


 
 
 

 أحكام 

 يف الصالة سبق اإلمام
 
 
 
 

 أتليف 
 د. عبدهللا بن عبدالرمحن بن أمحد السلطان

 أستاذ الفقه املساعد جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 
 كلية الشريعة الدراسات اإلسالمية يف األحساء     
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 املقدمة
 

أيفسددتا عسدديأات أعمالتددا اب مددن إن احلمددد حن دمدددس عيسددتعيته عيسددتنفرس اب عيعددوذ  حن مددن  ددرعر 
يهدددس هللا  ددال مهدد  لدده اب عمددن يهددل   ددال دددادال لدده اب عأ ددهد أن ع إلدده هللا اب عأن حممدددا  عبدددس 

 عرسوله صلى هللا عليه ععلى آله عصحبه أمجعني .
 أما بعد : 

 ال خيفى ما للصالة يف اإلسدالم مدن منايدة عةيمدة اب  هد  أحدد أركايده اب ععمدودس الدركني اب ع دد 
يف صدالة امماعدة عأمدر  -صدلى هللا عليده عسدل -هللا تعاىل على لسان يبيه صدفتها اب عربد  بني 

املأموم مبتابعة إمامده يف الصدالة اب   مدا  عد  اإلمدام إع ليقتددي بده عيتبدش اب عمدن  دأن التدابش أن 
بد  ع يسبق متبوعه عع يتقدم عليه يف مو فه  اب عتوعد من يسدابق إمامده د دد امديفاء يف الددييا  

 اآلخرة .
عملدددا رأيدددا  لدددة ادتمدددام مجدددوت املصدددلني دمدددر اإلستمدددام  إلمدددام اب عك دددرة مسدددابقته  لددده اب عحا دددة 

 يتعددددرأ لدددده أحددددد ملاإلمددددام يف الصددددالة اب عألن ددددد ا املو ددددوت  سددددبقاملصددددلني إىل معر ددددة أحنددددام 
بصدددورة مسدددتقلة عمتعمقدددة مدددن التاحيدددة الفقهيدددة أحببدددا أن أمجدددش  -حسددد  علمددد   -البددداح ني 

 د ا املو وت يف حبث عاحد مسيته   تات
 .اب ع د تنون البحث من مقدمة اب عمتهيد اب عمبح ان اب عخامتة  يف الصالة سبق اإلمامأحكام 
 : التمهيد

 : ع يه ثالثة مطال 
 . اب عاأللفاظ ذات الصلة به السبقاملطل  األعل : تعريف              
 . صالةاملطل  ال اين : أيوات السبق يف ال             

 .يف الصالة إمجاع  اإلمام  سبقاملطل  ال الث: حن               
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 .  أل وال املبحث األعل : حن  السبق
 : ع يه ثالثة مطال 

 املطل  األعل : حن  السبق بتنبرية اإلحرام .             
 املطل  ال اين : حن  السبق  لسالم .            
 .ث : حن  السبق ببقية أ وال الصالة بري اإلحرام عالسالم املطل  ال ال            

 
 .  أل عال املبحث ال اين : حن  السبق

 : ع يه ثالثة مطال 
 . ببعض الركن املطل  األعل : السبق               
 . بركن عاحد املطل  ال اين : السبق               
 اليني  أك ر .بركتني متو  املطل  ال الث : السبق              

 . اخلامتة : عتشتم  على أبرز ما توصلا إليه من يتاسج 
 

أسأل هللا العل  العةي  مبته عكرمه أن جيع  د ا العم  خالصا  لو هه النرمي اب عأن ي يبين عليده اب 
يددوم ع يتفددش مددال عع بتددون إع مددن أتددى هللا بقلدد  سددلي  اب عاحلمددد حن ر  العدداملني اب عصددلى هللا 

 لى آله عصحبه أمجعني .ععمصطفاس حممد ع على يبيه 
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 دالتمهي

 : وفيه ثالثة مطالب
 . ، واأللفاظ ذات الصلة به  السبقتعريف   :املطلب األول 
 . : أنواع سبق اإلمام   املطلب الثاين 

 .إمجااًل اإلمام  : حكم سبق الثالثاملطلب 
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 املطلب األول

 لة به، واأللفاظ ذات الص السَّْبقتعريف 
 

 تعريف السبق: املسألة األوىل 
 أوالً : يف اللغة :

ددب ق  ْمددة يف كدد   دد ء اب يقددال : سددبقه يسددبقه سددبقا  اب مصدددر سددبق يسددبق سددبقا  : السَّ اب عدددو الْقد 
أهندددا  -ر ددد  هللا عتهدددا-اب عمتددده مدددا رعال عدددن عاسشدددة  (1) عسدددابقه مسدددابقة عسدددبا ا  أال: تقدمددده

 سبقته اب  لما محلا اللح  سابقته  سدبقين  -عسل  صلى هللا عليه- الا : سابقا رسول هللا 
  . (2)  قال : د س بتلك

ع ددد ينددون للسددابق عحددق كالسددابق مددن اخليدد  اب ع ددد ع ينددون اب كمددن أحددرز  صددبة السددبق   يدده 
 . (3) سابق إليها عمتفرد هبا اب عع ينون له عحق

 . (4) ع لسنون مصدر سبقاعالسَّْبق : بفتح الباء ما جيع  من املال ردتا  على املسابقة اب 
 

 إلمام يف االصطالح الفقهي سبق اثانيًا : تعريف 
مل يعنت الفقهاء بو ش تعريف عام للسبق يف الصالة اب علع  مرد ذلك يعود مالء عع وح املعىن 
أع لعددددم الفدددرمل بدددني املعدددىن اعصدددطالح  عاملعدددىن اللندددوال للسدددبق اب ع دددا ي كدددد ع دددح ذلدددك عرعد 

 .(1) تادية عاحملرمة لسبق اإلماماآلاثر التبوية ال
                                     

 اب مادة ) سبق ( . 101اب املصباح املتري : ص  10/151اب لسان العر  :  1152القاموس احمليط : ص    (1)
( اب عالتساس  يف الستن 2578 السبق على الر   )أخر ه أبو داعد يف ستته يف كتا  : امهاد اب    : يف   (2)

( 24165) 6/39( اب عأمحد يف املستد 8945) 5/304النربي يف كتا  عشرة التساء اب    : مالعبة الر   زع ته 
 . 10/17اب عالبيهق  يف الستن النربي : يف كتا  : السبق عالرم  اب    : ما  اء يف املسابقة 

 سنا عته أبو داعد اب ع ال الشيخ  عي  األرانؤعط إستادس على  رط الشيخني . احلن  على احلديث :        
 . 101املصباح املتري : ص   (3)
 . 10/151لسان العر  :    (4)
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علندددته  يف املقابددد   دددد اعتتدددوا بو دددش تعددداريف خاصددددة لنددد  يدددوت مدددن أيدددوات السدددبق يف الصددددالة 
  تجدددد  يفر ددون يف تعددداريفه  بددني السدددبق بددبعض الددركن أع السدددبق  لددركن أع الدددركتني اب عددد ا مدددا

 . يف الصالةستبيته عيو حه يف أيوات السبق 
تقدم ابتداء فعل أو قول املأموم عن ابتداء فعل أو  :يف الصالة ديه  السبقأن يعرف عمينتتا 

 قول إمامه .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                          

 متها يف حن  مسابقة اإلمام . سيأيت ذكر بعض   (1)
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 املسألة الثانية : األلفاظ ذات الصلة 

 أوالً: املتابعة 
:  املتابعددة يف اللنددة : مفاعلددة مددن التدَّب ددش اب يقددال : تْب ع ددَا الشدد ْء تْدبْدْعددا  عتْدْباعددا  عتَدَبوْعددا  يف األ عددال

 . (1) سرت يف إثرس اب عتْب ْش اإلماْم : إذا تالس عحلقه
 اعصطالح الفقه  : عيف 

 عر ا بتعريفني اب عام اب عخاص 
 . (2)  جمايبة خمالفة اإلمام يف ع ا الفع  تقدما  عأتخرا  ديه أما العام :  قد عرب عته 

 التعريف اخلاص للمتابعة  قد اختلف يف تعريفه على  ولني :أما 
 :  األعل

 الشددا عيةع اب (3)املالنيددةعتددد مددن بددري ،لددف اب عددد ا  ددول بعددد  ددرعت إمامدده أيدده  ددرعت املددأمون 
 . (5) عاحلتابلةاب (4)

قددم  ع  املدأموم عدن ابتدداء  عد  إمامده اب عيتتأخر ابتداء أن ي : دهناعلى ذلك  قد عر ا  عبتاء
 .(7)مام من  علهاإل أال : يتقدم ابتداء  ع  املأموم على  راغ .(6) على  رابه مته 

عايتقددد ددد ا التعريددف دن مددن أخددر ابتددداء  علدده عددن ابتددداء  عدد  اإلمددام اب لنتدده  دددم ايتهدداءس علددى 
هدددا صدددادمل علدددى دددد ا التعريدددف مدددش أن ايتهددداء  عددد  إمامددده دن كدددان سدددريش احلركدددة اب عاإلمدددام بطيأ

                                     

 اب مادة ) تبش ( . 28اب املصباح املتري : ص 1/416لسان العر  :    (1)
 . 2/236ف عبن الصالح الشا ع   . ايةر :  رح مشن  الوسيط عبن الصالح مش الوسيط : عدو تعري   (2)
 . 1/381اب متح املي  :  1/341الشرح النبري للدردير مش حا ية الدسو   :   (3)
اب رع ة  1/255اب متهاج الطالبني مش منين احملتاج :  2/236 رح مشن  الوسيط عبن الصالح مش الوسيط :    (4)

 . 1/570اب حا ية امم  على  رح املتهج :  2/220اب حا ية املنريب على هناية احملتاج :  1/473طالبني : ال
 . 3/170اب كشاف القتات :  2/122معوية أعيل التهى :    (5)
 . 1/473اب رع ة الطالبني :  1/255متهاج الطالبني مش منين احملتاج :    (6)
 . 2/220اج : حا ية املنريب على هناية احملت  (7)
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ع خيدددرج عدددن الةدددادر أن دددد ا الفعددد  لدددي  مدددن املتابعدددة الناملدددة   ألن املطلدددو  مدددن املدددأموم أن 
 .(1)اععتدال م ال  حىت يتلب  اإلمام  لسجود

 القول ال اين :
يف الددرا ح   (2) ددول احلتابلددةعدددو اب أن يشددرت يف أ عددال الصددالة بعددد  ددراغ اإلمددام  ددا كددان  يدده  

 . (4)الشا عيةبعض اختيار اب ع (3) ول عتد املالنيةعتدد  اب ع 
اء  عدد  املددأموم عددن مجيددش حركددة اإلمددام  ددال : أن يتددأخر ابتددد اعبتدداء علددى ذلددك  قددد عر ددا دهندد
 .(5)  إليهقْ يشرت حىت يص  اإلمام حلقيقة املتتدْ 

 دال : مسدش هللا ملدن محددس مل  دن أن كدان إذا  -صلى هللا عليده عسدل -عته ما رعي عيعهد ذلك 
 .(6)سا دا  مث يقش سجودا  بعدس -صلى هللا عليه عسل -أحد من ظهرس حىت يقش التيب 

 .(7)أن املأموم ع يشرت يف الركن حىت يتمه اإلمام: لة من ذلك عع ه الدع
 عيو ش : 

ديده لددي   يدده إع التدأخر حددىت يتلددب  اإلمددام  لدركن الدد ال يتتقدد  إليدده اب حبيدث يشددرت املددأموم بعددد 
 .(8) رععه اب ع ب  الفراغ مته

 : من ع هني عمينن أن جيا  عن ذلك 
م اعيتقدددال إىل الدددركن اب علدددي  إمتدددام الدددركن اب عإع كدددان أن املقصدددود مدددن اإلمتدددام ددددو إمتدددااألعل :  

 .أتخرا  عن اإلمام 
أيه ع ميندن التو يدق بدني التدأخر حدىت يتلدب  اإلمدام  لدركن اب عبدني أن يشدرت املدأموم بعدد ال اين : 

 . رعت إمامه اب ع ب  الفراغ مته   ألن التلب   لركن يقته  الفراغ من الفع  
                                     

 . 1/570حا ية امم  على  رح املتهج :    (1)
 . 3/170اب كشاف القتات :  2/122معوية أعيل التهى :    (2)
 .  1/381ابمتح املي  :  1/341حا ية الدسو   :    (3)
 . 220/ 2هناية احملتاج :    (4)
 . 2/220هناية احملتاج :    (5)
 1/245تا  :امماعة عاإلمامة اب    :مىت يسجد من خلف اإلمام اب أخر ه البخارال يف صحيحه يف ك   (6)

 . -ر   هللا عته-( عن الرباء بن عاز  658)
 . 2/182 تح البارال :    (7)
 املر ش السابق .   (8)
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الف يف ك  م د  يف دحديد املتابعة الناملدة اب عدحديدد زمدن ابتدداء عمن خالل ما سبق جند اخل
  ع  املأموم بعد إمامه اب د  يبتدئ بعد  رعت إمامه يف الفع  أم بعد  رابه مته .

عاملقصددود  لفدددراغ لدددي  الفددراغ مدددن الدددركن بددد  الفددراغ مدددن حركدددة اعيتقددال للدددركن ابكدددأن ع يسدددجد 
ود عإع كدان املدأموم متدأخرا  عدن إمامده بدركن كامد  اب عدد ا إع بعد متندن اإلمدام مدن السدجاملأموم 

 دو الصحيح إبذن هللا تعاىل اب عدو ال ال تعهدس اآلاثر التبوية .
 صورة من صور ترك املتابعة املأمور هبا املأموم يف أ عال الصالة . عب ا جند أن السبق

 
 ثانيًا : التخلف 

َد ال َقدَّام اب يقال : خلفا  الان  على أدلده عمالده خال دة التخلف يف اللنة : التأخر اب عاخلْل ف   
عيقدددددال :  لسدددددا خلدددددف  دددددالن أال : فتددددده :  أدددددا بعددددددس اب لْ خْ يقدددددال :اب صدددددرت خليفتددددده . ع 

 .(1)بعدس
 دددراغ اإلمدددام مدددن الدددركن اب عاملدددأموم  يمدددا  :عأمدددا يف اعصدددطالح الفقهددد   قدددد عدددرف التخلدددف ديددده

 .(2) بله
 ن  هتني:م تا يةهر الفرمل بيته عبني السبقعمن د
 . لصورة املقابلة عالعنسية للسبقا دو: أن التخلف  األعىل

 عالتخلف يشرتكان يف أهنما صوراتن من صور ترك املتابعة لإلمام . ال ايية : أن السبق
 ثالثًا : املقارنة 

ع ريددا  َمْقاْريددة ع  ددرْاان  : ا ددرتن بدده عصدداحبه اب الشدد ءْ   ءَ الشَّدد نْ ارْ املقاريددة يف اللنددة : مفاعلددة مددن  ْدد
بددددني احلددددج عالعمددددرة : مجددددش بيتهمددددا يف  نْ رْ اب ع ْددددد لشدددد ء : ْعْصددددل َته اب عالْقددددر ي َن: املصدددداح   الشدددد ءْ 

 . (3)اإلحرام اب ععلى ذلك   ن املقارية د  املصاحبة عاممش بني الشيأني
 . (4) ع  املأموم مش  ع  إمامه   ع  بله عع بعدس: عيف اعصطالح الفقه  عر ا دهنا 

                                     

 ) خلف ( . 9/82اب لسان العر  :  68املصباح املتري : ص    (1)
 . 1/256متهاج الطالبني مش منين احملتاج :    (2)
 ) رن( .  3611صاب لسان العر  : 191املصباح املتري: ص   (3)
 . 2/446حا ية ابن  تدس :    (4)
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ن ذلدك متاثد  التعريدف اعصدطالح  الفقهد  مدش التعريدف اللندوال للمقاريدة اب علد ا جندد عيتهح م
 .(1)أع عدم الفص  بني الشيأني أال : اعتصال بيتهمااب الفقهاء يعرب عتها  ملصاحبة بعض 

 
 رابعًا : املساوقة 

ْرددا يسدو ها عسديا ا  اب عتسداع ا اإلبد   تسداع ا  : املساع ة يف اللنة : مفاعلة مدن سدامل اإلبد  عبيد 
  (2). عاملساع ة : جم ء عاحٍد بعد عاحد ع معا  تتابعا 

بتعريدددف يعددد  أ دددنا ا عصدددوردا سدددواء كايدددا يف الصدددالة أم يف ععر دددا املسددداع ة يف اعصدددطالح 
 . (3)التالزم بني الشيأني اب حبيث ع يتخلف أحدمها عن اآلخر: بريدا دهنا 

  .(4)لفع  معه   ع  بله عع بعدسا: دهنا أما املساع ة يف الصالة  قد عر ا 
اب (6)اب عالشددددددددا عية(5)الفقهدددددددداء مددددددددن احلتفيددددددددةبعددددددددض عمددددددددن خددددددددالل ددددددددد ا التعريددددددددف جنددددددددد أن 

مته  حلتا  اب  اء ذلك  دَّ عَ اب ع د تعق  ذلك عْ هبا املقارية يطلقون املساع ة عيريدعن (7)عاحلتابلة
 (8) حلتدا  اب ع دد أك در النديفايل  دول احملدرر : علدو سداع ه مل يهدر اب دد ا  دا عدد "يف د اسق املتهاج 

 . (9) "عبريس من استعماله اب عصوابه : علو  اريه كما  اله املتهاج 

                                     

 . 1/136حا ية الدسو   :    (1)
 )سومل( . 113املصباح املتري : ص   (2)
 . 482 واعد الفقه اب للمجددال الربكيت احلتف  : ص   (3)
 . 2/446حا ية ابن  تدس على الفرعت :    (4)
 . 482د الفقه اب للمجددال الربكيت احلتف  : ص واع   (5)
 . 46د اسق املتهاج : ص   (6)
 . 2/446اب حا ية ابن  تدس على الفرعت :  1/527الفرعت :    (7)
 دو حممد بن حممد بن حممد بن أمحد الَطو س  الشا ع  اب املعرعف  لْنيفَّايل اب زين الدين اب حجة اإلسالم    (8)

دد اب مل ينن للشا عية يف آخر عصرس م له 450يل اب املتنل  اب الصويف اب علد بطوس ستة أبو حامد اب الفقيه األصو 
 .دد505اب من تصاييفه : إحياء علوم الدين اب املستصفى يف أصول الفقه اب عالو ييف يف الفقه اب تويف ستة: 

 (. 3/671اب   معج  امل لفني : 4/216اب ع يات األعيان : 6/191) ايةر : طبقات الشا عية النربي : 
 
 . 1/256اب منين احملتاج :  46اب د اسق املتهاج : ص 2/236الوسيط :    (9)
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عتعبددري املصددتف  ملقاريددة أعىل مددن تعبددري احملددرر  ملسدداع ة   ألن املسدداع ة  "ع دداء يف منددين احملتدداج 
 (1) " ء عاحد بعد عاحد ع معا  يف اللنة جم
اب  داء يف موادد  (3)عملون املساع ة عيقصدعن هبدا املتابعدة الفوريدة  يست  (2)املالنيةأما  قهاء 
اب عمدددته  مدددن يعدددرب عتهدددا املسددداع ة : أن تندددون أ عدددال املدددأموم اتبعدددة أل عدددال اإلمدددام  "  امليددد  :

 .(4)  ملالحقة "

                                     

 . 1/256منين احملتاج :    (1)
 . 2/127اب التاج عاإلكلي  :  2/127اب مواد  املي  :  1/340الشرح النبري للدردير :    (2)
 . 1/340الشرح النبري للدردير :    (3)
 . 2/127مواد  املي  :    (4)
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 املطلب الثاين
 اإلمام أنواع سبق

 
يلقدد  الهددوء عليهددا يف ددد ا تعددددة اب عسددوف تتددوت يف أ ددنال عاعتبددارات ماملددأموم إلمامدده ي سددبق

 املطل  :
 اإلمام باعتبار ماهية الفعل أوالً: أنواع سبق

ندون يف ركدان  وليدة اب عمدن مْثَّ  د ن السدبق إمدا أن يأع  يقس  الفقهاء أركان الصالة إىل أركان  علية
 إىل  سمني : :أالاب نون يف األركان القولية أع ياب األركان الفعلية 

 كأن يسبق املأموم إمامه يف القيام أو الركوع أو السجود.  ، لاابألفع لسبقاألول : ا
 : نوعنيإىل  ويتنوع،  القو ألاب الثاين : السبق

 كسبقتقوم على عال ة اعرتباط بني املأموم عإمامه اب  اليت  امهرية اب عد  وال أل  سبق :األول 
اب عالتحميددد بعددد : آمددني ع يف  ددول عالسددالم اب اإلمددام يف تنبددرية اإلحددرام اب عتنبددريات اعيتقددال اب 

 .يف الصالة امهرية الركوت 
ع تقددوم علددى عال ددة اعرتبدداط بددني املددأموم عإمامدده اب  السددرية اب عددد  الدديت  ددوال أل  سددبق الثاااين :
 أع يف التشهد .التسبيح يف الركوت عالسجود  راءة الفادحة أع يف اإلمام يف  كسبق

  اإلمام باعتبار زمن الفعل سبقثانيًا : أنواع 
 إىل ثالثة مرات   السبق  عتبار زمتهتقس  ي

 املرتبة األوىل : السبق اجملرد 
عيطلددق علددى ددد س اب (1)عيقصددد بدده مبددادئ السددبق اب دعن التلددب  عالشددرعت يف الددركن الدد ال يليدده

اب كأن ير ش املأموم رأسه من الركوت أع السجود  ب  إمامه   حلركة للركن  (2)املرتبة عتد املالنية 
بقولده      -صلى هللا عليه عسل -ال للسجود  ب  اإلمام اب عد س املرتبة د  اليت عتادا اب أع يهو 

                                     

 3/189اب حا ية الشرعاين على دحفة احملتاج :  1/147اليفعا ر عن ا رتاف النباسر :    (1)
 . 1/260اب متح املي  :  1/341حا ية الدسو   :    (2)
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ر أما خيشى أحدك  أع أع خيشى أحدك  إذا ر ش رأسه  ب  اإلمدام أن جيعد  هللا رأسده رأس محدا "
 . (1) أع جيع  هللا صورته صورة محار "

 
 كن املرتبة الثانية : السبق إىل الركن  أو السبق ببعض الر 

دتا الركن الفعل    ألن بال  أ عدال الصدالة أركدان علدى خدالف بيدته  يف تعدداد عيقصد  لركن 
ف عالسدددجود اب عيعدددر   اب عالركدددوت اب القيدددام  :ني مهددديق عموسدددش اب عمدددن أبرزددددابددداألركدددان الفعليدددة مدددا 

 الفقهدددداء السددددبق بددددبعض الددددركن أع السددددبق إىل الددددركن ديدددده :  ددددرعت املددددأموم يف ركددددن عاإلمددددام  يمددددا
ركددوت إمامدده أع يددتمنن مددن السددجود  بدد  سددجود اب كددأن يددتمنن املددأموم مددن الركددوت  بدد   (2) بلدده

إمامدده اب أع يسددتت   اسمددا   بدد   يددام إمامدده اب عبدد لك يفددارمل السددبق إىل الددركن السددبق ا ددرد اب ألن 
مس  ه  ب  إماممن السجود م ال   يه زايدة يف الفع    ألن املأموم إذا ر ش رأسه السبق إىل الركن 
 .  ذا استت   اسما  مس  سبقا  إىل الركن أع سبقا  ببعض الركن اب ذلك جمرد سبق 

 املرتبة الثالثة : السبق ابلركن 
عمعددىن  اب عاإلمددام  يمدا  بلده .مدن الدركن أن يفددرغ املدأموم : يطلدق مصدطلح السدبق  لددركن عيدراد بده 

كدأن يركدش املدأموم مث ير دش  بد  ركدوت أن يفرغ املأموم مدن الدركن  بد  أن يشدرت اإلمدام  يده اب  :ذلك 
إمامدده مددن ركددن القيددام اب ععلددى إمامدده  املددأموم يف ددد س الصددورة  ددد  ددرغ مددن ركددن الركددوت  بدد   ددراغ 

  . (3)اعيتقال عن الركن اب ع اإلتيان  لوا   متهدو :ن الفراغ من الركن ذلك   ن املقصود م
إن  :لدركن اب  دال يقدالركن عالسدبق إىل االفدرمل بدني السدبق  لد عمن خالل ما سدبق يتهدح لتدا ع ده

اب عمدا دام متلبسدا   لدركن  دال يقدال لده سدبق بدركن بد  املأموم سبق إمامه بدركن إع إذا ايتقد  لندريس 
سددبق إىل الددركن اب  ددال بددد أن يددتخلن املددأموم مددن الددركن الدد ال سددبق بدده إمامدده حددىت يقددال إيدده  ددد 

                                     

(اب عاللفظ له 659متفق عليه اب أخر ه البخارال يف صحيحه يف كتا  األذان اب    إمث من ر ش رأسه  ب  اإلمام )   (1)
 ( .427يف كتا  الصالة اب    دحرمي سبق اإلمام بركوت أع سجود )اب عمسل  يف صحيحه 

اب حا ية ابن  2/350اب حا ية البجريم  على اخلطي  :  2/226اب هناية احملتاج :  1/341حا ية الدسو   :    (2)
 . 2/446 تدس على الفرعت : 

 . 2/226هناية احملتاج :    (3)
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خصددوص مطلددق اب  ندد  سددبق بددركن دددو اب ععلددى ذلددك  دد ن بيتهمددا عمددوم ع (1)سددبق إمامدده بددركن
 سبق إىل ركن اب عع عن  .

