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صالة اجلمعة يف البيوت
دراسة فقهية مقارنة
مشوح العنزي
الدكتور مرضي بن ّ

األستاذ ادلشارك يف الفقو ادلقارن جبامعة احلدود الشمالية -كلية العلوم
واآلداب -فرع رفحاء

ملخػػا البحػ  :يف هـ ا الث ـ ٖتــدث الثا ـ عــص

ــم ةــمثة اٞتبعــة ،و ــٌت ـ ر ــروط ةـ ة

ةــمثة اٞتبعــة ،وهــن :الذــلعان واتعن العــام ،وبعــدد اٞتبعــة يف الثلــد الوا ــد ،والعــدد ال ـ ي ب عقــد ـ اٞتبعــة،
وا ـًتاط ا١تذــمثد ،و ٖتــدث عــص
الث ٓتا٘تة ٠تص فيها أهم ال ائج.

ــم بــرك الذــعن لصــمثة اٞتبعــة للعـ ر ،وعــص
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مشوح العنزي
د .مرضي بن ّ

ادلقدمة
اٟتبد ﵁ ،والصمثة والذمثم على نثي ا دمحم ،وعلى آل وة ث أٚتعُت ،أما عد:
ٍ
مر ال اريخ يف عبوم مثد ا١تذلبُت ،ومل ي ص العلباء
فقد انت ا١تذاجد ل ٚتعة بصدح ر هللا على ّ
اندرا  -مع د و٢تا يف روط ةمثة اٞتبعة -؛ لعدم اٟتاجة
على مذألة ةمثة اٞتبعة يف الثيوت ا ا إال ً

ل لك ،وألن  -وهللا أعلم  -مل يدر يف لدهم وقوع علك ،أبن يصلن ا١تذلبون اٞتبعة يف يو م ،وإن ع رت
عبدا ،قال العراقن" :لقد
فهن ب ر مص ابب االفًتاض ،با جاء عص أ د علباء ا١تغرب يف مذألة برك الصمثة ً
يوما يف برك
لغٍت عص عض علباء ا١تغرب فيبا اه يل ةا ث ا الشيخ اتمام أ و العيب ا١تغريب أن ب لم ً

عبدا ،و قال :وه ه ا١تذألة ٦تا فرضها العلباء ومل بقع؛ ألن أ ًدا مص ا١تذلبُت ال ي عبد برك
الصمثة ً
(ٔ)
الصمثة"
اقعا نراه ونذبع .
و
ا
عبد
الصمثة
برك
فأةثح
،
ً
ً
صوةا عدما اج اح العامل فَتوس ُ روان يف
اقعا
ً
ويف عصران ةار اٟتدي عص ةمثة اٞتبعة يف الثيوت و ً
عام ٔٗٗٔه ،وةدرت الف اوى والقرارات مص اجملامع وا٢تيئات إبغمثق ا١تذاجد ،ف ت قلوب ا١تؤم ُت على ما
ثَتا مص القلوب ،وال
انت بذبع مص ال ر ،و ف ت اٞتوامع ل ص ا١ترض مل يزل ً
قائبا ،وا٠توف م يزلزل ً
ديضن أسثوع إال ونعزي أ ً ا فقد ٍ
ثيب.
لك ثر يف عصران وجود ا١تذلبُت يف ٍ
ٍ
إسمثمية ذثب ال همثَت مص مثدهم ،أو مص ا١تث عثُت
مثد غَت
للدراسة وال يذ عيعون إظهار اٞتبع ،وال اٞتباعات ألداء الصلوات؛ وفًا على أنفذهم ،ل هم يذ عيعون
االج باعات الصغَتة اليت ال بلفت األنظار يف أ د الثيوت ألداء الصمثة.
و عد قرارات إغمثق ا١تذاجد ثرت ف اوى ا١تعاةريص يف م ةمثة اٞتبعة يف الثيوت ،وبضار ت اآلراء؛
٦تا ثٍت للبشار ة ا١ت واضعة يف ٚتع ل ما اس ععت الوةول إلي شأن ه ه ا١تذألة ،وقراءب  ،وا١تقارنة ُت
األقوال ،وأدل ها ،و٤تاولة الوةول ألقرب ه ه اآلراء للصواب يذَت هللا وبوفيق .
مشكلة البح  :ب بثل مش لة الث

يف األسئلة ال الية:

(ٔ) طرح ال ثريب ،للعراقن ٕ.ٔ٘ٓ/
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ما روط ة ة ةمثة اٞتبعة؟ما م برك ةمثة اٞتبعة للع ر؟ما م ةمثة اٞتبعة يف الثيوت؟أمهية ادلوضوع  :ب بص أمهية ا١توضوع يف أن ي دث عص ر ص عظيم مص أر ان اتسمثم وهو الصمثة ،ويف ةمثة
اٞتبعة ابل ديد اليت بعد مص أهم الفرائض ،لعظم فضلها ،وأت يد الشارع عليها.
أسباب اختيار ادلوضوع :األسثاب اليت دع ٍت لل ا ة يف ه ا ا١توضوع :

ٔ -اجة عبوم ال اس لل ا ة يف ه ه ا١تذألة ا ة مفصلة بلم ّتبيع أطرافها صوةا عد جائ ة روان.
لدراسة م عبقة هادئة

ٕ -ثرة الف اوى والقرارات وا١تقاطع ا١تذمثلة واٞتدل يف ه ه القضية ٦تا يدعو الثا
عيدا عص ضمثيج الذا ة.
ً
ٍ
اب يف ه ه ا١تذألة جيبع ه ه اآلراء وقائليها وأدل ها وما يرد عليها مص م اقشة،
ٖ -بزويد ا١ت ثة اتسمثمية
ليذهل على الثا ثُت ات١تام هب ه ا١تذألة.
أىداؼ البح  :يهدف الث

إىل:

 يان روط ة ة ةمثة اٞتبعة. يان م برك ةمثة اٞتبعة للع ر.-بفصيل القول يف

م ةمثة اٞتبعة يف الثيوت و يان الراجح يف علك.

الدراسات السابقةٖ :تدث الفقهاء ا١ت قدمون عص روط ة ة ةمثة اٞتبعة ،وةمثة اٞتبعة يف الثيوت دا لة
يف ه ه الشروط وإن مل ي صوا عليها ،ل ها يف عض ا١ت اهب ٖت اج إىل أتمل ،وإمعان نظر ،و ثرت القرارات

سعرا أو سعريص ،وأوسعها الثيان
والف اوى ا١تعاةرة يف يان م ةمثة اٞتبعة يف الثيوت ،وأ ثرها ال ب مثاوز ً
ا٠ت امن للدورة العارئة الثمث ُت للبمثلس األورويب لإلف اء والث وث ،يف الفًتة مص ٔ إىل ٗ عثان ٔٗٗٔه،
ف وى (٘ )ٖٓ/ةمثة اٞتبعة يف الثيوت ،فقد ع روا سثعة أدلة على ا١ت ع مص ةمثة اٞتبعة يف الثيوت.
ومل أجد  -ذب اطمثعن – مص ب يف ه ه ا١تذألة وٚتع فيها أقوال ا١ت قدمُت وا١تعاةريص ،غَت ْت ٍ ع وان
" :مشروعية ةمثة اٞتبعة يف الثيوت وا١ت ازل إعا ععلت اٞتبع وأغلقت ا١تذاجد" ،أتليف :أيب عثدالرٛتص
ا ياره يف رائط اٞتبعة دون يان ا٠تمثف وي ر قول عامل يؤيد ه ا
األ ري ،وقد ع ر يف داية الث
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مشوح العنزي
د .مرضي بن ّ

اال يار ،و انقش األدلة اليت ع رها الثيان ا٠ت امن للدورة العارئة الثمث ُت للبمثلس األورويب لإلف اء والث وث،
دليمث على ا١ت ع.
و لص إىل القول ٔتشروعية ةمثة اٞتبعة يف الثيوت إعا اج بع مث ة أو أ ثر؛ ألن مل جيد ً
قاةر يف ال فصيل يف ع ر رائط ة ة ةمثة اٞتبعة ،ويف ع ر ا٠تمثف وأقوال األئبة ا١ت قدمُت
وه ا الث
والفقهاء ا١تعاةريص يف ةمثة اٞتبعة يف الثيوت ،و لك مل ي ر األدلة األ رى اليت ع رها غَت أة اب اجمللس
األورويب.
ه ا ما وجدب يف ه ه ا١تذألة ،وهن ٖت اج إىل ْت ٍ
ٍ
مقارن ُت أقوال الفقهاء ا١ت قدمُت وا١تعاةريص ،وٚتع
أطراف القضية مص ٚتيع نوا يها ،ومل مشلها ،وه ا ما أ اول فعل وفيق هللا وعون .
منهج البح  :يف الث

سأع بد على ا١ت هج االس قرائن ٞتبع األقوال يف ا١تذألة ،وٚتيع أدل ها ،وا١ت هج

ا١تقارن ُت ه ه األقوال ،وسأع بد على ا١ت هج ال قدي فيبا نذث عض الثا ثُت لألئبة ا١ت قدمُت يف ه ه
ا١تذألة.
إجراءات البح  :سرت يف ه ا الث
ٔ-
ٕ-

ٖ-

ٗ-

على ا٠تعوات ال الية:

أقوم عزو اآلايت يف ا١تنت إىل مواضعها مص القرآن ال رمي ر اسم الذورة ،ورقم اآلية.
أقوم خريج األ ادي واآلاثر اليت أوردها ،ر ا١تصدر ال ي ورد في اٟتدي  ،واسم ال اب،
والثاب ،و رقم اٟتدي  ،فإن انت يف الص ي ُت أو أ دمها فأ فن لك ،وإن مل ب ص يف
الص ي ُت فإين أع ر م أهل الفص عليها.
٤تررا ٤تل ال زاع و أع ر أقوال الفقهاء فيها ،و أن قل إىل إيراد األدلة ،وما يرد عليها مص
أع ر ا١تذألة ً
م اقشات ،وما جياب على ا١ت اقشة ،فإن انت ا١ت اقشة واتجا ة مٍت أقول :ي اقش ،وجياب ،وإن انت
مص غَتي أقول :نوقش ،وأجيب ،و أ ُت القول الراجح  -ذب ما ظهر يل-مع ع ر سثب الًتجيح.
ٓتا٘تة ٠تصت فيها أهم ال ائج اليت بوةلت إليها.

بت الث

خطة البح  :ب ون عة الث

مص ٘تهيد ومث ثُت:

٘تهيد ،وفي معلثان:

ادلطلب األول :ال عريف ٔتصعل ات الع وان.
ادلطلب الثاين:

م ةمثة اٞتبعة.
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ادلبح األول :األةول اليت يثٌت عليها اٟت م يف ةمثة اٞتبعة يف الثيوت ،وفي أر عة معالب:
ادلطلب األول :الذلعان واتعن العام.
ادلطلب الثاين :بعدد اٞتبعة يف الثلد الوا د.
ادلطلب الثال  :العدد ال ي ب عقد اٞتبعة.
ادلطلب الرابع :ا ًتاط ا١تذمثد.
ادلبح الثاين :برك الذعن لصمثة اٞتبعة للع ر ،وةمث ا يف الثيوت ،وفي معلثان:
ادلطلب األول :برك الذعن لصمثة اٞتبعة للع ر.
ادلطلب الثاين :ةمثة اٞتبعة يف الثيوت.
خادتة؛ وفيها أهم ال ائج.
عبا في مص نقص
و عد؛ فأسأل هللا ال ي أ رمٍت ا ة ه ا الث
أن ي ب ل القثول والرب ة ،وأن ي مثاوز َّ
أو عأ ،إن جواد رمي ،وةلى هللا وسلم على نثي ا دمحم.
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د .مرضي بن ّ

ادلطلب األول :التعريف مبصطلحات العنوان

مص ا١تصعل ات الثمث ة :الصمثة ،واٞتبعة ،والثيوت ،و ن يفهم الع وان ال د مص بعريف
ي ون ع وان الث
ه ه ا١تصعل ات ل على دة.
َّ

فالصمثة لغة :الدعاء  ،وم قول بعاىل ﴿ :وَص ِّن َعو ۡي ِّه ۡىَۖۡإ ِّ َّن َصو ٰوتك َسكٌَ َل ُه َۡى﴾[ال و ة ،]ٖٔٓ:أَي:
(ٕ)

(ٖ)

أدع َ٢تُم .
(ٗ)
عرفها ٚتهور الفقهاء أبهنا" :األقوال واألفعال ا١تخصوةة ا١تف ة ابل ثَت ا١تخ بة ابل ذليم" .
واةعمث ً ا ّ
وعُرفت أبهنا" :األر ان ا١تعهودة واألفعال ا١تخصوةة"(٘).
وعرفها عض الفقهاء أبهنا" :أقوال وأفعال ٥تصوةة مف ة ابل ثَت ٥ت بة ابل ذليم شرائط ٥تصوةة"(.)ٙ

وا ًتط عضهم ع ر ال ية أو ال عثد يف ال عريف فعرفها أبهنا" :أقوال وأفعال مف ة ابل ثَت ٥ت بة ابل ذليم مع
()ٛ
ٍ
ال ية شرائط ٥تصوةة"( ،)ٚأو" :ال عثُّد ََّّلل بعاىل أبقو ٍال و ٍ
معلومة ،مف ة ابلَّ ثَت٥ ،ت َبة ابلَّذليم" .
أفعال
يف للصمثة هو ال عريف األول ال ي علي ٚتهور الفقهاء ،فهو ٍ
وأجود بعر ٍ
اف يف يان ماهية الصمثة ،وال
اجة ل ر لفظة الشرائط ا١تخصوةة ،أو ع ر عض الشرائط ال عثد وال ية يف ال عريف؛ ف ل ٍ
عبل ال ي م إال
ٍ
اتم دون ع رها ،فبص قام فعل ه ه
شروط ،وان فاء موانع ،وه ه ٢تا بعلق يف قثول العبل ،أما ال عريف فهو ٌ
ٍ
األقوال واألفعال ا١تخصوةة ،مص ٍ
وسمثود وقراءةٍ ،ا١تف ة ابل ثَت ا١تخ بة ابل ذليم ،فإن ي عثق
وع
قيام ور ٍ

علي ال عريف أبن ةلّى ىت لو ان ه اك لل يف رط ،ف ون ةمثب مقثولة أو غَت مقثولة ه ا أمر آ ر ال
(ٕ) انظر :الص اح ،للفارايب ٕٕٗٓ/ٙ؛ ٣تبل اللغة ،ال ص فارس ٔ.ٖ٘ٛ/
(ٖ) انظر :غريب اٟتدي  ،ال ص ق يثة ٔ.ٔٙٚ /
(ٗ) انظر :أسهل ا١تدارك ،لل ش اوي ٔٔ٘ٔ/؛ ٖتفة ا﵀ اج ،للهي بن ٔٗٔ٘/؛ الروض ا١تر ع ،للثهويت ،صٓ.ٙ
(٘) الث اية ،للعيٍت ٕ.ٗ/
( )ٙهناية ا﵀ اج ،للرملن ٔ.ٖٜ٘/
( )ٚمواهب اٞتليل ،لل عاب ٔ.ٖٚٚ/
( )ٛا١تب ع ،ال ص عثيبُت ٕ.٘/
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ٍ
اجة ،و لبا ان ال عريف أقصر مع
بعويل دون
بفصيمث
عمثقة ل ابل عريف ،ف ر الشرائط يف ال عريف ٚتل ًة أو
ً
ٌ
مانعا فهو أجود.
ون
جامعا ً
ً
وأما اٞتبعة لغة :فهو اسم ل ٍ
يوم مص أايم األسثوع ،وهو ضم ا١تيم وإس اهنا وف ها :اٞتُ ُب َعة ،واٞتُ ْب َعة ،واٞتُ َب َعة،
ً
ٌ

وٚتَعٝ ،تن لك الج باع ال اس في
واألةل فيها ال خفيف ٚتُْعةُ ،
وجيبع على ُٚتُعات ُ
(ٓٔ)
آدم ُٚتع في  ،وهللا أعلم.

()ٜ

 ،وقيل :ألن لق

وال خيرج ا١تعٌت االةعمث ن عص ا١تعٌت اللغوي.
(ٕٔ)
(ٔٔ)
وأما الثيوت لغةً :فهن ٚتَْع ـي ٍ
ت ،وهو معروف  ،وأةل مأوى اتنذان  ،قال ا ص فارس" :الثاء والياء
َْ
(ٗٔ)
(ٖٔ)
أةل وا ٌد ،وهو ا١تأوى وا١تآب و٣تبع الشبل"  ،وجيبع على يوت وأ يات  ،ل ص الثيوت
وال اء ٌ
اب١تذ ص أ ص واأل يات ابلشعر أ ص

(٘ٔ)

.

وال خيرج ا١تعٌت االةعمث ن عص ا١تعٌت اللغوي.
و عد بعريف ه ه ا١تصعل ات الثمثث يظهر ل ا جليًا ا١تراد ع وان الث  ،وهو أداء ةمثة اٞتبعة هبيئ ها
وةف ها ا١تخصوةة يف الثيوت ا١تعروفة اليت أيوي إليها أهلها وجي بعون فيها.

( )ٜانظر :لذان العرب ،ال ص م ظور ٘ٛ/ٛ؛ ٖترير ألفاظ ال ثي  ،لل ووي ،صٗ.ٛ
(ٓٔ) انظر :ف ح الثاري ،ال ص مثر ٕ.ٖٖ٘ /
(ٔٔ) انظر :الص اح ،للفارايب ٕٔٗٗ/؛ ٣تبل اللغة ،ال ص فارس ،صٖٜٔ؛ لذان العرب ،ال ص م ظور ٕ.ٔٗ/
(ٕٔ) انظر :ال وقيف على مهبات ال عاريف ،لل دادي ،ص.ٛٙ
(ٖٔ) معمثم مقاييس اللغة ،ال ص فارس ٔ.ٖٕٗ/
(ٗٔ) انظرٚ :تهرة اللغة ،لألزدي ٕٔٓٔٙ/؛ الص اح ،للفارايب ٔ.ٕٗٗ/
(٘ٔ) انظر :ال وقيف على مهبات ال عاريف ،لل دادي ،ص.ٛٙ
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ٖٜٗٔ

مشوح العنزي
د .مرضي بن ّ

ادلطلب الثاين:حكم صالة اجلمعة

أٚتع العلباء على أن ةمثة اٞتبعة فرض ع ٍ
ُت على األ رار الثالغُت ا١تقيبُت ال ي ال ع ر ٢تم ،قال ا ص
ا١ت ر" :وأٚتعوا على أن اٞتبعة واجثة على األ رار الثالغُت ا١تقيبُت ال ي ال ع ر ٢تم"( ،)ٔٙوقد نقل اتٚتاع
على وجوب ةمثة اٞتبعة عليهم غَت وا ٍد مص العلباء ويف ل م ٍ
هب مص ا١ت اهب الفقهية( ،)ٔٚواس دلوا على
ُ
علك أبدلة ،م ها:

ُّ َّ
ۡ َّ
اَٱَّلِّيٌ َءايَُ ٓواَ َإذاٍَُودِّي َل َّ
َٱۡل ًُعةَِّف ۡ
ِّوصو ٰوة َِّيٌَِّي ۡو ِّم ۡ ُ
الدليل األول :قول هللا بعاىلَٰٓ ﴿ :
ٱسع ۡوا َإ ِّ َٰل َذِّلرِّ َٱَّلل َِّ
يأيه
ِّ
ُ
ُ ۡ ۡ ٰ ُ ۡ ۡ َّ ُ
ك ۡىَإِّنَلَتُ ۡىَت ۡعو ًُونَ﴾[اٞتبعة.]ٜ:
وذرواَٱۡلي َۚعَذه ِّكىَخۡيَه

وجو الداللة من اآلية :ما قال ا ص قدامة" :فأمر ابلذعن ،ويق ضن األمر الوجوب ،وال جيب الذعن ّإال إىل
الواجب .وهنى عص الثيع؛ لئمث يش غل ع ها ،فلو مل ب ص واجثة ١تا هنى عص الثيع مص أجلها"(.)ٔٛ
الدليل الثاين :عص أيب هريرة  ،أن ٝتع رسول هللا  يقولََْ « :نن ِ
السابُِقو َن يػوم ِ
القيَ َام ِة ،بَػ ْي َد
اآلخ ُرو َن َّ
َْ َ
ُ
الكت ِ ِ
اَّلل ،فَالنَّاس لَنَا فِيوِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اب م ْن قَػ ْبلنَاُُ ،ثَّ َى َذا يَػ ْوُم ُه ُم الَّذي فُ ِر َ
أَنػَّ ُه ْم أُوتُوا َ َ
ض َعلَْي ِه ْم ،فَا ْختَػلَ ُفوا فيو ،فَػ َه َد َاَن َُّ
ُ
َّص َارى بَػ ْع َد غَ ٍد»(.)ٜٔ
تَػبَ ٌع اليَػ ُه ُ
ود غَ ًداَ ،والن َ

( )ٔٙاتٚتاع ،ال ص ا١ت ر ،صٓٗ.
( )ٔٚانظر :دائع الص ائع ،لل اساين ٔ ،ٕ٘ٙ/ا ية العدوي على رح فاية العالب ٔ ،ٖٙٛ/هناية ا١تعلب ،للمثويٍت
ٕ ،ٗٚٚ/ا١تغٍت ،ال ص قدامة ٕ . ٕٔٛ/الف يف علك عض العلباء فقال عضهم أبهنا فرض فاية ،وقال عضهم أبهنا
مثف اع ،قال أ و الثقاء الشافعن" :أما وهنا فرض عُت فثاتٚتاع ،و عض األة اب فقال :إهنا
س ة ،ل
فرض فاية" ،وقال ا ص ر د اٟتفيد" :وعص مالك رواية اعة أهنا س ة" ،وقد رأى الشو اين أهنا فرض فاية و رجع عص
قول  ،فقد قال  ":ت أرى وجوهبا على ال فاية ،و برجح ع دي أهنا مص فروض األعيان" .انظر :ال مثم الوهاج ،أليب
الثقاء الشافعن ٕ ،ٗٗ٘/داية اجمل هد ،ال ص ر د ٔ ،ٔٙٚ/و ل الغبام ،للشو اين ٔ.ٖٖٗ/
( )ٔٛا١تغٍت ،ال ص قدامة ٕ.ٕٔٛ/
( )ٜٔرواه الثخاري ،اب اٞتبعة ،ابب فرض اٞتبعة ،رقم  ،ٛٚٙواللفظ ل ؛ ومذلم ،اب اٞتبعة ،ابب هداية ه ه األمة
ليوم اٞتبعة ،رقم ٘٘.ٛ
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صالة اجلمعة يف البيوت

وجػػو الداللػػة مػػن احلػػدي  :أن يف اٟتــدي داللــة علــى وجــوب اٞتبعــة(ٕٓ)؛ "لقولـ  :فــرض علــيهم فهــداان هللا لـ ،
فإن ال قدير :فرض عليهم وعلي ا ،فضلوا وهدي ا"(ٕٔ).

