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  لمسجد فوجد اإلمام في التراويحما حكم من دخل ا

  هو لم يصل العشاء في المذهب المالكي؟و 
  

  

لعشــاء ايصــل العشــاء، فعليه أن $يت بصــالة  وهو ملمن دخل املســجد فوجد اإلمام يف الرتاويح 
ان يدخل مع اإلمام بنية العشاء لعدم صحة صالة  وال جيزئه ،اإلمامأوال مث يدخل للرتاويح مع 

 ملســـاواةااملفرتض وراء املتنفل عند الســـادة املالكية ومن وافقهم ألن من شـــروط صـــحة االقتداء 
 .يف ذات الصالة وصفتها فال يصح ظهر خلف إمام يصلي العصر وال يصح فرض خلف نفل

د منه إذ ال يُطلب اخلروج إال ممن وج وال خيرجيصــــلي العشــــاء منفردا يف املســــجد  لمأموم أنول
 إذا شــــــرع اإلمام الراتب يف"الدســــــوقي:العالمة  قال ،آخريصــــــل فرضــــــا  وهو ملاإلمام يف فرض 

 " الرتاويح يف املسجد فلك أن تصلي العشاء احلاضرة أو الفوائت يف صلبه

ل اإلمام يصـــلي العشـــاء أو الرتاويح فال يدخل معه حىت يتيقن ومن دخل املســـجد ومل يعرف ه
أfا العشـــاء فإن دخل وهو شـــاك بطلت عليها حىت ولو تبني بعد ذلك أfا العشـــاء ألن الرتدد 

 .يبطل النية
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  اإلمساك قبل طلوع الفجر احتياطا

 

دعة منكرة بســـاعة أو عشـــر دقائق ليس ب وحنوها كربعاإلمســـاك قبل طلوع الفجر بثلث ســـاعة 
جرى بــه العمــل عنــد املتــأخرين من الســــــــــــــادة  وهو مــابـل هو أمر مشــــــــــــــروع لالحتيــاط للعبــادة 

 مث قام ملا ورد يف صـــجيح البخاري عن زيد بن vبت u قال: تســـحرt مع النيب ملسو هيلع هللا ىلص املالكية،
ففيه دليل ~نه صــلى هللا  "إىل الصــالة قلت كم كان بني األذان والســحور قال قدر مخســني آية

ســـــادة املالكية وقد حدد املتأخرون من ال .الفجرجزءا من الليل قبل أذان  وســـــلم أمســـــكعليه 
جاء يف حاشــية الطالب ابن محدون على شـرح ميارة الصــغري:" وقت و  ،ذلك بنحو ثلث سـاعة

بني  نالســالم يؤخر الســحور حبيث يكو  وكان عليهالســحور من نصــف الليل إىل طلوع الفجر 
مقدار ما يقرأ القارئ مخسني آية كما يف صحيح البخاري عن  وأذان الفجرفراغه من السحور 

  إلطالعبه ملسو هيلع هللا ىلص وإن أخذقال القســـــــــطالين: وهذا التقدير ال جيوز لعموم الناس  vبت.زيد بن 
   دين.اه.لااخلطأ يف أمر   عنوعصمته ملسو هيلع هللا ىلصهللا إ�ه على حقائق األمور 

لشيخ سيدي ا وأشار إليهاجلزء من الليل الذي اليؤكل فيه احتياطا بثلث ساعة  وقدر املتأخرون
 :عبد الرمحن بن عبد القادر الفاسي يف رجزه يف االسطرالب فقال

 وثُلث ساعة قُبيل الفجر *** ال أكل يف ذا القسم للتحري

  "يــــــــــــــــــــــــــــــــواسوقاله املذي جرى به بفاس *** عملنا ـــــــــهذا ال

 انتهى من حاشية ابن محدون

اط احتياط االحتي و� حبذا ،وما جرى به العمل يف البالد التونســـــــــــية االحتياط بعشـــــــــــر دقائق
 .هللا أعلمو ،للعبادة
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 صيام تارك الصالة
 

ام �رك الصالة صي واجلزم ~نيف مواقع التواصل القطع  وبعض العوامينتشـر عند جهلة الوعاظ 
 .ومنهجافقها  جهتني:هذا يكون من  والرد علىمردود عليه 

صيام �رك الصالة الذي تركها كسال و �اوt صحيح يسقط به الفرض على قول  فقها:ـ  1
اجلمهور الذين يقولون أن �رك الصالة مؤمن عاص و منهم السادة املالكية و محلوا األحاديث 

 عليه وزرو فمن صام منهم له صيامه  ،ة على تركها جحودا لوجو�االواردة يف كفر �رك الصال
 .أما الثواب من عدمه فهو مما ال يعلمه إال رب العاملني على كل حال ،ترك الصالة

أما حديث "ال صـــــــيام ملن ال  ،خري ممن تركهما معا وأخل �لصـــــــالةبواجب الصـــــــيام  ومن قام
 .صالة له " فكذب �طل ال أصل له

هذا املسلك من أقبح املسالك يف الوعظ حيث يظن هؤالء أfم بصنيعهم يدفعون  :منهجاـ  2 
�رك الصالة لاللتزام ~داءها لكن حيصل عكس مقصودهم حينما يرتك الصيام أيضا حينما 
خيربه هؤالء اجلهلة ~ن صيامه مردود عليه و ليس له فيه إال اجلوع و العطش (و قد حدث هذا 

