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 . ) ٢٣٨ (اآلیة البقرة سورة)  ١

 أدل�ة من المرام بلوغ.(الصحیحین في وأصلھ ،وصححاه والحاكم الترمذي رواه : حجر ابن قال)  ٢
 .) ١١٢ ص العسقالني حجر البن األحكام



        
 
 

 

 
 

٢١٤  
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   :المقدمـة

 عب��اده ب��ینو بین��ھ قوی��ة وص��لة ،ال��دین عم��اد ال��صالة جع��ل ال��ذي � الحم��د 

 ّنبین�ا ،للعالمین هللا ورحمة ،الساجدین إمام على والسالم والصالة المؤمنین،

 ت�بعھم وم�ن والت�ابعین ،الط�اھرین الطیب�ین وص�حبھ آلھ وعلى ،- - محمد

  .الدین یوم إلى بإحسان

  :  بعــــد أما

 أحكامھا یفقھ أن مسلم كل على یجب التي العبادات أبواب أھم من فالصالة 

  . اإلسالم في مكانتھا وسمو ،قدرھا لعظم ؛ً وتطبیقاً درسا

 بع��ض ع��ن یغفل��ون ق��د الم��سلمین بع��ض وألن ؛ ال��صالة ألھمی��ةً ونظ��را 

 اإلم��ام نی��ة اخ��تالف " ـب�� الموس��وم البح��ث ھ��ذا ف��إن ،بھ��ا المتعلق��ة األحك��ام

 عل��ى - تع��الى هللا ب��إذن -س��ُیجیب" - فقھی��ة دراس��ة - ال��صالة ف��ي والم��أموم

 ائتم��ام حك��م : منھ��ا والت��ي ،ال��صالة ف��ي والم��أموم اإلم��ام َّبنی��ة تتعل��ق َم��سائل

 ولھ�ذه ،النف�ل ی�صلي إمام خلف الفرض صالة حكم أي : بالمتنفل المفترض

 وعم���وم ،وقوعھ���ا لكث���رة ؛ عنھ���ا ی���ستغني وال ،للم���سلم أھمیتھ���ا الم���سألة

 َّس�یما ال ،فیھا الشرع حكم معرفة إلى الحاجة ّأمس في المسلم بل ،انتشارھا

 بع�د الت�راویح ص�الة الم�سلمون فی�ھ ی�ؤدي حی�ث ،الك�ریم رم�ضان شھر في

 فیھ�ا تق�ام الت�ي الم�ساجد م�ن م�سجد یخل�و ال وحی�ث ،مباش�رة الع�شاء صالة

 ص�الة فاتت�ھ م�نً وأیضا ،العشاء بصالة مسبوقین وجود من التراویح صالة

 عل�ى الح�صول ف�ي رغب�ة النافلة صلىی من خلف یصلي أن وأراد الجماعة

 عنھ�ا وال�سؤال ،المسألة ھذه في الحكم معرفة إلى فالحاجة...الجماعة ثواب

    .فیھا االختالف وشدة ،وقوعھا لكثرة ؛ غیرھا من أشد

 ائتم�ام ح�ـكم : والمـأم�ـوم اإلمــ�ـام بنیــ�ـة تتعـ�ـلق التي المســـائل ھذه ومن 

 ومنھ�ا ،الف�رض ی�صلي إمام خلف النفل صالة حكم أي : بالمفترض المتنفل



        
 
 

 

 
 

٢١٥  

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
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 ی��صلي م��ن حك��م أي : آخ��ر بمفت��رض المفت��رض ائتم��ام حـ��ـكم -ً أی��ضا –: 

 المقیم ائتمام حكم : ومنھا العصر، یصلي إمام خلف - الفائتة -الظھر صالة

 األح�ـكام فھ�ذه ،ال�صــالة في النیــة تغییر حـــكم : ومنھا ،وعكسھ بالمسافر

 بال�صالة تتعل�ق وأنھ�ا ّسیما ال ،المسلم وحیاة المجتمع عواق ُّتمس الحقیقة في

 عل�ى كان�ت ال�صالة إن {عنھ�ا -- هللا ق�ال وق�ـد ،الدی�ـن عم�ـاد ھ�ي والتي

   .)١(ً}موقوتاً كتابا المؤمنین

 ف��ي والم��أموم اإلم��ـام َّبنی��ة لمتعلق��ةا الفقھی��ة الم��ســائل ھ��ذه ألھمی��ةً ونظ��را 

 ُذك�رت فق�د ،عنھ�ا سؤالھم یكثر حیث المسلمین واقع تالمس والتي الصــالة

 ف��ي أم��ا ،باألدل��ة مدعم��ة أق��والھم الفقـ��ـھاء علیـ��ـھا اتف��ق الت��ي الم��سألة ف��ي

 ومجی���ز، م���انع ب���ین الفقھ���اء اخ���تالف ذك���رت فق���د : الخالفی���ة الم���ســألة

 م�ن مناق�شة إل�ى احت�اج م�ا مناق�شة ذكرت ماك ،فریق كل أدلة واستعرضت

 أس��باب إل��ىً م��شیرا ال��راجح ال��رأي ذك��رت ث��م ،علیھ��ا وال��رد ،األدل��ة ھ��ذه

  .الترجیح

   :البحث خطــــة

   : وخاتمة مباحث وستة مقدمة إلى البحث بتقسیم قمت لقد 

  .البحث خطة وبیان ،الموضوع ھذا أھمیة في  :المقدمة

   :مطالب ثالثة وفیھ ،البحث اتبمفرد التعریف  :األول المبحث

 عن��د الخ��الف وب��ین بین��ھ والف��رق ،االخ��تالف معن��ى  :األول المطل��ب 

    :الفقھاء

 .االختالف معنى  :ًأوال 

 .الفقھاء عند الخالف وبین االختالف بین الفرق  :ًثانیا 

 ذات األلف�اظ وبی�ان ً،واص�طالحا لغ�ة النی�ة تعری�ف  :الثاني المطلب 

   :بالنیة الصلة
                                                           

 . ) ١٠٣(من اآلیة  سورة النساء) ١



        
 
 

 

 
 

٢١٦  

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
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 ً.واصطالحا لغة النیة تعریف  :ًأوال 

  . بالنیة الصلة ذات األلفاظ  :ًثانیا 

 في مكانتھا وبیان ً،واصطالحا لغة الصالة تعریف  :الثالث المطلب 

  :اإلسالم

 ً.واصطالحا لغة الصالة تعریف : ًأوال 

   .اإلسالم في الصالة مكانة : ًثانیا 

  .الصالة في مفترضبال المتنفل ائتمام حكم  :الثاني المبحث

   .الصالة في بالمتنفل المفترض ائتمام حكم  :الثالث المبحث

   .الصالة في آخر بمفترض المفترض ائتمام حكم  :الرابع المبحث

  .وعكسھ بالمسافر، المقیم ائتمام حكم : الخامس المبحث

  .الصالة في النیة تغییر حكم  :السادس المبحث

  .البحث ھذا خالل من إلیھا التوصل یتم التي النتائج أھم في : الخاتمة

  

 العم��ل ھ��ذا یتقب��ل وأن ،والعم��ل الق��ول ف��ي وال��سداد التوفی��ق  :أس��ألَ وهللا 

 وأن ،الم�سلمین ب�ھ ینف�ع وأن ،والزل�ل الخط�أ فی�ھ یجنبن�ي وأن ،حسن بقبول

 رب � الحم���د أن دعوان���ا وآخ���ر ،ال���دین ی���وم ولوال���دي ل���يً زخ���را یجعل���ھ

  .العالمین
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   لاألو المبحث

   :مطالب ثالثة وفیھ ،البحث بمفردات التعریف 

   : الخالف وبین بینھ والفرق ،االختالف معنى  :األول المطلب 

   :االختالف معنى : ًأوال 

 : یق��ال االتف��اق، نق��یض واالخ��تالف ) اختل��ف ( م��صدر : لغ��ة االخ��تالف 

 اآلخ��ر، إلی��ھ ذھ��ب م��ا غی��ر إل��ي م��نھم واح��د ك��ل ذھ��ب إذا الق��وم تخ��الف

 بمقع��دھم المخلف��ون ف��رح{:  -- قول��ھ ومن��ھ المخالف��ة، یعن��ي : فوالخ��ال

  ).٢ (- - هللا رسول مخالفة أي ،)١(} هللا رسول خالف

 یج��ئ أن : أح��دھا ،ثالث��ة أص��ول والف��اء وال��الم الخ��اء : " ف��ارس اب��ن ق��ال 

ّق�دام خ�الف : والث�اني ،مقام�ھ یق�وم ش�يء بعد شيء  ٠٠٠ ّالتغی�ر : والثال�ث ُ

َخلفة والناس ،كذا في الناس اختلف : قولھم وأما  الب�اب فمن ،مختلفون أي : َ

 ال��ذى مق��ام نف��سھ ویق��یم ،ص��احبھ ق��ول ّینح��ى م��نھم واح��د ك��ل ألن ؛ األول

   ).٣("نحاه

ً طریق�ا واح�د ك�ل یأخ�ذ أن : والمخالف�ة االخ�تالف : " أب�ادى الفی�روز وقال 

  ) .٤ "(فعلھ أو حالھ في اآلخر طریق غیر

 تخ�الف فق�د یت�ساو ل�م م�ا وك�ل ،یتفق�ا ل�م األم�ران تخالف : " الزبیدي وقال 

  ).٥ "(واختلف

                                                           

 . ) ٨١(اآلیة من التوبة سورة) ١

 م�ادة: ال�وجیز والمعج�م ،٦٩ ص: ) یثلثھم�ا وم�ا االم مع الخاء باب الخاء كتاب(المنیر المصباح) ٢

)  ف ل خ م�ادة الخ�اء ب�اب : (ال�صحاح ومخت�ار ،٢٣/٢٧٥ : الع�روس وت�اج ،٢٠٨ ص خلف

 .١٠٢ ص

 . ٢١١-٢/٢١٠ : اللغة مقاییس معجم) ٣

 .١٥٦ ص : القرآن ومفردات ،٢/٥٦٢ : التمییز ذوى بصائر) ٤

 . ٢٣/٢٧٩ : العروس تاج) ٥



        
 
 

 

 
 

٢١٨  

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
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 خ�صینش بین االتفاق عدم ھو – بصدده نحن فیماً إذا - بالخالف فالمقصود

 ،مختلف�ان فھما ،ضده اآلخر ویرى ً،رأیا فیھ أحدھما فیرى ،معین أمر على

   . ومتخالفان

 ف���ي األص���ل ف���ي م���ستخدمة أنھ���ا للكلم���ة ُّاللغ���وي االش���تقاق م���ن وواض���ح 

 كالم�ھ ف�ي ف�ارس اب�ن إلیھ أشار كما ،المعاني الى منھا انتقلت ثم ،الحسیات

   ٠ السابق

 منازع�ة : " بقول�ھ الخ�الف تعریف�اتال كتاب�ھ ف�ي الجرج�اني الشیخ وعرف 

  ). ١ (باطل إلبطال أو حق لتحقیق المتعاقدین بین تجري

 كتابھ مقدمة في الشھاوي الشیخ یقول ،فقیھ كل یعرفھ أن ینبغي فاالختالف 

 الت�ي لبالم�سائً ملم�ا یك�ون أن الفقی�ھ ثقاف�ة تمام من فإن : " الفقھیة المذاھب

 الطعن وجوهً مبینا ،بأدلتھا مقرونة أقوال بعرض ،الفقھاء أقوال فیھا اختلف

ًمعینا ،اآلخر دلیل إلى بالنسبة منھم كل أبداھا التي  م�ن نف�سھ إلیھ تطمئن ما ّ

 وق�د ،ومقاص�دھا ال�شریعة ل�روح ومالءمت�ھ ،نظ�ره ف�ي دلیل�ھ لق�وة ،األقوال

 اخ�تالف یع�رف لم من : (لرازيا هللا عبد بن ھشام فقال : السلف علیھ حث

  ) .بفقیھ فلیس الفقھاء

 ب��اختالفً عالم��ا یك��ون حت��ى الن��اس یفت��ي أن ألح��د ینبغ��ي ال : (عط��اء وق��ال

  ). یدیھ في الذي من أوثق ھو ما العلم من رد كذلك یكن لم إن فإنھ ،الناس

 ب��اختالفً علم��ا أقلھ��م الفت��وى عل��ى الن��اس أج��رأ (ُعیین��ة ب��ن س��فیان وق��ال

 أق�وال معرف�ة الق�صد ب�ل ،الخالف مجرد حفظ بھذا یقصدون وال)...العلماء

  ).٢"(ومداركھا السلف

   .الفقھاء عند) الخالف(و) االختالف (بین الفرق : ًثانیا

                                                           

 . ١٣٥ ص : الجرجاني للشیخ التعریفات) ١

  . ٤،٣ ص للشھاوي الفقھیة المذاھب)  ٢



        
 
 

 

 
 

٢١٩  
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 عن التھاوني ونقلھ عابدین، ابن وحاشیة المختار والدر القدیر فتح في جاء 

 ب��أن ،)الخ��الف( و) االخ��تالف (ب��ین التفری��ق ،الحواش��ي أص��حاب بع��ض

 وأی�ده ،علی�ھ دلی�ل ال فیم�ا: والثاني دلیل، علي بني قول في یستعمل : األول

 ال خ��الف، ل��ھ یق��ال ال��راجح مقابل��ة ف��ي المرج��وح الق��ول ب��أن : التھ��اوني

 ف��ي المخ��الف جان��ب ف��ي ال��ضعف ثب��وت من��ھ والحاص��ل : ق��ال ،اخ��تالف

   .)١( )االختالف(في جانبھ ضعف وعدم ،اإلجماع كمخالفة ،)الخالف(

 لفظ���ان) االخ���تالف (و) الخ���الف (یك���ون ال  :ال���رأي ھ���ذا عل���ي ًوبن���اء 

 دلی��ل ال فیم��ا الھ��وي متابع��ة : عن��دھم)الخ��الف ( ب الم��راد ألن مترادف��ان؛

 ف��ي المجتھ��دین آراء م��ن یق��ع م��ا) : االخ��تالف (ب الم��راد ویك��ون ،علی��ھ

 بع�ض لخف�اء أنظ�ارھم في یتعارضان واضحین طرفین بین الدائرة المسائل

   .علیھا االطالع لعدم أو األدلة

 غی�ر اجتھاد) الخالف (بأن - السابق الرأي علي ًبناء - القول یمكننا : ولذا 

 ألن�ھ ؛ االجتھ�اد إلیھ یفتقر بما بعارف لیس عمن صادر ألنھ ؛ً شرعا معتبر

 ب�ھ ُیعت�د ف�ال ث�م وم�ن الح�ق ض�د فھ�و الھ�وي، واتباع التشھي لمجرد یصدر

 ً.شرعا

  ً.شرعا بھ ُیعتد اجتھاد فھو) االختالف (أما

 ب�ل  :الف�رق ھ�ذا اعتب�ار عدم والفقھاء األصولیین بعض كالم في وقع وقد

   ،) ٢( مترادفان لفظان فھما ،واحد بمعني اللفظینً أحیانا یستعملون

                                                           

 .٦/٣٩٤ : القدیر فتح ،٤/٣٣١: عابدین ابن حاشیة ،٢/٢٩١ : الفقھیة الموسوعة )١

 ،)الخ�الف مراعاة : (یقول حیث ،بعدھا وما٤/١٦١ : الموافقات في الشاطبي كالم ً-مثال - انظر) ٢
: یق�ول حیـ�ـث ،٣/٣١٢ : الھندیة الفتاوي –ً أیضا – وانظر ،فیھا مختلف أدلة فیھ ما بھ ویقصد

 فھ��ذا ،الق��ولین ھ��ذین أح��د عل��ي بع��دھم م��ن أجم��ع ث��م ،ق��ولین عل��ي المتق��دمون اختــ��ـلف إن" 
 ( ًثانی��ا عن��ھ عّب��ر ،)ب��االختالف (ًأوال عن��ھ عّب�ر فم��ا ، "المتق��دم الخــ��ـالف یرف��ع ھ��ل اإلجمــ�ـاع

 .) ٢٩٢/ ٢ : الفقھیة الموسوعة. (واحد شيء فھما ،)بالخالف



        
 
 

 

 
 

٢٢٠  
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 إن : ویق��ال ً،اختالف��ا اختلف��ا فق��د ً،خالف��ا اآلخ��ر أح��دھما خ��الف أم��رین فك��ل

 اإلجم��اع مخالف��ة ف��ي الخ��الف وینف��رد االخ��تالف، م��نً مطلق��ا أع��م الخ��الف

  .ونحوه

   .االختالف بمعنيً أحیانا) التنازع (الفقھاء ویستعمل ھذا 

 ال�صلة ذات األلف�اظ وبی�ان ً،واص�طالحا لغ�ة َّالنی�ة تعری�ف  :الثاني المطلب

  .َّبالنیة

   : ًواصطالحا لغة النیة تعریف : ًأوال

 أكث��ر عن��د الی��اء بت��شدید – ّالنی��ة واالس��م ،ن��وى م��صدر : اللغ��ة ف��ي َّالنی��ة

 َّالنی��ة وت��أتي ،- الزھ��ري حكاھ��ا - محكی��ة لغ��ة فیھ��ا والتخفی��ف – اللغ��ویین

ًنیة ینویھ الشيء نوى : فیقال ،والعزم القصد : منھا ،ٍمتعددة ٍلمعان  ق�صده : َّ

 ن�وى : فیق�ال ،الحفظ : ومنھا ،قصدوه : ًمنزال كذا القوم ونوى ،علیھ وعزم

 ،وحفظ��ك س��فرك ف��ي ص��حبك أي ن��واك: افرللم��س ویق��ال ،حفظ��ھ : ًفالن��ا هللا

 ن�وى یق�ال ،واالنتق�ال ّالتح�ول : ومنھ�ا ،إلیك أوصلھ أي : بالخیر هللا ونواك

  ).١ (ّتحول أي : آخر إلى مكان من فالن

َّخصت : َّوالنیة   األم�ور، م�ن أم�ر عل�ى القل�ب بعزم : االستعمال غالب في ُ

 نح��و ال��نفس وتوجی��ھ ،تنوی��ھ ال��ذي واألم��ر ،فی��ھ ی��ذھب ال��ذي الوج��ھ : َّفالنی��ة

  ).٢(العمل

 النی�ة : یجمعھ�ا ،متع�ددة ٍلمع�ان ت�أتي اللغة في " نوى " لفظة أن : ویالحظ 

 والتح�ول ،والحف�ظ ،والع�زم الق�صد : بمعن�ى النیة وتأتي ،واالنبعاث والعزم

 یح�دد ال�ذي ھ�و المق�ام ومناس�بة الح�ال ومقت�ضیات ال�سیاق ولك�ن ،واالنتقال

 وعم�ق العربی�ة اللغ�ة ث�راء عل�ى یدل وھذا ،نوى لفظة من المقصود المعنى

                                                           

الم�صباح  ،٣١٠ ص ،)ى و ن م�ادة (ال�صحاح مختار ،٤/٣٩٧ أبادي للفیروز المحیط القاموس) ١
 . ٥/٣٦٦ فارس البن اللغة مقاییس معجم ،٢١٤  ص،)النون مع الواو وما یثلثھما(المنیر