ادلبح األول :األصول اليت يبىن عليها احلكم يف صالة اجلمعة يف البيوت

ادلطلب األول :السلطان واإلذن العام
ا لف الفقهاء يف

م ا ًتاط الذلعان و اتعن العام(ٕٕ) تقامة ةمثة اٞتبعة على قولُت:

القول األول :أن يشًتط الذلعان أو إعن تقامة ةمثة اٞتبعة ،وهو م هب اٟت فية(ٖٕ) ،ورواية ع د

اٟت ا لة(ٕٗ).

القول الثاين  :أن ال يشًتط الذلعان أو إعن تقامة ةمثة اٞتبعة ،وهو م هب ا١تال ية(ٕ٘) ،والشافعية(،)ٕٙ

واٟت ا لة( ،)ٕٚوالظاهرية(.)ٕٛ
أدلة القول األول:

َّ
ۡ
َٱَّلِّيٌ َءايَُ ٓوا َإذا ٍَُودِّي َل َّ
َٱۡل ًُعةِّ َف ۡ
ِّوصو ٰوة ِّ َيٌِّ َي ۡو ِّم ۡ ُ
الدليل األول :قول هللا بعاىل ﴿ َٰٓ
ٱسع ۡوا َإ ِّ َٰل َذِّلرَِّ
يأ ُّيها
ِّ
َّ
ٱَّلل ِّ﴾[اٞتبعة.]ٜ:
َ
(ٕٓ) انظر :رح ال ووي على مذلم .ٖٔٗ/ٙ
(ٕٔ) ف ح الثاري ،ال ص مثر ٕ.ٖ٘ٙ/
عاما؛ أبن ال دي ع أ ًدا ٦تص بصح م اٞتبعة عص د ول ا١توضع ال ي بصلى في "
(ٕٕ) اتعن العام" :أن أيعن لل اس ً
إعان ً
ا ية ا ص عا ديص ٕ.ٔ٘ٔ/
(ٖٕ) انظر :ا١تثذوط ،للذر ذن ٕٕ٘ ،ٕٖ/؛ دائع الص ائع ،لل اساين ٔ ،ٕٙٔ/ا ية ا ص عا ديص ٕ.ٔ٘ٔ/
(ٕٗ) انظر :اتنصاف ،للبرداوي ٕ.ٖٜٛ/
(ٕ٘) انظر :ال اج وات ليل ،للبواق ٕٖ٘ٗ/؛ الشرح الصغَت ،للدردير ٔ.ٜٗ٘/
( )ٕٙانظر :اجملبوع ،لل ووي ٜٗ٘ٓ/؛ روضة العالثُت ،لل ووي ٕ.ٔٓ/
( )ٕٚانظر :اتنصاف ،للبرداوي ٕٖٜٛ/؛ م هى اترادات ،ال ص ال مثار ٔ.ٖ٘ٔ/
( )ٕٛانظر :ا﵀لى ،ال ص زم ٖ.ٕٕ٘/
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ٕٖٔٗ

مشوح العنزي
د .مرضي بن ّ

وجو الداللة من اآلية :أن هللا بعاىل رع ال داء لصمثة اٞتبعة ،وال داء لمث هار ،والدعوة ابٟتضور ،فإن مل
يؤعن ٢تم ،فهو خيالف دعو م(.)ٕٜ

يناقش  :أبن ه ا يقال يف ٚتيع الصلوات ،وليس يف وج الداللة ما يدل على عمثن الصمثة ال عدم اتعن
أيضا  -على اتعمثم د ول الوقت ١تص أراد
ابٟتضور ،فال داء ال يق صر على الدعوة لل ضور ،ل يدل ً -
الصمثة ،با جاء عص عثد هللا ص عثاس  ،أن قال ١تؤعن يف ٍ
يوم مع ٍَت" :إعا قلت :أ هد أن ال إل َّإال هللا،
أ هد َّ
٤تبدا رسول هللا ،فمث بقلَّ :ن على الصمثة ،قل« :ةلُّوا يف يوب م» ،قال :ف أن ال اس اس روا
أن ً
عاك ،فقال« :أبعمثثون مص عا ،قد فعل عا مص هو ٌَت مٍتَّ ،
إن اٞتبعة عزمةٌ ،وإين رهت أن أ رج م ف بشوا
الد ْ ِ
يف العُت و َّ
ض»"(ٖٓ) ،فه ا ال داء لإلعمثم وقت الصمثة ،وليس للذعن ٢تا.
الدليل الثاين :أن ال يب  - -قال« :أربع إىل الوالة...وعد من مجلتها اجلمعة»(ٖٔ).

وجو الداللة من احلدي  :أن ال يب  نص على أن اٞتبعة إىل الوايل فهو يقوم هبا.
نوقش :أبن ه ا ال يثثت عص ال يب  ،وال أةل ل  ،وقد ضعف عض علباء اٟت فية ،قال ا ص أيب العز اٟت فن:

"ه ا دي م ر ،وإمنا يروى مص مثم اٟتذص الثصري وغَته"(ٕٖ) ،ل ان قد عض علباء اٟت فية ة يعهم
اَّللُ  :-فانظر إىل ه ا ال قصَت مص هؤالء ،يف س وا عص ٖترير اٟتدي ال ي
ه ا ،فقد "قال األ بل َ -رِٛتَ ُ َّ
( )ٕٜانظر :ف ح القدير ،ال ص ا٢تبام ٕ٘ٓ/؛ ا ية ا ص عا ديص ٕ.ٔ٘ٔ/
(ٖٓ) رواه الثخاري ،اب اٞتبعة ،ابب الر صة إن مل حيضر اٞتبعة يف ا١تعر ،رقمٜٓٔ :؛ ومذلم ،اب ةمثة ا١تذافريص
وقصرها ،ابب الصمثة يف الر ال يف ا١تعر ،رقم.ٜٜٙ :
مرفوعا إىل ال يب  ،وغالثهم رووه موقوفًا على ا ص عبر  ،قال
(ٖٔ) ه ا اٟتدي م ور يف ب اٟت فية ،فقد رواه عضهم ً
الزيلعن" :قلت :غريب ،ورفع ةا ب ا٢تداية با رفع ا١تص ف ،وهو يف غالب ب الفق موقوف على ا ص عبر" ،ومل
فوعا إىل ال يب  يف أي مص ب اٟتدي  ،وال موقوفًا على أ ٍد مص ة ا  ،وروى ا ص أيب يثة عص ععاء
أجده مر ً
ا٠تراساين ،قال« :إىل الذلعان الز اة ،واٞتبعة ،واٟتدود» ،وزاد عص ا ص ٤تَتيز« :والفنء» .انظرٗ :تريج أ ادي
ال شاف ،للزيلعن ٕٗ٘/؛ مص ف ا ص أيب يثة ،اب اٟتدود ،ابب :مص قال :اٟتدود إىل اتمام ،رقم،ٕٖٜٛٗ :
ٓٗٗ.ٕٛ
(ٕٖ) ال ثي على مش مثت ا٢تداية ،ال ص أيب العز ٗ .ٖٔٗ/وانظر :نصب الراية ،للزيلعن ٖ.ٖٕٙ/
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صالة اجلمعة يف البيوت

ع ره ا١تص ف مص غَت أةل ،وا٠تصم ال ي حي ج ١ت هث ابأل ادي
ليس ل أةل"(ٖٖ).

الص ي ة هل يرضى هب ا اٟتدي

ال ي

الدليل الثال  :أن لو مل يشًتط الذلعان ألدى إىل الف ة؛ فصمثة اٞتبعة بؤدى ّتب ٍع عظي ٍم ،في ذارع إليها
عض ال يص حيثون الرائسة ١تا يف ال قدم على اٞتبوع مص الشرف وا١ت انة ،فيقع ي هم ا٠تمثف ففوض علك إىل

(ٖٗ)
مأمورا أبن يصلن اٞتبعة أبهل ا١تصر فإن موضع إقامة اٞتبعة
الذلعان
ان
وإعا
،
الذلعان ليقعع دا ر الف ة
ً
في ا١تصر ،وإعا مل يف ح ابب قصره ومل أيعن لل اس ابلد ول مل ي ص مصليًا أبهل ا١تصر(ٖ٘).

يناقش من وجوه :الوجو ألول :أن ه ا افًتاض ،واأل ام ال بقوم على االفًتاضات ،ولو عددان اٞتبع يف
ال اريخ والفنت اليت وقعت ألجل ال افس على ا٠تعا ة ل انت اندرة مقارنة اريخ اٞتبعة العويل ،واأل ام بثٌت
على األغلب ال ال ادر.
الوجو الثاين  :األةل أن ي قدم مص قدم الشرع ،األقرأ فإن مل ي ص فاألعلم ابلذ ة ،با هو يف الصلوات
ا٠تبس ،فإن وقعت ف ةٌ بد ل اتمام ٟتلها دون أن ي ون رطًا مص األةل.
الوجو الثال  :ما يقال يف ةمثة اٞتبعة يقال يف الصلوات ا٠تبس ،فإمامة ال اس رف وم انة يف اٞتبعة
والصلوات ا٠تبس ،ومع علك مل بشًتطوا ٢تا الذلعان أو اتعن العام.

الدليل الرابع :أهنا بذبى ٚتعة الج باع اٞتباعات فيها فاق ضى أن ب ون اٞتباعات لها مأعونُت ابٟتضور

ٖتقي ًقا ١تعٌت االسم(.)ٖٙ

يناقش :أبن االسم ي قق وجود اٞتباعة اليت ب عقد هبم ةمثة اٞتبعة ،وال عمثقة ابتعن العام ل قق ه ا

االسم.

(ٖٖ) الث اية رح ا٢تداية ،للعيٍت .ٕٛٓ/ٙ
(ٖٗ) انظر :دائع الص ائع ،لل اساين ٔ.ٕٙٔ/
(ٖ٘) انظر :ا١تثذوط ،للذر ذن ٕ.ٕ٘/
( )ٖٙانظر :ا ية ا ص عا ديص ٕ.ٔ٘ٔ/
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ٖٕٖٗ

مشوح العنزي
د .مرضي بن ّ

أدلة القول الثاين:

ُّ َّ
اَٱَّلِّيٌ َءايَُ ٓوا َإذاٍَُودِّي َل َّ
َٱۡل ًُعةَِّف ۡ
ِّوصو ٰوة َِّيٌَِّي ۡو ِّم ۡ ُ
الدليل األول :قول هللا بعاىلَٰٓ ﴿ :
ٱسع ۡوا َإ ِّ َٰلَ
يأي ه
ِّ
ۡ َّ
َٱَّلل ِّ﴾[اٞتبعة.]ٜ:
ذِّلرِّ َ
وجو الداللة من اآلية  :أن هللا أمر ابلذعن إىل ةمثة اٞتبعة إعا نودي ٢تا ،ومل يشًتط إعن الذلعان ،أو اتعن
العام(.)ٖٚ

الدليل الثاين :عص عثيد هللا ص عدي ص يار ،أن د ل على عثبان ص عفان  - ،وهو ٤تصور  -فقال:
"إنك إمام ٍ
َّاس،
عامة ،ونزل ك ما نرى ،ويصلن ل ا إمام ف ة ،ون رج؟ فقالَّ « :
الصالَةُ أ ْ
َح َس ُن َما يَػ ْع َم ُل الن ُ
فَِإذَا أَحسن النَّاس ،فَأ ِ
اجتَنِ ْ ِ
اءتَػ ُه ْم»(.)ٖٛ
َساءُوا فَ ْ
ْ ََ ُ ْ
َحس ْن َم َع ُه ْمَ ،وإِذَا أ َ
ب إ َس َ

وجو الداللة من األثر :أن الص ا ة ا١توجوديص زمص عثبان  انوا يصلون اٞتبع واٞتباعات دون إعن اتمام

عثبان  ،فلم ي ره أ د ،وةوب علك عثبان  وأمر ابلصمثة معهم(.)ٖٜ

الدليل الثال  :القياس على سائر الصلوات؛ ف با أن الذلعان واتعن العام ليذا مص روط وجوب الصلوات
ف لك مها ليذا شرطُت يف ةمثة اٞتبعة(ٓٗ).

الدليل الرابع :أن اٞتبعة مص فرائض األعيان ،فلم يشًتط ٢تا إعن اتمام ،الظهر(ٔٗ).
الدليل اخلامس :اتٚتاع العبلن ،فإن ال اس يقيبون اٞتبعات يف القرى وا١تدن على مر ال اريخ مص غَت اس ئ ان

أ د(ٕٗ).

الرتجيح :عد عرض القولُت وأدل هبا ،بثُت يل  -وهللا أعلم  -أن الراجح هو القول الثاين؛ لقوة أدل  ،ولضعف
( )ٖٚانظر :ات راف على ن ت مذائل ا٠تمثف ،للثغدادي ٔ.ٖٕٓ/
( )ٖٛرواه الثخاري ،أ واب ةمثة اٞتباعة واتمامة ،اب ابب إِمامة ا١ت ْفُ ِ
ون وا١تث دع ،رقم.ٜٙ٘ :
( )ٖٜانظر :ا١تغٍت ،ال ص قدامة ٕ.ٕٗ٘/
(ٓٗ) انظر :ا١تعونة على م هب عامل ا١تدي ة ،للثغدادي ،صٖ٘ٓ؛ ا١تغٍت ،ال ص قدامة ٕ.ٕٗ٘/
(ٔٗ) انظر :ا١تغٍت ،ال ص قدامة ٕ.ٕٗ٘/
(ٕٗ) انظر :ا١تغٍت ،ال ص قدامة ٕ.ٕٗ٘/
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٣تلة العلوم الشرعية
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صالة اجلمعة يف البيوت

أدلة القول األول أمام ما ورد عليها مص م اقشة ،فاٞتبعة ال ٗت لف عص الصلوات ا٠تبس يف عدم ا ًتاط
نصوص ة ي ةٌ ةرحيةٌ يف ا ًتاطهبا
الذلعان أو اتعن العام ،ولو ان ه ان الشرطان موجوديص ألبت
ٌ
ل علقهبا ٍ
فرض عظيم يهم ا١تذلبُت أٚتعُت.

ادلطلب الثاين :تعدد اجلمعة يف البلد الواحد

ابفق الفقهاء على جواز بعدد اٞتبعة لل اجة ،وجود هن ٍر يفصل ُت أطراف الثلد ،والثعد أبن ب ون الثلدة
ثَتًة يشق اج باعهم يف موض ٍع وا ٍد ،وضيق اٞتامع عليهم ،و شية دوث الف ة ي هم(ٖٗ).
وا لفوا يف

ٍ
اجة على قولُت:
م بعدد اٞتبعة يف الثلد الوا د مص غَت

القول األول :أن جيوز بعدد اٞتبعة يف الثلد الوا د معل ًقا .وهو م هب اٟت فية(ٗٗ) ،الظاهرية(٘ٗ) ،ورواية ع د
اٟت ا لة(.)ٗٙ

القول الثاين :أن ال جيوز بعدد اٞتبعة يف الثلد الوا د .وهو م هب ا١تال ية( ،)ٗٚوالشافعية( ،)ٗٛواٟت ا لة(،)ٜٗ

(ٖٗ) انظر :ا١تثذوط ،للذر ذن ٕٕٔٓ/؛ الفوا الدواين ،لل فراوي ٕٔٙٓ/؛ ا ية الصاوي٘ٓٓ/ٔ ،؛ روضة العالثُت،
لل ووي ٕ٘ /؛ أسٌت ا١تعالب ،لألنصاري ٕٔٗٛ/؛ ا١تغٍت ،ال ص قدامة ٕ ،ٕٗٛ/شاف الق اع ،للثهويت ٕ .ٖٜ/قال
إٚتاعا" ا١تغٍت ٕ.ٕٗٛ/
ا ص قدامة" :و١تا دعت اٟتاجة إىل علك يف األمصار ةليت يف أما ص ،ومل ي ر ،فصار ً
(ٗٗ) انظر :ا١تثذوط ،للذر ذن ٕٕٔٓ/؛ ا ية ا ص عا ديص ٕ .ٔٗٗ/ع ر عض الثا ثُت أن ا١ت هب ع د اٟت فية عدم
جواز بعدد اٞتبعة ،وه ا خيالف ما ع د اٟت فية ،قال الذر ذن" :فالص يح مص قول أيب يفة ودمحم -رٛتهبا هللا
بعاىل -أن جيوز إقامة اٞتبعة يف مصر وا د يف موضعُت وأ ثر" ،وجاء الدر ا١تخ ار(" :وبؤدى يف مصر وا د ٔتواضع
ثَتة) معل ًقا على ا١ت هب وعلي الف وى" ،وقال ا ص عا ديص" :ا١ت هب اٞتواز معل ًقا"
(٘ٗ) انظر :ا﵀لى ،ال ص زم ٖ.ٕ٘ٚ/
ال
َٛتد َما يدل َعلَْي ِ قَ َ
( )ٗٙانظر :اتنصاف ،للبرداوي ٕ .ٗٓٓ/فثعدما ع ر ا ص مفلح رأي ععاء والظاهرية ،قالَ " :و َعص أ ْ
ِ
ال :ةل" ،و عض اٟت ا لة ٛتل على اٟتاجة ،قال ا١ترداوي:
ة َمثة ْ
اٞتُ ُب َعة ِيف مذمثديص فَـ َق َ
ِيف ِرَوايَة الْبروِزي َوقد ُسئ َل َعص َ
"وع  :جيوز معلقا ،وهو مص ا١تفردات ،وٛتل القاضن على اٟتاجة" ،وأما ع ر ا١ترداوي أن مص ا١تفردات فمث يذلم؛ لذثق
اٟت فية إلي  .انظر :ال ت ،ال ص مفلح ٔٔٗٗ/؛ اتنصاف ،للبرداوي ٕ.ٗٓٓ/
( )ٗٚانظر :ال اج وات ليل ،للبواق ٕٕ٘ٓ/؛ الشرح الصغَت ،للدردير ٔ .٘ٓٓ/ه ا هو ا١ت هب ع د ا١تال ية ل ص قال أ و
ر ال ش اوي (تٖٜٔٚ :هـ)" :ويف عض بقييدات ه ا ا﵀ل لثعض األفاضل أن قال :ورجح ا١ت أ رون جواز بعدد
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٣تلة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد (ٗٔ) ،العدد (٘) ،ص ص ٕٖٔٗ  ( ٖٗٙٓ -رجبٕٗٗٔهـ  /مارسٕٕٔٓم )
مشوح العنزي
د .مرضي بن ّ

ورواية ع د اٟت فية(ٓ٘).
أدلة القول األول:

ُّ َّ
ۡ
َٱَّلِّيٌ َءايَُ ٓوا َإذا ٍَُودِّي َل َّ
َٱۡل ًُعةِّ َف ۡ
ِّوصو ٰوة َِّيٌِّ َي ۡو ِّم ۡ ُ
الدليل األول :قول هللا بعاىلَٰٓ ﴿ :
ٱسع ۡوا َإ ِّ َٰل َذِّلرَِّ
يأيها
ِّ
َّ
ٱَّلل ِّ﴾[اٞتبعة.]ٜ:
َ

وجو الداللة من اآلية :أن هللا أمر ابلذعن إىل ةمثة اٞتبعة إعا نودي ٢تا ،ومل يقل عز وجل :يف موضع وال

(ٔ٘)
ُّ
ًّ
دليل على عدم جواز بعدد
موضعُت وال أقل ،وال أ ثر﴿ ،وياََكن َربك َنسِّيا﴾[مرمي ، ]ٙٗ :وال يوجد ٌ
اٞتبعة(ٕ٘).

