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 .   أجمعين وصحبه آله وعلى ، محمد نبينا على وسلم اهللا وصلى ، العالمين رب هللا الحمد

 .  بيته في فعلُها وله:  اهللا رحمه قال����

 من الصحيح وهذا ، المسجد في الجماعة صالة يصلي أن يلزمه وال ، بيته في جماعة يصلي أن له يجوز
 بهذا الطلب ويسقط ، تبرأ ذمته فإن ، غيرها أو ، استراحة في أو بيته في صلى فلو ، الحنابلة عند المذهب

 :  قولين على فيها مختلف مسألة وهي ، علالف

 ابن اإلسالم شيخ اختارها رواية في الحنابلة إليه ذهب ، المسجد في واجبة الجماعة صالة أن:  األول القول
 .  عليهم اهللا رحمة العلم أهل من المحققين متأخري من وطائفة ، شيخنا واختارها ، اهللا رحمه تيمية

 :  األدلة

����د[ قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، عنه اهللا رضي هريرة أبي عن:  األول الدليل
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 ؛ المسجد في واجبة اأنه على دل ، المسجد في الجماعة صالة عن يتخلفون الذين بيوت بتحريق فهم،  عليه
 .  محرم فعل أو ، عظيم واجب ترك على إال يكون ال التحريق ألن

���20�9א�
	*د��*$��#"!�2[ قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، عنه اهللا رضي علي عن : الثاني الدليل

 ضعفه وقد ، موسل عليه اهللا صلى النبي عن يثبت ال ، ضعيف الحديث وهذا،   الدارقطني رواه ]א�
	*د
  . العلم أهل من وغيرهما والحافظ العراقي

 يا فقال أعمى رجل سلم و عليه اهللا صلى النبي أتى: " قال عنه اهللا رضي هريرة أبي عن : الثالث الدليل
 فيصلي له يرخص أن سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول فسأل المسجد إلى يقودني قائد لي ليس إنه اهللا رسول

  .  مسلم أخرجه]  فأجب قال نعم فقال ؟ بالصالة النداء تسمع هل: [ فقال دعاه ولي فلما له صفرخ بيته في

 ضرِير رجٌل ِإنِّي اللَّه رسوَل يا فَقَاَل وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النَّبِي سَأَل َأنَّه مكْتُومٍ ُأم ابنِ عن : الرابع الدليل
 قَاَل نَعم قَاَل النِّداء تَسمع هْل[:  قَاَل بيتي في ُأصلِّي َأن رخْصةٌ ِلي فَهْل يلَاِئمني لَا قَاِئد وِلي الدارِ شَاسع الْبصرِ

 .  ] رخْصةً لَك َأجِد لَا

 .  المسجد في الجماعة صالة وجوب على دليل وهذا 

 غير الجماعة صالة كانت ولو ، مالك بن عتبان بيت في ، وسلم يهعل اهللا صلى النبي صالة : الخامس الدليل
 يدل مما ، بيوتكم في جماعة صلوا:  الحضور عن اعتذروا والذين لعتبان وسلم عليه اهللا صلى لقال ، واجبة
 .  المسجد في واجبة الجماعة صالة أن على

 .  الحنابلة مذهب من الصحيح هو وهذا ، المسجد في واجبة غير الجماعة صالة أن:  الثاني القول
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 :  األدلة


	*دא�א>�ض���9*:��[ قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، عنه اهللا رضي جابر حديث :األول الدليل�

 ، أجزأه اإلنسان صلى فحيثما ، الصالة  إلقامة محل كلها األرض أن على فدل،  عليه متفق ]وط�و�א
 ، صحيحة تكون صالته فإن ، المواضع من موضع أي في جماعة ناإلنسا صلى فإذا ، الجماعة هو والواجب

 .  دليل إلى فيحتاج المسجد في وجوبها وأما ، إليه المتوجه الطلب من ذمته وتبرأ

 ، المسجد في جماعة الصالة بوجوب جاءت التي باألحاديث مخصوص ، عام لفظ هذا بأن:  هذا ويناقش
 .  ومقيد ومطلق ، ومبين ومجمل ، معلوم هو كما وخاص عام فيها والشريعة

 مسجد في الفجر صالة سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول مع شهدت :"قال األسود بن يزيد عن : الثاني الدليل
 ترعد بهما فأتى بهما علي:  قال معه يصليا لم القوم آخر في برجلين هو إذا صالته قضى فلما،  الخيف

 إذا تفعال فال:[ قال،  رحالنا في صلينا قد إنا،  اهللا رسول يا:  قاال،  نامع تصليا أن منعكما ما: فقال فرائصهما
 والنسائي أحمد اإلمام أخرجه]  نافلة لكما فإنها معهم فصليا جماعة مسجد أتيتما ثم رحالكما في صليتما

