/٥٠٦(

اجلامع ملسائل : وانظر). ١/٦٤(، الذخرية للقرايف )١/١٧٩(ول الفقه للجويني الربهان يف أص) ١(

 ).٢/٤١٤(املدونة أليب بكر الصقيل 

 ).٢٧١ص(املستصفى للغزايل ) ٢(

، فتح الباري البن رجب )١١/٢٠٨(، التمهيد له أ�ًضا )٤/٢٩٩(االستذكار البن عبدالرب : انظر) ٣(

)٢١٤، ٥/٢١٣.( 

 ).٢٤٠(يحه أخرجه مسلم يف صح) ٤(



        

 

 

 

 

٥٩٥

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كل

 ائـتمام المسبوق بالمسبوق في صالة الفريضة 

 .كان يداوم عليها♀ 

عليها، لكن ذلك ال يفيد ♀ بأ�نا نسلِّم بمداومة النبي : وجياب

 .الركنيَّة

: األحاديث الواردة يف التسليمتني أصح، ولذا كان اإلمام أمحد ؒ يقول - 

 .)١()♀رسول اهللا التسليامن أصح عن (

بأ�نا نسلِّم بذلك، لكن هذا ال ينفي صحة االقتصار عىل تسليمة : وجياب

  .واحدة

 .)٢(وألهنا عبادٌة هلا حتلُّالن فكانتا واجبتني؛ كاحلج - 

  

ة الثانية؛ بـ
َّ
ة التسليمة األوىل، وسني

َّ
  :واستدل القائلون بركني

مفتاح الصالة «: ♀قال رسول اهللا : حديث عيلٍّ ؓ قال - 

حتليلها : (، ومل يقل)٣(»الطُّهور، وحتريمها التكبري، وحتليلها التسليم

وهو مصدٌر َيْصُدق عىل القليل والكثري، ) التسليم: (؛ وإنام قال)التسليمتان

َء تسليمة واحدة  .)٤(وهذا يقتيض إجزا

كان يسلِّم يف الصالة ♀ أن رسول اهللا ▲ حديث عائشة  - 

قِّ األ�من شيًئاتسليمًة واحدًة تلقاَء وجهه، ثم ي فدل اكتفاؤه . )٥(ميل إىل الشِّ

                                                        

 ).٢/٢٤٣(املغني : انظر) ١(

 ).٢/٢٤٣(املغني : انظر) ٢(

 ).٥٩٣،٥٩٤ص(سبق خترجيه ) ٣(

ف للقايض عبدالوهاب : وانظر). ٥/٢١٤(فتح الباري البن رجب ) ٤( ، )١/٢٥٤(اإلرشا

 ).١١/٢٠٨(، التمهيد )٤/٢٩٩(االستذكار 

، وابن حبان يف صحيحه )٢٩٦(، والرتمذي يف جامعه )٩١٩(جه يف سننه أخرجه ابن ما) ٥(

  = ، وغريهم؛ من طريق عبدامللك بن حممد الصنعاين عن زهري بن حممد التميمي عن)١٩٩٥(



        

 

 

 

 

٥٩٦

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كل

 ائـتمام المسبوق بالمسبوق في صالة الفريضة 

بالتسليمة األوىل عىل أنَّ التسليمة الثانية ليست ركنًا وال واجًبا، ولو كانت 

 .كذلك �ا تركها

ء التسليمة الواحدة، فقد قال ابن املنذر ؒ -  : حكاية اإلمجاع عىل إجزا

 .)١()أمجعوا عىل أنَّ صالَة من اقترص عىل تسليمة واحدة جائزةٌ (

                                                                                                                                    

وإسناده ضعيف، ألن عبدامللك شاميٌّ متكلٌَّم فيه، ورواية أهل  . هشام بن عروة عن أ�يه به=

، العلل الكبري )٤٢٨، ٣/٤٢٧(التاريخ الكبري للبخاري : انظر. الشام عن زهٍري غُري مستقيمة

، اجلرح والتعديل البن أيب حاتم )٢/٩٢(، الضعفاء الكبري للعقييل )٣٩٥، ٣٨٠ص(للرتمذي 

  ).٥/٢٠٩(، فتح الباري البن رجب )١٨٧، ١٧٨، ٤/١٧٧(، الكامل البن عدي )٣/٥٩٠(

زهري : قال حممد بن إسامعيل.  من هذا الوجهحديث عائشة ال نعرفه مرفوًعا إال: (قال الرتمذي  

: ، وممن ضعف هذا احلديث)بن حممد؛ أهُل الشام يروون عنه مناكري، وروايُة أهل العراق أشبه

هذا حديث منكر، هو : (، وقال أ�و حاتم الرازي)٥/٢٠٩فتح الباري البن رجب(اإلمام أمحد 

العقييل يف الضعفاء : أ�ًضا، وجزم بوقفه )٢/٣٤٠(العلل البنه !) عن عائشة موقوف

  ).١٤/١٧٢(، والدارقطني يف العلل )٣/٢٧٢(

؛ كسلمة بن األكوع، وسعد بن أيب ╚وللحديث شواهد ضعيفة، عن مجع من الصحابة   

وقاص، وسهل بن سعد الساعدي، وغريهم، ولذا جزم اإلمام عيل بن املديني وأ�و بكر األ�رم 

  .رب بأ�ه ال يصح يف التسليمة الواحدة يشءٌ وأ�و جعفر العقييل والبزار وابن عبد ال

، )٤/٢٩١(، االستذكار )١٨٩، ١٦/١٨٨(، التمهيد )٢٧٢، ٣/١١٤(الضعفاء للعقييل : انظر  

، تنقيح التحقيق البن )٢١٠-٥/٢٠٧: (وانظر أ�ًضا). ٥/٢٠٨(فتح الباري البن رجب 

  ).٥٥-٤/٤٩(، البدر املنري )٢٩٠-٢/٢٨٧(عبداهلادي 

جامع : انظر. أنَّ األحاديث املروية يف التسليمتني أصحُّ ↓ د والرتمذي وذكر اإلمام أمح  

التسليمتان : (، وقال العقييل)٢٠٨-٥/٢٠٦(، فتح الباري البن رجب )٢٩٦(الرتمذي رقم 

 ).٣/١١٤(الضعفاء الكبري ) أ�بت وأجود

 ).٢/٤٥٧(رشح صحيح البخاري البن بطال : وانظر). ٣٩ص(اإلمجاع البن املنذر ) ١(



        

 

 

 

 

٥٩٧

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كل

 ائـتمام المسبوق بالمسبوق في صالة الفريضة 

: ، فقد سأل ابُن جريج نافًعا موىل ابن عمر╚فعل مجاعة من الصحابة  - 

عن يمينه واحدًة؛ : كيف كان ابُن عمر يسلِّم إذا كان إمامكم؟ فقال نافع

 .)١(السالم عليكم

االحتجاج بعمل أهل املدينة، فقد كانوا يسلمون تسليمة واحدة، وهو عمٌل  - 

ومثُل هذا يصح فيه االحتجاج بالعمل يف توارثه أهل املدينة كابًرا عن كابر، 

ًرا ، وممن حكاه عن أهل )٢(كل بلد؛ أل�ه ال َخيفى وقوعه يف كلِّ يوم مرا

 . ؒ)٣(اإلمام أمحد بن حنبل: املدينة

ة التسليمة األوىل، ووجوب الثانية؛ بـ
َّ
  :واستدل القائلون بركني

  .وىل يف القول الثالثأما القول بركنيَّة األوىل فدليله دليل القول بركنيَّة األ

وأما قوهلم بوجوب الثانية؛ فلم أقف عىل دليل هلم عليه، ويمكن االستدالل عليه 

عىل التسليمتني، وعدم ثبوت التسليمة الواحدة عنه ♀ مواظبة النبيِّ  :بـ

، وهذا يدل )٤(»صلوا كام رأ�تموين أصيل«: ♥، وقد قال ♀

  .يض الوجوبعىل وجوب التسليمة الثانية، ألن األمر يقت

♀ بأن املواظبة عىل فعل ال تفيد الوجوب، كمواظبة النبيِّ : وجياب

  .عىل دعاء االستفتاح، وليس بواجب

ثم إنَّ اإلمجاع انعقد عىل صحة صالة من اقترص عىل تسليمة واحدة، وثبوت 

  .╚التسليمة الواحدة عن بعض الصحابة 

                                                        

وروي هذا ). ٣٠٧٦، ٣٠٧١(، وابن أيب شيبة يف مصنفه )٣١٤٢(أخرجه عبدالرزاق يف املصنف ) ١(

، مصنف ابن أيب )٢/٢٢٢(مصنف عبدالرزاق : انظر. ╚املعنى عن مجع من الصحابة 

 ).٣٦٨، ١/٣٦٧(شيبة 

 ).٤/٢٩٦(االستذكار ) ٢(

 ).٥/٢١٢(فتح الباري البن رجب : انظر) ٣(

 .من حديث مالك بن احلويرث ؓ) ٦٣١( صحيحه أخرجه البخاري يف) ٤(



        

 

 

 

 

٥٩٨

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كل

 ائـتمام المسبوق بالمسبوق في صالة الفريضة 

ة التسليمة األوىل، وعدم م
َّ
  :بـ شروعية الثانية؛واستدل القائلون بركني

أنَّ التسليمة الواحدة هي التي جرى عليها العمل باملدينة، من عهد النبيِّ  - 

♀)١(. 

بالتسليم بجريان العمل يف املدينة عىل ذلك، وباملقابل فقد جرى : وجياب

العمل يف العراق وما وراءها عىل التسليمة الواحدة، فعمل كل قوم بام 

 ما سمع، وهذا مما يصح االحتجاج فيه بلغهم، وقد أحسن من انتهى إىل

 .)٢(بالعمل

، وإنام حدثت بعد ذلك، ♀أنَّ التسليمة الثانية مل تثبت عن النبيِّ  - 

َام : (فقد قال مالك ؒ وعىل ذلك كان األمر يف األئمة وغريهم، وإِنَّ

 .)٣()كان بنو هاشم َحَدَث بتسليمتني منذ

هور العمل بالتسليمتني، ال بأن مالًكا ؒ أراد هبذا النفي نفَي ظ: وجياب

نفي الوجود، كام أجاب بذلك احلافظ ابن عبدالرب ؒ، وهو من كبار 

 .)٤(ôعلامء ا�الكية 

أ�ه �ا كان السالم من الصالة حتليًال منها، وَعَلًام عىل فراغها؛ دلت التسليمة  - 

 .)٥(الواحدة عىل ذلك

مرشوعية بالتسليم بصحة التحلل بواحدة، لكن هذا ال ينفي : وجياب

 .التسليمة الثانية

                                                        

، التنبيه عىل مبادئ التوجيه )١/٢٦٦(البيان والتحصيل : وانظر). ١/١٨٩(النوادر والزيادات ) ١(

 ).٢/٦٠٩(أليب الطاهر ابن بشري 

 ).١٦/١٩٠(التمهيد البن عبدالرب : انظر) ٢(

 ).١/٢٦٦(البيان والتحصيل : وانظر). ١/١٨٩(النوادر والزيادات ) ٣(

 ).١٦/١٩٠(التمهيد البن عبدالرب : انظر) ٤(

. عن املهلب بن أيب صفرة ؒ) ٢/٤٥٤(نقله ابن بطال يف رشحه عىل صحيح البخاري ) ٥(

 ).٢/٣٩٤(املسالك يف رشح موطأ مالك : وانظر



        

 

 

 

 

٥٩٩

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كل

 ائـتمام المسبوق بالمسبوق في صالة الفريضة 

تهما بـ
َّ
  :واستدل القائلون بوجوب التسليمتني؛ وعدم ركني

يِْمرة قال -  أخذ علقمُة بيدي فحدثني أنَّ عبدالله بن : حديث القاسم بن ُخمَ

أخذ بيد عبد اهللا؛ فعلَّمه ♀ مسعود أخذ بيده، وأنَّ رسول اهللا 

 فقد قضيَت - َت هذاقضي: أو- إذا قلَت هذا «: التشهد يف الصالة؛ وفيه

 .)١(»صالَتك، إْن شئَت َأْن تقوم فُقْم، وإْن شئَت َأْن َتقعد فاقعد

                                                        

وأ�و داود يف سننه ) ٤٠٠٦(، وأمحد يف مسنده )٢٧٣(أخرجه أ�و داود الطياليس يف مسنده ) ١(