الدليل الثاين :عص أيب هريرة  ،أهنم ثوا إىل عبر ،يذألون عص اٞتبعة ،ف بٚ" :تعوا ي

م"(ٖ٘).

م" إاب ة لل مثبيع يف ٚتيع ا١تذاجد(ٗ٘).
وجو الداللة من األثر :أن قول عبر ":ي
يناقش :أبن ال داللة في على بعدد اٞتبعة ،إمنا يدل على إقام ها يف أي م ٍ
ان ،ومل ي عرق في للعدد ،و٢ت ا

وب ا ص أيب يثة ه ا األ ر قول " :مص ان يرى اٞتبعة يف القرى وغَتها"(٘٘) ،فقد ي ون ا١تذ قر ع دهم عدم
جواز بعددها ،وقد ي ون الع س وهو اٞتواز ،ل ص األ ر ال داللة في على أ ٍي مص القولُت.
الدليل الثاين :القياس على ةمثة العيد فهن ةمثة رع ٢تا االج باع وا٠تعثة ،صمثة العيد ،وقد ثت أن عليًا
اٞتبعة وعلي العبل ع دان اب١تغرب ،وهو الصواب إىل آ ر ما قال .اهـ ".أسهل ا١تدارك ٔ.ٖٖٕ/
( )ٗٛانظر :اجملبوع ،لل ووي ٗ ،٘ٛٗ/هناية ا﵀ اج ،للرملن ٕ.ٖٓٔ/
( )ٜٗانظر :ا١تغٍت ،ال ص قدامة ٕٕٗٛ/؛ شاف الق اع ،للثهويت ٕ.ٖٜ/
(ٓ٘) انظر :ا١تثذوط ،للذر ذن ٕٕٔٓ/؛ ف ح القدير ،ال ص ا٢تبام ٕ.ٖ٘/
(ٔ٘) انظر :ا﵀لى ،ال ص زم ٖ.ٕ٘ٛ/
(ٕ٘) انظر :ا ية ا ص عا ديص ٕٔٗ٘/؛ ا﵀لى ،ال ص زم ٖ.ٕ٘ٚ/
(ٖ٘) رواه ا ص أيب يثة يف مص ف  ،اب اٞتبعة ،ابب :مص ان يرى اٞتبعة يف القرى وغَتها ،رقم .٘ٓٙٛ :قال اتمام
أٛتد" :إس اد جيد" .انظر :ا١تغٍت ،ال ص قدامة ٕٕٗٙ/؛ ف ح الثاري ،ال ص رجب ٕ.ٕٗٙ/
(ٗ٘) انظر :ا﵀لى ،ال ص زم ٖ.ٕٜ٘/
(٘٘) مص ف ا ص أيب يثة ٔ.ٗٗٓ/
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٣تلة العلوم الشرعية
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صالة اجلمعة يف البيوت

 ان خيرج يوم العيد إىل ا١تصلى ،ويذ خلف على ضعفة ال اس أاب مذعود الثدري .)٘ٙ(
نوقش :أبن قياس مع الفارق فصمثة العيد بعوع ،وجيوز فعلُها يف الذفر واٟتضر ،م فرقُت و٣ت بعُت ،فله ا جاز

فعلُها يف مذمثديص ،وأ ثر(.)٘ٚ

ويناقش :ما ورد عص علن  أبن فعل ٟتاجة الضعفة وعدم اس عاع هم ا٠تروج لصمثة العيد يف الص راء،
وجواز ال عدد لل اجة جائز ،وهو ارج ٤تل ال زاع.

الدليل الثال  :القياس على سائر الصلوات ا٠تبس أبن جيوز أدائها يف أ ثر مص مذمثد(.)٘ٛ
نوقش :أبن قياس مع الفارق؛ فـ"بععيل ال اس الصمثة يف مذاجدهم يوم اٞتبعة لصمثة اٞتبعة ،واج باعهم يف
ٍ
مذمثد وا ٍد ،أ ُت الثيان أبن اٞتبعة مثف سائر الصلوات"( ،)ٜ٘و ي هبا فروق أ رى أظهر مص أن ب ر فمث
بقاس اٞتبعة على الصلوات ا٠تبس يف علك.

رجا يًِّا الس دعائ بعويل ا١تذافة على أ ثر
الدليل الرابعً :
دفعا لل رج؛ ألن يف إلزام اٖتاد ا١توضع ً
اٟتاضريص(ٓ.)ٙ
يناقش :أبن إعا وجد اٟترج واٟتاجة فيمثوز بعدد اٞتبعة ألجل علك ،وهو ارج ٤تل ال زاع.
الدليل اخلامس :أن هللا بعاىل إمنا افًتض يف القرآن الذعن إىل ةمثة اٞتبعة إعا نودي ٢تا ،ال قثل علك،
أةمث إعا راح إليها يف الوقت ال ي
وابلضرورة أن مص ان على حنو نصف ميل ،أو لثن ميل ال يدرك الصمثة ً
ٍ
أمره هللا بعاىل ابلرواح إليها؛ فصح ضرورةً أن ال د ل ل ٍ
مذمثد جيبعون في إعا را وا إلي يف الوقت
طائفة مص
( )٘ٙانظر :ا١تغٍت ،ال ص قدامة ٕ .ٕٗٛ/واأل ر رواه ا ص أيب يثة يف مص ف  ،اب ةمثة العيديص ،ابب :القوم يصلون يف
ا١تذمثد ،م يصلون؟ ،رقم٘ٛٔٙ ،٘ٛٔ٘ ،٘ٛٔٗ :؛ والثيهقن يف الذ ص ال ربى ،اب ةمثة العيديص ،ابب اتمام
أيمر مص يصلن ضعفة ال اس العيد يف ا١تذمثد ،رقم .ٕٜٙ٘ :قال ال ووي " :دي اس خمثف علن أاب مذعود رواه
يح" اجملبوع ٘.٘/
الشافعن إبس ٍاد ة ٍ
( )٘ٚانظر :ال عليق ال ثَت ،أليب يعلى الفراء ٖ.ٕٜٓ/
( )٘ٛانظر :ال عليق ال ثَت ،أليب يعلى الفراء ٖ.ٕٛٛ/
( )ٜ٘األوسط ،ال ص ا١ت ر ٗ.ٔٔٙ/
(ٓ )ٙانظر :ا ية ا ص عا ديص ٕ.ٔٗ٘/
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ٖٕٗٚ

مشوح العنزي
د .مرضي بن ّ

ال ي أمروا ابلرواح إلي في أدر وا ا٠تعثة والصمثة ،ومص قال غَت ه ا فقد أوجب الرواح ُت ليس و ٍ
اجب ،وه ا
ب اقض وإجياب ما ليس ع دهم واجثًا(ٔ.)ٙ
يناقش من ثالثة أوجو :الوجو األول :إن ان يراد أن ل ل ٍ
طائفة يف عصر الص ا ة  مذمثد جيبعون
في  ،فمث داللة في على علك ،ل انوا يث رون ابلرواح لصمثة اٞتبعة با جاء عص أهل العوايل ،وأهل عي
اٟتليفة .
الوجو الثاين  :أن يقال جيب على الثعيد الرواح إعا ان يذبع ال داء يف الوقت ال ي دي

مص إدراك ةمثة

اٞتبعة ،فبا ال ي م الواجب إال فهو واجب.

ٍ
١تذمثد آ ر ألداء ةمثة اٞتبعة ،وبعدد اٞتبعة لل اجة
عيدا فثبة اجة
الوجو الثال  :أن إعا ان ا١تذمثد ً
جائز ،وهو ارج ٤تل ال زاع.
أدلة القول الثاين:

اَّللِ َ ،وَال ا٠تلفاء مص عده  ،يف أ ثر مص موضع ،وه ا ما علي الذلف
الدليل األول :أن مل يقبها َر ُسول َّ

.)ٕٙ(

نوقش من وجهٌن :الوجو األول :أبن ال يب  وا٠تلفاء مل جيبعوا يف أ ثر مص موض ٍع ألهنم مل حي اجوا إىل جوامع
أ رى ،إضافة إىل أن الص ا ة  انوا أيبون مص أما ص ٍ
عيدة نذثيًا يف عصرهم؛ لوجود ال يب  فاألفئدة
وي لذباع ةوب  ،و ضور عث  ،و هود ٚتع  ،وإن عدت م از٢تم ،وألن ا١تثلغ عص هللا بعاىل ،و ارع
األ ام(ٖ.)ٙ
الوجو الثاين :أن فعل ال يب ٢ تا يف موض ٍع وا ٍد ال يدل على ا١ت ع يف موض ٍع آ ر ،فإعا مل يقع إال علك ل ان

إٚتاعا على جواز ما وقع ،ال على ٖترمي غَته(ٗ.)ٙ
ً

(ٔ )ٙانظر :ا﵀لى ،ال ص زم ٖ.ٕ٘ٛ/
(ٕ )ٙانظر :اجملبوع ،لل ووي ٗ٘ٛٗ/؛ ا ية الدسوقن ٔ.ٖٚٗ/
(ٖ )ٙانظر :ا١تغٍت ،ال ص قدامة ٕ.ٕٗٛ/
(ٗ )ٙانظر :ال عليق ال ثَت ،أليب يعلى الفراء ٖٕٜٕ/؛ ا١تغٍت ،ال ص قدامة ٕ.ٕٗ٘/
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أيضا ،ومل
الوجو الثال  :أن أهل العوايل وأهل عي اٟتليفة انوا يشهدون مع ال يب  اٞتبعة ،وسائر الصلوات ً

دليمث على أن سائر قومهم ال يصلون اٞتباعات يف مذاجدهم ،ومل أيت قط نص أبهنم انوا ال
ي ص علك ً
جيبعون سائر قومهم يف مذاجدهم.
جياب على الوجو الثال  :أبن لو ٚتع سائر قومهم يف مذاجدهم ل قل ولو يف دي ٍ وا ٍد ،با نقل ةمث م

للصلوات ا٠تبس يف مذاجدهم ،فعدم ال قل يف أم ٍر  -أمهية اٞتبعة -ي رر أسثوعيًا يدل على العدم.
الدليل الثاين :أن االق صار على وا دةٍ يفضى إىل ا١تقصود مص إظهار عار االج باع ،وابفاق ال لبة ،وفي

جمثءٌ للصدور ،وه ا مص مقاةد الشريعة(٘.)ٙ

الدليل الثال  :اتٚتاع ،أبن ال جيوز بعدد اٞتبعة لغَت اجة ،قال اتمام أٛتد" :فأما ٚتع ان يف مصر وا ٍد،
فمث أعلم أ ًدا فعل "( ،)ٙٙوقال ا ص قدامة" :فأما مع عدم اٟتاجة فمث جيوز يف أ ثر مص وا ٍد ،وإن صل الغٌت
اب ُت مل ٕتز الثالثة ،و لك ما زاد ،ال نعلم يف ىذا خمال ًفا ،إال أن ععاءً قيل ل  :إن أهل الثصرة ال يذعهم
ا١تذمثد األ رب .قال :ل ل ٍ
قوم مذمث ٌد جيبعون في  ،وجيزئ علك مص ال مثبيع يف ا١تذمثد األ رب"( ،)ٙٚوقال ا ص
ا١ت ر" :وروي عص ععاء قول ال أعلم أ ًدا قال "( ،)ٙٛونقل مثم الذا ق.
يناقش :أبن ال إٚتاع فيها لوجود مثف ععاء ،واتٚتاع ا١ت ور هو

نقمث مص أهل القرون
اية واق ٍع ،وليس ً

دليمث على اٞتواز ،فثإم ان ا١تخالف أن
دليمث على عدم اٞتواز ،وليس ً
ا١تفضلة  ،وعدم ال قل ع هم ليس ً
يقول :أن مل دي ع أ ٌد م هم مص علك ،فمث ي ذب لذا ٍ
قول.
ت ٌ
الرتجيح  :عد عرض القولُت الوارديص يف ا١تذألة ،وأدل هبا ،وما ورد عليها مص م اقشة ،بثُت أن أ ثر األدلة مل
بذلم مص م ٍ
اقشة ،وجو ٍ
اب ،ويظهر يل  -وهللا أعلم –أن جيب أن ي ون اٞتامع وا ًدا ،وال جيوز بعدد اٞتبعة يف

الثلد الوا د لغَت اجة؛ ١تا يف علك مص بفريق اٞتبع ،ومص مقاةد الشريعة يف ةمثة اٞتبعة االج باع ،ل إهنا

(٘ )ٙانظر :ا ية الدسوقن ٖٔٚٗ/؛ أسٌت ا١تعالب ،لألنصاري ٔ.ٕٗٛ/
( )ٙٙال عليق ال ثَت ،أليب يعلى الفراء ٖٕٛٛ/؛ اٞتامع لعلوم اتمام أٛتد .ٗٚٓ /ٙ
( )ٙٚا١تغٍت ،ال ص قدامة ٕ.ٕٗٛ/
( )ٙٛاألوسط ،ال ص ا١ت ر ٗ.ٔٔٙ/
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ٖٕٜٗ

مشوح العنزي
د .مرضي بن ّ

مص أعظم ٣تامع ا١تذلبُت ،يقول ا ص القيم" :ةمثة اٞتبعة اليت هن مص آ د فروض اتسمثم ومص أعظم ٣تامع
ا١تذلبُت ،وهن أعظم مص ل ٣تبع جي بعون في وأفرض سوى ٣تبع عرفة"( ،)ٜٙو١تا يف االج باع مص الًتا ط،
وابفاق ال لبة ،وو دة الصف ،واس شعار ه ه ا١تعاين ل ٚتعة ابج باعهم ،وقد رص ال يب  أ د اٟترص
الضرار؛ ١تا ان هدف ائ بفريق
على االج باع ،وأغلق ل أ واب الفرقة ،وال ازع ،ومص علك هدم ١تذمثد ِّ
ا١تؤم ُت.
قليمث ،ل قد
جامعا يف يهم ،ولو ان عددهم ً
وف ح الثاب يف بعدد اٞتبعة جيعل ل أهل ن يف ون ً
ي وسعون فيف ح أهل اٟتن أ ثر مص جامع با دث يف ث ٍَت مص األ ياء يف لدان ا١تذلبُت يف إ داث
ا١تذاجد للصلوات ا٠تبس ،ف مثد فيها أ ثر مص مذمثد ال بفصل ي ها إال أم ار ،وأدى ه ا إىل بفريق أهل

٥تالف ١تقاةد الشريعة مص
اٟتن ،ف بر الذ ون دون أن جي بعوا ،أو يعلبوا عص جَتاهنم وإ واهنم يئًا ،وه ا
ٌ
مشروعية ةمثة اٞتباعة؛ ل لك ف عدد اٞتبعة جيب ل إعن اتمام(ٓ)ٚ؛ لئمث ي مثعب ال اس يف علك.
واٟت م ه ا يف ون ا١توضع وا ًدا ألداء ةمثة اٞتبعة(ٔ ،)ٚوإعن اتمام للوجوب ،وليس للشرطية؛ فإ عال
اٞتبعة األ رى حي اج إىل ٍ
أةمث م يًا ت عا٢تا.
أةل دي ص االع باد علي  ،ومل أجد ً

( )ٜٙزاد ا١تعاد ،ال ص القيم ٔ.ٖٙ٘-ٖٙٗ/
(ٓ )ٚانظر :إعانة العالثُت ،للدمياطن ٕٚٓ /؛ ا١تب ع ،ال ص عثيبُت ٘ .ٕٙ/واٟت م ه ا للوجوب وليس للشرطية ،فإ عال
(ٔ )ٚانظر :ا١تخ ارات اٞتلية ،للذعدي ،صٜٙ؛ ٣تبوع ف اوى ورسائل العثيبُت  .ٙ٘ /ٔٙقال الذعدي" :ومص قال إن يعيد
قول
قوال ال دليل علي  ،وأوجب ما مل يوجث هللا ،وال رسول ...وه ا القول ال ي يؤمر في ابتعادة ٌ
يف مثل علك ،فقد قال ً
٥تالف لألةول الشرعية مص ل وج " .ا١تخ ارات اٞتلية ،للذعدي ،ص.ٜٙ
ٌ
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ادلطلب الثال  :العدد الذي تنعقد بو اجلمعة

أٚتع الفقهاء على ا ًتاط اٞتباعة لص ة ةمثة اٞتبعة(ٕ ،)ٚوا لفوا يف العدد ال ي ب عقد

ةمثة اٞتبعة

على أقوال ،أ هرها ٜتذة أقوال:

القول األول :أهنا ب عقد أبر عة ،مث ة سوى اتمام .وهو م هب اٟت فية(ٖ ،)ٚورواية ع د اٟت ا لة(ٗ.)ٚ
رجمث .وهو م هب ا١تال ية(٘.)ٚ
القول الثاين :أهنا ب عقد اب ٍت عشر ً

رجمث .وهو م هب الشافعية( ،)ٚٙواٟت ا لة(.)ٚٚ
القول الثال  :أهنا ب عقد أبر عُت ً

القول الرابع :أهنا ب عقد ثمث ة ،ا ان سوى اتمام .وهو قول ع د اٟت فية( ،)ٚٛورواية ع د اٟت ا لة(.)ٜٚ
القول اخلامس :أهنا ب عقد اب ُت ،اتمام ووا د مع  .وهو م هب الظاهرية(ٓ.)ٛ

ۡ
يأ ُّيهاَ َّٱَّلِّيٌَءايَُ ٓوا َإذاٍَُودِّي َل َّ
َٱۡل ًُعةَِّف ۡ
ِّوصو ٰوة َِّيٌَِّي ۡو ِّم ۡ ُ
دليل القول األول ::قول هللا بعاىلَٰٓ ﴿ :
ٱسع ۡوا َإ ِّ َٰل َذِّلرَِّ
ِّ
َّ
ٱَّلل ِّ﴾[اٞتبعة.]ٜ:
َ
إٚتاعا ٦تص يع د فمث بصح فرادى" ،ومل خيالف يف علك ّإال داود
(ٕ )ٚجاء يف هناية ا﵀ اج" :مص الشروط (اٞتباعة) ً
إمام ،وال إىل ٍ
عثة ،وال إىل م ٍ
الظاهري ،قال ا ص عثدالرب" :وقال داود :اٞتبعة ال بف قر إىل و ٍال ،وال ٍ
ان ،وجيوز للب فرد
ع ده أن يصلن ر ع ُت ،وب ون ٚتعةً ،قال :وال يصلن أ ٌد إال ر ع ُت يف وقت الظهر يوم اٞتبعة .وقول داود ه ا
ٍ
مثف قول ٚتيع فقهاء األمصار؛ ألهنم أٚتعوا أهنا ال ب ون إال ٍ
ومجاعة ،وا لفوا يف عدد اٞتباعة يف ا١ت ان
إبمام،
والوايل وا٠تعثة ،وهللا ا١تذ عان" .انظر :هناية ا﵀ اج ،للرملن ٕٖٓٗ/؛ ال بهيد ،ال ص عثدالرب ٓٔ.ٕٚٛ/
(ٖ )ٚانظر :ا١تثذوط ،للذر ذن ٕٕٗ/؛ ا ية ا ص عا ديص ٕ.ٔ٘ٔ/
(ٗ )ٚانظر :اتنصاف ،للبرداوي ٕ.ٖٚٛ/
(٘ )ٚانظر :ال اج وات ليل ،للبواق ٕٕ٘ٗ/؛ الشرح الصغَت ،للدردير ٔ.ٜٗٚ/
( )ٚٙانظر :اجملبوع ،لل ووي ٗ٘ٓ٘/؛ هناية ا﵀ اج ،للرملن ٕ.ٖٓٗ/
( )ٚٚانظر :ا١تغٍت ،ال ص قدامة ٕٕٖٗ/؛ اتنصاف؛ للبرداوي ٕ.ٖٚٛ/
( )ٚٛانظر :ا١تثذوط ،للذر ذن ٕٕٗ/؛ دائع الص ائع ،لل اساين ٔ.ٕٙٛ/
( )ٜٚانظر :ا١تغٍت ،ال ص قدامة ٕٕٖٗ/؛ اتنصاف؛ للبرداوي ٕ.ٖٚٛ/
(ٓ )ٛانظر :ا﵀لى ،ال ص زم ٖ.ٕٗٛ/
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ۡ

