
  

)٩٢٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  
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 الدكتــــــور

  ض يا  
وإ ُ  ف وزارةوا ا  

  اردم ا  وأ ا  دراه

 ا وأ  



 

)٩٢٦(  ال اا   ا إ   



  

)٩٢٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

  في إمامة المسجد التعسف في استعمال الحق

  العنزي عوض ملقاط محمد

  . الكویت،الكویتیة األوقاف وزارة ،وأصوله فقهالقسم 

  Aboabdallah@gmail.com :البرید االلكتروني 
  

 ا  :  
  

ــاول هــذ      ــث موضــوعاتن ــتعامل احلــق يف إمامــة :  البح التعــسف يف اس

علـه الباحـث يف مقدمـة وفيهـا أمهيـة الدراسـة، واملبحـث املسجد، وقد ج

األول فيـه اإلشـارة إىل مفهــوم نظريـة التعـسف يف اســتعامل احلـق ومـا هــي 

 يف ومكانتهــا إىل مفهــوم اإلمامــة معايريهــا، واملبحــث الثــاين تطرقــت فيــه

 إىل صـور التعـسف يف إمامـة املـسجد اإلسالم، واملبحث الثالـث تطرقـت

 ثـم بينـت فيـه مـا جـزاء التعـسف يف ق مـع التعـسف فيـهمبينـا فيهـا وجـه احلـ

 .، ثم ختمت بأهم النتائج والتوصياتاستعامل احلق يف هذا املوضع

    ت اصـور  -  إمامـة املـسجد-  اسـتعامل احلـق-التعـسف  :ا

 . مفهوم اإلمامة - التعسف

 

 

 

 

 

 



 

)٩٢٨(  ال اا   ا إ   
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Abstract: 

    This research dealt with the topic: abuse of the right to lead 

the mosque, and the researcher put it in the introduction and in 

it the importance of the study, and the first topic in it refers to 

the concept of the theory of abuse of the right and what are its 

criteria, and the second study deals with the concept of the 

imamate and its position in Islam, and the third topic She 

touched on the images of abuse in the imamate of the mosque, 

showing the face of truth with abuse in it, then explaining in it 

what is the penalty for abuse of the right in this position, then 

concluded with the most important findings and 

recommendations. 
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)٩٢٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ا ا ا   

ا  

ــاملني  ــىل الظ ــدوان إال ع ــني وال ع ــة للمتق ــاملني والعاقب احلمــد هللا رب الع

 إال اهللا ويل الصاحلني وأشهد أن نبينا حممدا عبده ورسـوله وأشهد أن ال إله

 صىل اهللا عليه وعىل آله وصحبه أمجعني، 

 أ...  

ــة ف ــذ بنظري ــة يف األخ ــع القــوانني واألنظم ــبقت مجي ــالمية س الــرشيعة اإلس

ــىل  ــالمية مبناهــا ع ــق، وذلــك ألن الــرشيعة اإلس التعــسف يف اســتعامل احل

 ورفع احلرج عنهم، وحتقيق ما فيـه صـالحهم، العدالة، والرفق عىل اخللق،

وتدرأ عنهم ما فيه رش هلم، وملا كانت نظريـة التعـسف يف اسـتعامل احلـق 

، جعلــت  وزمـانمتجـددة يف كـل زمـان، وهلـا صــورة متنوعـة يف كـل عـرص

يف اســتعامل احلــق الــرشيعة نظامــا عامــا يــدخل فيــه مجيــع صــور التعــسف 

تعـسف إال ويف الـرشيعة اإلجابـة بحيث ال تـأيت صـورة جديـدة مـن صـور ال

 .عنها

ونظرا ألمهية نظرية التعسف من جهة وإمامة املسجد مـن جهـة أخـرى ومـا 

هلا من حقـوق وواجبـات، وقـد يكـون يف اسـتعامل اإلمـام حقـه حـرج عـىل 

املأمومني، حاولت أن أشري إىل بعض الصور التي قـد تنـدرج حتـت نظريـة 

 .سجدالتعسف يف استعامل احلق يف إمامة امل



 

)٩٣٠(  ال اا   ا إ   

راا :  

ال شك وال ريب أن احلق مقصد رشعـي، ومطلـب مرعـي تكفلـت الـرشيعة 

بصيانته وحفظه، إال أن احلق وإن تكفلت به الرشيعة ال بد أن يكون وفق مراد 

الشارع حتى ال يساء استخدامه بداعي أنـه صـاحب احلـق أو بمعنـى آخـر أن 

لك جـاء هـذا البحـث يتعسف يف استعامل احلق فيسبب حـرج للنـاس، فلـذ

 :ليجيب عىل األسئلة التالية

 . ما معنى التعسف يف استعامل احلق-١

 . ما حقوق أئمة املساجد يف الرشيعة اإلسالمية-٢

 . ما هي الصور التي يعترب فيها األمام الراتب متعسفا يف استعامل حقه-٣

 . ما جزاء اإلمام املتعسف يف استعامل حقه-٤

 رااف اأ:  

 :هذا البحث إىل عدة أمور وهي موضحة يف النقاط التاليةهيدف 

 . بيان معنى التعسف يف استعامل احلق-١

 . إيضاح حقوق أئمة املساجد التي تكفلت الرشيعة هبا-٢

ً وضع حد ضابط حلقوق األئمة حتى ال يـسبب حرجـا للنـاس بـدافع أنـه -٣

 .صاحب احلق

 .ل حقه ذكر اجلزاء الرشعي لكل إمام تعسف يف استعام-٤

ت اراا:  

يف احلقيقة احلديث عن نظرية التعسف يف استعامل احلـق لـيس بـدعا مـن 

القول بل حتـدثت عنـه البحـوث الفقهيـة، والقانونيـة، وألفـت يف املؤلفـات 



  

)٩٣١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

الرشعية والقانونية، وما من جامعة إال وجتد أن بعـض البـاحثني تطـرق هلـذه 

رصة، ويـذكر منهـا مـا ينطبـق عليـه هـذه النظرية، ومن ثم يأيت بالنوازل املعا

النظرية، وما ال ينطبـق، وأمـا مـا يتعلـق بموضـوع الدراسـة التـي نحـن بـصدد 

احلديث عنها وهي ما يـدخل يف هـذه النظريـة ومـا ال يـدخل فيهـا يف بعـض 

حقوق أئمة املساجد، فلم أجد من حتدث عنها أو أشار إليهـا فـيام أطلعـت 

موسـومة بــ التعـسف يف اسـتعامل احلـق يف عليه، فلذا كانت هـذه الدراسـة 

 .إمامة املسجد

ا :  

 : البحث يقوم عىل ثالثة مناهجاوهذ

 .ومن خالله سيقوم الباحث بتبيان مسائل البحث: املنهج الوصفي: اول

مسـيقوم الباحـث مـن خـالل هـذا املـنهج بـذكر : املنهج االسـتقرائي: ا

 .حقوق األئمة داخل املسجد

ومـن خـالل هـذا املـنهج سـيبني الباحـث مـا هـو :  املنهج التحلـييل:ا

 .احلق وكيف يتعسف اإلمام يف استخدامه، وما جزاء التعسف

 ثالثـة مباحـثمقدمـة وً أن يكـون مقـسام إىل هـذا البحـثاقتضت خطة وقد 

 .ويف وكل مبحث عدة مطالب

ي ا و ا وا.  