 ).فعال
 أالو أن نتخري أحســــــن املناهج يف الدعوة إليها  وخطري ولكن عليناة أمر عظيم نعم ترك الصــــــال

 !ملنفرينإن منكم  وال تنفروا،بشروا  ،ة هللانُقنط الناس من رمح

 
 

 

 

 



 

8 

 

  حكم من أفطر ناسيا في نهار رمضان عند السادة المالكية
 

ضان أو شرب يف رم من أكل"قال االمام مالك: ،القضاءمن أفطر يف fار رمضان tسيا فعليه 
وقال ســـحنون  "ســـاهيا أو tســـيا أو ما كان من صـــيام واجب عليه، ان عليه قضـــاء يوم مكانه

أرأيت من أكل أو شـــــــرب أو جامع tســــــيا يف رمضـــــــان أعليه القضـــــــاء يف قول  القاســــــم:البن 
 ).مالك؟ قال نعم، وال كفارة عليه" (املدونة

ابن  قال اإلمام والشــــــــرب ولو ســــــــهوا،األكل لصــــــــيام تتناىف مع دليلهم على ذلك أن حقيقة او 
" فأما القضاء فالبد منه، ألن صورة الصوم قد عدمت وحقيقته �ألكل املوطأ:العريب يف شـرح 

قد ذهبت، والشــــــــــــــيء ال بقاء له مع ذهاب حقيقته، كاحلدث يبطل الطهارة ســــــــــــــهوا جاء أو 
 عمدا، وهذا األصل العظيم ال يرده ظاهر حمتمل التأويل." اهـ

 .كما يف كالم ابن العريب القياس على نواقض الطهارة فإfا تنقض عمدا أو سهوا  ليلهم أيضاود
، اســـــــــــــيمن الن وهو أعذرعليه القضـــــــــــــاء كذلك قياس األوىل على املريض، فإن املريض جيب و 

 .فكان القضاء من �ب أوىل للناسي
يف  عمر بن اخلطابكنا عند اســـــــــــتدلوا �ألثر الذي رواه مجاعة عن بشـــــــــــر بن قيس أنه قال"  و 

 " من أفطر فليقض فقال: الشمس،فأيت بسويق وطلعت  مغيمة،رمضان والسماء 
فأكل أو  وهو صــائممن نســي "قال  نه أأما احلديث الذي رواه أبو هريرة u عن الرســول ملسو هيلع هللا ىلص

 )."(متفق عليهفإمنا أطعمه هللا وسقاه  صومه،شرب فليتّم 
طر عن فإن من أف عمدا،ى صــــــــــيام النفل إذ النفل ال جيب قضــــــــــاؤه إال �لفطر فهو حممول عل

 .عذر كاملرض أو سهوا فال قضاء عليه يف النافلة خبالف الفرض فيجب فيه القضاء
احلرج وإسقاط و كون احلديث حمموال على الصيام الواجب فاملقصود منه نفي اإلمث   وعلى فرض

 .إسقاط القضاء املغلظة اليت جتب �لعمد ال الكفارة
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لذلك من أفطر  ،قاط القضاءوال دليل فيه على إس" فلحرمة الشهر صـومه فليتم« أما قوله ملسو هيلع هللا ىلص
 .وعليه القضاءtسيا يف fار رمضان جيب عليه اإلمساك بقية اليوم حلرمة الشهر 

ن ذ مإمنا ُأُ◌خ وإســـــــقاط القضـــــــاءفال يوجد دليل صـــــــريح يف احلديث على إســـــــقاط القضـــــــاء 
 .إليهصاروا ف والقياس الصحيحعند املالكية النظر  وقد خالفهاحديث أيب هريرة بداللة االلتزام 

 .ندهمعأما ما ورد يف أحاديث أخرى كما عند الدارقطين °سقاط القضاء فضعيف ال يصح 
  .للصيام وفيه االحتياطفاخلالصة أن مذهب املالكية له أدلته القوية 

 يزعم أنو خمالف للدليل  ويزعم أنهيـدعي املـالكيـة مث يســــــــــــــفـه قوهلم  فـالعجـب كـل العجـب ممن
 املسألة.حديث أيب هريرة u نص يف 

  

  

  ليلة النصف من شعبان

  

 :املالكية ومنهم السادة ،وصيام يومهااستحب مجهور العلماء قيام ليلة النصف 

قد ُرغَِّب يف صـــــــــيام و  ":يونس عن ابن قال اإلمام إبن أيب زيد القريواين املالكي يف النوادر نقال
ورغََّب يف صـــــيام  األعمال،يه ترفع ف وقيَل: غريه. يصـــــوُم فيه أكثَر من شـــــعبان، وكان النيب ملسو هيلع هللا ىلص

وقال العالمة احلطاب يف املواهب مســــــتدركا على خليل رمحه . " وقيام تلك الليلة نصــــــفِه،يوم 
 غيب يف صـــيامها أ�م أخر مل يذكرها املصـــنف منها vلث احملرمبقي من األ�م اليت ورد الرت "هللا:

 "والسابع والعشرون من رجب ونصف شعبان واخلامس والعشرون من ذي القعدة

ليلة النصـــف من شـــعبان  إذا كانت"قال: النيب ملسو هيلع هللا ىلص وغريه أندليل ذلك ما ورد عند ابن ماجة و 
 "فقوموا ليلها وصوموا fارها
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 هو ماو ضـــــعيفا فإنه يُعمل به يف فضـــــائل األعمال حيث أن له أصـــــال  وإن كان ديثوهذا احل
ضــــل هذه الليلة يف ف وما صــــحثبت عن النيب صــــلى هللا عليه من اســــتحباب العمل يف شــــعبان 

لقه إالّ فيغفر جلميع خ شـــــعبان،إّن ا¹ّ يطّلع ليلة الّنصـــــف من  :العظيمة: حيث قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص
 .بسند صحيح وابن حبانرواه ابن ماجة  ).مشاحنرك أو ملش

لي ومي للمؤمن،إذا كــان ليلــة النصــــــــــــــف من شــــــــــــــعبــان اطلع هللا إىل خلقــه فيغفر " :يف روايــةو 
 " ويدع أهل احلقد حبقدهم حىت يدعوه للكافرين،

 حولومنهم مكأهل الشــام  وقد كانعن مجع من الســلف إحياءهم هلذه الليلة املباركة  وقد ورد
 .على إحياءها كما ذكر ابن رجب يف اللطائف وحيثون الناس األوزاعي حييوfاو 

تربكون الليلة وكانوا ي وحييون هذهوذكر الفـاكهي يف "أخبـار مكـة" أن اهـل مكـة كانوا جيتمعون 
 .فيها بسقي ماء زمزم ملرضاهم

ولت فيها القبلة من يت حتوأfا الليلة ال ،أfا الليلة اليت ترفع فيها أعمال الســــــــنة إىل هللا وقد ورد
وقال العالمة ابن احلاج يف املدخل:"وال شـــك أfا ليلة مباركة  ،بيت املقدس إىل املســـجد احلرام

 ).4عظيمة القدر عند هللا تعاىل قال هللا تعاىل: {فيها يفرق كل أمر حكيم} [الدخان: 

املشــــــــــــــهور ، قولنير على وقد اختلف العلماء رمحة هللا عليهم هل هي هذه الليلة، أو ليلة القد
يم وخري ة القدر فلها فضــــــــــــــل عظو�جلملة فهذه الليلة، وإن مل تكن ليل ،منهمـا أfـا ليلة القدر

ال وهم متأهبون ويشــــمرون هلا قبل إتياfا فما Ãتيهم إ يعظموfا- Â-وكان الســــلف  ،جســـيم
و ر على مــا تقــدم ذكره هــذا هللقــائهــا والقيــام حبرمتهــا على مــا قــد علم من احرتامهم للشــــــــــــــعــائ

 .التعظيم الشرعي هلذه الليلة"انتهى
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 يف األم: قال اإلمام الشافعي u ،وورد عن بعض السـلف أن الدعاء يف هذه الليلة مسـتجاب
"وبلغنا أنه كان يقال: إن الدعاء يســــــــــتجاب يف مخس ليال يف ليلة اجلمعة، وليلة األضــــــــــحى، 

 "من رجب، وليلة النصف من شعبان وليلة الفطر، وأول ليلة

"  عند الســـــــادة املالكية رســـــــالة بعنوان ومن ذلكوقد خص هذه الليلة بعض العلماء �لتأليف 
هللا تعاىل و ،سنهوري رمحه هللافضائل ليلة النصف من شعبان " للعالمة ال والبيان عنالكشـف 

 .أعلم

هذا  ي ليلة النصـــف من شـــعبانأي بعد مغيب مشس يوم غد اخلميس) ه(ليلة اجلمعة  تذكير:
العام ويكون اليوم الذي يســــــــــــــتحب فيه الصــــــــــــــيام هو يوم اجلمعة وال ~س يف مذهب املالكية 
بصــــــــيام اجلمعة منفردا وحىت من قال بكراهة إفراده �لصــــــــيام فإنه تســــــــقط عنده يف هذه احلالة 

  .ملوافقته ليوم صوم مستحب

 

  االحتكار في مذهب السادة المالكية

 

 ": "االحتكار: هو االدخار للمبيع، وطلب الربح بتقلب األسواقمام الباجي بقولهعرفه اإل

:"ما ملك بعوض ذهب، أو فضـة، حمبوساً الرتفاع وعرفه الرصـاع في شـرح حدود ابن عرفة
وقد ذهب الســــادة املالكية مع اجلمهور إىل حرمة االحتكار واســــتدلو لقوهلم بعدة  "ســــوق مثنه

 : قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص هللا:اإلمام مسـلم يف صـحيحه عن معمر بن عبد أحاديث أقواها ما رواه 
 ."من احتكر فهو خاطئ"
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"قال أهل اللغة: اخلاطئ �هلمز: هو العاصي اآلمث،  مسلم:قال اإلمام النووي يف شرح صحيح 
 ."وهذا احلديث صريح يف حترمي االحتكار

 :تنتفي احلرمة أحدهاانتفى  واشرتط السادة املالكية أربعة شروط إن

غلة   فمن ادخرأن يكون احملتكر اشــــــــرتى البضــــــــاعة احملتكرة بعوض مايل الشــــــرط األول:1-
 .أرضه فليس مبحتكر