، والبيهقي يف سننه )١٣٣٦(، والدارقطني يف سننه )١٩٦١(وابن حبان يف صحيحه ، )٩٧٠(

، وغريهم؛ من طرٍق عن زهري بن معاوية عن احلسن بن احلُرِّ عن القاسم بن )٢/١٧٤(الكبري 

ْيِمرة به   .ُخمَ

ار، فرواه عن زهري بن معاوية به موقوًفا عىل ابن : وخالَف عامَة الرواة   َشَبابُة بن َسوَّ

  :سعود ؓم

  .، وغريمها)٢/١٧٤(، والبيهقي يف سننه الكبري )١٣٣٥(رواه الدارقطني يف سننه   

وَشَبابة ثقة، لكن روايته عن زهري شاذة، أل�ه خالف عامة الرواة الثقات الذين رووا احلديث   

، ♀عن زهري عن احلسن به مرفوًعا، والصواب عن زهري رفُع احلديث إىل النبيِّ 

ث باحلديث من حفظه فوهم، كام ذكر لكنَّ زهًريا وه م يف روايته، ولعل منشأ الوهم أ�ه ربام حدَّ

  ).٥/٢٩٢(ابن حبان يف صحيحه 

عبدالرمحن بن ثابت بن ثوبان عن احلسن بن احلُرِّ به، فجعل هذا اللفظ من : فقد روى احلديَث   

  :♀قول ابن مسعود، وبيان صيغة التشهد من قول النبيِّ 

  .وغريمها) ١٣٣٧(، والدارقطني يف سننه )١٩٦٢( صحيحه رواه ابن حبان يف  

= وأصل حديث ابن مسعود يف التشهد؛ مرويٌّ يف الصحيحني وغريمها من طرق كثرية بدون   

  :الزيادة  هذه=

من طرٍق عن ابن ) ٤٠٢(، ومسلم يف صحيحه )٦٢٦٥، ٨٣١(رواه البخاري يف صحيحه   

  .مسعود ؓ



        

 

 

 

 

٦٠٠

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كل

 ائـتمام المسبوق بالمسبوق في صالة الفريضة 

 بني القيام والقعود دليٌل عىل أنَّ التسليم - بعد الفراغ من التشهد- فإنَّ ختيريه 

ه   .)١(ليس من أركان الصالة كالقعود، ولو كان التسليم ركنًا �ا خريَّ

 حيتج به، وأصله يف الصحيحني بدون بأن هذا احلديث ضعيف ال: وجياب

  .)٢(هذه الزيادة

، وداللته عىل الوجوب من )٣(»حتليلها التسليم«: وإنام قلنا بالوجوب حلديث - 

 :وجهني

 .)٤(أنَّ هذا خرب آحاد، والفرُض ال يثبت بأخبار اآلحاد؛ فقلنا بالوجوب -١

، ومجهور األصوليني ôبأن هذا جاٍر عىل أصل احلنفية : وجياب

هاء عىل عدم التفريق بني الفرض والواجب من جهة الدليل؛ فهام والفق

                                                                                                                                    

  :، منهم♀وت هذه الزيادة عن النبيِّ ولذا جزم مجع من احلفاظ بعدم ثب  

، وابن حبان يف صحيحه )٣/٢٢٩(اإلمام أمحد بن حنبل؛ كام يف اخلالفيات للبيهقي   

، )٣/٢١٨(، واحلاكم كام يف اخلالفيات للبيهقي )٢/١٦٤(، والدارقطني يف سننه )٥/٢٩٣(

، واخلالفيات )٣/١٠١(، ويف معرفة السنن واآلثار )١٧٥، ٢/١٧٤(والبيهقي يف سننه الكبري 

  .وغريهم) ١/١٠٣(، واخلطيب يف الفصل للوصل املدرج يف النقل )٣/٢١٨(

العلل لإلمام أمحد، رواية ابنه : وانظر. وروي يف هذا املعنى أحاديث أخرى ال ختلو من علة

، تنقيح التحقيق البن عبداهلادي )٢٢٩-٣/٢١٦(، اخلالفيات للبيهقي )٩٣٩(عبدالله 

ية للزيلعي ، نصب )٤١٠، ١/٤٠٩( ، فتح الباري البن )٤٢٥، ٤٢٤، ٣٠٧، ١/٣٠٦(الرا

 ).٢١٨-٥/٢١٦(رجب 

، البناية )١/١٢٥(، تبيني احلقائق )١/١٩٤(، بدائع الصنائع )١٢٧، ١/١٢٦(املبسوط : انظر) ١(

 ).٣٥ص(، رشح سنن ابن ماجه ملغلطاي )٢/٢٩٠(

 ).٥٩٩ص(كام سبق بيانه يف ختريج احلديث ) ٢(

 ).٥٩٤، ٥٩٣ص(سبق خترجيه ) ٣(

 ).٢/٢٩٠(، البناية )١/١٢٥(، تبيني احلقائق )١/٥٤(اهلداية : انظر) ٤(



        

 

 

 

 

٦٠١

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كل

 ائـتمام المسبوق بالمسبوق في صالة الفريضة 

 .)١(يشء واحد، وكالمها يثبت بأخبار اآلحاد

أ�ه يدل عىل أنَّ التسليم يقع به اخلروُج من الصالة؛ فكان واجًبا، لكنه ال  -٢

 .)٢(يدل عىل أن التسليم يتعنيَّ للخروج من الصالة

 التسليم للخروج من الصالة، بعدم التسليم؛ بل يدل عىل تعنيُّ : وجياب

 .)٣(من جهة داللة احلرص بتقديم اخلرب عىل املبتدأ

 .)٤(»حتليلها التسليم«: وأجاب بعضهم بتضعيف حديث عيلٍّ ؓ - 

 .)٥(بأ�ه حديث صحيح، كام سبق بيانه: وجياب

  :املوازنة والرتجيح

 الثانية، لقوة ما الذي يظهر رجحانه القول بركنيَّة التسليمة األوىل، وسنيَّة التسليمة

  .استدلوا به، و�ا ذكرت من أجوبة عن أدلة األقوال األخرى

والقول عندي يف التسليمة الواحدة : (قال اإلمام أ�و عمر ابن عبدالرب ؒ

ويف التسليمتني أنَّ ذلك كلَّه صحيٌح بنَْقل َمْن ال جيوز عليهم السهو وال الغلط يف مثل 

باحلجاز التسليمة الواحدة، وبالعراق التسليمتان، ذلك، معموٌل به عمًال مستفيًضا؛ 

ًة عن كافَّة يف ذلك، ومثله ال  تر النقل كافَّ وهذا مما يصح فيه االحتجاج بالعمل، لتوا

ر به العمل يف كل يوم مراٍت، فصح أنَّ ذلك  ُينَسى، وال مدخل فيه للوهم، أل�ه مما يتكرَّ

                                                        

، نفائس األصول يف رشح املحصول للقرايف )٣/١٦٣(الواضح يف أصول الفقه البن عقيل : انظر) ١(

 ).١/٢٤٠(، البحر املحيط )٢/١٥٢(، اإلهباج رشح املنهاج )١/٢٣٥(

، نخب )١/١٨٥(، رشح سنن أيب داود للعيني )٢/٢٩٠(، البناية )٢/٥٧٥(التجريد : انظر) ٢(

 ).٥٤٢، ٤/٥٣٦(األفكار للعيني 

 ).٥٩٤ص: (انظر) ٣(

، ١/٢١٧(ب يف اجلمع بني السنة والكتاب، أليب حممد اَملنْبِجي ، اللبا)٢/٥٧٥(التجريد : انظر) ٤(

٢١٨.( 

 ).٥٩٣ص: (انظر) ٥(



        

 

 

 

 

٦٠٢

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كل

 ائـتمام المسبوق بالمسبوق في صالة الفريضة 

ء ثالًثا واثنني وواحدة، وكاالستجامر من املباح والسعة والتخيري، كاألذان، وكالوضو

بحجرين وبثالثة أحجار، َمْن فعل شيًئا من ذلك فقد أحسن، وأخذ بوجٍه مباح من 

السنن، فسبق إىل أهل املدينة من ذلك التسليمة الواحدة؛ فتوارثوها وغلبت عليهم، 

، ال جيوز وسبق إىل أهل العراق وما وراءها التسليمتان فَجَروا عليها، وكلٌّ جائز حسن

  .)١()أن يكون إال توقيًفا ممن جيب التسليم له يف رشع الدين، وباهللا التوفيق

  

  :قيام املسبوق إىل قضاء ما فاته قبل تسليم إمامه: املسألة الثانية

  :بيَّنت سابًقا أنَّ هلذه املسأ�ة ثالَث صور

ه ا: ا�صورة األو�
ُ
  :ل�سليمت�قيام ا�سبوق إ� قضاء ما فاته بعد أن ي�مل إمام

وهذا هو املرشوع، النفكاك االرتباط بني صالة ا�أموم واإلمام يف هذه احلال، 

ومل أقف عىل خالٍف ألن صالة اإلمام تنقيض بالتسليم، فتنقيض متابعة مأمومه له تبًعا، 

  .)٢(هذه الصورةيف صحة صالة املسبوق يف 

  :��ع اإلمام � ال�سليمقيام ا�سبوق إ� قضاء ما فاته قبل أن : ا�صورة ا�انية

  :ويف حكم هذه الصورة خالف

 )٤(، والشافعية)٣(عدم صحة صالة املسبوق، وهو قول ا�الكية: القول األول

                                                        

 ).٢٩٧، ٤/٢٩٦(االستذكار : وانظر). ١٦/١٩٠(التمهيد ) ١(

، )١/١٨٩(، النوادر والزيادات )١/٣١٨(، البحر الرائق )١/١٢٥(تبيني احلقائق : انظر) ٢(

ف للقايض عبدالوهاب  ، )٢٩١، ٤/٢٩٠(، االستذكار البن عبدالرب )١/٢٥٤(اإلرشا

، اإلرشاد )١/٥٥٣(، هناية املحتاج )٣/٤٨٣(، املجموع )٢/٧٨٨(التعليقة للقايض حسني 

 ).٣/١٧١(؛ )٢/٤٥٣(، كشاف القناع )٧٢ص(البن أيب موسى 

 ).٢/٢٠٠(، الذخرية )١/١١٧(التفريع : انظر) ٣(

 ).٣/٤٨٣(، املجموع )٢/٧٨٨(التعليقة للقايض حسني : رانظ) ٤(



        

 

 

 

 

٦٠٣

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كل

 ائـتمام المسبوق بالمسبوق في صالة الفريضة 

، ألهنم يقولون بركنيَّة التسليم من الصالة، فإذا قام املسبوق إىل ô )١(واحلنابلة

متام صالته، فتبطل قضاء ما فاته قبل أن يرشع اإلمام يف التسليمتني فقد فارقه قبل 

  .صالته حينئذٍ 

 )٢(صحة صالة املسبوق، مع إساءته فيام فعل، وهو قول احلنفية: القول الثاين

ô.  