 

)٩٣٢(  ال اا   ا إ   

  :ا اول
ا  ال ا  

  و: 

 : ا و ن: ا اول

  :  ا : اع اول

الــسري بغــري هدايــة واألخــذ عــىل غــري الطريــق، : يقــول ابــن منظــور العــسف

ركوب املفازة وقطعها بغـري قـصد : وكذلك التعسف واالعتساف، والعسف

 .)١(كوال هداية وال توخي صوب وال طريق مسلو

 لغة اجلور والظلم كام دل عـىل معناهوخالصة هذه املعاين هو أن التعسف 

أي جـائرا ) ال تبلـغ شـفاعتي إمامـا عـسوفا: (ذلك قوله صىل اهللا عليـه وسـلم

 .)٢(ظلوما

                                                        

 ابــن منظــور،  حممــد بــن مكــرم بــن عــىل، أبــو الفــضل، مجــال الــدين ابــن منظــور -١

، دار صادر، ١٥ط الثالثة، مج، لسان العرب، )هـ١٤١٤(األنصاري الرويفعى اإلفريقى، 

 )٩/٢٤٥(بريوت، 

ّو الزبيدي، حممد بن حممد بن عبد الرزاق احلسيني، ) ٩/٢٤٦( املرجع السابق، -٢ ّ ّ

َّأبــو الفــيض، امللقــب بمرتــىض، الزبيــدي، تــاج العــروس، جمموعــة مــن املحققــني،  ّ

 )٢٤/١٥٧(، دار اهلداية، ٤٠مج



  

)٩٣٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

مع اا :ا ا :  

هــو مناقــضة قــصد : ذكــر الــشيخ الــدريني رمحــه اهللا تعريفــا للتعــسف فقــال

 .)١( ترصف مأذون فيه رشعا بحسب األصلالشارع يف

أي مضادة قصد الشارع، واملضادة إما مقصودة ) مناقضة قصد الشارع(قوله 

كبيع العينة، أو يتذرع بام ظاهره اجلواز إىل حتليل ما حرم اهللا، أو اسقاط مـا 

أوجبه عليه، كهبـة املـال صـوريا قـرب هنايـة احلـول، احتيـاال عـىل اسـقاط 

 .)٢(الزكاة

الترصف إما قويل كالعقود وما ينشأ عنها مـن ) ترصف مأذون يف رشعايف (

حقوق والتزامات، وإما ترصف فعيل كاستعامل حق امللكية يف العقـارات، 

 .)٣(وكالمها إما أن يكون إجيايب أو سلبي

قيــد خيــرج األفعــال غــري املــرشوعة لــذاهتا؛ ألن اتياهنــا ) بحــسب األصــل(

 .)٤(يعترب اعتداءا ال تعسفا

                                                        

ف يف اســـتعامل احلـــق يف الفقـــه ، التعـــس)م٢٠١٣( الـــدريني، فتحـــي الـــدريني، -١

 )١/٩١(، مؤسسة الرسالة، دمشق، ١اإلسالمي، ط الثالثة، مج

 شــليبك، أمحــد الــصويعي شــليبك، التعــسف يف اســتعامل احلــق بقــصد اإلرضار -٢

بالغري أو لتحقيق مصلحة غري مرشوعة يف الرشيعة والقانون، جملة الـرشيعة والقـانون، 

)١/١٩( 

 )١/٢٠( املرجع السابق، -٣

 )١/٢٠( املرجع السابق، -٤



 

)٩٣٤(  ال اا   ا إ   

  : ا : اما

وقبل احلـديث عـن معـايري التعـسف والتفـصيل فيهـا نـشري ولـو بإجيـاز عـن 

 :مفهوم معايري التعسف لغة واصطالحا

ــة: أو ــايري لغ ــال : املع ــزان واملكي ــري املي ــر، وع ــه آخ ــدينار وازن ب ــري ال ّع

 .)١(وعاورمها وعاير بينهام معايرة وعيارا، قدرمها ونظر ما بينهام

م :الــضوابط التــي يعــرف بواســطتها تــوفر : معــايري التعــسف اصــطالحا

الوصف التعسفي يف اسـتعامل احلـق والتـي تفـصح بمجموعهـا عـن حقيقـة 

 .)٢(هذه النظرية

 ا م  أ  :  

عام ينتظم به املعايري كام يقول الدريني وهو استعامل احلـق يف   معيار:أو

 .)٣(ا رشع لهغري م

م :معيار قصد اإلرضار. 

 :معيار قصد غرض غري مرشوع. 

معيار ترتيب رضر أعظم من املصلحة: را. 

 :٤(معيار االستعامل غري املعتاد وترتيب رضر للغري(. 

                                                        

 )٤/٦٢٣( ابن منظور، لسان العرب، -١

 الرفاعي، مجيلة الرفاعي، التعسف يف استعامل احلق يف الرشيعة والقـانون، مؤتـه -٢

 )٢٠/٢٣٨ (٢٠للبحوث والدراسات، مج

 )١/٢٦٦( الدريني، التعسف يف استعامل احلق يف الفقه اإلسالمي، -٣

 )١/٢٣١( انظر املرجع السابق، -٤



  

)٩٣٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

د :١(معيار استعامل احلق مع اإلمهال أو اخلطأ(. 

التعسف وعىل رأسهم الشيخ وكل هذه املعايري مفصلة يف كل من كتب يف 

 .الدريني رمحه اهللا فلرتاجع يف مظاهنا

    ه ا أن   يروا ر :  

وهو ما تعلق بصاحب احلق نفسه يف ذاته : ار اا أو ا   : اول

مــن دوافــع إىل تــرصفاته بحقــه مــن قــصد اإلرضار أو حتقيــق مــصالح غــري 

 .)٢(رشوعةم

مدي : ار اوهو ما يعتمد ضـابط املوازنـة بـني مـا جينيـه صـاحب :ا 

 .)٣(احلق من نفع وما يلزم عن ذلك من مفسدة ووسيلته يف ذلك املوازنة

                                                        

 )٢٠/٢٤٢( انظر الرفاعي، التعسف يف استعامل احلق يف الرشيعة والقانون، -١

 )١/٢٣١( الدريني، نظرية التعسف، -٢

 )١/٢٣١( املرجع السابق، -٣



 

)٩٣٦(  ال اا   ا إ   

ما ا:  

ا مو ا   

  : إ ا و ن: ا اول

  :ا : اع اول

أمه أما من باب قصده وأممه وتأممه أيضا قـصده :  يقول أبو العباس الفيومي

 .)١(وأمه وأم به إمامة صىل به إماما

 .)٢(قصده كائتمه وأممه وتأممه ويممه وتيممه: أمه: ويقول الفريوزآبادي

 .)٣(فالذي تبني من املعنى اللغوي أن اإلمامة مشتقة من األم وهي القصد

                                                        