 
 باعتبار القصد ثالثًا : أنواع السبق

  عتبار  صد املأموم إىل يوعني : يتقس  السبق
 بصفتني :العامد ، وهو املتصف  سبقاألول : النوع 

 املأموم إلمامه بري  اد  به . سبقاألعىل : أن ينون عاملا   حلن  الشرع  حلن  
ً  ل ايية : أن ينون ا  اٍل إبمام جي  متابعته يف أ عاله اب بري انٍس .أيه م مت مقتدع اب حلاله  ذاكرا 

 الصفتني :املعذور ، وهو املتصف أبحد  النوع الثاين : سبق
 اإلمام يف الصالة . ىل : امه   حلن  الشرع  لسبقاألع 

 ال ايية : يسيان احلال .
 

 كم الشرعي باعتبار احل رابعًا : أنواع السبق
 م ذات طابش تنلييب اب عد  كالتايل :ا عتبار احلن  الشرع  إىل ثالثة أحن السبقتقس  ي

 من انعقاد الصالة . رم ، ومان حم سبقاألوىل : 
 املأموم إلمامه يف تنبرية اإلحرام . عيتحصر يف صورة عاحدة اب د  سبق 

 . الثانية : سبق حمرم
  لتسلي  من األ وال . السبقوت عالسجود اب ع للرك لسبق أل عال اب كا عدو السبق

 . سبق مباح :الثالثة 
عالتشدددهد اب اب يف  دددراءة الفادحدددة  لسدددبق أل دددوال بدددري تنبدددرية اإلحدددرام عالتسدددلي  اب كا السدددبق عددددو 
 جود اب عس ال املنفرة .التسبيح يف الركوت عالسع 

                                     

اب حا ية ابن  تدس على الفرعت :  2/350ريم  على اخلطي  : اب حا ية البج 1/341حا ية الدسو   :    (1)
2/446 . 
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 هدة احلند  الشدرع  ددووم إلمامه من  املأم سبقسبق يتهح لتا أن النال  على  عمن خالل ما
 احلرمددة عاحلةددر   ألن صددالة امماعددة  اسمددة علددى مبدددأ ع ددو  املتابعددة لإلمددام ععدددم اعخددتالف

إمنا  ع  اإلمام ليد مت بده اب  دال  " :بقوله -صلى هللا عليه عسل -عليه اب عد ا ما أ ار إليه التيب 
 قولددوا : ربتددا لددك احلمددد اب عإذا  ركددش  دداركعوا اب عإذا  ددال : مسددش هللا ملددن محدددس،تلفدوا عليدده .  دد ذا 

 . (1) "سجد  اسجدعا اب عإذا صلى  السا   صلوا  لوسا  أمجعون 
ة دحدديف األ ددوال الدديت ع تقددوم علددى عال ددة اعرتبدداط  إلمددام اب كقددراءة الفا السددبق املبدداح  تجدددسأمددا 

بدني اعرتبداط  عتد من يقول بركتيتها على املأموم اب عالتشدهد اب أمدا األ دوال الديت تقدوم علدى عال دة
اإلمدام يف تنبدريات اعيتقدال اب عيف  كسدبقاب   السدبق املد موماملأموم عإمامه  هد س داخلدة يف يطدامل 

ع تبددادعا  " :بقولدده–صددلى هللا عليدده عسددل  -يف التحميددد اب عددد ا مددا بيتدده سددبقه  ددول : آمددني اب ع 
 قولددوا : اب نهددو  علدديه  بددري امل :عإذا ركددش  دداركعوا اب عإذا  ددالاإلمددام اب إذا كددرب اإلمددام  نددربعا اب 

 . (2) " قولوا : الله  ربتا لك احلمد عإذا  ال : مسش هللا ملن محدس اب عإذا ركش  اركعوا اب آمني اب

                                     

( 689اب ) 1/253أخر ه البخارال يف صحيحه يف كتا  : الصالة اب    : إ امة الصف من متام الصالة اب       (1)
( 154عاللفظ له اب عمسل  يف صحيحه يف كتا  : الصالة اب     : الته  عن مبادرة اإلمام  لتنبري عبريس   )

(417) 
( 415) 1/310أخر ه مسل  يف صحيحه يف كتا  : الصالة اب    : الته  عن مبادرة اإلمام  لتنبري عبريس    (2)

اب  1/253عاللفظ له اب عالبخارال يف صحيحه يف كتا  : الصالة اب    : إ امة الصف من متام الصالة اب   
(689. ) 
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 املطلب الثالث

 إمجاالً  املأموم لإلمام سبقحكم 
 
 

 سدبقعلى دحدرمي  (4)اب عاحلتابلة(3)اب عالشا عية(2)عاملالنيةاب (1)اتفق مجهور الفقهاء من احلتفية
 عاستدلوا على ذلك بعدة أدلة :بعهه  من كباسر ال يو  اب ب  عدسأموم لإلمام اب امل
إمنددا  عدد  " ددال :  -صددلى هللا عليدده عسددل -أن رسددول هللا  -ر دد  هللا عتدده-عددن أيب دريددرة  -1

اإلمددام ليدد مت بدده اب  ددال ،تلفددوا عليدده .  دد ذا ركددش  دداركعوا اب عإذا  ددال : مسددش هللا ملددن محدددس  قولددوا : 
 . (5) "احلمد اب عإذا سجد  اسجدعا اب عإذا صلى  السا   صلوا  لوسا  أمجعونربتا لك 

إمنا  ع  اإلمام لي مت به .   ذا كرب  نربعا عع تنربعا حىت ينرب اب عإذا ركش  داركعوا " عيف لفظ : 
 . (6)" عع تركعوا حىت يركش اب عإذا سجد  اسجدعا عع تسجدعا حىت يسجد

 ع ه الدعلة  ا سبق :ع 
 نأيده  دال : إمندا  عد  اإلمدام ليقتددي بده عيتبدش اب عمدن  دأن اب اإلستمام دو اع تداء عاعتبات أن 

ب  يرا   أحوالده اب عيتيت علدى اب التابش أن ع يسبق متبوعه عع يساعيه عع يتقدم عليه يف مو فه 
 . (7)أثرس بتحو  عله اب عع خيالفه يف   ء من األحوال

                                     

 عتد احلتفية : منرعس كرادية دحرمي .   (1)
 . 296اب حا ية الطحطاعال على مرا   الفالح : ص  1/143ايةر : جممش األهنر :        
 . 2/127اب التاج عاإلكلي  :  2/127اب مواد  املي  :  1/341الشرح النبري :    (2)
 . 3/189اب دحفة احملتاج :  1/473اب رع ة الطالبني :  2/190العيفييف  رح الو ييف :    (3)
 . 2/54اب املبدت :  4/317اب اإليصاف : 2/257 تح امللك العيفييف : اب  2/210املنين :    (4)
 . 51:ص احلديث متفق عليه اب ع د سبق ،رجيه    (5)
 ( .603اب عأبو داعد يف ستته ) 2/341أخر ه اإلمام أمحد يف مستدس :    (6)
 . 2/178 تح البارال :    (7)
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ذات يدوم  لمدا  هدى الصدالة  -صدلى هللا عليده عسدل -هللا عن أي   ال : صدلى بتدا رسدول  -2
ن   دددال تسدددبقوين  لركدددوت عع  لسدددجود عع أيهدددا التددداس إين إمدددامَ "  قدددال :  ابأ بددد  عليتدددا بو هددده

 .(1)"أمام  عمن خلف  اب   ين أراك  عع  عيصراف اب  لقيام 
 ع ه الدعلة :

 عالته  يدل على دحرمي املته  عته .اب  سبق اإلمام د هنى عن  -صلى هللا عليه عسل -أيه 
صدددلى هللا عليددده - دددال :  دددال رسدددول هللا  -مدددار ددد  هللا عته-عدددن معاعيدددة بدددن أيب سدددفيان  -3

ع تبدددادرعين بركدددوت عع بسدددجود   يددده مهمدددا أسدددبقن  بددده إذا ركعدددا تددددركوين بددده إذا " :  -عسدددل 
 . (2)"ر عا   إين  د بديا 

 ع ه الدعلة : 
دْمن مد ال  اب أع ة عمسابقة املأموم لإلمام عإن كان بط ء الته  عن مبادر  أن  يه احلركة بسب  الس  

الن درْب اب عدد ا يددل علدى دحرميدده مطلقدا  اب عكد ا  سداد صدالة املبددادر   ألن التهد  يددل علدى  سدداد 
 املته  عته .

أمدددا خيشدددى "  دددال :  -صدددلى هللا عليددده عسدددل -عدددن التددديب  -ر ددد  هللا عتددده-عدددن أيب دريدددرة  -4
أع خيشددى أحدددك  إذا ر ددش رأسدده  بدد  اإلمددام أن جيعدد  هللا رأسدده رأس محددار اب أع جيعدد   أحددك  أع

 . (3)" هللا صورته صورة محار
 
 

 ع ه الدعلة :
                                     

 ( .426) 1/320مي سبق اإلمام بركوت أع سجود عدومهاأخر ه مسل  يف صحيحه يف كتا :الصالة اب    : دحر    (1)
( عابن 619) 1/168أخر ه أبو داعد يف ستته يف كتا  : الصالة اب   : ما ي مر به املأموم من اتبات اإلمام اب   (2)

( اب 963) 1/309ما ه يف كتا  إ امة الصالة عالستة  يها يف    : الته  أن يسبق اإلمام  لركوت عالسجود 
( اب عابن حبان يف صحيحه يف ذكر اليف ر عن مبادرة 16938( )16884اب)98اب 4/92د يف مستدس عأمح

 ( .2230) 5/609املأموم  لركوت عالسجود اب 
احلن  على احلديث : سنا عته أبو داعد اب   ال األلباين : إستادس  يد اب ع ال الشيخ  عي  األرانؤعط :         

 صحيح لنريس .
 . 2/289اء النلي  : ايةر : إرع         

 . 13احلديث متفق عليه اب ع د سبق ،رجيه ص :   (3)
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 سدددبقملدددن سدددبق إمامددده اب عظدددادر احلدددديث يقتهددد  دحدددرمي (1)عتنلددديظأن  يددده ععيدددد عز دددر ع ديدددد 
 .(3)اب عدو أ د العقو ت (2)اإلمام   لنويه توعد عليه  ملسخ

مددددن النبدددداسر دددددو صددددريح ددددد س  –اإلمددددام  سددددبق –دُّ ددددد ا ْعدددد":  (4)  ددددال ابددددن حجددددر ا يتمدددد 
األحاديدث الصددحيحة اب عبده  دديفم بعددض املتدأخرين   ملددا  يدده مدن اليف ددر عالوعيددد اب عددو مددن دعلددة  

 . (5)" كون ال ي  من النباسر
 بشىت أيواعه اإلمام حرام دو  ول مجهور الفقهاء  اطبة اب ع  عما ذكرته سابقا  من أن سبق

 لنرادددة اب ع ددول ذكددرس ابددن حجددر ا يتمدد  اب  (6)عمراتبدده اب عيسددت ىن مددن ذلددك  ددول عتددد احلتابلددة
 :حيث  رمل بني مرتبتني من السبق 

 .اب حيث  عله منرعدا  كرادية تتيفيه ببعض الركن  أع السبقاب ا رد : السبق  األعىل
عصدية يد الوارد يف املسابقة عليه  عتبارس مال ايية : السبق بركن  أك ر اب حيث مح  التحرمي عالوع

عم دبتا أن جمرد ر ش الرأس  ب  اإلمام أع القيدام أع ا دوال  بلده مندرعس كراددة تتيفيده " عكبرية  قال:
عأن يسددن لدده العددود إىل اإلمددام إن كددان   يددا  يف ذلددك الددركن اب  دد ن سددبقه بددركن كددأن ركددش عاعتدددل 

                                     

 استعرت األلفاظ من األبوا  اليت بو   ا احملدثون د ا احلديث .   (1)
 اختلف أد  العل  يف معىن املسخ عالتحوي  الوارد يف احلديث على ثالثة أ وال :   (2)

 القلو  عالبصاسر اب  ينون أعمى عن طريق احلق اب  ال يسلنه .األعل : أيه مسخ معتوال اب مبعىن طم         
ال اين : أيه مسخ حس  دييوال اب عي يدس أن الوعيد بلفظ املستقب  اب عع يقال : لي  يف احلديث ما يدل على        

أليه ع وت املسخ اب ب  بايته أن  اع  ذلك متعرأ   ا الوعيد اب ععيليفم من التعرأ للش ء ع وت ذلك الش ء   
 ع مايش من ع وعه .

 ال الث : أن املسخ يقش يوم القيامة  .      
 .  2/184اب  تح البارال :  4/150ايةر :  رح التوعال على مسل        

 . 2/183 تح البارال :    (3)
الْسع د ال اب  دو أمحد بن حممد بن حممد بن عل  حجر ا يتم  ) يسبة إىل حملة أيب ا يت  من إ لي  النربية مبصر (   (4)

دد اب برت يف مجيش العلوم 909األيصارال  املصرال مث املن  الشا ع  اب أبو العباس اب  ها  الدين اب علد ستة 
خصوصا   قه الشا ع  اب عصتف التصاييف احلستة متها الفتح املبني يف  رح األربعني للتوعال  اب عاليفعا ر اب عدحفة 

 دد .973احملتاج لشرح املتهاج اب مات ستة 
 ( .1/293اب  معج  امل لفني : 2/352اب الفنر السام  : 1/109) ايةر : البدر الطالش :         
 
 . 1/147اليفعا ر عن ا رتاف النباسر :    (5)
 . 4/317اإليصاف :    (6)
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يبعدددد أن  مددد  احلدددديث علدددى دددد س احلالدددة اب عتندددون دددد س عاإلمدددام  ددداس  مل يركدددش حدددرم عليددده اب عع
 .  (1) "ة املعصية كبري 

تو يدده كددالم ابددن حجددر السددابق حبملدده النرادددة التتيفيهيددة علددى مددا   (2)ع ددد حدداعل بعددض الشددا عية
 كان عسيلة إىل السبق ببعض الركن اب ع على السبق ببعض الركن  جع  املرات  ثالث : 

 السبق اب كمجرد الر ش م ال  عحنمه النرادة التتيفيهية .ما كان عسيلة إىل األعىل : 
 ال ايية : السبق ببعض الركن اب عحنمه التحرمي .
 ال الث : السبق بركن  أك ر اب عحنمه التحرمي .

بدبعض الدركن ع وله : ) عم دبتا أن جمدرد ر دش الدرأس .. إ  ( ع يتدايف كدون السدبق  حيث  ال :"
مدد ال  إىل مسددمى الركددوت أع بددبعض الددركن إع  عيتقدال مددن القيددام حرامدا    أليدده ع يتحقددق السددبق 

اب عا وال من القيام عسيله إىل الركوت أع السجود اب عالر ش من السجود عسيله إىل القيام السجود 
 .(3)" أع املوس بني السجدتني  ل  يصدمل عليه أن سبق بركن عع ببعهه

عأن يسددن لدده "يددة اب عالدددلي  علددى ذلددك  ولدده : أ دول : كددالم ابددن حجددر صددريح يف أن القسددمة ثتاس
العددود إىل اإلمدددام إن كدددان   يدددا  يف ذلددك الدددركن اب  ددددل ذلدددك علددى أن املدددأموم  دددد تلدددب   لسدددبق 

 ببعض الركن ع مبا دو عسيلة إليه .
عسواء  لتدا  لقسدمة ال تاسيدة أع ال الثيدة  د ن احلدديث صدريح يف  عد  الوعيدد عالتحدرمي علدى جمدرد 

لسدجود أع الركدوت أال : مبتددأ السدبق ع متتهداس اب عبعبدارة أخدري : مدا كدان عسديلة إىل الر ش مدن ا
السبق اب عد ا يهعف مح  ابن حجر التحرمي على السبق  لركن دعن ما سدواس اب عكد ا الشدرعاين 

 يف محله التحرمي على السبق ببعض الركن .

                                     

 . 1/147اليفعا ر عن ا رتاف النباسر :    (1)
 احملتاج عبن حجر ا يتم  .  عدو الشيخ عبداحلميد الشرعاين اب صاح  حا يٍة مطبوعة على دحفة   (2)
 . 3/189حا ية الشرعاين على دحفة احملتاج :    (3)
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 املبحث األول
 ابألقوال حكم السبق

 :وفيه ثالثة مطالب
 املطلب األول : حكم السبق بتكبرية اإلحرام .

 املطلب الثاين : حكم السبق ابلسالم .
 وال الصالة غري اإلحرام والسالم املطلب الثالث : حكم السبق ببقية أق
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 املطلب األول

 حكم السبق بتكبرية اإلحرام
 

يف   (4)احلتابلددددةاب ع   (3)اب عالشددددا عية  (2)اب عاملالنيددددة (1) اتفددددق مجهددددور الفقهدددداء مددددن احلتفيددددة
 د ن تنبريتده  (5) اإلحدرم عكدان انعاي  اع تدداء بده ملأموم إذا سبق إمامه يف تنبريةامملة على أن ا

 اب ع د استدل على ذلك مبا يل  : ع يعتد هبا 
إمنددا  عدد  " ددال :  -صددلى هللا عليدده عسددل -أن رسددول هللا  -ر دد  هللا عتدده-عددن أيب دريددرة  -1

 قولدوا :   تلفدوا عليده .  د ذا ركدش  داركعوا اب عإذا  دال : مسدش هللا ملدن محددس اإلمام لي مت به اب  ال ،
 . (6) "أمجعون   ربتا لك احلمد اب عإذا سجد  اسجدعا اب عإذا صلى  السا   صلوا  لوسا  

 ع ه الدعلة : 
تلدف اب عإذا كدرب املدأموم  بد  إمامده  قدد اخستمدام ددو بتداء التحرميدة علدى دحرميدة اإلمدام معدىن اعأن 

 . (7)عليه اب عالته  دال على  ساد املته  عته 
أن املقتدددال عقددد دحرميتدده ملددا ايعقدددت لدده دحرميددة إمامدده اب  دد ذا سددبق اإلمدداْم  ع تتدداح مل يصددح  -2

 .  (1) دو البتاء اب عدو بري متصور   ألن البتاء على العدم حمالا تداؤس   ألن معىن اع تداء 
                                     

 . 1/138اب بداسش الصتاسش :  1/37املبسوط :    (1)
اب املتتقى للبا   :  2/126اب مواد  املي  :  2/126اب التاج عاإلكلي  :  1/340الشرح النبري للدردير :     (2)

1/172 . 
 1/230اب أسىن املطال  :  1/256اب منين احملتاج :  1/473اب رع ة الطالبني :  2/191ييف : العيفييف  رح الو    (3)

 . 2/222اب هناية احملتاج :  3/185اب دحفة احملتاج : 
 عدتاك  ول عتد احلتابلة أيه يعتد بتنبرية اإلحرام إن كان سهوا  .   (4)

 . 1/265اإلرادات : اب  رح متتهى  3/170اب كشاف القتات :  4/322ايةر : اإليصاف : 
حم  اخلالف أن يتوال املأموم اع تداء إبمامه مش تنبرية اإلحرام اب أما لو أحرم متفردا  مث ا تدي يف خالل صالته    (5)

   ن تنبريته تصح عتد الشا عية عإن تقدم تنبريس على تنبري إمامه. 
 . 2/222اب هناية احملتاج :  3/185تاج : اب دحفة احمل 1/230اب أسىن املطال  :  1/256ايةر : منين احملتاج : 

 . 51احلديث متفق عليه اب ع د سبق ،رجيه ص :   (6)
 . 1/138بداسش الصتاسش :    (7)
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 .(2)   أن تتعقد  ل  تصحة إمامه  بأن املأموم  د علق صالته بصال -3
 .(3)أن  رط تنبرية اإلحرام أن يتيت به بعد إمامه اب  لو أتى هبا  بله مل يعتد هبا -4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                          

 املر ش السابق .   (1)
 . 1/96امله   :    (2)
 . 4/322اإليصاف :    (3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 24 

 
 املطلب الثاين

 حكم السبق ابلسالم
 ع يه مسألتان

 
 اإلمام بالسالم عمدًا  املسألة األوىل : حكم سبق

 
على أن املدأموم إذا سدل  عمددا   بد   (4)عاحلتابلةاب (3)اب عالشا عية(2)اب عاملالنية(1)اتفق احلتفية

 إمامه ب  ع ر   ن صالته  طلة اب عاستدلوا على ذلك مبا يل  : 
صددلى هللا عليدده - ددال : بيتددا أان أصددل  مددش رسددول هللا  (5) م لْ عددن معاعيددة بددن احلندد  السُّدد -1

 القدوم دبصدارد  اب  قلدا : عاثند  إذ عط  ر د  مدن القدوم  قلدا : يرمحدك هللا  رمداين -عسل 
أميدداس مددا  ددأين  تتةددرعن إيل    جعلددوا يهددربون ديددديه  علددى أ خدداذد   لمددا رأيددته  يصددمتويين 

مدا رأيدا معلمدا   بلده اب  بدأيب ددو عأمد   -صدلى هللا عليده عسدل -سنا اب  لما صلى رسدول هللا 
إن ددد س  " دال :    عع  دتمين .  عع  دربين (6)ينرْ ْهد دوهللا مدا كْ اب عع بعددس أحسدن تعليمدا  متده 

                                     

 . 1/119اب جممش األهنر :  1/642اب الدر املختار :  218حا ية الطحطاعال : ص   (1)
 . 1/172اب املتتقى للبا   :  2/126اب مواد  املي  :  2/126اب التاج عاإلكلي  :  1/340الشرح النبري :   (2)
 است ىن الشا عية من ذلك أن يسبق املأموم إمامه  لسالم انعاي  مفار ة إمامه .   (3)

 . 1/571  على  رح املتهج  اب حا ية امم 2/221اب هناية احملتاج :  3/189ايةر : دحفة احملتاج :        
 . 1/265اب  رح متتهى اإلرادات :  3/171اب كشاف القتات :  4/322اإليصاف :    (4)
يتيفل املديتة اب  ال البخارال : له دو معاعية بن احلن  السلم  اب كان يتيفل املديتة اب عيسنن يف بىن َسلي  اب ع    (5)

 اية األحاديث عن التيب صلى هللا عليه عسل  .صحبة اب عيعد يف أد  احلجاز اب عدو من املقلني من رع 
 . 7/151اب   ي  النمال : 3/432اب اإلصابة :  3/403ايةر : اعستيعا  :         

َر : اعيتهار   . ايةر : القاموس احمليط : ص   (6)  ) كهر ( . 608الْنه 
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 القدددرآن       الصدددالة ع يصدددلح  يهدددا  ددد ء مدددن كدددالم التددداس إمندددا ددددو التسدددبيح عالتنبدددري ع دددراءة 
"(1). 