  .أن يشرتيها زمن الغالء فإن اشرتاها زمن الرخص فحبسها فليس مبحتكر الثاني:الشرط 2-

 .ات لعياله فال احتكار فيهأن يدخرها بنية التجارة فإن ادخرها كقو  الشرط الثالث:3-

ان يكون يف احتكارها إضــــــرارا �لناس فإن مل يكن فيه ضــــــرر فال حرمة و  الرابع:الشــــرط 4-
هذا هو مشـــــــــــــهور املذهب كما نص ابن القاســـــــــــــم يف املدونة خالفا ملطرف وابن املاجشـــــــــــــون 

جود و عدم احلرمة عند عدم  مالك:القائالن حبرمة االحتكار مطلقا. ويف رواية ألشــــــــــــــهب عن 
 .الضرر إال القمح والشعري فيحرم فيهما االحتكار مطلقا

ومل يشــــرتط الســــادة املالكية يف البضــــاعة احملتكرة أن تكون طعاما (قو�) بل جيري االحتكار يف  
 .كل سلعة يضر حبسها على الناس كاللباس وغري ذلك مما حيتاجه الناس

احلكرة يف كل شـــــــيء يف الســـــــوق، من "مسعت مالكاً يقول:  القاســـــــم:جاء يف املدونة عن ابن 
 "انتهى�لسوق.الطعام، والكتاب، والزيت، ومجيع األشياء، والصوف، وكل ما يضر 
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 من األخطاء المبطلة للصالة

  

فهو  هترك حتريك اللســــــــــان يف القراءة الســــــــــرية ألنه من أتى �لقراءة يف قلبه دون حتريك لســــــــــان
 .فاقااتل يبطل الصالة إذا كان يف الفاحتة وهذا الفع م،متفكر ال قارئ ففعله كالعد

فاحتة) أي قراء�ا (حبركة وخامســــها (" قال الشـــيخ خليل يف املختصـــر ممزوجا مع الشـــرح الكبري
 "لسان على إمام وفذ

"زاد يف شـــــــرح املدونة فمن قرأ يف قلبه يف الصـــــــالة فكالعدم ولذلك جيوز احلطاب:قال الشــــــيخ 
 عرفة: ومسع ســـــحنون ابن القاســـــم حتريك لســـــان املســـــر فقط للجنب أن يقرأ يف قلبه وقال ابن

جيزئــه وأحــب إمســاع نفســــــــــــــه. ابن رشــــــــــــــد وجهره إمســاع غريه، وأحــب فوق ذلــك انتهى. وقــال 
األقفهســــــي يف شــــــرح الرســــــالة اعلم أن أدىن الســــــر أن حيرك لســــــانه �لقراءة وأعاله أن يســــــمع 

 نفسه". انتهى كالمه

tاملؤكدة وجيري عليه  فيكون �ركا للسنة ،السورة وتركه يفحتة أنه أتى �لتحريك �لفا ولو تصور
يك فينبغي للمصلي أن ينتبه هلذا األمر وحيرص على حتر  ،اخلالف فيمن تركها عامدا أو جاهال

لسـانه يف القراءة السرية لتصح صالته سواء أمسع نفسه أو مل يسمع وإمساع النفس أوىل وأفضل 
 .خروجا من اخلالف
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  ي احتساب زكاة الذهب المخلوطفائدة ف

 

أما الذهب املخلوط )، 24هـذا يف الـذهب اخلالص (عيار ، غ84نصــــــــــــــاب زكـاة الـذهـب = 
 :اآليتكبغريه كالنحاس فإمنا يعترب النصاب مبا فيه من ذهب خالص ويتم احتسابه  

 24وتقســـم الناتج على  (9أو  14أو  18أو  21تضـــرب وزن الذهب املخلوط يف العيار (
فيكون الناتج هو وزن الذهب اخلالص فإن كان يســـــاوي أو أكرب  )24لذهب *العيار/ وزن ا(

 % .2٫5غ ففيه الزكاة وهو ربع العشر  84من 

  :غ120يزن  18امرأة متلك ذهبا عيار  :مثال

غ إذن ففيها الزكاة وحتســـــــب من جمموع الذهب  84 <غ  90 = 24 / (18 * 120)
  .اخلالص

هذه هي قيمة الزكاة �لذهب اخلالص أو ما يساوي مثنها  غ 2.25 = 5 ,2* (100/ 90)
  .�حتساب السعر يف السوق يوم وجوب الزكاة

 .غ150يزن  9با عيار مرأة متلك ذها :2مثال 

 .غ فال زكاة فيه 84 > 56,25= 24/ (9 * 150)

وهكـذا يقـال فيم كـان عنده ذهبا من أعرية خمتلفة فإنه حيتســــــــــــــب كمية الذهب اخلاص يف كل 
 .يار مث جيمعها كلها فإن بلغت نصا� اخرج عنها الزكاةع

 9غ عيار  100و 18غ عيار  80و 21غ عيار  30ميلك كمية من الذهب منه  مثال:

 .غ ذهب خالص 26.25=  24)/21*30( : 21عيار -
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 .غ ذهب خالص 60= 24) /18* 80: (18عيار -

 .ذهب خالص 37٫5=  24) / 9*100: (9عيار -

غ  84<غ ذهــب خــالص  123,75=37,5+60+ 26٫25: الصجمموع الــذهــب اخلــ
 .إذن جتب فيه الزكاة

 .غ ذهب خالص هي قيمة الزكاة 3.1 =2.5* (75/100 ,123)