، )ب،ت( الفيومي، أمحد بن حممد بن عـيل الفيـومي ثـم احلمـوي، أبـو العبـاس، -١

 )١/٢٣(بة العلمية، بريوت، ، دار املكت٢املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري، مج

، )م٢٠٠٥( الفريوزآبادي، جمد الدين أبو طاهر حممـد بـن يعقـوب الفريوزآبـادى، -٢

مكتــب حتقيــق الــرتاث يف مؤســسة الرســالة، ط الثامنــة، : القــاموس املحــيط، حتقيــق

 )١/١٠٧٦(، دار مؤسسة الرسالة، بريوت، ١مج

ّحممد بن حممد بن عبـد الـرزاقانظر، الزبيدي،  -٣ ّ ّ احلـسيني، أبـو الفـيض، امللقـب ّ

 )٣١/٢٢٨(مج، دار اهلداية، ٤٠، تاج العروس، )ب،ت(َّبمرتىض، الزبيدي، 



  

)٩٣٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

مع اح: اا  ا:  

 :)١(تطلق اإلمامة يف االصطالح عىل معان ثالثة وهي

 .اإلمامة الكربى وهي اخلالفة أو امللك أو رئاسة الدولة: اول

مإمامة الصالة: اإلمامة الصغرى وهي: ا. 

العامل املقتدى به: ا. 

رض واملقصود يف هذا البحث هـو إمامـة الـصالة، وينـدر أن جتـد ممـن تعـ

للحــديث عــن إمامــة الــصالة أن يــذكر هلــا تعريفــا ألهنــا معروفــة لــدى عامــة 

 .)٢(املسلمني

 :وممن عرفها احلصكفي من احلنفية فقال

 .)٣(ربط صالة املؤتم باإلمام) أي إمامة الصالة(والصغرى 

وبيــان ذلــك أن اإلمــام ال يــصري إمامــا إال إذا ربــط املقتــدي صــالته بــصالته، 

هو حقيقـة اإلمامـة، وهـو غايـة االقتـداء الـذي هـو الـربط فنفس هذا االرتباط 

                                                        

أحكام اإلمامـة واالئـتامم يف ) م١٩٨٧( املنيف، عبد املحسن بن حممد املنيف، -١

 )١/٦٢(، رسالة ماجستري، ١الصالة، ط األوىل، مج

 )١/٦٣( املرجع السابق، -٢

 عابدين، حممـد أمـني بـن عمـر بـن عبـد العزيـز عابـدين الدمـشقي  ابن عابدين، ابن-٣

، دار الفكـــر، بـــريوت، ٦، حاشـــية ابـــن عابـــدين، ط الثانيـــة، مـــج)م١٩٩٢(احلنفـــي، 

)١/٥٤٩( 



 

)٩٣٨(  ال اا   ا إ   

بمعنــى الفاعــل ألنــه إذا ربــط صــالته بــصالة إمامــه حــصل لــه صــفة االقتــداء 

 .)١(واالئتامم وحصل إلمامه صفة اإلمامة التي هي االرتباط

 

                                                        

 )١/٥٥٠( املرجع السابق، -١



  

)٩٣٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ما ا :ا  ا إ م:  

ًرشدنا اهللا سبحانه وتعاىل فيـه عمليـا ُاإلمامة نظام إهلي ي( اعلم وفقك اهللا أن  ّ

َإىل مقاصـد ســنية، وأهــداف ســامية مـن حــسن الطاعــة واالقتــداء بالقــادة يف  َّ

َّمواطن اجلهـاد، وهلـذا كانـت سـنة رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم وسـائر 

َّخلفائـه الراشـدين، ومــن سـلك ســبيلهم مـن والة األمــور يف الدولـة األمويــة 

ًري يكون إماما يف الصالة واجلهاد، فلقد كان النبي صىل اهللا َّوالعباسية أن األم

ًعليه وسلم إذا بعث أمـريا عـىل حـرب كـان هـو الـذي يتـوىل إمامـة الـصالة، 

ُوكذلك إذا استعمل رجال نائبا عىل مدينة، كام استعمل عتاب بن أسيد ريض  ً ً

ًليـا اهللا عنه عىل مكة وعثامن بـن أيب العـاص ريض اهللا عنـه عـىل الطـائف وع

ًومعاذا وأبا موسى ريض اهللا عنهم عىل اليمن وعمـرو بـن حـزم ريض اهللا عنـه 

عىل نجران، وكان نائبه صىل اهللا عليه وسلم هو الذي يصيل هبم ويقيم فيهم 

احلدود وكذلك خلفاؤه بعده ومـن بعـدهم مـن األمـويني وبعـض العباسـيني 

 .)١()وذلك ألن أهم أمر الدين الصالة واجلهاد

ئمة رشفا أن أول من توىل إمامة املسجد هو رسـول اهللا صـىل اهللا ويكفي األ

: عليه وسلم، وقد صح عنه صىل اهللا عليه وسلم أنه دعا لألئمة بالرشـاد فقـال

ِّاإلمام ضامن، واملؤذن مؤمتن، اللهم أرشد األئمة، واغفر للمؤذنني ِ ِ ِ َِ َ َ ُ َُ َ ُ ُ ٌ()٢(. 

                                                        

 )١/٦٤( املنيف، أحكام اإلمامة واالئتامم يف الصالة، -١

ن بشري بـن شـداد بـن عمـرو األزدي  رواه أبو داود، سليامن بن األشعث بن إسحاق ب-٢

ْالسجستاين،  ، سنن أيب داود، حتقيـق شـعيب األرنـؤوط، حممـد كامـل قـره )م٢٠٠٩(ِِّ

، كتاب الصالة، باب ما جيب عـىل املـؤذن مـن تعاهـد الوقـت، ٧بليل، ط األوىل، مج



 

)٩٤٠(  ال اا   ا إ   

وال يمكـن حـرصها يف هـذا واألحاديث يف ذكر األئمة والثناء علـيهم كثـرية 

املطلب وما أرشنا إليه فيه الكفاية، وملـا هلـذه املكانـة العظيمـة يف الـرشع 

ويف نفوس اخللق من أمهية بالغة أحببت أن أشري إىل بعض اجلوانب التـي 

 ولكن قد يكون يف بعض األحيـان ؛هي من حقوق أئمة املساجد وواجباهتم

 ومناقض لترشيعاته، وهـذا مـا متسكهم هبذه احلقوق خيل بمقصود الشارع

 .لثسوف أحتدث عنه يف املبحث الثا

  

  

  

                                                                                                                                        

قال عنه املحقـق حـديث صـحيح، ) ١/٣٨٩(، دار الرسالة العاملية، ٥١٧حديث رقم 

ْذي، حممــد بــن عيـسى بــن ســورة بـن موســى بــن الـضحاك، الرتمــذي، أبــو ورواه الرتمـ َ

، أبواب الصالة، باب مـا ٦، سنن الرتمذي، حتقيق بشار معروف، مج)م١٩٩٨(عيسى، 

، دار الغــرب اإلســالمي، ٢٠٧جــاء أن اإلمــام ضــامن، واملــؤذن مــؤمتن، حــديث رقــم 