وعللوا لذلك بأنَّ قيامه حصل بعد فراغ اإلمام من أركان الصالة، ولكنه ميسٌء 

برتك االنتظار إىل سالم اإلمام، فإن أوان قيامه للقضاء ما بعد خروج اإلمام من 

  .)٣(صالة؛ فينبغي أن يؤخر القيام عن السالمال

م اإلمام ال�سليمة األو�، : ا�صورة ا�ا�ة
�
قيام ا�سبوق إ� قضاء ما فاته بعد أن �سل

  :وقبل ا�انية

  : يف هذه الصورةôوقد اختلف الفقهاء 

، وروايٌة )٥(، والشافعية)٤(صحة صالة املسبوق، وهذا قول ا�الكية: القول األول

، فإهنم ô، وهو الزُم قول احلنفية )٧(، وبه قال الليث بن سعد)٦(مام أمحدعن اإل

  .)٨(يصححون الصالة ولو قام املسبوق قبل أن يرشع إمامه يف التسليمتني

                                                        

   ).١/٢٦٣(، رشح املنتهى )٢/٤٥٣(كشاف القناع   ) ١(

 ).١/١٧٧(، بدائع الصنائع )١/٢٣٠(املبسوط ) ٢(

 ).١/١٧٧(، بدائع الصنائع )١/٢٣٠(املبسوط ) ٣(

 ).٢/٢٠٠(، الذخرية )١/١٩١(النوادر والزيادات : انظر) ٤(

 ).١/٥١٥(، مغني املحتاج )٤٨٤، ٣/٤٨٣(املجموع ) ٥(

 ).٢/٢٤٨(، تصحيح الفروع )٢/٢٤٣(، املغني )١/٣٢١(الكايف البن قدامة : انظر) ٦(

 ).١/١٩١(النوادر والزيادات : انظر) ٧(

 ).٥٩٢ص: (انظر) ٨(



        

 

 

 

 

٦٠٤

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كل

 ائـتمام المسبوق بالمسبوق في صالة الفريضة 

ألن بالتسليمة األوىل حصل املطلوب للتحلُّل من الصالة، وانقىض اقتداء ا�أموم 

ء ال)١(بإمامه حينئذٍ  ، واخلالف يف ركنيَّة )٢(تسليمة الواحدة، ولداللة اإلمجاع عىل إجزا

  .)٣(الثانية حادث

بطالن صالة املسبوق، وهو روايٌة عن اإلمام أمحد ؒ، وهي : القول الثاين

املذهب، ، ألن التسليمة الثانية ركٌن يف الصالة؛ فلم تنقض القدوة إال هبا، وهذا القول 

  .)٤(الزٌم لكل من يرى ركنيَّة التسليمة الثانية

هر صحة صالة املسبوق يف هذه الصورة، بناء عىل ما رجحت سابًقا من واألظ

  .)٥(ركنيَّة التسليمة األوىل، وسنيَّة الثانية

                                                        

 ).١/٥٥٣(، هناية املحتاج )٣/٤٨٤(املجموع : انظر) ١(

 ).٣٩ص(اإلمجاع البن املنذر ) ٢(

 ).٢/٢٤٨(، تصحيح الفروع )٢/٢٤٣(املغني البن قدامة : وانظر). ٢/٢٠٠(الذخرية للقرايف ) ٣(

 ).٥٩١ص: (انظر) ٤(

 ).٦٠١ص: (انظر) ٥(



        

 

 

 

 

٦٠٥

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كل

 ائـتمام المسبوق بالمسبوق في صالة الفريضة 

  

  

  

  

  املبحث الثاني

  .األحكام املتعلقة بائتمام املسبوق باملسبوق

  

  :وفيه مطلبان

  .استخالف املسبوق: املطلب األول

 يف صالة حكم اقتداء املسبوق باملسبوق: املطلب الثاني

.الفريضة



        

 

 

 

 

٦٠٦

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كل

 ائـتمام المسبوق بالمسبوق في صالة الفريضة 

  :استخالف املسبوق: املطلب األول

  :معىن استخالف املسبوق: املسألة األوىل

 
ً
  :االستخالف لغة: أوال

استخلف، وقد ذكر ابن فارس ؒ أن اخلاء : االستخالف مصدر الفعل

  .)١(والالم والفاء أصوٌل ثالثة

ن جييَء أ: (وأقرب تلك األصول ملعنى االستخالف ما ذكره ابن فارس بقوله

  .)٣(ما جاء بعدُ : ، ثم ذكر أ�ه مأخوٌذ من اخلََلف، واخلََلف)٢()يشٌء بعد يشٍء يقوُم مقامه

 ،)٧٦: اإل�اء(Z*  +  ,] : واِخلالُف بمنزلة َبْعَد، ومنه قوله تعاىل

  .)٤(َبْعَدك: أي

اب من ب- َخَلَفه يف قومه ِخالفًة : َخَلَف فالٌن فالًنا إذا كان خليفَته، يقال: يقال

: األعراف( x  w  v  u  t  s   rZ ] :  ومنه قوله تعاىل-كتب

٥()١٤٢(.  

  .)٦(َخَلْفُت فالًنا، إذا جئَت بعده: وتقول

  .)٧(واستخلَف فالٌن فالًنا، إذا جعله خليفَته

                                                        

 ).٢/٢١٠(مقاييس اللغة : انظر) ١(

 ).٢/٢١٠(مقاييس اللغة ) ٢(

 ).٢/٢١٠(مقاييس اللغة : انظر) ٣(

 ).٢/٢٦٦(العني : انظر) ٤(

 ).٩/٨٣(لسان العرب : وانظر). ٩٥ص(خمتار الصحاح ) ٥(

 ).٩/٨٣(لسان العرب : انظر) ٦(

 ).٩/٨٣(لسان العرب : وانظر). ٩٥ص(خمتار الصحاح ) ٧(



        

 

 

 

 

٦٠٧

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كل

 ائـتمام المسبوق بالمسبوق في صالة الفريضة 

  .)١(من اسُتْخلَِف مكاَن َمْن َقْبَله، ويقوم مقامه: واخلليفةُ 

ا
ً
ا: ثاني

ً
  :االستخالف اصطالح

االصطالحي واملعنى اللغوي لالستخالف، فهو قيام شخص مكان يتفق املعنى 

تقديم إماٍم بدَل آخَر إلمتاِم : (االستخالف املتعلق بالصالة، وهو: آخر، واملقصود هنا

  .)٢()صالةٍ 

  :حكم استخالف املسبوق: املسألة الثانية

رأ�ت أن األ�سب تقديم بحث هذه املسأ�ة، وحترير القول فيها؛ قبل بحث مسأ�ة 

اقتداء املسبوق –اقتداء املسبوق باملسبوق؛ ألن بعض الفقهاء بنى مسأ�ة البحث 

ًما حترير القول فيها أوًال - باملسبوق   . عليها، فكان لزا

أن يطرأ عىل اإلمام عذٌر يمنعه من االستمرار يف : وصورة استخالف املسبوق

ستخَلف صالته؛ كاحلدث ونحوه، فيستخلف أحَد ا�أمومني، ويكون ا�أموم امل

  .مسبوًقا بركعة أو أكثر

  :وقد اختلف الفقهاء يف حكم هذه املسألة على ثالثة أقوال

، )٤(، وا�الكية)٣(صحة استخالف املسبوق، وهذا مذهب احلنفية: القول األول

                                                        

 ).٩/٨٣(لسان العرب : وانظر). ٤/٢٦٧(العني ) ١(

: وانظر). ١/٣٤٢(، املخترص الفقهي البن عرفة )٦٥ص(حدود ابن عرفة، مع رشحها للرصاع ) ٢(

 ).٢/٤٧٩(التاج واإلكليل 

، البحر )١/١٥١(، تبيني احلقائق )٢٣١، ١/٢٢٨(، بدائع الصنائع )١/١٧٢(املبسوط : انظر) ٣(

 ).١/٤٠٠(الرائق 

 مسبوًقا، ألن املدرك أقدُر عىل إمتام الصالة من وقد نصوا عىل أن األَوىل أن يستخلف مدرًكا ال

 .املسبوق

= ، حاشية الدسوقي عىل الرشح)٢/٤٨٣(، التاج واإلكليل )١/١٤٨(عقد اجلواهر الثمينة : انظر) ٤(



        

 

 

 

 

٦٠٨

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كل

 ائـتمام المسبوق بالمسبوق في صالة الفريضة 

  .)٢(، واحلنابلة)١(والشافعية

م مسبوًقا جاز، واألَْوَىل لإلمام املحِدث أن : (قال الكاساين ؒ ولو قدَّ

  .)٣()لف مدرًكا ال مسبوًقايستخ

وصحُته بإدراك ما : (وقال خليل ؒ مبيِّنًا رشط صحة استخالف املسبوق

اق ؒ أ�ه )٤()قبل الركوع ز هبذا من أن يكون إنساٌن مسبوًقا؛ (، ونقل املوَّ ُيتحرَّ

  .)٥()فُيْحِرم بعد أن يطرأ عىل اإلمام ما يمنعه التامدي؛ فهذا ال جيوز استخالفه

وال يشرتط كون اخلليفة مقتدًيا يف األُوىل، بل جيوز : ( ؒوقال النووي

استخالف املسبوق، ثم عليه مراعاُة َنْظم صالة اإلمام، فَيقعد يف موضع قعوده، ويقوم 

                                                                                                                                    

 ).١/٣٥٣( الكبري =

واشرتطوا أن ُحيِرم مع اإلمام املستخلِف قبل أن يطرأ العذُر ا�انع من التامدي يف صالته، ألن 

 .أحرم بعد أن طرأ العذر عىل اإلمام؛ فلم ينسحب عليه حكم اإلمام، ومل ينخرط يف سلكهمن 

، حتفة )٤/٢٤٣(، املجموع )١٤، ٢/١٣(، روضة الطالبني )٣٩ص(منهاج الطالبني : انظر) ١(

 ).٢/٣٥٢(، هناية املحتاج )٢/٤٨٩(املحتاج 

، اإلنصاف )١/١٠١( عىل املحرر ، النكت والفوائد)٢/١٥٣(، الفروع )٢/٥٠٧(املغني : انظر) ٢(

 ).٢/٢٥٨(، كشاف القناع )٣/٣٨٥(

  .ونصوا عىل صحة استخالف املسبوق ولو اقتدى باإلمام بعد طريان العذر

  .ونصوا أ�ًضا عىل أ�ه َيبني عىل صالة إمامه وال يستأ�ف، أل�ه نائٌب عن اإلمام

 ).٢/٥٠٩(املغني : انظر. ءختيري املستخَلف املسبوق بني البناء واالبتدا: وروي عن أمحد

 ).١/٢٢٨(بدائع الصنائع ) ٣(

 ).٤٢ص(خمترص خليل ) ٤(

 ).٢/٤٨٣(التاج واإلكليل ) ٥(



        

 

 

 

 

٦٠٩

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كل

 ائـتمام المسبوق بالمسبوق في صالة الفريضة 

  .)١()يف موضع قيامه، كام كان يفعل لو مل خيرج عن الصالة

أنَّ له أن يستخلف : املذهب املنصوص عن أمحد: (وقال املرداوي ؒ

  .)٢()مسبوًقا

  

  :ويدل للقول األول؛ وهو صحة استخالف املسبوق

أن املسبوق قادٌر عىل أداء أركان الصالة التي هي مقصود الصالة؛ فيكون أهًال  - 

  .)٣(لإلمامة

 .)٤(وجود املشاركة بني اإلمام واملسبوق يف ائتاممه به يف الصالة - 

 .)٥(قيام احلاجة إىل إصالح صالة اإلمام - 

ها أن املسبوق ملتزٌم برت تيب صالة إمامه؛ باقتدائه به، فإذا استخلفه اإلمام أمتَّ

 .)٦(بذلك الرتتيب، فيقوم موضع قيامه، ويقعد موضع قعوده

، اختاره )٧(عدم صحة استخالف املسبوق، وهو وجٌه عند احلنابلة: القول الثاين

                                                        

 ).٢/١٣(روضة الطالبني ) ١(

 ).٣/٣٨٥(اإلنصاف ) ٢(

 ).١/٢٢٨(بدائع الصنائع : انظر) ٣(

 ).١/٤٠٠(، البحر الرائق )١/١٥١(، تبيني احلقائق )١/١٧٢(املبسوط : انظر) ٤(

 ).١/١٧٢(املبسوط : انظر) ٥(

، هناية املحتاج )٢/٤٨٩(، حتفة املحتاج )٤/٢٤٣(، املجموع )٢/١٣(روضة الطالبني : انظر) ٦(

)٢/٣٥٢.( 

، )٣/٣٨٥(، اإلنصاف )١/١٠١(، النكت والفوائد عىل املحرر )٢/١٥٣(الفروع : انظر) ٧(

 ).٢/١٥٧(تصحيح الفروع 



        

 

 

 

 

٦١٠

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كل

 ائـتمام المسبوق بالمسبوق في صالة الفريضة 

  . ؒ)١(املوفق ابن قدامة

اره ال يصح استخالف املسبوق، واخت: وقيل: (قال املرداوي ؒ

  .)٢()املصنف

  :ويدل هلذا القول

إذا صىل أحدكم «: قال♀ حديث أيب هريرة ؓ عن النبي  - 

فَرَعَف أو قاَء فليضع يده عىل ِفْيِه، وينظر رجًال من القوم مل ُيْسَبق بيشٍء 

ويذهب فيتوضأ، ثم جييء فَيبني عىل صالته ما مل يتكلم، فإْن تكلَّم ، فيقدمه

ا�أموم املستخَلف بكونه مل ُيْسَبق بيشٍء من ، فقيَّد )٣(»استأ�َف الصالة

  .الصالة

أن استخالف املسبوق قد يؤدي إىل اإلخالل برتتيب الصالة، إما يف حق  - 

املستخَلف؛ فيقوم يف غري موضع قيامه، وجيلس يف غري موضع جلوسه، أو يف 

حق ا�أمومني؛ بقيامهم يف غري موضع القيام، وجلوسهم يف غري موضع 

 .)٤(اجللوس

التفصيل؛ فإن كان املسبوق يعلم َنْظَم صالة اإلمام فيصح : القول الثالث

، اختاره )٥(استخالفه، وإن كان جيهل َنْظَم صالة إمامه فال يصح، وهو قوٌل للشافعية

                                                        