َّ
ۡ ۡ
ٰ
َٱَّللَ ِّ﴾
وجو الداللة من اآلية :أن ا٠تعاب ورد لفظ اٞتبع يف ﴿فٱسعواَ﴾ وأقل اٞتبع مث ة ،وقول ﴿ :إَِّلَذِّلرِّ
يذ لزم وجود عا ٍر يذعى إلي  ،وهو اتمام ،فلزم أن جي بع مع اتمام مث ة(ٔ.)ٛ
ۡ ۡ
ٚتعا ،فا١تراد
نوقش من ثالثة أوجو :الوجو األول :أن قول ﴿ :فٱسعواَ﴾ وإن ان ً
ابٟتضور إىل اٞتبعة ،ولو ان وا ًدا(ٕ.)ٛ
الوجو الثاين :أبن ال قديرات ابهبا ال وقيف ،فمث مد ل للرأي فيها ،واألر عة ٖت م ابلرأي فيبا ال مد ل ل في ،

اٞت س ،و٢ت ا يؤمر

ولو ان اٞتبع افيًا في  ،ال فن ابال ُت ،فإن اٞتباعة ب عقد هببا(ٖ .)ٛالوجو الثال  :ليس يف اآلية ما يذ لزم
وجود عا ٍر غَت اال ُت ،فيصح أن ي ون ا١تؤعن واتمام وا ًدا(ٗ.)ٛ
دليل القول الثاين :عص جا ر  ،قال " :ـيـ با َحنص نُ ِ
ِ
ت ِع ٌَت َْٖت ِب ُل طَ َع ًاما ،فَالَْـ َفُوا
َّيب  إِ ْع أَقْـثَـلَ ْ
َْ َ َ ْ ُ َ
صلّن َم َع ال ِّ
ُّ
ً
ِ
ِ
ِ
ت َه ِ ِه اآليَةُِ﴿ :إَوذاَرأو ِّ
اَِتارة َأو َله ًواَانفضواَإ ِّ َ
لهاَ
َّيب  إَِّال ا ْـَا َع َشَر َر ُج ًمث ،فَـَـَزلَ ْ
إلَْيـ َهاُ َ َّىت َما َق َن َم َع ال ِّ
وتركوكَقائ ِّ ًًا﴾[اٞتبعة.)ٛ٘("]ٔٔ :
رجمث هو أقل عدد انعقدت
وجو الداللة من احلدي  :أن اٞتباعة رط لص ة ةمثة اٞتبعة ،واال ا عشر ً
ةمثة اٞتبعة على ما جاء يف ال صوص(.)ٛٙ

قصدا ،فرٔتا يثقى أ ثر ،ورٔتا يثقى أقل ،فمث يصح االس دالل (.)ٛٚ
نوقش :أبن ه ا وقع ابفاقًا فلم ي ص ً

دليل القول الثال  :عص عثد الرٛتص ص عب ص مالك  ،أن سأل أابه عص اس غفاره ألسعد ص زرارة 
(ٔ )ٛانظر :ا ية ا ص عا ديص ٕٔ٘ٔ/؛ ا١تغٍت ،ال ص قدامة ٕ.ٕٗٗ/
(ٕ )ٛانظر :ا١تب ع ،للعثيبُت ٘.ٗٓ/
(ٖ )ٛانظر :ا١تغٍت ،ال ص قدامة ٕ.ٕٗٗ/
(ٗ )ٛانظر :ا يارات الشيخ ا ص ابز الفقهية٠ ،تالد آل امد ٔ.ٜٙٛ/
(٘ )ٛرواه الثخاري ،اب اٞتبعة ،ابب :إعا نفر ال اس عص اتمام يف ةمثة اٞتبعة ،فصمثة اتمام ومص قن جائزة ،رقم:
ُ
ب يف قول بعاىلِ﴿ :إَوذاَرأو ِّ
اَِتارةًَأوَله ًواَانف ُّضواَإِّلهاَوتركوكََقائ ِّ ًًا﴾[اٞتبعة،]ٔٔ :
ٜٖٙ؛ ومذلم ،اب اٞتبعةَ ،اب ٌ
رقم.ٖٛٙ :
( )ٛٙانظر :مواهب اٞتليل ،لل عاب ٕ.ٕٔٙ/
( )ٛٚانظر :ا١تب ع ،ال ص عثيبُت ٘.ٖٜ/
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ِ
ِ ِ
ياضةَ يف نقيع يقال ل :
لبا ٝتع األعان ابٞتبعة ،فقال" :ألن َّأو ُل َمص ٚتع ا يف َهزم الّثيت مص ّرة ٍت َ
ِ
لت :م أن م يومئ ؟ قال :أر عون"(.)ٛٛ
نقيع ا٠تَضبات ،قُ ُ
ُ

وجو الداللة من األثر :ما قال ال ووي" :أٚتعت األمة على ا ًتاط العدد ،واألةل الظهر فمث بصح اٞتبعة إال
عدد ثت في ال وقيف ،وقد ثت جوازها أبر عُت؛ فمث جيوز أبقل م إال ٍ
يح"(.)ٜٛ
دليل ةر ٍ
رعا ،ومل يقل رسول هللا  :إن ال ٕتوز اٞتبعة أبقل
نوقش :أبن ه ا وقع ابفاقًا ،وال يق ضن بعُت علك العدد ً

مص ه ا العدد(ٓ.)ٜ
أدلة القول الرابع:

ِ
َح ُّق ُه ْم
الدليل األولَ :ع ْص أَِيب سعيد ا٠تدري ،قَ َ
َح ُد ُى ْمَ ،وأ َ
ال :قال رسول هللا « : إِذَا َكانُوا ثََالثَةً فَػ ْليَػ ُؤَّم ُه ْم أ َ
ِِب ِْإل َم َام ِة أَقػ َْرُؤ ُى ْم»(ٔ.)ٜ
وجو الداللة من احلدي  :أن  أمر الثمث ة أن يصلوا ٚتاعة ،وه ا عام يف الصلوات لها اٞتبعة
واٞتباعة(ٕ.)ٜ

نوقش :أبن ال مثة ٢تم في  ،فإن مفهوم العدد ه ا غَت مع ٍرب ،ومل يقل رسول هللا  :إن ال ب ون ٚتاعة وال

ٚتعة أبقل مص مث ة ،وقد ورد إقامة اٞتباعة اب ُت(ٖ.)ٜ
الدليل الثاين :أن ما دون الثمثث ليس ّتب ٍع م ٍ
فق علي ؛ فإن أهل اللغة فصلوا ُت ال ث ية واٞتبع ،فا١تثٌت وإن

( )ٛٛرواه أ و داود يف س  ،اب الصمثة ،ابب اٞتبعة يف ال ُقرى ،رقمٜٔٓٙ :؛ وا ص ماج يف س  ،اب إقامة الصمثة
والذ ة فيها ،ابب يف فرض اٞتبعة ،رقم .ٕٔٓٛ :قال الثيهقن" :ه ا دي ذص اتس اد ة يح" ،وقال ا ص مثر:
"إس اده ذص" .انظر :الذ ص ال ربى ،للثيهقن ٖٕٕ٘/؛ ال لخيص اٟتثَت ،ال ص مثر ٕ.ٖٜٔ/
( )ٜٛاجملبوع ،لل ووي ٗ.٘ٓٗ/
(ٓ )ٜانظر :ف ح القدير ،ال ص ا٢تبام ٕٙٓ/؛ األوسط ،ال ص ا١ت ر ٕٗٚ/؛ ا﵀لى ،ال ص زم ٖ.ٕ٘ٓ/
(ٔ )ٜرواه مذلم ،اب ا١تذاجد ومواضع الصمثة ،ابب مص أ ق ابتمامة ،رقم.ٕٙٚ :
(ٕ )ٜانظر :ا١تب ع ،للعثيبُت ٘.ٗٓ/
(ٖ )ٜانظر :ا﵀لى ،ال ص زم ٖٕ٘ٓ/؛ نيل األوطار ،للشو اين ٖ.ٔٛٛ/
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ٖٖٖٗ

مشوح العنزي
د .مرضي بن ّ

ان في معٌت اٞتبع مص وج  ،فليس ّتب ٍع ٍ
ت معل ًقا(ٗ.)ٜ
معلق وا ًتاط اٞتباعة اث ٌ

نوقش :أبن ال قديرات ابهبا ال وقيف ،فمث مد ل للرأي فيها ،والثمث ة ٖت م ابلرأي فيبا ال مد ل ل في  ،وقد
ثت انعقاد اٞتباعة اب ُت(٘.)ٜ

أدلة القول اخلامس:

ُّ َّ
ۡ
َٱَّلِّيٌ َءايَُ ٓوا َإذا ٍَُودِّي َل َّ
َٱۡل ًُعةِّ َف ۡ
ِّوصو ٰوة َِّيٌِّ َي ۡو ِّم ۡ ُ
الدليل األول ::قول هللا بعاىلَٰٓ ﴿ :
ٱسع ۡوا َإ ِّ َٰل َذِّلرَِّ
يأيها
ِّ
َّ
ٱَّلل ِّ﴾[اٞتبعة.]ٜ:
َ

جلن أو
وجو الداللة من اآلية :أن هللا أمر إبقامة ةمثة اٞتبعة ،وال خيرج عص ه ا األمر أ د إال مص جاء ٌ
نص ٌ

يقص على روج ع  ،وليس علك إال الف و ده( ،)ٜٙقال ا ص ا١ت ر" :فابثاع ظاهر اب هللا 
إٚتاعٌ م ٌ
عدد دون ٍ
مثة ،ولو ان ﵁ يف ٍ
ٚتاعة غَت ٍ
جيب ،وال جيوز أن يذ ثٌت مص ظاهر ال اب ٚتاعةٌ دون عدد ٍ
عدد
ٚتاعة يف دار ٍ
عم ومل خيص انت اٞتبعة على ل ٍ
إقامة
مر ٌاد لثُت علك يف ا  ،أو على لذان نثي  ،فلبا َّ
على ظاهر ال اب ،وليس أل ٍد مع عبوم ال اب أن ُخيرج قوما مص ٚتل غَت ٍ
مثة يفزع إليها ،وه ا يلزم مص
ً
ٍ
ٍ
اب أو س ٍة أو
اص إال
عام إىل
ظاهر م إىل ابط ٍص ،وال ٌ
م هث القول عبوم ال اب ،وأن ال حيال ٌ
ٍ
ابفاق"(.)ٜٚ
الدليل الثاين :عص مالك ص اٟتويرث ،قال :انصرفت مص ع د ال يب  ،فقال ل ا أان وةا ب يل« :أَ ِذّ ََن،
ِ
يما َولْيَػ ُؤَّم ُك َما أَ ْكبَػ ُرُك َما»(.)ٜٛ
َوأَق َ

وجو الداللة من احلدي  :أن  أمر اال ُت أن يصلوا ٚتاعة ،ووردت نصوص ثَتة يف إقامة اٞتباعة اب ُت،

وه ا عام يف الصلوات لها اٞتبعة واٞتباعة ،ومص فرق ُت اٞتبعة وسائر الصلوات يف اٞتباعة اليت ب عقد هبا

(ٗ )ٜانظر :ا١تثذوط ،للذر ذن ٕ.ٕٗ/
(٘ )ٜانظر :ا١تغٍت ،ال ص قدامة ٕ.ٕٗٗ/
( )ٜٙانظر :ا﵀لى ،ال ص زم ٖٕ٘ٔ/؛ األوسط ،ال ص ا١ت ر ٗ.ٕٚ/
( )ٜٚانظر :األوسط ،ال ص ا١ت ر ٗ.ٕٚ/
( )ٜٛرواه الثخاري ،اب اٞتهاد والذَت ،ابب سفر اال ُت ،رقمٕٛٗٛ :؛ ومذلم،
مص أ ق ابتمامة ،رقمٙٚٗ :

اب ا١تذاجد ومواضع الصمثة ،ابب
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فعلي الدليل(.)ٜٜ
الرتجيح :عد عرض األقوال ،واألدلة ،وما ورد عليها مص م اقشة ،يظهر يل – وهللا أعلم -أن الراجح هو القول
ا٠تامس ،وأن أقل عدد ب عقد اٞتبعة ،هو ا ان؛ وعلك أن العدد رط لص ة ةمثة اٞتبعة ابتٚتاع ،ومل
عدد ٓتصوص ةمثة اٞتبعة ،قال عثد اٟتق ات ثيلن" :وال يصح يف عدد اٞتبعة نءٌ"(ٓٓٔ) ،وأقل عدد
يثثت ٌ

انعقدت اٞتباعة ا ان ،با وب الثخاري ـ"ابب :ا ان فبا فوقهبا ٚتاعة"(ٔٓٔ) ،و م اٞتبعة واٞتباعة
وا ٌد يف علك.

ادلطلب الرابع :اشرتاط ادلسجد

ا لف الفقهاء يف ا ًتاط ا١تذمثد لص ة ةمثة اٞتبعة على قولُت:

القول األول :أن ا١تذمثد ليس رطًا لص ة ةمثة اٞتبعة ،وهو م هب اٟت فية(ٕٓٔ) ،والشافعية(ٖٓٔ)،
واٟت ا لة(ٗٓٔ) ،والظاهرية(٘ٓٔ).
ط لص ة ةمثة اٞتبعة ،وهو م هب ا١تال ية( ،)ٔٓٙوقول ع د اٟت ا لة(.)ٔٓٚ
القول الثاين :أن ا١تذمثد ر ٌ

( )ٜٜانظر :ا﵀لى ،ال ص زم ٖ.ٕ٘ٔ/
(ٓٓٔ) األ ام الوسعى ،لعثد اٟتق ات ثيلن ٕ.ٔٓٗ/
(ٔٓٔ) ة يح الثخاري ٔ.ٖٕٔ/
(ٕٓٔ) انظر :ا١تثذوط ،للذر ذن ٕٕ٘/؛ ا ية ا ص عا ديص ٕ .ٕٔ٘/قال الذر ذن" :إن الذلعان إعا ةلى ْتشب يف
قصره فإن ف ح ابب القصر وأعن لل اس إعان عاما جازت ةمثب هدها العامة أو مل يشهدوها" ،ل ص عدم ةمث ا يف
ا١تذمثد ي ره ع دهم؛ ألن مل يقض ق ا١تذمثد اٞتامع ،فقد جاء يف الدر ا١تخ ار(" :فلو د ل أمَت ص ا) أو قصره
(وأغلق اب ) وةلى أبة ا (مل ب عقد) ولو ف وأعن لل اس ابلد ول جاز و ره" ،و ر ا ص عا ديص قول (" :قول
و ره)؛ ألن مل يقض ق ا١تذمثد اٞتامع".
(ٖٓٔ) انظر :اجملبوع ،لل ووي ٗ٘ٓٔ/؛ هناية ا﵀ اج ،للرملن ٕ.ٕٜٜ/
(ٗٓٔ) انظر :ا١تغٍت ،ال ص قدامة ٕٕٗٙ/؛ شاف الق اع ،للثهويت ٕ.ٕٛ/
(٘ٓٔ) انظر :ا﵀لى ٖ.ٕٛٙ/
( )ٔٓٙانظر :مواهب اٞتليل ،لل عاب ٕٜٔ٘/؛ الشرح الصغَت ،للدردير ٔ .ٜٜٗ/وللمثامع روط ع د ا١تال ية ،وهن
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ٖٖ٘ٗ

مشوح العنزي
د .مرضي بن ّ

أدلة القول األول:

ت ِِل األَر ُ ِ
وراَ ،وأَُُّّيَا َر ُج ٍل ِم ْن
الدليل األول :عص جا ر  ،قال :أن ال يب  قالُ « :ج ِعلَ ْ
ْ
ض َم ْسج ًدا َوطَ ُه ً
ص ِّل»(.)ٔٓٛ
أ َُّم ِيت أَ ْد َرَك ْتوُ َّ
الصالَةُ فَػلْيُ َ
وجو الداللة من احلدي  :أن ال يب ُّ ت أن األرض مذمث ٌد ،وأن ا١تذلم يصلن ي أدر الصمثة إن قام

موضعا
شروطها ،واٟت م عام ل ل الصلوات ،اٞتبعة ،وغَتها ،وال حيل أن دي ع أ ٌد مص الصمثة يف موض ٍع إال
ً
جاء ال ص اب١ت ع مص الصمثة في  ،في ون مذ ثٌت مص ه ه اٞتبلة(.)ٜٔٓ
الدليل الثاين :عص عثد الرٛتص ص عب ص مالك  ،أن
ٝتع األعان ابٞتبعة ،فقال" :ألن َّأو ُل َمص ٚتع ا يف َه ِزم
ِ
لت :م أن م يومئ ؟ قال :أر عون"(ٓٔٔ).
ا٠تَضبات ،قُ ُ

سأل أابه عص اس غفاره ألسعد ص زرارة  لبا
ِ ِ
نقيع
الّثيت مص ّرة ٍت َ
ياضةَ يف نقيع يقال ل ُ :

وجو الداللة من األثر :أن مل يصل اٞتبعة يف مذمثد ،ل ةمثها يف نقيع ،وال قيع :عص مص األرض يذ قع
في ا١تاء مدة ،فإعا نضب ا١تاء نثت ال أل(ٔٔٔ).

الدليل الثال  :أن األةل عدم ا ًتاط علك ،وال نص يف ا ًتاط  ،وال معٌت نص ،فمث يشًتط(ٕٔٔ).

عددا)ٗ .
اب صار )ٔ :أن ي ون مث يًا )ٕ .وأن ي ون اؤه على عادة أهل الثلد )ٖ .وأن ي ون م ًدا يف الثلد ال م ً
اجة و ب عثيد،
فصمث ع
ً
صمث ابلثلد أو م ً
وأن ي ون م ً
يذَتا .انظر :فق العثادات على ا١ت هب ا١تال ن ،لل ّ
انفصاال ً
صٕٖٜ؛ ا٠تمثةة الفقهية على م هب الذادة ا١تال ية ،﵀بد العريب ،ص.ٕٔٛ
ٍ
مذمثد لغَت ع ٍر ابطلة".
( )ٔٓٚانظر :اتنصاف ،للبرداوي ٕ .ٖٚٛ/قال ا١ترداوي" :قال ا ص امد :هن يف غَت
وطهورا ،رقمٖٗٛ :؛ ومذلم،
مذمثدا
( )ٔٓٛرواه الثخاري أ واب اس قثال القثلة ،ابب قول ال يب  :جعلت يل األرض
ً
ً
اب ا١تذاجد ومواضع الصمثة ،ابب جعلت يل األرض مذمثدا وطهورا ،رقم.ٕ٘ٔ :
( )ٜٔٓانظر :ا﵀لى ٖ.ٕٛٙ/
(ٓٔٔ) بقدم ٗترجي .
(ٔٔٔ) انظر :ا١تغٍت ،ال ص قدامة ٕ.ٕٗٙ/
(ٕٔٔ) انظر :ا١تغٍت ،ال ص قدامة ٕ.ٕٗٙ/
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أدلة القول الثاين:
الدليل األول :أن ال يب  واألئبة عده  إمنا أقاموا اٞتبعة يف أ ية ٥تصوةة  -وهن ا١تذاجد ،-فيمثب

أن ال ي عدى مذل هم يف علك(ٖٔٔ)،

يناقش :أبن فعل ال يب  واألئبة عده  لصمثة اٞتبعة يف ا١تذمثد ال يدل على الوجوب ،فضمث عص

الشرطية ،وقد ان ال يب  يصلن الصلوات ا٠تبس يف ا١تذمثد اٞتبعة ،ومع علك فا١تذمثد ليس رطًا فيها
ع د م.