 )١/٢٨٢(بريوت، 



  

)٩٤١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ا ا:  
ا ب إ   ا ا  

 أر و:  

يف احلقيقة هناك مجلة من املسائل تتعلق يف إمامة املـسجد وقـد قـسمتها 

 :ئلإىل عدة مطالب نناقش يف كل مطلب مسألة من هذه املسا

  :إط اة: ا اول

من الرضوري قبل احلديث عن مرشوعية اإلطالة يف الصالة من عدمها ال بد 

لنا من معرفة ما كان عليه النبي صىل اهللا عليه وسلم من هدي، وقد صـح عنـه 

، والصحابة رضوان اهللا علـيهم نقلـوا )١()صلوا كام رأيتموين أصيل: (أنه قال

ــأدق التفاصــيل صــ الة النبــي صــىل اهللا عليــه وســلم يف الظهــر والعــرص لنــا ب

واملغرب والعشاء والفجر، فهذا أبـو سـعيد اخلـدري ريض اهللا عنـه حيـدث 

لقـد كانـت صـالة الظهـر تقـام فيـذهب الـذاهب إىل البقيـع فيقـيض : ( فيقول

حاجته ثم يتوضأ ثم يأيت ورسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم يف الركعـة األوىل 

                                                        

، )هـــ١٤٢٢(هللا البخـاري اجلعفـي،  رواه البخـاري، حممـد بــن إسـامعيل أبـو عبــدا-١

، كتاب أخبـار ٩صحيح البخاري، حتقيق حممد زهري بن نارص النارص، ط األوىل، مج

ــاب مــا جــاء يف إجــازة خــرب الواحــد الــصدوق يف األذان والــصالة والــصوم  اآلحــاد، ب

 )٩/٨٦(، دار طوق النجاة، ٧٢٤٦والفرائض واألحكام، حديث رقم 



 

)٩٤٢(  ال اا   ا إ   

، وأما العرص فعىل النصف من قـراءة صـالة الظهـر إذا طالـت، )١()مما يطوهلا

كنا نحزر قيـام : (، قال أبو سعيد اخلدري ريض اهللا عنه)٢(وبقدرها إذا قرصت

رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم يف الظهر والعرص فحزرنا قيامه يف الركعتني 

ألخـريني األوليني من الظهر قدر قراءة امل تنزيل الـسجدة وحزرنـا قيامـه يف ا

قدر النصف من ذلك، وحزرنا قيامه يف الـركعتني األوليـني مـن العـرص عـىل 

قدر قيامه يف األخريني من الظهر ويف األخريني من العرص عىل النصف مـن 

، أما صالة املغرب فالثابت عنه أنه صـىل هبـم بـاألعراف كـام أخـرب )٣()ذلك

صىل اهللا عليه وسـلم رأيت رسول اهللا : مروان بن احلكم أن زيد بن ثابت قال

 :قلت ما طوىل الطوليني قال: يقرأ يف املغرب بطوىل الطوليني قال

                                                        

، صحيح )ب،ت(اج أبو احلسن القشريي النيسابوري،  رواه مسلم، مسلم بن احلج-١

، كتـاب الـصالة، بـاب القـراءة يف الظهـر ٥مسلم، حتقيق حممد فؤاد عبـد البـاقي، مـج

 )١/٣٣٥(، دار إحياء الرتاث، بريوت، ٤٥٤والعرص، حديث رقم 

 ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن أيـوب بـن سـعد شـمس الـدين ابـن قـيم اجلوزيـة، -٢

، دار الرسـالة، ٥د املعاد يف هدي خري العباد، ط السابعة والعرشون، مـج، زا)م١٩٩٤(

 )١/٢٠٣(بريوت، 

، ٤٥٢ رواه مـسلم، كتـاب الــصالة، بـاب القـراءة يف الظهــر والعـرص، حـديث رقــم -٣

)١/٣٣٣( 



  

)٩٤٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

، وغريها من السور، )٢(، وربام قرأ بسورة الطور)١() األعراف واألخرى األنعام

سبح اسـم (، و)الشمس وضحاها(وأما صالة العشاء فقد وقت ملعاذ بسورة 

 النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم بــ ، وقـرأ)٣()والليـل إذا يغـشى(، و)ربك األعـىل

، وأما صالة الفجر فكان يطيلها أكثر من غريها فقـد ثبـت )٤()والتني والزيتون(

 .، وربام بأقل من ذلك)٥(عنه أنه صالها بسورة املؤمنون

إذا أم أحـدكم : (وهذه األحاديث يفهم منها مـراد قولـه صـىل اهللا عليـه وسـلم

كبـري، والـضعيف، واملـريض، فـإذا الناس، فليخفف، فإن فـيهم الـصغري، وال

، فاملراد بالتخفيف هو ما كان يفعلـه صـىل )٦()صىل وحده فليصل كيف شاء

اهللا عليه وسلم ولـيس مطلـق التخفيـف فإنـه أمـر نـسبي خيتلـف عليـه النـاس 

واملرجع يف ذلك ما كان عليه النبي صىل اهللا عليـه وسـلم، ويف ذلـك يقـول 

                                                        

 رواه أبو داود، أبواب تفريع استفتاح الصالة، باب قدر القراءة يف املغرب، حـديث -١

 حه األلباينصح) ١/٢١٥(، ٨١٢رقم 

ـــم -٢ ، ٧٦٥ رواه البخـــاري، كتـــاب األذان، بـــاب اجلهـــر يف املغـــرب، حـــديث رق

)١/١٥٣( 

 )١/٣٣٩(، ٤٦٥ رواه مسلم، كتاب الصالة، باب القراءة يف العشاء، حديث رقم -٣

 )١/٣٣٩(، ٤٦٤ رواه مسلم، كتاب الصالة، باب القراءة يف العشاء، حديث رقم -٤

 )١/٣٣٦(، ٤٥٥باب القراءة يف الصبح، حديث رقم،  رواه مسلم، كتاب الصالة، -٥

 متفق عليه، البخاري، كتاب األذان، باب ختفيف اإلمام يف القيـام، وإمتـام الركـوع -٦

ــم  ــديث رق ــسجود، ح ــة ) ١/١٤٢(، ٧٠٢وال ــر األئم ــاب أم ــصالة، ب ــاب ال ــسلم، كت م

 )١/٣٤١(، ٤٦٧بتخفيف الصالة يف متام، حديث رقم 



 

)٩٤٤(  ال اا   ا إ   

جع إىل ما فعله النبي صىل اهللا عليه وسلم فالتخفيف أمر نسبي ير: (ابن القيم

وواظب عليه، ال إىل شهوة املأمومني، فإنه مل يكن يأمرهم بأمر ثم خيالفـه، 

ــو  ــه ه ــذي فعل ــة، فال ــضعيف وذا احلاج ــري وال ــه الكب ــن ورائ ــم أن م ــد عل وق

التخفيــف الــذي أمــر بــه، فإنــه كــان يمكــن أن تكــون صــالته أطــول مــن ذلــك 