 .احلولوهذا كله يف الذهب املعد لالدخار بشرط حوالن 

 .أما الذهب املعد لالستعمال والزينة فال زكاة فيه عند السادة املالكية ومجاهري العلماء

ناه يف الذهب يقال يف الفضـــــــة فنصـــــــاب الزكاة فيها إمنا �عتبار الفضـــــــة اخلالصـــــــة (عيار وما قل
 .) فنحتسب النصاب يف الفضة املخلوطة كما قدمنا يف الذهب999

 وهللا تعاىل أعلم

 

  السنن الرواتب عند السادة المالكية

 

ومل حيدد  ،عدهاب أو وتكون قبلهاالســـــــــنن الرواتب هي النوافل اليت تتبع الصـــــــــلوات املفروضـــــــــة 
لعصــــر صــــالة ا وبعدها، وقبلقبل صــــالة الظهر  وتكون عندهمالســــادة املالكية هلا عددا حمددا 

وال يوجد ندب مؤكد قبل العشاء  ٫وبعد املغرب وحكمها يف كل ذلك اfا مندوبة ند� مؤكدا ٫
 .بةرغي والركعتان قبلهوال ندب مؤكد قبل الفجر  ٫وال يوجد بعده إال الشفع والوتر 

 "ندب نفل وÃكد بعد مغرب كظهر وقبلها كعصر بال حد:"قال سيدي خليل
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بال حد قال الشـــــــــــيخ الدردير: " ،وأقله ركعتان يف اجلميع وأكمله أربعة إال بعد املغرب فســـــــــــتة
يتوقف عليـه النـدب حبيــث لو نقص عنـه أو زاد فـات أصــــــــــــــل النــدب، بــل $يت بركعتني و~ربع 

من أربع قبل الظهر وأربع بعدها وأربع قبل العصــــــر وســــــت  وبســــــت، وإن كان األكمل ما ورد
 بعد املغرب. انتهى

 

 

  ؟هل يصح للجنب أن يقرأ أذكار النوم إذا أخر الغسل إلى الصبح

 

نعم يصح للجنب أن يقرأ أذكار النوم وغريها كاالستيقاظ وأذكار الصباح واملساء إذ ال يشرتط 
يف كـــل احوالـــه فيجوز للجنـــب أن يقرأ األذكـــار ولو  يف ذكر هللا الطهـــارة بـــل املؤمن يـــذكر هللا

ك ال على الترب ص واملعوذتني على ســــــــبيل التعوذ و اشــــــــتملت على قرآن كآية الكرســــــــي واإلخال
وانع قال سيدي خليل عند ذكر م ،اجلنب ممنوع من تالوة القرآن حىت يغتسل إذ ،التالوةجهة 

 "والقراءة إال كآية لتعوذ وحنوهاجلنابة "

و) تزيد مبنعها (القراءة) حبركة لسان إال حلائض كما $يت (إال كآية) ( :الكبيرلشرح قال في ا
أي إال اآلية وحنوها (لتعوذ) ومراده اليســــــــري الذي الشــــــــأن أن يتعوذ به فيشــــــــمل آية الكرســــــــي 

 واإلخالص واملعوذتني (وحنوه) أي حنو التعوذ كرقيا، واستدالل على حكم" انتهى

"قـال مـالـك: وال يقرأ اجلنـب القرآن إال اآليـة واآليتني عنـد أخذ :نسيو جـاء في الجـامع البن 
 مضجعه أو يتعوذ الرتياع وحنوه ال على جهة التالوة."انتهى
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مع العلم أنه يندب له الوضـــــــــوء قبل النوم إن  ٫فال ~س للجنب أن يذكر ربه ســـــــــبحانه وتعاىل 
 .هارتنينام على طهارة من الطأراد Ãخري الغسل بعد استيقاظه ويكره له ترك الوضوء لكي ي

 

 

  ما حكم إطالة اإلمام للركوع إذا أحس بداخل للمسجد؟

 

يكره عند الســادة املالكية يف مشــهور املذهب إطالة الركوع حىت يُدرك الداخل للمســجد الركعة 
 "يطال ركوع لداخل وال" خليل:قال سيدي  ل،ألن حق من خلفه أعظم من حق الداخ

  :أربعا الكراهة واستثنوا من

  .بركته ىعامل أو صاحل تُرج .1
 .ظامل ُخيشى بطشه وعقوبته .2
  .جاهل يعتد مبا فعل وال يقف إلمتام الركعة اليت فاتته .3
 .خريةأن يكون يف الركعة األ .4

 .�النتظارفال ~س يف هذه احلاالت 

 :فقالوقد نظمها أحد املشايخ 

 داـــــــــــــــــــلظامل ختاف منه االعت***تطل ركنا لداخل عدا  وال

 أو صاحل أو جاهل أو كنت يف *** أخرية كذلك الفذ اقتدا
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قوله "كذلك الفذ اقتدا" معناه أن من يصـــــــــلي منفردا ومسع صـــــــــوت داخل قد يقتدي به فإن و 
وخالف اإلمام ســحنون القول �لكراهة وأجاز االنتظار مطلقا  ،ســبقحكمه حكم اإلمام فيما 

 .واختاره القاضي عياض

 

  قه من كالم السادة المالكيةفقه الف

 