 .  المسجد في الجماعة مع يصلوا بأن يأمرهم فلم ، صحيح بسند ، والترمذي

 صلى والنبي ، منى في كانا ألنهما ؛ بعيد آخر مسجد في جماعة صليا هذان يكون قد هأن:  سهل عنه والجواب
 ١٢٠ قرابة ، كبير عدد وهم) الحجاج( انتشروا قد منى في والناس ، الخيف مسجد في يصلي وسلم عليه اهللا

 وقد ، وواحدة عةبق في ، وسلم عليه اهللا صلى النبي مع الجميع يصلي أن يمكن وال ، كبير عدد فهم ، حاج ألف
 ويصلوا المسجد يحضروا أن عليهم يجب فال ، النداء يسمعون وال ، المسجد عن  بعيدة ورحالهم منازلهم تكون

 .  فيه جماعة وسلم عليه اهللا صلى النبي مع

 شاك وهو بيته في سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول صلى:"  قالت عنها اهللا رضي عائشة عن :الثالث الدليل
 ليؤتم اإلمام جعل إنما(  قال انصرف فلما) .  اجلسوا أن(  إليهم فأشار قياما قوم وراءه وصلى جالسا فصلى

 لم هنا والنبي ، البخاري رواه) "  جلوسا فصلوا جالسا صلى وإذا فارفعوا رفع وإذا فاركعوا ركع فإذا به
 ألمرهم وإال ، المسجد في ماعةالج صالة وجوب عدم على دليل فهذا ، المسجد في يصلوا بأن الرجال يأمر
 .  المسجد في الجماعة مع يصلوا أن ، وسلم عليه اهللا صلى النبي

 لهم وسلم عليه اهللا صلى النبي أمر عدم يقتضي سببا هناك أن أو ، الجماعة فاتتهم تكون قد هؤالء أن:  وأجيب
 .  المسجد في بالصالة

 إذا أنهم ، العلم في الراسخين طريقة ومن ، محكمة أدلة ندناوع ، متشابهة أحاديث هذه إن:  يقال كله ذلك ومع
 الكل يصير حتى ، المحكم على المتشابه يحملون فإنهم ، محكمة أدلة وعندهم ، متشابهة أدلة عندهم كانت

 ، المسجد في الصالة وجوب على تدل كثيرة أدلة فعندنا ، المحكم ويتركوا ، بالمتشابه يأخذوا أن ال ، محكما
 الكثير مقابل بالقليل نأخذ فهل ، المسجد في الجماعة صالة وجوب عدم منها يستفاد قد التي األدلة بعض ناوعند
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 ربما التي  ، القليلة األدلة ونترك ، النقل صحيحة ، الداللة واضحة ، البينة الواضحة األحاديث بهذه نأخذ أم ؟
 .  ؟ المسجد في واجبة غير الجماعة صالة بأن تُشعر

  :  حالراج
 .  المسجد في واجبة الجماعة صالة أن ، األول القول هو

 في يصلوا أن وأرادوا قوم اجتمع إذا ؟ المسجد في الجماعة صالة بترك اإلنسان يعذر هل:  مسألة وهنا
 ليسوا ، النداء يسمعون كانوا إن ، ينظر ؟ المسجد في يصلوا أن يلزمهم هل ، نحوها أو استراحة ، مكان

 ، هادئة واألصوات ، ساكنا الجو كون حال ، صوت مكبرات دون من النداء ويسمعون ، لمسجدا عن بعيدين
 يلزمهم ال فإنه ، النداء يسمعون ال بعيدين كان إن وإما ، المسجد في الجماعة مع يحضروا أن عليهم يجب فإنه

 .  أعلم واهللا ، المسجد في الجماعة حضور

 .  واحد مسجد في الثَّغْرِ أهِل صالةُ وتُستَحب:  لقا����

 .  العدو منه يراقب الذي الموضع أو ، للمسلمين العدو منه يأتي أن يخشى الذي الموضع:  الثغر

 وألن ؛ عدوهم نفوس في وأوقع ، وأقوى ، لهم هيبة أكثر ألنه ؛ واحد موضع في صالتهم تستحب الثغر أهل
 ، أحوالهم وليتفقدوا ، الخوف إليه ويدب الرعب قلبه في سيقع فإنه ، كثرتهم ورأى ، بعد من رآهم إذا العدو

:  يقول اهللا رحمه األوزاعي كان ولهذا ، فيهم يطمع العدو سيجعل هذا فإن ، وقطعا أوزاعا صلوا لو ما بخالف
 بعض أو ، الماضي الزمن باعتبار وهذا ،)  الثغور في التي المساجد أبواب لسمرت ، إلي األمر نكا لو( 

 في خطر المجاهدين على كان إذا أما ، واحد مكان في كانوا إذا المجاهدين على خطر فيها ليس التي األحوال
 الزمن ألن ؛ البقعة تلك في الصالة بعدم يؤمرون فإنهم ، واحد ، موضع في أو ، واحدة بقعة في صالتهم
 أو ، جميعا دمرتهم بقذيفة لرموا ، واحد مكان في جاهدونالم صلى لو فربما ، اختلفت واألسلحة ، اختلف
 ، أشتاتا وكونوا ، توزعوا:  لهم يقال ولهذا ؛ جميعا عليهم فقضى ، السماء من بصاروخ بطائرة رموا