 ع ه الدعلة من ع هني :
األعل : عمدددوم دددد ا احلدددديث دال علدددى أن عددددم الندددالم مدددن حدددق الصدددالة اب كمدددا  عددد  ع دددود 

الطهارة   ع جتوز مش ع ود النالم اب عالسالم عمدا  عكما ع جتوز مش عدم اب الطهارة من حقها 
 .(2)كالنالم

 . (3) ا ة ك  ما ع يصلح يف الصالة مفسدال اين : أن مبا ر 
 دال : كتدا يدتنل  يف الصدالة اب ينلد  أحددان صداحبه  (4)-ر د  هللا عتده- عن زيد بن أر د  -2

 . (5) ماب عهنيتا عن النال إىل  تبه اب حىت ييفلا )ع وموا حن  ايتني (
  أليه ترك  درأ أن املأموم بسالمه  ب  إمامه  د تنل  يف صل  الصالة اب عذلك مبط   ا -3

 .(6)املتابعة متعمدا  

                                     

النالم يف الصالة عيسخ ما كان من  أخر ه مسل  يف صحيحه يف كتا  املسا د عموا ش الصالة اب    : دحرمي   (1)
 ( . 537إ حة )

 . 218حا ية الطحطاعال : ص   (2)
 املر ش السابق .   (3)
دو زيد بن أر   بن زيد  ي  بن التعمان األيصارال اخليفر   اب أبو عمر اب ع ي  أبو عامر اب استصنر يوم أحد اب    (4)

سبش عشرة بيفعة اب ع هد صفني مش عل  اب عمات  -سل صلى هللا عليه ع -عأعل مشاددس اخلتدمل اب عبيفا مش التيب 
  لنو ة ستة سا عستني . 

 . 1/560اب  اإلصابة :  1/556ايةر : اعستيعا  :         
( اب عمسل  1142) 1/402متفق عليه اب أخر ه البخارال يف صحيحه يف    :ما يتهى من النالم يف الصالة    (5)

 ( عاللفظ له .539اب )1/383الم يف الصالة يف كتا  : املسا د اب    : دحرمي الن
 . 3/171اب كشاف القتات :  4/322اإليصاف :    (6)
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 املسألة الثانية
 اإلمام بالسالم سهوًا أو جهالً  حكم سبق

 
علدددى أن مدددن سدددل   بددد  إمامددده  (4)اب عاحلتابلدددة (3)اب عالشدددا عية (2)اب عاملالنيدددة(1)اتفدددق احلتفيدددة

   ن صالته ع تبط  اب عع يعتد بسالمه اب عاستدل على ذلك مبا يل  :  (5) يا  أع  ادال  انس
إن هللا ع دش ":  دال  -صدلى هللا عليده عسدل - عن التيب -مار   هللا عته-عن ابن عباس  -1

 . (6)" نردوا عليهعن أمىت اخلطأ عالتسيان عما استَ 
ددددو زايدة مدددن  دددت  الصدددالة   ألن لددده  دددبه أن سدددالم املدددأموم  بددد  إمامددده سدددهوا  أع  هدددال   -2

دددو مددن أمسدداء هللا تعدداىل اب  نأيدده  ددد زاد ركوعددا  أع سددجودا  سددهوا  اب عذلددك ع يبطدد   ألذكددار إذا 
 . (7)الصالة

                                     

 . 1/119اب جممش األهنر :  1/642اب الدر املختار :  218حا ية الطحطاعال : ص   (1)
اب  1/213اب الفواكه الدعاين :  2/126اب مواد  املي  :  2/126اب التاج عاإلكلي  :  1/340الشرح النبري :   (2)

 . 1/172املتتقى للبا   : 
اب حا ية البجريم  على  رح اخلطي  :  1/571اب حا ية امم  على  رح املتهج :  3/189دحفة احملتاج :    (3)

2/286. 
 . 1/265اب  رح متتهى اإلرادات :  3/171اب كشاف القتات :  4/322اإليصاف :    (4)
 اب خال ا  لبقية امل اد  .أحلق املالنية امه   لعمد ع  لتسيان    (5)

 .  2/126اب مواد  املي  :  2/126اب التاج عاإلكلي  :  1/340ايةر : الشرح النبري :       
( عاللفظ له اب عابن حبان يف صحيحه يف  2045أخر ه ابن ما ه يف كتا : الطالمل اب    املنرس عالتاس  )   (6)

اب  16/202ا ع ش هللا بفهله عن د س األمة : كتا  : إخبارس عن متا   الصحابة اب ذكر اإلخبار عم
اب 2/52( اب عالطرباين يف املعج  الصنري : 14871اب )7/356( اب عالبيهق  يف الستن النربي : 7219)
 ( .11274اب )11/133( اب عاملعج  النبري: 765)
 ديب على ذلك اب احلن  على احلديث : صححه ابن حبان اب عاحلاك  اب ع ال على  رط الشيخني اب ععا قه ال        

عحسته التوعال اب عالسيوط  اب ع ال البوصريال : د ا إستاد صحيح إن سل  من اعيقطات اب عالةادر أيه متقطش  
 اب ع ال الشيخ  عي  األرانؤعط يف دحقيقة لصحيح ابن حبان : إستادس صحيح على  رط البخارال .

 . 218 اب حا ية الطحطاعال : ص 23/337جمموت  تاعي  يخ اإلسالم :    (7)
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 املطلب الثالث

 حكم السبق ببقية أقوال الصالة غري اإلحرام والسالم
 

صددلى -اب عالصددالة علددى التدديب (2)ع التشددهد األخددرياب  (1)اإلمددام يف  ددراءة الفادحددة عذلددك كسددبق
 . (3)بعد التشهد األخري -هللا عليه عسل 

 يف ذلك على ثالثة أ وال : ع د اختلف الفقهاء
 القول األعل :

يفسه اب عإن كان املستح  أن يتدأخر عدن إمامده حدىت يفدرغ اب عدد ا اب عجيلإلمام  السبقهر أيه ع ي
 .(5)ع ول احلتابلةاب يف الصحيح عتدد  (4) ول الشا عية
 القول ال اين : 

اب  د ن يفسه اب  يج  علدى املدأموم أن يقرأددا مدش اإلمدام أع بعددس السبق لإلمام اب عع جيهر أيه ع ي
 .  (6)مل يعددا بطلا الصالة اب عد ا  ول عتد الشا عية

 القول ال الث :
 . (7)أيه تبط  به الصالة اب عد ا  ول عتد الشا عية 

                                     

اإلمام يف  راءة الفادحة متصور عتد الشا عية دعن بريد  من امل اد    ألهن  يرعن ركتيتها على املأموم  حن  سبق   (1)
 . 1/156. ايةر : منين احملتاج : 

ريعن أيه أما احلتفية  ريعن أيه عا   اب عأما املالنية  اب اإلمام يف التشهد متصور عتد الشا عية عاحلتابلة  سبقحن     (2)
 ستة . 

 . 1/243اب حا ية الدسو   :  1/106ايةر : تبيني احلقاسق :         
بعد التشهد األخري اب أما احلتفية  -صلى هللا عليه عسل -ذد  الشا عية عاحلتابلة إىل ركتية الصالة على التيب    (3)

 عاملالنية  ريعن أهنا ستة .     
 . 2/452اب كشاف القتات :  1/172اب منين احملتاج :  1/108ايةر : تبيني احلقاسق :         

 . 2/231اب هناية احملتاج :  1/230اب أسىن املطال  :  1/473اب رع ة الطالبني :  4/206ا موت :    (4)
 . 3/171اب كشاف القتات :  4/323اب اإليصاف :  2/445الفرعت :    (5)
 . 1/258ين احملتاج : اب من 2/231اب هناية احملتاج :  4/206ا موت :    (6)
 . 4/206ا موت :    (7)
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 أدلة القول األعل : 

 "يعلمتدا يقدول :  -صدلى هللا عليده عسدل - ال : كان رسول هللا  -ر   هللا عته-رة عن أيب دري
ع تبددادعا اإلمددام اب إذا كددرب اإلمددام  نددربعا اب عإذا ركددش  دداركعوا اب عإذا  ددال: بددري املنهددو  علدديه  اب 

حلمدد   قولوا : اللهد  ربتدا لدك ا  قولوا : آمني ابعإذا ركش  اركعوا اب عإذا  ال : مسش هللا ملن محدس اب
" (1). 

 ع ه الدعلة : 
سددددواء  أل ددددوال أع اب هنددددى عددددن مبددددادرة املددددأموم اإلمددددام عمسددددابقته  -صددددلى هللا عليدددده عسددددل -أيدددده 

صددلى هللا عليدده - أل عدال اب علددو كددان إتيددان املددأموم  لفادحددة أع  لتشددهد  بدد  اإلمددام سددبقا  لدد كرس 
 . دل على  وازس عإع ل كر   -عسل 

 .(2)ه يف حمله من بري خمالفة  احشةأن املأموم  د أتى ب -2
 .(3)يف بري اإلحرام عالتسلي  ع يةهر  يهما املخالفة لإلمام أن السبق -3
 

 أدلة القول ال اين عال الث :
إمندددا  عددد  " دددال :  -صدددلى هللا عليددده عسدددل -أن رسدددول هللا  -ر ددد  هللا عتددده-عددن أيب دريدددرة -1

كددش  دداركعوا اب عإذا  ددال : مسددش هللا ملددن محدددس  قولددوا : اإلمددام ليدد مت بدده اب  ددال ،تلفددوا عليدده .  دد ذا ر 
 . (4) "ربتا لك احلمد اب عإذا سجد  اسجدعا اب عإذا صلى  السا   صلوا  لوسا  أمجعون

 ع ه الدعلة :
لدده اب عمددن أع دده األخددتالف دل بعمومدده علددى التهدد  عددن اعخددتالف علددى اإلمددام يف أ والدده عأ عا

 .  (5)يف الفادحة عالتشهد عليه سبقه

                                     

 .  15:ص احلديث سبق ،رجيه    (1)
 . 2/231هناية احملتاج :    (2)
 . 4/206ا موت :    (3)
 . 15احلديث متفق عليه اب ع د سبق ،رجيه ص :   (4)
 . 2/231هناية احملتاج :    (5)
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 عمينن أن يتا ش من عدة أع ه :
أن متابعدددة املدددأموم لإلمدددام يف الفادحدددة عيف التشدددهد لدددي  متصوصدددا  عليددده اب عع يف حنددد   األعل : 

 املتصوص .
لإلمدام   أليده  دد أتدى بده إن إتيان املأموم  لفادحدة أع  لتشدهد  بد  إمامده ع خمالفدة  يده  ال اين : 
 .  (1)يف حمله

الفادحة أع التشهد عن  ادحة إمامه أع تشهدس  د ي دال إىل ،لفده عدن إمامده  إن أتخري ال الث : 
 اب عينون خمالفا  لإلمام اب عيقش يف عموم الته  الوارد يف احلديث .

 
 . (2)إن املأموم  د أتى به أعع  يف بري حمله -2

 عمينن أن يتا ش :
ة اب عزمدن القعددة األخدرية كلده حمد  التسلي  ملا ذكر   ألن زمدن القيدام كلده حمد  لقدراءة الفادحدبعدم 

 للتشهد األخري اب   ذا  ع   ب  اإلمام أع معه أع بعدس  قد أتى به يف حمله .
 
 . (3) ع  املأموم مرتت  على  ع  إمامه اب  ال يعتد مبا سبقه به املأموم  -3

 عمينن أن يتا ش
األ دددوال الددديت تقدددوم علدددى  لتسدددلي  دن  عددد  املدددأموم مرتتددد  علدددى  عددد  إمامددده يف األ عدددال اب عكددد ا 

 يهدا  هدر  يهدا خمالفدة لممدام  دال سدبقعال ة اعرتباط بني املأموم عإمامده اب أمدا األ دوال الديت ع ية
 أصال  حىت يقال : ع يعتد مبا سبقه به املأموم .

 : الراجح
ليدة اب عذلدك لمسدبا  التابعد استعراأ األ وال عاألدلة يتبني يل عهللا أعل  ر حان القول األعل 

: 

                                     

 . 2/231هناية احملتاج :    (1)
 . 1/258اج : منين احملت   (2)
 . 2/231هناية احملتاج :    (3)
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إتيان املأموم  لفادحة أع  لتشدهد  بد  اإلمدام ع يعدد سدبقا  لده   ألن السدبق ع يندون إع مبدا  -1
 .السرية دو معلوم للمأموم اب  من أين يعل  املأموم أيه  د سبق إمامه اب عخاصة يف الصالة 

إن اعلتديفام  إذا سلمتا بتسميته سبقا   هو سبق ع ي دال إىل اعخدتالف علدى اإلمدام اب بد أيه -2
هبدد ا القددول دددو الدد ال يدد دال إىل اعخددتالف عليدده   ألن املددأموم  ددد يتخلددف بسددببه عددن اإلمددام اب 

 لف عته من اعختالف املته  عته .عالتخ
 يدس يف حال ظدن املدأموم إدراك األمدام اب عأيده  دادر  يهعف د ا القول أن من  ال به ا أيه -3

قدد  أيهددا    ألن اإلمددام  ددد خيلددف ظددن مأمومدده  يسددرت علددى أن يقددرأ بعددد  ددراءة إمامدده اب عدددو متع
 .على خالف عادته اب عيقتصر على الفادحة عيركش حبيث ع مينن املأموم من  راءة الفادحة 
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 املبحث الثاين
 ابألفعال حكم السبق

 :وفيه ثالثة مطالب
 ببعض الركن املطلب األول : السبق
 بركن واحد املطلب الثاين : السبق

 بركنني متواليني فأكثر . الثالث : السبق املطلب
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 املطلب األول
 ببعض الركن السبق

 مساس  ع يه ثالث
 

 ببعض الركن الفعلي عمداً  السبقاملسألة األوىل : 
 

إىل الددركن الفعلدد  عمدددا  اب كددأن يركددش  بدد  اإلمددام عع ير ددش حددىت  اختلددف الفقهدداء يف حندد  السددبق
 يركش اإلمام على  ولني :

 : القول األعل
ر حدده  (2)اب ع ددول عتددد احلتابلددة(1)أن السددبق يبطدد  صددالة املددأموم اب عددد ا  ددول عتددد الشددا عية

 . (4) (3)  يخ اإلسالم ابن تيمية
 القول ال اين :

اب (6)اب عاملالنيدددددة(5)أيددددده ع يبطددددد  الصدددددالة اب عصدددددالة املدددددأموم صدددددحيحة اب عدددددد ا  دددددول احلتفيدددددة
 .(8)اب عاحلتابلة يف الصحيح عتدد (7)عالشا عية

                                     

 . 1/476اب رع ة الطالبني :  2/195 تح العيفييف  رح الو ييف :    (1)
 . 4/317اب اإليصاف : 210/ 2املنين :    (2)
يَّة احلْرَّاين مث الدمشق  احلتبل اب  اإلمام الفقية اب ا تهد    (3) احملدث اب دو أمحد بن عبداحللي  بن عبدالسالم بن تْدي م 

دداب كان انبنة يف ك  661احلا ظ املفسر اب األصويل اليفادد اب تق  الدين أبو العباس اب  يخ اإلسالم علد ستة 
عل  يتعلمه اب عكان من املن رين من التصتيف اب ع د سجن مبصر مرتني من أ    تاعاس اب من مصتفاته  تاعي 

 دد . 728اب  تويف بقلعة دمشق ستة ( جملدا  اب عمتهاج الستة اب عدرء تعارأ العق  عالتق  35)
 ( . 2/362اب الفنر السام  :  1/63اب  البدر الطالش : 2/387) ايةر:  ذي  طبقات احلتابلة:        

 . 23/338جمموت  تاعي  يخ اإلسالم :    (4)
 . 296اب حا ية الطحطاعال : ص  1/143اب جممش األهنر :  1/185اب تبيني احلقاسق :  1/420 تح القدير :    (5)
 . 128اب 2/127اب التاج عاإلكلي  :  2/127اب مواد  املي  :  1/341الشرح النبري :    (6)
 . 1/230اب أسىن املطال  :  1/476اب رع ة الطالبني :  2/195 تح العيفييف  رح الو ييف :    (7)
 . 4/317اب اإليصاف : 2/54اباملبدت :  2/257اب  تح امللك العيفييف :  2/210املنين :    (8)
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 لة القول األعل :أد
إمنددا  عدد  " ددال :  -صددلى هللا عليدده عسددل -أن رسددول هللا  -ر دد  هللا عتدده-عددن أيب دريددرة  -1

 قولدوا :   اإلمام لي مت به اب  ال ،تلفدوا عليده .  د ذا ركدش  داركعوا اب عإذا  دال : مسدش هللا ملدن محددس 
 . (1)"أمجعون     ربتا لك احلمد اب عإذا سجد  اسجدعا اب عإذا صلى  السا   صلوا  لوسا  

ذات يددوم  -صددلى هللا عليدده عسددل - ددال : صددلى بتددا رسددول هللا  -ر دد  هللا عتدده-عددن أيدد   -2
أيهدا التداس إين إمدامن   دال تسدبقوين  لركدوت عع "  لما  هى الصالة أ ب  عليتا بو هه  قدال : 

 . (2) " لسجود عع  لقيام عع  عيصراف   ين أراك  من أمام  عمن خلف 
صدددلى هللا عليددده - دددال :  دددال رسدددول هللا  -مدددار ددد  هللا عته-عدددن معاعيدددة بدددن أيب سدددفيان  -3

ع تبدددادرعين بركدددوت عع بسدددجود   يددده مهمدددا أسدددبقن  بددده إذا ركعدددا تددددركوين بددده إذا " :  -عسدددل 
 . (3) "ر عا   إين  د بديا

يقتهد  التحدرمي  عالتهد  اب  سبق اإلمدامأن  يها الته  عن  : ا ذكر من األحاديثع ه الدعلة ع 
 . (4)اب ع ساد املته  عته

اب عددددو آمث  -صدددلى هللا عليددده عسدددل -بق إمامددده  دددد خدددالف أمدددرس  لتسدددلي  دن مدددن سددد عيدددو ش :
ب لك اب عأما كدون تقددم املدأموم علدى إمامده  لفعد  مبطد  للصدالة  ندري مسدل  بده   لعددم الددلي  

 .(5)املو   للبطالن
 عأ ي  عته من ع هني :

مددن  :" -صددلى هللا عليدده عسددل -  عدددم الدددلي  اب بدد  دددو داخدد  يف عمددوم  ولدده األعل : ع يسددل
أال : مددددردعد اب عمدددن تعمددددد مسددددابقة إمامدددده  (6)  هددددو رد "  يددددهأحددددث يف أمددددران ددددد ا مددددا لدددي  
                                     

 . 51: ص احلديث متفق عليه اب ع د سبق ،رجيه    (1)
 . 17: ص  احلديث سبق ،رجيه   (2)
 17:ص احلديث سبق ،رجيه   (3)
 . 2/257 تح امللك العيفييف :    (4)
 . 274اب  1/273السي  امرار على حداسق األزدار :    (5)
 2/959حوا على صلح  ور  الصلح مردعد اب أخر ه البخارال يف صحيحه يف كتا  : الصلح اب    :إذا اصطل   (6)

( عاللفظ له اب عمسل  يف صحيحه يف كتا  : األ هية  اب    : يقض األحنام الباطلة عرد حمداثت 2550)
 ( .1718) 3/1343األمور 
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عن خمالفته  قد استخف بصالته عخالف ما أمر عخمالفته عاملا  ذاكرا  ديه مأمور  تباعه ابعمته  
 .(1)من متابعة اإلمام اب  وا   أن ترد صالته عأن ع جتيفئ -صلى هللا عليه عسل -به 

ال اين : ععلى التسلي  بعدم الدلي  اب   يه ع يلديفم مدن دعلدة التهد  علدى الفسداد التصدريح بفسداد 
 املته  عته .