 ).٣/٣٨٥(اإلنصاف : وانظر). ٢/٥٠٩(املغني ) ١(

 ).٢/٥٠٩(ويعني باملصنِّف ابَن قدامة ؒ، كام يف املغني ). ٣/٣٨٥(اإلنصاف ) ٢(

من طريق عبدالرمحن بن الَقَطامي عن حممد بن ) ١٧٠٨(الدارقطني يف سننه : أخرجه هبذا اللفظ) ٣(

اجلرح والتعديل البن أيب حاتم : انظر. برصيٌّ كذاب" عبدالرمحن"زياد عن أيب هريرة به، و 

، لسان )٥/٥٠٤(، الكامل البن عدي )٢/٤٨(، كتاب املجروحني البن حبان )٥/٢٧٩(

 ).٥/١١٩(امليزان 

 ).٥١٠، ٢/٥٠٩(املغني البن قدامة : انظر) ٤(

 ).٤/٢٤٤(، املجموع )٢/١٤(روضة الطالبني : انظر) ٥(



        

 

 

 

 

٦١١

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كل

 ائـتمام المسبوق بالمسبوق في صالة الفريضة 

  . ؒ)١(النووي

قال النووي ؒ؛ بعد أن ذكر اجلواز فيام إذا عرف املسبوُق املستخَلف َنْظَم 

أ�ه ال : أرجحهام دليًال :  قلت- وجهان: وقيل- ف فقوالن فإن مل َيْعرِ : (صالة إمامه

  .)٢()يصح

  :ودليل هذا التفصيل

أما صحة استخالف املسبوق إذا كان يعلم َنْظم صالة إمامه فظاهٌر، ويدل له  - 

  .)٣(ما سبق يف أدلة القول األول

وأما عدم الصحة عند اجلهل بنَْظم صالة اإلمام؛ فأل�ه قد يؤدي إىل اإلخالل  - 

يب الصالة، إما يف حقِّ اخلليفة نفسه؛ فيقوم يف غري موضع القيام، وجيلس برتت

 .)٤(يف غري موضع اجللوس، أو يف حقِّ ا�أمومني

واألظهر ترجيح القول األول؛ وهو صحة استخالف املسبوق، �ا ذكروا من 

  :استدالالت، وإلمكان اجلواب عن أدلة القولني اآلخرين بام ييل

ا، كام بيَّنت ذلك يف أما حديث أيب هريرة -   ؓ فهو حديٌث ضعيف جد�

  .خترجيه

وأما كون استخالف املسبوق قد يؤدي إىل اإلخالل بنظم الصالة؛ فهذا نادر،  - 

والغالب أن املسبوق يدرك َنْظم صالة إمامه بالنظر يف مقدار ما أدرك معه 

 .منها

تداء املسبوق مع أن هذا اإلخالل ال يؤثر عند االقتداء، كام ال يؤثر يف حال اق

  .باإلمام األصيل

                                                        

 ).٤/٢٤٤(، املجموع )٢/١٤(روضة الطالبني : انظر) ١(

 ).٢/١٤(روضة الطالبني ) ٢(

 ).٦٠٩ص: ( انظر)٣(

 ).٥١٠، ٢/٥٠٩(املغني البن قدامة : انظر) ٤(



        

 

 

 

 

٦١٢

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كل

 ائـتمام المسبوق بالمسبوق في صالة الفريضة 

  

  :اقتداء املسبوق باملسبوق يف صالة الفريضة: املطلب الثاني

  :اقتداء املسبوق باملسبوق يف صالة اجلمعة: املسألة األوىل

أن يسلِّم اإلمام من صالة اجلمعة، فيقوم مسبوقان إىل قضاء ما : صورة املسأ�ة

  .فاهتام من الصالة، فيقتدي أحدمها بصاحبه

  :اختلف الفقهاء يف هذه الصورة عىل قولني

، )١(عدم صحة االقتداء يف هذه الصورة، وبه جزم الشافعية: القول األول

، ألهنم يقولون باملنع من اقتداء املسبوق ô، وهو الزم مذهب احلنفية )٢(واحلنابلة

  .؛ ففيها من باب أوىل)٣(باملسبوق يف غري صالة اجلمعة

، لكنه الزُم قوهلم، فإهنم ôملسأ�ة عند ا�الكية ومل أقف عىل نص يف هذه ا

د إىل االقتداء، ويشرتطون  يمنعون انتقاَل املنفرد بعد رشوعه يف الصالة؛ من االنفرا

  .)٤(لصحة االقتداء نيَّته عند دخوله يف الصالة، فإن نوى االقتداء يف أ�ناء صالته بطلت

سبوقني االقتداُء فيام بقي فلو كان هذا يف اجلمعة مل جيز للم: (قال النووي ؒ

  .)٥()عليهم وجًها واحًدا

املسبوق يف : يستثنى من كالم املصنف وغريه ممن أطلق: (وقال املرداوي ؒ

                                                        

، أسنى )٤/٥٤(، كفاية النبيه )٥٨٢، ٤/٢٤٥(، املجموع )٢/٥٢٢(البيان للعمراين : انظر) ١(

 ).٢/٢٨٣(، حتفة املحتاج )١/٢٥٤(املطالب 

، كشاف )٣/٣٩٠(، اإلنصاف )١/١٠١(وائد عىل املحرر ، النكت والف)٢/١٥٦(الفروع : انظر) ٢(

 ).٢/٢٦١(القناع 

 ).٦١٤ص(كام سيأيت بحث هذه املسأ�ة ) ٣(

 ).٣٤٠، ١/٣٣٩(، الرشح الكبري )٢/١٢٢(، مواهب اجلليل )٤١ص(خمترص خليل : انظر) ٤(

 ).٥٨٢، ٤/٢٤٥(املجموع ) ٥(



        

 

 

 

 

٦١٣

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كل

 ائـتمام المسبوق بالمسبوق في صالة الفريضة 

  .)١()اجلمعة، فإنه ال جيوز ائتامم مسبوٍق بمسبوق فيها، قطع به اجلمهور

عة؛ يف أن يف هذه الصورة إنشاَء مجعة بعد مج: ومأخذ املنع عند الشافعية واحلنابلة

؛ إذ ليس فيام )٢(مسجد واحد ، وكأهنم أرادوا باإلنشاء ما يعمُّ املعنى احلقيقيَّ واملجازيَّ

  .)٣(إذا كان اخلليفُة منهم إنشاء مجعة، وإنام فيه ما يشبه اإلنشاء صورةً 

إن مأخذ املنع اشرتاط العدد هلا، وهذا قد يتعذر التحقق منه قبل الرشوع : وقيل

  .)٤(باملسبوقيف اقتداء املسبوق 

د، فال يصح فيه : ومأخذ املنع عند احلنفية أن القضاء من مواضع االنفرا

  .)٥(االقتداء

أن ا�أموم أصبح منفرًدا بعد سالم إمامه، فلم يصح : ومأخذ املنع عند ا�الكية

  . )٦(اقتداؤه باملسبوق، ألن من رشط االقتداء نيَّته حني الدخول يف الصالة

قتداء املسبوق باملسبوق يف صالة اجلمعة، وهو قوٌل صحة ا: القول الثاين

، ووجٌه يف مذهب احلنابلة، حكاه أ�و عيلٍّ احلسن بن أمحد ابن البنَّا البغدادي )٧(للشافعية

                                                        

 ).٣/٣٩٠(اإلنصاف ) ١(

، حاشية الرشواين عىل حتفة املحتاج )١/٢٥٤(، أسنى املطالب )٥٨٢، ٤/٢٤٥(املجموع : انظر) ٢(

، اإلنصاف )١/١٠١(، النكت والفوائد عىل املحرر )٢/١٥٦(، الفروع )٢/٢٨٣(

 ).٢/٢٦١(، كشاف القناع )٣/٣٩٠(

 ).١/٢٥٤(�صاري أسنى املطالب يف رشح روض الطالب، زكريا األ: انظر) ٣(

 ).٢/٢٦١(، كشاف القناع )٢/٨٦(معونة أويل النهى : انظر) ٤(

 ).٦١٧ص(كام سيأيت يف ) ٥(

 ).٦١٢ص(كام سبق يف ) ٦(

، الفتاوى الكربى )١/٢٥٤(، أسنى املطالب لزكريا األ�صاري )٢/٥٢٢(البيان للعمراين : انظر) ٧(

= ، وقد قرر ابن حجر ؒ أنَّ من مل يدرك صالة اجلمعة مع)١/٢٥٤(البن حجر اهليتمي 



        

 

 

 

 

٦١٤

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كل

 ائـتمام المسبوق بالمسبوق في صالة الفريضة 

)١()�٤٧١(.  

قال زكريا األ�صاري ؒ؛ بعد ذكره القول باملنع من اقتداء املسبوق باملسبوق 

  .)٢()ز يف هذهعىل أنَّ بعَضهم قال باجلوا : (يف اجلمعة

د«وذكر ابن البنَّا يف : (وقال املرداوي ؒ أنَّ اخلالَف جاٍر يف » رشح املجرَّ

  .)٣()اجلمعة أ�ًضا

ويدل هلذا القول أن املسبوق قد أدرك صالة اجلمعة بإدراكه ركعٍة مع اإلمام، 

  .)٤(واقتداؤه بمسبوٍق آخر إكامٌل لصالة اجلمعة يف مجاعة، وليس إقامًة جلمعة أخرى

واألظهر املنع من اقتداء املسبوق باملسبوق يف صالة اجلمعة، �ا ذكروا من كونه 

يدخل يف إقامة مجعة بعد مجعة ولو من جهة الصورة، ولعدم اكتامل العدد، ومعلوم أن 

اجلمعة ليست كغريها من الصلوات، فإن املسبوق إذا أدرك أقلَّ من ركعة مع اإلمام 

  . ، بل يتمها ظهًرا فإنه ال يصح منه إمتامها مجعة

  :اقتداء املسبوق باملسبوق يف غري صالة اجلمعة: املسألة الثانية

أن يسلِّم اإلمام من صالة الفريضة، فيقوم مسبوقان إىل قضاء ما : صورة املسأ�ة

  .فاهتام من الصالة، فيقتدي أحدمها بصاحبه

                                                                                                                                    

 اإلمام؛ فإن له أن يقتدي بمسبوٍق قام لقضاء ما فاته، وحتصل له مجعة، ألن هذا املقتدي وإن =

تابٌع لإلمام املسبوق؛ الذي هو مستديٌم للجمعة، ال استفتح اجلمعة فإن هذا ال يرضه؛ أل�ه 

 .مستفتح هلا

ا باجلمعة، ولكن ابن البنَّا جعل اخلالَف يف صالة ) ١( حيسن التنبيه عىل أن هذا الوجه ليس خمتص�

 ).٣/٣٩٠(اإلنصاف : انظر. الفريضة واحًدا؛ اجلمعة وغريها

 ).١/٢٥٤(أسنى املطالب ) ٢(

 ).٣/٣٩٠(اإلنصاف ) ٣(

 ).٢/٢٦١(، كشاف القناع )٢/٨٦(، معونة أويل النهى )١/٢٥٤(أسنى املطالب : انظر) ٤(



        

 

 

 

 

٦١٥

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كل

 ائـتمام المسبوق بالمسبوق في صالة الفريضة 

  : عىل قولني- يف غري صالة اجلمعة- اختلف الفقهاء يف حكم اقتداء املسبوق بمثله 

 )٢(، واحلنابلة)١(وهو قول الشافعية. صحة اقتداء املسبوق باملسبوق: القول األول

ô.  