 .  الكل إلى يصل ال فإنه ، بعضكم إلى وصل ولو ، إليكم العدو يصل أال أجل من ، صغيرة ومجموعات

 . بحضورِه إال الجماعةُ فيه تُقام ال الذي المسجِد في لغيرِهم واَألفْضُل : قال����

 . ؟ يقدم أيها ، المساجد ترتيب عن تكلم ، الثغور أهل عن المؤلف تكلم لما

 ال المصلي هذا كان ذافإ ، به إال الجماعة تقام ال الذي المسجد:  أوال الثغور أهل لغير األفضل أن المؤلف ذكر
 إال الجماعة تقام أن يمكن ال الذي المسجد في يصلي أن له األفضل فإن ، بوجوده إال الصالة تقام أن يمكن

 ، وصلى المسجد في وأذن المصلي هذا جاء إذا أنه أو ، القراءة يعرفون ال حي أهل هناك يكون كأن ، بوجوده
 في سببا تكون ألنك ؛ المكان هذا في تصلي أن األفضل:  فيقال ، فيه ويصلون المسجد إلى يأتون الناس فإن

 .  المسجد هذا في الجماعة إقامة

 .  جماعةً أكثر كان ما ثم بحضورِه:  قال����
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 فقد ، وجل عز الرب إلى أحب كان ، أكثر العدد كان كلما ألنه ؛ غيره على مقدم فإنه ، جماعة أكثر كان إذا
�،�و5د?�#"�<�
ن��ز=/�א��*ل�
��א��*ل�#"![ قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، كعب بن أبي حديث من


ن��ز=/�א��*��ن�
��و#"�<�>�"#��
 وأبو  أحمد اإلمام أخرجه ]א��<�0�/��5@���و��=(��=$ن�و
$�،�א��*ل�
 . وغيرهما ، السكن وابن العقيلي صححه بإسناد ، والنسائي داود

 أن الحنابلة مذهب من المشهور فإن ، الحنابلة مذهب من المشهور خالف هنا اهللا رحمه المؤلف أن وليعلم
 " . المنتهى"و  االقناع في به وجزم" اإلنصاف" في ذكره ولهذا ؛ منه أفضل - وسيأتي - العتيق

 .  العتيقُ المسجِد ثم:  قال ثم����

 العتيق ثم ، بحضوره إال الصالة تقوم ال ما:  يقولون ، الثانية المرتبة في المذهب على وهو ، القديم هو العتيق
 أسبق فيه الطاعة كانت فلما ، وأقدم أسبق فيه الطاعة ألن ؛ غيره على العتيق فيقدم ، جماعة أكثر كان ما ثم ،

 أن ، الراجح وهو ، أعلم واهللا األقرب هو ، اهللا رحمه المؤلف إليه ذهب وما ، غيره على مقدما كان وأقدم
 فيها يأت لم والبقعة ، العدد وهو ، للصالة المصاحب الحال باعتبار يكون بل ، البقعة باعتبار يكون ال التفضيل

 عتيقا المسجد كون على يقدم أنه ، الراجح هو بالعدد التقديم كان ولهذا ؛ العدد كثرة في جاء الذي كالنص نص
 ) . اهللا إلى أحب فهو أكثر كان وما( وسلم عليه اهللا صلى لنبيا فإن ؛

 .  َأقْرب من َأولَى وَأبعد:  قال����

 ، قديمة وكلها ، العدد كثيرة كلها والمساجد ، يحضر لم لو حتى فيه يصلى المسجد كون:  سبق فيما تساويا إذا
 .  القريب على مقدم فإنه بعيدا كان إذا ، أقرب من أولى أبعد:  وهو ، الرابع تيبالتر إلى فنصل ، جديدة أو

 :  األدلة

��%:د�מ�א�#"! في أجرا الناس أفضل[ قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، موسى أبي عن : األول الدليل


�/��6%:د�מ
<�
�Aق]���7��. 

��.ط��מ[ قال ، ويخرج بيته في يتوضأ الرجل ذكر ماحين ، عنه اهللا رضي هريرة أبي عن : الثاني الدليل

 كان أبعد كان كلما أنه على يدل وهذا،  عليه متفق ].ط���C%�$��7<�و5ط��،�د�*��%�$��<���:���20.طو!
 .  أفضل

 .  المذهب هي رواية في الحنابلة هذا إلى وذهب

 قرب إلى ينتقلوا أن سلمة بنو فأراد دالمسج حول البقاع خلت:"  قال عبداهللا بن جابر عن:  الثالث الدليل
] المسجد قرب تنتقلوا أن تريدون أنكم بلغني إنه:[ لهم فقال سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول ذلك فبلغ المسجد

] "  آثاركم تكتب دياركم،  آثاركم تكتب دياركم سلمة بني يا: [ فقال ذلك أردنا قد اهللا رسول يا،  نعم:  قالوا
  . عليه متفق