 
أما خيشى أحدك  أع أع خيشى أحدك  إذا ر ش رأسه  بد  " :  -صلى هللا عليه عسل - وله  -4

 .(2) "هللا رأسه رأس محار أع جيع  هللا صورته صورة محاراإلمام أن جيع  
 ع ه الدعلة : 

اب ع ددد توعددد عليدده  لعقددا  الشددديد اب  دددل ذلددك علددى ن ر ددش املددأموم  بدد  ر ددش إمامدده سددبق لدده أ
لدي  ملدن "  دال اإلمدام أمحدد :  اب  (3)بطالن الصدالة كمدا لدو  عد   بلده ركوعدا  أع سدجودا  عمددا  

 .(4)" كان له صالة لر   له ال وا  اب عمل خيش عليه العقا   سبق اإلمام صالة اب لو
 عيو ش 
بق إمامه اب علي   يه أمر إبعادة اب  هو  ع  منرعس عالوعيد ملن س ما يف احلديث اليف رَ   َّ دن  َ 

صددالته ع علددى ملددن  علدده اب عع  دد ء عليدده إذا أكمدد  ركوعدده عسددجودس اب  دددل ذلددك علددى صددحة 
 .(5) ساددا

 ع هني :ته من عمينن اإل ابة ع
 األعل : ع يسل  أيه  ع  منرعس اب ب  دو  ع  حمرم من كباسر ال يو  .

 .ال اين : أيه ع يليفم من دعلة الته  على الفساد التصريح بفساد املته  عته اب عاألمر إبعادته 

                                     

 . 1/496اعست كار :    (1)
 . 13احلديث سبق ،رجيه ص :(2)
 . 23/338جمموت  تاعي  يخ اإلسالم : (3)
 .1/348اب مهمتة يف كتا  : طبقات احلتابلة أليب يعلى: مام أمحد يف الصالة رسالة اإل(4)
 . 2/275اب ال خرية :  24/365التمهيد : (5)
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ع عحدددك صددليا اب عع  "عددن ابددن مسددعود ر دد  هللا أيدده يةددر إىل مددن سددبق اإلمددام  قددال : -5
 . (1)  "ا تدياإبمامك 

 ع ه الدعلة :
 . (2) أن ال ال مل يص  عحدس اب عمل يقتد إبمامه   لك ع صالة له 

من ر ش رأسه من الركوت  ب  اإلمام  ال "  ال : أيه  -صلى هللا عليه عسل -ن التيب رعي ع -6
 .(3)" صالة له

اإلمدام عأ دش   ال : صليا إىل  تد  ابدن عمدر  جعلدا أر دش  بد  عن أيب الورد األيصارال -7
ين ع  بين اب  قلا : ما لك ! اب  ال : مدن أيدا وال بله  لما سل  اإلمام أخ  ابن عمر بيدال  

   لا :  دالن بدن  دالن .  دال : أيدا مدن أدد  بيدا صددمل اب  مدا متعدك أن تصدل     لدا : 
أع مددا رأيتدددين إىل  تبدددك    دددال :  دددد رأيتدددك تر دددش  بددد  اإلمدددام عتهدددش  بلددده اب عإيددده ع صدددالة ملدددن 

 . (4) خالف اإلمام
 .(5)عأليه مل يتمت إبمامه يف الركن اب أ به ما إذا سبقه بتنبرية اإلحرام -8
عأليده لدو صدحا صدالته مدش السدبق عأ يفأتده ملدا أمدر العدود إىل متابعتده عموا قتده   أليدده زايدة  -9

 .(6)يف الصالة

                                     

اب  4/319اب  الشرح النبري :  1/349مهمتة كتا  طبقات احلتابلة أليب يعلى : رسالة اإلمام أمحد يف الصالة    (1)
 اب عمل أ د له ستدا  يف كت  احلديث . 338اب 337اب23/292جمموت  تاعي  يخ اإلسالم: 

 . 23/338جمموت الفتاعي لشيخ اإلسالم ابن تيمية :    (2)
أخر ه عبدالرزامل يف مصتفه عن ر   عن حممد بن  ابر  ال : مسعا عبدهللا بن بدر  دث عن عل  بن  يبان    (3)

 ( اب ع يه ر   جمهول .3759اب ) 2/375عن أبيه به اب يف كتا : الصالة اب    : ال ال خيالف اإلمام : 
 ذكرس ابن عبدالرب عن ستيد عن أبن عليه عن أيو  عن  البة اب عن أيب الورد األيصارال  .    (4)

اب  رح  1/357اب تفسري القرطيب :   12اب النىن حملمد بن امساعي  البخارال : ص 1/496ايةر : اعست كار :        
 . 1/275اليفر اين : 

 . 4/319الشرح النبري :   (5)
 . 2/257 تح امللك العيفييف :    (6)
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 أدلة القول ال اين : 
صددلى هللا عليدده -صددلى ر دد  خلددف التدديب  ددال :  -ر دد  هللا عتدده-عددن أيب سددعيد اخلدددرال  -1

 -صدلى هللا عليده عسدل - جع  يركش  ب  أن يركش اب عير ش  ب  أن ير ش  لما  هى التديب  -عسل 
   دال : أان اي رسدول هللا اب أحببدا أن أعلد  دد  تعلد  ذلدك أم " مدن  عد  دد ا " الصالة  دال : 
ْداج الصالة " ع    قال :    .(1)"عوا عإذا ر ش  ار عوااب إذا ركش اإلمام  اركاتقوا خ 
 ع ه الدعلة: 

صدددلى هللا عليددده -أيددده دال علدددى صدددحة صدددالة املدددأموم مدددش سدددبقه إلمامددده اب حيدددث مل يتمدددر التددديب 
 . (2)  إلعادة -عسل 

 عيو ش من ع هني : 
 . (3)األعل : أيه حديث  عيف 

 . (4) يحم  على أن السابق كان  ادال   لتحرمياب ال اين : ععلى صحته 
ع تبدادرعا اسمدتن   لركدوت عع  لسدجود اب " دال :  -ر   هللا عتده-عن عبدهللا بن مسعود  -2

 (5)  "  ن سبق أحد متن   ليهش  در ما يسبق به
 ع ه الدعلة :

 .(6) يه دعلة على أن سبق املأموم إلمامه يدل على الصحة ع على البطالن
                                     

 ( .4516اب )5/6( اب عالطرباين يف األعسط : 11405) 3/43أخر ه اإلمام أمحد يف مستدس :    (1)
 احلن  على احلديث :  ال الشيخ  عي  األرانؤعط :  إستادس  عيف .        

 . 2/256 تح امللك العيفييف :    (2)
 ع د  عفا .  سيار احلتف  اليمام  اب ععبدهللا بن عصمة احلتف  اب أبو علوان اب بن  ن  يه أبو  بن  ابر    (3)

اب مستد اإلمام أمحد بتحقيق  عي   314اب ص118تقري  الته ي  : ص. 2/257ايةر :  تح امللك العيفييف :        
 . 480اب  17/479األرانؤعط : 

 
 . 2/257 تح امللك العيفييف :    (4)
( عن سفيان ابن 3757) 2/374مصتفه يف كتا : الصالة اب    : ال ال خيالف اإلمام:  أخر ه عبدالرزامل يف   (5)

عييتة عن حصني بن عبدالرمحن عن دالل بن يساف عن سحي  بن يو   عن ابن مسعود اب ع د رعاس سعيد ابن 
األعىل اب عمل  متصور بلفظ : من ر ش رأسه يف السجدة األعىل  ليهش يف ال ايية بعد اإلمام بقدر ما كان ر ش يف

 . 2/256أ دس يف املطبوت . ايةر :  تح امللك العيفييف : 
 . 2/256 تح امللك العيفييف :    (6)
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 :ثالثة  أع ه عيو ش من 
 .ف ي عأن األثر األعل : 

ال اين : إن سلمتا  لصحة اب  ديمنن أن  مد  علدى مدن سدبق إمامده انسديا   لد  يد كر حدىت حلقده 
 .(1)إمامه  يما دو  يه   ن صالته صحيحة

-أن مددن ذكددر  بدد  ر ددش اإلمددام  يجدد  عليدده أن يعددود اب عي يددد ذلددك مددا رعال عددن عمددر ال دداين : 
 ليعددد اب مث ليمنددث بعددد أن ير ددش إذا ر ددش أحدددك  رأسدده  بدد  اإلمددام "أيدده  ددال :  -ر دد  هللا عتدده

 .(2) "اإلمام بقدر ما كان ر عه
 .(3)أيه سبق يسري اب  ل  تبط  الصالة به -4

 :عمينن أن يتا ش 
علة البطالن ليسا يف كون السبق  احشا  حىت يقال بعدمه اب ب  لنون الفع  متوعدد عليده  دن

 ريا  .املته  عته يس اب مته  عته اب عالته  يقته  الفساد اب عإن كان
إىل الددركن عمدددا  علددى صددحة صددالة مددن  ددارن إمامدده يف بق اإلمددام  يدداس صددحة صددالة مددن سدد -5

 . (4)أ عال الصالة جبامش ا تمات املأموم مش اإلمام يف الركن
 :من ع هني عمينن أن يتا ش 

اإلمدددام حدددرام اب متوعدددد عليهدددا  لعقدددا   سدددبقديددده  يددداس مدددش الفدددارمل   عع ددده الفدددرمل أن األعل : 
  يها ين  لوعيد عالتحرمي .  هنا منرعدة اب عمل يرد  املقاريةخبالف 

ال اين : أن علة اع تمات عاملشاركة يف الركن بري م ثرة يف احلن  بددلي  ،لفهدا يف بطدالن صدالة 
 من  ارن إمامه يف تنبرية اإلحرام مش أيه  د ا تمش معه يف الركن .

ة  ددد ع دددت اب عالشددرط دددو املشدداركة يف  دديفء مددن أيدده عإن مل تو ددد املتابعددة اب إع أن املشددارك -6
 .(5)ةالركن اب  صحا الصال

                                     

 . 2/257 تح امللك العيفييف :    (1)
اب عابن أيب  2/93أخر ه البيهق  يف الستن النربي يف كتا  الصالة اب    : إمث من ر ش رأسه  ب  اإلمام :    (2)

 . 1/402اب الر   ير ش رأسه  ب  اإلمام اب من  ال يعود  يسجد :   يبة يف كتا  الصلوات
 . 4/319اب الشرح النبري :  2/195 تح العيفييف  رح الو ييف :    (3)
 . 2/210املنين :    (4)
 . 1/185تبيني احلقاسق :    (5)
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 من ع هني : مينن أن يتا ش ع 
بطدالن صدالة األعل : أن علة اع تمات عاملشاركة يف الركن بري م ثرة يف احلن  بدلي  ،لفها يف 

 من  ارن إمامه يف تنبرية اإلحرام مش أيه  د ا تمش معه يف الركن .
بق إمامده بدركتني متدواليني مث  داركه بق  د ين  ع تطدردعن  دولن   ديمن سدسلمتا مبا سدال اين : إن 

 .(1) مش أيه  د  ارك إمامه يف الركتني   ين  تقولون ببطالن صالته يما دو  يه اب 
 : الراجح

بق إمامدده عاملددا   حلندد  اب أن املصددل  إن سدد -عهللا أعلدد -بعددد اسددتعراأ أدلددة كدد   ددول يتبددني يل 
ه مدد مت إبمامدده أن صددالته  طلددة   ألن التهدد  عالوعيددد يتتاعلدده حددىت عإن كددان  علدده  عددال  ذاكددرا  أيدد

 . (2)يسريا  اب عما هن  عته خلصوص العبادة كان من مفسدا ا
ع عحددك صدليا اب عع إبمامدك  "عي يد ذلك ما يق  عن بعض الصدحابة مدن  دو   للمسدابق :

 . (3)"  صالة لهعمن مل يص  عحدس عمل يص  م متا   الا تديا . 
عأما القدول دن ذلدك حمدرم اب عاإلبطدال يتو دف علدى السدبق بدركن الركدوت  ": (4) دالع   ال ابن س  

 . (5)" اب أع بركتني بري اب  ه ا القول ع دلي  عليه بو ه

                                     

 .  64ايةر ص :    (1)
 . 61املختارات املية من املساس  الفقهية عبن سعدال : ص    (2)
 . 23/338جمموت  تاعي  يخ اإلسالم :    (3)
يسبة إىل بلدة عتييفة من مدن  -دو الشيخ عبدالرمحن بن انصر بن عبدهللا السعدال التميم  احلتبل  الَعتْدي يفال    (4)

دد اب عمن أ هر تصاييفه : تيسري النرمي املتان يف تفسري القرآن اب عاملختارات املية من 1307علد ستة  -القصي  
 دد 1376اس  الفقهية اب الفتاعي السعدية اب تويف ستة املس

 . 3/218ايةر : علماء جند خالل مثايية  رعن :        
 . 61املختارات املية من املساس  الفقهية عبن سعدال : ص    (5)
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 املسألة الثانية
 ببعض الركن الفعلي سهوًا أو جهالً  السبق

 
 (4)اب عالصدحيح عتدد احلتابلددة(3)اب عالشددا عية(2)اب عاملالنيدة(1)اتفدق مجهدور الفقهداء مددن احلتفيدة

 عاستدل على ذلك مبا يل  : اب  (5)على صحة صالة من سبق إمامه سهوا  أع  هال  
 "إن هللا ع ش عن أمىت اخلطأ عالتسيان عما استنردوا عليده":  -صلى هللا عليه عسل - وله  -1
(6) . 
ش أحددك  رأسده  بد  اإلمدام  ليعدد اب مث إذا ر د" ال : أيه  -ر   هللا عته-ما رعال عن عمر  -2

 . (7) "ليمنث بعد أن ير ش اإلمام بقدر ما كان ر عه 
رأسده  بد  اإلمدام يعدود  يمندث بقددر مدا ر دش إذا ر ش ":  -ر   هللا عته- ول ابن مسعود  -3

 .(8)" مث يتبش
 ع ه الدعلة :

ه يسدتح  لده التعدويض اب حيث مل ي مر  إلعدادة بد   لر دوت اب عأيدصحة صالة من سبق إمامه 
 .  (9) إلطالة

  الصدالة اب عذلدك ع يبطد  أن ما  عله املأموم  ب  إمامه سهوا  أع  هال  دو زايدة مدن  دت -4
 .(1)الصالة

                                     

 . 296اب حا ية الطحطاعال : ص 1/143اب جممش األهنر :  1/185اب تبيني احلقاسق :  1/420 تح القدير :    (1)
 . 128اب  2/127اب التاج عاإلكلي  :  2/127اب مواد  املي  :  1/341الشرح النبري للدردير :    (2)
 . 1/230اب أسىن املطال  :  1/476اب رع ة الطالبني :  2/195 تح العيفييف  رح الو ييف :    (3)
 عدتاك  ول آخر  لبطالن .   (4)

 . 4/317اب اإليصاف :  2/257اب  تح امللك العيفييف :  4/319اب الشرح النبري :  2/210ايةر : املنين :        
 أحلق املالنية امه   لعمد ع  لتسيان اب خال ا  لبقية امل اد  .   (5)

 .  2/126اب مواد  املي  :  2/126اب التاج عاإلكلي  :  1/340ايةر : الشرح النبري :       
 .  25احلديث صحيح اب ع د سبق ،رجيه ص :    (6)
 . 36احلديث سبق ،رجيه ص :   (7)
 ذكرس البخارال يف صحيحه يف كتا  : يف امماعة عاإلمامة اب    : إمنا  ع  اإلمام لي مت به .   (8)
 . 2/257 تح امللك العيفييف :    (9)
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 . 337/ 23جمموت  تاعي  يخ اإلسالم :    (1)
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 املسألة الثالثة
 اإلمام حكم رجوع املأموم بعد سبق

 
ليدأيت بده  سدبق اإلمداماختلف الفقهاء القاسلون بصدحة صدالة املدأموم يف حند  ر دوت املدأموم بعدد 

 على أربعة أ وال : اب بعدس 
 القول األعل : 

يف الدرا ح عتددد  (1)املالنيةأيه جي  على املأموم أن ير ش ليأيت  لركن بعد إمامه اب عد ا  ول 
 .(4)من احلتفية (3)ر ْ اب ع ول زَ (2)احلتابلةاب عالقول الصحيح عتد 

 القول ال اين :
اب عالشددا عية يف (5)عددد إمامدده اب عددد ا  ددول احلتفيددةأيدده يسددتح  للمددأموم أن ير ددش ليددأيت  لددركن ب

 .  (7)اب ع ول عتد املالنية(6)الصحيح عتدد 
 القول ال الث :

 رم الر دوت إن كدان السدبق عمددا  اب عجيد  الر دوت إن كدان السدبق سدهوا  أع  هدال  اب عدد ا  دول 
 .(9)اب عاحلتابلة(8)عتد الشا عية

 
                                     

 . 1/341الشرح النبري للدردير :  اب 2/180اب حا ية العدعال على اخلر   :  2/180 رح اخلر   :    (1)
 . 4/317اب اإليصاف مش الشرح النبري :  4/317الشرح النبري :    (2)
دو زَْ ر بن ا َْ ي  بن  ي  بن مسل  الْعت ربال اب أبو ا  ي اب الفقيه اب ا تهد اب اإلمام عتلمي  اإلمام أيب حتيفةاب علد    (3)

ْبهان اب كان أب110ستة  اب توىل  هاء  (أصحايب   َ يْ دو أ د   )و حتيفة يفهله عيقول عته : دد اب ع أصله  من أص 
 دد . 158البصرة اب عهبا مات ستة 

 ( .141اب طبقات الفقهاء: ص 243اب اموادر املهية يف طبقات احلتفية : ص 8/38) ايةر : سري أعالم التبالء:      
 . 1/143ر : اب جممش األهن 1/185اب تبيني احلقاسق :  1/420 تح القدير :    (4)
 . 296اب حا ية الطحطاعال : ص  1/143اب جممش األهنر :  1/185اب تبيني احلقاسق :  1/420 تح القدير :    (5)
 . 1/230اب أسىن املطال  :  1/476رع ة الطالبني :    (6)
 . 1/341اب الشرح النبري للدردير :  2/180اب حا ية العدعال على اخلر   :  2/180 رح اخلر   :    (7)
 . 2/196 تح العيفييف  رح الو ييف :    (8)
 . 4/319اإليصاف :    (9)
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 القول الرابش :

ق عمددددا  اب عخمدددري إن كدددان السدددبق سدددهوا  أع  هدددال  اب عدددد ا  دددول عتدددد  دددرم الر دددوت إن كدددان السدددب
 .(1)الشا عية

 
 أدلة القول األعل :

إمنددا  عدد  "  ددال : -صددلى هللا عليدده عسددل -أن رسددول هللا  -ر دد  هللا عتدده-عددن أيب دريددرة  -1
س  قولددوا : اإلمددام ليدد مت بدده اب  ددال ،تلفددوا عليدده .  دد ذا ركددش  دداركعوا اب عإذا  ددال : مسددش هللا ملددن محددد

 .(2) "ربتا لك احلمد اب عإذا سجد  اسجدعا اب عإذا صلى  السا   صلوا  لوسا  أمجعون
 ع ه الدعلة : 

املددأموم أن تنددون أ عالدده يف الصددالة بعددد  عدد  إمامدده اب عاألمددر  -صددلى هللا عليدده عسددل -أمددر التدديب 
 .(3)للو و  اب عع مينن ذلك إع أن ير ش املسبومل ليأيت به بعدس

 
يف بدري حملده   ألن مدا  بد   عد  اإلمدام   ب  إمامه ع يعتد بده   أليده  عد ه ما  عله املأموم أي -2

لي  ع تا  لفع  املأموم اب  صار مبتيفلة من صلى  ب  الو ا أع مبتيفلة من كدرب  بد  تنبدرية اإلمدام اب 
 .  (4) عليه أن ير ش ليأيت به مش إمامه

 
 أدلة القول ال اين :
 .(5)ملشاركة يف  يفء الركن ع د ع دو اأن  رط اع تداء د
 عيو ش مبا يل  : 

 .(1)أن ما أيت به  ب  اإلمام ع يعتد به  ن ا ما بين عليه   ألن البتاء على الفاسد  اسد
                                     

 . 477اب  1/476اب رع ة الطالبني :  2/196 تح العيفييف  رح الو ييف :    (1)
 . 51احلديث متفق عليه اب ع د سبق ،رجيه ص :   (2)
 . 2/255 تح امللك العيفييف :    (3)
 . 23/337جمموت الفتاعي :    (4)
 . 1/142ر : جممش األهن   (5)
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  ي  عأ

 ملتش من أن يندون السدابق  ييدا  علدى  اسدد اب بد  مبتددأ  علدى أمدر صدحيح اب عددو القددر الد ال 
 .(2)و كأيه مل يو د اركه  يه إمامه اب عما  بله لن

 :ذلك من ثالثة ع وس عرد 
اب  يعتددرب يف بددري حملدده   ألن  علدده مرتدد  علددى  عدد  إمامدده  السددبقاألعل : أن مددا أتددى بدده أعع  مددن 

 .(3) عال  ملنيا  اب عجي  تصحيحه  لر وت   لو و  متابعة اإلمام يف مجيش أحواله 
 يمددا دددو  يدده  دد ن الر ددوت  لددهراك اإلمددام لسددهو أع  هدد  أع إلدالر ددوت  همل مينتددمددن  ال دداين : أن

اب ب  لعدم إمنان ذلك   ألن تصحيح السبق   على أمر صحيح أْ  د  تْ بد    لي  أليه مَ عن يسقط 
يددد دال إىل ارتندددا   دددرر أكدددرب اب عددددو خمالفدددة اإلمدددام يف أ عالددده اب  يتحمددد  الهدددرر األد  لدددد ش 

 الهرر األعلى .
يفأت   ملدددا أمدددر  لر دددوت إىل متابعدددة إمامددده أمدددر ال الدددث : أيددده لدددو صدددحا صدددالته مدددش السدددبق عأ ددد

 .(4) استحبا    أليه زايدة يف الصالة اب عاليفايدة يف الصالة بري مستحبة
 

 القول ال الث عالرابش : دلي 
أن عددود املدددأموم تددد دال إىل بطددالن صدددالته اب عبيدددان ذلدددك أن املددأموم إذا ركدددش مددد ال  أع سدددجد اب -

 ددد ن عودتددده إىل ع دددعية اإلمدددام  دددد سدددبقه بدددركن كامددد  اب  ع لتدددا بصدددحة صدددالته  لسدددبق إىل الدددركن
 .(5)عالسبق  لركن مبط  للصالة

 عمينن أن يتا ش 

                                                                                                          

 . 1/185تبيني احلقاسق :    (1)
 . 1/185حا ية الشليب على تبيني احلقاسق :    (2)
 . 1/258منين احملتاج :    (3)
 . 2/257 تح امللك العيفييف :    (4)
 . 4/319اب اإليصاف :  2/196 تح العيفييف  رح الو ييف :    (5)
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 لتسددلي  بدد لك إن كددان ر عدده مددن الركددوت بتيددة سددبق إمامدده اب أمددا إن كددان ر عدده بتيددة الر ددوت إىل 
ملدأموم   ألن ر وعده عاحلدال دد س  عد  عا د    ألن متابعدة امتابعة إمامه  دال يسدل  لند  بد لك 

 إلمامه عا   اب عما ع يت  الوا   إع به  هو عا   اب علي  حمرما  .
 