  .٤٢/٥٩قھیة  والموسوعة الف،٢١٤ ص ،)النون مع الواو وما یثلثھما(المصباح المنیر) ٢



        
 
 

 

 
 

٢٢١  

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة الصالة في والمأموم اإلمام نیة اختالف
 فقھیة

 الق�رآن لغ�ة ھ�ي الت�ي اللغة ھذه خصائص من وھذا ،مرامیھا وبعد ،معانیھا

   الكریم



        
 
 

 

 
 

٢٢٢  

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة الصالة في والمأموم اإلمام نیة اختالف
 فقھیة

   : منھا بتعریفات الفقھاء َّعرفھا : االصطالح في َّالنیة

 إیج�اب ف�ي –تع�الى – هللا إلى والتقرب الطاعة قصد : بأنھا الحنفیة تعریف

 ك�ف ھ�و ال�ذي الفع�ل ب�ھ المكل�ف ف�إن ،اتالمنھی� التعریف في ودخل ،الفعل

  ).١(النفس

 ب�اب م�ن فھ�ي ،بفعل�ھ یری�ده م�ا بقلب�ھ اإلن�سان قصد  :بأنھا المالكیة َّوعرفھا

  ).٢(واالعتقادات العلوم باب من ال واإلرادات العزوم

  ). ٣(بفعلھً مقترنا الشيء قصد : بأنھا الشافعیة اَّوعرفھ

 تع�الى – هللا إل�ىً تقرب�ا العبادة فعل على القلب عزم : بأنھا الحنابلة َّوعرفھا

 أو ،الن�اس عن�د محم�دة اكت�ساب أو ،لمخل�وق ت�صنع من ،آخر شيء دون –

   ).٤(نحوه أو منھم مدح محبة

 والعاق�ل ،ل�ھ وق�صده یفعل�ھ بم�ا الفاع�ل عل�م النی�ة : " الجوزی�ة قیم ابن قال 

 فلی��ست ،النی��ة حقیق��ة وذل��ك ،وإرادت��ھ ت��صوره ی��سبقً فع��ال یفع��ل ال المخت��ار

 ال�ذي القلب عمل ھي : والنیة ،دهوقص الفاعل تصور عنً خارجاً أمرا النیة

  ).٥"(والنھي باألمر والمقصود ،األعضاء ملك ھو

 م�نً موافق�ا ی�راه م�ا نح�و القل�ب انبع�اث ع�ن عبارة النیة : "السیوطي وقال 

 نح�و المتوجھ�ة ب�اإلرادة ّخصصھ والشرع ً،مآال أوً حاال ضرر أو نفع جلب

  ).٦ "(حكمھ وامتثال – تعالى – هللا رضاء البتغاء الفعل

                                                           

  . ١/٧٢ البن عابدین ،رد المحتار على الدر المختار) ١

 . ٢٣٥-٢٣٤للقرافي ص  الذخیرة) ٢

  .١/١٠٧حاشیة الجمل مع شرح المنھج ) ٣

الموس���وعة الفقھی���ة  .(١/١١٠ والمغن���ي ،١/١٣٢ ونی���ل الم���آرب ،١/٩٢ل���وم والحك���م ج���امع الع) ٤
٤٢/٦٠ ( . 

 . ٢/٢٢٥ الجوزیة قیم البن الفوائد بدائع) ٥

 . ٣٠ص للسیوطي والنظائر األشباه) ٦



        
 
 

 

 
 

٢٢٣  

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة الصالة في والمأموم اإلمام نیة اختالف
 فقھیة

 أن لھ�ا ظھ�ر م�ا إل�ى ومیلھ�ا وتوجھھ�ا النفس انبعاث النیة : "الغزالي وقال 

 إقراع��ھ یمك��ن ال یك��ن ل��م إذا والمی��ل ً،آج��ال وإم��اً ع��اجال إم��ا غرض��ھا فی��ھ

 ھ�و إنم�ا التعری�ف وھذا ،)١"(باعثال إجابة والنیة ،اإلرادة بمجرد واكتسابھ

 بالق��صد الم��سبوق العم��ل عل��ى باع��ث لك��ل ال��شامل بمعناھ��ا للنی��ة تعری��ف

  .واإلرادة

 ھ��ذا ،)٢"(غی��ره أو ف��رض عم��ل عل��ى القل��ب ع��زم النی��ة : " الن��ووي وق��ال 

 ض�روري أم�ر وھ�و علی�ھ، تق�دمھا وال لعملل النیة مقارنة یذكر لم التعریف

 ُأخ�ذ إذا ،ص�حیح تعری�ف فھ�و ً،نف�ال أو كان ،المستوفي الكامل التعریف في

  .الشرعیة األعمال لكل والشمول العموم إرادة االعتبار في

 المتق��دم والق��صد للع��زم ش��امل ،ن��سبي ،كل��ي ق��صد ھ��ي : " النی��ة أن وأرى 

 التعری��ـف ھ��و عنـ��ـدي فھ��ـذا ،"الھأحــ��ـو بع��ض ف��ي لـ��ـھ الم��ـقارن أو للفع��ل

 م�ن تق�دم مم�ا استخل�صتھ التعری�ف وھذا ،االعتراض من الســالم المستوفي

    .- أعلم وهللا - ّالنیة حول الفقھاء ذكرھا التي السابقة التعاریف

   : َّبالنیة الصلة ذات األلفاظ : ًثانیا

   :العزم  -  أ

 وعزم�ھ ال�شيء على عزم : یقال ،ضرب باب من مصدر  :اللغة في العزم

 عل��ى القل��ب عق��د : والعزیم��ة ف��العزم ،)٣ (فعل��ھ عل��ى ض��میره عق��د : ًعزم��ا

 -- هللا ق�ال ،واعتزمت علیھ وعزمت األمر عزمت : یقال ،األمر إمضاء

 النك�اح عق�دة تعزم�وا وال{ : -- وقال ،)٤(}هللا على فتوكل عزمت فإذا{: 

                                                           

  .٤/٣٦٢ للغزالي الدین علوم إحیاء) ١

 . ١/٣٦٠ للنووي المجموع) ٢

ص ) الع�ین م�ع ال�زاي وم�ا یثلثھم�ا(، المصباح المنیر ٢٠٥ص ) مادة ع ز م ( مختار الصحاح ) ٣
١٥٥ . 

  .) ١٥٩(سورة آل عمران من اآلیة ) ٤



        
 
 

 

 
 

٢٢٤  

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة الصالة في والمأموم اإلمام نیة اختالف
 فقھیة

 أم�ر م�ا عل�ى محافظة أي ،)٢( }ًعزما لھ نجد ولم { – تعالى – وقال ،)١(}

 ).٣(القیام على وعزیمة بھ

  ).٤(تردد بعد اإلرادة جزم  :االصطالح في والعزم

 اس�م والعزم ،اإلرادة مراحل من مرحلتان أنھما  :والعزم النیة بین والصلة

 العل��م تح��ت دخول��ھ م��ع بالفع��ل للمقت��رن اس��م والنی��ة ،الفع��ل عل��ى للمتق��دم

   ).٥(بالمنوي

   : اإلرادة  -  ب

 واالختی�ار لطل�با : اللغ�ة ف�ي معانیھا ومن ،أراد مصدر : اللغة في اإلرادة

 إرادت��ي : "س��یبویھ ق��ال ،)٦(وأحب��ھ ش��اءه : ال��شيء أراد : ویق��ال ،والم��شیئة

 ).٧(لك بھذا قصدي أي : لك بھذا

 ٍوج�ھ عل�ى لفع�لا منھ یقعً حاال للحي توجب صفة  :االصطالح في واإلرادة

  ). ٨(وجھ دون

 إل��ى متنوع��ة واإلرادة ،اإلرادة ھ��ي النی��ة ج��نس أن اعل��م : "القراف��ي وق��ال

 ،والعنای�����ة ،واالختی�����ار ،والق�����صد ،وال�����شھوة ،والنی�����ة ،والھ�����م ، الع�����زم

  ).٩"(والمشیئة

                                                           

 .) ٢٣٥ (اآلیة من البقرة سورة) ١

  .) ١١٥(اآلیة من طھ سورة) ٢

 . ٢٠٥ ص)  م ز ع مادة ( الصحاح مختار) ٣

 . ) ٤٢/٦٠الموسوعة الفقھیة.( قواعد الفقھ للبركتي) ٤

  الموس��وعة. (٣/٢٨٤ والمنث��ور،٢٣٥ وال��ذخیرة ص ،١/٧٢ ورد المحت��ار،١/٢٥البح��ر الرائ��ق ) ٥
 . ) ٤٢/٦٠الفقھیة

  . ٤٢/٦٠، الموسوعة الفقھیة٢٧ص ) حرف األلف(المعجم الوسیط ) ٦

 .١/٢٥٣ منظور البن العرب لسان) ٧

  .) ٤٢/٦٠الموسوعة الفقھیة.(٣٠التعریفات للجرجاني ص) ٨

  .٣ لوحة المخطوطة النسخة ،للقرافي النیة إدراك في األمنیة كتاب) ٩



        
 
 

 

 
 

٢٢٥  

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة الصالة في والمأموم اإلمام نیة اختالف
 فقھیة

 محلھ��ا وأن ،والق��صد الم��شیئة بمعن��ى ت��أتي اإلرادة أن یتب��ین : ھ��ذا وبتأم��ل 

  . القرافي ذكر كما القلوب أعمال أعم وھي ،القلب

   ).١(اإلرادة مراحل من مرحلة النیة أن  :والنیة اإلرادة بین والصلة

 ف���ي مكانتھ���ا وبی���ان ً،واص���طالحا لغ���ة ال���صالة تعری���ف  :الثال���ث المطل���ب

   . اإلسالم

   :ًواصطالحا لغة الصالة تعریف : ًأوال

 عل�یھم ّوص�ل{:  -- لقولھ ،معانیھا أصل وھو ،الدعاء : اللغة في الصالة

) ٣(} ...م�صلى إب�راھیم مق�ام م�ن واتخذوا{:  -- قال ،لھم ادع : أي) ٢(}

 ،ال��دعاء عل��ى الش��تمالھا ؛ الم�شھورة األفع��ال ھ��ذه بھ�ا س��مي ث��م دع�اء : أي

 ،والبرك�ة والرحم�ة والتعظ�یم ال�دعاء ب�ین م�شتركة اللغة في الصالة : وقیل

 وعل�ى ،وارحمھ�م عل�یھم ب�ارك أي : أوف�ى أب�ي آل عل�ى ّلص� اللھ�م : ومنھ

 أیھ��ا ی��ا النب��ي عل��ى ی��صلون ومالئكت��ھ هللا إن{:  -- قول��ھ یك��ون ف��ال ھ��ذا

 مف�رد ب�ل ،معنی�ین ب�ینً م�شتركا) ٤(}ت�سلیما وس�لموا علیھ صلوا آمنوا الذین

 هللا من النبي على الصالة : القرطبي قال ،)٥ (التعظیم وھو حدوا معنى في

 ل�ھ ال�دعاء : المالئك�ة وم�ن ،المالئك�ة عن�د علی�ھ وثن�اؤه ورضوانھ رحمتھ: 

 ،)٦(ألم��ره والتعظ��یم ،واالس��تغفار ،ل��ھ ال��دعاء : األم��ة وم��ن ،واالس��تغفار

  .صلوات على تجمع والصالة

 ألن ؛ لینت��ھ إذا ،بالن��ار الع��ود ص��لیت م��ن ال��صالة ویق��ال : ف��ارس اب��ن ق��ال 

 ،ًجامع���ة َال���صالة المن���ادي ق���ول ف���ي وال���صالة ،بالخ���شوع یل���ین الم���صلي

  ).٧(الصالة الزموا أي : اإلغراء على منصوبة

                                                           

 .  نفس الموضع،المصدر السابق) ١

 . ١٠٣سورة التوبة من اآلیة ) ٢

 . ١٢٥سورة البقرة من اآلیة ) ٣

 . ٥٦سورة األحزاب اآلیة ) ٤

  .٢٤٣ ص مخلوف حسنین للشیخ – وبیان تفسیر – القرآن كلمات) ٥

 .٢٧/٢٣٤ الموسوعة الفقھیة ،١٤/٢٣٢القرطبي تفسیر ) ٦

 . ١٣٢ص) حرف الصاد مع الالم وما یثلثھما(ومي، المصباح المنیر للفی) ٧



        
 
 

 

 
 

٢٢٦  

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة الصالة في والمأموم اإلمام نیة اختالف
 فقھیة

 -تع��الى – � عب��ادة ھ��ي : العلم��اء جمھ��ور ق��ال  :االص��طالح ف��ي وال��صالة

 النی�ة م�ع بالت�سلیم مختتم�ة ب�التكبیر، مفتتحة ،مخصوصة وأفعال أقوال ذات

 م�ن المعلوم�ة األفع�ال لھ�ذه اس�م ھ�ي : الحنفی�ة وق�ال ، مخ�صوصة بشرائط

  ).١(والسجود والركوع القیام

  

  

   :واالصطالحي اللغوي المعنى بین العالقة 

 ،بینھم��ا الوثیق��ة ال�صلة وج��دنا ،وال�شرع اللغ��ة ف��ي ال�صالة معن��ى تأملن�ا إذا 

 بمعناھ�ا ال�صالة ف�ي موج�ودة ومع�ان أجزاء كلھا والتعظیم واللزوم فالدعاء

  .أجزائھ ببعض الشيء تسمیة باب من فھي ،الشرعي

   .اإلسالم في الصالة مكانة : ًثانیا

 ال��شھادتین بع��د الف��رائض آك��د فھ��ي ،اإلس��الم ف��ي عظیم��ة مكان��ة لل��صالة 

 - - هللا رس�ول ن�سب وق�د ،العظام ومبانیھ اإلسالم أركان وأحد ،وأفضلھا

 ت���رك والكف���ر ال���شرك وب���ین الرج���ل ب���ین إن : فق���ال الكف���ر إل���ى تاركھ���ا

   ).٢"(الصالة

 رأس " - - هللا رس��ول ق��ال ،ب��ھ إال یق��وم ال ال��ذي ال��دین عم��ود فال��صالة 

 ،)٣ "(هللا س�بیل ف�ي الجھ�اد س�نامھ وذروة ،ال�صالة وعموده ،اإلسالم األمر

 م�ا أول " - - هللا رسول قال ،القیامة یوم العبد علیھ یحاسب ما أول وھي

 ،ون�ـجح أفلــح فـقد صلحت فإن ،لصــالةا القیـــامة یــوم العبد علیھ یحاسب

  ).٤" (وخسر خــاب فقد فســدت وإن

                                                           

 . ١/٢٢١ كشاف القناع ،١/١٢٠ مغني المحتاج ،١/٣٧٧ مواھب الجلیل ،١/١٩١فتح القدیر ) ١

 .  من حدیث جابر بن عبد هللا ١/٨٨أخرجھ مسلم ) ٢

 . حدیث حسن صحیح:  وقال أبو عیسي ،، من حدیث معاذ بن جبل٥/١٢أخرجھ الترمذي ) ٣

نھ، من حدیث أبي ھریرة٢/٢٧٠أخرجھ الترمذي ) ٤  .  وحسَّ



        
 
 

 

 
 

٢٢٧  

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة الصالة في والمأموم اإلمام نیة اختالف
 فقھیة

 عن��د أمت��ھ - - هللا رس��ول بھ��ا وص��ي وص��یة آخ��ر ھ��ي ال��صالة أن كم��ا 

 یفق�د م�ا آخ�ر وھي ،)١ " (أیمانكم ملكت وما الصالة : "فقال ،الدنیا مفارقتھ

 لتنق��ضن"- - هللا رس��ول ق��ال ،كل��ھ ال��دین ض��اع ض��اعت ف��إن ،ال��دین م��ن

 ب��التي الن��اس ت��شبث ع��روة انتق��ضت فكلم��ا ،ع��روة ع��روة اإلس��الم ع��رى

  ). ٢"(الصالة وآخرھن ،الحــكمً نقضــا فأولھن ،تلیــھا

 ،األح�وال م�ن ح�ال ب�أي المكل�ف ع�ن تنفك ال التي الوحیدة العبادة أنھا كما 

 ف�ضلھا ف�ي ورد وق�د ،بح�ال عن�ھ ت�سقط ال حیات�ھ ط�ول ل�ھ مالزمة تبقى بل

 وأحادی��ث آی��ات ح��دودھا ومراع��اة علیھ��ا والمحافظ��ة إقامتھ��ا عل��ى والح��ث

  ).٣ (مشھورة كثیرة

                                                           

 وح��سنھ البوص��یري ف��ي م��صباح ، م��ن ح��دیث أن��س ب��ن مال��ك٩٠١-٢/٩٠٠أخرج��ھ اب��ن ماج��ة ) ١

 .٢/٩٥الزجاجة 

:  وقال ،٢٨١/ ٧ وأورده الھیثمي في مجمع الزوائد ، من حدیث أبي أمامة٥/٢٥١أخرجھ أحمد ) ٢

  .رواه أحمد والطبراني ورجالھما رجال الصحیح

 . ٥٢-٢٧/٥١ الموسوعة الفقھیة ،١/٢٢١ كشاف القناع ،١/٣٨٠مواھب الجلیل للحطاب ) ٣



        
 
 

 

 
 

٢٢٨  

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة الصالة في والمأموم اإلمام نیة اختالف
 فقھیة

  الثاني المبحث

   .الصالة في بالمفترض المتنفل مائتما حكم

   :المسألة ھذه صورة

  . الفریضة صالة یصلي إمام خلف نافلة صالة المأموم یصلي أن 

   : قولین على المسألة ھذه في الفقھاء اختلف

 المتنف��ل ائتم��ام وھ��ي ،الم��سألة ھ��ذ ص��حة عل��ى الفقھ��اء أكث��ر : األول الق��ول

 بع��ضـھم إن ب��ل ،)١ (ب��اعھموأت األربع��ة الم��ذاھب أئم��ة ّخاص��ـة ،ب��المفترض

 خل�ف المتنف�ل ص�الة فأم�ا : "قدامة ابن قال ،)٢ (ذلك عن اإلجمـــاع حــكى

 أن ویج�وز : "ج�زي اب�ن وق�ال ،)٣"(ًخالف�ا ص�حتھا ف�ي نعل�م فال المفترض

  ) .٤ ..."(ًاتفاقا المتنفل المفترض یؤم

   -:یلي ما وھي ذلك في الواردة الصحیحة ولألحادیث ؛

 - - هللا رس��ول أن – عن��ھ هللا رض��ي – الخ��دري س��عید أب��ي ح��دیث - ١

 فی�صلي ھ�ذا عل�ى یت�صدق رج�ل أال( : فقال وحده یصلىً رجال أبصر

   ).٥ ()معھ

                                                           

 والك�افي ،١/٨٨  والمدونة،٤٩ القوانین الفقھیة ص ،١/١٤٣ وبدائع الصنائع ،١/١٣٦ المبسوط) ١

 واإلن���صاف ،١/٢٦٢ وش���رح منتھ���ى اإلرادات ،٤/١٦٩ ، والمجم���وع١/١٧٣  واألم،١/٢١٣