 .  مرصودة مكتوبة المسجد إلى اإلنسان آثارف 
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 ، البعيد على قدم قريبا المسجد كان فإذا ، المذهب في رواية وهو ، األبعد من أولى األقرب أن:  الثاني القول
 .  اهللا رحمه عثيمين ابن شيخنا واختاره ، حيه في كان إذا خاصة

 :  األدلة

 .  يثبت ال ضعيف حديث وهو،  الدارقطني أخرجه ]א�
	*د���02�9א�
	*د��*$��#"!�2[ حديث : األول الدليل

 المسجد كان ، المسجد من قريبا اإلنسان كان فلما ، جاره وقرب جاره بهدية أحق المسجد أن : الثاني الدليل
�%	&�D%<��5ق�א�*$�[ الحديث في جاء كما ، القرب بسبب به أولى  ، غيره على مقدما فيكون ، قربه بسبب أي]
 .  فيه ليفيص

��5د=מ���#ل[ قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، بعضهم يحسنه بحديث لهم يستدل أن ويمكن : الثالث الدليل

 ]�.�א�
	$*د����%��و�2،����<�א�ذ��א�
	*د��9

 ، المسجد جماعة ولقلب ، اإلمام لقلب جبرا فيها ألن ؛ أولى األقرب المسجد في الصالة أن : الرابع الدليل
 فإذا ، والعبادة والتقى الصالح أهل من يكون أو ، علم طالب أو عالما يكون كأن ، يفقد اإلنسان كان إذا خاصة

 تشجيع فيه يكون فإنه ، يليه الذي المسجد في صلى فإذا ، قلوبهم وتنكسر ، الناس فقده المسجد في يصل لم
 .  البعيد على القريب فيقدم ، المسجد لجماعة وتشجيع ، لإلمام

 .  الراتبِ إمامه قبَل مسجد في يُؤم أن ويحرم:  قال ثم����

 .  الدائم:  الراتب

 ، المسجد جماعة من أو ، الواقف من يرتب أو ، نائبه من أو ، السلطان من إما المسجد في يرتّب قد واإلمام
 ، أحد أي قبل من مسجد في مرتبا اإلمام كان فإذا ، بغيره أم جعلب كان سواء ، بهم يصلي إماما فالنا فيجعلون

 كان ولو ، المسجد هذا في بالصالة الناس أحق هو بل ، قبله فيصلي ، يديه بين يتقدم أن ألحد يجوز ال فإنه
 .  غيره على مقدم فهو ، منه وأعلم ، منه أحفظ غيره كان ولو ، منه أفضل غيره

 :  األدلة

�	�ط$�<���9א��*ل�א��*ل�ن�+
�2[ قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، البدري مسعود أبي عن:  لاألو الدليل

 وإذا أحد عليه يقدم فال ، مسجده في سلطان المسجد وإمام.  مسلم أخرجه ]%Fذ�<���20=�
�<�7�/���:د�و�2،
  . بتقدمه آثما يكون فإنه أحد تقدم
 البلد قاضي جاء فلو ، المسجد إمام على مقدمون ونوابه ، األعظم لسلطانا أن ذكروا ، اهللا رحمهم العلماء لكن

 عامة إليه وذهب ، المسجد إمام على يقدم فإنه ، يصلي أن وأراد ، البالد ملك أو ، المنطقة أمير أو ، الكبير
 .  عليهم اهللا رحمة ، العلم أهل

 :  األدلة
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�ل��$[ وقال ، مكة بأهل صلى أنه ، وسلم يهعل اهللا صلى النبي عن يروى حديث : األول الدليل���=

وא����

$�F��GوמH��IA	[ أهل يا:  قال أنه ، الموطأ في عنه اهللا رضي عمر أثر من ثبت لكن ، يثبت ال الحديث وهذا 
 .  وغيره اإلسالم شيخ صححه ، سفر قوم فإنا ، أتموا مكة

 فإنه ؛ مالك بن عتبان دار وفي ، أنس جدة مليكة ارد في ، وسلم عليه اهللا صلى النبي صالة : الثاني الدليل
 .  عليه وسلم صل اللهم ، األعظم اإلمام ألنه ؛ تقدم وسلم عليه اهللا صلى

 .  عذْرِه أو بإذنه إال الراتبِ إمامه قبَل مسجد في يُؤم أن ويحرم:  قال����

 ليصلي فقدمه ، علم طالب أو ، عالم عنده جاء فإذا ، حقه أسقط قد وهو ، يعدوه ال له قالح فإن اإلمام أذن إذا
 أن تقتضي المصلحة كانت فإن ، بحسبها حالة كل إلى يرجع هذا ؟ ال أو غيره يقدم أن األفضل وهل ، جاز
 .  يقدم لم التقديم تقتضي ال المصلحة كانت وإن ، قدمه غيره يقدم