سلَّم اإلمام فقام مسبوٌق فاقتدى به آخُر، أو : (قال ابن حجر اهليتمي ؒ

 يف الثانية عىل املعتمد، لكن - يف غري اجلمعة-مسبوقون فاقتدى بعضهم ببعض؛ فتصح 

  .)٣()مع الكراهة

وإن سبق اإلماُم اثنني فأكثَر ببعض الصالة؛ ثم سلَّم : ()٤(إلقناع ورشحهويف ا

  ).اإلمام فائتم أحدمها بصاحبه يف قضاء ما فاهتام صح

  :ويدل هلذا القول

قياس اقتداء املسبوق باملسبوق يف هذه الصورة عىل استخالف اإلمام للمسبوق؛ 

، عىل بناء هذه املسأ�ة )٧(احلنابلة، و)٦(، وقد نص الشافعية)٥(إذا طرأ عىل اإلمام عذرٌ 

                                                        

، حتفة املحتاج )٤/٥٤(، كفاية النبيه )٥٨٢، ٤/٢٤٥(املجموع : انظر. مع كراهة ذلك عندهم) ١(

 ).٢/١٦٨(، حاشية الشربامليس عىل هناية املحتاج )٢/١٦٨(، هناية املحتاج )٢/٢٨٣(

، الفروع )٣٨٩ص(، احلاوي أليب طالب البرصي )٣/٧٦(؛ )٢/٥١٠(بن قدامة املغني ال: انظر) ٢(

ئد السنية )٢/١٥٦(البن مفلح  ، ٢/١٥٦(، تصحيح الفروع )١/١٠١(، النكت والفوا

 ).٢/٢٦١(، كشاف القناع )٣/٣٨٩(، اإلنصاف )١٥٧

 ).٢/١٦٨(هناية املحتاج : ومثله يف). ٢/٢٨٣(حتفة املحتاج ) ٣(

 ).٢/٢٦١(ع مع الكشاف اإلقنا: انظر) ٤(

 ).٦٠٧ص(سبق بحث هذه املسأ�ة يف ) ٥(

 ).٥٨٢، ٤/٢٤٥(املجموع : انظر) ٦(

، اإلنصاف )٢/١٥٧(، تصحيح الفروع )٢/١٥٦(، الفروع )٥١١، ٢/٥١٠(املغني : انظر) ٧(

  =              ).٢/٢٦١(، كشاف القناع )٣/٣٨٩(



        

 

 

 

 

٦١٦

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كل

 ائـتمام المسبوق بالمسبوق في صالة الفريضة 

  .عىل تلك

، ووجٌه يف )١(وهو قول احلنفية. بطالن اقتداء املسبوق باملسبوق: القول الثاين

 .)٤(، وُحِكَي روايةً )٣(، ووجه عند احلنابلة)٢(مذهب الشافعية

يف وهو الزم مذهب ا�الكية، فإهنم يمنعون من تغيري املنفرد نيَّته إىل نيَّة االقتداء 

  .)٥(أ�ناء الصالة، فإن فعل بطلت صالته

اقتدى مسبوٌق بمسبوق يف قضاء ما سبق (أ�ه إذا ) �٨٥٥(نقل بدر الدين العيني 

  .)٦()ال جيوز

  .)٧()ال يصح اقتداُء املسبوق باملسبوق(أ�ه ) �٩٧٠(ونقل ابن نجيم 

                                                                                                                                    

عدم بناء هذا الفرع عىل استخالف املسبوق، وذكر أ�ه ُروي عن أمحد ما يدل واختار املجد = 

زنا استخالفه ، )٢/١٥٦(الفروع : انظر. عىل املنع من اقتداء املسبوق باملسبوق؛ وإن جوَّ

 ).٢/١٥٧(، تصحيح الفروع )١/١٠١(النكت والفوائد عىل املحرر 

فإن ). ١/٥٨٠(، الدر املختار )١/٣٨٣(ائق ، البحر الر)٢/٣٧٤(البناية رشح اهلداية : انظر) ١(

 ).٤٠١، ١/٤٠٠(البحر الرائق : انظر. اقتدى مسبوٌق بآخر فسدت صالة املقتدي فقط

 ).٤/٥٤(، كفاية النبيه )٥٨٢، ٤/٢٤٥(املجموع : انظر) ٢(

، الفروع )٣٨٩ص(، احلاوي أليب طالب البرصي )٣/٧٦(؛ )٢/٥١١(املغني البن قدامة : انظر) ٣(

ئد السنية )٢/١٥٦(فلح البن م ، ٢/١٥٦(، تصحيح الفروع )١/١٠١(، النكت والفوا

 ).٣/٣٨٩(، اإلنصاف )١٥٧

ئد السنية )٢/١٥٦(الفروع البن مفلح : انظر) ٤( ، تصحيح الفروع )١/١٠١(، النكت والفوا

 ).٣/٣٨٩(، اإلنصاف )٢/١٥٧(

 ).٦١٢،٦١٣ص(كام سبق ) ٥(

 ).٢/٣٧٤(البناية رشح اهلداية ) ٦(

 ).١/٣٨٣(البحر الرائق ) ٧(



        

 

 

 

 

٦١٧

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كل

 ائـتمام المسبوق بالمسبوق في صالة الفريضة 

، وقد بنيَّ احلطاب ؒ أن )١()ورشُط االقتداء نيَّته: (وقال خليل ؒ

د بذلك أ�ه امل يشرتط يف صحة ا�أموم أن ينوي االقتداَء باإلمام من أوهلا، فإْن نوى (را

  .)٢()االقتداَء يف أ�نائها بطلت

إذا سلَّم اإلمام ويف ا�أمومني مسبوقون؛ فقاموا إلمتام : (وقال النووي ؒ

مها هبم واقتدوا به؛ ففي جوازه وجهان موا من يتمِّ   .)٣()صالهتم فقدَّ

ويف صحة إمامة مسبوٍق آلخَر يف قضاء ما : (فلح ؒوقال ابن م

  .)٤()وجهان...فاهتام

وعلل فقهاء احلنفية للمنع من اقتداء املسبوق بمثله؛ بأن املسبوق يف هذه  - 

 .)٥(الصورة؛ هو يف موضٍع جيب عليه فيه االنفراد، فلم جيز له االقتداء بغريه

، لكن ال دليل يمنعه من بأن األصل أن يقيض املسبوق ما فاته منفرًدا: وجياب

  .االقتداء بمسبوق آخر

 فإهنم يشرتطون لصحة االقتداء نيَّته عند الدخول يف ôوأما ا�الكية  - 

 .)٦(الصالة، وال يصح االقتداء عندهم يف أ�ناء الصالة

  .واألظهر صحة االقتداء يف أ�ناء الصالة! بأن يف هذا اإللزام نظًرا : وجياب

  :ويدل هلذا القول

لفائدة من االقتداء يف هذه الصورة، فإن فضل اجلامعة متحقق انتفاء ا - 

                                                        

 ).٤١ص(خمترص خليل ) ١(

 ).٢/١٢٢(مواهب اجلليل ) ٢(

 ).٤/٢٤٤(املجموع ) ٣(

 ).٢/١٥٦(الفروع ) ٤(

 ).١/٥٨١(، رد املحتار )١/٥٨٠(، الدر املختار )١/٣٨٣(البحر الرائق : انظر) ٥(

 ).٣٤٠، ١/٣٣٩(، الرشح الكبري )٢/١٢٢(، مواهب اجلليل )٤١ص(خمترص خليل : انظر) ٦(



        

 

 

 

 

٦١٨

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كل

 ائـتمام المسبوق بالمسبوق في صالة الفريضة 

  .)١(للمسبوق، فال فائدة من اقتداء بعضهم ببعض بعد سالم اإلمام

ل السورة يف الصالة : وجياب ل السهو، وحتمُّ ئد أخر؛ كتحمُّ بأن لالقتداء فوا

 .)٢(اجلهرية، وَنيل َفْضل اجلامعة الكامل

ز اقتداء املسبوق ب املسبوق يف صالة الفريضة، قياًسا عىل جواز واألظهر جوا

له  ئد، كتحمُّ استخالف اإلمام للمسبوق يف غري اجلمعة، و�ا يف ارتباطهم بإمام من فوا

  .السهو عن ا�أمومني

                                                        

 ).١/٢٥٤(أسنى املطالب : انظر) ١(

 ).١/٢٥٤(أسنى املطالب : انظر) ٢(



        

 

 

 

 

٦١٩

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كل

 ائـتمام المسبوق بالمسبوق في صالة الفريضة 

  اخلامتة

  :ويف ختام هذا البحث؛ أ�خص أهم النتائج التي توصلت إليها

هتام ركعة فأكثر من اقتداء املسبوق باملسبوق هو أن يقتدي مأموم بمثله؛ فا -١

 .الصالة مع اإلمام

 .يرشع للمسبوق أن يقوم إىل قضاء ما فاته بعد أن يسلم إمامه التسليمتني -٢

تبطل صالة املسبوق إذا قام إىل قضاء ما فاته قبل أن يرشع إمامه يف التسليم،  -٣

 .ôألن التسليمة األوىل ركن عىل الراجح، وهو مذهب عامة الفقهاء 

ملسبوق الذي قام إىل قضاء ما فاته بعد أن سلَّم إمامه األظهر صحة صالة ا -٤

التسليمة األوىل، وقبل التسليمة الثانية، ألن التسليمة الثانية ليست ركنًا وال 

 .واجًبا عىل الراجح من أقوال أهل العلم

 بوجوب التسليم، مع عدم تعيُّنه للخروج من الصالة؛ ôقول احلنفية  -٥

ئض ال تثبت بأخبار اآلحاد، وإنام يثبت هبا مبنيٌّ عىل أصلهم يف أن الفرا 

الواجب، ومجهور األصوليني والفقهاء عىل عدم التفريق بني الفرض 

 .والواجب من جهة الدليل؛ فكالمها يثبت بأخبار اآلحاد

ل أهل العلم -٦  .لإلمام أن يستخلف مسبوًقا عىل الراجح من أقوا

 .ال يصح اقتداء املسبوق باملسبوق يف صالة اجلمعة -٧

لذين عللوا للمنع من اقتداء املسبوق باملسبوق يف صالة اجلمعة بكون ذلك ا -٨

إنشاء مجعة بعد مجعة؛ إنام أرادوا باإلنشاء ما يعمُّ املعنى احلقيقي واملجازي، 

 .إذ فيه ما يشبه إنشاء اجلمعة من جهة الصورة

 .يصح اقتداء املسبوق باملسبوق يف غري صالة اجلمعة -٩

ز اقتداء املسبوق باملسبوق يف صالة بنى كثري من الفقهاء ا -١٠ لقائلني بجوا

 . عىل صحة استخالف املسبوق، وهو بناٌء صحيح- غري اجلمعة–الفريضة 

ئد اقتداء املسبوق باملسبوق يف حتصيل فضل اجلامعة، بل فيه  -١١ ال تنحرص فوا

ئد أخرى  .فوا

  واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات

  . وعىل آ�ه وصحبهوصىل اهللا وسلم عىل نبيِّنا حممد،



        

 

 

 

 

٦٢٠

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كل

 ائـتمام المسبوق بالمسبوق في صالة الفريضة 

  فهرس املراجع

، وأتمه و�ه ) ه٧٥٦(� بن عبد ا��� ا�سب� . اإلبهاج � �ح ا�نهاج  -١

ا : ا�رابعة«: من قول ا�يضاوي)  ه٧٧١(عبد ا�وهاب 
ً
وجوب ا��ء مطلق

. أ�د �ال ا�ز�ز�، د. د: �قيق. »يوجب وجوب ما ال يتم إال به و�ن مقدوًرا

. ط؛ دار ا�حوث ��راسات اإلسالمية و�حياء ال�اث. يعبدا�بار صغ�

  .ه١٤٢٤األو�

فؤاد عبد ا�نعم . د: �قيق. �مد بن إبراهيم بن ا�نذر ا��سابوري. اإل�اع -٢

  . ه١٤٢٥ط؛ دار ا�سلم �ل�� وا�وز�ع، األو�،. أ�د

 ا�ن� أبو الفضل عبد اهللا بن �مود ا�وص�. االختيار � تعليل ا�ختار -٣

-ا�شيخ �مود أبو دقيقة ا�ن�، ط؛ مطبعة ا�ل�: ، علق عليها)ه٦٨٣(

  .ب�وت- دار ا�كتب العلمية: تصو�ر. ه١٣٥٦القاهرة

أبو � �مد بن أ�د بن أ� �و� ا���ف . اإلرشاد إ� س�يل ا�رشاد -٤

ط؛ �ؤسسة . عبد اهللا بن عبد ا�حسن ال��. د: �قيق). ه٤٢٨(ا�غدادي 

  .ه١٤١٩ا�رسالة، األو�

نه ا�وطأ  -٥ االستذ�ر ا�امع �ذاهب فقهاء األ�صار وعلماء األقطار فيما تضم�

يوسف بن عبد . من معا� ا�رأي واآلثار، و�ح ذ�ك �ه باإل�از واالختصار

عبدا�عطي أم� : ، �قيق)ه٤٦٣(اهللا بن عبد ال� ا��َمري، أبو عمر القرط� 

  .ه١٤١٤حلب، األو� -دار ا�و�/ د�شق- قت�بةط؛ دار . قلع�

أبو �� ز�ر�ا بن �مد بن ز�ر�ا . أس� ا�طالب � �ح روض الطالب -٦

  .ومعه حاشية ا�ر�� ا�كب�. ط؛ دار ا�كتاب اإلسال�). ه٩٢٦(األنصاري 

أبو �مد عبد ا�وهاب بن � بن ن� . اإل�اف � ن�ت �سائل ا�الف -٧

ط؛ دار ابن حزم، األو� . ا�بيب بن طاهر: �قيق). ه٤٢٢(� ا�غدادي ا�ا�

  .ه١٤٢٠



        