ذهب الســادة املالكية يف مشــهور املذهب أن اإلقامة قبل الصــالة ســنة ال تبطل الصــالة برتكها 
 .هللاولكن ُروي عن اإلمام أن من ترك اإلقامة يستغفر ، ولو عمدا وإن كان العامد مسيئا

إلقامة جهال حىت أحرم ومن ترك ا مالك:"ومن اæموعة قال ابن القاسم عن :النوادرجاء في 
ولكن اســتشــكلوا هنا عن  "فال يقطع ولو أنه بعد ما أحرم أقام وصــلى فقد أســاء وليســتغفر هللا

 أجاب عن هذا االستشكال اإلمام القرايف يف الفروق فقال يف ، وجه االستغفار يف ترك السنة

الســــتغفار من اعدة االفرق الثاين والتســــعون بني قاعدة االســــتغفار من الذنوب احملرمات وبني ق
اعلم أن االســـتغفار طلب املغفرة وهذا إمنا حيســـن من أســـباب العقو�ت كرتك " :ترك املندو�ت

ــــات وفعــــل احملرمــــات ؛ ألfــــا هي اليت فيهــــا العقو�ت ، أمــــا املكروهــــات واملنــــدو�ت  الواجب
اهر ال ظ واملباحات فال حيســـــــــــن االســـــــــــتغفار فيها لعدم العقو�ت يف فعلها وتركها ، وهذا أمر

خفاء فيه غري أنه وقع ملالك رمحه هللا فيمن ترك اإلقامة أنه يســــــــــتغفر هللا تعاىل ووقع له أيضــــــــــا 
ذلك يف غري اإلقامة من املندو�ت ، وقد ســــــــــــبق اجلالب والتهذيب على نقل ذلك عنه ووجه 

 :ذلك أن هللا تعاىل يعاقب على الذنب ~حد ثالثة أشياء
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  ك.ها، وهذا هو األمر الغالب يف ذلغري املؤملات كالنار و  أحدها:1-

تيســـــري املعصـــــية يف شـــــيء آخر، فيجتمع على العاصـــــي عقوبتان، األوىل والثانية،   :وثانيها2-
فجعل العســرى  }وأما من خبل واســتغىن * وكذب �حلســىن * فســنيســره للعســرىكقوله تعاىل {

 .مسببة عن املعاصي املتقدمة

رض بغري سأصرف عن آ�يت الذين يتكربون يف األاىل {: تفويت الطاعات لقوله تعوثالثها3-
}  يفلح الظاملونال إنه {:تعاىل وقوله  } ،وهللا ال يهدي القوم الفاســقني} وقوله تعاىل {احلق

وحنو ذلك من اآل�ت الدالة على ســــلب الفالح واخلري بســــبب األوصــــاف املذمومة املذكورة  ،
قامة أو غريها من املندو�ت دل هذا احلرمان فإذا نســــــــــي اإلنســــــــــان اإل(*) ...يف تلك اآل�ت

يكم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيدعلى أنه مسبب عن معاص سابقة لقوله تعاىل { 
} وفوات الطاعة مصـــــيبتها أعظم املصـــــائب فإن كلمات األذان طيبة مشـــــتملة ويعفو عن كثري 

من إصــــــــــــابة  ا من الدنيا وما فيهاعلى الثناء على هللا تعاىل وتوجب لقائلها ثوا� ســــــــــــرمد� خري 
شــــوكة أو غم يغمه يف فلس يذهب له ، وإذا كان ترك الطاعات مســــببا عن املعاصــــي املتقدمة 
فحينئذ إذا رأى املكلف ذلك ســـأل املغفرة من تلك املعاصـــي املتقدمة حىت ال يتكرر عليه مثل 

ملندو�ت ، وكذلك بقية ا تلك املصــــــــيبة ، فاالســــــــتغفار عند ترك اإلقامة ألجل غريها ال أنه هلا
إذا فاتت يتعني على اإلنسان االستغفار ألجل ما دل عليه الرتك من ذنوب سالفة ألجل هذه 
الرتوك فهذا هو وجه أمر مالك رمحه هللا تعاىل �الســـــــــــتغفار يف ترك املندو�ت ال أنه يعتقد أن 

  .االستغفار من ترك املندو�ت" انتهى كالمه

من كالم اإلمــام القرايف لالختصـــــــــــــــار ميكن االطالع عليــه يف الفرق حــذفــت هنــا مقطعــا  (*) 
 !رضي هللا عن سادتنا ما أفقههم ،الثاين والتسعني
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  حكم سجود الشكر عند السادة المالكية

 

الصالة  خبالف، ُيكره سجود الشكر الذي $يت به اإلنسان عند مساعه بشارة أو حصول مسرة
قال ابن " وأصـــــــله يف املدونة:  "وُكره ســـــــجود شـــــــكر"يل:خلقال يف خمتصـــــــر ، هلا فهي مندوبة

 "القاسم وسألت مالكا عن سجود الشكر يبشر الرجل ببشارة فيخر ساجدا؟ فكره ذلك

 ،مشـــروعيته  يفو فعلي عن الرســـول ملسو هيلع هللا ىلصأبىن املالكية على مذهبهم على عدم ورود دليل قويل و 
ابن  لكذموجبه يف زماfم وقد فصــــــل يف  نقل ذلك عن الصــــــحابة رغم حصــــــول وكذلك عدم