 املرتتبة :اآلاثر 
علددى القددول  عسددتحبا   ددال إ ددنال يف حنمدده عأن صددالته صددحيحة سددواء عدداد أم ع اب  -1

 .(1)عسواء كان سبقه عمدا  أم سهوا  أم  هال    عذلك لو ود  يفء املشاركة يف الركن
علدى اب               لو و   قد اختلدف يف بطدالن صدالة املدأموم إذا مل يعدد  ععلى القول -2

  ولني :
  عذلدك  (3)اب ع دول عتدد احلتابلدة(2) ن الصالة ع تبط  مطلقا  اب عدد ا  دول املالنيدةاألعل :  أ

ألن العادة أن املأموم يسبق اإلمام  لقدر اليسدري اب  يعفدى عتده كفعلده سدهوا  أع  هدال  اب علو دود 
 .(4) يفء من املشاركة مش إمامه يف الركن املسبومل

 .(5)أن الصالة تبط  إن مل يعد متعمدا  اب عد ا  ول احلتابلة يف الصحيح عتدد ال اين : 
عدود اب  د ن كدان السدبق عمددا  مث ر دش  د ن الصدالة تبطد  اب عدد ا  دول ععلى القول بتحرمي ال -3

  .(7) اب عاحلتابلة(6) الشا عيةعتد 
 بق سهوا   قد اختلف يف ذلك على  ولني :عإن كان الس

 .(9)اب عاحلتابلة(8)األعل : إذا مل يعد بطلا صالته اب عد ا  ول عتد الشا عية

                                     

 . 1/296مرا   الفالح :    (1)
 . 2/181على اخلر   : حا ية العدعال    (2)
 . 4/318اإليصاف :    (3)
 . 1/296مرا   الفالح :    (4)
 . 4/319اإليصاف :    (5)
 . 2/196 تح العيفييف  رح الو ييف :    (6)
 . 4/319اإليصاف :    (7)
 . 2/196 تح العيفييف  رح الو ييف :    (8)
 . 4/319اإليصاف :    (9)
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أليددده  خليدددار إن  ددداء عددداد عإع  دددال اب عدددد ا  دددول عتدددد ال ددداين : أيددده ع  ددد ء عليددده إن مل يعدددد   
 . (1)الشا عية

                                     

 . 2/619 تح العيفييف  رح الو ييف :    (1)
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 : الراجح
 لوا من أمرين :أن املأموم ع خي -عهللا أعل -يرت ح يل 

إمامددددده للدددددركن اب  هددددد ا ع جيددددد  عليددددده الر دددددوت اب لدددددي  بسدددددب   ولتدددددا  األعل : أن يتعمدددددد سدددددبق
 عستحبا  اب بد  لدبطالن الصدالة مبجدرد تعمدد السدبق اب ع دد سدبق أن ر حدا بطدالن الصدالة 
مبجدرد السددبق لإلمددام يف املسددألة األعىل اب ععلددى ذلددك  ددال يتددأتى حندد  الر ددوت إع علددى  ددول مددن 

 ل بعدم البطالن . ا
 بق املأموم إمامه سهوا  أع  هال  اب  ال خيلوا من أمرين :ال اين : أن يس

املدددأموم مدددن إدراك إمامددده اب بددد  يدركددده يف الدددركن الددد ال سدددبق بددده اب  ددد ن صدددالة أن ع يدددتمنن  -1
 املأموم صحيحة .

صددالته تبطدد    أن يددتمنن املددأموم مددن إدراك إمامدده اب علنتدده مل يفعدد  ذلددك عاملددا  ذاكددرا   دد ن  -2
 .(1)أليه ترك عا   املتابعة عمدا  

أيه سبق يسري معفو تعمد السبق إىل الركن عك ا تعمد عدم الر وت ملتابعة اإلمام القول دن عأما 
أمددا ":  -صددلى هللا عليدده عسددل -عتدده  نددري صددحيح اب بدد  دددو مصددادم للددتن الصددحيح يف  ولدده 

.  لدو كدان معفدو عتده (2)" رأسده رأس محدارخيشى ال ال ير ش رأسه  بد  رأس اإلمدام أن  دول هللا
 ملا توعد عليه  لعقا  الشديد .

                                     

 . 4/319الشرح النبري :    (1)
 . 13احلديث سبق ،رجيه ص :   (2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 47 

 
 
 

 
 

 املطلب الثاين
 أحكام السبق بركن واحد

 : وفيه ست مسائل
 املسألة األوىل : السبق تعمداً 

 . عمداً  سبق اإلماماملسألة الثانية: حكم رجوع املأموم بعد 
 . ا السبق عمداً املسألة الثالثة :حكم الركعة اليت وق  فيه

 حكم السبق بركن واحد سهوًا أو جهاًل .املسألة الرابعة :
                                                       سااهوًا أو جهاااًل . ساابق اإلمااامحكاام رجااوع املااأموم بعااد املسااألة امامسااة :

 املسألة السادسة :حكم الركعة اليت وق  السبق فيها سهوًا .
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 ملسألة األوىلا

 السبق تعمداً 
 

اختلدددف الفقهددداء يف حنددد  السدددبق بدددركن  علددد  اب كدددأن يركدددش املدددأموم مث ير دددش  بددد  ركدددوت إمامددده أع 
 على ثالثة أ وال :اب يسجد مث ير ش  ب  سجود إمامه 

 القول األعل : 
بطدددددالن الصدددددالة مطلقدددددا  اب سدددددواء كدددددان السدددددبق يف ركدددددن الركدددددوت أم يف بدددددريس اب عدددددد ا  دددددول عتدددددد 

 .(2)احلتابلةاب ع (1)يةالشا ع
 القول ال اين : 

يف األصدح عتددد  (5)اب عالشدا عية(4)اب عاملالنيدة(3)ع تبط  الصالة مطلقا  اب عدد ا  دول احلتفيدة
 .(6)اب ع ول عتد احلتابلة

 القول ال الث : 
ع دش السدبق يف  د ن   -بقية األركان الفعليدة دعن  –أن السبق املبط  للصالة خمتن بركن الركوت 

يف الصدحيح عتددد   (7)عدد ا  دول احلتابلدة  -بطلا الصالة اب عإن ع ش يف بريس مل تبط   الركوت
. 

                                     

إن كان الركن مقصودا  اب كالسبق  لركوت عالسجود اب أما إن كان بركن بري مقصود اب كالسبق  ععتدال بعد    (1)
ش رأسه عن الركوت اب كأن اعتدل عسجد عاإلمام بعد يف الركوت اب أع كان السبق  ملوس بني السجدتني دن ر 

 السجدة األعىل ع ل  عسجد ال ايية اب عاإلمام بعد يف األعىل  فيه ع هان .
 . 3/189اب دحفة احملتاج :  1/477اب رع ة الطالبني :  2/196ايةر :  تح العيفييف  رح الو ييف :         

 . 4/320اب  اإليصاف :  2/54اباملبدت :  4/320اب لشرح النبري :  2/210املنين :    (2)
 . 296اب حا ية الطحطاعال : ص 1/185تبيني احلقاسق :    (3)
 . 1/341اب الشرح النبري للدردير :  181اب  2/180حا ية العدعال على اخلر   :    (4)
اب دحفة احملتاج :  1/230اب أسىن املطال  :  1/477اب رع ة الطالبني :  2/196 تح العيفييف  رح الو ييف :    (5)

3/189 . 
 . 4/320اب اإليصاف :  4/320الشرح النبري :  اب2/210املنين :    (6)
 . 3/172اب كشاف القتات :  4/320اب اإليصاف :  2/258اب  تح امللك العيفييف :  4/320الشرح النبري :   (7)
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 أدلة القول األعل :
 .(1)اإلمام اب عالدالة على التحرمي عالفساد سبق بياهنا اب عالتادية عن سبق عموم األدلة اليت-1
 .(2)املقتدالأن املأموم  د تعمد املخالفة اب عد س املخالفة بعيدة عما يتاس  حال -2
 .(3)أن املأموم  د سبق إمامه بركن كام  اب دو معة  الركعة اب أ به ما لو سبقه  لسالم -3
أن العامد  د ترك  رأ املتابعة لنري ع ر اب  أ به ما لوا تن  بسجدة التالعة اب أع التشهد  -4

 .(4)اب ع د يسيهما اإلمام
 .(5) يه اب  أ به السبق دركان أن املأموم  د ايفرد عن إمامه بفع  ليفمه متابعته -5
 .(6)القياس على ما لو زاد الفع  عمدا  من بري سبق   ن صالته تبط  اب  ن ا دتا -6
 

 أدلة القول ال اين :
 .(7)أيه خمالفة يسرية اب  ه  مب ابة التخلف -1

 عيو ش مبا يل  :
 .(8)كن اتمأ. بعدم التسلي  ديه خمالفة يسرية اب ب  د  خمالفة  احشة   أليه سبق بر 

 . ععلددى التسددلي  مبددا سددبق  ددال يسددل  ذلددك القيدداس   أليدده  يدداس مددش الفددارمل اب عع دده الفددرمل أن 
السدددبق  لدددركن يتدددا ض األ تدددداء اب خبدددالف التخلدددف   يددده ع يتا هددده اب إذا ع يةهدددر  يددده  حدددش 

 .(9)خمالفة
 .(10)أيه سبق بركن عاحد  صح    ياسا  على القول بصحة الصالة  لسبق إىل الركن -2

                                     

 . 4/320الشرح النبري :    (1)
 . 2/196 تح العيفييف  رح الو ييف :    (2)
 . 3/172كشاف القتات:     (3)
 . 2/258 تح امللك العيفييف :    (4)
 . 2/259 تح امللك العيفييف :    (5)
 املر ش السابق .   (6)
 . 2/196 تح العيفييف  رح الو ييف :    (7)
 . 1/259منين احملتاج :    (8)
 . 1/259منين احملتاج :   (9)
 . 4/320الشرح النبري :    (10)
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 عمينن أن يتا ش مبا يل  :
األعل : عدم التسلي   لقياس على السبق إىل ركن عاحد   أليه  ياس مش الفدارمل اب عع ده الفدرمل 

 من  هتني: 
 أن السبق إىل الركن سبق يسري اب عالسبق  لركن سبق  احش . -أ

 السبق  لركن . أن السبق إىل الركن معفو عته   لو ود املشاركة يف الركن مش اإلمام خبالف- 
ال داين : ععلددى التسدلي  بصددحة دد ا القيدداس  دال يسددل  أصد  حندد  األصد  اب عدددو صدحة الصددالة 

  لسبق للركن اب ب  يقول : إيه مبط  للصالة إن كان عمدا  كما سبق بيايه .
 
 .(1)أيه سبقه بركن عاحد  سومح به اب كسبق اإلمام للمأموم  لقيام  يما إذا أدركه راكعا   -3

 ن أن يتا ش مبا يل  :عمين
املددأموم إلمامدده اب  سددبقأن الفددرت  :مددش الفددارمل اب عع دده الفددرمل ع يسددل  هبدد ا القيدداس   أليدده  يدداس

سددبق اإلمدام سدبق مشدرعت اب خبددالف   د نَّ اب  عإن سددلمتا مدا تقددم اإلمدام للمدأموم . سدبقعاألصد  
 سبق املأموم   يه بري مشرعت اب ب  متوعد عليه  لعقا  .

 
 ل الث :أدلة القول ا

أن الركوت عمداد الركعدة اب عبده تددرك مدش اإلمدام إذا أدركده راكعدا  اب عتفدوت بفواتده اب  جداز أن  -1
 .(2)خيتن بطالن السبق به

 .(3)أن املأموم مل يقتد إبمامه يف الركوت اب أ به ما لو مل يدركه -2

                                     

 . 2/258 تح امللك العيفييف :    (1)
 . 2/259تح امللك العيفييف : اب   321اب  4/320الشرح النبري :    (2)
 . 3/173كشاف القتات :     (3)
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 مبا يل  :ما سبق عيو ش 
 . لعدم الدلي أ. ع يسل  اختصاص البطالن  لركوت اب 

 . أن الركعدددة الواحددددة مشدددتملة علدددى عددددة أركدددان اب كالقيدددام عالركدددوت عالسدددجود اب علدددي  إبطدددال 
 السبق  لبعض دعىل من بعض .

 .(1)ج. أن بري الركوت  رأ جي  متابعة اإلمام  يه اب كالركوت بال  رمل
مد ثرة د. ععلى التسلي  بصحة القياس على من مل يددرك الركدوت  د ن عددم إدراك الركدوت علدة بدري 

 ع يليفم مته بطالن الصالة .يف صحة الصالة أع بطالهنا اب  عدم اإلدراك 
 

 : الراجح
سددبق لتددا أن بيتددا أن الددرا ح دددو بطددالن الصددالة بتعمددد سددبق اإلمددام للددركن اب  مددن    األعلويددة 

 بطالن الصالة بتعمد سبق اإلمام  لركن   أليه أ حش عأعة  من سابقه .

                                     

 . 2/259 تح امللك العيفييف :    (1)
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 املسألة الثانية

 عمداً  سبق اإلمامجوع املأموم بعد حكم ر
 

 دحرير حم  التيفات :
إذ ع  اسدة أيه ع يليفمه الر وت   املأموم إذا تعمد سبق إمامه صالة اتفق من يقول ببطالن  -1

 . (1)من أصلها  ألن صالته  طلة يها   
لدددى عاب عاختلدددف القددداسلون بعددددم بطدددالن الصدددالة يف حنددد  ر وعددده ليدددأيت  لدددركن بعدددد إمامددده  -2

  ولني:
 القول األعل : 

اب (3)اب عاملالنيددددددة(2)ع ددددددو  عددددددودة املددددددأموم ليددددددأيت  لددددددركن مددددددش إمامدددددده اب عددددددد ا  ددددددول احلتفيددددددة
 .(4)عاحلتابلة

 القول ال اين :
 .(5)يسن للمأموم الر وت ليأيت  لركن مش إمامه اب عد ا  ول الشا عية

 أدلة القول األعل :
إمنددا  عدد  " ددال :  -صددلى هللا عليدده عسددل - أن رسددول هللا -ر دد  هللا عتدده-عددن أيب دريددرة  -1

اإلمددام ليدد مت بدده اب  ددال ،تلفددوا عليدده .  دد ذا ركددش  دداركعوا اب عإذا  ددال : مسددش هللا ملددن محدددس  قولددوا : 
 .(6) "ربتا لك احلمد اب عإذا سجد  اسجدعا اب عإذا صلى  السا   صلوا  لوسا  أمجعون

                                     

اب  2/210اب املنين :  3/189اب دحفة احملتاج :  1/477اب رع ة الطالبني :  2/196 تح العيفييف  رح الو ييف :    (1)
 . 4/320اب  اإليصاف :  2/54اباملبدت :  4/320لشرح النبري : 

 . 2/63اب رد احملتار :  296اب حا ية الطحطاعال : ص 1/185احلقاسق :  تبيني   (2)
 . 2/181اب  رح اخلر   :  1/341اب الشرح النبري للدردير :  181اب2/180حا ية العدعال على اخلر   :    (3)
 . 3/172اب كشاف القتات :   4/320اب اإليصاف :  2/258 تح امللك العيفييف :    (4)
اب منين احملتاج :  3/189اب دحفة احملتاج :  1/477اب رع ة الطالبني :  2/196و ييف :  تح العيفييف  رح ال   (5)

 . 1/230اب أسىن املطال :  1/159
 . 51احلديث متفق عليه اب ع د سبق ،رجيه ص :   (6)
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 ع ه الدعلة :

لإلمدام يف مجيدش أحوالده اب عاألمدر للو دو  اب  يجد  علدى املدأموم  أيه أمر دال على متابعة املأموم
 .(1)هإذا سبق إمامه أن ير ش  يأيت  لركن معه حىت ينون م متا  ب

أيه ما  عله املأموم  ب  إمامه ع يعتد بده   أليده  عد  يف بدري حملده   ألن مدا  بد   عد  اإلمدام  -2
اإلمدام   ب  الو ا أع مبتيفلة من كدرب  بد  تنبدرية لي  ع تا  لفع  املأموم اب  صار مبتيفلة من صلى  

 .  (2)اب  عليه أن ير ش ليأيت به مش إمامه
 

 أدلة القول ال اين :
 .  (3)يستح  أن ير ش   حىت جيرب ما  اته مش إمامه

 عيو ش 
ديده لددو صددح لدده مددا سددبق بده ملددا  دداز لدده إذا ذكددر العددود إىل  علده مددش إمامدده   أليدده يلدديفم متدده زايدة 

 .  (4)أع منرعدة اب ع د اتفقوا على أمرس  لعود ع و   أع يد    مبطلة
 

 اآلاثر املرتتبة :
أن املأموم إذا سبق إمامه بركن كام  عمددا  مث عداد  دأتى بده مدش إمامده  د ن صدالته صدحيحة  -1

اب عركعتده معتدد هبدا عتددد امميدش   ألن املدأموم  دد ا تمددش (5)  أليده سدبق بدركن عاحدد  سددومح بده
 .(6)ه يف الركن بعد سبقه اب  حصلا املتابعة الوا بةمش إمام

  قد اختلف يف ذلك على ثالثة أ وال : إذا مل يعد املأموم ليأيت  لركن مش اإلمام  -2

                                     

 . 3/173كشاف القتات :     (1)
 . 23/337جمموت الفتاعي :    (2)
 . 1/259منين احملتاج :    (3)
 . 2/259لك العيفييف :  تح امل   (4)
 . 2/258 تح امللك العيفييف :    (5)
 . 3/172كشاف القتات :     (6)
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  ألن الدركن الد ال سدبق بده معتدد بده عتددد    اب عد ا  ول الشا عية إن صالته صحيحة األعل: 
بق بده إمامده اب عأمدا ر وعده ليدأيت  لدركن مدش ألن الركن ال ال  س  له دو الدركن األعل الد ال سد

 .(1)إمامه   منا دو حملض املتابعة  قط
ال ددددداين : أن صدددددالته  طلدددددة إن مل يتيت  لدددددركن مدددددش اإلمدددددام أع بعددددددس عسدددددل  معددددده اب عدددددد ا  دددددول 

 .(2)احلتفية
ال الدددث : أن صدددالته  طلدددة إن مل يتيت  لدددركن مدددش اإلمدددام عمددددا  اب عصدددحيحة إن كدددان سدددهوا  أع 

 .  (4)اب عاحلتابلة(3) اب عد ا  ول املالنية هال  
 

 : الراجح
سددبق أن ر حتددا بطددالن الصددالة بتعمددد السددبق  لددركن اب ععلددى ذلددك  ددال يلدديفم املددأموم الر ددوت   

بق إمامه بركن كام    مدا أن يعتدد بده من سلبطالن الصالة من أصلها اب عيدل على البطالن أن 
إمامدده  دد ن صددالته  طلددة   أليدده تعمددد تددرك ركددن كامدد  اب أع ع اب  دد ن اعتددد مبددا  عدد  عمل يعدددس مددش 

 عترك الركن تعمدا  مبط  للصالة .
زايدة ركن كام  اب عإن مل يعتد مبا  ع  عأعاد الركن مش إمامه   ن صالته  طلة   أليه تعمد 

عتعمد زايدة  ع  تعمدا  مبط   ا .

                                     

 . 3/189حوا   الشرعاين عالعبادال على دحفة احملتاج :    (1)
 . 2/63اب رد احملتار :  296حا ية الطحطاعال : ص   (2)
 . 2/181اب  رح اخلر   :  1/341اب الشرح النبري للدردير :  181اب2/180حا ية العدعال على اخلر   :    (3)
 . 3/172اب كشاف القتات :  4/320اب اإليصاف :  2/258 تح امللك العيفييف :    (4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 56 

 
 املسألة الثالثة

 حكم الركعة التي وقع فيها السبق عمداً 
 

اختلددف الفقهدداء القدداسلون بصددحة صددالة مددن سددبق إمامدده عمدددا  بددركن كامدد  اب عمل جيتمددش معدده يف 
 ع   على  ولني : عة اليت ع ش السبق هبا د  تبط  أعالرك   ء مته يف 

اب ع ددددول عتددددد (1)األعل : أن الركعددددة الدددديت ع ددددش السددددبق هبددددا  طلددددة اب عددددد ا  ددددول احلتفيددددةالقددددول 
 .(2)احلتابلة

تبطددددد  اب عدددددد ا  دددددول احلتابلدددددة يف الصدددددحيح  أن الركعدددددة الددددديت ع دددددش السدددددبق هبدددددا عالقدددددول ال ددددداين : 
 .(3)عتدد 

 أدلة القول األعل :
 .(4)القياس على ما لو ترك ركتا  من بري سبق   ن ركعته تبط  اب  ن ا دتا

 عمينن أن يتا ش :
 دن تعمد ترك الركن يف الصالة من بري سبق مبط   ا اب علي  للركعة . 

 ل ال اين :أدلة القو 
 .(5)أيه سبق بركن  سومح به اب كسبق اإلمام للمأموم  لقيام  يما إذا أدركه راكعا  -1

 عيو ش مبا يل  :
 .(6)ع يسل  أن السبق  لركن مسامح به   أليه سبق  احش متا ض لال تداء الوا   -أ

 : مش الفارمل من  هتني اب  ال يسل  هب ا القياس   أليه  ياسعإن سلمتا ب لك  - 
 اإلمام للمأموم . سبقاملأموم إلمامه اب عاألص   سبقأن الفرت األعىل : 

                                     

 . 2/63اب رد احملتار :  296حا ية الطحطاعال : ص   (1)
 . 4/321اب  اإليصاف :  2/54اباملبدت :  2/258 تح امللك العيفييف :    (2)
 . 1/288متتهى اإلرادات :  اب حا ية التجدال على 2/55املبدت :    (3)
 . 2/259 تح امللك العيفييف :    (4)
 . 2/258 تح امللك العيفييف :    (5)
 . 1/259منين احملتاج :    (6)
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  يه بري مشرعت اب ب  متوعدد عليده أن سبق اإلمام سبق مشرعت اب خبالف سبق املأموم  ال ايية : 
  لعقا  .