 

 

 

 

٦٢١

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كل

 ائـتمام المسبوق بالمسبوق في صالة الفريضة 

أبو عبد اهللا �مد بن عبد اهللا ابن ما�ك . إكمال األعالم ب�ثليث ا��م -٨

ط؛ جامعة أم . سعد بن �دان الغامدي. د: �قيق). ه٦٧٢(الطا� ا�يا� 

  .ه١٤٠٤القرى، األو�

أبو عبد اهللا مغلطاي بن قليج بن . �رجالإكمال تهذيب ا�كمال � أسماء ا -٩

بو عبد ا�ر�ن �دل بن �مد، أ: �قيق). ه٧٦٢(عبد اهللا ا��ي ا�ن� 

. ط؛ دار الفاروق ا�ديثة �لطباعة وال��. �مد أسامة بن إبراهيمأبو

  . ه١٤٢٢األو�

أبو ا�سن � بن سليمان بن أ�د . اإلنصاف � معرفة ا�راجح من ا�الف  -١٠

عبد الفتاح ا�لو، ط؛ دار .  د-عبد اهللا ال��. د: ، �قيق) ه٨٨٥(ا�رداوي 

  .ه١٤١٥هجر، القاهرة، ط؛ األو�، 

قاسم بن عبد اهللا . أن�س الفقهاء � تعر�فات األلفاظ ا�تداولة ب� الفقهاء -١١

ط؛ . �� حسن �راد: �قيق). ه٩٧٨(بن أم� � القونوي ا�رو� ا�ن� 

  .ه١٤٢٤تب العلمية، دار ا�ك

ز�ن ا�ين بن إبراهيم بن �مد، ا�عروف . ا�حر ا�رائق �ح ك� ا�قائق -١٢

ت�ملة ا�حر ا�رائق �حمد بن حس� : ، و� آخره)ه٩٧٠(بابن �يم ا��ي 

منحة ا�الق : ، و�اش�ته)ه١١٣٨تو� بعد (بن � الطوري ا�ن� القادري 

  .اإلسال�ط؛ دار ا�كتاب . البن �بدين

أبو عبد اهللا �مد بن عبد اهللا بن َ�َهادر . ا�حر ا�حيط � أصول الفقه -١٣

  .ه١٤١٤ط؛ دار ا�كت�، األو�). ه٧٩٤(ا�زر�� 

أبو ب�ر بن �سعود بن أ�د ا��سا� . بدائع ا�صنائع � ترتيب ا��ائع -١٤

  .ه١٤٠٦، ط؛ دار ا�كتب العلمية، ا�انية، )ه٥٨٧(ا�ن� 

أبو حفص . ر ا�ن� � �ر�ج األحاديث واألثار ا�واقعة � ا��ح ا�كب�ا�د -١٥

ن 
�
، )ه٨٠٤(عمر بن � بن أ�د ا�شاف� ا��ي، ا�عروف بـ ابن ا�لق

ط؛ دار . �صط� أبو الغيط، وعبد اهللا بن سليمان، و�ا� بن كمال: �قيق



        

 

 

 

 

٦٢٢

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كل

 ائـتمام المسبوق بالمسبوق في صالة الفريضة 

  .ه١٤٢٥ا�جرة �ل�� وا�وز�ع، ا�ر�اض، األو�

عبد ا�لك بن عبد اهللا بن يوسف ا�و�� أبو ا�عا� . ن � أصول الفقهال�ها -١٦

ط؛ دار ا�كتب العلمية ب�وت، . صالح بن �مد بن عو�ضة: �قيق). ه٤٧٨(

  .ه�١٤١٨نان، األو� 

ط؛ دار ا�كتب ). ه٨٥٥(أبو �مد �مود بن أ�د العي� . ا�ناية �ح ا�داية -١٧

  . ه١٤٢٠العلمية، ب�وت، األو�، 

�� بن أ� ا�� بن سا�م أبو ا�س� . ا�يان � مذهب اإلمام ا�شاف� -١٨

جدة، - قاسم �مد ا�وري، ط؛ دار ا�نهاج: ، �قيق)ه٥٥٨(العمرا� ا�م� 

  .ه١٤٢١األو�، 

�مد بن . ا�يان وا�حصيل وا��ح وا�وجيه وا�عليل �سائل ا�ستخرجة -١٩

�مد ح� و�اعة، ط؛ . د: ، �قيق)ه٥٢٠(القرط� أ�د بن رشد أبو ا�و�د 

  .ه�١٤٠٨نان، ا�انية، -دار الغرب اإلسال�، ب�وت

�مد بن يوسف بن أ� القاسم بن يوسف . ا�اج واإل�يل �خت� خليل -٢٠

ط؛ دار ا�كتب ) ه٨٩٧(العبدري الغرنا�، أبو عبد اهللا ا�واق ا�ا�� 

  .ه١٤١٦العلمية، األو�، 

أبو عبدا� �مد بن إسماعيل بن إبراهيم بن ا�غ�ة ا�خاري . ا�ار�خ ا�كب� -٢١

ط؛ دائرة ا�عارف العثمانية، حيدر . �مد عبد ا�عيد خان: إ�اف). ه٢٥٦(

  . آباد

، ط؛ ) ه٧٤٣(عثمان بن � ا�ز�ل� ا�ن� . ت�ي� ا�قائق �ح ك� ا�قائق -٢٢

  .ه١٣١٣، األو� بوالق، القاهرة-ا�طبعة األم��ة

�ر�ز : ، �قيق) ه٤٢٨(أبو ا�س� أ�د بن �مد القدوري . ا�جر�د -٢٣

د � �عة .د �مد أ�د �اج، أ.أ: ا�راسات الفقهية واالقتصادية، إ�اف

  .ه١٤٢٧القاهرة، ا�انية، -ط؛ دار ا�سالم. �مد



        

 

 

 

 

٦٢٣

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كل

 ائـتمام المسبوق بالمسبوق في صالة الفريضة 

. أ�د بن �مد بن � بن حجر ا�يت�. �فة ا�حتاج � �ح ا�نهاج -٢٤

ط؛ ا�كتبة ا�جار�ة ا�ك�ى بم� �صاحبها . �راجعة �اعة من ا�صحح�

  .حاشية ا��وا�، وحاشية العبادي: ه، ومعه�١٣٥٧صط� �مد، 

، مطبوع مع )ه٨٨٥(أبو ا�سن � بن سليمان ا�رداوي . تصحيح الفروع -٢٥

عبدا� بن . د: فر�ق من ا�احث�، إ�اف: �قيق. الفروع البن مفلح

  .ه١٤٢٤عبدا�حسن ال��، ط؛ دار ا�رسالة، ب�وت، األو�

أبو القاسم عبيد اهللا بن ا�س�؛ ابن . ا�فر�ع � فقه اإلمام ما�ك بن أ�س -٢٦

ب ا�ا�� 
�

ط؛ دار ا�كتب . سيد ك�وي حسن: �قيق).  ه٣٧٨(ا�َال

  . ه١٤٢٨لعلمية، ب�وت، األو�ا

أبو �مد عبد ا�ر�ن بن �مد بن إدر�س ا�نظ� . تفس� ابن أ� حاتم -٢٧

أسعد �مد الطيب، ط؛ �كتبة نزار : ، �قيق)ه٣٢٧(ا�رازي؛ ابن أ� حاتم 

  .ه١٤١٩ا�ملكة العر�ية ا�سعودية، ا�ا�ة-�صط� ا�از

، )ه٨٥٢(عسقال� أبو الفضل أ�د بن � بن حجر ال. تقر�ب ا�هذيب -٢٨

  .ه١٤٠٦ط؛ دار ا�رشيد، سور�ا، األو�، . �مد عوامة: �قيق

أبو الطاهر إبراهيم بن عبد ا�صمد بن �ش� . ا��بيه � مبادئ ا�وجيه -٢٩

ط؛ دار ابن . ا�كتور �مد بلحسان: �قيق). ه٥٣٦بعد (ا�نو� ا�هدوي 

  . ه١٤٢٨حزم، ب�وت، األو�

�مد بن أ�د بن عبد ا�ادي ا�نب� . ا�حقيق � أحاديث ا�عليقتنقيح  -٣٠

. سا� بن �مد بن جاد اهللا، وعبد العز�ز بن نا� ا�با�: �قيق).  ه٧٤٤(

  . ه١٤٢٨ط؛ أضواء ا�سلف، ا�ر�اض، األو�

يوسف بن عبد ا�ر�ن بن يوسف، . تهذيب ا�كمال � أسماء ا�رجال -٣١

�شار عواد معروف، ط؛ �ؤسسة . د: ، �قيق)ه٧٤٢(ا�جاج ا�زي أبو

  .ه١٤٠٠ب�وت، األو�، - ا�رسالة

: ، �قيق)ه٣٧٠(�مد بن أ�د بن األزهري ا�روي أبو منصور . تهذيب ا�لغة -٣٢



        

 

 

 

 

٦٢٤

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كل

 ائـتمام المسبوق بالمسبوق في صالة الفريضة 

  .ه١٤٢١ب�وت، األو�، - �مد عوض �رعب، ط؛ دار إحياء ال�اث العر�

�كردي ا�ا�� أبو عمرو عثمان بن عمر ابن ا�اجب ا. جامع األمهات -٣٣

أبو عبد ا�ر�ن األخ� األخ�ي، ط؛ دار ا�مامة �لطباعة : ، �قيق)ه٦٤٦(

  .ه١٤٢١ب�وت، ا�انية، -وال�� وا�وز�ع

�مد بن جر�ر بن يز�د، أبو جعفر . جامع ا�يان عن تأو�ل آي القرآن -٣٤

ع عبد اهللا بن عبد ا�حسن ال��، با�عاون م. د: ، �قيق)ه٣١٠(الط�ي 

�ر�ز ا�حوث وا�راسات اإلسالمية بدار هجر، ط؛ دار هجر �لطباعة 

  .ه١٤٢٢وال�� وا�وز�ع واإلعالن، األو�، 

، )ه٢٧٩(�مد بن ع�� بن سورة ال�مذي، أبو ع�� . ا�امع ا�كب� -٣٥

  .ه١٤١٨ب�وت، -�شار عواد معروف، ط؛ دار الغرب اإلسال�. د: �قيق

). ه٤٥١(بن عبد اهللا بن يو�س ا�صق� أبو ب�ر �مد . ةا�امع �سائل ا�دون -٣٦

ط؛ معهد ا�حوث العلمية و�حياء . �موعة باحث� � رسائل دكتوراه: �قيق

دار الفكر �لطباعة وال�� : توز�ع. ال�اث اإلسال�، جامعة أم القرى

  . ه١٤٣٤األو�. وا�وز�ع

 بن إدر�س ا�رازي، ابن أ� أبو �مد عبد ا�ر�ن بن �مد. ا�رح وا�عديل -٣٧

ط؛ �لس دائرة ا�عارف العثمانية، حيدر آباد ا��ن، ودار ). ه٣٢٧(حاتم 

  . ه١٢٧١إحياء ال�اث العر�، ب�وت، األو�، 

�مد أم� بن عمر بن . رد ا�حتار � ا�ر ا�ختار= حاشية ابن �بدين -٣٨

ط؛ دار )ه١٢٥٢(بدين عبدالعز�ز �بدين ا��ش� ا�ن�، ا�عروف بابن �

  .ه١٤١٢ب�وت، ا�انية، - الفكر

�مد بن أ�د بن عرفة ا�سو� ا�ا�� . حاشية ا�سو� � ا��ح ا�كب� -٣٩

  .ا��ح ا�كب� ��ردير: و� ا��. ، ط؛ دار الفكر)ه١٢٣٠(

مطبوع مع نهاية . � نهاية ا�حتاج) ه١٠٨٧(حاشية أ� ا�ضياء ا�ش�ا�ل�  -٤٠

  .ه١٤٠٤ب�وت، - ط؛ دار الفكر. تاج إ� �ح ا�نهاجا�ح



        

 

 

 

 