 مشكلة عنده أو ، متعبا أو ، مريضا يكون كأن ، العذر أجل من غيره فقدم ، معذورا إلماما كان إذا:  عذره أو
 :  شرطين عذره حال في عليه غيره لتقدم األصحاب اشترط لكن ، التقديم يجوز فإنه ، غيره يقدم أن وأراد ،

 . اإلمام يتأخر أن -أ

 .  الوقت يضيق أن -ب

 .  غيره يتقدم أن يجز لم األمرين هذين من واحد يحصل لم فإن

 ، بكر أبي لفعل ؛ الوقت يضق لم ولو ، غيبته مع اإلمام غير يؤم أن يجوز أنه:  المذهب في الثاني القول
 ، فتأخر ، بينهم ليصلح سالم بني إلى ، وسلم عليه اهللا صلى النبي ذهب حينما ، عوف بن الرحمن عبد وفعل
 عوف بن الرحمن عبد فتقدم ، تأخر وسلم عليه اهللا صلى النبي ارأسف أحد وفي ، بالناس فصلى بكر أبو فتقدم

 يضيق حتى جدا اإلمام يتأخر أن شرط وأما ، فعلهم على وسلم عليه اهللا صلى النبي وحمدهم ، بالناس وصلى
 .  صحيح غير فإنه الوقت

 والوقت ، إليه هابالذ في مشقة وال ، قريب ومنزله ، المعتاد وقته عن اإلمام غاب إذا أنه األصحاب ذكر
 ألن ، حضوره يظن لم أو ، محله بعد إن أنه وذكروا ، عليه أحد يتقدم أن يجوز وال ، وجوبا فيراسل ، متسع
 فإنه ، ويصلي أحد يتقدم أن يكره ال لكنه ، حضوره ظُن أو ، يحضر فال ، معينة أعماال أو ، عادة مشكلة عنده

 .  الحال هذه في يصلوا أن لهم يجوز

 لهم يحدده معينا وقتا المسجد جماعة مع أو المؤذن مع اإلمام يجعل أن األولى:  يقال أن كله هذا من حسنواأل
 مشاكل تحدث ال حتى ، تصلوا أن فلكم ، دقائق سبع أو ، دقائق خمس الوقت هذا عن تأخرت أنا إذا:  ويقول ،

 ، ويشغلهم الناس يربط ال حتى ، وقتا فيحدد ، المسجد وجماعة اإلمام وبين ، والمؤذن اإلمام بين وفوضى
 ال اإلمام أن باعتبار ، المساجد في اآلن كثير وهذا ، غيره وبين اإلمام بين تحصل التي اإلشكاالت تدفع وبهذا
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 ينتظر ال الناس وبعض ، دقيقتين أو دقيقة تأخر ربما ، الطريق في وهو ، ويصلي عليه أحد يتقدم أن يريد
 .  والمؤذن اإلمام بين مشكلة فتحدث ، مباشرة يقيم ، اإلمام

 :  قولين على خالف فيها ؟ ال أو صالته تصح فهل ، اإلمام حضور قبل  أحد صلى لو

 .  صالتهم تصح فال ، حقه على وتعدوا ، اإلمام على افتاتوا ألنهم ؛ تصح ال:  قول في الحنابلة

 فالصالة ، الجهة النفكاك ؛ أعلم واهللا ، حالراج هو وهذا ، اإلثم مع صحيحة صالتهم أن:  عندهم آخر قول
 .  آخر شيء عليه والتعدي اإلمام على االفتيات عن والنهي ، شيء

 .  المغْرِب إال يعيدها أن سن فَرض ُأقيم ثم صلَّى ومن:  قال����

 :  واضح بينهما قالفر ، الجماعة وإعادة ، الصالة إعادة:  مسألتان عندنا

 الصالة وأقيمت ، مسجد إلى جاء ثم) آخر مسجد في( المسجد خارج صلى قد اإلنسان يكون أن:  الصالة إعادة
 .  مسألة هذه ؟ يصلي ال أو أخرى مرة يصلي فهل ، إليه الطريق في وهو أو ، فيه وهو

 جاءت الجماعة من انتهوا فلما ، ةجماع المسجد هذا في الناس صلى ، الجماعة تكرار:  بعدها التي المسألة
 .  وصلت ثانية جماعة

 :  األولى المسألة في

 .  المغْرِب إال يعيدها أن سن فَرض ُأقيم ثم صلَّى ومن:  قال����

 .  أخرى مرة الصالة هذه يعيد أن فله ، فرض أقيم ثم صلى إذا

 الصالة إعادة حكم ليبين ال اللفظة بهذه المؤلف عبر وربما ، ذلك يعدو وال ، مباح مراأل هذا بأن يشعر:  )فله(
 أصحاب به يعبر تعبير وهذا ، يعيد أن له:  يقول فهو ، إعادتها بكراهة قال من قول لينفي ولكن ، أخرى مرة

 لكن ، مستحب أنه الكتاب هذا أصحاب عند المذهب أن مع) له( ويقول المؤلف يأتي قد ، لها انتبهوا ، التآليف
 .  المسألة تلك في إليه ينتمي الذي المذهب رأي يذكر أن هدفه وليس ، آخر قوال لينفي اللفظ بهذا يعبر