  .٤/٣١٥ والمحلى ،٢/٢٧٧

 و رحم��ة األم��ة ف��ي ،٦٨ وق��وانین األحك��ام ال��شرعیة ص ،٣/٦٨ي  والمغن��،٢٤/٣٦٩التمھی��د ) ٢

  .٥٠اختالف األئمة ص

 .٣/٦٨المغني البن قدامة ) ٣

 .٤٩ھیة ص القوانین الفق) ٤

 ، وس�نن الترم�ذي،١/٣٨٦ف�ي الجم�ع ف�ي الم�سجد م�رتین : ب  با، كتاب الصالة،سنن أبي داود)  ٥

 وم�سند اإلم�ام ،١/٢٨٩ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلى فی�ھ م�رة :  باب ،أبواب الصالة

ص�حیح . (ص�حیح :  وق�ال األلب�اني ،وحدیث أبي س�عد ح�دیث ح�سن:  قال الترمذي ،٣/٥أحمد 

 .) ١/١١٤سنن أبي داود 



        
 
 

 

 
 

٢٢٩  

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة الصالة في والمأموم اإلمام نیة اختالف
 فقھیة

 المت��صدق ألن ؛ ب��المفترض المتنف��ل ائتم��ام ص��حة عل��ى الح��دیث ھ��ذا ف��دل

 ی�صل ل�م ألن�ھ ؛ إمــ�ـام وھ�و مفترض علـیھ والمتصدق مأمـــوم وھو متنفل

  ).١ (بعد فرضـھ

 - هللا رس�ول م�ع ص�لى أنھ - عنھ هللا رضي – األسود بن یزید حدیث - ٢

- ناحی��ة ف��ي ی��صلیا ل��م رج��الن إذا ص��لى لم��اف ش��اب، غ��الم وھ��و 

 منعكم�ا م�ا( : فق�ال فرائ�صھما ترتع�د بھم�ا فجيء ،بھما فدعا ،المسجد

 ص�لى إذا ،تفعل�وا ال : فقال ،رحالنا في صلینا قد: قاال ،معنا تصلیا أن

 ل��ھ فإنھ��ا ،مع��ھ فلی��صل ،ی��صل ول��م اإلم��ام أدرك ث��م رحل��ھ ف��ي أح��دكم

  ).٢)(نافلة

 أن وفی��ھ -عنھم��ا هللا رض��ي – ذر وأب��ي م��سعود ب��ن هللا عب��د ح��دیث - ٣

 ع���ن ال���صالة ی���ؤخرون أئم���ة س���تكون إنھ���ا: "ق���ال - - هللا رس���ول

 یعن�ي) : ٣"(س�بحة معھم الصالة واجعلوا ،بھا تنتظروھم فال ،مواقیتھا

  .نافلة

  : السابقین الحدیثین من الداللة وجھ

 - هللا رس�ول ألن ؛ بالمفترض المتنفل ائتمام صحة على الحدیثان ھذان دل 

- أن اإلم�ام ص�الة أدرك ث�م غی�ره ف�ي أو بیت�ھ في فریضھ صلى من أمر 

  .لھ نافلة معھ صالتھ وتكون ،عھم یصلي

                                                           

  .٣/٦٨المغني )  ١

ف��یمن ص��لى ف��ي منزل��ھ ث��م أدرك الجماع��ة ی��صلي معھ��م : الة ب��اب  كت��اب ال��ص،س��نن أب��ي داود) ٢

 ی��درك م��ا ج��اء ف��ي الرج��ل ی��صلي وح��ده ث��م:  ب��اب ، أب��واب ال��صالة، وس��نن الترم��ذي،١/٣٨٦

إع��ادة الفج��ر م��ع الجماع��ة لم��ن :  كت��اب اإلمام��ة ب��اب ،الن��سائي، وس��نن ١/٢٨٦،٢٨٧الجماع��ة 

 ،ح�دیث ح�سن ص�حیح:  الترم�ذي  قال،٤/١٦٠/١٦١، ومسند اإلمام أحمد ٢/١١٢وحده صلى 

 .) ١/١١٥صحیح سنن أبي داود .(صحیح : وقال األلباني 

الندب إلى وضع األیدي على الرك�ب ف�ي :  باب ، كتاب المساجد ومواضع الصالة،صحیح مسلم) ٣

-١/٤٥٥، ومسند اإلمام أحمد ١/١٢٠كراھیة تأخیر الصالة عن وقتھا : ، وباب ١/٦٨الركوع 

 رض�ي هللا –  وك�ذلك أخرج�ھ اإلم�ام أحم�د م�ن ح�دیث ش�داد ب�ن أوس،، واللفظ لھ١٥٩/، ٤٥٩

 .٤/١٢٤ المسند-عنھ 



        
 
 

 

 
 

٢٣٠  

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة الصالة في والمأموم اإلمام نیة اختالف
 فقھیة

 ،ص��حتھا ف�ي األربع�ة الفقھی��ة الم�ذاھب أئم�ة ب��ین اخ�تالف ال الم�سألة فھ�ذه 

 كم��ا ،بالمتنف��ل المفت��رض ائتم��ام وھ��ي ،عك��سھا ف��ي بی��نھم االخ��تالف ولك��ن

  .التالي المبحث في عنھا الحدیث خالل من سیتضح

 : ق��ال وب��ھ ،المفت��رض خل��ف المتنف��ل ی��صلي أن یج��وز ال  :الث��اني الق��ول

  .الرأي وربیعة ،األنصاري سعید بن ویحیى ،والزھري ،البصري الحسن

   : ذلك في ودلیلھم

   : قال - - هللا رسول أن – عنھا هللا رضي – عائشة حدیث - ١

 وإذا ،ف��ارفعوا رف��ع وإذا ،ف��اركعوا رك��ع ف��إذا ،ب��ھ لی��ؤتم اإلم��ام جع��ل إنم��ا(

  ) .١() ًجلوسا فصلواً الساج صلى

 إنما( : قال - - هللا رسول أن – عنھ هللا رضي – ھریرة أبي حدیث - ٢

 رك�ع وإذا ،فكب�روا كب�ر ف�إذا ،علی�ھ تختلف�وا فال ،بھ لیؤتم اإلمام جعل

  ). ٢() الحدیث ...فاركعوا

 االخ�تالف وم�ن ،اإلم�ام عن االختالف عن - - نھى أنھ : االستدالل وجھ

  ً.مفترضا واإلمامً متنفال المأموم یكون أن

  

   :الترجیح

 – ل�ي یظھر ،منھما كل أدلة وذكر ،السابقین القولین في والتأمل النظر بعد 

 ھ�و ب�المفترض المتنف�ل ائتم�ام بج�واز : القائل ،األول القول أن – أعلم وهللا

                                                           

 كت�اب ،، وص�حیح م�سلم١/١٦٩إنما جعل اإلمام لیؤتم بھ :  باب ، كتاب األذان،صحیح البخاري) ١

 .٢/١٩ائتمام المأموم باإلمام :  باب -الصالة 

النھ�ي ع��ن مب��ادرة :  وب��اب ،٢/١٩ائتم��ام الم�أموم باإلم��ام :  ب��اب ، كت��اب ال�صالة،ص�حیح م��سلم) ٢

  .٢/٢٠اإلمام بالتكبیر وغیره 



        
 
 

 

 
 

٢٣١  

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة الصالة في والمأموم اإلمام نیة اختالف
 فقھیة

 ،األدل����ة ل����صحة وذل����ك ؛ - نظ����ري وجھ����ة م����ن – حیحوال����ص ال����راجح

   .ووجاھتھا ،وصراحتھا

 ف�ي االخ�تالف ع�ن نھ�ى - - النبي بأن : الثاني القول أصحاب على ویرد

 رك���ع ف���إذا "بقول���ھ ذل���ك بع���د االخ���تالف تف���سیره ب���دلیل ،الظ���اھرة األفع���ال

   .إلخ..." فاركعوا

 ف�ي مق�رر ھ�و كم�ا تخص�صھ األحادی�ث تل�ك فإن ،عام لنھيا أن فرض ولو

 المفت�رض اقت�داء حك�م "وھ�ي أال) العك�س (الثانی�ة الم�سألة الفقھ أصول علم

   .التالي المبحث خالل من ذلك سیتضح كما ،"بالمتنفل



        
 
 

 

 
 

٢٣٢  

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة الصالة في والمأموم اإلمام نیة اختالف
 فقھیة

   الثالث المبحث

   .الصالة في بالمتنفل المفترض ائتمام حكم

   :المسألة ھذه صورة

 أن آخ��ر بمعن��ى أو ،نافل��ة ی��صلي إم��ام خل��ف الف��رض الم��أموم ی��صلي أن 

  .التراویح صالة یصلى إمام خلف العشاء صالة المأموم یصلى

   :قولین على المسألة ھذه في العلماء اختلف 

  .الجواز : الثاني والقول ،المنع : األول القول

 ،)٢ (والمالكی��ة ،)١ (الحنفی��ة م��ذھب فھ��و المن��ع وھ��و  :األول الق��ول فأم��ا

 ،)٣(عن�دھم الم�ذھب ھ�ي بل أصحابھ أكثر وعلیھا ،أحمد اإلمام عن وروایة

 ،عن���ھ روای���ة ف���ي الب���صري والح���سن ،الم���سیب ب���ن س���عید : ق���ال وب���ذلك

 والث����وري ،ال����رأي وربیع����ة ،األن����صاري س����عید ب����ن ویحی����ى والزھ����ري،

  ). ٤ (وغیرھم...

  . والعقل والقیاس بالسنة قولھم على ھؤالء استدل وقد

   :التالیة األحادیث السنة فمن  :السنة : ًأوال

   : قال - - هللا رسول أن – عنھا هللا رضي – عائشة حدیث - ١

 وإذا ،ف��ارفعوا رف��ع وإذا ،ف��اركعوا رك��ع ف��إذا ،ب��ھ لی��ؤتم اإلم��ام جع��ل إنم��ا(

  ) .٥() ًجلوسا فصلواً جالسا صلى

                                                           

 .١/١٤٣ الصنائع  وبدائع،١/١٣٦المبسوط ) ١

 .٤٧ والكافي ص ،٤٩ والقوانین الفقھیة ص ،١/٦٨ وقوانین األحكام الشرعیة ،١/٢٢٣التفریع ) ٢

  . ٢٦٢/ ١ وشرح منتھى اإلرادات ،٢/٢٧٦ واإلنصاف ،٣/٦٧المغني ) ٣

  .٤/١٦٩ ، والمجموع٢/٦٩مصنف ابن أبي شیبة ) ٤

 .سبق تخریجھ) ٥



        
 
 

 

 
 

٢٣٣  

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة الصالة في والمأموم اإلمام نیة اختالف
 فقھیة

 إنما( : قال - - هللا رسول أن – عنھ هللا رضي – ھریرة أبي حدیث - ٢

 رك�ع وإذا ،فكب�روا كب�ر ف�إذا ،علی�ھ تختلف�وا فال ،بھ لیؤتم اإلمام جعل

  ). ١() الحدیث ...فاركعوا

    :الداللة وجھ

 وال ،ال�صالة م�ن ش�يء ك�ل ف�ي باإلم�ام االئتم�ام المأموم على یجب : قالوا 

  . علیھ فاالختال لھ یجوز

 ،بینھم��ا النی��ة الخ��تالف ؛ علی��ھ االخ��تالف م��ن بالمتنف��ل المفت��رض وائتم��ام

 كان ومن ،النفل بنیة المأموم یؤم واإلمام ،الفرض بنیة باإلمام یأتم فالمأموم

 ی�أتم ول�م إمام�ھ عل�ى اختل�ف وم�ن ،ب�ھ یأتم ولم إمامھ على اختلف فقد كذلك

 وق�د اإلم�ام عل�ى الخ�تالفا أعظ�م م�ن ھ�ذا ألن ؛ ص�حیحة غیر فصالتھ بھ

 (ذلك عن  نھینا
٢

 . (  

 وأكث��ر حنیف��ة وأب��ي والث��وري مال��ك لق��ول حج��ة فی��ھ: " الب��ر عب��د اب��ن ق��ال 

 ص��الة بطل��ت ام��ھإم نی��ة نیت��ھ خالف��ت م��ن أن : والكوف��ة بالمدین��ة  الت��ابعین

 إذ ،األعم�ال م�دار ھ�ي الت�ي النیات اختالف من أشد اختالف ال إذ ،المأموم

 أوً ع�صرا ص�لى م�ن خل�فً ظھ�را ص�لى م�ن أن ومعل�وم  العم�ل رك�ن ھي

 ،علی�ھ اختل�ف وق�د ،بإمام�ھ ی�أتم فل�م ،نافل�ة ی�صلى م�ن خل�ف فری�ضة صلى

  ). ٣"(بعالتا ال المتبوع ألنھ ؛ جائزة األمام  وصالة ،صالتھ فبطلت

 أن الزرق��ي رفاع��ة ب��ن مع��اذ ع��ن ،الم��ازني یح��ي ب��ن عم��رو رواه م��ا - ٣

 إن�ا : فق�ال - - هللا رس�ول أت�ى س�لیم : ل�ھ یق�ال ،س�لمة بن�ي منً رجال

 ،ب��لج ب��ن مع��اذ فی��أتي ،فن��صلي نم��سي ح��ین فن��أتي أعمالن��ا ف��ي نظ��ل

                                                           

 .سبق تخریجھ) ١

 ونی�ل ،١/٢٧٧ وش�رح الزرق�اني عل�ى الموط�أ ،١/٢٦٢ وشرح منتھى اإلرادات ،٣/٦٧المغني ) ٢

  .٣/٢٠٧ األوطار

  .٣٦٧/ ٢٤التمھید البن عبد البر ) ٣



        
 
 

 

 
 

٢٣٤  

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة الصالة في والمأموم اإلمام نیة اختالف
 فقھیة

 أو – تك�ن ال مع�اذ ی�ا: "- - النب�ي فق�ال ،علین�ا فیطول فنأتیھ ،فینادي

ًفتانا تكونن ال   ).١"(قومك عن تخفف أن وإما ،معي تصل أن إما ،- ّ

  

  :الداللة وجھ

  أحد یفعل كان - - هللا رسول عند أنھ على یدل لمعاذ - - النبي فقول 

 : ق�ال ألن�ھ ؛ یجمعھم�ا یك�ن ل�م وأن�ھ ،بقوم�ھ أو مع�ھ الصالة إما : األمرین 

 أي" بقوم��ك تخف��ف أن وإم��ا "بقوم��ك، ت��صل وال أي" مع��ي ت��صلي أن إم��ا"

  ). ٢ (معي تصل وال

 : ق��ال الخ�وف ص��الة ص�فة ف��ي – عنھم�ا هللا رض�ي – عم��ر اب�ن ح�دیث - ٤

 ،لھ��م ف��صاففنا الع��دو، فوازین��ا ،نج��د قب��ل - - هللا رس��ول م��ع غ��زوت

 عل�ى طائف�ة وأقبلت معھ طائفة فقامت ،لنا یصلي - - هللا رسول فقام

 فق�ام ،س�لم ث�م س�جدتین وسجد ركعة بھم - - هللا رسول وركع العدو،

  ).٣ (سجدتین وسجد ركعة، لنفسھ فركع منھم واحد كل

  :الداللة وجھ 

 ال��صالة -- هللا رس��ول ألت��م بالمتنف��ل المفت��رض ائتم��ام ج��از ل��و : ق��الوا 

 طائف��ة ك��ل لین��ال ؛ الثانی��ة بالطائف��ة ّوص��لى النف��ل ن��وى ث��م األول��ى، بالطائف��ة

 م�ن لی�ست كثی�رة وأفع�ال الم�شي إل�ى الحاج�ة غی�ر من خلفھ الصالة فضیلة

  ) . ٤)(الصالة

                                                           

 ، كت�اب ال�صالة، وش�رح مع�اني اآلث�ار،٧/٦٧ والطبران�ي ف�ي الكبی�ر ،٥/٧٤مسند اإلم�ام أحم�د ) ١

 وھو ح�دیث ،٤/٣٢٥ والمحلى ،١/٤٠٩ًالرجل یصلي الفریضة خلف من یصلي تطوعا : باب 

   .٤/٣٢٦المحلى  : انظر ،مرسل

 ع�دنان عب�د هللا زھ�ار ص ،أحكام فقھیة خالف فیھا المالكیة األحادیث ال�صحیحة والج�واب عنھ�ا) ٢
٩٨ . 

 كت�اب الم�ساجد ، وصحیح م�سلم،١/٢٢٦الخوف  صالة: باب :  كتاب الصالة ،صحیح البخاري) ٣

  .٢/٢١٢ومواضع الصالة

  . ١/٣٧٢/٣٧٣فتح القدیر  وشرح، ١/١٤٣بدائع الصنائع ) ٤



        
 
 

 

 
 

٢٣٥  

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة الصالة في والمأموم اإلمام نیة اختالف
 فقھیة

 والم���ؤذن ض���امن اإلم���ام (– عن���ھ هللا رض���ي– ھری���رة أب���ي ح���دیث - ٥

  ) .١( )للمؤذنین واغفر األئمة ارشد اللھم ،مؤتمن

 فیم�ا یج�وز لل�شيء ال�شيء وضمان ،المأمومین لصالة ضامن اإلمام : قالوا

 عل�ى ت�شتمل المفت�رض اإلم�ام ف�صالة ،دون�ھ ك�ان فیم�ا یجوز وال فوقھ كان

 عل��ى إال ت��شتمل ال المتنف��ل اإلم��ام وص��الة ،الفرض��یة وص��فة ل��صالةا أص��ل

   . الفرضیة صفة دون الصالة أصل

 ؛ بھ االئتمام فیصح ،المتنفل اإلمام صالة من أقوى المفترض اإلمام فصالة

  ) .٢ (بھ االئتمام یصح فال بھ المؤتم صالة على تشتمل صالتھ ألن

  : القیاس : ًثانیا

 الجمع�ة ص�الة عل�ى ،المتنف�ل خلف المفترض صالة قاسوا فقد القیاس وأما 

 ت�صح ال الجمع�ة صالة كانت فإذا ،الصحة عدم في الظھر یصلي من خلف

  ).٣(المتنفل خلف تصح ال المفترض صالة فكذلك ،الظھر یصلي من خلف

   : العقل : ًثالثا

 بن�اء االقت�داء ألن ؛ بالمتنف�ل المفت�رض اقتداء صحة عدم على العقل دل قد 

 مفھ�وم وھ�و ب�صفاتھا ل�ھأفعا ف�ي آلخ�ر ش�خص متابع�ھ ألن�ھ ؛ وج�ودي أمر

 غی��ر ب��صفاتھ المع��دوم عل��ى الوج��ودي األم��ر وبن��اء ،فی��ھ س��لب ال وج��ودي
                                                           

 وس�نن ،١/٣٥٦م�ا یج�ب عل�ى الم�ؤذن م�ن تعاھ�د الوق�ت :  ب�اب ، كت�اب ال�صالة،سنن أبي داود) ١

 وس�نن اب�ن ،١/٢٦٩م�ام ض�امن والم�ؤذن م�ؤتمن الصالة باب ما ج�اء أن اإل: أبواب  الترمذي 

 وم�سند اإلم�ام ،١/٣١٤م�ا یج�ب عل�ى اإلم�ام :  ب�اب ،وال�سنة فیھ�ا ال�صالة  كت�اب إقام�ة ،ماجة