مســـألة قال: وســــئل (أي مالك) عن " :رشـــدفقد جاء يف مســـائل ابن ، رشـــد أحســـن تفصـــيل
الرجل $تيه األمر حيبه فيســــجد ê شــــكرا، فقال ال يفعل، ليس مما مضــــى من أمر الناس، قيل 

ُ َعْنُه فيما يذكرون ســـــجد يوم ال َي ا¹َّ ، أفســـــمعت يمامة شـــــكرا هللاله إن أ� بكر الصـــــديق َرضـــــِ
ذلك؟ قال ما مسعت ذلك، وأt أرى أن قد كذبوا على أيب بكر، وهذا من الضــالل أن يســمع 
املرء الشــــيء فيقول هذا شــــيء مل نســــمع له خالفا، فقيل له إمنا نســــألك لنعلم رأيك فنرد ذلك 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ا به، فقال ìتيك بشـيء آخر أيضا مل نسمعه مين، قد فتح على رسول هللا َصلَّى َّ¹
وعلى املســلمني بعده، أفســمعت أن أحدا منهم فعل مثل هذا، إذا جاءك مثل هذا مما قد كان 

ال يســــمع عنهم فيه شــــيء فعليك بذلك، فإنه لو كان لذكر ألنه  يف الناس وجرى على أيديهم
ع، إذا جاءك من أمر الناس الذي قد كان فيهم، فهل مسعت أن أحدا منهم ســــجد؟ فهذا إمجا 

 .أمر ال تعرفه فدعه
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ُ عن ســـــــجود الشـــــــكر يف هذه الرواية مثل ما له يف  قال محمد بن رشـــــد: fى مالك َرِمحَُه ا¹َّ
املدونة من كراهة ذلك، والوجه يف ذلك أنه مل يره مما شـــرع يف الدين فرضـــا وال نفال، إذ مل $مر 

َالُم وال فعله، وال أمج ع ال تثبت إال ع املســلمون على اختيار فعله، والشــرائبذلك النيب َعَلْيِه الســَّ
لََّم مل يفعل ذلك وال  ُ َعَلْيِه َوســـــَ لَّى ا¹َّ من أحد هذه الوجوه، واســـــتدالله على أن رســـــول هللا صـــــَ
املســــلمون بعده ~ن ذلك لو كان لنقل، صـــــحيح إذ ال يصـــــح أن تتوفر دواعي املســـــلمني على 

اط أمروا �لتبليغ وهذا أيضا من األصول، وعليه $يت إسقترك نقل شريعة من شرائع الدين وقد 
لََّم (فيما  ُ َعَلْيِه َوســـــَ لَّى ا¹َّ الزكاة من اخلضـــــر والبقول مع وجوب الزكاة فيها بعموم قول النيب صـــــَ
ســقت الســماء والعيون والبعل العشــر، وفيما ســقي �لنضــح نصــف العشــر) ألt أنزلنا ترك نقل 

لَّى ا¹َُّ  لََّم الزكاة منها كالســـــنة القائمة يف أن ال زكاة فيها، وكذلك نأخذ النيب صـــــَ نزل  َعَلْيِه َوســـــَ
لََّم يف الشـــكر كالســـنة القائمة يف أن ال ســـجود  ُ َعَلْيِه َوســـَ لَّى ا¹َّ ترك نقل الســـجود عن النيب صـــَ

ص قفيها، وقد أ�ح الســجود فيها الشــافعي ودمحم بن احلســن، واحتج هلما من نصــر قوهلما مبا 
َالُم بقوله (َوَخرَّ رَاِكًعا َوَأtََب) (ص  ) وهذا ال 24هللا تعاىل علينا من ســـــــــجود داود َعَلْيِه الســـــــــَّ

دليل فيه إذ ليسـت سـجدة شـكر، وإمنا هي سـجدة توبة، وال يصح قياس سجدة الشكر على 
عنا ر ســجدة التوبة إال بعد التســليم إل�حة ســجدة التوبة، وحنن ال نســلم ذلك، بل نقول إن شــ

خمالف لشــــرع داود يف إ�حة الســــجدة عند التوبة من الذنب مبثل الدليل الذي اســــتدللنا به يف 
 .املنع من سجود الشكر، و�ê التوفيق" انتهى كالم ابن رشد

؛ " ومن ذلك ســــجود الشــــكر إن فرضــــنا ثبوته عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص :الموافقاتوقال الشـــاطبي في 
م ينقل مع كثرة البشـــــــــائر اليت توالت عليه، والنعم اليت أفرغت عليه إفراغا؛ فل فإنه مل يداوم عليه

عنه مواظبة على ذلك، وال جاء عن عامة الصــــــــــــحابة منه شــــــــــــيء إال يف الندرة مثل كعب بن 
 "مالك؛ إذ نزلت توبته فكان العمل على وفقه تركا للعمل على وفق العامة منهم

 .ل ضعيفهو قو واز كما حكى ابن القصار ونقله املازري و مام اجليف غري املشهور نُقل عن اإلو 
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  مسائل في صالة الوتر على مذهب السادة المالكية

 

الة لعشـــــاء فال يصـــــح قبل صـــــأول وقته بعد مغيب الشـــــفق بعد صـــــالة او  ،الوتر ســـــنة مؤكدة-
ســباب ألعشــاء مجع تقدمي مع املغرب ألحد ال يصــح قبل مغيب الشــفق فإن مجعت او  ،العشــاء