 
 .(1)أيه  د ينون مع عرا  يف عدم ر وعه  مه  أع  لتسيان -2

 عيو ش :
 .(2)ه   حلةر عيسيان احلال ع يبيحان احملةور اب ب  ير عان اإلمثدن اماد  عامد اب عام

 

 :  الراجح
 لتا أن ان شتا أدلته اب  أبىن عن اإلعادة .د س املسألة مبتية على القول املر وح ال ال سبق 

                                     

 . 1/288اب حا ية التجدال على متتهى اإلرادات :  2/55املبدت : (1)
 . 2/55املبدت : (2)
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 املسألة الرابعة
 حكم السبق بركن واحد سهوًا أو جهالً 

 
علدى أن سدبق   (4)اب عاحلتابلدة(3)اب عالشدا عية(2)اب عاملالنيدة(1)احلتفيدةاتفق مجهور الفقهاء مدن 

 يل  :   ع يبط  الصالة اب عاستدل على ذلك مبا (5)املأموم إلمامه بركن كام  سهوا  أع  هال  
إن ":  -صددلى هللا عليدده عسددل - ددال :  ددال رسددول هللا  -ر دد  هللا عتهمددا-عددن ابددن عبدداس  -1

 .(6)" ليههللا ع ش عن أمىت اخلطأ عالتسيان عما استنردوا ع
عألن ما  عله املأموم  ب  إمامه سهوا  أع  هال  دو زايدة من  دت  الصدالة اب  نأيده  دد زاد  -2

 .(7)ركوعا  أع سجودا  سهوا  اب عذلك ع يبط  الصالة

                                     

 . 2/63د احملتار : اب ر  296اب حا ية الطحطاعال : ص 1/185تبيني احلقاسق :    (1)
 .2/181اب  رح اخلر   :  1/341اب الشرح النبري للدردير :  181اب2/180حا ية العدعال على اخلر   :    (2)
اب منين احملتاج :  3/189اب دحفة احملتاج :  1/477اب رع ة الطالبني :  2/196 تح العيفييف  رح الو ييف :    (3)

 . 1/230اب أسىن املطال :  1/159
 . 3/172ابكشاف القتات :  4/321اب اإليصاف :  2/258اب  تح امللك العيفييف :  4/321النبري : الشرح    (4)
 أحلق املالنية امه   لعمد ع  لتسيان اب خال ا  لبقية امل اد  .   (5)

 .  2/126اب مواد  املي  :  2/126اب التاج عاإلكلي  :  1/340ايةر : الشرح النبري :       
 . 25رجيه ص :احلديث سبق ،   (6)
 . 23/337جمموت  تاعي  يخ اإلسالم :    (7)
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 املسألة اخلامسة
 سهوًا أو جهالً  سبق اإلمامحكم رجوع املأموم بعد 

 
 هدال  اب     بقه سهوا  أع ن مش إمامه بعد أن سليأيت  لرك اختلف الفقهاء يف حن  ر وت املأموم

ليتدابش إمامده إذا الر دوت  هكأن يركدش املدأموم مث ير دش  بد  ركدوت إمامده سدهوا  أع  هدال  اب  هد  يليفمد
 ع   على  ولني : أع (1)ركش  ريكش معه
 القول األعل :

 (4)اب عاحلتابلة(3)يةاب عاملالن(2)ع و  عودة املأموم ليأيت  لركن مش إمامه اب عد ا  ول احلتفية 
. 

 القول ال اين : 
أال : أن املدددأموم  خليدددار اب إن  ددداء عددداد اب عإع  دددال  ددد ء عليددده اب عدددد ا  دددول اب إ حدددة الر دددوت 

 . (5)الشا عية
 أدلة القول األعل :

إمنددا  عدد   " ددال : -صددلى هللا عليدده عسددل -أن رسددول هللا  -ر دد  هللا عتدده-عددن أيب دريددرة  -1
 قولدوا :   ،تلفدوا عليده .  د ذا ركدش  داركعوا اب عإذا  دال : مسدش هللا ملدن محددس  اإلمام لي مت به اب  ال

 .(6) "أمجعون  ربتا لك احلمد اب عإذا سجد  اسجدعا اب عإذا صلى  السا   صلوا  لوسا  
 
 

                                     

إن أمنته ذلك دن زال الع ر عدو امه   حلن  أع يسيان املأموم أيه م مت  ب  أن يدركه إمامه  يما دو  يه اب أما    (1)
 إذا أدركه اإلمام  يما دو  يه  ب  زعال الع ر  سيأيت حنمه يف املسألة اآلتية .

 . 296اب حا ية الطحطاعال : ص 1/185احلقاسق : تبيني    (2)
 . 2/181اب  رح اخلر   :  1/341اب الشرح النبري للدردير :   181اب 2/180حا ية العدعال على اخلر   :    (3)
 . 3/172اب كشاف القتات :  2/124اب معوية أعيل التهى :  4/321اب اإليصاف :  4/321الشرح النبري :    (4)
اب أسىن املطال  :  3/189اب دحفة احملتاج :  1/477اب رع ة الطالبني :  2/196الو ييف :   تح العيفييف  رح   (5)

1/230 . 
 . 51احلديث متفق عليه اب ع د سبق ،رجيه ص :   (6)
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 ع ه الدعلة :

ع د عف  عدن سدبق التسديان عامهد  بقولده اب  ع و  املتابعة يف مجيش أحوال اإلمامدال على أيه 
 دد ذا زال العدد ر عدداد احلندد  األصددل  اب  " عفدد  ألمددىت ...احلددديث ":  -صددلى هللا عليدده عسددل -

 . (1)عدو ع و  املتابعة اب  يج  عليه أن ير ش  يأيت  لركن مش إمامه حىت ينون م متا  به
 ما  عله املأموم  ب  إمامه ع يعتد به   أليه  ع  يف بري حمله   ألن ما  ب   ع  اإلمام عألن -2

لي  ع تا  لفع  املأموم اب  صار مبتيفلة من صلى  ب  الو ا أع مبتيفلة من كدرب  بد  تنبدرية اإلمدام اب 
 .  (2) عليه أن ير ش ليأيت به مش إمامه

 
 أدلة القول ال اين :

 .(3)إمنا سن العود للعامد  ربا  ملا  اته اب عأما التاس  عاماد   هو خمري   لعدم تقصريسأليه 
 عيو ش 
صددح لدده مددا سددبق بدده ملددا  دداز للتاسدد  إذا ذكددر العددود إىل  علدده مددش إمامدده   أليدده يلدديفم متدده لددو ديدده 

 .(4)زايدة مبطلة أع منرعدة
 اآلاثر املرتتبة :

أن املدأموم إذا سدبق إمامده بدركن كامد  سدهوا  أع  هددال  مث عداد  دأتى بده مدش إمامده  د ن صددالته -1
هال  زايدة من  ت  الصالة اب  نأيه  دد زاد   ألن ما  عله املأموم  ب  إمامه سهوا  أع  صحيحة

عتددده صدددحيحة عمعتدددد هبدددا عتدددد عركاب   (5)ركوعدددا  أع سدددجودا  سدددهوا  اب عذلدددك بدددري مبطددد  للصدددالة
 . (6)امميش   ألن املأموم  د ا تمش مش إمامه يف الركن بعد سبقه اب  حصلا املتابعة الوا بة

 على ثالثة أ وال : اب ختلف يف ذلك إذا مل يعد املأموم ليأيت  لركن مش اإلمام  قد ا -2

                                     

 . 3/172كشاف القتات :    (1)
 23/337جمموت  تاعي  يخ اإلسالم :    (2)
 . 2/39إعاية الطالبني :    (3)
 . 2/259  تح امللك العيفييف :   (4)
 . 23/337جمموت  تاعي  يخ اإلسالم :    (5)
 . 3/172كشاف القتات :     (6)
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 (1)أن صالته  طلة إن مل يتيت  لركن مش اإلمام أع بعدس عسل  معده اب عدد ا  دول احلتفيدةاألعل: 
. 

ال اين : أن صالته  طلة إن مل يتيت  لركن مش اإلمام عمدا  اب عصدحيحة إن كدان سدهوا  أع  هدال  
 .  (3)اب عاحلتابلة(2)اب عد ا  ول املالنية

إن صالته صحيحة اب عد ا  ول الشدا عية   ألن الدركن الد ال سدبق بده معتدد بده عتددد  الث : ال 
  ألن الركن ال ال  س  له دو الركن األعل ال ال سبق به إمامه اب عأما ر وعه ليأيت  لركن مش 

 . (4)إمامه   منا دو حملض املتابعة  قط
 ع د  رت أصحا  القول ال الث على ذلك مسألتني :

    ال اين  ليأيت  لركوت م ال  مش اإلمام  ه   س  له ركوعه األعل أم املأموم ر ش إن : األعىل 
 يف الركوت ال اين مل يهر . مأييتة األ ر  أيه  س  له ركوعه األعل اب ععلى ذلك لو ترك الط

   هدد  يعددود عيركددش لو وبدده عيدده بفعدداإلمددام ال اييددة : لددو مل يتفددق لدده بعددد عددودس ركددوت حددىت اعتدددل 
 اإلمام أم يسجد مش إمامه   

األ ر  ال اين    ألن ركوعه ال اين مش إمامه كدان حملدض املتابعدة اب ع اتدا اب  أ دبه مدا لدو مل يتفدق 
 . (5)له سجود التالعة مش إمام حىت  ام

 

 :  الراجح
القدددول األعل القا ددد  بو دددو  ر دددوت املدددأموم ملتابعدددة اإلمدددام اب عالسدددهو  -عهللا أعلددد -يدددرت ح يل 

اب عع ميندن ذلدك إع تهج املتابعدة الوا د  عليده    لسبق لي  مسوبا  لعدم عودة املدأموم ملدامه
 .(6)أن ير ش املسبومل ليأيت به بعدس

                                     

 . 2/63اب رد احملتار :  296حا ية الطحطاعال : ص   (1)
 . 2/181اب  رح اخلر   :  1/341اب الشرح النبري للدردير :  181اب2/180حا ية العدعال على اخلر   :    (2)
 . 3/172اب كشاف القتات :  2/258ك العيفييف : اب  تح املل 4/320اإليصاف :    (3)
 . 3/189حوا   الشرعاين عالعبادال على دحفة احملتاج :    (4)
 املر ش السابق .   (5)
 . 2/255 تح امللك العيفييف :    (6)
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 املسألة السادسة

 حكم الركعة التي وقع السبق فيها سهواً 
 
 

ش مدش اب يف املدأموم الد ال مل جيتمداختلف القاسلون بو دو  ر دوت املدأموم بعدد سدبقه إلمامده سدهوا  
 ع   على  ولني : بط  ركعته اليت ع ش السبق  يها أعإمامه يف الركن د  ت

 القول األعل: 
اب (2)اب ع دددول عتدددد املالنيددددة(1)أن الركعدددة الددديت ع دددش  يهدددا السدددبق ع تبطددد  اب عدددد ا  دددول احلتفيدددة

 .(3)عاحلتابلة
 القول ال اين :

دعن بدريس مدن األركدان اب عدد ا  دول أن الركعة اليت ع ش  يهدا السدبق تبطد  إن ع دش يف ركدن الركدوت 
 يف الصحيح عتدد  .(4)احلتابلة

 القول ال الث : 
 .(6)اب عاحلتابلة(5)أن الركعة اليت ع ش  يها السبق تبط  اب عد ا  ول عتد املالنية

 
                                     

 عا رتطوا ل لك أن يتيت  لركن املسبومل بعد إمامه مرة اثيية لعدم اععتداء  لفع  األعل .   (1)
 . 2/63اب رد احملتار :  296: حا ية الطحطاعال : ص  ايةر       

  ن مل يتخ   ر ه  ن إمامه بركن كام  اب  ال اخلر   "حن  د س املسألة عتد املالنية حن  من زعح   تأخر ع   (2)
ط  صالته اب عسهوا  كان كمن  ب  ر عه ع   عليه الر وت اتفا ا  اب   ن تركه عمدا  كان كمن تعمد ترك ركن  تب

ع يها أربعة أ وال اب ذكران متها ثالثة اب عالرابش : إن كان يف بري اممعة ع تبط  الركعة اب عإن كان يف   زعح 
 ."اممعة تبط  

 . 128اب  2/55اب مواد  املي  :  2/181ايةر :  رح اخلر   :         
 . 4/321اإليصاف :    (3)
 . 2/131اب مطال  أعيل التهى :  3/173اب كشاف القتات :  2/125معوية أعيل التهى :    (4)
 . 2/128مواد  املي  :    (5)
 . 4/321اب اإليصاف :  4/321الشرح النبري :    (6)
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 القول الرابش : 

ن اب أن الركعة اليت ع ش  يها السبق تبط  إن ع ش السبق يف ركن ركوت األعىل دعن بريس مدن األركدا
 . (1)عد ا  ول املالنية يف املشهور عتدد 

 أدلة القول األعل :
أن املددأموم  ددد  ددارمل إمامدده لعدد ر  أ ددبه مددا إذا ،لددف عددن إمامدده حددىت سددبقه بددركن كامدد   يدد مر 

 . (2)بتدارك إمامه اب عع تبط  الركعة
 القول ال اين: أدلة
 .(3)دركهأن املأموم مل يقتد إبمامه يف الركوت اب أ به ما لو مل ي -1
 .(4)أن الركوت دو ال ال يدرك به املأموم الركعة اب  تفوت بفواته -2

 عيو ش 
دن  يدداس مددن مل يدددرك الركعددة  بدد  تنبددرية اإلحددرام علددى مددن مل يدددرك الركعددة بعددد تنبددرية اإلحددرام 

 ال :  ال رسدول  -ر   هللا عته- ياس مش الفارمل اب عالدلي  على ذلك ما رعال عن أيب دريرة 
إذا  أدت  إىل الصدالة عددن سدجود  اسدجدعا اب عع تعددعدا  ديأا   :" -لى هللا عليه عسل ص-هللا 
 . (5) من أدرك الركوت  قد أدرك الركعة "اب ع 

 أدلة القول ال الث :

                                     

اب مواد  املي   1/302اب الشرح النبري :  84اب2/83اب حا ية العدعال على اخلر   :  2/83 رح اخلر   :    (1)
 . 2/54اب  التاج عاإلكلي  :  2/55: 

 . 2/259اب  تح امللك العيفييف :  2/55املبدت :    (2)
 . 3/173كشاف القتات :     (3)
 املر ش السابق .   (4)
( اب 893أخر ه أبو داعد يف ستته يف كتا  : الصالة اب اب    : يف الر   يدرك اإلمام سا دا  كيف يصتش )   (5)

ه يف السجود عأن ع يعتد به إذ عابن خيفمية يف صحيحه يف    : إدراك املأموم اإلمام سا دا  عاألمر  ع تداء ب
 1/407يف املستدرك:  ( اب ع احلاك 1622اب ) 3/57املدرك للسجدة إمنا ينون إبدراك الركوت  بلها . 

 (اب ع د صحح احلديث احلاك  اب ععا قه ال ديب على ذلك .1012)
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استدلوا ددلة القول ال اين على الركدوت خاصدة اب عدن بدريس مدن األركدان  درأ جيد  علدى املدأموم 
 . (1)متابعة إمامه  يه

 
 لقول الرابش : أدلة ا

اسدددتدلوا علدددى أن عددددم اإلدراك يف الركعدددة األعىل يبطدددد  الركعدددة   دن املدددأموم إذا مل يددددرك الركعددددة 
األعىل  لدددن  صددد  لددده مدددا يبددديح لددده القهددداء  بددد   دددراغ الصدددالة اب بددد  صدددار كمدددن  اتددده  ددد ء  بددد  

 . (2)الدخول يف الصالة
هددا   أن املددأموم إذا أدرك الركعددة األعىل عاسددتدلوا علددى أن عدددم اإلدراك يف بقيددة الركعددات ع يبطل

عبيددان ذلددك : أن املددأموم  ددد عقددد ركعددة صددار هبددا اب  (3)مددش إمامدده ايسددح  عليدده حندد  املأموميددة
 .  (4)مدركا  للصالة اب عمن أدرك الصالة  هى ما  اته مش اإلمام عدو يف الصالة

 من ع هني :عمينن أن يتا ش 
 عبريدددا بددري صددحيح اب بدد  القيدداس إمددام إببطددال الركعددة يف ن التفريددق بددني الركعددة األعىلاألعل : إ

 الن  أع عدم إبطا ا .
مدددام اب بددد  بتنبدددرية ن ايسدددحا  حنددد  املأموميدددة ع  صددد  إبدراك الركعدددة األعىل مدددش اإلال ددداين : إ

 اإلحرام معه .
 : الراجح
شدارك إمامده يف دو القول األعل القا   بعدم بطالن ركعة املدأموم عإن مل ي -عهللا أعل -الرا ح 

الددركن   ألن املددأموم أصددبح مب ابددة مددن ،لددف عددن إمامدده بددركن لعدد ر اب كددالتوم عالتسدديان عامليفامحددة اب 
  ن مل يتخ   ر ه  ب  ر عده ع د  عليده  : " (5)عد ا القياس  د  ال به املالنية اب  ال اخلر  

                                     

 . 2/259 تح امللك العيفييف :    (1)
 . 2/54التاج عاإلكلي  :    (2)
 . 1/302 : الشرح النبري   (3)
 . 2/54التاج عاإلكلي  :    (4)
دو حممد بن عبدهللا بن عل  اخلَْر   املصرال املالن  اب أبو عبدهللا اب الفقيه اب األصويل اب املتنل  اب علد ببلدة أبو    (5)

 دداب عتوىل مشيخة األزدر اب من مصتفاته :  تح1010خراش ) بلدة اتبعة ملركيف  رباخا مبديرة البحرية ( ستة : 
املي  على خمتصر خلي  اب الفواسد الستية يف  رح املقدمة الستوسية اب عالدرر الستية حل  ألفاظ اآل رعمية اب تويف 

 دد  .  1101ستة : 
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عسددهوا  كددان كمددن طدد  صددالته اب الر ددوت اتفا ددا  اب  دد ن تركدده عمدددا  كددان كمددن تعمددد تددرك ركددن  تب
 .(1) زعح  "

ععلددى ذلددك   يدده يتيت مبددا ،لددف بدده عيتبددش إمامدده  يمددا دددو  يدده اب تصددح الركعددة حيتأدد  اب  ددال ابددن 
املأموم بركن كام  م د  أن ركدش عر دش  بد  ركدوت املدأموم اب لعد ر مدن   ن سبق اإلمام :" (2) دامة

إمامده اب عع  د ء عليده . يدن يعاس أع زحام أع عجلة اإلمام اب   يه يفع  ما سبق به اب عيدرك 
ددد
ْ
:  لدددا أليب عبددددهللا : اإلمدددام إذا سدددجد اب  ر دددش رأسددده  بددد  أن   (3)ال   عذ  رُّ عليددده أمحدددد .  دددال امل

بقولده   مث اعقبده ابدن  دامدة (4) "أسجد    ال : إن كايا سجدة عاحددة  اتبعده إذا ر دش رأسده 
 .(5)"عد ا ع أعل   يه خال ا  ": 

لركن ال ال سبقه به إمامه عيلحقه  يما دو  يه   ن الركعدة الديت ،لدف أما إذا مل يتمنن من  ع  ا
 عته بركتها تلنو اب عيقه  بد ا بعد سالم اإلمام .

                                                                                                          

 ( . 437اب 3/431اب معج  امل لفني : 317) ايةر :  جرة التور اليفكية : ص 
 
 . 2/181 رح اخلر   :    (1)
َ ْدامة اب امْمَّاعيل  املقدس  الدمشق  احلتبل اب أبو حممد اب مو ق الدين اب الفقيه دو عبدهللا بن أمحد بن حممد بن    (2)

اب له من التصاييف : املنين اب عالنايف اب عاملقتش اب عالعمدة يف الفقه اب 541اب ع يخ احلتابلة يف عصرس ابعلد ستة 
 .  620عرع ة التاظر يف أصول الفقه اب تويف بدمشق ستة : 

 (22/165اب سري أعالم التبالء : 2/133اب ذي  طبقات احلتابلة : 2/15األر د:  ) ايةر: املقصد       
دو أمحد بن حممد بن احلجاج املرُّعذ ال   اب أبو بنر اب ييفي  بنداد اب حدث عن اإلمام أمحد اب ععزمه اب عكان من    (3)

ني دجرية اب ع د رعي أ   أصحابه اب عدو ال ال توىل إبما ه حني ع اته اب عتوىل بسله اب علد يف حدعد املاست
 عن اإلمام أمحد مساس  ك رية اب توىف ستة مخ  عسبعني عماستني .