 فإس��ناد ،رواه أحم��د م��ن ح��دیث أب��ي أمام��ة:  ق��ال العراق��ي ، ٢/٢٨٤/٤٢٤/٤٦١/٤٧٢أحم��د 

الموس���وعة  (:المن���اوي ف���ي الف���یض انظ���ر   كم���ا ص���ححھ ،ص���حیح:  وق���ال األلب���اني ،ح���سن

، ١/١٧٣إحی��اء عل��وم ال��دین  بھ��امش،  والمغن��ي ع��ن حم��ل األس��فار ف��ي األس��فار،٦/٣٢الفقھی��ة

  .) ١/١٠٥وصحیح سنن أبي داود 

 . ١/٣٦٦/٣٧٤ وشرح فتح القدیر ،١/١٣٧  والمبسوط،١/٤١٠/٤١١شرح معاني آلثار ) ٢

/ ١ وكشاف القناع ،١/٧٦ وجواھر اإلكلیل ،١/٣٢٩ وحاشیة الدسوقي ،٣٢٥-١/٣٢٤فتح القدیر) ٣
  .) ٦/٣٢الموسوعة الفقھیة .(٢/٢٢٦ والمغني البن قدامة،٤٨٤



        
 
 

 

 
 

٢٣٦  

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة الصالة في والمأموم اإلمام نیة اختالف
 فقھیة

 یج��وز ف��ال ،المتنف��ل اإلم��ام ح��ق ف��ي مع��دوم الفری��ضة وص��ف ألن ؛ متحق��ق

 الم�أموم ص�الة أن قاع�دة عل�ى مبن�ي ال�دلیل وھ�ذا ،الفری�ضة في بھ االقتداء

  ).١(اإلمام صالة على مبنیة

 والروای�ة ،)٢ (الشافعي اإلمام مذھب وھو الجواز، فھو : الثاني القول وأما

، وھ�ي اختی�ار )٣( وھ�ي ال�صحیحة عن�د اب�ن قدام�ة ،الثانیة عن اإلمام أحمد

 وب�ذلك ق�ال األوزاع�ي واب�ن المن�ذر وأب�ي ث�ور ،)٤(شیخ اإلسالم اب�ن تیمی�ة

  ). ٥(وعطاء وطاووس وغیرھم

تواف�ق : لمفت�رض بالمتنف�ل ب�شرط اقتداء ا: فیصح عند أصحاب ھذا القول  

ل�م ی�صح  ، كمكتوب�ة وك�سوف أو جن�ازة، فإن اختلف فعلھما،نظم صالتیھما

  ).٦(االقتداء في ذلك على الصحیح ؛ لمخالفتھ النظم وتعذر المتابعة

  

  . والعقل والقیاس بالسنة ذلك على ستدلواوا

   :السنة : ًأوال

– جب��ل ب�ن مع�اذ أن (– عنھم��ا هللا رض�ي – عب�دهللا ب��ن ج�ابر ح�دیث -١

 ث�م اآلخ�رة الع�شاء - - هللا رسول مع یصلي كان – عنھ هللا رضي

  ).١()الصالة تلك بھم فیصلي قومھ إلى یرجع

                                                           

 وش��رح مع��اني ،١/٣٧٢ وش��رح ف��تح الق��دیر ،١/٣٧٢ب��دائع ال��صنائع ، و١/١٣٦،١٣٧المب��سوط ) ١

  .٤١١ /١/٤١٠ اآلثار 

 . .٦/٣٢، والموسوعة الفقھیة٤/١٦٧ والمجموع ،١/١٧٣ األم ٢)

  . ٢/٢٧٦ واإلنصاف ،٣/٦٧المغني ) ٣

  .٥/١٠٥ والفتاوى الكبرى ،٢٣/٣٨٥مجموع الفتاوى ) ٤

  .٣/٨٧السنن الكبرى للبیھقي ) ٥

الموس�وعة .(٢/٢٢٦ والمغن�ي الب�ن قدام�ة،٢/١٦٨ ونھای�ة المحت�اج،٢٥٤-١/٢٥٣مغني المحتاج) ٦
 . ) ٦/٣٢ الفقھیة



        
 
 

 

 
 

٢٣٧  

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة الصالة في والمأموم اإلمام نیة اختالف
 فقھیة

 هللا رض�ي –ً مع�اذا أن (– عن�ھ هللا رض�ي– ج�ابر ع�ن أخ�رى روایة وفي 

 فی�صلي قوم�ھ إل�ى ین�صرف ث�م الع�شاء - -النب�ي م�ع یصلي كان – عنھ

  ).٢()فریضة ولھم تطوع لھ ھي بھم

    :الحدیثین ھذین من الداللة وجھ

 ً-مع�اذا أن على – عنھ هللا رضي – جابر عن والثانیة األولى الروایة دلت 

 - - النب�ي م�ع األولى ،مرتین اآلخرة العشاء یصلي كان – عنھ هللا رضي

 ذل�ك ف�دل ،نافل�ة ل�ھ وكان�ت ،لھ�مً إمام�ا قومھ مع والثانیة ،فریضة لھ وكانت

 ك��ان – عن��ھ هللا رض��ي ً-مع��اذا ألن ،بالمتنف��ل ت��رضالمف ائتم��ام ص��حة عل��ى

  ) .٣ (مفترضون وھم متنفل وھو قومھ یؤم

ف��ي ھ��ذا الح��دیث ج��واز ص��الة المفت��رض : "ق��ال الن��ووي ف��ي ش��رح م��سلم  

 فی�سقط - -خلف المتنفل ؛ ألن معاذا كان یصلي الفریضة م�ع رس�ول هللا 

  ).٤"( ثم یصلي مرة ثانیة بقومھ ھي لھ تطوع ولھم فریضة،فرضھ

 المفت��رض ص��الة ج��واز الفق��ھ م��ن فی��ھ"  :ال��سنن مع��الم ف��ي الخط��ابي وق��ال 

 كان وإذا ،الفریضة ھي- - هللا رسول مع معاذ صالة ألن ؛ المتنفل خلف

   ).٥"(نافلة بقومھ فصالتھ فریضة صلي قد

                                                                                                                                                    

إذا ط��ول اإلم��ام وك��ان للرج��ل حاج��ة فخ��رج ف��صلى : ب��اب ،  كت��اب األذان،البخ��اريص��حیح ) ١

 . واللفظ لمسلم ،٢/٤٢القراءة في العشاء :  باب ، كتاب الصالة،مسلم  وصحیح،١/١٧٢

ذك��ر ص��الة المفت��رض خل��ف المتنف��ل :  ب��اب ، كت��اب ال��صالة، وس��نن ال��دار قطن��ي،١/١٧٣األم ) ٢

الفری�ضة خل�ف م�ن ی�صلي النافل�ة :  ب�اب ، كتاب ال�صالة، الكبرى للبیھقي،والسنن  ،١/٢٠١٤

 ، وش�رح مع�اني اآلث�ار،٢/٨ال تكون صالة واحدة ل�شتى :  باب ،عبدالرزاق نف  ومص،٣/٨٦

 واألم ،١/٤٠٨،٤٠٩ًی�صلي الفری�ضة خل�ف م�ن ی�صلي تطوع�ا  الرج�ل :  ب�اب ،كتاب الصالة

  .٢/١٩٦ فتح الباري،رجالھ رجال الصحیح وھو حدیث صحیح : ، قال ابن حجر ١/١٧٣

  . ٣/٦٧ والمغني ،١/١٧٣األم ) ٣

  .٢/٤٠٣شرح النووي على صحیح مسلم ) ٤

  .٢/٢١٧ وانظر عون المعبود ،١/٣٥١معالم السنن للخطابي) ٥



        
 
 

 

 
 

٢٣٨  

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة الصالة في والمأموم اإلمام نیة اختالف
 فقھیة

 - - هللا رس�ول أن وفی�ھ ،- عن�ھ هللا رض�ي – سلمة بن عمرو حدیث - ٢

  :قال لقومھ 

 ح��ضرت ف�إذا ك�ذا، ح�ین ف��ي ك�ذا وص�لوا ،ك�ذا ح��ین ف�ي ك�ذا ص�الة اص�لو(

 أكث�ر أح�د یك�ن فل�م فنظ�روا ً،قرآن�ا أكث�ركم ولی�ؤمكم أح�دكم فلیؤذن الصالة

 س�ت ابن وأنا ،أیدیھم بین فقدموني ،الركبان من أتلقى كنت لما منيً قرآنا

   .)١( )الحدیث ...سنین سبع أو

   :وجھ الداللة 

 بالمتنف�ل ؛ ألن عم�رو ب�ن فھ�ذا الح�دیث ی�دل عل�ى ص�حة ائتم�ام المفت�رض 

 وھ�م -ّ ل�صــغر سن�ـھ – كان یؤمــھم وھو متنف�ل – رضي هللا عنھ –سلمة 

 لنھ�ى عن�ھ ال�وحي ؛ ألن�ھ ك�ان ف�ي ، ولو كان شيء ینھى عن�ھ،مفترضـــون

  ).٢(زمنھ

 ب�القوم ص�لى - -أن رسول هللا ( – رضي هللا عنھ -حدیث أبي بكرة - ٣

 ث��م ركعت��ین اآلخ��رین ب��القوم ص��لى ث��م ،س��لم ث��م ركعت��ین الخ��وف ف��ي

   .)٣(ً)أربعا - -ى النبي فصل ،سلم

 ص��لى - -أن النب��ي ( – رض�ي هللا عنھم��ا -ح�دیث ج��ابر ب��ن عب��دهللا  - ٤

 ركعت�ینً أی�ضا ب�آخرین ص�لى ثم ،سلم ثم ركعتین أصحابھ من بطائفة

  . )١()سلم ثم

                                                           

-٥/٩٥وق�ال اللی�ث ح�دثني ی�ونس :  ب�اب ،لمغ�ازي كت�اب ا،الحدیث بأكملھ في صحیح البخ�اري) ١

٩٦ . 

  . ٨/٢٣فتح الباري ) ٢

 وس��نن ،٢/٤٠ی��صلي بك��ل طائف��ة ركعت��ین : م��ن ق��ال :  ب��اب ، كت��اب ال��صالة،س��نن أب��ي داود) ٣

:  ب���اب ، كت���اب ال���صالة، وال���سنن الكب���رى للبیھق���ي،٣/١٧٨ص���الة الخ���وف   كت���اب ،الن���سائي

حدیث أبي بكرة صحیح :  قال النووي ، واللفظ للنسائي٣/٨٦ الفریضة خلف من یصلي النافلة 

صحیح سنن أب�ي .( صحیح:  وقال األلباني ،)٤/١٢٩ المجموع. (حیح رواه أبو داود بإسناد ص

 .) ١/٢٣٢٩داود 



        
 
 

 

 
 

٢٣٩  

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة الصالة في والمأموم اإلمام نیة اختالف
 فقھیة

  :  وجھ الداللة من ھاتین الروایتین 

 ص�لى - - النبي ألن ؛ بالمتنفل المفترض ائتمام صحة على یدل ما وھذا 

  ) .٢(ًمتنفال وھم مفترضون بالطائفة الثانیة

 -س�معت رس�ول هللا :  ق�ال– رضي هللا عنھ –طاب حدیث عمر بن خ - ٥

- ن���وى م���ا ام���رىء لك���ل وإنم���ا بالنی���ات األعم���ال إنم���ا ( :یق���ول 

  ) .٣ ()الحدیث...

   :الداللة وجھ

 وللم�أموم ،نیت�ھ فلإلم�ام ،ن�وى م�ا أحد لكل أن على یدل الحدیث ھذا فعموم 

ذلك ی����صح ائتم����ام المفت����رض إلح����داھما ب����األخرى ؛ ول���� تعل����ق ال ،نیت����ھ

  ). ٤(بالمتنفل

   : القیاس : ًثانیا

 الم�تم ص�الة عل�ى المتنف�ل خل�ف المفت�رض ال�صالة قاس�وا فقد القیاس وأما 

 والن�اذر ،ال�سابق خل�ف والمسبوق ،المفترض خلف والمتنفل ،القاصر خلف

   .وھكذا ..المفترض خلف

 فك�ذلك ،نی�اتھم اخ�تالف م�ع ص�حیحة ھ�ؤالء خل�ف ھؤالء صالة كانت فإذا 

   ).٥ (نیتھما اختالف مع صحیحة المتنفل خلف المفترض صالة

  

   :العقل : ًثالثا
                                                                                                                                                    

ص��الة الخ��وف :  ب�اب ، وأص��لھ ف��ي ص�حیح م��سلم،٣/١٧٨ كت�اب ص��الة الخ�وف ،ائيس�نن الن��س) ١

ً وخرج�ھ البخ�اري مخت�صرا ف�ي ،غیر أنھ لم یرد فیھ أنھ سلم م�ن ال�ركعتین األولی�ین  ،٢/٢١٥

 كتاب ، كما أخرجھ البیھقي في السنن الكبرى،٥/٥١غزوة ذات الرقاع  :  باب ،كتاب المغازي

  . ٣/٨٦یصلي النافلة  من الفریضة خلف :  باب ،الصالة

  . ٣/٦٧ والمغني ،١/١٧٣األم ) ٢

 كت�اب ،سلم وص�حیح م�،١/٢- -كیف كان بدء الوحي إلى رس�ول هللا :  باب ،صحیح البخاري) ٣

  .٦/٤٨ إنما األعمال بالنیة- -قولھ : باب  اإلمارة 

  . ٣/٨٧ والسنن الكبرى للبیھقي ،٤/٣١٨لمحلى ا) ٤

  .٣/٦٨ والمغني ،١/١٧٣األم ) ٥



        
 
 

 

 
 

٢٤٠  

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة الصالة في والمأموم اإلمام نیة اختالف
 فقھیة

 واح�د ك�ل ألن ؛ بالمتنف�ل المفت�رض ائتم�ام ص�حة عل�ى دل فق�د العق�ل وأما 

 ل�كذ ّص�ح بالمتنفل المفترض ائتم فإذا ،غیره بنیة ال نفسھ بنیة یصلي منھما

 ،خالفتھ��ا وإن غی��ره نی��ة تف��سدھا ال لنف��سھ نی��ة منھم��ا واح��د ك��ل نی��ة ألن ؛

 ف�ي اتفقتا صالتان فھم ،اإلمام نیة عن نیتھ باختالف تفسد ال المأموم فصالة

 نظ�ر دون األخ�رى ف�ي بالمصلي إحداھما في المصلي ائتمام فجاز ،األفعال

  ). ١ (نیتھما اتفاق إلى

   :المناقشة

 ك�ل أدل�ة مناق�شة ف�ي ن�شرع ال�سابقین الق�ولین م�ن ك�ل أدل�ة استعراض بعد 

 خ��الل م��ن المرج��وح م�ن ال��راجح معرف��ة م��ن ن�تمكن حت��ى ،ح��دة عل��ى ق�ول

  .المناقشة

   :یلي كما وھي األول القول أدلة مناقشة  :المناقشة

   :ًأوال

   :حدیثيب األول القول أصحاب استدل -١

 ص��حة عـ�ـدم عل�ى المـ�ـتقدمین – عنھم�ا هللا رض�ي – ھری�رة وأب�ي عائ�شة

   . اآلخر عن منھما كل نیة الختالف ؛ الصالة في بالمتنفل المفترض ائتمام

  

   : ذلك عن أجیب وقد

 باألفع��ال االئتم��ام ھ��و الح�دیثین ھ��ذین ف��ي ب��ھ الم�أموم باالئتم��ام الم��راد ب�أن 

 رك��ع ف��إذا( - - قول��ھ ف��يً مف��سرا ذل��ك ءج��ا كم��ا ،النی��ات دون الظ��اھرة

 وف��ي ،)٢ (ً)جلوس��ا ف��صلواً جال��سا ص��لى وإذا ف��ارفعوا رف��ع وإذا ف��اركعوا

  .) ٣( )فاركعوا ركع وإذا فكبروا كبر فإذا(  روایة

                                                           

  . ٣/٦٨  والمغني،١/٢٥٣  ومغني المحتاج،١/١٧٣األم ) ١

 .تقدم تخریجھ ) ٢

 .تقدم تخریجھ ) ٣



        
 
 

 

 
 

٢٤١  

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة الصالة في والمأموم اإلمام نیة اختالف
 فقھیة

  ).١ (رهغی دون الظاھرة باألفعال خاص فاالئتمام

 ،"ب�ھ لیؤتم اإلمام جعل إنما "حدیث عن الجواب وأما : "النووي اإلمام قال 

 إنم�ا " - - : ق�ال ولھ�ذا ،النی�ة ف�ي ال األفع�ال ف�ي ب�ھ لی�ؤتم المراد أن فھو

 آخ��ره وإل��ى" فاس��جدوا س��جد وإذا ،فكب��روا كب��ر ف��إذا ،ب��ھ لی��ؤتم اإلم��ام جع��ل

  ).٢ "(أعلم وهللا

 حج���ة لھ���م ل��یس ذل���ك منع��وا وال���ذین : "تیمی��ة اب���ن اإلس��الم ش���یخ ویق��ول 

 إنم�ا : (- - كقول�ھ الن�زاع مح�ل عل�ى ی�دل ال بلفظ احتجوا فإنھم ،مستقیمة

 تكون فال ،)ضامن اإلمام : (وقولھ ،)علیھ تختلفوا فال ،بھ لیؤتم اإلمام جعل

 تل�ك ی�دفع م�ا الح�دیثین ھ�ذین ف�ي ول�یس ،الم�أموم ص�الة م�ن أنقص صالتھ

 ، ..."ًمف�سرا ج�اء كما ،األفعال في االختالف بھ المراد واالختالف ،الحجج

 ،أحادی�ث ع�دة ف�ي المفت�رض خل�ف المتنف�ل صالة ثبت فقد " ً-أیضا - وقال

 لی�ست التنق�ل أو الف�رض نیة في اإلمام موافقة أن فعلم ،بالعكسً أیضا وثبت

  ). ٣"(ًمتنفال كان وإن ضامن واإلمام ،بواجبة

 هللا رض��ي – عم��ر اب��ن ثبح��دی : األول الق��ول أص��حاب بع��ض اس��تدل-٢

 ألت�م ذل�ك ج�از ل�و إذ ،بالمتنف�ل المفت�رض اقت�داء ص�حة ع�دم على – عنھما

    .ًنفال الثانیة بالطائفة صلى ثم ً،فرضا األولى بالطائفة - - الرسول

  

   :الجواب

 األول��ى بالطائف��ة - -الرس��ول أت��م ق��د : بأن��ھ ذل��ك ع��ن الج��واب ویمك��ن 

   .ًنفال الثانیة بالطائفة صلى ثم ً،فرضا

 وح�دیث ،المتق�دمین – عنھم�ا هللا رض�ي– وجابر بكرة أبي حدیثي في كما 

 ال ،فی�ھ ال�واردة ال�صفة تلك جواز على یدل – عنھما هللا رضي - عمر ابن

                                                           

 ،١/٦٨ والمغن��ي ،١/١٢٣ وبدای�ة المجتھ�د ،١/٢٨٨ واالص�طالم ف�ي الخ�الف ،٤/٣١٧المحل�ى ) ١