٦٢٥

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كل

 ائـتمام المسبوق بالمسبوق في صالة الفريضة 

مطبوع مع �فة ا�حتاج � . حاشية عبد ا�ميد ا��وا� � �فة ا�حتاج -٤١

ط؛ ا�كتبة . �راجعة �اعة من ا�صحح�. �ح ا�نهاج البن حجر ا�يت�

  .ه١٣٥٧ا�جار�ة ا�ك�ى بم� �صاحبها �صط� �مد، 

أبو طالب عبد ا�ر�ن بن عمر ا��ي . ��ي ا�اويا�اوي أل� طالب ا -٤٢

  .عبد ا�لك بن عبد اهللا بن ده�ش. د.أ: �قيق). �٦٨٤(العبد�ا� 

ا�داية ا��فية ا�شافية �يان : �ح ا�رصاع � حدود ابن عرفة، ا�س� -٤٣

�مد بن قاسم األنصاري، أبو عبد اهللا، . حقائق اإلمام ابن عرفة ا�وافية

  .ه١٣٥٠ط؛ ا�كتبة العلمية، األو�، ). ه٨٩٤(اع ا�و�� ا�ا�� ا�رص� 

فر�ق : �قيق).  ه٤٥٨(أبو ب�ر �مد بن ا�س� ا�يه� . ا�الفيات -٤٤

ط؛ . ا�حث العل� ���ة ا�روضة، إ�اف �مود بن عبد الفتاح ا�حال

  . ه١٤٣٦ا�روضة �ل�� وا�وز�ع، القاهرة، األو�

�ال "�مد بن فرا�رز بن �، ا�عروف بـ . ح غرر األح�مدرر ا��م � -٤٥

  .بدون تار�خ. ط؛ دار إحياء ا�كتب العر�ية، ��) ه٨٨٥" (خ�و

أ�د بن إدر�س بن عبد ا�ر�ن ا�ا��، أبو العباس بالقرا� . ا�خ�ة -٤٦

�مد ح� وسعيد أعراب و�مد بو خ�ة، ط؛ دار الغرب . د: �قيق) ه٦٨٤(

  .ه١٤١٤ب�وت، األو�، -اإلسال�

�� ا�ين �� بن �ف أبو ز�ر�ا ا�ووي . روضة الطا�� وعمدة ا�فت� -٤٧

 عمان، -د�شق- زه� ا�شاو�ش، ا�كتب اإلسال�، ب�وت: ، �قيق)ه٦٧٦(

  .ه١٤١٢ط؛ ا�ا�ة، 

شعيب : �قيق). ه٢٧٣(أبو عبد اهللا �مد بن يز�د القزو�� . س� ابن ماجه -٤٨

  . ه١٤٣٠ط؛ دار ا�رسالة العا�ية، األو� . ناؤوط، وآخروناألر

سليمان بن األشعث بن إسحاق األزدي، أبو داود ا�سجستا� . س� أ� داود -٤٩

  .ه١٤٣٠شعيب األرناؤوط، ط؛ دار ا�رسالة العا�ية، األو�، : ، �قيق)ه٢٧٥(



        

 

 

 

 

٦٢٦

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كل

 ائـتمام المسبوق بالمسبوق في صالة الفريضة 

). ه٣٨٥(أبو ا�سن � بن عمر ا�غدادي ا�ارقط� . س� ا�ار قط� -٥٠

ط؛ �ؤسسة ا�رسالة، ب�وت، . شعيب األرناؤوط، وآخرون: �قيق

  .ه١٤٢٤األو�

و�ذيله ). ه٤٥٨(أبو ب�ر أ�د بن ا�س� بن � ا�يه� . ا�س� ا�كب� -٥١

� بن عثمان ا�اردي�، ا�عروف بـ ابن : �ؤلفه) ا�وهر ا��: (كتاب

. ظامية، ا�ند، حيدر آباد�لس دائرة ا�عارف ا�: �قيق. ال��ما�

  . ه١٣٤٤األو�

أبو الفرج عبد ا�ر�ن بن �مد بن أ�د بن قدامة . ا��ح ا�كب� � ا�قنع -٥٢

عبد الفتاح . عبد اهللا بن عبد ا�حسن ال��، د. د: ، �قيق) ه٦٨٢(ا�قد� 

�مد ا�لو، ط؛ دار هجر �لطباعة وال�� وا�وز�ع واإلعالن، القاهرة، 

  .ه١٤١٥و�، األ

أبو عبدا�؛ مغلطاي بن . اإلعالم �س�ته عليه ا�سالم=�ح س� ابن ماجه -٥٣

ط؛ �كتبة . ��ل عو�ضة: �قيق). ه٧٦٢(قليج بن عبد اهللا ا��ي ا�ن�، 

  .ه١٤١٩األو�. نزار �صط� ا�از؛ �كة

ال . �ح صحيح ا�خاري -٥٤ � بن خلف بن عبد ا�لك، أبو ا�سن ابن بط�

ا�سعودية، -أبو تميم يا� بن إبراهيم، ط؛ �كتبة ا�رشد: ، �قيق)ه٤٤٩(

  .ه١٤٢٣ا�ر�اض، ا�انية، 

منصور بن يو�س بن . دقائق أو� ا�� ��ح ا�نت�= �ح منت� اإلرادات -٥٥

عبدا� ال��، ط؛ �ؤسسة ا�رسالة، . د: ، �قيق)ه١٠٥١(إدر�س ا�هو� 

  .ه١٤٢١األو�، 

أبو ن� إسماعيل بن �اد ا�وهري .  ا�لغة وصحاح العر�يةا�صحاح تاج -٥٦

-أ�د عبد الغفور عطار، ط؛ دار العلم �لمالي�: ، �قيق)ه٣٩٣(الفارا� 

  . ه١٤٠٧ب�وت، ط؛ ا�رابعة 

أبو حاتم؛ �مد بن . اإلحسان � تقر�ب صحيح ابن حبان=صحيح ابن حبان -٥٧



        

 

 

 

 

٦٢٧

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كل

 ائـتمام المسبوق بالمسبوق في صالة الفريضة 

األم� � : ترتيب). ه٣٥٤(�ُس� حبان بن أ�د بن حبان ا�مي� ا�ار� ال

ط؛ �ؤسسة ا�رسالة، . شعيب األرناؤوط: �قيق).  ه٧٣٩(بن بلبان الفار� ا

  .ه١٤٠٨ب�وت، األو�

ا�امع ا�سند ا�صحيح ا�خت� من أ�ور رسول اهللا = صحيح ا�خاري -٥٨

�مد بن إسماعيل ا�ع�، أبو عبدا� .  وس�نه وأيامه♀

�صورة (ط؛ دار طوق ا�جاة . مد زه� بن نا� ا�ا��: ا�خاري، �قيق

  .ه١٤٢٢، األو� )عن ا�سلطانية بإضافة ترقيم �مد فؤاد عبد ا�ا�

ا�سند ا�صحيح ا�خت� من ا�س� بنقل العدل عن العدل = صحيح �سلم -٥٩

 �سلم بن ا�جاج القش�ي، أبو ا�س� ♀عن رسول اهللا 

دار / جدة- مد زه� ا�ا�، ط؛ �كتبة ا�نهاج�: ، عناية)ه٢٦١(ا��سابوري 

  .ه١٤٣٣ب�وت، األو� - طوق ا�جاة

). ه٣٢٢(أبو جعفر �مد بن عمرو بن �و� العقي� ا�� . ا�ضعفاء ا�كب� -٦٠

ط؛ دار ا�كتبة العلمية، ب�وت، . عبد ا�عطي أم� قلع�: �قيق

  .ه١٤٠٤األو�

أبو �مد؛ عبد اهللا بن �م بن . ا�دينةعقد ا�واهر ا�مينة � مذهب ��م  -٦١

ط؛ . �يد بن �مد �مر. د. أ: �قيق). ه٦١٦(شاس ا�ذا� ا�سعدي ا�ا�� 

  .ه١٤٢٣دار الغرب اإلسال�، ب�وت، �نان، األو�

، ترتيب )ه٢٧٩(أبو ع��؛ �مد بن ع�� بن َسْورة ال�مذي . العلل ا�كب� -٦٢

�مود ، أبو ا�عا� ا�وري،  ا�سا�را�صب�: �قيق. أ� طالب القا�

�كتبة ا�هضة العر�ية، ب�وت، ، ط؛ ��م ا�كتب. خليل ا�صعيدي

  .ه١٤٠٩األو�

أبو عبد ا�ر�ن؛ ا�ليل بن أ�د بن عمرو بن تميم الفراهيدي . الع� -٦٣

ط؛ �كتبة . إبراهيم ا�سا�را�. مهدي ا�خزو�، د. د: �قيق). ه١٧٠(ا��ي 

  .ا�الل



        

 

 

 

 

٦٢٨

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كل

 ائـتمام المسبوق بالمسبوق في صالة الفريضة 

أبو العباس؛ أ�د بن �مد بن � بن حجر ا�يت� . الفتاوى الفقهية ا�ك�ى -٦٤

عبد القادر بن أ�د بن � : �عها). ه٩٧٤(ا�سعدي األنصاري، أبو العباس 

  .ط؛ ا�كتبة اإلسالمية).  ه٩٨٢(الفاك� ا�� 

ب أبو الفرج؛ عبد ا�ر�ن بن أ�د بن رج. فتح ا�اري �ح صحيح ا�خاري -٦٥

ال� ا�غدادي ثم ا��ش� ا�نب�، ا : �قيق". ابن رجب"�عروف بـ ا�س�

  . ه١٤٢٢ط؛ دار ابن ا�وزي، ا�مام. معاذ طارق بن عوض اهللا بن �مدأبو

، )ه٨٦١" (ابن ا�مام"�مد بن عبد ا�واحد ا�سيوا� ا�عروف بـ . فتح القدير -٦٦

  .ب�وت- ط؛ دار الفكر

�مد بن مفلح بن �مد ا�قد� ا�رامي� ثم ا�صال� أبو عبدا�؛ . الفروع -٦٧

عبد اهللا ال��، ط؛ �ؤسسة ا�رسالة، . د: ، �قيق)ه٧٦٣(ا�نب� 

  .ومعه تصحيح الفروع لعالء ا�ين � بن سليمان ا�رداوي. ه١٤٢٤األو�

أبو هالل ا�سن بن عبد اهللا بن سهل العسكري . الفروق ا�لغو�ة -٦٨

�مد إبراهيم سليم، ط؛ دار العلم وا�قافة �ل�� : �قيق، )�تقر�ًبا٣٩٥(

  .القاهرة-وا�وز�ع

أبو ب�ر؛ أ�د بن � بن ثابت ا�طيب . الفصل �لوصل ا�درج � ا�قل -٦٩

ط؛ دار ا�جرة، . �مد بن مطر ا�زهرا�. د: �قيق). ه٤٦٣(ا�غدادي 

  .ه١٤١٨األو�

أ�د بن �نم بن سا�م . د الق�وا�الفواكه ا�وا� � رسالة ابن أ� ز� -٧٠

  .ه١٤١٥ط؛ دار الفكر، ). ه١١٢٦(ا�فراوي األزهري ا�ا�� 

: ، �قيق)ه٨١٧(أبو طاهر �مد بن يعقوب الف�وزآبادى . القا�وس ا�حيط -٧١

�مد نعيم العرقُسو�، : �كتب �قيق ال�اث � �ؤسسة ا�رسالة، إ�اف

  .ه١٤٢٦ب�وت، ا�امنة- وا�وز�عط؛ �ؤسسة ا�رسالة �لطباعة وال��

أبو �مد؛ عبد اهللا بن أ�د بن �مد بن قدامة . ا��� � فقه اإلمام أ�د -٧٢

اعي� ا�قد� ثم ا��ش� ا�نب�، ا�شه� بـ  ) ه٦٢٠" (ابن قدامة"ا�م�



        

 

 

 

 