 . 13/173اب سري أعالم التبالء :  1/56ايةر : طبقات احلتابلة :          
 . 2/211املنين :    (4)
 املصدر السابق .   (5)
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 املطلب الثالث
 أحكام السبق بركنني متواليني فأكثر

 : وفيه مسألتان
 . املسألة األوىل : حكم السبق بركنيني عمداً 

 . ة الثانية : حكم السبق بركنني نسيانً املسأل
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 املسألة األوىل

 حكم السبق بركنيني متواليني عمداً 
 
 

اختلف الفقهداء يف حند  صدالة مدن سدبق إمامده بدركتني متدواليني عمددا  اب كدأن يركدش مث ير دش اب مث 
 :  على  ولنياب يسجد  ب  ركوت إمامه . أع يسجد مث ير ش مث يسجد ال ايية  ب  سجود إمامه 

 األعل : 
 . (2)اب عاحلتابلة(1)أن الصالة تبط  اب عد ا  ول الشا عية

 ال اين:
  . (4)اب عاملالنية (3)أن الصالة ع تبط  اب عد ا  ول احلتفية

 دلي  القول األعل :
 .(5)أن سبق املأموم لإلمام بركتني متواليني مفار ة ك رية اب عخمالفة  احشة اب  تبط  هبا الصالة

 اين :دلي  القول ال 
أن الركتني ليسا ركعة اتمة اب ع د اتبش املأموم إمامه يف بقية أركان الركعة اب عإمندا خالفده يف الدركتني 

 . (6) قط
 

 

 

                                     

اب حا ية امم  على  رح املتهج  1/230  : اب أسىن املطال 3/187اب دحفة احملتاج :  1/477رع ة الطالبني :    (1)
 . 569اب  1/568: 

 . 3/173اب كشاف القتات :  4/322اب اإليصاف :  4/322الشرح النبري :    (2)
 . 621اب 1/620اب رد احملتار :  296اب حا ية الطحطاعال : ص 1/185تبيني احلقاسق :    (3)
 . 1/341اب الشرح النبري للدردير :  181اب  2/180 اب حا ية العدعال على اخلر   : 2/181 رح اخلر   :    (4)
 . 3/187دحفة احملتاج :    (5)
 . 1/620من تقارير بعض العلماء على حا ية رد احملتار بتصرف :    (6)
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  : الراجح
سبق أن بيتا حند  السدبق بدبعض الدركن اب ع لدركن عمددا  اب ع لتدا بدبطالن صدالة مدن سدابق إمامده 

ق إمامددده بدددركتني اب مث إيددده ع  دددرمل بدددني هبمدددا اب  مدددن    األعلويدددة القدددول بدددبطالن صدددالة مدددن سددداب
عددم السبق ببعض الركن أع السبق بركن أع السبق بركتني اب   ما أن يقال  لبطالن يف امميش أع 

مث كدان يلديفمه  أن  "رمحده هللا  دد ان دش التفريدق بيتهدا بقولده : (1) الدبطالن اب علد ا  د ن الشدوكاين
يصددمل علدى الفاعد  لد لك إذا كدان متعمددا  أيدده  يو بدوا الفسداد مبجدرد التقددم بدركن عاحدد اب   يدده

حددددديث ع تسدددددبقوين  لركدددددوت عع ع اب  (2) م ليددددد مت بددددده ددددد خدددددالف حددددديث : )إمندددددا  عددددد  اإلمددددا
أمددا خيشددى أحدددك   عيصدددمل عليدده حددديث :يددام عع  لقعددود عع  عيصددراف اب  لسددجود عع  لق

  .  (4) "  (3)ل هللا صورته محارإذا ر ش رأسه  ب  اإلمام أن  ول هللا رأسه رأس محار أع  و 

                                     

اب دو حممد بن على بن حممد بن عبدهللا الشَّو ْكاين اخلوعين الصتعاين اب أبو عبدهللا اب املفسر الفقيه احملدث األصويل    (1)
دداب من أد   اع تهاد اب من م لفاته :  تح القدير يف التفسرياب عإر اد الفحول يف 1173علد بصتعاء ستة 

 دد .1250أصول الفقهاب عالسي  امرار يف الفقه تويف بصتعاء ستة :
 ( .3/541اب معج  امل لفني : 5/17اب األعالم : 2/201) ايةر:  البدر الطالش :         

 
 .15:ص،رجيه احلديث سبق    (2)
 .13: صاحلديث سبق ،رجيه    (3)
 . 1/273السي  امرار املتد ق على حداسق األزدار :    (4)
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 املسألة الثانية
 حكم السبق بركنني متواليني نسياناً 

 
 دحرير حم  التيفات :

اتفق الفقهاء على أن من سبق إمامه بركتني متواليني يسدياان  مث عداد عا تمدش مدش إمامده  يمدا  -1
عدددن اخلطدددأ  عفددد  ألمددديت":  -صدددلى هللا عليددده عسدددل -سدددبقه بددده  ددد ن صدددالته صدددحيحه   لقولددده 

  ألن مددا  علدده املددأموم  بدد  إمامدده إمنددا دددو زايدة مددن  ددت  الصددالة اب  نأيدده زاد  (1)"عالتسدديان 
 .(2)ركوعا  أع سجودا  سهوا  اب عذلك ع يبط  الصالة

اتفق الفقهاء على أن من سبق إمامه بركتني متواليني يسياان  مث عداد عا تمدش معده  يهمدا أن ع  -2
وم  ددد ا تمددش  ددد ا تمددش مددش إمامدده يف الددركن بعددد سددبقه اب  حصددلا ركعتدده صددحيحة   ألن املددأم

 .(3)املتابعة الوا بة
اب د  تبط  عاختلفوا يف حن  من سبق إمامه بركتني متواليني يسياان  اب عمل جيتمش معه  يهما  -3

 ع   على  ولني :  الركعة أع
 األعل : 

 .(6)اب عاحلتابلة(5)اب عالشا عية(4)تبط  اب عد ا  ول احلتفيةالركعة اليت ع ش  يها السبق أن 
ال دداين : إن كددان السددبق يف ركددوت الركعددة األعىل  دد ن الركعددة تبطدد  اب عإن كددان يف بددريس  ددال اب عددد ا 

 .(7) ول املالنية
 دلي  القول األعل :

  ب  إمامه لنو اب عمل يتابش إمامه يف معة  الركعة اب  يليفمه أن يتيت بركعة بعد  ما أتى بهأن 

                                     

 .  25سبق ،رجيه : ص   (1)
 . 23/337جمموت  تاعي  يخ اإلسالم :    (2)
 . 1/569:  3/173كشاف القتات : اب  1/569حا ية امم  على  رح املتهج :    (3)
 . 621اب  1/620اب رد احملتار :  296اب حا ية الطحطاعال : ص 1/185ق : تبيني احلقاس   (4)
 . 569اب 1/568اب حا ية امم  :  1/230اب أسىن املطال  :  4/238اب ا موت :  1/477رع ة الطالبني :    (5)
 . 2/124اب معوية أعيل التهى :  4/322اب اإليصاف  :  4/322الشرح النبري :    (6)
 . 2/54اب التاج عاإلكلي  :  2/55اب مواد  املي  :  1/302لدردير : الشرح النبري ل   (7)
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 .(1)مسالم اإلما

 دلي  القول ال اين :
يف الركعددة األعىل يبطدد  الركعدددة    ددمن املددأموم إذا مل يدددرك الركعددة األعىل  لدددن كددون عدددم اإلدراك 

 صدد  لدده مددا يبدديح لدده القهدداء  بدد   ددراغ الصددالة اب بدد  صددار كمددن  اتدده  دد ء  بدد  الدددخول يف 
 .(2) الصالة

يسددحا  حندد  املأموميددة علددى املددأموم عكددون عدددم اإلدراك يف بقيددة الركعددات ع يبطلهددا   ع -2
 .(3)امه الركعة األعىلإبدراكه مش إم

عبيددان ذلددك : أن املددأموم  ددد عقددد ركعددة صددار هبددا مدددركا  للصددالة اب عمددن أدرك الصددالة  هددى مددا 
 .(4) اته مش اإلمام عدو يف الصالة

 عيو ش 
إمددا إبطددال الركعددة يف دن التفريددق بددني الركعددة األعىل عال اييددة عبريدددا بددري صددحيح اب بدد  الصددحيح 

 الن  أع عدم إبطا ا .
 : الراجح

أن مددا أتددى بدده املددأموم  بدد  إمامدده لنددو ع اعتبددار لدده اب علنددون ددد ا  -عهللا أعلدد -الدد ال يددرت ح يل 
السبق  د ترت  عليه عدم مشاركة املدأموم لإلمدام يف الدركتني  د ن املدأموم يصدبح حيتأدٍ  مب ابدة مدن 

 كالتوم عالتسيان اب عع خيلوا حاله من أمرين :،لف عن إمامه بركتني لع ر اب  
األعل : أن يتمدن  دوت الركعدة ال اييددة اب   يده يتيت مبدا ،لددف بده اب مث يتدابش إمامدده   أليده متندن مددن 

عددد ا يقتهد  أيدده يفعدد  مددا  اتدده "تصددح الركعدة اب  ددال ابددن  دامددة : اسدتدراك إمامدده بددال حمدد عر اب ع 
 علدده  -صددلى هللا عليدده عسددل -الشددا ع    ألن التدديب عإن كددان أك ددر مددن ركددن عاحددد اب عددد ا  ددول 

ددصحابه يف صدالة عَ  حدني أ دامه  خلفده صدفني اب  سدجد  لصدف األعل اب عالصدف  (5) انفْ س 
                                     

 . 4/322اب الشرح النبري :  4/238ا موت :    (1)
 . 2/54التاج عاإلكلي  :    (2)
 . 1/302الشرح النبري للدردير :    (3)
 . 2/54التاج عاإلكلي  :    (4)
 من منة على مرحلتني اب عد  حد  امة  .مته  من متاد  الطريق بني امحفة عمنة اب عد     (5)
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 (1) إىل ال ايية  سجد الصف ال اين مث تبعه -صلى هللا عليه عسل -ال اين  اس  اب حىت  ام التيب 
 .(2)  "عكان ذلك  اسيفا  للع ر

يتمن  وت الركعة ال ايية إن أتى مبا ،لف به عن إمامه اب   يه يتبش إمامده  يمدا ددو  ال اين : أن ع
 يدده اب عتبطدد  الركعددة الدديت ،لددف عتدده بركتيهددا اب عيقهدد  بددد ا بعددد سددالم اإلمددام   ألن اسددتدراك 

 . (3)  يرتكه حما ةة على متابعة إمامهاملأموم ما  اته ي دال إىل  وت ركعة بريدا 

                                                                                                          

 . 2/940ايةر : مراصد اعطالت على أمساء األمنتة عالبقات :        
صلى - ال : كتا مش رسول هللا  -ر   هللا عته-يشري إىل ما رعاس أبو داعد يف ستته عبريس عن أيب عياش األزر      (1)

الوليد  صليتا الةهر  قال املشركون لقد أصبتا برة لقد أصبتا ععلى  املشركني خالد بن بعسفان  -هللا عليه عسل 
-بفلة لو كتا محلتا عليه  عد  يف الصالة  تيفلا آية القصر بني الةهر عالعصر  لما عمال العصر  ام رسول هللا  

صف   -صلى هللا عليه عسل -مستقب  القبلة عاملشركون أمامه  صف خلف رسول هللا    -صلى هللا عليه عسل 
عركعوا مجيعا مث سجد عسجد   -صلى هللا عليه عسل -عصف بعد ذلك الصف صف آخر  ركش رسول هللا  

الصف ال ين يلويه ع ام اآلخرعن  رسوهن   لما صلى د عء السجدتني ع اموا سجد اآلخرعن ال ين كايوا خلفه  
-صف األعل مث ركش رسول هللا  مث أتخر الصف ال ال يليه إىل مقام اآلخرين عتقدم الصف األخري إىل مقام ال

عركعوا مجيعا مث سجد عسجد الصف ال ال يليه ع ام اآلخرعن  رسوهن   لما  ل  رسول   -صلى هللا عليه عسل 
عالصف ال ال يليه سجد اآلخرعن مث  لسوا عليه  مجيعا  صالدا بعسفان   -صلى هللا عليه عسل -هللا  

 . عصالدا يوم بين سلي 
( . 16630)4/59( اب مستد اإلمام أمحد 1550)3/177( اب ا تىب : 1236) 2/11أيب داعد ايةر : ستن        

  ال الشيخ  عي  األرانؤعط : إستادس صحيح .
 . 212اب 2/211املنين :    (2)
 . 6/154باية املرام  رح منين ذعال األ هام :    (3)
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 امامتة
حن ال ال ر  العاملني اب عالصدالة عالسدالم علدى أ هد  األيبيداء عاملرسدلني يبيتدا حممدد ععلدى احلمد 

 آله عصحبه أمجعني .
 أما بعد : 

 عاليت تلخصا  يما يل  :  ه س خامتة للبحث تتهمن أد  التتاسج اليت مت التوص  إليها اب 
 عن ابتداء  ع  أع  ول إمامه. موماملسابقة يف الصالة ديه تقدم ابتداء  ع  أع  ول املأتعرف  -
أن املددأموم مددأمور مبتابعددة اإلمددام يف صددالته اب عأن الددرا ح يف تعريددف املتابعددة ديدده  عدد  املددأموم  -

بعدد  عدد  إمامدده دن يبدددئ يف الفعدد  بعددد  ددراغ إمامده متدده اب عأن املقصددود  لفددراغ لددي  الفددراغ مددن 
جد املدددأموم إع بعدددد متندددن اإلمدددام مدددن الدددركن بددد  الفدددراغ مدددن حركدددة اعيتقدددال للدددركن ابكدددأن ع يسددد
 السجود عإع كان املأموم متأخرا  عن إمامه بركن كام  .

 أن املسابقة صورة من صور ترك املتابعة املأمور هبا املأموم يف أ عال الصالة . -
أن تعريددددف التخلددددف دددددو  ددددراغ اإلمددددام مددددن الددددركن اب عاملددددأموم  يمددددا  بلددددهاب عأيدددده الصددددورة املقابلددددة -

 لإلمام . للمسابقة اب كما أيه يشارك املسابقة يف أهنما صوراتن من صور ترك املتابعة  عالعنسية
الفع   عتبار مادية أن مسابقة املأموم إلمامه تتتوت يف أ نال عاعتبارات متعددة  قد تنون  -

اب ع دد تنددون املسددابقة املدأموم يف مقصددود  عتبدار زمدن الفعدد  اب ع دد تنددون  عتبددار اب ع دد تندون 
 عتبار احلن  الشرع  . 
 دحرمي مسابقة املأموم إلمامه اب ععددا البعض من كباسر ال يو  . -
 عدم إ يفاء صالة من كرب  ب  تنبرية إمامه عدو انعاي  اع تداء به . -
  سددهوا     بلدده عامدددا  اب خبددالف مددا إذا سددلبطددالن صددالة مددن سددابق إمامدده يف السددالم دن سددل -

   ن صالته صحيحة .
 تهر مسابقة املدأموم لإلمدام بقدول بدري اإلحدرام عالسدالم اب عجتيفسده اب عإن كدان املسدتح  أيه ع -

 أن يتأخر عن إمامه حىت يفرغ .
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أيه م مت إبمامه أن صالته  طلة اب خبالف ما أن املصل  إن سابق إمامه عاملا   حلن  اب ذاكرا   -
الة دد س أن ير دش ليدأيت  لدركن سهوا  أع  هال    ن صالته صحيحة اب عجي  عليه عاحلإذا سابقه 
 بعد إمامه .

 بطالن صالة من سبق إمامه بركن عمدا  .-
عدددم بطددالن ركعددة املددأموم الدد ال سددبق إمامدده بددركن كامدد  يسددياان  عمل يشددارك إمامدده  يدده   ألن  -

 املأموم أصبح مب ابة من ،لف عن إمامه بركن لع ر اب كالتوم عالتسيان عامليفامحة .
 سبق إمامه بركتني متواليني عمدا  . بطالن صالة من -
ن سدبق إمامده بدركتني متدواليني يسدياان   د ن مدا أتدى بده  بد  إمامده لندو ع اعتبدار لده اب أن املأموم إ-

علنددون دددد ا السدددبق  دددد ترتددد  عليددده عددددم مشددداركة املدددأموم لإلمدددام يف الدددركتني  ددد ن املدددأموم يصدددبح 
 التوم عالتسيان يف احلن  .حيتأٍ  مب ابة من ،لف عن إمامه بركتني لع ر اب ك
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 فهرس املصادر واملراج  
 

 احلديث وشروحه -1

اعسددت كار ملدد اد   قهدداء األمصددار ععلمدداء األ طددار  يمددا تهددمته املوطددأ مددن معدداين الددرأال  -1
 عاآلاثر اب ليوسف بن عبدالرب اب ت: 

رطيب اعستيعا  يف أمساء األصحا  اب أليب عمر يوسف بدن عبددهللا بدن عبددالرب التمدرال القد -2
 دد .1398املالن  اب دار الفنر اب بريعت اب 

التمهيددد ملددا يف املوطددأ مددن املعدداين عاألسدداييد اب أليب عمددر يوسددف بددن عبددد هللا بددن عبددد الددرب  -3
حممدد عبدد النبدري البندرالاب عزارة عمدوم األع داف التمرال اب ت: مصطفى بدن أمحدد العلدوال ع

 دد .1387عالش عن اإلسالمية اب املنر  اب 

-لعالء الدين بن عل  املدارديين الشدهري  بدن الرتكمداين اب يشدر السدتةاب ملتدان  امودر التق اب -4
  كستان .

سددتن ابددن ما دده اب أليب عبدددهللا حممددد بددن ما دده القدديفعيين اب ت: حممددد  دد اد عبدددالبا   اب دار  -5
 احلديث اب القادرة .

 ال دة اب سدتن ابدن ما ده اب حملمدد انصدر الددين األلبداين اب املنتد  اإلسدالم  اب بدريعت اب ط: ال -6
 دد .1408

سدددددتن أيب داعد اب لسدددددليمان بدددددن األ دددددعث السجسدددددتاين األزدال اب ت: حممدددددد حميددددد  الددددددين  -7
 عبداحلميد اب املنتبة اإلسالمية اب استايبول .

 .  كستان -الستن النربي اب أليب بنر أمحد بن احلسني البيهق  اب يشر الستة اب ملتان -8

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 75 

ن  دددددعي  التسددددداس  اب اعتدددددىن بددددده : سدددددتن التسددددداس     ا تدددددىب  اب أليب عبددددددالرمحن أمحدددددد بددددد -9
 دد .1414اب  عبدالفتاح أبو بدةاب دار البشاسر اإلسالمية اب بريعت اب ط: الرابعة

 ددرح التددوعال علددى صددحيح مسددل  اب ليحددو بددن  ددرف التددوعال اب مطبعددة دار إحيدداء الددرتاث  -10
 دد .1347العريب اب بريعت اب ط: األعىل اب 

حممددد زدددرال التجددار اب دار النتدد    ددرح معدداين اآلاثر اب ألمحددد بددن حممددد الطحدداعال اب ت: -11
 دد .1399لبتان اب ط:األعىل اب  –العلمية اب بريعت 

صددلى –صددحيح البخددارال عاملسددمى  مددامش املسددتد الصددحيح املختصددر مددن أمددور رسددول هللا -12
عسددتته عأايمدده اب أليب عبدددهللا حممددد بددن إمساعيدد  البخددارال ابت: حممددد  دد اد  -هللا عليدده عسددل 

 دد .1400ية اب القادرة اب عبدالبا   اب املطبعة السلف

صدددحيح ابدددن حبدددان برتتيددد  ابدددن بلبدددان اب أليب حدددامت حممدددد بدددن حبدددان بدددن أمحدددد التميمددد   -13
ددد 1418البسيتاب ت:  عي  األري عط اب م سسة الرسالة اب بريعت اب بريعت اب ط: ال ال دةاب 

. 

صحيح مسل  عاملسمى  ملستد الصحيح من الستن بتق  العدل عن العدل عن رسول هللا  -14
اب أليب احلسددن مسددل  بددن احلجدداج القشددريال التيسددابورال ابت : د.  -هللا عليدده عسددل صددلى –

موسددى  ددادني ع ددنياب د. أمحددد عمددر دا دد  اب م سسددة عدديف الدددين اب بددريعت اب ط: األعىل اب 
 دد .1407

عون املعبود  رح ستن أيب داعد اب حملمد مش  احلق العةي  آ دال اب دار الفنراب بدريعت اب  -15
 دد .1399ط: ال ال ة اب 

 تح البارال  رح صحيح البخارال اب ألمحدد بدن حجدر العسدقالين اب ت: عبددالعيفييف بدن  ز  -16
 دار الفنر اب بريعت . اب

خمتصر ستن أيب داعد اب للحا ظ املت رال اب ت: أمحد  اكر اب ع حممد حامد الفقد  اب دار  -17
 لبتان  . –املعر ة اب بريعت 
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اك  التيسددددابورال اب دار املسددددتدرك علددددى الصددددحيحني اب أليب عبدددددهللا حممددددد بددددن عبدددددهللا احلدددد -18
 . النت  العلمية اب بريعت

بدددريعت اب ط: ال اييدددة اب  اب م سسدددة الرسدددالة ابأمحدددد اب ت:  دددعي  األرانؤعط  مسدددتد اإلمدددام -19
 دد .1420

مستد اإلمام أمحد بن حتب  اب ألمحد بن حممدد بدن حتبد  الشديباين اب املنتد  اإلسدالم  اب  -20
 دد .1403بريعت اب ط: الرابعة اب 

اب عاملسمى  لنتا  املصتف يف األحاديث عاآلاثر اب أليب بنر عبد  مصتف ابن أيب  يبة -21
هللا بددن حممددد بددن أيب  دديبة النددويفاب ت: حممددد عبدالسددالم  ددادني اب دار النتدد  العلميددة اب 

 دد .1416بريعتاب ط: األعىلاب 

معجدد  الطددرباين النبددري اب أليب القاسدد  الطددرباين اب ت: محدددال السددلف  اب دار إحيدداء الددرتاث  -22
 دد .1404ط: ال ايية اب العريب اب 

املتتقى  رح املوطأ اب أليب الوليدد سدليمان بدن خلدف البدا  اب دار النتدا  العدريباب بدريعت  -23
 دد .1404اب ط: الرابعة اب 

 ييددددددد  األعطدددددددار  دددددددرح متتقدددددددى األخبددددددداراب حملمدددددددد بدددددددن علددددددد  بدددددددن حممدددددددد الشدددددددوكاين اب دار  -24
 م .1973امي  اب بريعت اب 

 الفقه احلنفي-2

اب لددديفين العابددددين بدددن إبدددرادي  بدددن جندددي  اب دار النتددد  العلميدددة اب ي  األ ددباس عالتةددداسر عبدددن جنددد -1
 دد .1405بريعت اب 

البحدددر الراسدددق  دددرح كتددديف الدددد اسق اب أليب بندددر زيدددن الددددين ابدددن جندددي  احلتفددد  اب دار النتدددا   -2
 اإلسالم  اب القادرة اب ط: ال ايية .

العلميدة اب بددريعت اب بدداسش الصدتاسش يف ترتيدد  الشدراسش اب لعددالء الددين الناسدايناب دار النتدد   -3
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 دد .1406 ط: ال ايية اب

تبيدددني احلقدددداسق  دددرح كتدددديف الدددد اسق اب لفخددددر الدددددين ع مدددان بددددن علددد  اليفيلعدددد  احلتفدددد  اب دار  -4
 النتا  اإلسالم  اب القادرة اب ط: ال ايية .

 ددددتح القدددددير اب املسددددمى بتتدددداسج األ نددددار يف كشددددف الرمددددوز عاألسددددرار اب  تنملددددة  ددددتح القدددددير -5
 ابدار إحياء الرتاث العريب اب بريعت .لشم  الدين  ا   زادس 

حا ية رد احملتار على الدر املختار :  رح تتوير األبصاراب حملمدد أمدني الشدهري  بدن عابددين  -6
 دد .1404اب مصطفى البايب احلليب اب القادرة اب ط: ال ال ة اب 

حا ددية الطحطدداعال   حا ددية علددى مرا دد  الفددالح  ددرح يددور اإليهدداح اب ألمحددد بددن حممددد  -7
احلتفددد  اب مصدددورة عدددن طبعدددة املطبعدددة الندددربي األمرييدددة ببدددوعمل اب القدددادرة اب ط:  الطحطددداعال

 دد .1318ال ال ة اب 

الددددر املختدددار  دددرح تتدددوير األبصددداراب لعدددالء الددددين احلصدددفن   اب مدددش حا دددية ابدددن عابددددين اب  -8
 دد .1404مصطفى البايب احلليب اب القادرة اب ط: ال ال ة اب 

دار إحياء الرتاث العريب اب بدريعت اب هبامش  تح القدير اب العتاية  رح ا داية لإلمام البابريت  -9
. 