 صلى قد اإلنسان يكون أن) السبب( بـ المراد وأن ، سبب لغير أو لسبب تكون أن إما الصالة إعادة أن ليعلم
 ووجد جاء ثم ، جماعة في صلى قد يكون أن:  السبب وغير ، لسببا هو فهذا ، جماعة ووجد جاء ثم ، منفردا
 ، عليهم اهللا رحمة العلم أهل عامة فإن ، لسبب الصالة إعادة كانت إن أما ؟ ال أو يصلي فهل ، أخرى جماعة
 ةوالمالكي الحنفية ذهب فهو ، اتفاقا يحكيه وبعضهم ، الحال هذه في الصالة يعيد أن له يستحب أنه إلى ذهبوا

 التي ، الجماعة فضيلة إدراك وهو ، لسبب يصلي فهو ، منفردا صلى قد ألنه ؛ الجمهور ، والحنابلة والشافعية
 .  المسجد في تقام ووجدها دخل

 :  األدلة

 أمراء عليك كانت إذا أنت كيف:[ سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول لي قال:  قال ذر أبي عن : األول الدليل
 لوقتها الصالة صل:[ قال ؟ تأمرني فما: قلت: قال ؟] وقتها عن الصالة يميتون أو وقتها عن الصالة يؤخرون
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 فإن ، لوقتها الصالة صل[ وقال ، مسلم رواه]  وقتها عن خلف يذكر ولم نافلة لك فإنها فصل معهم أدركتها فإن
 يصلي أنه على دليل افهذ،  مسلم رواه]  أصلي فال،  صليت إني:  تقل وال ، فصل المسجد في وأنت أقيمت
 .  معهم الصالة يعيد ثم ، الصالة أدركته إذا لوحده

 عليه اهللا صلى اهللا رسول مع شهدت"  - علما مملوء ، مبارك حديث - األسود بن يزيد حديث : الثاني الدليل
:  الق معه يصليا لم القوم آخر في برجلين هو إذا صالته قضى فلما،  الخيف مسجد في الفجر صالة سلم و

 في صلينا قد إنا،  اهللا رسول يا:  قاال،  معنا تصليا أن منعكما ما: فقال فرائصهما ترعد بهما فأتى بهما علي
"  ] نافلة لكما فإنها معهم فصليا جماعة مسجد أتيتما ثم رحالكما في صليتما إذا تفعال فال:[ قال،  رحالنا
 بهذا االستدالل في العلماء اختلف وقد ، رحالهما في منفردين صليا قد الرجلين هذين أن الحديث وظاهر
 يستدل وكل ، قبُل جماعة صليا قد إنهما:  يقول من ومنهم ، منفردين صليا قد إنهما:  يقول من فمنهم ، الحديث

   ، مذهبه على به
 .  لسبب الصالة إعادة تكون أن:  األول القسم هذا

 ، جماعة في صلى أو ، مسجده في صلى قد اإلنسان يكون ، سبب لغير الصالة إعادة تكون أن:  الثاني القسم
 :  قولين على العلماء فيها اختلف ؟ هنا الحكم فما ، معهم فصلى جماعة إلى جاء ثم

 المالكية عند قول وهو ، األصح في الشافعية إليه ذهب ، مسنونة سبب لغير الصالة إعادة أن:  األول القول
 كالصالة ، فاضال اإلمام يكون أو ، والمدينة مكة في تكون كأن ، أفضل الثانية الجماعة كانت إذا ، اهللا رحمهم

 . الحنابلة عند المذهب وهو ، وسلم عليه اهللا صلى النبي مع

 :  األدلة

 وأنت أدركتك فإن ، لوقتها الصالة صل( ذر ألبي قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، السابقة األدلة عموم -
 تقل وال ، فصل المسجد في وأنت الصالة أقيمت فإن ، لوقتها الصالة صل( وقوله) نافلة لك فإنها ، فصل معهم

 مسجد أتيتما ثم ، رحالكما في صليتما إذا( عاما جاء قد فإنه ، األسود بن يزيد وحديث ،) صليت قد إني: 
 فيبقى ، تقييد بدون جاء ، قبل جماعة في صليتم قد تكونوا أن إال:  يقل ولم) نافلة لكما فإنها ، فصليا جماعة

 . عليه جاء ما على

 أو مكة في تكون كأن ، أفضل الثانية الجماعة كانت إذا إال ، سبب لغير الصالة تعاد ال أنه:  الثاني القول
 غير في والشافعية المالكية إليه وذهب ، تعاد فال وإال ، وسلم عليه اهللا صلى كالنبي ، أفضل اإلمام أو ، المدينة
 .  األصح

 :  األدلة

 قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن : قال عنهما اهللا رضي عمر ابن أن ، يسار بن سليمان عن : األول الدليل
 وابن حزم وابن النووي صححهو ، والنسائي داود أبو أخرجه الحديث وهذا ]
���ن��وמ���9#"!��#�وא�2[