  .٤/١٧١والمجموع 

  .٢٣٧/ ٤المجموع) ٢

 .٥/١٠٥ والفتاوى الكبرى ،٢٣/٣٨٥مجموع الفتاوى ) ٣



        
 
 

 

 
 

٢٤٢  

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة الصالة في والمأموم اإلمام نیة اختالف
 فقھیة

 ب�ھ فالعم�ل الخ�وف ص�الة أب�واب ف�ي ی�روى ح�دیث ك�ل ألن ،وجوبھ�ا على

 ف��ي حینئ��ذ حج��ة ف��ال – تع��الى هللا رحم��ھ -)١ (أحم��د اإلم��ام ق��ال كم��ا ،ج��ائز

 م�ا خ�الف عل�ى ص�فة تثبت�ت ق�د ألنھ ؛- عنھما هللا رضي– عمر ابن حدیث

   .علیھ بھ استدل

 مع�اذ ع�ن ،الم�ازني یحی�ي بن عمرو بروایة األول القول أصحاب استدل-٣

 - هللا رس�ول أت�ى سلیم : لھ یقال ،سلمة بني منً رجال أن الزرقي رفاعة بن

- ب�ن مع�اذ فی�أتي ،فن�صلي نم�سي ح�ین فن�أتي أعمالن�ا ف�ي نظل إنا : فقال 

 أو – تك�ن ال معاذ یا : "- - النبي فقال ،علینا فیطول فنأتیھ ،فینادي ،جبل

  ".قومك عن تخفف أن وإما ،معي تصل أن إما ،-ً فتانا تكونن ال

  

   : الجواب

 یح�ل ال تأوی�ل وھ�ذا : "المحل�ى ف�ي ح�زم اب�ن : قال�ھ بم�ا ذل�ك ع�ن ویجاب 

 عن�ھ یعج�ز وھ�ذا ،دلی�ل بال ودعوى كذب أنھ : أحدھا ،ستة لوجوه بھ القول

 ألن�ھ ؛ ی�صح ال خب�ر ھ�ذا أن�ھ : والث�اني ،حی�اء أو تق�وي عن�ھ یحجزه ال من

 ال��ذي ھ��ذا أدرك وال ،- - النب��ي ی��درك ل��م رفاع��ة ب��ن مع��اذ ألن ؛ منقط��ع

   ).٢"(- - هللا رسول إلى شكا

  

 – عن��ھ هللا رض��ي – ھری��رة أب��ي ثبح��دی األول الق��ول أص��حاب اس��تدل-٣

 ألن ؛ بالمتنفل المفترض ائتمام صحة على )مؤتمن والمؤذن ضامن اإلمام(

  .المفترض المأموم صالة یضمن ال المتنفل اإلمام

  

   :الجواب

                                                           

  .٣/٣١١المغني ) ١

 .٩٨ ص المالكیة فیھا خالف فقھیة أحكام) ٢



        
 
 

 

 
 

٢٤٣  

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة الصالة في والمأموم اإلمام نیة اختالف
 فقھیة

 الم�أموم كان وإن المأموم لصالة ضامن اإلمام  :یقال بأن ذلك عن ویجاب 

 ب�ین النی�ة م�ع االتف�اق فی�ھ ی�شترط ال فال�ضامن ،)١ (ًمتنفال واإلمامً مفترضا

 بحك�م إكمالھ�ا الم�أموم ل�صالة اإلمام ضمان معنى ألن ،)٢ (والمأموم اإلمام

  ).٣(الوزر فعلیھ نقص وإذا األجر، فلھ أكمل فإذا ،المتبوعیة

 ص�الة عل�ى المتنف�ل خل�ف المفت�رض ص�الة ولاأل الق�ول أصحاب قیاس-٤

 ف��ي بالم��سبوق من��تقض ال��صحة ع��دم ف��ي ،الظھ��ر ی��صلي م��ن خل��ف الجمع��ة

 ی��صلي م��ن خل��ف الظھ��ر بھ��ا ین��وي فإن��ھ ،ركع��ة م��ن أق��ل أدرك إذا الجمع��ة

 ،)٥(رالم��ساف خل��ف الجمع�ة ص��الة ب��صحةً أی�ضا ومن��تقض ب��ل ،)٤ (الجمع�ة

   .ذلك في النیة الختالف أثر وال

 المفت��رض ائتم��ام من��ع عل��ى بالعق��ل األول الق��ول أص��حاب بع��ض اس��تدل-٥

 الفری�ضة وص�ف وھ�و ،وج�ودي أم�ر بن�اء عن�دھم یج�وز ال ألن�ھ ؛ بالمتنفل

 اإلم�ام ف�ي الوص�ف ذل�ك ع�دم وھ�و ،عدمي أمر على المفترض المأموم في

 عل�ى مبنی�ة الم�أموم ص�الة أن وھ�و ،عن�دھم أص�ل إلى عیرج وھذا ،المتنفل

  ) .٦ (الوجوه كل من اإلمام صالة

 ،)٧ (األئم��ة ب��ین اخ��تالف موض��وع ألن��ھ ؛ األص��ل بھ��ذا لھ��م ی��سلم ال ولك��ن

 تبن�ى ال الت�ي الوج�وه م�ن بع�ضھم عن�د ألنھ�ا ؛ منھ�ا بالنی�ة یتعلق ما خاصة

  ).٨ (اإلمام صالة على المأموم صالة فیھا

   .فیھ لھم دلیل وال علیھ تبنى فال ،األصل ھذا عن خارجة فھي

                                                           

  .٣٨٦ /٢٣/٣٨٥ الفتاوى) ١

  .٤/١٤٥المجموع ) ٢

 .١/٢٨٨االصطالم في الخالف ) ٣

  .٣/٦٨،١٨٥والمغني ، ١/١٧٩إحیاء علوم الدین ) ٤

  .٤/١٧١المجموع ) ٥

  .١/٤١٠،٤١١شرح معاني اآلثار ) ٦

 .١/٢٣، والفتاوى ١/١٥٩بدایة المجتھد ) ٧

  .١/١٧٣األم ) ٨



        
 
 

 

 
 

٢٤٤  

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة الصالة في والمأموم اإلمام نیة اختالف
 فقھیة

 وال س�نة وال ق�رآن : ق�ط ی�أت ل�م إن�ھ : (- تع�الى هللا رحمھ – حزم ابن قال

  ).١ )(والمأموم اإلمام نیة اتفاق یوجب قیاس وال إجماع

                                                           

  .٤/٣١٦المحلى ) ١



        
 
 

 

 
 

٢٤٥  

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة الصالة في والمأموم اإلمام نیة اختالف
 فقھیة

   :الثاني القول أصحاب أدلة مناقشة : ًثانیا

 الث�اني الق�ول أدل�ة مناق�شة ف�ي نشرع األول القول أدلة مناقشة تمت أن بعد 

   : یلي كما وھي

 بالمتنف��ل المفت��رض ائتم��ام ص��حة عل��ى الث��اني الق��ول أص��حاب اس��تدل -]أ

   .تقدم كما – عنھما هللا رضي -معاذ صالة قصة في جابر بحدیث

 أج�اب ،اعتراض�ات ع�دة ب�ھ االحتجاج على األول القول أصحاب أورد وقد

    :یلي ما أھمھا ومن الثاني القول أصحاب عنھا

 أول ف��ي ك��ان ألن��ھ ،- عن��ھ هللا رض��ي – ج��ابر ح��دیث ن��سخ احتم��ال - ١

 ینھ�ى أن وقب�ل ،م�رتین ی�وم ف�ي الفری�ضة ت�صلى كانت حینما اإلسالم

 إن�ي: ق�ال – عنھم�ا هللا رض�ي – رعم� اب�ن ح�دیث ف�ي كم�ا ،ذل�ك عن

  ).١ )(مرتین یوم في صالة تصلوا ال:( یقول - -هللا رسول سمعت

 من��ازلھم ف��ي ی��صلون الع��والي أھ��ل ك��ان : (ق��ال المع��افري خال��د وح��دیث

أن یعی�دوا ال�صالة ف�ي ی�وم  - - فنھ�اھم رس�ول هللا- - النب�ي مع ویصلون

   ) .٢)(مرتین 

 ؛ ل�ھً ن�سخا ذلك عن النھي كان ،تقدم كما ذلك عن - - هللا رسول نھى فلما

  ) .٣ (اإلباحة بعد إال یكون ال النھي ألن

  

   : الجواب

   یثبـت ال والنســــخ ،احتمــال دعــوى مجرد النســخ بأن ذلك عن ویجاب 

                                                           

 وسنن ،١/٣٨٩إذا صلى في جماعة ثم أدرك جماعة أیعید :  باب ، كتاب الصالة،سنن أبي داود) ١

ى م��ع اإلم��ام ف��ي الم��سجد جماع��ة س��قوط ال��صالة عم��ن ص��ل: ب��اب ،  اإلمام��ة،كت��اب الن��سائي 

 وال�سنن الكب�رى ،١/٣١٦ص�الة الخ�وف :  باب ، الصالة،اآلثار كتاب  وشرح معاني ،٢/١١٤

 وھ�و ،٢/٣٠٣لم یر إعادتھا إذا كان قد ص�الھا ف�ي جماع�ة  من :  باب ، كتاب الصالة،للبیھقي

 . ١/١١٥وصحیح سنن أبي داود ، ٤/٣٣٠المحلى :  انظر ،حدیث صحیح

   والمحلى،١/٣١٧صالة الخوف  :  باب، كتاب الصالة،اآلثار شرح معاني ،وھو حدیث مرسل) ٢

 ٤/٣٢٨/٣٢٩. 

  .١/٣٧٢ وشرح فتح القدیر ،١/٤١٠شرح معاني اآلثار ) ٣



        
 
 

 

 
 

٢٤٦  

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة الصالة في والمأموم اإلمام نیة اختالف
 فقھیة

 عل�ى محم�ول ،م�رتین ی�وم في الصالة عن النھي أن خاصة ،)١ (باالحتمال

 فری�ضة إح�داھما أن على ال ،مرتین الفرض وجھ على منھما كل تصلى أن

 ص�التھ ذل�ك وم�ن ،)٣ (العلم أھل باتفاق جائز ھذا ألن ؛)٢ (افلةن واألخرى

- - ٤ (بك��رة أب�ي وح�دیث ج��ابر، ح�دیث ف�ي كم��ا ،- م�رتین الخ�وف ف�ي(- 

 ف��ي كم��ا ،الجماع��ة ص��الة بإع��ادة - - أم��ره وك��ذلك ،– عنھم��ا هللا رض��ي

 عنھم�ا هللا رض�ي -)٥ (الخ�دري س�عید أبي وحدیث ،األسود بن یزید حدیثي

 ألن ؛ واألم��ر الفع��ل وأحادی�ث النھ��ي أحادی�ث ب��ین تع�ارض ف��ال : وعلی�ھ –

 م�ن والب�د ك�ان وإن ،بینھ�ا تع�ارض ف�ال ،آخ�ر أم�ر على محمول نھمامً كال

   .األمر أحادیث من بھ أولى النھي فأحادیث بالنسخ القول

 عل�ى – األس�ود ب�ن یزی�د حدیث یعني – الحدیث ھذا فدل : المنذر ابن قال 

 الع�صر بع�د ال�صالة ع�ن نھی�ھ بع�د الن�اس م�ع ی�صلیا ب�أن الرجلین أمره أن

 ل�ئال ؛ ال�شــمس تطل�ع حتى الصبــح بعد الصالة وعن ،الشمس تغرب حتى

  ) .٦ (الوداع حــــجة في كان ذلـك ألن ؛ منسـوخ ذلك إن : قائل یـقول

 – مع��اذ بح��دیث من��سوخ النھ��ي ھ��ذا : قائ��ل ق��ال ل��و ب��ل : حج��ر اب��ن وق��ال 

 ص�احبھا ألن ؛ قدیمـــة القصـــة : یقال وال ً،بعیدا یكن لم – عنھ هللا رضي

 ف��ال ،)٨ (الثالث��ة أواخـ��ـر ف��ي أحـ��ـد كان��ت : نقـ��ـول ألن��ا ،)٧ (بأح��د است�شـھد

 بح�دیث اس�تدل ث�م ً،م�ثال الثالث�ة ف�ي واإلذن األول�ى في النھي یكون أن مانع

                                                           

  .١٩٦/ ٢ وفتح الباري ،٢/٦٢اإلحكام البن دقیق العید ) ١

  .٢/٤٠٥ واألوسط في السنن واإلجماع واالختالف ،٢/٣٠٣السنن الكبرى ) ٢

  .٣/٦٨المغني ) ٣

 .تقدم تخریجھما ) ٤

 .تقدم تخریجھما ) ٥

  .٢/٤٠٥األوسط في السنن واإلجماع واالختالف ) ٦

  وھ�و ال�ذي،–رض�ي هللا عنھم�ا –صاحب القصة ھو سلیم األنصاري م�ن رھ�ط مع�اذ ب�ن جب�ل ) ٧

 كم��ا س��یأتي ف��ي ح��دیث مع��اذ ب��ن رفاع��ة – رض��ي هللا عن��ھ –خ��رج م��ن ص��الة مع��اذ ب��ن جب��ل 

 .) ٢/٧٥اإلصابة .(ة أحد  في غزو–رضي هللا عنھ   – وقد استشھد ،بعد قلیل الزرقي

  .٢/٦٠السیرة النبویة البن ھشام :  انظر،أي في شھر شوال من السنة الثالثة) ٨



        
 
 

 

 
 

٢٤٧  

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة الصالة في والمأموم اإلمام نیة اختالف
 فقھیة

 أواخ�ر ف�ي ال�وداع حجـــة في كان وقد ،مالمتقد العامري األســــود بن یزید

  . - - النبي حیـــاة

 التق�دیر ب�اب م�ن احتج�اج – عن�ھ هللا رض�ي – ج�ابر بح�دیث االحتجاج -٢

 ع�دم عل�ى وی�دل ،)١ (ینكره أو یقره حتى - - النبي یعلمھ أن شرطھ ومن

   .األنصاري الزرقي رفاعة بن معاذ حدیث في جاء ما بھ - - علمھ

إن�ا :  فق�ال - - هللا رس�ول أت�ى " س�لیم :" لھ یقال سلمة بني من رجل عن

 فی��أتي مع��اذ ب��ن جب��ل فین��ادي ،م��سي فن��صلينظ��ل ف��ي أعمالن��ا فن��أتي ح��ین ن

ًیا معاذ ال تك�ن فتان�ا إم�ا (  - - فقال لھ النبي، فنأتیھ فیطول علینا،بالصالة

  . )٢) (أن تصلي معي وإما أن تخفف عن قومك 

 مع�ي ت�صلي أن إم�ا: " - -  :قول�ھ ب�دلیل ب�ذلك یعلم یكن لم - -فالرسول

  ) .٣ (معي تصل وال أي" بقومك تخفف أن وإما ، "بقومك تصل وال أي"

   :الجواب

 ف�ي ْاألول�ى التق�دیر ب�أن : انيالث� القول أصحاب االستدالل ھذا عن وأجاب 

 ،بقوم�ك تخف�ف ل�م إذا ،فق�ط مع�ي تصلي أن إما : "یقال أن الحدیث ھذا فھم

 بت�رك التخفی�ف مقابل�ة من فیھ لما ،)٤ "(معي فتصلي بقومك تخفف أن وإما

 عل��م عل��ى ی��دل وھ��ذا ،)٥ (عن��ھ الم��سئول الن��زاع موض��وع ألن��ھ ؛ التخفی��ف

  ).٦ (بھ - - النبي

 وھ�ذا : "المحل�ى في حزم ابن لقول ضعیف الحدیث بھذا االستدالل أن كما 

 ،دلی�ل ب�ال ودع�وى ك�ذب أن�ھ : أح�دھا ،س�تة لوج�وه ب�ھ لق�ولا یحل ال تأویل

 خبر ھذا أن : والثاني ،حیاء أو تقوى عنھ یحجزه ال من عنھ یعجز ال وھذا

                                                           

  .١/٣٧٢قدیر شرح فتح ال) ١

 .الحدیث سبق تخریجھ) ٢

  .١/٣٧٢، وشرح فتح القدیر ١/٤١٠شرح معاني اآلثار ) ٣

  .٢/١٩٧ وفتح الباري ،٤/٣٢٨المحلى ) ٤

  .١٩٧ / ٢ فتح الباري) ٥

 كم�ا ف�ي الروای�ة اآلتی�ة بع�د – رض�ي هللا عن�ھ –ًكما جاء صریحا ف�ي ص�حیح م�سلم ع�ن ج�ابر ) ٦

 . قلیل



        
 
 

 

 
 

٢٤٨  

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة الصالة في والمأموم اإلمام نیة اختالف
 فقھیة

 هللا ص��لى - النب��ي ی��درك ل��م رفاع��ة ب��ن مع��اذ ألن ؛ منقط��ع ألن��ھ ؛ ی��صح ال

 علی�ھ هللا صلى - هللا رسول إلى شكا الذي ھذا أدرك وال – وسلم وآلھ علیھ

  ).١(إلخ" – وسلم ھوآل

 – مع��اذ ص��الة ف��ي – عن��ھ هللا رض��ي – ج��ابر ح��دیث ف��ي ل��یس : ق��الوا -٣

 ن��وى أن��ھ عل��ى ی��دل م��اً ثانی��ا وبقوم��ھً أوال - -النب��ي م��ع – عن��ھ هللا رض��ي

 النافل��ة ب��األولى ن��وى ن��ھأ الج��ائز فم��ن ،النافل��ة وبالثانی��ة الفری��ضة ب��األولى

 اآلخ�ر م�ن ب�أولى أح�دھما ول�یس ،محتم�ل األم�رین وك�ال ،الفریضة والثانیة

  ).٢(علیھ بدلیل إال

    :الجواب

 دلی�ل ھنال�ك ب�ل : وق�الوا االعت�راض ھ�ذا ع�ن الثاني القول أصحاب أجاب 

 م�ع األول�ى ب�صالتھ ین�وي ك�ان – عن�ھ هللا رضي ً-معاذا أن وھو علیھ یدل

 ف��ي ج��اء م��ا وھ��و ،النافل��ة بقوم��ھ الثانی��ة وب��صالتھ ،الفری��ضة - - النب��ي

 ھ�ي : "قول�ھ وھ�ي ،- عن�ھ هللا رض�ي – جابر عن زیادة من الثانیة الروایة

  ) . ٣ "(فریضة ولھم تطوع لھ

   :اعتراض

 عن�ھ هللا رض�ي –ً ذا ما أم�ر ب�ھ مع�ا- -النبي بأن ذلك على اعترض وقد 

 م�تن في مدرجة الزیادة ھذه وأن ،علیھ ینكره أو یقره حتى منھ علمھ وال –

 م��ن غی��ره ق��ول م��ن أو ،- عن��ھ هللا رض��ي – ج��ابر ق��ول م��ن فھ��ي ،الح��دیث

 عن�ھ هللا رض�ي - مع�اذ علف حقیقة على صحیح دلیل ذلك في ولیس ،الرواة

–) ٤. (  

  
                                                           

  .٤/٢٢٩المحلى البن حزم ) ١

  .١/٤٠٨شرح معاني اآلثار ) ٢

 . تقدم تخریجھ ) ٣

  .١/٤٠٩شرح معاني اآلثار ) ٤



        
 
 

 

 
 