الدليل الثاين :أن ابفق الفقهاء على ا ًتاط ا١تذمثد لصمثة اٞتبعة ،فقد جاء يف مواهب اٞتليل" :أما ا١تذمثد
مثف عص أ ٍد إال أيب ور و ٍ
فق علي ال يـُ ْؤ ر في
نء أتول عض ال اس عص مالك"(ٗٔٔ).
فهو ر ٌ
ٌ
طم ٌ
يناقش :عدم ال ذليم يف علك ،فمث إٚتاع ،وال ابفاق على ا ًتاط ا١تذمثد لصمثة اٞتبعة.
الرتجيح :عد عرض القولُت ،وأدل هبا ،وم اقشة ما حي اج م ها إىل م اقشة ،ظهر يل – وهللا أعلم -أن الراجح
هو القول األول ،وهو عدم ا ًتاط ا١تذمثد لص ة ةمثة اٞتبعة؛ فقد ثت ال ص الص يح على عدم ا ًتاط ،
دليل ي قل ا ع .
واألةل عدم ا ًتاط  ،ومل أيت ٌ

(ٖٔٔ) انظر :رح ال لقُت ،للبازري ٔ.ٜٚٓ/
(ٗٔٔ) مواهب اٞتليل ،لل عاب ٕ.ٔٙٓ/
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ٖٖٗٚ

مشوح العنزي
د .مرضي بن ّ

ادلبح الثاين :ترك السعي لصالة اجلمعة للعذر ،وصالهتا يف البيوت

ادلطلب األول :ترك السعي لصالة اجلمعة للعذر

سثق نقل إٚتاع العلباء على وجوب ةمثة اٞتبعة على األ رار الثالغُت ا١تقيبُت ال ي ال ع ر ٢تم ،ووجوب
أيضا  -على جواز برك ةمثة اٞتبعة للع ر(٘ٔٔ).
الذعن إليها إعا نودي ٢تا ،ومع علك فقد أٚتعوا ً -
وأع ار برك اٞتبعة واٞتباعة وا دة( ،)ٔٔٙومص األع ار اليت ع روها ا١ترض ،وا٠توف على ال فس ،قال ا ص
قدامة يف أع ار برك اٞتبعة واٞتباعة" :ويع ر يف بر هبا ا١تريض يف قول عامة أهل العلم ،قال ا ص ا١ت ر :ال
أعلم مثفًا ُت أهل العلم ،أن للبريض أن ي خلف عص اٞتباعات مص أجل ا١ترض...ويع ر يف بر هبا ا٠تائف؛

ض»( )ٔٔٚوا٠توف مث ة أنواع :وف على ال فس ،و وف على ا١تال،
لقول ال يب «: الْعُ ْذ ُر َخ ْو ٌ
ؼ أ َْو َم َر ٌ
و وف على األهل"( ،)ٔٔٛوع روا أع ًارا أ رى ،وهن ليذت ٤تصورة ،قال ا ص رجب" :واٞتبعة بذقط أبع ا ٍر
ثَتةٍ"( ،)ٜٔٔوضا ط الع ر ا١تشقة ،فبىت وجدت ا١تشقة عُ ر ا١تذلم مص الذعن إىل الصمثة ،قال ال ووي" :ابب
٥تصوةا؛ ل ل ما ٟتق مشقة ديدة فهو ع ٌر"(ٕٓٔ) ،وقال ا ص
األع ار يف برك اٞتبعة واٞتباعة ليس
ً
معر وو ل
عثيبُت" :والعلة اٟتقيقية هن ا١تشقة ،ول لك لو ان ه اك مشقةٌ يف غَت مرض  -با لو ان ه اك ٌ
– فإن اٞتبعة ٕتوز يف الر ال"(ٕٔٔ).

(٘ٔٔ) انظر :اتٚتاع ،ال ص ا١ت ر ،صٓٗ؛ اتق اع يف مذائل اتٚتاع ،ال ص القعان ٔ.ٜٔ٘/
( )ٔٔٙانظر :ا ية ا ص عا ديص ٔ٘٘٘/؛ ٥ت صر ليل ،صٗٙ؛ ٖتفة ا﵀ اج ،للهي بن ٕٗٓٛ/؛ ال ايف ،ال ص قدامة
ٔ.ٕٛٛ/
( )ٔٔٚرواه أ و داود يف س  ،اب الصمثة ،ابب يف ال شديد يف برك اٞتباعة ،رقم .٘٘ٔ :وفي حيِت ص أيب ية ضعيف،
واٟتدي ضعف ا ص عدي وغَته .انظر :ال امل ،ال ص عدي ٘ٗ/ٜ؛ يب ال بال ،للبزي ٖٔ ،ٕٛٙ/ال لخيص
اٟتثَت ،ال ص مثر ٕ.ٚٙ/
( )ٔٔٛا١تغٍت ،ال ص قدامة ٔ.ٗ٘ٔ/
( )ٜٔٔف ح الثاري ،ال ص رجب .ٙٚ/ٛ
(ٕٓٔ) اجملبوع ،لل ووي ٗ.ٖٛٗ/
(ٕٔٔ) ف ح عي اٞتمثل وات رام ،ال ص عثيبُت ٘ .ٔٓٔ/مثم ا ص عثيبُت" :فإن اٞتبعة ٕتوز يف الر ال" مش ل؛ ألن قد
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صالة اجلمعة يف البيوت

واس دلوا على جواز برك الذعن إىل ةمثة اٞتبعة للع ر أبدلة م ها:

ُ ُ
الدليل األول  :اآلايت واأل ادي اليت ب هى عص إهمثك ال فس أو اتضرار هبا ،قول هللا بعاىل﴿ :وَل َتوقواَ
ُُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
كى َرح ً
ِّيًا﴾
بِّأيدِّيكى َإَِّل َالهومةَِّ﴾ [الثقرة ،]ٜٔ٘ :وقول بعاىل ﴿ :وَل َتقتوواَأنفسكى َإِّن َاَّلل ََكن َب ِّ
(ٕٕٔ)
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ض َرَر َوَال
َس ِد»  ،وقول َ « :ال َ
[ال ذاء ،]ٕٜ :وقول ال يب « :ف َّر م َن ادلَ ْج ُذوم َك َما تَف ُّر م َن األ َ

يُفهم م أن يرى جواز أداء ةمثة اٞتبعة يف الثيوت ،ورجعت لل ذمثيل الصويت ،ووجدب با هو م وب يف ا١تنت ،ويف
إ دى طثعات ال اب اليت مل بقم عليها مؤسذة الشيخ غَتوا لفظ ال مثم إىل" :و ان ه اك مشقة يف غَت مرض  -با
لو ان ه اك معر وو ل  -فإن جيوز برك اٞتبعة با ثت علك عص ال يب  -علي الصمثة والذمثم – " ،ولعل علك
ذثب ات ال ال ي وجدوه ،وب ثعت مثم ا ص عثيبُت يف ث وف اوي فلم أجد أن جييز ةمثة اٞتبعة يف الثيوت أو
الر ال ،ل إن ال جييزها إال يف ا١تذمثد ،ففن نور على الدرب سئل عص م ةمثة اٞتبعة يف الثيت ،فقال" :ال جيوز
أن بؤدى ةمثة اٞتبعة إال مع ا١تذلبُت يف ا١تذمثد" ،وقال فيها يف جواب آ ر" :ال حيل لإلنذان أن يصلى اٞتبعة يف
ي  ،ل الواجب علي ضور ا١تذمثد مع اٞتباعة ،فإن ان ال يذ عيع فإن يصلى يف ي ةمثة الظهر؛ ألن اٞتبعة ال
د فيها مص ضور اٞتباعة يف ا١تذمثد ،وال د ٢تا مص ا٠تعثة ،وال دي ص أن يصلى اتنذان و ده يف ي ةمثة اٞتبعة"،
فالشيخ ع دما جييب الذائل ال ي ع ده ع ر يف برك ةمثة اٞتبعة ،أبن ل ةمثة اٞتبعة يف الر ل أو الثيت ،فهو ال
يقصد أداءها هبيئ ها وةف ها ا١تعروفة ،إمنا جييب الذائل أبن جيوز ل برك ةمثة اٞتبعة يف ا١تذمثد ،ول أن يصلن ةمثة
ه ا اليوم (اٞتبعة) يف الثيت أي :ظهرا ،با وقع مع ا ص عثاس ١تا أعن ا١تؤعن لصمثة اٞتبعة يف ٍ
يوم معَت فقال ل  ،قل:
ً
«ةلُّوا يف يوب م» ،فقول ا١تؤعن يف ةمثة اٞتبعة ةلّوا يف يوب م ،ال يعٍت ةلّوا اٞتبعة هيئ ها ،و٦تا يؤيد ه ا أن ورد
سؤال للشيخ ا ص عثيبُت مص خص يف ٣تبوع الف اوى أبن يعاين مص وجود رائ ة ريهة مص األنف والفم ،فهل ل
الصمثة يف ا١ت زل؟ وع ر الذائل أن يصلن يف ا١ت زل إال يوم اٞتبعة .فأجا الشيخ قول " :نذأل هللا أن ديص عليك
الشفاء ،وأنت ال رج عليك إعا ةليت يف الثيت اٞتبعة وغَت اٞتبعة؛ ألنك مع ور" ،فالشيخ يف ه ا اٞتواب ال يعٍت
أن يصلن اٞتبعة هبيئ ها وةف ها؛ ألن لو أراد علك لذأل عص الشروط اليت ال ب م اٞتبعة إال هبا اٞتباعة ،وا٠تعثة ،فهو
ظهرا .ه ا ال ي
يعٍت أن ةمثة اٞتبعة وغَتها مص الصلوات ةلها يف ي ك ألجل الع ر ،أي :ةل اٞتبعة علك اليوم ً
بثُت يل مص ب ثع مثم الشيخ رٛت هللا ،وهللا أعلم .انظر :ف ح عي اٞتمثل وات رام ،ال ص عثيبُت ٕ( ،ٖٚٓ/ط :ا١ت ثة
اتسمثمية)؛ ف اوى نور على الدرب ،ال ص عثيبُت ٘٘ٔٗ ،٘ٓٙ/؛ ٣تبوع ف اوى ورسائل العثيبُت ٘ٔ.ٕٕٖ /
(ٕٕٔ) رواه الثخاري ،اب العب ،ابب اٞت ام ،رقم٘ٚٓٚ :
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ٖٖٜٗ

مشوح العنزي
د .مرضي بن ّ

ِ
ض َر َار»(ٖٕٔ).

الدليل الثاين :اتٚتاع على القاعدة الفقهية" :ال ضرر وال ضرار"(ٕٗٔ) ،قال ا ص العريب" :والضرر ال حيل

مثثوث م ع يف الشريعة لها ،يف وقائع جزئيات ،وقواعد
إبٚتاع"(ٕ٘ٔ) ،وقال الشاطيب" :إن الضرر والضرار
ٌ
ليات"(.)ٕٔٙ
الدليل الثال  :عص عثد هللا ص عثاس  ،أن قال ١تؤعن يف ٍ
يوم مع ٍَت" :إعا قلت :أ هد أن ال إل َّإال هللا،

أ هد َّ
٤تبدا رسول هللا ،فمث بقلَّ :ن على الصمثة ،قل« :ةلُّوا يف يوب م» ،قال :ف أن ال اس اس روا
أن ً
عاك ،فقال« :أبعمثثون مص عا ،قد فعل عا مص هو ٌَت مٍتَّ ،
إن اٞتبعة عزمةٌ ،وإين رهت أن أ رج م ف بشوا
الد ْ ِ
يف العُت و َّ
ض»"(.)ٕٔٚ
وجو الداللة من احلدي  :أن ال يب  أعن ًتك ةمثة اٞتبعة ألجل ا١تشقة اليت بل ق عض ا١تصلُت يف سعيهم

إليها وقت ا١تعر ،ومشقة ا١تشن يف العُت والد ض ال بوازي ا٠توف على ال فس أو ا١تال أو األهل ،فه ه أ ق
وأ د ،واتعن ًتك ةمثة اٞتبعة ألجلها مص ابب أوىل.

ادلطلب الثاين :حكم صالة اجلمعة يف البيوت
ا لف الفقهاء يف

م ةمثة اٞتبعة يف الثيوت إن ان ه اك ع ٌر يف برك الذعن إىل ا١تذمثد على قولُت:

القول األول :أن ةمثة اٞتبعة يف الثيوت ال بصح .وهو م هب اٟت فية( ،)ٕٔٛوا١تال ية( ،)ٕٜٔوالشافعية(ٖٓٔ)،
(ٖٕٔ) رواه ا ص ماج يف س  ،اب األ ام ،ابب مص ٌت يف ق ما يضر ّتاره ،رقم .ٕٖٗٔ :قال ا ص عثدالرب عص ه ا
اٟتدي " :إن ه ا اٟتدي ال يذ د مص وج ة يح" وقال ا ص رجب" :وقال الد ص سعد األندلذن اٟتافظ :مل يصح

دي « :ال ضرر وال ضرار» مذ دا" .انظر :ال بهيد ،ال ص عثدالرب ٕٓ ،ٔ٘ٛ/جامع العلوم واٟت م ،ال ص رجب

ٕ.ٕٓٛ/
(ٕٗٔ) انظر :اتٚتاع يف القواعد الفقهية٢ ،تشام الذعيد ،صٕ.ٛ
(ٕ٘ٔ) أ ام القرآن ،ال ص العريب ٔ.ٕٙٛ/
( )ٕٔٙا١توافقات ،للشاطيب ٖ.ٔٛ٘/
( )ٕٔٚسثق ٗترجي .
( )ٕٔٛانظر :ا١تثذوط ،للذر ذن ٕٖٙ/؛ دائع الص ائع ،لل اساين ٔ.ٕٚٓ/
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واٟت ا لة(ٖٔٔ) ،وٚتهور ا١تعاةريص(ٕٖٔ).

القول الثاين :أن ةمثة اٞتبعة يف الثيوت جائزة .وهو م هب الظاهرية(ٖٖٔ) ،وقول لثعض الشافعية(ٖٗٔ)،

و عض اٟت ا لة(ٖ٘ٔ) ،و عض ا١تعاةريص(.)ٖٔٙ
أدلة القول األول:

( )ٕٜٔانظر٥ :ت صر ليل ،صٗٙ؛ مواهب اٞتليل ،لل عاب ٕ.ٖٔٚ/
(ٖٓٔ) انظر :اجملبوع ،لل ووي ٜٗٗٗ/؛ ٖتفة ا﵀ اج ،للهي بن ٕ.ٕٗٔ/
(ٖٔٔ) انظر :ا١تغٍت ،ال ص قدامة ٕٕ٘٘/؛ اتنصاف ،للبرداوي ٕ.ٖٖٚ/
(ٕٖٔ) م هم :هيئة ثار العلباء يف ا١تبل ة العر ية الذعودية يف قرارها رقم ( ،)ٕٗٚواتريخٔٗٗٔ / ٚ / ٕٕ :ه؛ وعلباء
االٖتاد العا١تن لعلباء ا١تذلبُت يف الف وى رقم (ٖ) ،واتريخٔٗٗٔ / ٚ / ٕٛ :ه؛ واللمث ة الدائبة لإلف اء يف ٣تبع فقهاء
أمري ا الشبالية ،الف وى رقم ( ،)ٛٚٚ٘ٚواتريخٕٕٓٓ/ٔٓ/ٓ٘ :م؛ واجمللس األوريب لإلف اء والث وث ،الف وى رقم
(ٕٗ ،)ٖٔٔٚواتريخ /ٕٖ :أ ريل ٕٕٓٓ/م؛ وف وى اجملبع الفقهن العراقن ل ثار العلباء للدعوة واتف اء ،الف وى رقم
(٘ٗٔ) ،واتريخٔٗٗٔ / ٚ /ٖ :ه؛ وهيئة الف وى ابل ويت ،الف وى رقم ( ،)ٜٔواتريخ ٔٗٗٔ /ٚ /ٔٚه٣ ،تلس
الف وى ابتمارات ،الف وى رقم ( ٔٔ ) لذ ة ٕٕٓٓم؛
(ٖٖٔ) انظر :ا﵀لى ،ال ص زم ٖ.ٕٜ٘/
(ٖٗٔ) انظر :غاية الثيان ،للرملن ،صٕٗٔ؛ ز الراغثُت ،للب لن ٔ.ٖٔ٘/
(ٖ٘ٔ) انظر :ف ح الثاري ،ال ص رجب .ٙٚ/ٛ
( )ٖٔٙم هم :دمحم ر يد رضا؛ أٛتد ا ر؛ واأللثاين؛ ودمحم اٟتذص الددو؛ وعثدهللا ص عثدالعزيز اٞتربيص؛ ومصعفى العدوي؛
ودمحم نعيم الذاعن .انظر٣ :تلة ا١ت ار ٕٖٕٙٛ /؛ ٖتقيق أٛتد ا ر على ا﵀لى ال ص زم ٖ٘ٗ/؛ األجو ة ال افعة،
لأللثاين ،صٚٛ؛ جواز ةمثة اٞتبعة يف الثيوت ع د بع ر ةمث ا يف ا١تذاجد ،للددو ،مقعع فيديو يف اليوبيوب؛
بذهيل الفق  ،ال ص جربيص ٕ٘ٙ/؛ جواب الشيخ مصعفى العدوي على سؤال :هل ٕتوز عد اغمثق ا١تذاجد ةمثة
اٞتبعة يف الثيت ،مقعع فيديو يف اليوبيوب؛ ب ثي وبص يح لفهم اطئ وف وى ١تا اع مص إغمثق وبععيل الشرائع،
﵀بد نعيم الذاعن ،مقالة موجودة يف اب ف اوى العلباء ول فَتوس وروانٚ ،تع :مذعود ةربي ،ص .ٜٔٙتنبيو:

ا ًتط دمحم ر يد رضا والددو واٞتربيص عدم وجود مذمثد ،أما أٛتد ا ر واأللثاين فإهنبا جييزان فعلها يف الثيوت معل ًقا،
ل إن أٛتد ا ر يرى أن الفرد جيب علي أداء اٞتبعة ،وقال األلثاين " :ل لو قال قائل :إن األدلة الدالة على ة ة
ةمثة ا١ت فرد املة لصمثة اٞتبعة  -مل ي ص عيدا عص الصواب" انظر :ا١تراجع الذا قة.
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مشوح العنزي
د .مرضي بن ّ

الدليل األول :اتٚتاع ،قال ا ص ا١ت ر" :وأٚتعوا على أن مص فاب اٞتبعة مص ا١تقيبُت أن يصلوا أر ًعا"(.)ٖٔٚ

الدليل الثاين :أن ال يب  برك ةمثة اٞتبعة يف أ وال الذفر ويف إقام يف م ة ويف بثوك ،ومل يرد ع أن

٥تاطب هبا ،وه ا الًتك يدل على أن
رعا أن يًت ها وهو
ةلى اٞتبعة فيها مع إم ان أدائها في  ،وال يُ صور ً
ٌ
معلومة ،و ٍ
ٍ
شروط مع ربةٍ ،ومل يثثت ع  ،- -وال عص الص ا ة ال رام  ،وال
ةمثة اٞتبعة ٥تصوةةٌ أب و ٍال

مرًة مع إم ان علك(.)ٖٔٛ
ّ
عبص عدهم ،أ ّهنم ةلوها على غَت هيئ ها وةف ها الشرعية ال عثدية ولو ّ
الدليل الثال  :أ ّن ةمثة اٞتبعة عثادة بوقيفية بعثدية ٢تا ةفة وهيئة رعية ال بقع العثادة ة ي ةً إال هبا،
دل على بلك الصفة والشروط واألر ان ما نُقل مص القول والفعل ال ثوي م فرض اٞتبعة إىل وفاة ال يب
وقد ّ
 ، با بوابر أداؤها على بلك الصفة م العهد ال ثوي إىل يوم ا ه ا دون ٍ
بعديل أو بغي ٍَت ،وأداؤها يف الثيوت
اقض ل لك ا٢تيئة ال ثوية ،فيمثب ال قيد ٔتا رع هللا ال القدرة واالس عاعة فإن بع رت
على الصفة ا١ت ورة م ٌ
ظهرا(.)ٖٜٔ
ةليت ً

٤تدث مل يقع يف ال اريخ ىت مع وقوع األو ئة
قول
الدليل الرابع :أن القول ّتواز ةمثة اٞتبعة يف الثيوت ٌ
ٌ
والعواعُت(ٓٗٔ) ،وهن ليذت انزلةٌ جديدةٌ بذ وجب ا ًتاع ةورةٍ ٤تد ٍة لصمثة اٞتبعة مل يقل هبا أ ٌد ،فقد وقع

( )ٖٔٚاتٚتاع ،ال ص ا١ت ر ،صٓٗ .وانظر :األوسط ،ال ص ا١ت ر ٗ.ٔٓٚ/
( )ٖٔٛانظر :الثيان ا٠ت امن للدورة العارئة الثمث ُت للبمثلس األورويب لإلف اء والث وث ،يف الفًتة مص ٔ إىل ٗ عثان
ٔٗٗٔه ،ف وى (٘ )ٖٓ/ةمثة اٞتبعة يف الثيوت؛ م إقامة ةمثة اٞتبعة يف الثيوت١ ،تولود الذريري .مقعع فيديو
يف اليوبيوب.
( )ٖٜٔانظر :ف وى اجمللس األوريب لإلف اء والث وث رقم (ٕٗ ،)ٖٔٔٚواتريخ /ٕٖ :أ ريل ٕٕٓٓ/م؛ ف وى رقم (ٖ) لمثٖتاد
العا١تن لعلباء ا١تذلبُت ،واتريخٔٗٗٔ / ٚ / ٕٛ :ه.
(ٓٗٔ) مص وقائع إيقاف اٞتبع واٞتباعات -ٔ :قال ال هيب" :و ان الق ط عظيبا ٔتصر وابألندلس ،وما عهد ق ط وال وابء
مثل قرطثة ،ىت قيت ا١تذاجد مغلقة مث مصل ،وٝتن عام اٞتوع ال ثَت" -ٕ .قال ا١تقريزي" :وبععل األعان مص عدة
مواضع و قن يف ا١توضع ا١تشهور أبعان وا د...و ُغلِّقت أ ثر ا١تذاجد والزوااي" ٖ -قال ا ص مثر عص س ة سثع وعشريص
نفذا ،و ُ صر مص مات يف ر يع األول
وٙتامنئة" :ويف أوائل ه ه الذ ة وقع ٔت ة وابءٌ ٌ
عظيم ْتي مات يف ل يوم أر عون ً
أل ًفا وسثعبئة ،ويقال :إن إمام ا١تقام مل يصل مع يف بلك األايم إال ا ُت ،و قية األئبة علوا لعدم مص يصلن معهم".
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إيقاف اٞتُبع واٞتباعات غَت مرٍة يف اتريخ اتسمثم ،ومل يقل أ ٌد إبقامة اٞتبعة على غَت ما قامت علي يف
العهد ال ثوي وما عده(ٔٗٔ).
الدليل اخلامس :إ ّن اٞتبعة عَتة مص عائر هللا ،و وهنا عَتة فه ا يق ضن إظهارها واتعمثم هبا لي ضرها
ال اس٢ ،ت ا ُ رط ٢تا األداء يف م ٍ
ان معلوم ٥تصص لصمثة ٚتاعة ا١تذلبُت ،و ي قق أعظم مقاةد اٞتبعة

وهو اج باع ا١تذلبُت ،وأن ي ونوا أمةً وا د ًة في صل فيهم ال آلف والًتا م وي علم جاهلهم مص عا١تهم،
وإقام ها يف الثيت م ٍ
اف ل لك ،و٥تالف ١تقاةد الشريعة يف إقامة اٞتبعة(ٕٗٔ).
نوقش من وجهٌن :الوجو األول :أن إظهار عائر الديص قد ي ون يف الثيوت ،وال يلزم م إظهاره يف العلص

ۡ
ۡ
َّ
ُ
ُ
كى َيٌِّ َش َٰٓ
عئِّرِّ َٱَّلل ِّ َهك ۡى َفِّيهاَ
أمام ال اس ،فإن هللا بعاىل قد قال يف ا٢تدي﴿ :وٱۡلُ ۡدن َجع َونٰها َه
خ ۡۡيَ ۖۡ﴾[اٟتج ،]ٖٙ:ومع أهنا مص عائر الديص فيصح أن ب ر يف الثيوت ،ويف أما ص مغلقة غَت ظاهرة(ٖٗٔ).