��א�
ط������د:��د��א�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������−��٦٠_��٢−���א�
	�����زאد �

  

� ا���
	� ا��ورة���
  ٩  www.dwrah.com                                 ���ي ا�� ���� ا�

 فال عليه وبناء ، مرتين يوم في الصالة تعاد أن فنهى ، صحيح فهو ، العلم أهل من وطائفة واأللباني السكن
 .  منفردا والصالة ، األولى الجماعة إدراك عدم والسبب ، سبب ثمة كانت إذا إال ، الجماعة تعاد

 جماعة وأقيمت ، مسجد في صلى من أن ، عنهما اهللا رضي عمر ابن مراد بأن:  بالحديث االستدالل ونوقش
 وابن جاء يسار بن سليمان فإن ؛ الحديث هذا سياق عليه ويدل ، أخرى مرة الصالة ديعي ال فإنه ، المسجد في

 ذكر ثم ، صليت قد:  فقال ؟ معهم تصلي أال:  فقال ، يصلون وهم ، البالط على عنهما اهللا رضي عمر
 في كان إذا مشروعا فليس ،) مرتين يوم في صالة تصلوا ال( قال وسلم عليه اهللا صلى النبي وأن ، الحديث
 أن أو ، أقيمت التي الجماعة مع ويصلي يذهب أن ، أخرى جماعة وأقيمت ، صالته من انتهى وقد ، مسجد

 قد فيكون ، فريضة أنها على الثانية وصلى ، الفريضةَ الصالة بإعادة اإلنسان نوى إذا ما على يحمل الحديث
 صلى النبي ألن ؛ عليها يؤجر فإنه ، فريضة هاأن على ال الثانية الصالة صلى إذا وأما ، مرتين الفريضة صلى

 ) . نافلة لكما فإنهما( األسود بن يزيد حديث في قال ، وسلم عليه اهللا

 الصالة بإعادة الرجلين أمر إنما ، وسلم عليه اهللا صلى فالنبي ،  المتقدم األسود بن يزيد حديث : الثاني الدليل
 جماعة في صليا قد كانا ولو ، الصالة يعيدا أن وسلم عليه اهللا صلى النبي فأمرهما ، منفردين صليا قد ألنهما ؛
 .  الصالة بإعادة وسلم عليه اهللا صلى النبي يأمرهما لم ،

 صليا لو أنهما أعلمكم الذي وما ؟ منفردين صليا قد أنهما أدراكم الذي ما:  فيقال ، دليل إلى يحتاج التقييد وهذا
 .  ؟ أخرى مرة الصالة أعيدا:  وسلم عليه اهللا صلى النبي لهما يقل لم جماعة في

 :  الراجح

 وغير ، االنفراد:  به المراد والسبب ، سبب لغير أو لسبب كانت سواء ، مطلقا الصالة إعادة تستحب أنه
 :  شرطين األصحاب اشترط ولكن ، قبل من جماعة صلى قد يكون كأن:  السبب

 .  المسجد خارج نم للقادم نهي وقت يكون أال:  األول الشرط

 .  ذلك أجل من المساجد ويتتبع ، الجماعة إعادة يقصد أال:  الثاني الشرط

 في ريب ال الجماعة إعادة تقصد أن وذكر ، اهللا رحمه اإلسالم شيخ ذكره وقد ، فيه إشكال ال فهذا الثاني أما
 .  تهكراه في ريب ال:  وقال ، مشروع غير الصالة إلعادة المساجد وتتبع ، كراهة

 الجمع وهذا ، نهي وقت غير أم نهي الوقت كانت سواء ، يعيدها فإنه ، الصالة وأقيمت المسجد في كان إن أما
 إعادة عن تكلم ، النهي أوقات عن التطوع صالة باب آخر في تكلم حين ، المسألة تلك وبين ، المسألة هذه بين

 فإنه نهي وقت في جاء إذا:  يقولون وهنا ، النهي اتأوق في الجماعة إعادة يجوز عندهم أن وعرفنا ، الجماعة
 أقيمت إذا أنه وهنا هناك مرادهم ألن ، إشكال ال:  فيقال ،  إشكال فيه هذا ؟ هذا يكون كيف ، الصالة يعيد ال

 أما ، نهي وقت غير أم نهي وقت الوقت كان سواء ، حال كل على الصالة أعاد المسجد في واإلنسان الصالة
 أن الحال هذه في له يشرع فال ، إقامتها بعد أو إقامتها قبل وجاء ، الصالة وأقيمت ، المسجد خارج نم جاء إذا
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 أنه والراجح ، الحنفية مذهب هو الحنابلة إليه ذهب الذي والرأي ، نهي وقت في جاء قد ألنه ، الصالة يعيد
 نهي وقت في كان وسواء ، المسجد جخار من جاء أو ، المسجد في كان سواء ، مطلقا الصالة إعادة له يجوز