٢٤٩  

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة الصالة في والمأموم اإلمام نیة اختالف
 فقھیة

   :الجواب

 - - مع��اذ م��ن األم��ر بھ��ذا عل��م ق��د - - النب��ي ب��أن : ذل��ك ع��ن وأجی��ب 

 ف�ي ج�اء كم�ا ،صالةال� ف�ي التطوی�ل علیھ أنكر وإنما ،ینكره ولم علیھ وأقره

 م�ع ی�صلي مع�اذ ك�ان : ق�ال – عن�ھ هللا رض�ي - جابر عن الروایات بعض

 أت�ى ث�م ،الع�شاء - - النب�ي م�ع لیل�ة فصلى ،قومھ فیؤم یأتي ثم - -النبي

 وح��ده ص��لى ث��م ف��سلم رج��ل انحرفف�� ،البق��رة ب��سورة ف��افتتح ،َّف��أمھم قوم��ھ

 - هللا رس�ول وآلت�ین ،وهللا ال: ق�ال ف�الن؟ ی�ا أنافق�ت : ل�ھ فق�الوا ،وانصرف

- هللا رس���ول ف���أتى ،فألخبرن���ھ - - أص���حاب إن���ا هللا رس���ول ی���ا: فق���ال 

 ب�سورة فافتتح أتى ثم ،العشاء معك صلىً معاذا نوإ بالنھار، نعمل ،نواضح

 اق�رأ أن�ت؟ أفت�ان مع�اذ ی�ا : فق�ال ،معاذ على - - هللا رسول فأقبل ،البقرة

   .)١(بكذا واقرأ بذا

 عن�ھ هللا رض�ي -ً مع�اذا أن - - هللا رس�ول لرجلا أخبر الروایة ھذه ففي 

 ،ال�صالة تل�ك بھ�م فی�صلي قوم�ھ ی�أتي ثم ،اآلخرة العشاء معھ یصلي كان -

 أم��ا ،علی��ھ ینك��ره ول��م ب��ذلك یعل��م ك��ان - - والرس��ول ،فیھ��ا یط��ول وك��ان

 اب�ن عنھ�ا أج�اب فق�د ،)٢"(فری�ضة ولھم تطوع لھ ھي "زیادة جإدرا دعوى

 ك��ان وم��ا ،بالتف��صیل ذل��ك یثب��ت حت��ى اإلدراج ع��دم األص��ل : بقول��ھ حج��ر

 ھن�ا واألم�ر ،وجھ�ین م�ن روي إذا ،خاص�ة من�ھ فھ�و الح�دیث إلىً مضموما

 عن�ھ هللا رض�ي - ،)٣(ج�ابر ع�ن آخر وجھ من أخرجھا الشافعي فإن ،كذلك

 یخب�روا أن ال�رواة م�ن غی�ره أو - عنھ هللا رضي - بجابر یظن ال أنھ كما -

 فق�د ،- عن�ھ هللا رض�ي - ج�ابر والس�یما ،دلی�ل إل�ى فی�ھ م�ستندین غی�ر بأمر

 عل��ى محم��ول األم��ر فھ��ذا ،- عن��ھ هللا رض��ي - مع��اذ م��ع ی��صلي مم��ن ك��ان

 - ج�ابر ع�ن ال�رواة بع�ض م�ن ی�ادةالز ھ�ذه أن افتراض وعلى ،منھ سماعھ

 ،ال��صحة ف��ي تق��دح ال الثق��ة وزی��ادة ،ثق��ة م��ن زی��ادة فھ��ي - عن��ھ هللا رض��ي
                                                           

 . ٤٢-٢/٤١القراءة في العشاء :  باب ، كتاب الصالة،صحیح مسلم) ١

 . تقدم تخریجھ) ٢

 . ١٧٣-١/١٧٢األم ) ٣



        
 
 

 

 
 

٢٥٠  

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة الصالة في والمأموم اإلمام نیة اختالف
 فقھیة

 الزی�ادة ھ�ذه رووا ال�ذین وأمثال�ھ دین�ار ب�ن كعمرو الثقة ھذه كان إذا خاصة

 عن�ھ هللا رض�ي - بمع�اذ یظ�ن ال أنھ كما ،)١ (– عنھ هللا رضي - جابر عن

 ،)٢ (قوم�ھ م�ع بھ�ا ویأتي - -النبي خلف الفرض فضیلة یترك أنً أیضا -

 إال ص��الة ف��ال ال��صالة أقیم��ت إذا : "- - النب��ي ق��ول س��ماعھ بع��د خاص��ة

  ).٣"(كتوبةالم

 ص�لى أن بع�د ،بقوم�ھ - عن�ھ هللا رض�ي - معاذ صالة بأن بعضھم ادعى-٤

 كث�ر فلم�ا الق�راء، لقل�ة الوق�ت ذلك في الضرورة إلیھا دعت - - يالنب مع

 الحك���م ارتف���ع ال���ضرورة انتف���ت فلم���ا ،ال���ضرورة انتف���ت ذل���ك بع���د الق���راء

  ).٤(بزوالھا

 كم�ا - دلی�ل ذل�ك عل�ى ول�یس ،المتقدم�ة الن�سخ دع�وى بمثابة االدعاء وھذا 

 یحفظ�ھ ال�صالة ف�ي الق�راءة من المجزئ القدر بأن یقضي الدلیل بل ،- تقدم

 م��ن الحاج��ة عل��ى زاد وم��ا - عن��ھ هللا رض��ي -)٥( مع��اذ أص��حاب م��ن كثی��ر

 ح�سب ال�صالة ف�يً شرعا ممنوع الرتكابً سببا یكون أن یصح فال ،القراءة

  .ذلك إلى تدعو ضرورة فال ھذا وعلى ،)٦(االدعاء ھذا

 بالمتنف��ل المفت��رض ائتم��ام ص��حة عل��ى الث��اني الق��ول أص��حاب اس��تدل ]:ب

 س�ن دون وھ�و قوم�ھ َّأم حی�ث - عن�ھ هللا رض�ي - س�لمة اب�ن عمرو بحدیث

 اإلس��الم ابت��داء ف��ي ك��ان بأن��ھ : ذل��ك عل��ى اعت��رض وق��د ،تق��دم كم��ا التكلی��ف

                                                           

 . ٤/٣١٩ والمحلى،٢/١٩٦فتح الباري ) ١

 . ٢/٦٠ وإحكام اإلحكام ،٣٢٧-٤/٣٢٦المحلى ) ٢

 ،١/١٦١إال المكتوب���ة  إذا أقیم���ت ال���صالة ف���ال ص���الة:  ب���اب ، كت���اب األذان،ص���حیح البخ���اري) ٣

-٢/١٥٣كراھیة الشروع في نافلة بعد شروع الم�ؤذن :  باب ، كتاب المسافرین،وصحیح مسلم

 . واللفظ لھ١٥٤

  .٢/٦١/٦٢اإلحكام ) ٤

  .٤/٣٣٣المحلى ) ٥

  . بتصرف٢/٦٢اإلحكام ) ٦



        
 
 

 

 
 

٢٥١  

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة الصالة في والمأموم اإلمام نیة اختالف
 فقھیة

 ذل�ك ن�سخ بھ�ا تعلق�ت فلم�ا ،ماماإل بصالة متعلقة المأموم صالة تكن لم حین

 ). ١(الحكم

 ینھ�ى حت�ى ذلك على - - النبي یطلع ولم باجتھادھم ذلك فعلوا إنھم وقیل 

 المدین��ة ع��ن البعی��دة الع��رب أحی��اء م��ن ح��ي ف��ي ك��ان ألن��ھ ؛ وینك��ره عن��ھ

  ).٢(النبویة

  :الجواب

 ل�م الم�أموم صالة ألن ؛ دلیل بال النسخ دعوى : یقال بأن ذلك عن ویجاب 

  . النسخ یدعى حتى اإلسالم ابتداء في اإلمام بصالة متعلقة غیر تكن

 ،تق�دم كم�ا باالحتم�ال یثب�ت ال والنسخ ،فقط باالحتمال دعوى النسخ فدعوى

 یق�ع ال : یق�ال ب�أن عنھ�ا یج�اب ،ذل�ك عل�ى یطلع لم - - النبي أن ودعوى

 ؛ یج�وز ال م�ا ال�وحي زم�ن ف�ي وق�ع ل�و ألنھ ؛ یجوز ال ما الوحي زمن في

 ج�واز عل�ى - عن�ھ هللا رض�ي - ج�ابر اس�تدالل ف�ي كم�ا ،ال�وحي عن�ھ لنھى

 ،لق�رآنا عن�ھ ینھ�ى أن غی�ر م�ن الق�رآن تن�ـزل زمن في بوقوعھ العزل فعل

 - - هللا رس��ول عھ��د عل��ى نع��زل كن��ا : "- عن��ھ هللا رض��ي - ج��ابر ق��ال

 لنھان�ا عن�ھ ینھ�ىً ش�یئا ك�ان ل�و: س�فیان قال إسحاق زاد ،)٣( "ینزل والقرآن

  ). ٤(القرآن عنھ

 هللا رض��ي - وج��ابر بك��رة أب��ي بح��دیثي الث��اني الق��ول أص��حاب اس��تدل ]:ج

 – بالن�سخ علیھم�ا واعت�رض ،بالمتنفل المفترض ائتمام صحة على - عنھما

 ق�صة ف�ي - عن�ھ هللا رض�ي - ج�ابر حدیث على اعترض كما ،)٥ (–ً أیضا

                                                           

 .١/١٤٣بدائع الصنائع ) ١

  .٧١-٣/٧٠دامةالمغني البن ق) ٢

:  باب، كتاب النكاح، وصحیح مسلم،٦/١٥٣/١٥٤العزل :  باب ،صحیح البخاري، كتاب النكاح) ٣

 .٤/١٦٠حكم العزل 

 . ٤/١٦٠حكم العـزل :  باب ، كتاب النكاح،صحیح مسلم) ٤

 .١/٣١٦شرح معاني اآلثار ) ٥



        
 
 

 

 
 

٢٥٢  

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة الصالة في والمأموم اإلمام نیة اختالف
 فقھیة

 بم�ا ذل�ك عل�ى اإلجاب�ة تق�دمت وق�د ،بالنسخ – عنھ هللا رضي - معاذ صالة

  .ھنا إعادتھا عن یغني

 ف��ي ال��صالة تق��صر أن قب��ل ك��ان ذل��ك ب��أن -ً أی��ضا – علیھم��ا اعت��رض كم��ا

ً فرضا - - هللا رسول صالھا التي ركعات األربع فكانت ،والخوف السفر

 منھم�ا لك�ل وبق�ي ،ركعت�ین مع�ھ منھما ٍطائفة كل صلت فقد أصحابھ أما لھ،

 ص��لى - - الرس�ول ألن ؛ ذل�ك ف�ي حج�ة ف��ال ،ذل�ك بع�د ق�ضتھما ركعت�ان

  ).١(ً متنفال الً مفترضا الثانیة بالطائفة

 قال�ت - عنھ�ا هللا رضي - عائشة حدیث : االعتراض ھذا عن یجیب ولكن 

 ص��الة وأتم��ت ال��سفر، ص��الة ف��أقرت ،ركعت��ان فرض��ت م��ا أول ال��صالة: (

 قب�ل ك�ان ذل�ك إن : یق�ال فكی�ف ركعتین كانت الصالة فأصل ،)٢) (الحضر

 أب�ي ح�دیث ن�سخ ی�دعي وكی�ف ب�ل! ركعت�ین؟ ال�سفر ف�ي ال�صالة تقصر أن

 ی��شھد ول��م ،)٣( الط��ائف ی��وم أس��لم حی��ث اإلس��الم؟ مت��أخري م��ن وھ��و بك��رة

   ).٤( خوف صالة والً خوفا قط بالمدینة

 - - هللا رس�ول بع�د - ع�نھم هللا رض�ي - ال�صحابة فع�ل كان ذلك أن كما 

 ی�صلي ث�م ،ی�سلم ث�م ركعت�ین بطائف�ة ی�صلي إمامھم وكان الخوف صالة في

  ).٥( لمیس ثم ركعتین األخرى بالطائفة

 - عن��ھ هللا رض��ي - الخط��اب ب��ن عم��ر ح��دیث بعم��وم االس��تدالل وأم��ا ] :د

  ).الحدیث ... نوى ما امرئ لكل وإنما بالنیات األعمال إنما(

                                                           

 .١/٣١٧ السابق المصدر) ١

 ،، وص�حیح م�سلم٢/٣٦یقصر إذا خرج من موضع�ـھ :  باب ، أبواب التقصیر،صحیح البخاري) ٢

 . واللفظ للبخاري،٢/١٤٢الة المسافرین وقصرھا ص: باب ، كتاب صالة المسافرین

 .٣/٥٦٧وبھامشھ االستیعاب ، ٣/٥٧١،٥٧٢اإلصابة ) ٣

 .٤/٣٣٣المحلى ) ٤

  .٤/٣٣٣،٣٣٤المحلى ) ٥



        
 
 

 

 
 

٢٥٣  

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة الصالة في والمأموم اإلمام نیة اختالف
 فقھیة

 أي ی�رد فل�م تق�دم كما ،بالمتنفل المفترض ائتمام صحة على والعقل والقیاس

  .أعلم وهللا. مستقیم بھا واالستدالل اطالعي حسب علیھا اعتراض

  :الترجیح 

 أدل�ة أن یت�ضح ،ح�دة عل�ى منھا كل ومناقشة فریق كل أدلة استعراض بعد 

 ،الن�ـزاع موض�ع عل�ى دالل�ة بھا تستقیم وال ،حجة بھا تقوم ال األول الفریق

 م�ن بھ استدل وما ،برھان بھا یقوم وال ،استدالل بھا یثبت ال بعیدة داللة إال

 قی��اس م��ن ب��ھ واس��تدل الث��اني الفری��ق ب��ھ أج��اب ابم�� منـت��ـقض وعق��ل قی��اس

 قائم��ة فھ��ي الث��اني الفری��ق أدل��ة بخ��الف وھ��ذا ،تق��دم كم��ا -ً أی��ضا - وعق��ل

  .النـزاع موضع في الداللة مستقیمة الحجة

 م��ن أرج��ح الث��اني ف��القول ،المتقدم��ة المناق��شة خ��الل م��ن ظ��اھر أم��ر وھ��ذا 

 ،الوجیھ��ة تراض��اتاالع م��ن وس��المتھا األدل��ة ق��وة حی��ث م��ن األول الق��ول

 وھ�ذه ،فقط الخالف من والخروج االحتیاط مقام في األول القول یبقى ولكن

 .الخالفیة الفقھیة المسائل في السائغة ھي األمور

 جع�ل إنم�ا "ھری�رة أب�ي ح�دیث وھ�و ال�سنة م�ن ب�ھ اس�تدلوا م�ا أقوى إن ثم 

 روای��ة ف��ي ق��وي بمخ��صص مع��ارض " علی��ھ تختلف��وا ف��ال ،ب��ھ لی��ؤتم اإلم��ام

 ج��ابر ع��ن) ٢ (والم��سند ،)١ (األم ف��ي ال��شافعي اإلم��ام رواه م��ا وھ��ي ،ع��اذم

 فی�صلیھا قوم�ھ إل�ى یطلع ثم العشاء - - النبي مع یصلي معاذ كان : "قال

 ح�دیث ھ�ذا : " ال�شافعي ق�ال مث ، "العشاء مكتوبة ولھم ،تطوع لھ ھي ،لھم

 صریح وھو ،"أوثق وال ھذا من واحد طریق من یروىً حدیثا أعلم ال ثابت

 ی��صلي وراءه ی��صلي ك��ان مم��ن وغی��رهً متطوع��ا ی��صلي ك��انً مع��اذا أن ف��ي

 أب��ي ح��دیث لعم��وم تخصی��صھ فثب��ت ،- - النب��ي أق��ره م��ا وھ��و ً،فرض��ا

  . ھریرة

                                                           

 . ٣/١٧٣األم ) ١

  . ٥٧/ ١مسند اإلمام الشافعي) ٢



        
 
 

 

 
 

٢٥٤  

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة الصالة في والمأموم اإلمام نیة اختالف
 فقھیة

 ینبغ�ي ال ولك�ن ،ال�صالة ف�ي بالمتنف�ل المفت�رض ائتم�ام صحة یتقرر وبھذا 

 ف��ي كم��ا ،)١ (اإلمام��ة ف��ي األولوی��ة ل��ھ رات��ب إم��ام خل��ف إال ذل��ك یك��ون أن

 - - هللا رسول قال: قال - عنھ هللا رضي - األنصاري مسعود أبي حدیث

 بال�سنة ف�أعلمھم س�واء الق�راءة ف�ي كانوا فإن هللا لكتاب أقرؤھم القوم میؤ: (

 س�واء الھج�ـرة ف�ي ك�انوا ف�إن ھجـ�ـرة فأقدمـ�ـھم س�واء ال�سنة ف�ي كانوا فإن

  ).٢( ً)سنا أكبرھم روایة وفي ً،إسالمــا فأقدمــھم

 إمام�ة ف�ي - عنھم�ا هللا رض�ي - ج�ابر وح�دیث بك�رة أب�ي ح�دیث في وكما 

 ص��الة ف��ي - ع��نھم هللا رض��ي - أص��حابھ م��ن الثانی��ة الطائف��ة - - النب��ي

 - س�لمة ب�ن وعم�رو جب�ل ب�ن مع�اذ إمام�ة ف�ي كما وكذلك ،تقدم كما الخوف

 غی�ره أو لإلم�ام یج�وز ال ألن�ھ ؛ً أی�ضا تق�دم كما قومھما - عنھما هللا رضي

  .)٣ (ذلك ذكر تقدم كما السنة بھ وردت فیما إال الجماعة صالة یعید أن

 فوج�د المب�ارك رم�ضان ش�ھر ف�ي الم�ساجد أح�د إل�ى أح�د دخ�ل فلو وعلیھ 

 فل��ھ ،بع��د الع��شاء ی��صل ل��م وھ��و ،الت��راویح ی��صلون الم��سجد ذل��ك جماع��ة

 ،ص�التھ م�ن بق�ي م�ا ق�ضى س�لموا ف�إذا ،الع�شاء فریضة بنیة معھم الدخول

 جماع�ة بإقام�ة ی�ھعل االخ�تالف ینبغ�ي فالً راتباً إماما إمامھم كان إذا خاصة

  .أعلم وهللا. أخرى

 ول�م ،رم�ضان ف�ي الت�راویح تصلي جماعة المرء وجد ولو: (حزم ابن قال 

 ول�م اإلم�ام س�لم ف�إذا ،فرضھ ینوي معھ فلیصلھا ،اآلخرة العشاء صلى یكن

 ق�ام : ال�ركعتین إل�ى اإلم�ام ق�ام ف�إن ،یق�وم ب�ل ی�سلم ف�ال صالتھ أتم ھو یكن

  ).٤)(اإلمام بسالم یسلم ثم افیھم بھ فأتم -ً أیضا -ھو

                                                           

 .٢٣/٣٨٦الفتاوى ) ١

  .٢/١٣٣من أحق باإلمامة :  باب ، كتاب المساجد ومواضع الصالة،صحیح مسلم) ٢

 أما بالنسبة للمأموم فقد تقدم ذك�ر ذل�ك ،أي كما تقدم ذكر ذلك في األسطر المتقدمة بالنسبة لإلمام) ٣