جياب على الوجو األول  :أبن عَتة ةمثة اٞتبعة ال بظهر وال ب قق إال ابج باع أهل الثلد يف م ان ،وفعلها
يف الثيوت ال حيقق ه ه الشعَتةٓ ،تمثف عَتة ا٢تدي ال ي ي قق ْت يف أي م ان ،فقياس ةمثة اٞتبعة
على ا٢تدي قياس مع الفارق ،واالبفاق ذبي ها عائر ال يعٍت ابفاقهبا يف األ ام ،فل ل عَتة أ ام
ومقاةد ٗت لف عص األ رى.

الوجو الثاين  :أبن ا١ت لف معالب

قيق مقاةد الشريعة قدر اس عاع  ،فبع أن مص مقاةد ةمثة العيد

انظر :سَت أعمثم ال ثمثء ،لل هيب ٖٔٔ/ٔٛ؛ الذلوك ١تعرفة دول ا١تلوك ،للبقريزي ٗٛٛ/؛ إنثاء الغبر أب اء العبر ،ال ص
مثر ٖ.ٖٕٙ/
(ٔٗٔ) انظر :الثيان ا٠ت امن للدورة العارئة الثمث ُت للبمثلس األورويب لإلف اء والث وث ،يف الفًتة مص ٔ إىل ٗ عثان
ٔٗٗٔه ،ف وى (٘ )ٖٓ/ةمثة اٞتبعة يف الثيوت؛ ف وى رقم (ٖ) لمثٖتاد العا١تن لعلباء ا١تذلبُت ،واتريخ/ ٚ / ٕٛ :
ٔٗٗٔه.
(ٕٗٔ) انظر :الثيان ا٠ت امن للدورة العارئة الثمث ُت للبمثلس األورويب لإلف اء والث وث ،يف الفًتة مص ٔ إىل ٗ عثان
ٔٗٗٔه ،ف وى (٘ )ٖٓ/ةمثة اٞتبعة يف الثيوت؛ ف اوى نور على الدرب ،ال ص عثيبُت ٘ٙٓ٘/؛ األ ام الفقهية
ا١ت علقة فَتوس ُ روان٠ ،تالد ا١تشيقح ،ص.ٔٛ
(ٖٗٔ) انظر :مشروعية ةمثة اٞتبعة يف الثيوت وا١ت ازل إعا ععلت اٞتبع وأغلقت ا١تذاجد ،أليب عثدالرٛتص األ ري ،صٖٕ.
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ٖٖٗٗ

مشوح العنزي
د .مرضي بن ّ

االج باع فقد ورد عص علن  أن رج ٔتص مع إىل الص راء لصمثة العيد ،وأانب مص يصلن ابلضعفاء
وا١ترضى يف ا١تذمثد(ٗٗٔ) ،ف قاس ةمثة اٞتبعة على ةمثة العيد اببفاق ا١تقصد يف ليهبا(٘ٗٔ).
جياب على الوجو الثاين جبوابٌن :اجلواب األول :أن ةمثة اٞتبعة يف الثيوت ال ي قق في ا١تقصد مص رعها
واالج باع ٢تا معل ًقا ،وأما ةمثة العيد يف ا١تذمثد أو يف الص راء فا١تقصد م قق وموجود ،وهو اج باع ال اس

على إمام ،وإظهار ه ه الشعَتة أمام أهل الثلد.

اجلواب الثاين :أن قياس ةمثة اٞتبعة صمثة العيد قياس مع الفارق؛ فصمثة العيد بعوع ،وجيوز فعلُها يف الذفر

واٟتضر ،م فرقُت و٣ت بعُت(.)ٔٗٙ

الدليل السادس :أن ٚتهور الفقهاء دي عون بعدد اٞتبعة يف الثلد الوا د؛ ٖتقي ًقا ١تعٌت االج باع وال مثقن،
وب ثَتها ثرة ا١تذاجد ي اقض  ،قال الذث ن" :وأما ٗتيل أن علك -أي بعدد اٞتبعة -جيوز يف ل ا١تذاجد
ع د عدم اٟتاجة ،فه ا مص ا١ت ر ابلضرورة يف ديص اتسمثم"( ،)ٔٗٚفإن ان ه ا ال مثم يقال يف بعدد اٞتبعة

يف ا١تذاجد ،فقول على بعددها يف الثيوت مص ابب أوىل(.)ٔٗٛ

الدليل السابع  :أن مع ع ر ا١تذمثونُت عص ضور ةمثة اٞتبعة يف ا١تذمثد ،ووجود العدد أر عون فإهنم مل
جييزوا ٢تم إقامة ةمثة اٞتبعة يف الذمثص ،قال ا ص رجب" :ال بقام اٞتبعة يف الذمثص ،وإن ان في أر عون ،وال

يعلم يف علك
مثف ُت العلباء"( ،)ٜٔٗوقال الذث ن" :ال جيوز ٢تم إقامة اٞتبعة يف الذمثص ل يصلون ظهرا
ٌ
ألن مل يثلغ ا أن أ دا مص الذلف فعل علك مع أن ان يف الذمثون أقوام مص العلباء ا١ت ورعُت والغالب أن

(ٗٗٔ) بقدم ٗترجي .
(٘ٗٔ) انظر :مشروعية ةمثة اٞتبعة يف الثيوت وا١ت ازل إعا ععلت اٞتبع وأغلقت ا١تذاجد ،أليب عثدالرٛتص األ ري ،صٕٕ.
( )ٔٗٙانظر :ال عليق ال ثَت ،أليب يعلى الفراء ٖ.ٕٜٓ/
( )ٔٗٚف اوى الذث ن ٔ. ٔٛٓ/
( )ٔٗٛانظر :الثيان ا٠ت امن للدورة العارئة الثمث ُت للبمثلس األورويب لإلف اء والث وث ،يف الفًتة مص ٔ إىل ٗ عثان
ٔٗٗٔه ،ف وى (٘ )ٖٓ/ةمثة اٞتبعة يف الثيوت.
( )ٜٔٗف ح الثاري ،ال ص رجب .ٙٚ/ٛ
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جي بع معهم أر عون وأ ثر موةوفون صفات مص ب عقد اٞتبعة فلو ان علك جائزا لفعلوه"(ٓ٘ٔ).
نوقش من ثالثة أوجو :الوجو األول :أبن العلّة ع د أهل األع ار ا١ترضى والذمث اء وغَتهم فيهم أنفذهم ومص
قِثلهم ،فهم غَت قادريص على أدائها ،واألةل أن ا١ت لف ال ي لف إال ما يقدر علي  ،ف ان اٟت م يف قهم
سقوط الوجوب واتو ،ول ص إعا مل ي ص ه اك مذمثد أو أغلق ا١تذمثد فالعلّة ليس مص قثلهم ل هن يف ا١ت ان
وهو ارج ع هم ،فإعا مل دي هم ا١تذمثد فلهم أداؤها يف الثيوت

(ٔ٘ٔ)

.

جياب على الوجو األول :أبن الفرق يف أن العلة فيهم أو يف أم ٍر ارٍج غَت مؤ ٍر ،والعلة وا دة وهن عدم
إم ان اج باعهم مع أهل الثلد يف م ان ألداء ةمثة اٞتبعة ،ل إن العلة ع د الذمث اء يف أمر ارج وهو
الذمثان وليذت فيهم ،وهم وا١ترضى أوىل أبداء الصمثة يف أما هم مص غَتهم إن جاز ٢تم علك.
الوجو الثاين  :أن ال مثم عص الذمث اء يقال يف ق عدة أفراد ،أما إعا مل ي ص ه اك مذمثد أو أغلق ا١تذمثد

عام وس ععل ةمثة اٞتبعة اليت أمر هللا أبدائها(ٕ٘ٔ).
فإن اٟت م ٌ

جياب على الوجو الثاين  :أبن اٞتبعة إعا مل ب م روطها أو مل ي م مقصدها فال اس غَت ٥تاطثُت هبا ،وهن غَت

واجثة عليهم ،فيذقط ع هم الوجوب واتو ،وبؤدى ةمثة الظهر ع ها ،وال بععيل لشعائر هللا ،با ان
ظهرا لعدم ٖتقق مقصدها وهو مص إظهار عار االج باع ،و ان ا١تذلبون
ا١تذلبون يف م ة قثل الثعثة يصلوهنا ً
يف ا١تدي ة يصلوهنا ٚتعة ل قق ا١تقصد ،ومل يعد ا١تذلبون يف م ة مععلُت لشعائر هللا.
مذمثدا أو أغلق ا١تذمثد ع هم،
الوجو الثال  :أن اتٚتاع نقل عص الذمث اء ومل ي قل عص غَتهم إعا مل جيدوا
ً
فهو مل يوجد ع د الذلف(ٖ٘ٔ).

جياب على الوجو الثال  :أبن العلباء أٚتعوا على م ع الذمث اء مص إقامة ةمثة اٞتبعة ،ليس ل وهنم سمث اء
ل ألهنم مل جي بعوا مع ال اس يف م ان وا د ويظهروا عار االج باع ٢تا ،فاتٚتاع على أن اٞتبعة ال ب ون إال
(ٓ٘ٔ) ف اوى الذث ن ٔ.ٔٚٓ-ٜٔٙ/
(ٔ٘ٔ) انظر :مشروعية ةمثة اٞتبعة يف الثيوت وا١ت ازل إعا ععلت اٞتبع وأغلقت ا١تذاجد ،أليب عثدالرٛتص األ ري ،صٕٗ.
(ٕ٘ٔ) انظر :مشروعية ةمثة اٞتبعة يف الثيوت وا١ت ازل إعا ععلت اٞتبع وأغلقت ا١تذاجد ،أليب عثدالرٛتص األ ري ،صٕ٘.ٕٙ-
(ٖ٘ٔ) انظر :مشروعية ةمثة اٞتبعة يف الثيوت وا١ت ازل إعا ععلت اٞتبع وأغلقت ا١تذاجد ،أليب عثدالرٛتص األ ري ،ص.ٕٛ-ٕٚ
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ٖ٘ٗٗ

مشوح العنزي
د .مرضي بن ّ

إعا اج بع ٢تا ال اس وأظهرت ،و إعا ان ه ا اتٚتاع وقع مع الذمث اء وهم مع ورون ْتثذهم عص ةمثة
اٞتبعة ،فغَتهم أوىل وقوع ه ا اتٚتاع عليهم ،وأن ال ٕتوز م هم ةمثة اٞتبعة إال مع ال اس يف م ٍ
ان جي بعون
في .
الدليل الثامن  :أن ١تا ان و أمية يؤ رون الصمثة عص وق ها ان الص ا ة وال ا عون  يصلون ةمثة الظهر
يف يو م ،و أيبون فيصلون معهم ،قال ع هم ا ص رجب" :وقد ان الص ا ة وال ا عون مع أولئك الظلبة يف
جهد ٍ
ٍ
جهيد ،ال سيبا يف أت َت الصمثة عص ميقا ا ،و انوا يصلون اٞتبعة يف أ ر وقت العصر ،ف ان أ ثر مص
جينء إىل اٞتبعة يصلن الظهر والعصر يف ي  ،و جينء إىل ا١تذمثد بقيةً ٢تم"(ٗ٘ٔ) ،وقال" :يصلون الظهر

لوق ها ،و يشهدون اٞتبعة مع األمراء ،و لك ان الذلف الصاحل يفعلون ع د أت َت ٍت أمية للمثبعة عص
جالس يف ا١تذمثد قثل روج الوقت ،ومل ي ص أ ٌد م هم يصلن
وق ها ،وم هم مص ان يومئ ابلصمثة وهو
ٌ
اٞتبعة لوق ها"(٘٘ٔ)  ،ولو انت ةمثة اٞتبعة يف الثيوت جائزة لصلوها مع أهليهم و أبوا للبذمثد فأعادوها مع
األئبة انفلة.
الدليل التاسع :أن بص يح ةمثة اٞتبعة يف الثيوت يقوم على ال لفيق ُت ا١ت اهب الفقهية ،وال ي فق مع
ٍ
روط أي م هب ،وي هن إىل ةورٍة بلف ٍ
يقية
مرفوضة ع د علباء األةول(.)ٔ٘ٙ
ّ
()ٔ٘ٚ
مثف ُت العلباء  ،والدليل ال د أن ي ون م ف ًقا علي ُت
يناقش :أبن ال لفيق ُت األقوال الفقهية في
ٌ
ا٠تصبُت ن يؤ .
الدليل العاشر :أن للقول ّتواز ةمثة اٞتبعة يف الثيوت مآالت عَتة ،فإن لو أُطلق للبع ور إقامة اٞتبعة يف
ي فرٔتا يق دي

غَت ا١تع ور فيؤدي إىل بقليل ٚتع اٞتبعة ،وبرك ال هاب للبذاجد ،وال هاون أبداء ةمثة

(ٗ٘ٔ) ف ح الثاري ،ال ص رجب .ٔٛ٘ /ٛ
(٘٘ٔ) ف ح الثاري ،ال ص رجب .ٙٛ-ٙٚ /ٛ
( )ٔ٘ٙانظر :الثيان ا٠ت امن للدورة العارئة الثمث ُت للبمثلس األورويب لإلف اء والث وث ،يف الفًتة مص ٔ إىل ٗ عثان
ٔٗٗٔه ،ف وى (٘ )ٖٓ/ةمثة اٞتبعة يف الثيوت؛ ف وى رقم (ٖ) لمثٖتاد العا١تن لعلباء ا١تذلبُت ،واتريخ/ ٚ / ٕٛ :
ٔٗٗٔه.
( )ٔ٘ٚانظر :ال لفيق ُت األقوال الفقهية١ ،ترضن ص مشوح الع زيْ ،ت م شور يف موقع األلو ة.
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صوةا أن األدلة اليت اس دل هبا مص يرى اٞتواز أدلة عامة بصدق على األ وال واألوقات
اٞتبعة فيها؛
ً
لها(.)ٔ٘ٛ
أدلة القول الثاين:
الدليل األول :عص أيب ر ص ع ثة ،قال ةليت إىل ج ب أيب ج يفة  ،ف بذى اٟتمثاج ابلصمثة ،فقام
يصلن اٞتبعة ،و قام فصلى ر ع ُت ،و قال" :اي أاب ر ،أ هدك أهنا اٞتبعة"(.)ٜٔ٘

وجو الداللة من األثر :أن أاب ج يفة  ةلى اٞتبعة ر ع ُت و ده فإعا جاز ل علك ،فمثواز ةمث ا يف

الثيوت مص ابب أوىل(ٓ.)ٔٙ

يناقش :أبن ه ا األ ر ال يثثت عص أيب ج يفة  ،)ٔٙٔ(وأن على فرض ة

فإن يدل على جواز ةمثة

٥تالف تٚتاع الص ا ة  ومص عدهم ،قال ا ص
اٞتبعة للرجل و ده ،وه ا قول اع ال بقولون  ،وهو
ٌ
يب ،يدل على أن يصح أن يصلن الرجل اٞتبعة و ده"(ٕ.)ٔٙ
رجب عص فعل أيب ج يفة " : وه ا غر ٌ
الدليل الثاين  :أن هللا أمر إبقامة ةمثة اٞتبعة ،وال دليل دي ع ا١تع وريص عص ضورها مص إقام ها يف

( )ٔ٘ٛانظر :دائع الص ائع ،لل اساين ٕٔٚٓ/؛ الثيان ا٠ت امن للدورة العارئة الثمث ُت للبمثلس األورويب لإلف اء والث وث،
يف الفًتة مص ٔ إىل ٗ عثان ٔٗٗٔه ،ف وى (٘ )ٖٓ/ةمثة اٞتبعة يف الثيوت.
( )ٜٔ٘انظر :ف ح الثاري ،ال ص رجب  .ٔٛ٘ /ٛقال ا ص رجبّ " :رج أ و نعي ٍم الفضل ص د ُت يف ( اب الصمثة)" ،ومل
أي مص دواويص الذ ة ا١تشهورة،
أجده يف ا١تعثوع مص اب الصمثة للفضل ص د ُت ،وهو ال يثب؛ لعدم وجوده يف ٍّ
و١تخالف ١تا روى ا ص أيب يثة عص أيب ر ص عبرو ص ع ثة الزهري ،قال" :أ ر اٟتمثاج ،اٞتبعة ،فلبا ةمثها مع أ و
ج يفة  ،و قام ،فوةلها ر ع ُت ،و قال :اي أاب ر ،أ هدك أهنا العصر" ،رواه ا ص أيب يثة يف مص ف  ،اب
اٞتبعة ،ابب :اٞتبعة يؤ رها اتمام ىت ي هب وق ها ،رقم .٘ٗٛٙ :فاأل ر يف ةمثة العصر ال ةمثة اٞتبعة ،والقصة
رم ها ال بثثت عص أيب ج يفة  ،فقد روى ا ص أيب يثة ه ا األ ر عص ٛتيد ص عثد الرٛتص ،عص ذص ص ةاحل،
عص إ راهيم ص ا١تهاجر ،عص أيب ر ص عبرو ص ع ثة الزهري؛ وإ راهيم ص مهاجر ضعف غَتُ وا ٍد مص األئبة .انظر:
يب ال بال ،للبزي ٕ.ٕٖٔ/
(ٓ )ٔٙانظر :مشروعية ةمثة اٞتبعة يف الثيوت وا١ت ازل إعا ععلت اٞتبع وأغلقت ا١تذاجد ،أليب عثدالرٛتص األ ري ،صٖٔ.
(ٔ )ٔٙانظرٗ :تريج األ ر يف اٟتا ية قثل الذا قة.
(ٕ )ٔٙف ح الثاري ،ال ص رجب .ٔٛٙ /ٛ
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ٖٗٗٚ

مشوح العنزي
د .مرضي بن ّ

الثيوت(ٖ.)ٔٙ
نوقش :ـ"أن عائر اتسمثم الظاهرة مص م اسك اٟتج واٞتبعة واٞتباعة والعيديص واألعان اليت ث ت ابل وابر

العبلن اجملبع علي يف عهد الرسول  و لفائ  -فالواجب فيها االبثاع ،وال جيوز فيها بغيَت زايدة وال نقصان،
وال ةفة مص الصفات اءً على عدم دليل دي ع علك ،ل األدلة الفقهية الظ ية ال يُع د هبا يف معارضة الشعائر
ا١ت قولة ابل وابر"(ٗ.)ٔٙ

الدليل الثال  :أن ورد عص انفع أن قال :ان ا ص عبر «: يرى أهل ا١تياه ُت م ة وا١تدي ة ُجيَ ِّبعُو َن فمث
يعيب عليهم»(٘ ،)ٔٙوعص مالك ،قال « :ان أة اب دمحم يف ه ه ا١تياه ُت م ة وا١تدي ة ُجيَ ِّبعُو َن»(.)ٔٙٙ