 ، النهي أوقات في تفعل األسباب ذوات أن قبل تقدم وقد ، األسباب ذوات من هذه ألن ؛ نهي وقت غير في أم
 عليه اهللا صلى النبي فإن ، األسود بن يزيد حديث بخصوصها الصورة هذه في الصالة إعادة على دل وقد

 إذا إال:  يقل ولم) نافلة لكما فإنها ، معهم فصليا جماعة مسجد أتيتما مث ، رحالكما في صليتما إذا( قال وسلم
 .  دليل إلى يحتاج تقييد وهذا ، تصلوا فال ، نهي وقت والوقت جئتما

 فنقول ، بعد يصلوا لم الناس فوجد ، جنازة على يصلي أن يريد ، المسجد ودخل جاء ثم ، العصر صلى:  مثال
:  يقولون األصحاب ألن ، ال:  نقول ؟ المؤلف كالم في يدخل هل ، نهي وقت ناه طيب ، اإلعادة له يستحب: 
 أن يشترط فهنا ، المسجد إلى دخوله قبل يصلون الناس كان أو ، المسجد دخوله قبل الصالة وأقيمت قدم إذا

 .  أخرى مرة الصالة يعيد فال نهي وقت كان إن أما ، نهي وقت غير الوقت يكون

 .  المغْرِب إال يعيدها أن سن:  قال����

 الوتر يعاد أن يستحب ال فإنه النهار وتر كانت وإذا ، النهار وتر المغرب ألن ؛ إعادتها تستحب ال المغرب
 .  أخرى مرة وتره يعيد أن له يستحب لم ، الليل في أوتر إذا أنه كما ، أخرى مرة

 :  أقوال ثالثة على ، اهللا رحمهم العلماء يهاف اختلف مسألة وهذه

 إليه ذهب ، يعيدها أن له يستحب ال فإنه ، المغرب صالة إال ، الصلوات إعادة تستحب أنه:  األول القول
 .  جميعا اهللا رحمهم ، الحنابلة عند المذهب وهو ، والمالكية الحنفية

 :  األدلة

 في ومقأ ذهبت:  قال ، عنه اهللا رضي حذيفة مع المغرب صالة أعاد لما اهللا رحمه صلة أن : األول الدليل
 .  عنه اهللا رضي حذيفة رأي فهو ، أجلسنيف الثالثة

 .  مرة من أكثر بالوتر يتطوع ال اإلنسان أن المعلوم ومن ، النهار وتر المغرب صالة أن : الثاني الدليل

 من أكثر يعاد ال الذي ألن ؛ أخرى مرة إعادتها من يمنع ال ، النهار وتر المغرب كون بأن:  استداللهم ونوقش
 الظاهرة شعائره ومن ، اإلسالم فروض من فرض فهي المغرب صالة أما ، به يتطوع الذي الوتر هو إنما مرة

 .  المغرب صالة بغير يقيد لم وسلم عليه اهللا صلى النبي فإن ، األسود بن يزيد لحديث وإعادتها ،

 شفعها أعادها إذا المغرب صالة لكن ، المغرب صالة حتى الصلوات جميع إعادة حبتست أنه:  الثاني القول
 باستحباب يقولون فالذين ، رواية في والحنابلة ، وإسحق الزهري رأي وهذا ، ركعات أربع فيصلي ، بركعة
 في يوتر ال حتى ؛ بركعة ليشفعها ، اهللا رحمه أحمد اإلمام منصوص وهو ، بركعة يشفعها:  يقولون اإلعادة
 .  مرة من أكثر النهار
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 إليه ذهب ، بركعة يشفعها وال ، المغرب صالة حتى ، الصلوات جميع إعادة يستحب أنه:  الثالث القول
 . عليهم اهللا رحمة العلم أهل محققي من طائفة اختيار وهو ، قول في والحنابلة ، الشافعية

 :  األدلة

 فيبقى ، عام الحديث بل ، صالة دون بصالة الحكم يخص لم فإنه ، عنه اهللا رضي األسود بن يزيد حديث -١
 .  بدليل إال يخص وال ، عمومه على

 :  مسألة

 الصالة إعادة تجب أنه:  المذهب في آخر قول وهناك ، الصالة إعادة تستحب أنه يرون الحنابلة أن عرفنا نحن
 في رواية وهناك ، أخرى مرة الصالة يعيد نأ له يستحب أنه فالمذهب ، المسجد في وهو الصالة أقيمت فإذا ،

 قال وسلم عليه اهللا صلى النبي ألن ؛ أرجح األولى الرواية أن شك وال ، الصالة يعيد أن يجب أنه:  المذهب
 بأن حكم ، وسلم عليه اهللا صلى فالنبي) نافلة لك فإنها( قال ذر أبي حديث وفي) نافلة لكما فإنها( للرجلين
 .  أعلم واهللا ؟ أخرى مرة الجماعة مع يصلي أن عليه يجب:  يقال فكيف ، فلةنا الثانية الصالة

  محمد نبينا على وسلم اهللا وصلى