 بالنـسبة إىل أطـول منهـا، وهديـه الـذي كـان بأضعاف مضاعفة، فهـي خفيفـة

واظب عليه هو احلاكم عىل كل ما تنازع فيه املتنازعون، ويدل عليه ما رواه 

كـان رسـول اهللا صـىل اهللا : النسائي وغريه عن ابـن عمـر ريض اهللا عـنهام قـال

مـن ) الـصافات(فالقراءة بـ) الصافات(عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف، ويؤمنا بـ

 .)١()لذي كان يأمر هبن واهللا أعلمالتخفيف ا

تبني مما سبق أن اإلمام له احلق يف أن يطيل الصالة كام فعل النبي صىل اهللا 

عليه وسلم وكذلك له احلق يف ختفيفها، ولكن هذا احلـق قـد يـيسء اإلمـام 

 للمــأمومني ومــن ذلــك لــو أراد اإلمــام الراتــب يف ًااســتخدامه فيــسبب حرجــ

يف صالة املغرب بـاألعراف بحجـة أن النبـي صـىل السوق التجاري أن يقرأ 

اهللا عليــه وســلم فعلهــا، ألدى ذلــك إىل حــرج شــديد للنــاس ألن غالــب مــن 

يصيل يف هذا املكان من أهل احلاجة، وربام هبذا الفعل يفوت عىل النـاس 

حاجاهتم التي أتوا من أجلها، وكذلك األمر لو كان املسجد يف املستـشفى 

ته كام فعل النبي صىل اهللا عليه وسلم يف صـالة الظهـر وأراد اإلطالة يف صال

ــاء  ــرىض واألطب ــن امل ــاس م ــصالح الن ــل م ــك إىل تعطي ــا، ألدى ذل أو غريه

واملــراجعني، وكــذلك يف مــساجد املطــارات أو الطرقــات العامــة أو التــي 

                                                        

 )١/٢٠٧(د يف هدي خري العباد،  ابن القيم، زاد املعا-١



  

)٩٤٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

تكون عىل طريق السفر، فال يرشع يف هذه املساجد اإلطالة ولو فعلها اإلمام 

 استخدامه هلذا احلق، وقـد صـح عـن النبـي صـىل اهللا عليـه لكان متعسفا يف

إين ألقــوم يف الــصالة أريــد أن أطــول فيهــا، فأســمع بكــاء : (وســلم أنــه قــال

 . )١()الصبي، فأجتوز يف صاليت كراهية أن أشق عىل أمه

ووجه الداللة أن النبي صىل اهللا عليه وسلم مل يطل يف صالته من أجل أن ال 

ألمـاكن التـي ذكرناهـا مـن لطفـل، فاإلمـام الراتـب يف ا عىل أم اًايسبب حرج

 .باب أوىل

وجـزاء التعــسف يف هــذه احلالــة أن يمنـع اإلمــام مــن اإلطالــة يف الــصلوات 

ــام حيــق للمــأمومني تقــديم الــشكوى ملــدير  ــإن مل يمتنــع اإلم ــة، ف املكتوب

 عــىل ًااملـساجد بـأن يمنــع اإلمـام مــن اإلطالـة يف الــصالة ملـا يــسبب حرجـ

 .املصلني

  

  

  

  

                                                        

 رواه البخاري، كتاب األذان، باب من أخف الصالة عند بكاء الـصبي، حـديث رقـم -١

١/١٤٣(، ٧٠٧( 



 

)٩٤٦(  ال اا   ا إ   

ما ا :ا و  ا:  

 إلمام املسجد حتديد وقت إقامة الـصالة وانتظـاره حتـى ةمن احلقوق الثابت

: يأيت، ويدل عىل هذا ما جاء عند مسلم من حديث جـابر بـن سـمرة أنـه قـال

كــان بــالل يــؤذن إذا دحــضت، فــال يقــيم حتــى خيــرج النبــي صــىل اهللا عليــه (

: ، وكذلك ما جاء عن أنس أنه قـال)١()قام الصالة حني يراهوسلم، فإذا خرج أ

أقيمت الصالة ورسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم نجـي يف جانـب املـسجد، (

وينبغـي : (، يقـول ابـن القاسـم احلنـبيل)٢()فام قام إىل الصالة حتى نام القـوم

 للمؤذن أن ال يقيم حتى حيرض اإلمام ويـأذن لـه يف اإلقامـة نـص عليـه، وألن

ــام إال  ــال تق ــام إىل الــصالة، ف ــام، ألهنــا للقي ــر اإلم ــوط وقتهــا بنظ اإلقامــة من

 .)٣()فال تقوموا حتى تروين: بإشارته، فإن أقيمت بغري إشارة أجزأت لقوله

واإلمام الكاساين رمحه اهللا حينام رشع يف احلديث عن متى يقوم املـأموم 

حيـنام يـرشع يف يف الـصالة هـل عنـدما يقـول املـؤذن قـد قامـت الـصالة أو 

هذا إذا كـان اإلمـام يف املـسجد : (اإلقامة وما هو الرأي املختار عندهم قال

                                                        

 رواه مــسلم، كتــاب املــساجد ومواضــع الــصالة، بــاب متــى يقــوم النــاس للــصالة، -١

 )١/٤٢٣(، ٦٠٦حديث رقم 

ومل يأت اإلمام ينتظرونه قعـودا،  رواه أبو داود، كتاب الصالة، باب يف الصالة تقام -٢

وصححه األلباين، ورواه الرتمذي، أبواب اجلمعة، باب ) ١/١٤٩(، ٥٤٤حديث رقم 

 )١/٦٥١(، ٥١٨ما جاء يف الكالم بعد نزول اإلمام من املنرب، حديث رقم 

ــبيل النجــدي، -٣ ــمي احلن ــم العاص ــن قاس ــن حممــد ب ــرمحن ب ــد ال ــم، عب ــن القاس  اب

 )١/٤٤٦(، ٧املربع، ط األوىل، مج، حاشية الروض )هـ١٣٩٧(



  

)٩٤٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

فإن كان خارج املسجد ال يقومون ما مل حيرض لقـول النبـي صـىل اهللا عليـه 

 .)١()وسلم ال تقوموا يف الصف حتى تروين خرجت

حلق واخلالصة مما سبق أن لإلمام احلق يف حتديد وقت إقامة الصالة وله ا

أيضا يف التـأخر عـن إقامـة الـصالة، ولكـن ينبغـي إلمـام املـسجد أن يراعـي 

مصلحة أهـل املـسجد وظـروفهم يف وقـت اإلقامـة، فـإن كـان املـسجد يف 

األسواق التجارية أو ضمن األماكن العامة التي جيتمع الناس فيها بعد األذان 

ــأخري ــة ال الت ــل يف اإلقام ــام التعجي ــىل اإلم ــاملتعني ع ــارشة، ف ــان مب ، وإن ك

املــسجد يف منطقــة ســكنية تعــارف النــاس فيهــا عــىل تــأخري إقامــة الــصالة، 