اب ت احلتفد  التتف يف الفتاعي اب لعل  بدن احلسدني بدن حممدد السدندال  تاعي السندال    -10
ْعمَّدان اب ط: ال اييدة  : د. صدالح الددين التداد  اب م سسدة الرسدالة اب دار الفر دان اب بدريعت اب

 دد .1404اب 

دار إحيددداء الدددرتاث ين اخلدددوارزم  اب مدددش  دددتح القددددير اب  النفايدددة  دددرح ا دايدددة اب مدددالل الدددد -11
 العريب اب بريعت .

جممش األهنر  درح ملتقدى األحبدراب لعبددهللا بدن حممدد بدن سدليمان املعدرعف بددامادا أ تددال اب  -12
 دار إحياء الرتاث العريب اب بريعت .
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مش مرا   الفالح  رح يور اإليهاح اب حلسن بن عمار الشدريباليل احلتفد  اب ) مطبدوت هبدا -13
حا ددية الطحطدداعال ( اب مصددورة عددن طبعددة املطبعددة النددربي األمرييددة ببددوعمل اب القددادرة اب ط: 

 دد .1318ال ال ة اب 

دار إحياء الدرتاث ا داية  رح بداية املبتدال اب لربدان الدين املربيتاين اب مش  تح القدير  اب  -14
 العريب اب بريعت .

 

 الفقه املالكي-3

عبددددهللا حممدددد بدددن يوسدددف بدددن أيب القاسددد  العبددددرال  التددداج عاإلكليددد  ملختصدددر خليددد  اب أليب -1
املالن  اب الشهري بد) املوامل ( اب )مطبوت هبامش مواد  املي  ( دار الفندر اب بدريعت اب ط: 

 دد .1412ال ال ة اب 

 حا ية الدسو   على الشرح النبري اب حملمد عر ه الدسو  اب دار الفنراب بريعت. -2

ر داين علدى خمتصدر خليد  اب حملمدد بدن أمحدد بدن حا دية الرددوين علدى  درح اليف حا ية الرددوين  -3
 دد .1398حممد الردوين اب دار الفنر اب بريعت اب 

حا ية العدعال على اخلر د  اب للشديخ علد  بدن أمحدد العددعال اب ت : زكدراي عمدريات اب دار  -4
 دد .1417النت  العلمية اب بريعت اب ط: األعىل اب 

 دد .1398لفنر اب بريعت اب دار احا ية املدين على كتون اب هبامش حا ية الردوين اب  -5

ال خرية اب لشدها  الددين أمحدد بدن إدريد  القدرايف اب ت: حممدد أبدو خبديفة عآخدرعناب ال خرية  -6
 م .1994دار النر  اب بريعت اب ط: األعىل اب 

 ددرح اخلر دد  علددى خمتصددر سدديدال خليدد  اب حملمددد بددن عبدددهللا اخلر دد  املددالن  اب ت: زكددراي  -7
 دد .1417: األعىل اب عمريات اب دار النت  العلمية اب بريعتاب ط
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 الشدددددددددرح النبدددددددددري علدددددددددى خمتصدددددددددر خليددددددددد  اب أليب الربكدددددددددات أمحدددددددددد بدددددددددن حممدددددددددد الددددددددددردير  -8
 ) مطبوت هبامش حا ية الدسو   ( اب دار الفنر اب بريعت .

املقددددمات املمهددددات اب أليب الوليدددد حممدددد بدددن أمحدددد ابدددن ر دددد القدددرطيب اب ت: سدددعيد أمحدددد  -9
 دد .1408عىل اب أعرا  اب دار النر  اإلسالم  اب بريعت اب ط: األ

اب دار  مواددد  امليدد  لشددرح خمتصددر خليدد  اب أليب عبدددهللا حممددد بددن عبددد الددرمحن املنددريب -10
 دد .1412الفنر اب بريعت اب ط: ال ال ة اب 

 

 الفقه الشافعي-4

أسددددىن املطالدددد   ددددرح رعأ الطالدددد  اب للقا دددد  أيب  ددددو زكددددراي األيصددددارال الشددددا ع اب دار  -1
 النتا  اإلسالم  اب القادرة .

ت : حمماااد بااان عبااادالعييي امالاااد  ، دار تااااح بشااارح املنهااااح ، لشاااهار الااادين ابااان حجااار ا يتماااي ، حتفاااة اح -2
 ها . 1416الكتب العلمية ، بريوت ، ط: األوىل ، 

اليفعا ددر عددن ا ددرتاف النبدداسر اب ألمحددد بددن حممددد بددن حجددر ا يتمدد  الشددا ع  اب دار املعر ددة اب  -3
 دد .1407بال اب لبتان اب ط:  –بريعت 

بجريم  علدى  درح مدتهج الطدال  )التجريدد لتفدش العبيدد( اب لسدليمان بدن عمدر بدن حا ية ال -4
 تركيا . –حممد البجريم  اب املنتبة اإلسالمية اب داير بنر 

م سسدة التداريخ العدريب اب عدار إحيداء  حا دية اممد  علدى  درح امل دتهج اب لسدليمان اممد  اب -5
 . الرتاث العريب

حلسدن علد  بدن حممدد املداعردال البصدرال اب ت: الشديخ احلداعال النبدري اب أليب ااحلاعال النبري  -6
علددد  معدددوأ اب عالشددديخ عدددادل عبدددداملو ود اب دار النتددد  العلميدددة اب بدددريعتاب ط: األعىل اب 

 دد .1414
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حا ية البجريم  على اخلطي    املسماة دحفدة احلبيد  علدى  درح اخلطيد  اب لسدليمان بدن  -7
ددد 1417لبتدان اب ط: األعىل اب  –حممدد البجريمد  الشدا ع  اب دار النتد  العلميدة اب بدريعت 

. 

حا ية املنريب علدى هنايدة احملتداج اب ألمحدد بدن عبددالرزامل بدن حممدد بتأمحدد املعدرعف  ملندريب              -8
هنايدة احملتداج إىل  درح املتهداج اب أليب العبداس أمحدد بدن محديفة ) مطبوت هبامش هنايدة احملتداج ( 

 دد.1404بريعت اب ط: األخرية اب  الرمل  الشهري  لشا ع  الصنري اب دار الفنر اب

 حوا دددددددددد  الشددددددددددرعاين عابددددددددددن  اسدددددددددد  العبددددددددددادال علددددددددددى دحفددددددددددة احملتدددددددددداج بشددددددددددرح املتهدددددددددداج اب  -9
لعبد احلميد الشرعاين اب عأمحد بن  اس  العبادال اب ت : حممد بدن عبددالعيفييف اخلالددال اب دار 

 دد . 1416النت  العلمية اب بريعت اب ط: األعىل اب 

بددن  ددرف التددوعال الشددا ع  اب ت: الشدديخ عددادل أمحددد  رع ددة الطددالبني اب أليب زكددراي  ددو -10
عبددددداملو ود اب عالشدددديخ علدددد  حممددددد معددددوأ اب دارالنتدددد  العلميددددة اب بددددريعت اب ط: األعىل اب 

 دد .1412

 رح مشن  الوسيط اب لإلمام أيب عمدر ع مدان بدن الصدالح ) مطبدوت هبدامش الوسديط يف  -11
  اب دار السدددالم اب القدددادرة اب املددد د  حلجدددة اإلسدددالم النددديفايل ( دحقيدددق : أمحدددد حممدددود إبدددرادي

 دد .1417األعىل اب 

العيفيددديف  دددرح الدددو ييف اب أليب القاسددد  عبددددالنرمي بدددن حممدددد الرا عددد  اب دحقيدددق : الشددديخ علددد   -12
حممددددد معددددوأ اب عالشدددديخ عددددادل أمحددددد عبددددداملو ود اب دار النتدددد  العلميددددة اب بددددريعت اب ط: 

 دد .1417األعىل اب

 و بن  رف التوعال اب ) مش تنملة حممدد ا موت  رح امله   اب أليب زكراي حمي  الدين  -13
 جني  املطيع  ( دار الفنر اب بريعت .

منددين احملتدداج إىل معر ددة معدداين ألفدداظ املتهدداج اب حملمددد اخلطيدد  الشددربيين اب مصددطفى البددايب  -14
 دد .1377احلليب اب القادرة اب 
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اب املهدد   يف  قدده اإلمددام الشددا ع  اب أليب إسددحامل إبددرادي  بددن علدد  بددن يوسددف الشددريازال  -15
 دد .1417ت: د. حممد اليفحيل  اب دار القل  ابدمشقاب ط: األعىل اب 

هنايدددة احملتدددداج إىل  ددددرح املتهددداج اب أليب العبدددداس أمحددددد بددددن محددديفة الرملدددد  الشددددهري  لشددددا ع   -16
 دد.1404الصنري اب دار الفنر اب بريعت اب ط: األخرية اب 

 

 الفقه احلنبلي  -5

عال اب ت: د. عبددددهللا الرتكددد  اب دار اإل تدددات لطالددد  اعيتفدددات اب لشدددرف الددددين موسدددى احلجدددا -1
 دد 1418دجر اب ط: األعىل اب

 اإليصدددددداف يف معر دددددددة الدددددددرا ح مدددددددن اخلدددددددالف علدددددددى مددددددد د  اإلمدددددددام أمحدددددددد بدددددددن حتبددددددد  اب  -2
أليب احلسددن علدد  بددن سددليمان املددرداعال اب مددش الشددرح النبددري اب ت: د. عبدددهللا الرتكدد  اب دار 

 دد .1415دجر اب القادرة اب ط: األعىل اب 

أليب احلسدددن علددد  بدددن سدددليمان املدددرداعال اب مدددش كتدددا  الفدددرعت اب ت: د. تصدددحيح الفدددرعت اب  -3
 دد .1424عبدهللا الرتك  اب م سسة الرسالة اب بريعت اب ط: األعىل اب 

حا ددية ابددن  تدددس اب لتقدد  الدددين أيب بنددر إبددرادي  بددن يوسددف البنلدد  اب مددش كتددا  الفددرعت اب  -4
 دد .1424اب ت: د. عبدهللا الرتك  اب م سسة الرسالة اب بريعت اب ط: األعىل 

حا ية املتتهى لع مان بن أمحد بن سعيد التجدال الشهري  بن  اسدد اب مدش متتهدى اإلرادات  -5
يف مجددش املقتددش مددش التتقدديح عزايدات اب ت: د. عبدددهللا الرتكدد  اب م سسددة الرسددالة اب بددريعت اب 

 دد .1419ط: األعىل اب 

رتكدد  اب دار دجددر اب الشددرح النبددري اب لشددم  الدددين بددن  دامددة املقدسدد  اب ت: د. عبدددهللا ال -6
 دد .1415القادرة اب ط: األعىل اب 

 ددرح متتهددى اإلرادات اب عاملسددمى بددد اسق أعىل التهددى يف  ددرح املتتهددى اب ملتصددور بددن يددوي   -7
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 البهويت اب عامل النت  اب بريعت .

بايدددة املدددرام  دددرح مندددين ذعال األ هدددام اب اتليدددف : عبداحملسدددن العبيندددان اب م سسدددة الرسدددالة اب  -8
 دد .1419األعىل اب  بريعت اب لبتان اب ط:

بايددة املتتهددى يف اممددش بددني اإل تددات عاملتتهددى اب ملرعدد  بددن يوسددف النرمدد  احلتبلدد  اب املطبعددة  -9
 السعيدية اب الرايأ .

 دددتح امللدددك العيفيدددديف بشدددرح الدددو ييف اب لعلدددد  بدددن هبددداء الدددددين البنددددادال احلتبلدددد  اب ت: أ.د:  -10
 دد .1423عبدامللك الدديش اب دار خهر اب بريعت اب لبتان اب ط: األعىل اب 

الفددرعت اب أليب عبددددهللا اب حممدددد بددن مفلدددح املقدسددد  اب اب ت: د. عبدددهللا الرتكددد  اب م سسدددة  -11
 دد .1424الرسالة اب بريعت  اب ط: األعىل اب 

النايف اب ملو ق الدين أيب حممد عبدهللا بدن  دامدة املقدسد  اب ت: د. عبددهللا الرتكد  اب دار  -12
 دد 1417دجر اب ط: األعىل اب

إل تدددات اب ملتصدددور بدددن يدددوي  بدددن إدريددد  البهدددويت اب ت : متدددة كشددداف القتدددات عدددن مدددنت ا -13
 .1424متخصصة يف عزارة العدل السعودية اب عزارة العدل السعودية اب ط: األعىل اب 

املبدددت يف  ددرح املقتددش اب أليب إسددحامل إبددرادي  بددن حممددد بددن عبددد هللا بددن مفلددح احلتبلدد  اب  -14
 دد .1400املنت  اإلسالم  اب بريعت اب 

ة من املساس  الفقهية اب لعبددالرمحن السدعدال اب ط: الرأسدة العامدة إلدارات املختارات املي -15
ددد 1405السدعودية اب ط: ال اييدة اب  –البحوث العلمية عاأل تاء عالدعوة عاإلر داد اب الدرايأ 

. 

مطال  أعىل التهى يف  رح باية املتتهى اب للشيخ مصطفى السديوط  الرحيبدايناب  املنتد   -16
 اإلسالم  اب بريعت .

أعىل التهددى  ددرح املتتهددى اب لتقدد  الدددين حممددد بددن أمحددد الفتددوح  احلتبلدد  اب ت: د.  معويددة -17
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 دد .1416عبدامللك بن عبدهللا بن دديش اب دار خهر اب بريعت اب ط: األعىل اب 

أليب حممددد عبدددد هللا بددن أمحدددد بددن  دامدددة املقدسدد  اب ت: د.عبددددهللا الرتكددد  اب  املنددين اب -18
 دد .1412رة اب ط: ال ايية اب عد.عبدالفتاح احللو اب دار دجر اب القاد
 فقه امالف-6

السي  امرار املتد ق على حداسق األزدار اب حملمد بن عل  بن حممدد الشدوكاين اب ت: حممدود  -1
 دد.1405إبرادي  زايداب دار النت  العلمية اب بريعتاب ط: األعىل اب 

اث أليب حممددد علدد  بددن أمحددد بددن سددعيد بددن حدديفم الةددادرال ابت: متددة إحيدداء الددرت  احمللددى اب -2
  بريعت . دار اآل امل امديدة اب العريباب

 

 الرتاجم -7

اعستيعا  يف أمساء األصحا  اب أليب عمر يوسف بدن عبددهللا بدن عبددالرب التمدرال القدرطيب  -1
 دد .1398املالن  اب دار الفنر اب بريعت اب 

اإلصابة يف متيييف الصحابة اب أليب الفه  أمحد بن عل  بن حجر العسدقالين اب دار الفندر اب  -2
 دد .1398عت اب بري 

)  اموس ترا   أل هر الر دال عالتسداء مدن العدر  عاملسدتعربني عاملستشدر ني ( خلدري األعالم  -3
م 1986الدين بن حممود بن حممد اليفركل  اب دار العلد  للماليدني اب بدريعت اب ط: السدابعة اب 

. 

  اب ت : د. البداية عالتهايدة اب أليب الفدداء إمساعيد  بدن عمدر بدن ك دري القر دالبداية عالتهاية  -4
 دد .1419عبدهللا الرتك  اب دار دجر اب القادرة اب ط: األعىل اب 

البدر الطالش مبحاسن مدن بعدد القدرن السدابش اب حملمدد بدن علد  الشدوكاين اب دار البدر الطالش  -5
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 املعر ة اب بريعت . 

 –تقريددد  التهددد ي  اب عبدددن حجدددر العسدددقالين اب ت: حممدددد عوامدددة اب دار الر ددديد اب سدددوراي  -6
 دد .1406عىل اب حل  اب ط: األ

اموادر املهية يف طبقات احلتفية اب أليب حممد عبد القادر بن أيب الو اء حممد بن أيب الو داء  -7
 .دد1413القادرة اب ط: ال ايية اب  اب ت: د. عبدالفتاح احللو اب داردجر اب القر  

 الددد ي  علددى طبقدددات احلتابلددة اب لددديفين الدددين أيب الفدددرج عبدددالرمحن بدددنذيدد  طبقدددات احلتابلددة  -8
 أمحد بن ر   البندادال اب دار املعر ة اب بريعت .

السدددح  الوابلدددة علدددى  دددراسح احلتابلدددة اب حملمدددد بدددن السدددح  الوابلدددة علدددى  دددراسح احلتابلدددة  -9
عبددددهللا بدددن محيدددد التجددددال اب ت:  عبددددالرمحن بدددن سدددليمان الع يمدددني اب م سسدددة الرسدددالة اب 

 دد .1416بريعت اب ط: األعىل اب 

أمحدد بدن ع مدان بدن  اميداز الد ديب اب ت:  دعي  األرانؤعط  سري أعالم التبالء اب حملمد بن -10
 دد .1413عحممد يعي  العر سوس  اب م سسة الرسالة اب بريعت اب ط: التاسعةاب 

 دجرة التدور اليفكيدة يف طبقدات املالنيدة اب حملمدد بدن حممدد خملدوف اب دار  جرة التدور اليفكيدة  -11
 الفنر اب بريعت 

دار املعر دة اب بدريعت ،  بدن أيب يعلدى احلتبلد  طبقات احلتابلة اب للقا   أيب احلسني حممدد -12
 .اب ط: بال 

طبقات الشا عية النربي اب لتاج الدين أيب يصر عبدالودا  بدن طبقات الشا عية النربي  -13
عل  السبن  اب ت: د. حممود الطتاح اب عد. عبدالفتاح احللو اب دار دجدر اب القدادرة اب ط: 

 دد .1413ال اييةاب 

إبرادي  بن علد  بدن يوسدف الشدريازال اب ت: خليد  املدي  طبقات الفقهاء اب أليب إسحامل  -14
 اب دار القل  اب بريعت .
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علمدداء جنددد خددالل مثاييددة  ددرعن اب لعبدددهللا بددن عبدددالرمحن البسددام اب دار العاصددة اب الددرايأ اب  -15
 دد .1419ط: ال ايية اب 

الفندددر السدددام  يف اتريدددخ الفقددده اإلسدددالم  اب حملمدددد بدددن احلسدددن احلجدددوال الفندددر السدددام   -16
الفاسدد اب خددرج أحادي ددهاب ععلددق عليدده : عبدددالعيفييف عبدددالفتاح القددارئ اب دار الددرتاثاب  ال عدداليب

 دد .1396القادرة اب اب ط: األعىلاب 

لبتدددان اب ط: األعىل اب  -لسدددان امليددديفان اب اب عبدددن حجدددر العسدددقالين اب دار املعر دددة اب بدددريعت -17
 دد .1408

عمددر ر ددا كحالددة اب معجدد  املدد لفني ) تددرا   مصددتف  النتدد  العربيددة ( اب لمعجدد  املدد لفني  -18
 دد .1414م سسة الرسالة اب بريعت اب ط: األعىل اب 

املقصددد األر ددد يف ذكددر أصددحا  اإلمددام أمحددد اب إلبددرادي  بددن حممددد بددن مفلددح اب ت: د.  -19
 دد .1410عبدالرمحن الع يمني اب منتبة الر د اب الرايأ اب ط: األعىل اب 

لعبددداس أمحدددد بدددن حممدددد بدددن ع يدددات األعيدددان عأيبددداء أبتددداء اليفمدددان اب أليب اع يدددات األعيدددان  -20
 خلنان اب ت: إحسان عباس اب دار النت  العلمية اب بريعت .

 

 ختريج األحاديث-9

إرعاء النليددددد  يف ،دددددريج أحاديدددددث متدددددار السدددددبي  اب حملمدددددد انصدددددر الددددددين األلبددددداين اب املنتددددد  -1
 دد .1405اإلسالم  اب ط: ال ايية اب 

محد بن عل  بن حجر العسقاليناب التلخين احلبري يف ،ريج أحاديث الرا ع  النبري ابأل-2
 تصحيح عتعليق السيد عبدهللا دا   اليماين املديناب منتبة اممهوريةاب القادرة .

يص  الراية ألحاديث ا داية اب أليب حممد عبدهللا بدن يوسدف اليفيلعد  احلتفد  اب  يص  الراية -3
 . دار احلديث اب القادرة
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 املعاجم-10

عداريف اب حملمدد عبدد الدرؤعف املتداعال اب ت: د. حممدد التعاريف   التو يف علدى مهمدات الت -1
ر دددددددوان الدايدددددددةاب دار الفندددددددر املعاصدددددددر اب عدار الفندددددددر اب بدددددددريعت اب دمشدددددددق اب ط: األعىل اب 

 دد .1410

القاموس احمليط اب  د الدين حممد بن يعقو  الفدريعزآ دال اب ت: منتد  دحقيدق الدرتاث يف  -2
 دد .1407ية اب م سسة الرسالةاب م سسة الرسالة اب بريعتاب ط: ال اي

لسددان العددر  اب حملمددد بددن منددرم بددن متةددور األ ريقدد  اب ت: عبدددهللا النبددري اب عحممددد حسدد   -3
 هللا اب عدا   الشاذيل اب دار املعارف .

 خمتار الصحاح اب أليب بنر اب حممد بن عبدالقادر الرازال اب دار الدعوة اب استايبول ابتركيا. -4

  الددين البنددادال احلتبلد  اب ت: علد  مراصدد اعطدالت علدى أمسداء األمنتدة عالبقدات اب لصدف -5
 دد .1373لبتان اب ط: األعىل اب  –بن حممد البجاعال اب دار املعر ة اب بريعت 

 م.1987املصباح املترياب ألمحد بن حممد الفيوم  املقرئ اب منتبة لبتاناب بريعتاب  -6

حممدد بدن أيب الفدتح البعلد  احلتبلد  اب ت:  املطلش علدى أبدوا  املقتدش اب أليب عبددهللا -7
 دد .1401بريعت اب  املنت  اإلسالم  اب بشرياألدليب اب مدحم

 اب املنتبة اإلسالمية اب استايبول.املعج  الوسيط اب  ام إبخرا ه د. إبرادي  أيي  عآخرعن  -8

املندددر  يف ترتيددد  املعدددر  اب لتاصدددر بدددن عبدالسددديد املطدددرزال اب مطبعدددة دار النتدددا  العدددريب اب  -9
 بريعت .

ن املبدارك حممدد امديفرال املوصدل  اب ت: طدادر الديفاعال التهاية يف بري  احلديث اب  د الددي -10
 اب حممود الطتاح  اب دار إحياء النت  العربية اب القادرة .
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