 . فل بالمفترضفي مقدمة البحث عند ذكر األحادیث التي تدل على صحة ائتمام المتن

  .٤/٣١٥المحلى ) ٤



        
 
 

 

 
 

٢٥٥  

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة الصالة في والمأموم اإلمام نیة اختالف
 فقھیة

 الع�شاء ص�لى ول�و: (الن�ووي ق�الً منف�ردا ص�التھ بقی�ة یتم أن ْاألولى ولكن 

 أن واألول�ى ،الب�اقیتین ركعتی�ھ إل�ى ق�ام اإلمام سلم فإذا ،جاز التراویح خلف

  ). ١)(ًمنفردا یتمھا

 خل�ف اآلخرة العشاء صالة الباب ھذا نوم : (تیمیة ابن اإلسالم شیخ وقال 

 ف�أظھر ،ركعت�ین فیتم یقوم ثم ،ركعتین خلفھ یصلي رمضان قیام یصلي من

  ).٢) (كلھ ھذا جواز األقوال

                                                           

 .٤/١٦٨ المجموع) ١

  .٢٣/٣٨٦الفتاوى ) ٢



        
 
 

 

 
 

٢٥٦  

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة الصالة في والمأموم اإلمام نیة اختالف
 فقھیة

  

  الرابع المبحث

  .الصالة في آخر بمفترض المفترض ائتمام حكم

   :المسألة ھذه صورة

 أوأن ،الظھ��ر ی��صل ل�م وھ��و ع�صرال ی��صلون الجماع�ة الم��أموم ی�درك أن( 

 ی���درك أن أو ،الع���صر ی���صل ل���م وھ���و المغ���رب ی���صلون الجماع���ة ی���درك

  ). المغرب یصل لم وھو العشاء یصلون الجماعة

    :قولین على المسألة ھذه في العلماء اختلف

 ع��ن الق��ولین وأح��د ،ال��شافعي اإلم��ام م��ذھب وھ��و ،الج��واز : األول الق��ول

 جماعة اختارھا أنھ) : " ٢ (اإلنصاف في المرداوي وذكر ،)١ (أحمد اإلمام

  ".تیمیة ابن اإلسالم شیخ منھم أحمد اإلمام أصحاب من

 وتم�ت الظھ�ر مصلي خلف الصبح نوي ولو: " - هللا رحمھ – النووي قال 

 ،مع�ھ وی�سلم اإلم�ام یف�رغ حت�ى الت�شھد ف�ي انتظ�ر ش�اء فإن ،المأموم صالة

 بالمفارق�ة ھن�ا ص�التھ تبطل وال ،وسلم مفارقتھ نوى شاء وإن ،أفضل وھذا

  ).٣ "(انتھى...صور من أشبھھا فیما وكذا المتابعة، لتعذر ؛ خالف بال

 ال��صالتین إح��دى تك��ون أال ذل��ك ش��رط أن : الق��ول ھ��ذا أص��حاب وی��رى 

 ب�ھ لی�ؤتم اإلم�ام جع�ل إنم�ا " لح�دیث ،الظ�اھرة األفع�ال ف�ي األخرى تخالف

 ً،م�ثال الك�سوف ی�صلي م�ن خل�ف الظھ�ر ی�صلي فال ،)٤ "(علیھ تختلفوا فال

                                                           

، وك��شاف القن��اع ٢٠٧، ٢/٢٠٥ ونھای��ة المحت��اج ،١/٢٥٢ومغن��ي المحت��اج  ،٤/١٦٩ المجم��وع) ١

 .٢/٢٢٧ والمغني البن قدامة ،١/٤٨٥

  بعدھا وما٢/٢٧٦ اإلنصاف) ٢

 . ٤/١٤٣المجموع ) ٣

 . الحدیث سبق تخریجھ) ٤



        
 
 

 

 
 

٢٥٧  

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة الصالة في والمأموم اإلمام نیة اختالف
 فقھیة

 ی�صلي م�ن اقت�داء فیصح ،الظاھرة األفعال في صالتیھما نظم توافق إذا أما

  ).١(ًوقضاء ًأداء منھما آخرً فرضا یصلي بمن الخمسة األوقات منً فرضا

 رض�ي – مع�اذ ق�صة: آخ�ر بمفت�رض المفت�رض ائتمام جواز على والدلیل 

 ال والم�أموم اإلم�ام ب�ین النی�ة تالفاخ� أن عل�ى الحدیث دل حیث – عنھ هللا

   . یؤثر ال أخرى إلى فریضة من الفریضة نیة اختالف ھنا فكذلك ،یؤثر

 لإلم�ام الث�اني والق�ول ،مالك واإلمام ،حنیفة أبو اإلمام ویرى  :الثاني القول

 ع�صر خل�ف ظھ�ر ص�الة عن�دھم تصح فال ثم ومن ،ذلك جواز عدم أحمد،

 وال ،أداء ظھ��ر خل��ف ق��ضاء ظھ��ر ص��الة ت��صح وال ،عك��سھ وال ،غی��ره أو

 األح���د ظھ���ر خل���ف ال���سبت ی���وم كظھ���ر : مختلف���ین ی���ومین م���ن ظھ���رین

 م�ا ودلیلھم ،وزمنھا وصفتھا الصالة عین في االتحاد من البد إذ ،الماضیین

  ) .٢ (سلف كما والجواب ،تقدم

  

                                                           

 .) ٦/٣٣الموسوعة الفقھیة .( ٢٠٧-٢/٢٠٥ ونھایة المحتاج ،١/٢٥٢مغني المحتاج ) ١

 ،١/٨٠  وجواھر اإلكلیل،٣٣٩ ،١/٣٣٣ والدسوقي ،١/٣٩٠ وابن عابدین ،١/٢٢٤فتح القدیر ) ٢

 .٦/٣٣، الموسوعة الفقھیة ٢/٢٢٧ والمغني البن قدامة ،١/٤٨٥وكشاف القناع  



        
 
 

 

 
 

٢٥٨  

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة الصالة في والمأموم اإلمام نیة اختالف
 فقھیة

  الخامس المبحث

  .وعكسھ بالمسافر المقیم ائتمام حكم

   :بالمسافر المقیم ائتمام صورة

 ال��صالة ف��يً أربع��ا أي ،تام��ة ال��صالة ی��صلي م��ن وھ��و المق��یم ی��صلي أن 

  .ركعتین إلى رباعیةال یقصر من وھو مسافر خلف ،الرباعیة

 وخ��ارج الوق��ت ف��ي بالم��سافر المق��یم اقت��داء ج��واز عل��ى) ١( الفقھ��اء اتف��ق 

 أتم���وا : خلف���ھ للم���صلین یق���ول ،ص���التھ الم���سافر اإلم���ام أت���م ف���إذا ،الوق���ت

  .صالتھ لیكمل المقیم المقتدي فیقوم ،مسافر فإني صالتكم

 وی�ري ،الفقھ�اء أكث�ر عن�د كالم�سبوق الحال�ة ھ�ذه ف�ي المقیم المقتدي ویعتبر

 ،أدرك�ھ م�ا یصلي ال ألنھ ؛ األولى خالف بالمسافر المقیم اقتداء أن المالكیة

 مقیم اقتداء وكره : "الدردیر قال ،المسبوق یقضیھ ما یقضيً مسبوقا ویسیر

  ) ٢"(كعكسھ بمسافر

   :بالمقیم المسافر ائتمام صورة

 حق�ھ ف�ي الواج�ب المق�یم خل�ف الق�صر حق�ھ ف�ي الج�ائز الم�سافر یصلي أن 

  ً.أربعا یصلي : أي الصالة إتمام

 علی�ھ یج�ب وحینئ�ذ ،خالف بال الوقت في بالمقیم المسافر اقتداء یجوز كما 

  ).٣(لإلمام متابعةً أربعا صالتھ إتمام

                                                           

 . ٤/٢٣٦ المجموع) ١

 .) ١/١٢٨ التلقین كتاب ھامش.(١/٣٦٥الدسوقي حاشیة ،١/٢٠٦الصغیر الشرح)  ٢

، وكت���اب التلق����ین ف���ي الفق���ھ الم����الكي ٩٠- ١/٨٧ج����واھر اإلكلی���ل  و،١/٨٥الفت���اوى الھندی���ة ) ٣
 . ١/٤٧٤ وك�����شاف القن�����اع ١/٢٦٩، ومغن�����ي المحت�����اج ٤/٢٣٦ والمجم�����وع ،١/١٢٨،١٢٧
 . ) ٦/٣٣الموسوعة الفقھیة (



        
 
 

 

 
 

٢٥٩  

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة الصالة في والمأموم اإلمام نیة اختالف
 فقھیة

 ،ال�صالة اإلم�ام ّف�أتم ،مثل�ھ بم�سافر اقت�دى إذا الم�سافر أن : المالكیة ویري 

 أو ،مع�ھ لی�سلم ؛ اإلم�ام ینتظ�ر أن بین ّمخیر ووھ ،َّالُسنة لمخالفتھ یتبعھ فال

  ).١(الصالة من ویخرجً منفردا ھو یسلم

 عن�د رباعی�ة ص�الة ف�ي یج�وز ف�ال الوق�ت خارج بالمقیم المسافر اقتداء أما 

 فیك��ون ،ركعت�ان فرض�ھ أن ّتق�رر الوق��ت ف�وات بع�د الم�سافر ألن ؛ الحنفی�ة

 أو أول ش��فع ف��ي باقتدائ��ھ ق��راءة أو قع��دة ح��ق يف�� بمتنف��ل مفت��رض اقت��داء

  ).٢(ثان

                                                           

 ١/١٢٨ التلقین كتاب)  ١

  .) ٦/٣٣الموسوعة الفقھیة.(١/٣٩١حاشیة ابن عابدین) ٢



        
 
 

 

 
 

٢٦٠  

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة الصالة في والمأموم اإلمام نیة اختالف
 فقھیة

  السادس المبحث

  .الصالة في النیة تغییر حكم

   :المسألة ھذه صورة

 فنواھ��ا الظھ��ر ُی��صلِّ ل��م أن��ھ ت��ذكر ال��صالة أثن��اء وف��ي الع��صر ی��صلي أن( 

 : العك�س أو ،الفری�ضة إل�ى النافل�ة تغیی�ر يین�و ثم النافلة یصلي أو ،الظھر

  ). النافلة إلى تغییرھا ینوي ثم الفریضة یصلي أي

 فإذا : تفصیل فیھ ،والعكس نفل إلى فرض من الصالة في النیة تغییر : ًإذا 

 باتف���اق وذل���ك ،أخ���رى فری���ضة إل���ي ّیح���ول أن ل���ھ فل���یس الفری���ضة دخ���ل

 راتب�ة م�ن آخ�ر ش�يء إل�ى الظھ�ر راتب�ة م�ن یحول أن لھ لیسو ،)١(الفقھاء

 یكم�ل بنی�ة ال�صالة دخ�ل مت�ى لك�ن ،ذل�ك ونح�و الفجر راتبة مثل ،الفریضة

 ی�أتي ثم ،وحده الفریضة في یدخل كأن : مصلحة ھناك كان إذا إال ،صالتھ

 الف�رض الجماعة مع ویصلي ویسلم نافلة فیقلبھا ،الفریضة فاتتھم قد جماعة

 ف���ي ی���دخل أو ،ال���صالة لم���صلحة تغیی���ر فھ���ذا ،الجماع���ة ث���واب لی���درك ؛

 ،نافل��ة فیقلبھ��ا ،ی��صلوا ل��م أنھ��م یب��ین ث��م ،ص��لوا ق��د أنھ��م یح��سب الفری��ضة

 حت�ى مطل�وب قلبھ�ا ف�إن ،الم�صلحة لھ�ذه ك�ان فإذا ،الفریضة معھم ویصلي

  .فال وإال ،الجماعة یدرك

 إل�ى ال�صالة نق�ل : الم�اوردي ق�ال: " – هللا ھرحم� –)٢(النووي اإلمام قال 

 ،منھم�ا واح�د یح�صل ف�ال : ف�رض إل�ى ف�رض نق�ل : أح�دھا : أق�سام صالة

 واح�د یحصل فال ،الفجر سنة إلى كوتر ،راتب نفل إلى راتب نفل : والثاني

  .انتھى " منھما واحد یحصل فال ،فرض إلى نفل نقل : والثالث ،منھما

 ال : لمع�ین مطل�ق وم�ن ،ی�صح ال : لمعین معین من التغییر أن : (فالقاعدة 

   : ذلك وبیان ،)یصح : لمطلق معین ومن ،یصح
                                                           

 . بعدھا وما ٤/١٠٦ المجموع) ١

  .٤/١٠٨المجموع للنووي ) ٢



        
 
 

 

 
 

٢٦١  

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة الصالة في والمأموم اإلمام نیة اختالف
 فقھیة

 الت��ي الفج��ر راتب��ة إل��ى ال��ضحى س��نة م��ن ینتق��ل أن مث��ل : لمع��ین مع��ین م��ن

 ال فھ��ذا ،الفائت��ة الظھ��ر ص��الة إل��ى الع��صر ص��الة أوم��ن ،یق��ضیھا أن یری��د

  .یصح

 ی�صل ل�م أن�ھ ذكر ثم ،نوافل مطلقة صالة یصلي أن مثل : لمعین مطلق من

 إل�ى أو ،الفج�ر ص�الة إل�ى النی�ة ھ�ذه ّفح�ول ،الفج�ر س�نة ی�صل لم أو الفجر

  . یصح ال –ً أیضا – فھذا الفجر، سنة

 ،الفج�ر راتب�ة أنھ�ا عل�ى ال�صالة یبدأ أن مثل : لمطلق معین من االنتقال أما

 النی��ة م��ن التح��ول ل��ھ یج��وز فھن��ا : ص��الھا ق��د أن��ھ تب��ین ال��صالة أثن��اء وف��ي

   .فقط الصالة نیة إلى األولى

 م�ن : مثال في كما الصالة لمصلحة لمطلق معین من التحول لھ یجوز كما 

 الفری�ضة یح�ول أن فأراد ،جماعة حضر ثم ،وحده فریضة صالة في شرع

 م�ع الفری�ضة ص�الة وی�درك وی�سلم ال�ركعتین عل�ى فیھ�ا لیقتصر ،نافلة إلى

 ث�واب عل�ى الح�صول ولم�صلحة ،قمطل� إلى معین من حول فھنا ،الجماعة

   . - أعلم وهللا -) ١( الجماعة

  

                                                           

 . ٤/١٠٨ المجموع) ١



        
 
 

 

 
 

٢٦٢  

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة الصالة في والمأموم اإلمام نیة اختالف
 فقھیة

 )ا(   
  َُِْ ا مل

  

ُ أش�یر إل�ى أھمھ�ا ،من خ�الل ھ�ذا البح�ث ت�م التوص�ل إل�ى ع�دة نت�ائج

  :فیما یلي 

  

 لھ كانت علیھا حافظ من وأن ،الدین عماد وأنھا ،الصالة أھمیة بیان - ١

  .القیامة یوم ًونجاةً برھاناو ًنورا

 َصالة تفُضُل الجماعة فصالة ،الجماعة ثواب على الحرص أھمیة - ٢

  .درجة وعشرین ٍبسبع ِالفرد

 السنة لورود ؛ العلم أھل أكثر وعلیھ ،بالمفترض المتنفل ائتمام ّصحة - ٣

 .لھا معارض غیر من بذلك المطھرة

  :مشھورین قولین على بالمتنفل المفترض ائتمام في الفقھاء اختلف - ٤

  .منھا االستدالل أوجھ وبیان ،وأدلتھ ،المنع : األول القول  -  أ

 .منھا االستدالل أوجھ وبیان ،وأدلتھ الجواز، : الثاني القول  -  ب

 .عنھا جواب دون األول القول أدلة مناقشة - ٥

 .عنھا والجواب الثاني القول أدلة مناقشة - ٦

 .أدلتھ لقوة بالمتنفل المفترض ائتمام بجواز : القول ترجیح - ٧

 للحرص وذلك آخر؛ بمفترض المفترض ائتمام بجواز : القول ترجیح - ٨

 .الجماعة ثواب على



        
 
 

 

 
 

٢٦٣  

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة الصالة في والمأموم اإلمام نیة اختالف
 فقھیة

 وھذا ،للحرج ورفع األمة على تیسیر -  السابق -  الترجیح ھذا وفي - ٩

 األمین محمد الھدى رسول بھا جاء التي الشریعة مقاصد من مقصد

 . لیمالتس وأتم الصالة أفضل علیھ

 أن بعد الحالة ھذه وفي ،بالمسافر المقیم ائتمام جواز على الفقھاء اتفق - ١٠

 .صالتھ ویكمل المأموم یقوم ،صالتھ المسافر اإلمام یتم

 وجھة من - للراجح ًوفقا وحینئذ ،بالمقیم المسافر ائتمام یجوز كذلك - ١١

 .لإلمام متابعةً أربعا صالتھ إتمام المسافر على یجب -  نظري

 إلى نفل من ،الصالة في النیة تغییر جواز عدم على الفقھاء اتفق - ١٢

 ،التغییر ھذا من شرعیة مصلحة ھناك تكن لم ما ،والعكس فرض

 ً،منفردا الفرض ّصلى من ًمثال ،الجماعة ثواب على كالحصول وذلك

 ویدخل ،ّوُیسلم ،نفل إلى الفرض نیة یحول أن فلھ ،جماعة أتت ثم

   .الجماعة في معھم

 ا و:   

 وأن یلھمن��ا ال��صواب ، أن یتقب��ل ھ��ذا العم��ل بقب��ول ح��سن-  -أس��ـأل هللا  

وأن ینف���ع ب���ھ  ،ً وأن یجعل���ھ خال���صا لوجھ���ھ الك���ریم،ف���ي الق���ول والعم���ل

  .آمین...ً وأن یجعلھ ذخرا لي ولوالدي یوم الدین ،المسلمین

  

و ا  م  و آ و أ  



        
 
 

 

 
 

٢٦٤  

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة الصالة في والمأموم اإلمام نیة اختالف
 فقھیة