فاملــرشوع يف حــق اإلمــام هــو التــأخري ال التعجيــل، وهــذا كلــه مبنــي عــىل 

مصلحة أهل املسجد ورفع احلرج عنهم، وقد ثبت عن النبي صىل اهللا عليـه 

ل املـسجد كـان خيـرج بعـد النـداء إىل املـسجد، فـإذا رأى أهـ: (وسلم أنـه

قليال جلس حتى يرى منهم مجاعة، ثم يصيل، وكان إذا خرج فرأى مجاعـة 

، وكل هذا كام أسلفنا مبنـي عـىل مـصلحة مجاعـة املـسجد، )٢()أقام الصالة

                                                        

ــاين احلنفــي، -١ ــد الكاس ــن أمح ــسعود ب ــن م ــر ب ــو بك ــدين، أب ــاين، عــالء ال  الكاس

، دار الكتــب العلميــة، ٧، بـدائع الــصنائع يف ترتيـب الــرشائع، ط الثانيــة، مـج)م١٩٨٦(

)١/٢٠٠( 

ِ رواه البيهقي، أمحد بن احلسني بن عـيل بـن موسـى اخلـرسوجردي اخلراسـاين، -٢ ْ َ ْ ُ

، السنن الكربى، حتقيق حممد عبـد القـادر عطـا، ط الثالثـة )م٢٠٠٣(أبو بكر البيهقي، 

، جامع أبواب صفة الصالة، باب اإلمام خيرج فـإن رأى اجلامعـة أقـام الـصالة، ١٠مج

، دار ٢٢٨٣وإال جلس حتى يرى منهم مجاعـة إذا كـان يف الوقـت سـعة، حـديث رقـم 



 

)٩٤٨(  ال اا   ا إ   

أما إذا تأخر اإلمام عن وقت اإلقامة يف مسجد األصل فيه التعجيل، أو تعجل 

ء عـىل أنـه األحـق يف يف اإلقامة يف مسجد األصل فيه التأخري، وكل ذلك بنا

إقامة الـصالة وال جيـوز اخلـروج عليـه يف هـذا احلـق، فهـو نـوع مـن أنـواع 

التعسف يف استعامل احلق بغري مراد الشارع، ولقد كان النبي صىل اهللا عليـه 

، إال أنـه تـرك ذلـك خـشية )١(وسلم يريد تأخري صالة العشاء إىل نـصف الليـل

 النـاس يف هـذا األمـر وعـدم ةمراعـااملشقة عىل الناس، فينبغي عـىل اإلمـام 

التــضييق علــيهم، فــإن مل يفعــل اإلمــام مــا هــو مــصلحة للنــاس وتعــسف يف 

استعامل احلق فلجامعة املسجد أن يرفعـوا أمـره إىل إدارة املـساجد حتـى 

 .يمتنع اإلمام، ويتحقق الصالح العام ألهل املسجد ويرتفع احلرج عنهم

                                                                                                                                        

ــة،  ــب العلمي ــاين) ٢/٣١(الكت ــححه األلب ــسلة وص ــر سل ــصحيحة، انظ ــسة ال  يف السل

، حـديث ٦األحاديث الصحيحة ويشء مـن فقههـا وفوائـدها، لأللبـاين، ط األوىل، مـج

 )٧/٦٦٨(، دار مكتبة املعارف، الرياض، ٣٢١٩رقم 

 رواه البخاري، كتاب مواقيت الصالة، باب النوم قبـل العـشاء ملـن غلـب، حـديث -١

 )١/١١٨(، ٥٧١رقم 



  

)٩٤٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ا ا :ا :  

الرشوع يف احلديث عن أوجه التعسف يف خطبة اجلمعة، البد لنـا أن وقبل 

نــشري ولــو بإجيــاز عــن الغــرض مــن خطبــة اجلمعــة ومهامهــا، فمــن مهامهــا 

الوصية بتقوى اهللا تعاىل واألمر بطاعته والزجر عـن معـصيته كـام كـان النبـي 

صىل اهللا عليه وسلم يويص بذلك، ومنها ترسيخ أصـول اإليـامن وتقويتـه يف 

لقلوب وتثبيت العقيدة الصحيحة بتالوة آيات من كتـاب اهللا وذكـر يشء مـن ا

املأثور عن النبي صىل اهللا عليـه وسـلم مـن البيـان، فقـد كـان صـىل اهللا عليـه 

عىل املنـرب، ومنهـا  الـدعوة إىل الـصالح ) ق(وسلم كثريا ما خيطب بسورة 

دل واحلــث عــىل واإلصـالح والتمــسك بـأمور الــرشيعة وإقامـة احلــق، والعـ

مراعـاة وحـدة هـذه األمــة والتحـذير ممـا يــضعفها، ونـرش الفـضائل، وترقيــق 

القلوب بالوعظ والتذكري املشتمل عىل التزهيد يف الدنيا والتذكري بـاملوت 

وأحوال الربزخ وأهـوال البعـث واحلـرش وعرصـات القيامـة وأحـوال النـاس 

هـي عـن املنكـر، ومنهـا فيها وذكر صفة اجلنة والنار، واألمر باملعروف والن

تثبيت معنى األخوة يف اإلسالم ووحدة أمته واحلث عىل حتقيق مقتـضياهتا 

 )١(والبعد عن كل ما من شأنه أن يثري الفتنة الطائفية أو هييج النزاعـات العرقيـة

: وغريها، يقول ابـن القـيم مبينـا هـدي النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم يف خطبـه

ــد اهللا( ــىل مح ــه ع ــدار خطب ــان م ــه وك ــاف كامل ــه وأوص ــه بآالئ ــاء علي  والثن

                                                        

، خطب اجلمعـة ومـسؤوليات )هـ١٤٢٥(س الدعوة واإلرشاد،  انظر اإلرشاد، جمل-١

، دار وزارة الـشئون اإلسـالمية واألوقـاف والـدعوة واإلرشـاد، اململكـة ١اخلطباء، مج

 )١/٦(العربية السعودية، 



 

)٩٥٠(  ال اا   ا إ   

وحمامده، وتعليم قواعد اإلسالم، وذكر اجلنة والنار واملعاد، واألمر بتقوى 

، وقـد )١()اهللا، وتبيني موارد غضبه ومواقع رضاه، فعىل هـذا كـان مـدار خطبـه

أرشدنا صىل اهللا عليه وسلم أن قرص خطبة الرجل وطول صـالته داللـة عـىل 

ل صـالة الرجـل، وقـرص خطبتـه، مئنـة مـن فقهـه، فـأطيلوا إن طـو: فقهه فقـال

 .)٢()الصالة، واقرصوا اخلطبة، وإن من البيان سحرا

ومع أن احلديث يرشدنا إىل التخفيف يف اخلطبة إال أن التخفيف أمر نسبي 

خيتلف من بلد إىل بلد ومن منطقة إىل منطقة، فام كان ختفيفـا يف بلـد فقـد 

ــر، وا ــد آخ ــة يف بل ــون إطال ــاف يك ــت وزارة األوق ــد وقت ــذلك، وق ــس ك لعك