٦٢٩

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كل

 ائـتمام المسبوق بالمسبوق في صالة الفريضة 

ط؛ �ر�ز هجر �لطباعة وال��، . عبدا� بن عبدا�حس ال��. د: �قيق

  .ه١٤١٧القاهرة، األو�

). ه٣٦٥(أبو أ�د عبدا� بن عدي ا�رجا� . ا���ل � ضعفاء ا�رجال -٧٣

ط؛ . �دل أ�د عبد ا�وجود، � �مد معوض، عبد الفتاح أبو سنة: �قيق

  .ه١٤١٨دار ا�كتب العلمية، ب�وت، �نان، األو�

 بن أبو حاتم؛ �مد. كتاب ا�جروح� من ا�حدث� وا�ضعفاء وا��و�� -٧٤

�مود : �قيق). ه٣٥٤(حبان بن أ�د بن حبان ا�مي� ا�ار� ال�ُس� 

  .ه١٣٩٦ط؛ دار ا�و�، حلب، األو�. إبراهيم زايد

: منصور بن يو�س ا�هو� ا�نب�، �قيق. كشاف القناع عن م� اإلقناع -٧٥

  .ه�١٤٢١نة متخصصة � وزارة العدل، ط؛ األو�

أبو العباس أ�د بن �مد بن � األنصاري، . �بيهكفاية ا��يه � �ح ا� -٧٦

�دي �مد �ور باسلوم، دار : ، �قيق)ه٧١٠"(ابن ا�رفعة"ا�عروف بـ 

  .م٢٠٠٩ب�وت، األو�- ا�كتب العلمية

أبو �مد؛ � بن ز�ر�ا بن �سعود . ا�لباب � ا�مع ب� ا�سنة وا�كتاب -٧٧

�مد فضل عبد العز�ز . د: �قيق). ه٦٨٦(األنصاري ا�زر� ا�نِب� 

  .ه١٤١٤ط؛ دار القلم، د�شق، ا�انية. ا�راد

�مد بن �كرم بن � أبو الفضل ابن منظور األنصاري . �سان العرب -٧٨

  .ه١٤١٤-ب�وت، ا�ا�ة- ، ط؛ دار صادر)ه٧١١(اإلفر�� 

أبو الفضل؛ أ�د بن � بن �مد بن حجر العسقال� . �سان ا��ان -٧٩

ط؛ دار ال�شائر اإلسالمية، حلب، . عبد الفتاح أبو غدة:  �قيق).ه٨٥٢(

  .م٢٠٠٢األو� 

-، ط؛ دار ا�عرفة)ه٤٨٣(ا��سوط �مد بن أ�د بن أ� سهل ا��خ�  -٨٠

  .ه١٤١٤ب�وت، 



        

 

 

 

 

٦٣٠

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كل

 ائـتمام المسبوق بالمسبوق في صالة الفريضة 

ط؛ دار ). ه٦٧٦(أبو ز�ر�ا؛ �� بن �ف ا�ووي . ا�جموع �ح ا�هذب -٨١

  .الفكر

ا�سالم بن عبد اهللا بن ا�َِ� بن �مد، ابن تيمية أبو ال��ت؛ عبد . ا�حرر -٨٢

ا�،  ط؛ �ؤسسة . عبدا� بن عبدا�حسن ال��. د: �قيق). ه٦٥٢(ا�ر�

  .ه١٤٢٨ا�رسالة، ب�وت، األو�

، )ه٤٥٨(أبو ا�سن � بن إسماعيل بن ِسيْده . ا�ح�م وا�حيط األعظم -٨٣

  .ه١٤٢١ب�وت، األو�-لعلميةعبد ا�ميد هنداوي، ط؛ دار ا�كتب ا: �قيق

أبو �مد � بن أ�د بن سعيد بن حزم األند�� القرط� . ا�ح� باآلثار -٨٤

  .ب�وت-، ط؛ دار الفكر)ه٤٥٦(الظاهري 

أبو عبد اهللا �مد بن أ� ب�ر بن عبد القادر ا�ن� ا�رازي . �تار ا�صحاح -٨٥

- ا�ار ا�موذجية- ��ةيوسف ا�شيخ �مد، ط؛ ا�كتبة الع: ، �قيق)ه٦٦٦(

  .ه١٤٢٠صيدا، ا�ا�سة/ب�وت

� ا�و�� . ا�خت� الفق� -٨٦
َ
أبو عبدا�؛ �مد بن �مد؛ ابن عرفة ا�ُورْغ

ط؛ �ؤسسة خلف . حافظ عبد ا�ر�ن �مد خ�. د: �قيق).  ه٨٠٣(ا�ا�� 

  .ه١٤٣٥أ�د ا�بتور �ألعمال ا���ة، األو�

حاق بن �و�، ضياء ا�ين ا�ندي ا�ا�� خليل بن إس. �ت� خليل -٨٧

القاهرة، األو�، - أ�د جاد، ط؛ دار ا�ديث: ، �قيق)ه٧٧٦(ا��ي 

  .ه١٤٢٦

أبو سعيد؛ عبدا�سالم بن سعيد بن حبيب ا�نو�؛ ا�لقب بـ . ا�دونة -٨٨

  .ه١٤١٥ط؛ دار ا�كتب العلمية، األو�). ه٢٤٠" (سحنون"

أبو ب�ر؛ �مد بن عبد اهللا ا�عافري اإلش�ي� . ا�سا�ك � �ح �وطأ ما�ك -٨٩

�مد بن ا�س� ا�سليما�، : �قيق). ه٥٤٣" (ابن العر�"ا�ا��، ا�عروف بـ 

  . ه١٤٢٨ط؛ دار الغرب اإلسال�، ط؛ األو�. و��شة بنت ا�س� ا�سليما�



        

 

 

 

 

٦٣١

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كل

 ائـتمام المسبوق بالمسبوق في صالة الفريضة 

د �مد عب: ، �قيق)ه٥٠٥(أبو حامد �مد بن �مد الغزا� . ا�ستص� -٩٠

  .ه١٤١٣ا�سالم عبد ا�شا�، ط؛ دار ا�كتب العلمية، األو�

). ه٢٠٤(أبو داود؛ سليمان بن داود بن ا�ارود الطيا�� ا��ى . ا�سند -٩١

  .ه١٤١٩ط؛ دار هجر، ��، األو�. �مد بن عبد ا�حسن ال��. د: �قيق

عبدا� أ�د بن �مد بن حنبل بن هالل بن أسد ا�ش�با�، أبو . ا�سند -٩٢

د عبد : إ�اف. شعيب األرناؤوط، و�دل �رشد، و�اعة: ، �قيق)ه٢٤١(

  .ه١٤٢١اهللا ال��، ط؛ �ؤسسة ا�رسالة، األو�، 

أبو ب�ر بن أ� ش�بة، عبد اهللا بن �مد بن إبراهيم الع�� . ا�صنف -٩٣

ط؛ �كتبة ا�رشد، ا�ر�اض، . كمال يوسف ا�وت: �قيق). ه٢٣٥(

  .ه١٤٠٩األو�

حبيب : ، �قيق)ه٢١١(أبو ب�ر عبد ا�رزاق بن همام ا�صنعا� . ا�صنف -٩٤

-ا�ند، يطلب من ا�كتب اإلسال�-ا�ر�ن األعظ�، ط؛ ا�جلس العل�

  .ه١٤٠٣ب�وت، ا�انية

أبو إسحاق؛ إبراهيم بن ا��ي بن سهل ا�زجاج . معا� القرآن و�عرابه -٩٥

ط؛ ��م ا�كتب، ب�وت، . عبد ا�ليل عبده شل�: �قيق). ه٣١١(

  .ه١٤٠٨األو�

). ه٤٥٨(أبو ب�ر؛ أ�د بن ا�س� بن � ا�يه� . معرفة ا�س� واآلثار -٩٦

/ ط؛ جامعة ا�راسات اإلسالمية، كرا��. عبد ا�عطي أم� قلع�: �قيق

- دار ا�وفاء، ا�نصورة/  د�شق- دار ا�و�، حلب/ ب�وت- دار قت�بة، د�شق

  .ه١٤١٢األو�. القاهرة

�مد بن أ�د بن عبد العز�ز الفتو� . معونة أو� ا�� �ح ا�نت� -٩٧

  "ابن ا�جار"ا�نب�، ا�عروف بـ 

  .عبد ا�لك بن عبد اهللا ده�ش. د.أ: �قيق).  ه٩٧٢(



        

 

 

 

 

٦٣٢

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كل

 ائـتمام المسبوق بالمسبوق في صالة الفريضة 

�مد بن أ�د ا�طيب . مغ� ا�حتاج إ� معرفة معا� ألفاظ ا�نهاج -٩٨

  .ه١٤١٥ر ا�كتب العلمية، األو�، ، ط؛ دا)ه٩٧٧(ا����� ا�شاف� 

أبو �مد عبد اهللا بن أ�د بن �مد، ا�شه� بابن قدامة ا�قد� . ا�غ� -٩٩

عبد الفتاح ا�لو، ط؛ ��م ا�كتب، . عبد اهللا ال��، د. د: ، �قيق)ه٦٢٠(

  .ه١٤١٧ا�ر�اض، ا�ا�ة، 

 أبو ا�س� أ�د بن فارس بن ز�ر�اء القزو�� ا�رازي،. مقاي�س ا�لغة-١٠٠

  .ه١٣٩٩عبد ا�سالم �مد هارون، دار الفكر، : ، �قيق)ه٣٩٥(

أبو ز�ر�ا؛ �� بن . منهاج الطا�� منهاج الطا�� وعمدة ا�فت� � الفقه-١٠١

ط؛ دار الفكر، . عوض قاسم أ�د عوض: �قيق). ه٦٧٦(�ف ا�ووي 

  .ه١٤٢٥األو�

، ط؛ دار )ه٤٧٦(اسحاق ا�ش�ازي إبراهيم بن � بن يوسف أبو . ا�هذب-١٠٢

  .ا�كتب العلمية

�مد بن �مد بن عبد ا�ر�ن . �واهب ا�ليل � �ح �ت� خليل-١٠٣

، دار الفكر، )ه٩٥٤(الطرابل� ا�غر�، ا�عروف با�طاب ا�ر�عي� ا�ا�� 

  .ه١٤١٢ط؛ ا�ا�ة، 

بن �مد ا�ز�ل� أبو �مد عبد اهللا بن يوسف . نصب ا�راية ألحاديث ا�داية-١٠٤

/ ط؛ �ؤسسة ا�ر�ان �لطباعة وال��، ب�وت. �مد عوامة. د: �قيق). ه٧٦٢(

  .ه١٤١٨دار القبلة �لثقافة اإلسالمية، جدة، األو�

أبو . نفا�س األصول � �ح ا�حصول نفا�س األصول � �ح ا�حصول-١٠٥

د ا�وجود، �دل أ�د عب: �قيق). ه٦٨٤(العباس؛ أ�د بن إدر�س القرا� 

  .ه١٤١٦ط؛ �كتبة نزار �صط� ا�از، األو�. � �مد معوض

�ي�ة � �ش� ا�حرر-١٠٦ أبو عبدا�؛ �مد بن مفلح بن . ا�كت والفوائد ا�س�

عبدا� بن . د: �قيق). ه٧٦٣(�مد ا�قد� ا�رامي� ثم ا�صال� ا�نب� 

مطبوع . ه١٤٢٨ألو�ط؛ �ؤسسة ا�رسالة، ب�وت، ا. عبدا�حسن ال��



        

 

 

 

 

٦٣٣

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كل

 ائـتمام المسبوق بالمسبوق في صالة الفريضة 

  .�اشية كتاب ا�حرر أل� ال��ت

�مد بن أ� العباس أ�د بن �زة شهاب . نهاية ا�حتاج إ� �ح ا�نهاج-١٠٧

  .ه١٤٠٤ب�وت، - ، ط؛ دار الفكر)ه١٠٠٤(ا�ين ا�ر�� 

عبد ا�لك بن عبد اهللا بن يوسف ا�و��، . نهاية ا�طلب � دراية ا�ذهب-١٠٨

عبد العظيم . د.أ: ، �قيق)ه٤٧٨: ا�تو�( ا�لقب بإمام ا�رم� أبو ا�عا�،

  .ه�١٤٢٨مود ا�يب، ط؛ دار ا�نهاج، األو�، 

أبو �مد عبد . ا�وادر وا�ز�ادات � ما � ا�دونة من غ�ها من األمهات-١٠٩

عبدالفتاح �مد ا�لو، . د: ، �قيق)ه٣٨٦(اهللا بن أ� ز�د الق�وا� ا�ا�� 

  .ه١٤١٩ط؛ دار الغرب اإلسال�، ب�وت، األو�، . �اعةو

أبو ا�سن؛ � بن أ� ب�ر بن عبد ا�ليل . ا�داية � �ح بداية ا�بتدي-١١٠

ط؛ دار إحياء ال�اث . طالل يوسف: �قيق). ه٥٩٣(ا�رغينا� ا�ن� 

  .العر�، ب�وت

، )ه٥١٣(�غدادي أبو ا�وفاء � بن عقيل بن ا. ا�واضح � أصول الفقه-١١١

عبد اهللا بن عبد ا�حسن ال��، ط؛ �ؤسسة ا�رسالة �لطباعة . د: �قيق

  .ه١٤٢٠وال�� وا�وز�ع، ب�وت، األو�

     