وجو الداللة من األثرين  :أن يف إقامة أهل ا١تياه ُت م ة وا١تدي ة لصمثة اٞتبعة دون إن ار مص أة اب رسول
هللا  داللة على جواز فعلها يف ل م ان(.)ٔٙٚ

اعا ل ٚتاعة
يناقش :أبن ا١تراد مص ه يص األ ريص هو أن جي بع ال اس ألدائها يف م ان وا د ،ال أن ي فرقوا أوز ً
يصلون اٞت بعة لو دهم ،فه ا غَت مراد ،وأورد األئبة ه يص األ ريص وما يف مع امها لثيان أن أهل القرى جي بعون
ألداء ةمثة اٞتبعة أهل األمصار ،ومل يفهبوا م ها ما فهب م مص جواز ةمثة اٞتبعة يف الثيوت.
الدليل الرابع :أن ةمثة اٞتبعة يف الثيوت هو مق ضى قول ٚتهور الفقهاء؛ اٟت فية ،والشافعية ،واٟت ا لة ،ال يص
ال يشًتطون ا١تذمثد لص ة ةمثة اٞتبعة( ،)ٔٙٛإعا وجد العدد ا١تشًتط لص ها ،مث ة أو أر عة على م هب

(ٖ )ٔٙانظر :ا﵀لى ،ال ص زم ٖٕ٘٘/؛ األجو ة ال افعة ،لأللثاين ،ص.ٚٛ
(ٗ٣ )ٔٙتلة ا١ت ار ٕٖ.ٕٙٛ/
(٘ )ٔٙرواه عثدالرزاق يف مص ف  ،اب اٞتبعة ،ابب القرى الصغار ،رقم .٘ٔٛ٘ :قال ا ص مثر" :إس اد ة يح" ف ح
الثاري ٕ.ٖٛٓ/
( )ٔٙٙرواه ا ص أيب يثة يف مص ف  ،اب اٞتبعة ،مص ان يرى اٞتبعة يف القرى وغَتها ،رقم .٘ٓٚٔ :قال األلثاين" :س د
ة يح" سلذة األ ادي الضعيفة ٕ.ٖٔٛ/
()ٔٙٚانظر :جواب األلثاين على سؤال :هل يشًتط إقامة اٞتبعة يف ا١تذمثد أم ٕتوز يف ل م ان؟ ،مقعع فيديو يف اليوبيوب
( )ٔٙٛانظر :بذهيل الفق  ،للمثربيص ٘ٙٔ/؛ مشروعية ةمثة اٞتبعة يف الثيوت وا١ت ازل إعا ععلت اٞتبع وأغلقت ا١تذاجد،
أليب عثدالرٛتص األ ري ،صٖٕٖٙ ،؛ رد الشيخ العدوي على ما أ َت ول عث للمثبعة يف ي  ،مقعع فيديو يف
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()ٜٔٙ
أيضا هو مق ضى قول األئبة ال يص يرون ة ة ةمثة
اٟت فية ،وأر عون على م هب الشافعية واٟت ا لة  ،و ً
اٞتبعة دون الشروط اليت ا ًتط ها ا١ت اهب الفقهية(ٓ.)ٔٚ

يناقش من وجهٌن :الوجو األول  :أبن ه ا ال يذلم؛ فصمثة اٞتبعة يف الثيوت ال ٕتوز ع د أي م هب مص
ا١ت اهب الفقهية األر عة ،فاٟت فية يشًتطون إعن الذلعان ،واتعن العام ،وا١تال ية يشًتطون ا١تذمثد ،وع د
الشافعية واٟت ا لة ال ٕتوز ةمثة اٞتبعة يف الثيوت ولو ٕتاوز العدد أر عُت ،فهم ع دما ال يشًتطون ا١تذمثد ال
يريدون جوازها يف الثيوت ،ل ا١تراد أن ةمثة اٞتبعة إعا مل ي ص ه اك مذمثد فإهنا يشًتط أن ب ون يف فضاء
حيصل في اج باعُ ال اس ،فهم يرون بو يد ا١ت ان تظهار عار االج باع ،قال الذث ن" :ا١تقصود مص اٞتبعة
إقامة الشعار ول لك ا صت ٔت ٍ
ان وا ٍد مص الثلد إعا وسع ال اس ابفاقًا"(ٔ ،)ٔٚوقال ا ص عثيبُت" :ا١تقصود
مص اٞتبعة وهو االج باع على ٍ
إمام وا ٍد يف ا١ت ان واألفعال"(ٕ ،)ٔٚمع ا مثفهم هل يشًتط إقام ها يف
الث يان ،أو ال؟ ،قال ا ص قدامة" :وال يشًتط لص ة اٞتبعة إقام ها يف الث يان ،وجيوز إقام ها فيبا قار مص
الص راء .وهب ا قال أ و يفة وقال الشافعن :ال ٕتوز يف غَت الث يان"(ٖ.)ٔٚ
الوجو الثاين  :أن عدم ا ًتاط عض األئبة للشروط اليت ا ًتط ها ا١ت اهب الفقهية ال يعٍت أهنم يقولون ّتواز
ةمثة اٞتبعة يف الثيوت ما مل ي صوا على علك ،فعلى سثيل ا١تثال ه اك عض الفقهاء ا١تعاةريص يرون أن اٞتبعة
ٕتوز ثمث ة ،وال يشًتطون ٢تا الذلعان وال اٞتامع وجييزون بعددها لل اجة(ٗ ،)ٔٚومع علك مل جييزوا ةمثة

٥تالف ١تقاةد الشريعة يف إقامة اٞتبعة"(٘ ،)ٔٚقال ا ص عثيبُت" :وأما
اٞتبعة يف الثيوت؛ ألن "إقام ها يف الثيت ٌ
اليوبيوب.
( )ٜٔٙانظر :مشروعية ةمثة اٞتبعة يف الثيوت وا١ت ازل إعا ععلت اٞتبع وأغلقت ا١تذاجد ،أليب عثدالرٛتص األ ري ،صٕٔ.
(ٓ )ٔٚانظر :مشروعية ةمثة اٞتبعة يف الثيوت وا١ت ازل إعا ععلت اٞتبع وأغلقت ا١تذاجد ،أليب عثدالرٛتص األ ري ،صٕٔ.
(ٔ )ٔٚف اوى الذث ن ٔ.ٔٚٓ-ٜٔٙ/
(ٕ )ٔٚف اوى نور على الدرب ،ال ص عثيبُت ٘.ٙٓ٘/
(ٖ )ٔٚا١تغٍت ،ال ص قدامة ٕ.ٕٗٙ/
(ٗ )ٔٚانظر :ا١تب ع ،ال ص عثيبُت ٘ٗٔ/؛ منت ا٠تمثةة يف الفق ٠ ،تالد ا١تشيقح ،ص.ٕٜ
(٘ )ٔٚاأل ام الفقهية ا١ت علقة فَتوس ُ روان٠ ،تالد ا١تشيقح ،ص.ٔٛ



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
٣تلة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد (ٗٔ) ،العدد (٘) ،ص ص ٕٖٔٗ  ( ٖٗٙٓ -رجبٕٗٗٔهـ  /مارسٕٕٔٓم )

ٖٜٗٗ

مشوح العنزي
د .مرضي بن ّ

أيضا
أن يصلى اتنذان يف ي أو يف د ان فإن ال جيوز وال حيل ل علك؛ ألن ا١تقصود مص اٞتبعة ومص اٞتباعة ً
أن حيضر ا١تذلبون عضهم إىل عض وأن ي ونوا أمةً وا د ًة في صل فيهم ال آلف والًتا م وي علم جاهلهم مص
عا١تهم"(.)ٔٚٙ
الدليل اخلامس :أن اٞتبعة ذائر الصلوات ٕتب على مص وجثت علي سائر الصلوات يف اٞتباعات ،ويذقط
اتجا ة مص األع ار ما يذقط اتجا ة إىل غَتها وال فرق(.)ٔٚٚ

نوقش  :عدم ال ذليم فاٞتبعة ٢تا قيق ها الشرعية ا١تخصوةة هبا مص ي

األ ام والشروط ،فهن ليذت

ذائر الصلوات( ،)ٔٚٛو ُت ةمثة اٞتبعة وسائر الصلوات فروق ثَتة يقول ا ص عثيبُت" :اٞتبعة ي ها و ُت

فروق ثَتةٌ بزيد على عشريص فرقًا"(.)ٜٔٚ
الظهر ٌ
الدليل السادس :أن إقامة ةمثة اٞتبعة يف ا١تذمثد ليذت شرط ،وبعدد اٞتبعة جيوز ع د عذر االج باع،
فع د بع ره ابل لية أوىل(ٓ.)ٔٛ

يناقش :أبن جواز بعدد اٞتبعة لل اجة ال يذ دل على جواز ةمث ا يف الثيوت ع د بع ر االج باع؛ ف ع ر
االج باع أ د مص بعدد اٞتبعة ،وال يقاس األ د ابأل ف ،فإعا بع ر االج باع ان فى ا١تقصد ال ي ألجل
رعت ةمثة اٞتبعة فلم ٕتب عليهم.

الدليل السابع :أن ا١تذلم أييت مص الواجثات قدر اس عاع  ،فإعا مل يذ عع ال هاب للبذمثد ألداء ةمثة
اٞتبعة فليصلها يف الثيت ،ا١ت ذور يف الوضوء فإن أييت مص الوضوء ما يقدر علي وال حيل ل االن قال لل يبم،
فبص مل يذ عع ال هاب للبذمثد فمث حيل ل االن قال لصمثة الظهر مع إم ان أداء ةمثة اٞتبعة يف ي (ٔ.)ٔٛ

( )ٔٚٙف اوى نور على الدرب ،ال ص عثيبُت ٘.ٙٓ٘/
( )ٔٚٚانظر :ا﵀لى ،ال ص زم ٖٕٜ٘/؛ األجو ة ال افعة ،لأللثاين ،ص.ٚٛ
( )ٔٚٛانظر :م إقامة ةمثة اٞتبعة يف الثيوت١ ،تولود الذريري .مقعع فيديو يف اليوبيوب.
( )ٜٔٚلقاءات الثاب ا١تف وح ،ال ص عثيبُت ٘ .ٜٗ٘ /اللقاء الرا ع عشر عد ا١تئة.
(ٓ )ٔٛانظر :هناية ا﵀ اج ،للرملن ٕ.ٕٛٚ/
(ٔ )ٔٛانظر :جواب مصعفى العدوي على سؤال :هل ٕتوز عد اغمثق ا١تذاجد ةمثة اٞتبعة يف الثيت ،مقعع فيديو يف
اليوبيوب؛ جواز ةمثة اٞتبعة يف الثيوت ع د بع ر ةمث ا يف ا١تذاجد ،للددو ،مقعع فيديو يف اليوبيوب.
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أةمث ال مثل روطها ،ل هو
يناقش :أبن ا١تذلم ا١تع ور مص ال هاب للبذمثد غَت ٥تاطب صمثة اٞتبعة ً
٥تاطب ابلوضوء ،وال يذقط ع مع
٥تاطب صمثة الظهر ،ال ذاء يف يو ص ،وه ا ع س ا١ت ذور فهو
ٌ
إم ان القيام ٔتا يذ عيع م .
الدليل الثامن :أن يف ةمثة اٞتبعة يف الثيوت مص ا١تصاحل وا١تقاةد الشرعية العظيبة ما ال يعلب إال هللا ،وم ها:
االس مثا ة ألمر هللا إبقامة ه ه الشعَتة على ةف ها وا﵀افظة علي  ،وإظهار عائر الديص يف الثيوت ،ووعظ
ال اس وب َتهم اب﵁ ،واالج باع على ع ر هللا ،وال عاون على الرب وال قوى ،وٖتصيل ساعة االس مثا ة يف ا٠تعثة
والصمثة(ٕ.)ٔٛ
يناقش من ثالثة أوجو :الوجو األول :أن أ ثر ه ه ا١تقاةد وا١تصاحل –إن مل ي ص لها -ال يذلم ؛ فصمثة

اٞتبعة يف الثيوت يععل ه ه الشعَتة وليس في اس مثا ة ١تا أمر مص إقام ها صف ها وهيئ ها وم اهنا ال ي
جي بع في ال اس ،واالج باع على ال ر ووعظ أهل الثيت وال عاون على الرب وال قوى حيصل يف الصلوات
األ رى ،فليس ًرا على ةمثة اٞتبعة ،وأما ساعة االس مثا ة فهن يف آ ر يوم اٞتبعة ع د ث ٍَت مص
األئبة(ٖ ،)ٔٛفعدم ةمثة اٞتبعة يف الثيت أو يف ا١تذمثد لص يفو ا.
الوجو الثاين :أن ا١تصل ة إعا الفت الدليل فهن مصل ة ملغاة ،وهن ه ا الفت الدليل على عدم جواز
ةمثة اٞتبعة يف الثيوت با ثت يف أدلة أة اب القول األول.
الوجو الثال  :أن يقا ل ه ه ا١تصاحل مفاسد أعظم ،وهو برك ا١تقصد األعظم مص رع ةمثة اٞتبعة وهو

صوةا أن األدلة اليت اس دلي م هبا عامة ٕتيز أداء ةمثة اٞتبعة يف
اج باعهم يف يوت هللا واج باعهم فيها،
ً
الثيوت معل ًقا ،و٦تا ابفق علي الفقهاء أن ا١تصل ة ال يعبل هبا إن انت بؤدي إىل مفذدة أعظم.

(ٕ )ٔٛانظر :مشروعية ةمثة اٞتبعة يف الثيوت وا١ت ازل إعا ععلت اٞتبع وأغلقت ا١تذاجد ،أليب عثدالرٛتص األ ري ،ص.ٖٚ
قوال ،وقال:
(ٖ )ٔٛا لف أهل العلم يف ساعة اتجا ة يف يوم اٞتبعة على أقوال ثَتة ،ع ر م ها ا ص مثر أ ثر مص أر عُت ً
"أةح األ ادي الواردة يف بعيُت ه ه الذاعة ومها ديثان؛ أ دمها :أهنا مص جلوس ا٠تعيب على ا١ت رب إىل انصراف مص
الصمثة والثاين أهنا مص عد العصر إىل غروب الشبس...وروى سعيد ص م صور إبس اد ة يح إىل أيب سلبة ص عثد
الرٛتص أن انسا مص الص ا ة اج بعوا ف ا روا ساعة اٞتبعة و افًتقوا فلم خي لفوا أهنا آ ر ساعة مص يوم اٞتبعة ورج
ثَت مص األئبة" ف ح الثاري ٕ.ٕٗٔ-ٗٔٙ/
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الدليل التاسع :أن الشروط اليت ا ًتطها الفقهاء ألداء ةمثة اٞتبعة أغلثها ال دليل علي (ٗ.)ٔٛ
يناقش :أبن وإن مل بثثت ه ه الشروط ،فإن ه اك مص األدلة ما دي ع ةمثة اٞتبعة يف الثيوت ،وأقواها العبل

ال ي جرى علي ال يب  ،والص ا ة  ،وال ا عون ،ومص عدهم إىل يوم ال اس ه ا ،ومل يعرف ع هم جواز

ةمثة اٞتبعة يف غَت ا١ت ان ال ي جي بع في أهل الثلد مع وجود مص ا اجوا لصمثة اٞتبعة يف أما هم
الذمث اء وا١ترضى والعثيد وال ذاء وا١تذافريص ،ومل جييزوا ٢تم علك.
الدليل العاشر :أن ةمثة اٞتبعة بصح اب ُت يف أي م ٍ
ان ،فإعا وجد اال ان فإن اٞتبعة واجثة عليهم(٘.)ٔٛ
يناقش  :أبن ه ا هو ٤تل ال زاع ،وهو هل ٕتوز ةمثة اٞتبعة يف أي م ان ،واألدلة بدل على أن ةمثة اٞتبعة
ال ٕتوز إال يف م ان معد جي بع في ا١تذلبون ألدائها.
الرتجيح :عد عرض القولُت ،وأدل هبا ،وم اقشة ما حي اج م ها إىل م اقشة ،بثُت يل – وهللا أعلم – أن الراجح
هو القول األول القائل عدم جواز ةمثة اٞتبعة يف الثيوت؛ ألن ه ا ال ي أٚتع علي األئبة ،وعلي عبل

مر ابألمة أوقات ا اج فيها عض أهل األع ار مص أداء
األمة ،و مثف ال يعرف يف القرون ا١تفضلة األوىل ،وقد ّ
ةمثة اٞتبعة يف أما هم ،ومل جييزوا ٢تم علك ،الذمث اء وا١ترضى وال ذاء والعثيد وا١تذافريص ،ومع األئبة ال يص
خيرجون ةمثة اٞتبعة عص وق ها ،و لك ان ا١تذلبون يف م ة يؤدوهنا ةمثة ظه ٍر ،وا١تذلبون يف ا١تدي ة
يؤدوهنا ةمثة ٍ
ٚتعة ،فبص مل يذ عع أداء ةمثة اٞتبعة مع ا١تذلبُت يف ا١ت ان ا١تعد ٢تا فهو غَت ٥تاطب هبا
أةمث ،وفرض الظهر ،فمث وجوب علي وال إو.
ً
وليس ال هن عص ةمثة اٞتبعة يف الثيوت؛ ألهنا يوت ،ل ا١تراد ال هن عص بفرق ا١تذلبُت عص ٚتاعة ا١تذلبُت،
باع ي هم يف م ان وا د ،فإعا وجد
وأداء ةمثة اٞتبعة م فرقُت ،أبي م ان دون ٚتاعة ا١تذلبُت ،أو دون اج ٍ

ٚتاعة مص ا١تذلبُت يف لدة ليس فيها مذمثد و اج بعوا تقامة ةمثة اٞتبعة يف يت مص يو م؛ فإهنم يعدون
٦ت ثلُت ،غَت ٥تالفُت.

(ٗ )ٔٛانظر :جواز ةمثة اٞتبعة يف الثيوت ع د بع ر ةمث ا يف ا١تذاجد ،للددو ،مقعع فيديو يف اليوبيوب.
(٘ )ٔٛانظر :ةمثة اٞتبعة واٞتباعة ٕتوز شخصُت دا ل الثيوت ،لعصام بليبة ،مقعع فيديو يف اليوبيوب.
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اٟتبد ﵁ ال ي طوى عٍت عد ه ا الث
بوةلت ٢تا:

اخلادتة

 ،ويذر يل ا  ،ويف هناي أود بدويص أ رز ال ائج اليت

 أٚتع العلباء على أن ةمثة اٞتبعة فرض ع ٍُت على األ رار الثالغُت ا١تقيبُت ال ي ال ع ر ٢تم.
 ا لف الفقهاء يف م ا ًتاط الذلعان واتعن العام ،والراجح أهنبا ليذا شرطُت؛ فاٞتبعة ال ٗت لف عصالصلوات ا٠تبس يف عدم ا ًتاط الذلعان أو اتعن العام.
 ابفق الفقهاء على جواز بعدد اٞتبعة لل اجة ،وا لفوا يف م بعدد اٞتبعة يف الثلد الوا د مص غَتٍ
اجة ،والراجح أن جيب أن ي ون اٞتامع وا ًدا ،وال جيوز بعدد اٞتبعة يف الثلد الوا د مص غَت اجة.

 أٚتع الفقهاء على ا ًتاط اٞتباعة لص ة ةمثة اٞتبعة ،وا لفوا يف العدد ال ي ب عقدوالراجح أن أقل عدد ب عقد اٞتبعة ا ان.

ةمثة اٞتبعة،

 ا لف الفقهاء يف ا ًتاط ا١تذمثد لص ة ةمثة اٞتبعة ،والراجح عدم ا ًتاط ا١تذمثد لص ة ةمثة اٞتبعة. أٚتع العلباء على جواز برك ةمثة اٞتبعة للع ر ،وع روا عض األع ار ،وهن ليذت ٤تصورة ،وضا ط الع را١تشقة ،فبىت وجدت ا١تشقة ُع ر ا١تذلم مص الذعن إىل الصمثة.
 ةمثة اٞتبعة يف الثيوت ال ٕتوز على م هب اٟت فية ال ًتاطهم إعن الذلعان ،واتعن العام ،و لك ال ٕتوزيف م هب ا١تال ية ال ًتاطهم ا١تذمثد.
 ٚتهور الفقهاء ال يص ال يشًتطون ا١تذمثد لص ة ةمثة اٞتبعة ال يع ون أهنا ٕتوز يف الثيوت ،ل ا١تراد أنباع ال اس.
ةمثة اٞتبعة إعا مل ي ص ه اك مذمثد فإهنا ُّ
بصح ع دهم يف فضاء حيصل في اج ُ
 -ا لف الفقهاء يف م ةمثة اٞتبعة يف الثيوت إن ان ه اك ع ٌر يف برك الذعن إىل ا١تذمثد ،والراجح

عدم جواز ةمثة اٞتبعة يف الثيوت.
ه ه أ رز ال ائج اليت بوةلت ٢تا يف ه ا الث

 ،وةلى هللا وسلم على نثي ا دمحم.
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Friday prayers at home, A comparative jurisprudence study
Dr.Mardi bin Mashwah bin rady Al-Anzi
Associate Professor of Comparative Jurisprudence, Faculty of Science and Arts in
Rafha, Northern Border Universit
Summary:In this paper, the researcher talked about the ruling on Friday prayers. Then
he commended by mentioning the conditions of validity of Friday prayers, which are: the
Sultan and the general permission, the multiplicity of Friday prayers in one country, the
number in which Friday is held, and the requirement of the mosque. Also, he talked about
the ruling on leaving the pursuit of Friday prayer for an excuse, and about ruling on her
praying at home. In the end, the research concluded with a conclusion in which he
summarized the most important results.
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ادلراجع وادلصادر:
 -اإلمجاع يف القواعد الفقهية٢ ،تشام ص دمحم ص سليبان الذعيد ،دار ا ص اٞتوزي ،الدمام ،العثعة األوىل

ٖٔٗٛه.