الكويتية أن مدة خطبة اجلمعة عرشون دقيقة ال يزيد عليها اخلطيب بأي حال 

 .وإال تعرض للمساءلة واملحاسبة

ن دقيقـة يوبناء عىل هذا، فلو افرتضنا أن خطبة اجلمعة إذا مل تتجـاوز العـرش

 حـق ًسلم، فهـي إذافهي من التخفيف الذي أرشدنا إليه النبي صىل اهللا عليه و

ثابت لإلمام ما مل يؤدي إىل رضر أو حرج عـىل املـصلني، فيكـون متعـسفا 

 .يف استعامل حقه

ومن أبرز صور التعسف يف هذا الباب ما يتعلـق باملـساجد التـي تـصل فيهـا 

الصفوف خارج املساجد من كثرة املصلني، وقد يوافق هذا اليوم حر شديد 

مطار غزيرة ونحوها مما يسبب احلرج الشديد أو غبار كثري أو برد شديد أو أ

                                                        

 )١/١٨١( ابن القيم، زاد املعاد يف هدي خري العباد، -١

، ٨٦٩ديث رقـم  رواه مسلم، كتـاب اجلمعـة، بـاب ختفيـف الـصالة واخلطبـة، حـ-٢

)٢/٥٩٤( 



  

)٩٥١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 املصلني بحجة أن له ىعىل املصلني، فلو استمر اخلطيب يف خطبته مع أذ

احلق يف هذا األمر لكان متعسفا يف استعامل حقه، وللمـصلني أن ينـصحوه 

أن يقرص يف خطبته، فإن كف عن هذا وإال حيق للمصلني أن يقدموا شكوى 

 .فع احلرج والرضر عنهمإلدارة املساجد حتى يرت



 

)٩٥٢(  ال اا   ا إ   

اا ا :إدارة ا  ا :  

واملقـصد يف هـذا املطلـب مـا كـان مـن قبيـل التحـسينات ولـيس مـن بـاب 

ــة أو  ــات أو األرشط ــض الكتيب ــع بع ــل وض ــات، مث ــرضوريات أو احلاجي ال

 هو حق ثابت اشاشات عرض أو قاعات دراسية أو مكتبة للقراءة وغريها مم

م، ويراعي اإلمام يف هذا الباب مصلحة املصلحني وخلق بيئـة إجيابيـة لإلما

يف املسجد، ولكـن يـشرتط أن ال يـؤدي إىل فـوات مـصلحة أعظـم منهـا أو 

 .حدوث مفسدة أكرب

ويف احلقيقة أنه يندرج حتت هذا املطلب عدة صور قد تكون من التعـسف 

 املـصلني،  عـىل بعـضًا أو حرجـًايف استعامل احلق ألهنا قـد تـسبب رضر

 ومن هذه الصور،

 وضع جهاز يغلق اهلواتف النقالة أو يلغـي إشـارة اجلهـاز، وهـذا اجلهـاز -

وإن كان فيه مصلحة وهو عدم سامع اتصاالت اهلواتف بحيث يزعج اإلمـام 

 جانبيـة لـبعض ًاواملأمومني ويذهب بخشوعهم يف الـصالة إال أن لـه أرضار

ا ملا يؤدي إليه من مفسدة، فإن مل مرىض القلب، فيمنع اإلمام من وضعه نظر

يمتنع اإلمام بحجة املصلحة يف وضعه مع ثبوت مـا يـؤدي إليـه مـن مفـسدة 

 .لبعض املصلني، فهو من التعسف يف استعامل احلق فيمنع من ذلك

 الصورة الثانية وضع أجهزة مكربات صوتية داخل وخارج املسجد، وهي -

ــت فيهــا مــصالح عظيمــة إال أهنــا قــد  ــد بعــض وإن كان ــؤدي إىل حــرج عن ت

 عنـد سـامع األصـوات ًرااملصلني ممن لدهيم حساسية يف الـسمع أو أرضا

املرتفعة، وهذه الصورة وإن كانت نادرة إال أهنا قد حتـدث، فينبغـي لإلمـام 



  

)٩٥٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 بعض املصلني إذا أبلغوه بذلك فيخفف منهـا بقـدر احلاجـة، فـإن مل ةمراعا

 .سف يف استعامل حقهيمتنع اإلمام وواصل هذا األمر فهو قد تع

 الصورة الثالثة متعلقـة يف شـهر رمـضان، وهـي إقامـة إفطـار صـائم داخـل -

املسجد أي أهنم يتناولون اإلفطار داخل املسجد، وهذه الصورة وإن كانت 

 ًافيها مصلحة ويرتتب عليها األجر العظيم يف إفطـار الـصائم إال أن هلـا أثـار

طعام داخـل املـسجد، وربـام سـقط سلبية قد تنفر من املسجد مثل روائح ال

، فيمنـع اإلمـام مـن اآلثـاريشء من الطعام عىل سـجاد املـسجد وغريهـا مـن 

ذلك ويضع بعض السجاد خارج املسجد ويكون اإلفطار يف اخلارج وليس 

 التـي ذكرناهـا فهـو اآلثـاريف الداخل، فإن مل يفعل اإلمام وثبت حدوث هذه 

 . من ذلكمن باب التعسف يف استعامل احلق فيمنع



 

)٩٥٤(  ال اا   ا إ   

ا  

ّاحلمد هللا الذي وفقني الختيار هذا البحث ومن عيل بكرمه وعطفـه بإنجـازه 

ًوإخراجه هبذه الصورة فله الفضل سبحانه ال أحيص ثنـاء عليـه، ويف اخلتـام 

 : التي توصلت إليها يف هذا البحثاأحب أن أشري إىل مجلة من 

ف مأذون فيه رشعا بحـسب  أن التعسف هو مناقضة قصد الشارع يف ترص-

 .األصل

 أن كل معايري تطبيق النظرية تندرج حتت معيار عام هو استعامل احلق يف -

 .غري ما رشع له

ــىل - ــه حــرج ع ــد يكــون في ــه فق ــسوغا لفعل ــام يعتــرب م ــل حــق لإلم ــيس ك  ل

املأمومني أو رضر عليهم فيكـون متعـسفا يف اسـتعامل حقـه كـام يف إطالـة 

 .ماكن العامةالصالة يف األسواق واأل

  ....ات

ــ ــاحثني اأويص مجع ــن الب ــاب العمــل ةالكتابــب م ــسف يف ب ــة التع  يف نظري

 .املسجدي ألنه ال يوجد فيه بحث مستقل

 

 

 

 

 



  

)٩٥٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ادر واا  

ابن منظور،  حممـد بـن مكـرم بـن عـىل، أبـو الفـضل، مجـال الـدين ابـن  - ١

رب، ط الثالثـة، ، لـسان العـ)هـ١٤١٤(منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى، 

 ، دار صادر، بريوت١٥مج

ــو الفــيض،  - ٢ ــرزاق احلــسيني، أب ــن عبــد ال ّالزبيــدي، حممــد بــن حممــد ب ّ ّ