   :والمراجع المصادر أھم

 دقیق بابن "الشھیر الفتح أبي الدین تقي للشیخ ،األحكام عمدة شرح األحكام إحكام -١

 .لبنان - بیروت ،العلمیة الكتب دار .ط ،"العید

 وبذیلھ ،الغزالي محمد بن محمد حامد أبي : اإلمام تصنیف الدین علوم إحیاء -٢

 من اإلحیاء في ما تخریج في األسفار في األسفار حمل عن نيالمغ كتاب

 - المعرفة دار . ط ،العراقي الحسین بن الرحیم عبد الفضل ألبي ،اآلثار

  .لبنان - بیروت

 في االستیعاب وبھامشھ ،العسقالني حجر البن ،الصحابة تـمـیـیز في اإلصابة -٣

 البر، عبد بن محمد بن هللا عبد بن یوسف عمر أبي : تألیف األصحاب أسماء

 مطبعة ،ھـ١٣٢٨ سنة األولى الطبعة ،بیروت صادر دار - الفكر دار .ط

 .مصر السعادة

 الجبار عبد بن محمد بن منصور المظفر أبي : تألیف الخالف في االصطالم -٤

 والنشر للطبع المنار دار .ط ،المعمري نائف تحقیق التمیمي السمعاني

 .م١٩٩٢ - ھـ١٤١٢ األولى الطبعة والتوزیع

 تصحیحھ وباشر طبعھ على أشرف ،الشافعي إدریس بن محمد : تألیف ،األم -٥

 .لبنان - بیروت - المعرفة دار. ط النجار، زھري محمد

 بن أحمد المبجل اإلمام مذھب على الخالف من الراجح معرفة في اإلنصاف -٦

 سلیمان بن على الحسین أبي الدین عالء الفقیھ اإلسالم شیخ : تألیف ،حنبل

 ،الفقي حامد محمد : وحققھ صححھ ،ھجریة ٨٨٥ سنة المتوفى المرداوي

 ابن ومكتبة المحمدیة السنة مكتبة توزیع ،م١٩٥٥ - ھـ١٣٧٤ األولى الطبعة

 . القاھرة -  تیمیة

 المنذر بن إبراھیم بن محمد بكر ألبي ،واالختالف واإلجماع السنن في األوسط -٧

 الطبعة ،حنیف محمد بن أحمد صغیر حماد أبي الدكتور : تحقیق ،النیسابوري

 .والتوزیع للنشر طیبة دار. ط م١٩٨٨ - ھـ١٩٠٢ سنة األولى



        
 
 

 

 
 

٢٦٥  

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة الصالة في والمأموم اإلمام نیة اختالف
 فقھیة

 بن بكر أبي الدین عالء اإلمام : تألیف ،الشرائع ترتیب في الصنائع بدائع -٨

 - العلمیة الكتب دار. ط ،م١٩٨٦ - ھـ١٤٠٦ الثانیة الطبعة الكاساني مسعود

 . نانلب - بیروت

 علي لصاحبھا ،القاھرة مكتبة. ط ،٢/٢٢٥ الجوزیة قیم البن ،الفوائد بدائع -٩

 .ـھ١٣٩٢. ط ،یوسف

 الكلیات مكتبة : الناشر ،"الحفید "رشد البن ،المقتصد ونھایة المجتھد بدایة -١٠

 .األزھریة

 العسقالني، حجر بن علي بن أحمد : تألیف ،األحكام أدلة من المرام بلوغ -١١

 – القاھرة – تیمیة ابن مكتبة : الناشر ،حالق حسن بن صبحي محمد : قتحقی

  .م٢٠٠٩ – ـھ١٤٣٠ األولى. ط

 : تحقیق ،ه٨١٦ سنة المتوفى الجرجاني علي بن محمد بن لعلي ،التعریفات -١٢

 .للتراث الریان دار. ط ،األبیاري إبراھیم

: الدكتور وتحقیق اسةدر ،البصري الجالب بن هللا عبید القاسم ألبي ،التفریع -١٣

 الغرب دار. ط ،م١٩٨٧ - ھـ١٤٠٨ األولى الطبعة ،الدھماني سالم بن حسین

 .لبنان - بیروت - اإلسالمي

 بن یوسف بن عمر أبي : تألیف ،واألسانید المعاني من الموطأ في لما التمھید -١٤

 - ھـ١٤١١ أعراب أحمد سعید : تحقیق ،النمري البر عبد بن محمد بن هللا عبد

 وزارة. ط و ،اإلسالمیة والشؤون األوقاف وزارة المغربیة المملكة ،م١٩٩١

 . ـھ١٣٩٧ – المغرب – اإلسالمیة والشؤون األوقاف

. ط ،مسلم بن الحجاج بن مسلم الحسین أبي لإلمام ،الصحیح الجامع -١٥

 .الفكر دار ،اإلسالمیة الموسوعات

 العجیلي منصور بن عمر بن انسلیم : تألیف ،المنھج شرح مع الجمل حاشیة -١٦

 التراث إحیاء دار. ط ،ـھ١٢٠٤ سنة المتوفى ،بالجمل المعروف األزھري

 .- بیروت – العربي



        
 
 

 

 
 

٢٦٦  

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة الصالة في والمأموم اإلمام نیة اختالف
 فقھیة

 ،ه٦٨٤ سنة المتوفى ،القرافي إدریس بن أحمد الدین شھاب : تألیف ،الذخیرة -١٧

 .بالكویت اإلسالمیة والشؤون األوقاف وزارة : الناشر

 الرحمن عبد بن محمد هللا عبد أبي : تألیف ،األئمة اختالف في األمة رحمة -١٨

 شركة . ط م،١٩٦٧ -  ھـ١٣٨٦ الثانیة الطبعة ،الشافعي العثماني الدمشقي

 .بمصر وأوالده الحلبي البابي مصطفى ومطبعة

محمد أمین :  تألیف ،صاراألب تنویر شرح ،المختار الدر على المحتار رد -١٩

 – العربي التراث إحیاء دار. ط :ھـ ١٢٥٢نة المتوفى س) بابن عابدین(الشھیر 

 .- بیروت

 نصوصھ حقق ،القزویني یزید بن محمد هللا عبد أبي للحافظ ،ماجة ابن سنن -٢٠

. ط ،م١٩٧٥ - ھـ١٣٩٥ الباقي عبد فؤاد محمد : علیھ وعلق وأبوابھ كتبھ ورقم

 .اإلسالمي التراث إحیاء دار

 ،للخطابي السنن معالم كتاب ومعھ ،داود أبي : الحافظ لإلمام ،داود أبي سنن -٢١

 دار. ط ،السید وعادل ،الدعاس عبید عزت : وتعلیق إعداد ،علیھ شرح وھو

 -  ھـ١٣٩٣ األولى الطبعة سوریة، - حمص – وتوزیع ونشر طباعة ،الحدیث

 .م١٩٧٣

لمحمد بن عیسى بن سورة الترمذي المتوفي ) الجامع الصحیح(سنن الترمذي -٢٢

 .  مصطفى البابي الحلبي. ھـ ط٢٧٩سنة 

 وتنسیقھ بتصحیحھ عني ،قطني الدار عمر بن علي : تألیف ،قطني الدار سنن -٢٣

 ھـ١٣٨٦ المنورة بالمدینة المدني یماني ھاشم هللا عبد السید : وتحقیقھ وترقیمھ

 محمد الطیب أبي : تألیف ،قطني الدار على المغني التعلیق وبذیلھ ،م١٩٦٦ -

 .- القاھرة – للطباعة المحاسن دار. ط ،باديآ العظیم الحق شمس

 لبنان، -  بیروت -والنشر للطباعة المعرفة دار. ط ،للبیھقي الكبرى السنن -٢٤

 . النقي الجوھر ذیلھ وفي ،ھـ١٣٤٦ سنة األولى الطبعة

. ط ،السندي اإلمام حاشیة ،السیوطي الدین جالل الحافظ بشرح النسائي سنن -٢٥

 .م١٩٧٨ -  ھـ١٣٩٨ -بیروت -الفكر دار



        
 
 

 

 
 

٢٦٧  

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة الصالة في والمأموم اإلمام نیة اختالف
 فقھیة

 : فھارسھا ووضع وشرحھا وضبطھا حققھا ھشام البن ،النبویة السیرة -٢٦

 ھـ١٣٧٥ الثانیة الطبعة ،شلبي الحفیظ عبد ،اإلبیاري وإبراھیم ،السقا مصطفى

 الحلبي البابي مصطفى ومطبعة مكتبة شركة والنشر بالطبع ملتزم ،م١٩٥٥

 . بمصر وأوالده

 على الزرقاني محمد اإلمام شرح وھو ،مالك اإلمام وطأم على الزرقاني شرح -٢٧

 والتوزیع والنشر للطباعة الفكر دار. ط ،أنس بن مالك لإلمام ،الموطأ صحیح

 .م١٩٨١ ھـ١٤٠١

 المعروف الواحد عبد بن محمد الدین كمال : اإلمام تألیف ،القدیر فتح شرح -٢٨

 ومكتبة شركة. ط ،م١٩٧٠ - ھـ١٣٨٩ األولى الطبعة الحنفي الھمام بابن

 .بمصر وأوالده الحلبي البابي مصطفى ومطبعة

 لھ وقدم حققھ ،الطحاوي محمد بن حمد جعفر أبي لإلمام اآلثار، معاني شرح -٢٩

 .- القاھرة – المحمدیة األنوار مطبعة الحق جاد سید محمد : علیھ ّوعلق

 ،"جــاجالح بن مسلم شرح المنھاج "المسمى ،مسلم صحیح على النووي شرح -٣٠

  .- بیروت - العربي التــراث إحیـــاء دار. ط ،الـنــووي الدیـن لمـحیي

 دار. ط ،البھوتي إدریس بن یونس بن منصور للشیخ ،اإلرادات منتھى شرح -٣١

 . الفكر

 عن باألوفست طبعة ،الجعفي البخاري هللا عبد أبي لإلمام ،البخاري صحیح -٣٢

 . الفكر دار. ط ،بولباستان العامرة الطباعة دار طبعة

 الدین ناصر محمد : أحادیثھ صحح ،السند باختصار داود أبي سنن صحیح -٣٣

 المكتب. ط – الشاویش زھیر : وفھرسھ علیھ ّوعلق أسانیده اختصر - األلباني

 .م١٩٨٩ - ھـ١٤٠٩ األولى الطبعة - بیروت - اإلسالمي

الحجاج المتوفى سنة ألبي الحسین مسلم بن ) الجامع الصحیح(صحیح مسلم  -٣٤

 .الحلبي.ط  لإلمام ،ه مسلم٢٦١

 – العلمیة الكتب دار. ط ،آلبادي للعظیم ،داود أبي سنن شرح المعبود عون -٣٥

 .ه١٤١٥ الثانیة. ط – بیروت



        
 
 

 

 
 

٢٦٨  

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة الصالة في والمأموم اإلمام نیة اختالف
 فقھیة

 المكتبة. ط ،العسقالني حجر ابن : لإلمام ،البخاري صحیح بشرح الباري فتح -٣٦

 .السلفیة

 .دار إحیاء التراث العربي.ھـ ط٥٦٣لمتوفي سنةللمیرغناني ا فتح القدیر، -٣٧

 ومراجعة تحقیق ،جزي بن أحمد بن محمد : تألیف ،الشرعیة األحكام قوانین -٣٨

 ھـ١٤٠٦ - ھـ١٤٠٥ األولى الطبعة ،محمود حسن الرحمن عبد : الشیخ وتقدیم

 .الفكر عالم. ط ،م١٩٨٥ -

  .-بیروت – ةالعلمی الكتب دار. ط ،جزي البن ،الفقھیة القوانین -٣٩

. ط ،القرطبي النمري البر عبد ابن : تألیف ،المالكي المدینة أھل فقھ في الكافي -٤٠

 محمد محمد : الدكتور وتعلیق وتقدیم تحقیق ،بالریاض الحدیثة الریاض مكتبة

 الكتب ودار ،م١٩٧٨ - ھـ١٣٩٨ األولى الطبعة ،الموریتاني مادیك ولد أحید

 .ـھ١٤٠٧ األلى. ط – بیروت - العلمیة

 المالكي البغدادي الوھاب عبد القاضي : تألیف ،المالكي الفقھ في التلقین كتاب -٤١

 التجاریة المكتبة: الناشر ،الغاني سعید ثالث محمد : تحقیق ،ه٤٢٢ سنة المتوفى

 .م١٩٩٥ -ـھ١٤١٥ األولى. ط – المكرمة مكة –

 دار. ط مخلوف حمدم حسنین الشیخ : تألیف – وبیان تفسیر - القرآن كلمات -٤٢

  .م١٩٩٧-ـھ١٤١٨. ط ،- بیروت – حزم ابن

 لبنان - بیروت – المعرفة دار .ط ،السرخسي الدین لشمس : المبسوط -٤٣

 .م١٩٨٦ -  ھـ١٤٠٦

 شرف بن الدین محیي زكریا أبي : لإلمام ،للشیرازي المھذب شرح المجموع -٤٤

 مكتبة ،المطیعي نجیب محمد نقصانھ بعد وأكملھ علیھ ّوعلق حققھ ،النووي

 .- جدة – اإلرشاد

 بن الرحمن عبد : وترتیب جمع ،تیمیة بن أحمد ،اإلسالم شیخ فتاوى مجموع -٤٥

 ،ھـ١٣٩٨ األول الطبعة تصویر ،محمد ابنھ وساعده ،النجدي العاصمي محمد

 .لبنان - بیروت - العربیة دار مطابع



        
 
 

 

 
 

٢٦٩  

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة الصالة في والمأموم اإلمام نیة اختالف
 فقھیة

 الجمھوریة مكتبة : الناشر ،طلبة زیدان حسن صححھ ،حزم البن ،المحلى -٤٦

 .م١٩٨٦ -  ھـ١٣٨٨ سنة بمصر العربیة

: وتقدیم دراسة ،الرازي القادر عبد بكر أبي بن محمد : تألیف ،الصحاح مختار -٤٧

 .المنار دار. ط ،البركاوي الفتاح عبد. د

 طبعت - بیروت – صادر دار. ط ،أنس بن مالك لإلمام ،الكبرى المدونة -٤٨

 .إسماعیل محمد لصاحبھا ،ھـ١٣٢٣ سنة مصر افظةمح بجوار السعادة بمطبعة

 الطباعة شركة : الناشر ،الشھاوي دسوقي إبراھیم : تألیف الفقھیة المذاھب -٤٩

 .م١٩٦٩ – ـھ ١٣٨٨ الثانیة. ط ،المتحدة الفنیة

 ،- بیروت - والنشر للطباعة اإلسالمي المكتب. ط ،حنبل بن أحمد اإلمام مسند -٥٠

 .بیروت - شروالن للطباعة صادر دار

 .- بیروت – العلمیة الكتب دار. ط الشافعي اإلمام مسند -٥١

 – لبنان مكتبة. ط الفیومي، علي بن محمد بن أحمد : تألیف المنیر، المصباح -٥٢

  .م١٩٩٠. ط – بیروت

 حققھ ،شیبة أبي بن بكر أبي الحافظ : تألیف واآلثار، األحادیث في المصنف -٥٣

 مختار : ونشره بطباعتھ واھتم ،األعظمي لعمريا عامر : األستاذ وصححھ

 .الھند - بومباي ،السلفیة الدار ،السلفي الندوي أحمد

 تحقیق ،الصنعاني ھمام بن الرزاق عبد بكر أبي : الكبیر للحافظ ،المصنف -٥٤

 العلمي المجلس ،م١٩٧٢ - ھـ١٣٩٢ األولى الطبعة ،األعظمي الرحمن حبیب

 .لبنان - بیروت - اإلسالمي المكتب -

 العلوم مكتبة. ط السلفي المجید عبد حمدي : تحقیق ،للطبراني الكبیر المعجم -٥٥

 .ـھ١٤٠٤ الثانیة. ط – الموصل – والحكم

 إحیاء دار. ط ،محمد مصطفى. د ،أحمد سید ناصر. د تألیف ،الوسیط المعجم -٥٦

 .م٢٠٠٨ -ـھ١٤٢٩ األولى. ط – بیروت – العربي التراث



        
 
 

 

 
 

٢٧٠  

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة الصالة في والمأموم اإلمام نیة اختالف
 فقھیة

 بن أحمد بن هللا عبد محمد أبي الدین لموفق ،الخرقي مختصر شرح المغني -٥٧

 عبد والدكتور التركي المحسن عبد بن هللا عبد. د : تحقیق ،قدامة ابن محمد

 للطباعة ھجر. ط ،م١٩٨٦ -  ھـ١٤٠٦ األولى الطبعة ،الحلو محمد الفتاح

 .- القاھرة – إمبابة واإلعالن والتوزیع

 الشربیني محمد الشیخ شرح ،المنھاج ألفاظ عانيم معرفة إلى المحتاج مغني -٥٨

 - ھـ١٣٧٧ النووي شرف بن یحیى زكریا ألبي المنھاج متن على ،الخطیب

 الحلبي البابي مصطفى ومطبعة ومكتبة شركة والنشر الطبع ملتزم ،م١٩٥٧

 .بمصر وأوالده

 . التجاریة المكتبة. ط ،للشاطبي ،الموافقات -٥٩

 .م١٩٧٨دار الفكر .  ط ، للحطاب،صر خلیلمواھب الجلیل شرح مخت -٦٠

 بن محمد للشیخ ،األخبار منتقى شرح األخیار سید أحادیث من األوطار نیل -٦١

 -  بیروت - الجیل دار ،م١٩٧٣ الفكر، دار. ط ،الشوكاني محمد ابن علي

 .لبنان



        
 
 

 

 
 

٢٧١  

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة الصالة في والمأموم اإلمام نیة اختالف
 فقھیة

   ا ت ا اس

اع ا 

 ٢١٤ :ــة المقدم

 ٢١٥ .خطة البحث

   :مطالب ثالثة وفیھ ،البحث بمفردات التعریف  :األول المبحث
 عند الخالف وبین بینھ والفرق ،االختالف معنى  :األول المطلب
  :الفقھاء

  .االختالف معنى : ًأوال 
  .الفقھاء عند والخالف االختالف بین الفرق : ًثانیا 

٢١٧  

٢١٧  

٢١٧  

٢١٨ 

 ذات اللفاظ وبیان ً،واصطالحا لغة النیة تعریف  :الثاني المطلب
  :بالنیة الصلة

  .ًتعریف النیة لغة واصطالحا : ًأوال  
 .بیان األلفاظ ذات الصلة بالنیة: ًثانیا  

٢٢٠  

  

٢٢٠  

٢٢٠ 

 في مكانتھا وبیان ً،واصطالحا لغة الصالة تعریف  :الثالث المطلب
  :اإلسالم

  ً.اواصطالح لغة الصالة تعریف : ًأوال 
  .اإلسالم في الصالة مكانة : ًثانیا 

٢٢٤  

٢٢٤  

٢٢٥ 

   .الصالة في بالمفترض المتنفل ائتمام حكم  :الثاني المبحث
  المسألة ھذه صورة 
   وأدلتھم الفقھاء أقوال 
  :الترجیح 

٢٢٧  

٢٢٧  

٢٢٧  

٢٢٩ 

  .الصالة في بالمتنفل المفترض ائتمام حكم  :الثالث المبحث
  :صورة ھذه المسألة  
  قوال العلماء وذكر أدلتھم أ 
  :الماقشــــــــــة  
 :الترجــــح  

٢٣١  
٢٣١  
٢٣١  
٢٣٩  
٢٥١ 

  .الصالة في آخر بمفترض المفترض ائتمام حكم  :الرابع المبحث
  صورة ھذه المسألة  
 أقوال العلماء وذكر أدلتھم 

٢٥٤  

٢٥٤  

٢٥٤ 



        
 
 

 

 
 

٢٧٢  

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 دراسة الصالة في والمأموم اإلمام نیة اختالف
 فقھیة

 ا اع

 ٢٥٦ .وعكسھ بالمسافر المقیم ئتماما حكم  :الخامس المبحث

 ٢٥٨  .الصالة في النیة تغییر حكم  :السادس المبحث

 ٢٦٠ ).أھم النتائج: (الخاتمة 

 ٢٦٢ .أھم المراجع والمصادر

 ٢٦٩ .الفھرس التفصیلي لموضوعات البحث

  
  
  