 -اإلمجاع  ،أليب ر دمحم ص إ راهيم ص ا١ت رٖ ،تقيق :ةغَت أٛتد

يف ،م ثة م ة الثقافية ،اتمارات،

العثعة الثانية ٕٗٗٔهـ.
 -األجوبة النافعة عن أسئلة جلنة مسجد اجلامعة ،أليب عثد الرٛتص دمحم انةر الديص ،ص اٟتاج نوح

األ قودري األلثاين ،م ثة ا١تعارف لل شر وال وزيع ،العثعة االوىل ٕٓٗٔهـ.

 -األحكام الفقهية ادلتعلقة بفًنوس ُكروَن٠ ،تالد ص علن ا١تشيقح٤ ،تاضرة ألقاها يف جامعة القصيم يوم

األر عاء ٖٕٔٗٗٔ /ٚ /ه ،وطثع ها ث ة األلو ة.

 أحكام القرآن ،أليب ر دمحم ص عثدهللا ص العريبٖ ،تقيق :دمحم عثدالقادر ععا ،دار ال ب العلبيةَ ،توت،لث ان ،العثعة الثالثة ٕٗٗٔهـ.
 -األحكام الوسطى من حدي

النيب  ،لعثد اٟتق ص عثد الرٛتص األزدي األ ثيلنٖ ،تقيقٛ :تدي

الذلفن ،ةث ن الذامرائن ،م ثة الر د ،الرايض ،طثعة عام ٔٗٔٙهـ.
 اختيارات الشيخ ابن ِبز الفقهية٠ ،تالد ص مفلح آل امد ،دار الفضيلة ،الرايض ،العثعة األوىلٖٔٗٔه.
 أسىن ادلطالب ،لز راي ص دمحم ص ز راي ،دار ال اب اتسمثمن ،القاهرة ،مصر. -أسهل ادلدارك «شرح إرشاد السالك يف مذىب إمام األئمة مالك» ،أليب

ر ص ذص ص عثد هللا

ال ش اوي ،دار الف رَ ،توت ،العثعة الثانية.
 اإلشراؼ على نكت مسائل اخلالؼ ،أليب دمحم عثد الوهاب ص علن الثغدادي ا١تال نٖ ،تقيق :اٟتثيب صطاهر ،دار ا ص زم ،العثعة األوىل ٕٓٗٔهـ.
 -إعانة الطالبٌن على حل ألفاظ فتح ادلعٌن ،أليب

ر ص دمحم عا الدمياطن ،دار الف ر ،العثعة األوىل

 ٔٗٔٛهـ.
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 اإلقناع يف مسائل اإلمجاع ،لعلن ص دمحم ص عثد ا١تلك الفاسن ،أيب اٟتذص ا ص القعانٖ ،تقيق :ذصفوزي الصعيدي ،الفاروق اٟتديثة للعثاعة وال شر ،العثعة األوىل ٕٗٗٔهـ.

 إنباء الغمر أببناء العمر ،أليب الفضل أٛتد ص علن ص مثر العذقمثينٖ ،تقيق :ذص ثشن ،اجمللساألعلى للشئون اتسمثميةٞ ،ت ة إ ياء الًتاث اتسمثمن ،مصر ،طثعة عامٖٜٔٛ:هـ.
 اإلنصاؼ يف معرفة الراجح من اخلالؼ ،لعمثء الديص ص سليبان ا١ترداوي ،دار إ ياء الًتاث العريب،َتوت ،العثعة الثانية.

 األوسط يف السنن واإلمجاع واالختالؼ ،أليب ر دمحم ص إ راهيم ص ا١ت ر ال يذا وريٖ ،تقيق :ةغَت أٛتدص دمحم يف ،دار طيثة ،الرايض ،العثعة األوىل ٘ٓٗٔهـ.
 -بداية اجملتهد و هناية ادلقتصد ،﵀بد ص أٛتد ص دمحم ص ر د القرطيب ،دار اٟتدي  ،القاهرة ،طثعة عام

ٕ٘ٗٔه.

 -بدائع الصنائع  ،لعمثء الديص أيب

ر ص مذعود ال اساين ،دار ال ب العلبيةَ ،توت ،العثعة الثانية

ٔٗٓٙهـ.

 البناية شرح اذلداية ،﵀بود ص أٛتد ص موسى العيٍت ،دار ال ب العلبيةَ ،توت ،العثعة األوىل ٕٓٗٔه. -التاج واإلكليل دلختصر خليل ،﵀بد ص يوسف ا١تواق ،دار ال ب العلبيةَ ،توت ،العثعة األوىل

ٔٗٔٙه.

 -حتفة احملتاج بشرح ادلنهاج ،ألٛتد ص مثر ا٢تي بن ،وهبامش

ا ية اتمام عثد اٟتبيد الشرواين ،ا١ت ثة

ال مثارية ال ربى ٔتصر ،طثعة عام ٖٔ٘ٚه.
 تسهيل الفقو ،لعثد هللا ص عثدالعزيز اٞتربيص ،دار ا ص اٞتوزي ،الدمام ،العثعة األوىل ٓٗٗٔه. التعليق الكبًن يف ادلسائل اخلالفية بٌن األئمة ،أليب يعلى الفراء دمحم ص اٟتذُت الثغدادي اٟت ثلنٖ ،تقيق:دمحم ص فهد الفريح ،دار ال وادر ،دمشق ،العثعة األوىل ٖ٘ٗٔهـ.
 -التلخيا احلبًن يف ختريج أحادي

الرافعي الكبًن ،ألٛتد ص علن ص مثر العذقمثين ،دار ال ب

العلبيةَ ،توت ،لث ان ،العثعة األوىل ٜٔٗٔهـ.
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 -التمهيد  ،أليب عبر يوسف ص عثد هللا ص دمحم ص عثد الربٖ ،تقيق :مصعفى ا ص أٛتد العلوي ،ودمحم عثد

ال ثَت الث ري ،وزارة األوقاف والشؤون اتسمثمية اب١تغرب ،طثعة عام ٖٔٛٚهـ.

علن ا ص أيب العز اٟت فنٖ ،تقيق :عثد اٟت يم ص دمحم ا ر ،أنور
علن ص ّ
 التنبيو على مشكالت اذلداية ،ل ّةاحل أ و زيد ،م ثة الر د ان رون ،الرايض ،العثعة األوىل ٕٗٗٔهـ.
 -هتذيب الكمال ،ليوسف ص الز ن عثدالرٛتص ا١تزيٖ ،تقيق :شار عواد ،مؤسذة الرسالةَ ،توت ،لث ان،

العثعة األوىلٓٓٗٔهـ.

 جامع العلوم واحلكم يف شرح مخسٌن حديثاً من جوامع الكلم ،أليب الفرج عثدالرٛتص ص هاب الديص صرجبٖ ،تقيق :عيب األرنؤوط ،إ راهيم ابجس ،مؤسذة الرسالةَ ،توت ،لث ان ،العثعة الذا عة ٕٕٗٔهـ.

 -اجلامع لعلوم اإلمام أمحد ٚ ،تع :الد الرابط ،وسيد عزت عيد ،دار الفمثح ،مصر ،العثعة األوىل

ٖٓٗٔه.

 حاشية الدسوقي على الشرح ال ثَت ،﵀بد ص أٛتد ص عرف  ،دار الف رَ ،توت ،لث ان. حاشية الصاوي على الشرح الصغًن ،﵀بد ص أٛتد ا٠تلويت الصاوي ،دار ا١تعارف ،مصر. حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرِبين ،أليب اٟتذص ،علن ص أٛتد العدويٖ ،تقيق :يوسفالشيخ دمحم الثقاعن ،دار الف رَ ،توت ،طثعة عام ٗٔٗٔهـ.
 اخلالصة الفقهية على مذىب السادة ادلالكية ،﵀بد العريب القروي ،دار ال ب العلبيةَ ،توت. الدر ادلختار  ،﵀بد ص علن اٟتص فن وهبامش رد ا﵀ ار على الدر ا١تخ ار ا١تعروف حباشية ابن عابدين،﵀بد أمُت ص عبر ص عا ديص ،دار الف رَ ،توت العثعة الثانية ٕٔٗٔه.
 -روضة الطالبٌن وعمدة ادلفتٌن ،أليب ز راي ٤تين الديص حيِت ص رف ال ووي ،ا١ت ب اتسمثمنَ ،توت،

لث ان ،العثعة الثالثة ٕٔٗٔهـ.

 زاد ادلعاد يف ىدي خًن العباد ،أليب عثد هللا دمحم ص أيب ر ،ا ص قيم اٞتوزيةٖ ،تقيق :عيب األرنؤوط،وعثدالقادر األرنؤوط ،مؤسذة الرسالة ،العثعة الذادسة والعشرون ٕٔٗٔه.

 -السلوك دلعرفة دول ادللوك ،ألٛتد ص علن ص عثد القادر أيب العثاس بقن الديص ا١تقريزيٖ ،تقيق :دمحم عثد
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القادر ععا ،دار ال ب العلبيةَ ،توت ،العثعة األوىلٔٗٔٛ ،هـ.
 سنن ابن ماجو ،﵀بد ص يزيد القزويٍتٖ ،تقيق :دمحم فؤاد عثدالثاقن ،دار إ ياء ال ب العر ية. -سنن أيب داود ،لذليبان ص األ ع

الذمثذ اينٖ ،تقيق :دمحم ٤تين الديص عثداٟتبيد ،ا١ت ثة العصرية،

َتوت.
 -السنن الكربى ،أليب

ر أٛتد ص اٟتذُت ص علن الثيهقنٖ ،تقيق :دمحم عثدالقادر ععا ،دار ال ب

العلبيةَ ،توت ،العثعة الثالثة ٕٗٗٔه.
 سًن أعالم النبالء  ،﵀بد ص أٛتد ص عثبان ال هيبٖ ،تقيق٣ :تبوعة مص ا﵀ققُت إب راف الشيخ عيباألرانؤوط ،مؤسذة الرسالة ،العثعة الثالثة ٘ٓٗٔهـ.
الذمثمن ،دار الغرب
 شرح التلقٌن ،أليب عثد هللا دمحم ص علن ال َِّبيبن ا١تازري ا١تال نٖ ،تقيقَّ :٤تبد ا١تخ ار ّ
ا ِتسمثمن ،العثعة األوىل ٕٓٓٛم.
 -الشرح ادلمتع على زاد ادلستقنع ،﵀بد ص ةاحل العثيبُت ،دار ا ص اٞتوزي ،الدمام ،العثعة األوىل

ٕ٘ٗٔهـ.

 صحيح البخاري ،﵀بد ص إٝتاعيل الثخاري ،دار الذمثم لل شر وال وزيع ،الرايض ،ا١تبل ة العر ية الذعودية،العثعة الثانية ٜٔٗٔهـ.
 -صحيح مسلم١ ،تذلم ص مثاج ال يذا وري ،دار الذمثم لل شر وال وزيع ،الرايض ،ا١تبل ة العر ية الذعودية،

العثعة الثانية ٕٔٗٔهـ.

 طرح التثريب يف شرح التقريب ،لعثد الر يم ص اٟتذُت العراقن ،دار الف ر العريب ،القاهرة ،مصر. غاية البيان شرح زبد ابن رسالن ،لشبس الديص دمحم ص أيب العثاس هاب الديص الرملن ،دار ا١تعرفة،َتوت.
 فتاوى السبكي  ،أليب اٟتذص ،بقن الديص علن ص عثد ال ايف الذث نٖ ،تقيق :ذام الديص القدسن ،داراٞتيلَ ،توت ،لث ان ،العثعة األوىل ٕٔٗٔهـ.
 -فتاوى العلماء حول فًنوس كوروَن١ ،تذعود ةربي ،دار الثشَت ،العثعة األوىل ٔٗٗٔه.
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 -فتاوى نور على الدرب ،﵀بد ص ةاحل العثيبُت ،مؤسذة الشيخ دمحم ص ةاحل العثيبُت ا٠تَتية ،ع يزة،

العثعة الثانية ٖٗٗٔه.

 فتح الباري بشرح صحيح اإلمام البخاري  ،ألٛتد ص علن ص مثر العذقمثينٖ ،تقيق٤ :تب الديصا٠تعيب  ،رقم ث وأ وا وأ اديث  :دمحم فؤاد عثدالثاقن ،دار ال ب العلبيةَ ،توتٖٜٔٚ ،ه.
 فتح الباري يف شرح صحيح البخاري ،أليب الفرج عثدالرٛتص ص هاب الديص الشهَت اب ص رجب اٟت ثلن،ٖتقيق :طارق ص عوض هللا ،دار ا ص اٞتوزي ،الدمام ،العثعة الثالثة ٕ٘ٗٔه.

 فتح القدير ،ل بال الديص دمحم ا١تعروف اب ص ا٢تبام ،دار الف ر. -فتح ذي اجلالل واإلكرام بشرح بلوغ ادلرام ،﵀بد ص ةاحل العثيبُت ،مدار الوطص ،الرايض ،العثعة األوىل

ٖٓٗٔه.

 الفقو اإلسالمي وأدلتو ،لوهثة الز يلن ،دار الف ر ،دمشق ،العثعة الثام ة ٕ٘ٗٔهـ.اجة و ب عثيد ،معثعة اتنشاء ،دمشق ،العثعة األوىل
 فقو العبادات على ادلذىب ادلالكي ،لل ّٔٗٓٙهـ.
 -الفواكو الدواين على رسالة أيب زيد القًنواين ،ألٛتد ص غ يم ال فراوي ،دار الف رَ ،توت ،لث ان ،طثعة عام

٘ٓٗٔهـ.

 الكايف ،أليب دمحم ص قدامة ا١تقدسن ،دار ال ب العلبيةَ ،توت ،العثعة األوىل ٗٔٗٔه. -الكامل يف ضعفاء الرجال ،أليب أٛتد ص عدي اٞترجاينٖ ،تقيق :عادل أٛتد عثد ا١توجود ،وعلن دمحم

معوض ،وعثد الف اح أ و س ة ،دار ال ب العلبيةَ ،توت ،العثعة األوىل ٔٗٔٛه.

 كشاؼ القناع عن منت اإلقناع١ ،ت صور ص يونس الثهويت ،دار ال ب العلبيةَ ،توت ،لث ان. -لقاءات الباب ادلفتوح ،﵀بد ص ةاحل العثيبُت ،مؤسذة الشيخ دمحم ص ةاحل العثيبُت ا٠تَتية ،ع يزة،

العثعة األوىل ٖٔٗٛه.

 ادلبسوط ،﵀بد ص أٛتد الذر ذن ،دار ا١تعرفةَ ،توت ،لث ان ،طثعة عام ٗٔٗٔه. -منت اخلالصة يف الفقو٠ ،تالد ص علن ا١تشيقح ،م ثة اتمام ال هيب ،ال ويت ،العثعة األوىل ٖ٘ٗٔه.
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ٖٜٗ٘

مشوح العنزي
د .مرضي بن ّ

 اجملموع شرح ادلهذب ،لي ِت ص رف ال ووي ،دار الف ر( .طثعة املة معها ب بلة الذث ن وا١تعيعن). -رلموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ دمحم بن صاحل العثيمٌنٚ ،تع وبربيب  :فهد ص انةر ص إ راهيم

الذليبان ،دار الوطص ،دار الثراي ،طثعة عام ٖٔٗٔ ه.

 احمللى ،لعلن ص أٛتد ص سعيد ص زم الظاهري ،دار الف رَ ،توت ،لث ان. ادلختارات اجللية من ادلسائل الفقهية ،لعثدالرٛتص ص انص الذعدي ،دار الوطص ،الرايض ،العثعة األوىل٘ٔٗٔهـ.
 -خمتصر خليل٠ ،تليل ص إس اق ص موسى ا١تال ن ا١تصريٖ ،تقيق :أٛتد جاد ،دار اٟتدي  ،القاهرة،

العثعة األوىل ٕٔٗٙهـ.

 مشروعية صالة اجلمعة يف البيوت وادلنازل إذا عطلت اجلمع وأغلقت ادلساجد ،أليب عثدالرٛتص األ ري،مؤسذة الوفاء اتعمثمية ،العثعة األوىل ٔٗٗٔه.
 ادلصنف يف األحادي واألخبار  ،لعثدهللا ص دمحم ص أيب يثةٖ ،تقيق :بال يوسف اٟتوت ،م ثة الر د،الرايض ا١تبل ة العر ية الذعودية ،العثعة األوىل ٜٔٗٓهـ.

 -ادلصنف ،أليب

ر عثدالرزاق ص مهام الص عاينٖ ،تقيق :ثيب الرٛتص األعظبن ،ا١ت ب اتسمثمن،

َتوت ،لث ان ،العثعة الثانيةٖٓٗٔهـ.

اٟتق،
 ادلعونة على مذىب عامل ادلدينة ،أليب دمحم عثد الوهاب ص علن الثغدادي ا١تال نٖ ،تقيقٛ :تيش عثد ّا١ت ثة ال مثارية ،مصعفى أٛتد الثاز ،م ة ا١ت رمة.

 ادلغين ،لعثد هللا ص أٛتد ص قدامة ا١تقدسن ،م ثة القاهرة ،طثعة عام ٖٔٛٛه. منتهى اإلرادات يف مجع ادلقنع مع التنقيح وزايدات ،﵀بد ص أٛتد الف و ن اٟت ثلن الشهَت اب ص ال مثار،ٖتقيق :عثدهللا ص عثدا﵀ذص الًت ن ،دار عامل ال ب ،الرايض ،طثعة عام ٕٖٗٔه.
 -ادلنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج ،﵀ين الديص ال ووي ،دار إ ياء الًتاث العريبَ ،توت ،لث ان،

العثعة الثانيةٕٖٜٔه.

 -ادلوافقات  ،أليب إس اق إ رهيم ص موسى ص دمحم الشاطيبٖ ،تقيق :مشهور ص ذص آل سليبان ،دار ا ص
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عفان ،القاهرة ،العثعة الثانية ٕٔٗٚهـ.
 -مواىب اجلليل شرح خمتصر خليل ،﵀بد ص دمحم ص عثد الرٛتص اٟتعاب ،دار الف ر ،القاهرة ،مصر،

العثعة الثالثة ٕٔٗٔهـ.

 -النجم الوىاج يف شرح ادلنهاج ،أليب الثقاء بال الديص ،دمحم ص موسى الد َِّمَتي ،دار ا١ت هاج ،جدة،

العثعة األوىل ٕ٘ٗٔهـ.
 -نصب الراية ألحادي اذلداية ،أليب دمحم عثدهللا ص يوسف الزيلعن ،دار إ ياء الًتاث العريبَ ،توت ،لث ان،

العثعة الثالثة ٔٗٓٚهـ.

 -النكت والفوائد السنية على مشكل احملرر جملد الدين ابن تيمية ،ت راهيم ص دمحم ص عثد هللا ص دمحم ا ص

مفلح ،م ثة ا١تعارف ،الرايض ،العثعة الثانية ٗٓٗٔه.

 هناية احملتاج إىل شرح ادلنهاج ،﵀بد ص هاب الديص الرملن ،دار الف رَ ،توت ،طثعة عام ٗٓٗٔهـ. هناية ادلطلب يف دراية ادلذىب  ،تمام اٟترمُت عثد ا١تلك ص عثدهللا اٞتويٍتٖ ،تقيق :عثدالعظيم ٤تبودالديب ،وزارة األوقاف والشؤون اتسمثمية ،قعر ،العثعة الثانية ٖٓٗٔهـ.

 نيل األوطار من أسرار منتقى األخبار  ،﵀بد ص علن الشو اينٖ ،تقيق :عصام الديص الصثا عن ،داراٟتدي  ،مصر ،العثعة األوىلٖٔٗٔهـ.
 -وبل الغمام على شفاء األوام ،﵀بد ص علن الشو اينٖ ،تقيق :دمحم ةث ن ذص مثق  ،م ثة ا ص بيبية

 ،القاهرة ،العثعة الثانية ٖٔٗٔهـ.