َّامللقب بمرتىض، الزبيدي، تاج العروس، جمموعة من املحققني، مـج ّ٤٠ ،

 دار اهلداية

، التعــسف يف اســتعامل احلــق يف )م٢٠١٣(الــدريني، فتحــي الــدريني،  - ٣

 ، مؤسسة الرسالة، دمشق١، مجالفقه اإلسالمي، ط الثالثة

شليبك، أمحد الـصويعي شـليبك، التعـسف يف اسـتعامل احلـق بقـصد  - ٤

اإلرضار بالغري أو لتحقيق مصلحة غري مرشوعة يف الرشيعة والقانون، جملة 

 الرشيعة والقانون،

ــرشيعة  - ٥ ــق يف ال ــتعامل احل ــسف يف اس ــاعي، التع ــة الرف ــاعي، مجيل الرف

 ٢٠ت، مجوالقانون، مؤته للبحوث والدراسا

الفيومي، أمحد بن حممد بن عـيل الفيـومي ثـم احلمـوي، أبـو العبـاس،  - ٦

ــري، )ب،ت( ــرشح الكب ــب ال ــري يف غري ــصباح املن ــج، امل ــة ٢م ، دار املكتب

 العلمية، بريوت

الفريوزآبادي، جمد الـدين أبـو طـاهر حممـد بـن يعقـوب الفريوزآبـادى،  - ٧

 مؤسـسة مكتـب حتقيـق الـرتاث يف: ، القاموس املحيط، حتقيـق)م٢٠٠٥(

 ، دار مؤسسة الرسالة، بريوت١الرسالة، ط الثامنة، مج



 

)٩٥٦(  ال اا   ا إ   

أحكـام اإلمامـة ) م١٩٨٧(املنيف، عبد املحـسن بـن حممـد املنيـف،  - ٨

 )١/٦٢(، رسالة ماجستري، ١واالئتامم يف الصالة، ط األوىل، مج

ابن عابدين، ابن عابدين، حممـد أمـني بـن عمـر بـن عبـد العزيـز عابـدين  - ٩

ــة، مــج)م١٩٩٢(الدمــشقي احلنفــي،  ــدين، ط الثاني ــن عاب ، دار ٦، حاشــية اب

 الفكر، بريوت

أبو داود، سليامن بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شـداد بـن عمـرو  -١٠

ْاألزدي السجستاين،  ، سنن أيب داود، حتقيـق شـعيب األرنـؤوط، )م٢٠٠٩(ِِّ

، كتاب الصالة، باب مـا جيـب عـىل ٧حممد كامل قره بليل، ط األوىل، مج

 ، دار الرسالة العاملية٥١٧ن تعاهد الوقت، حديث رقم املؤذن م

ْالرتمذي، حممد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي،  -١١ َ

، أبـواب ٦، سنن الرتمذي، حتقيق بـشار معـروف، مـج)م١٩٩٨(أبو عيسى، 

، ٢٠٧الصالة، باب ما جاء أن اإلمام ضامن، واملؤذن مـؤمتن، حـديث رقـم 

 ي، بريوتدار الغرب اإلسالم

البخـــاري، حممـــد بـــن إســـامعيل أبـــو عبـــداهللا البخـــاري اجلعفـــي،   -١٢

، صـحيح البخـاري، حتقيـق حممـد زهـري بـن نـارص النـارص، ط )هـ١٤٢٢(

، كتــاب أخبــار اآلحــاد، بــاب مــا جــاء يف إجــازة خــرب الواحــد ٩األوىل، مــج

الــصدوق يف األذان والــصالة والــصوم والفــرائض واألحكــام، حــديث رقــم 

 ر طوق النجاة، دا٧٢٤٦



  

)٩٥٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

، )ب،ت(مسلم، مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيـسابوري،  -١٣

، كتـاب الـصالة، بـاب ٥صحيح مسلم، حتقيق حممد فؤاد عبـد البـاقي، مـج

 ، دار إحياء الرتاث، بريوت٤٥٤القراءة يف الظهر والعرص، حديث رقم 

بـن قـيم ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد شـمس الـدين ا -١٤

، زاد املعاد يف هدي خري العباد، ط السابعة والعرشون، )م١٩٩٤(اجلوزية، 

 ، دار الرسالة، بريوت٥مج

ابــن القاســم، عبــد الــرمحن بــن حممــد بــن قاســم العاصــمي احلنــبيل  -١٥

 ٧، حاشية الروض املربع، ط األوىل، مج)هـ١٣٩٧(النجدي، 

أمحــد الكاســاين الكاســاين، عــالء الــدين، أبــو بكــر بــن مــسعود بــن  -١٦

، دار ٧، بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، ط الثانيـة، مـج)م١٩٨٦(احلنفي، 

 الكتب العلمية

ــرسوجردي  -١٧ ــى اخل ــن موس ــيل ب ــن ع ــسني ب ــن احل ــد ب ــي، أمح ِالبيهق ْ َ ْ ُ

، السنن الكربى، حتقيق حممد عبد )م٢٠٠٣(اخلراساين، أبو بكر البيهقي، 

بواب صفة الـصالة، بـاب اإلمـام خيـرج ، جامع أ١٠القادر عطا، ط الثالثة مج

فإن رأى اجلامعة أقام الصالة، وإال جلس حتى يرى منهم مجاعة إذا كان يف 

 ، دار الكتب العلمية٢٢٨٣الوقت سعة، حديث رقم 

سلـسلة األحاديـث الـصحيحة ، حممد نارص الـدين األلبـاين، األلباين -١٨

، دار مكتبـة ٣٢١٩، حديث رقـم ٦ط األوىل، مج، ويشء من فقهها وفوائدها

 املعارف، الرياض



 

)٩٥٨(  ال اا   ا إ   

ــاد،  -١٩ ــدعوة واإلرش ــس ال ــاد، جمل ـــ١٤٢٥(اإلرش ــة )ه ــب اجلمع ، خط

، دار وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة ١ومسؤوليات اخلطباء، مج

 واإلرشاد، اململكة العربية السعودية

   



  

)٩٥٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

  س ات

٩٢٩....................................................................................ا  

  ٩٣٢..................................................ل اا  ا :ا اول

  ٩٣٢...............................................: ا و ن: ا اول

  ٩٣٢........................................................: ا : اع اول

مع اا :ا ا :..................................................٩٣٣  

  ٩٣٤...........................................................: ا : اما

ما ا: ا مو ا ................................................٩٣٦  

  ٩٣٦...........................................: إ ا و ن: ا اول

  ٩٣٦.................................................................:ا : اع اول

مع اا: ا  حا:......................................................٩٣٧  

ما ا :ا  ا إ م:.............................................٩٣٩  

ا ا: ا ب إ   ا ٩٤١...........................ا  

  ٩٤١..............................................................:إط اة: ا اول

ما ا :ا و  ٩٤٦..................................................:ا  

ا ا :ا :............................................................٩٤٩  

اا ا :إدارة ا  ا :...........................................٩٥٢  

٩٥٤...................................................................................ا  

  ٩٥٤.................................................................................ات

ادر وا٩٥٥...........................................................................ا  

  ٩٥٩..........................................................................س ات

  