 .آخر وقته املختار إىل طلوع الفجرو  ،مع فيؤخر الوتر إىل بعد مغيب الشفقاجل

وقته الضـــــروري من طلوع الفجر إىل الفراغ من صـــــالة الصـــــبح فمن تذكر الوتر يف الصـــــبح و  -
ل قيل ال يقطع املأموم بو مأموما أو فذا إن اتسع الوقت و قطع على املشـهور سواء كان إماما أ

 .من مساجينه مث يوتر و يعيد الصبح يف الوقت يتمادى مع اإلمام فيكون

نسي صالة العشاء قبله فإنه يصلي العشاء مث يعيد الوتر إن أدرك وقت الوتر ومن صلى الوتر و 
 .املختار أو الضروري فإن خرج وقته مجلة ال يعيده

من أوتر قبل أن يصــــــلي العشــــــاء اآلخرة tســــــيا فليصــــــل العشــــــاء ": قال مالك جاء يف املدونة
 "انتهىخرة وليوتراآل

 .الوتر ركعة واحدة و يستحب أن يصلي شفعا قبله فإن اكتفى �لوتر صح مع الكراهةو -

ملعوذتني ابســبح اســم ربك األعلى" و"الكافرون" يف الشــفع و�إلخالص و "القراءة  يســتحبو -
 .يف ركعة الوتر

 .يقوم فيقدمه أاليستحب Ãخريه إىل آخر الليل إال من خيشى و 

 وتران يف المث أراد أن يصـلي قيام الليل فليصــل مثىن مثىن و ال يعيد الوتر حلديث " من أوترو -
 "ليلة
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لوتر ولو مل التنفل بعد ا وجاز(قوله قال العالمة الدســــــوقي يف حاشــــــيته على الشــــــرح الكبري: " 
 وتران ال(يتقـدم لـه نوم،) أي وال يعيـد الوتر بعـد ذلـك النفـل تقدمياً للنهي املأخوذ من حديث 

 ). آخر صالتكم من الليل وتراً  (اجعلواعلى األمر يف حديث  ليلة)يف 

 

  من ُحسن فقه الُمَصلي

 

إذا وقع يف الصــــالة خطأ أو نقص يوجب ســــجود الســــهو ، ترقيع الصــــالة أوىل إبطاهلا وإعاد�ا
 .فإنه جيب مواصلتها واإلتيان بسجود السهو ال إبطاهلا �لكلية وإعاد�ا

ال جيوز إبطال الصـــــالة اليت حصـــــل فيها موجب ": في بلغة الســــالك قال العالمة الصــــاوي
 ا للعملوإعاد�الســـــجود وال إعاد�ا بعد الكمال وقول الذخرية ترقيع الصـــــالة أوىل من إبطاهلا 

 ." فيها على الوجوب ومحلوا األولوية

عرض فيهــا  ا: "التقرب إىل هللا �لصــــــــــــــالة املرقعــة اæبورة إذقــال العالمــة القرافي في الــذخيرة
الشـــــك أوىل من اإلعراض عن ترقيعها والشـــــروع يف غريها، واالقتصـــــار عليها أيضـــــا بعد الرتقيع 

 أوىل من إعاد�ا، فإنه منهاجه ملسو هيلع هللا ىلص ومنهاج أصحابه والسلف الصاحل بعدهم." انتهى
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  فتاوى مالكية في مشروعية الذكر الجماعي 

  ح الوجهوالدعاء وجواز رفع اليدين ومس

 بهما عقب الصلوات المكتوبة 

  

 :)283إىل ص  280جاء يف املعيار املعرب للونشريسي املالكي (من ص

وســـئل ابن عرفة من مدينة ســـال عن إمام الصـــالة إذا فرغ منها هل يدعو ويؤمن املأمون أم 1-
 يف ال؟ فإنه قد اســـــــــتمر ببالد املغرب يف بعض نواحيه كراهية هذه الصـــــــــفة فقد يصـــــــــلي االمام

 ذلك وإزالة يف بعض املواضـــع واليدعو فتشـــمئز قلوب املومنني فالغرض من ســـيدt بيان احلكم
 .األشكال مبا أمكن

مضـــــــــي عمل من يـُْقّتدى به يف العلم والدين من األئمة على الدعاء °ثر الذكر الوارد  :فأجاب
ســــــيني فإنه عض األندلإثر متام الفريضــــــة وما مسعت من ينكره إال جاهل غري ُمْقًدى ورحم هللا ب

ليه وخرج عبد الرزاق عن النيب صــــــــــــــلي هللا ع منكره.جزءا يف الرد على  ألفملا ألقي إليه ذلك 
ْطَر الليل األخرِوأد�ر املكتوبة وصـــححه عبد الرزاق  قال: أمسع؟وســـلم أنه ســـئل أي الدعاء  شـــَ

يب صـــــــلي لظالم عن النوذكر الرواية اإلمام احملدث أبو الربيع يف كتاب مصـــــــباح ا القطان.وابن 
وهللا حسيب  مكتوبة)من كانت له إىل هللا حاجة فليسـأهلا دبر صـالة  قال:هللا عليه وسـلم أنه 

أقوام ظهر بعضـهم واليعلم له شيخ واللديهم مبادى العلم الذي يفهم به كالم العرب والكتاب 
 .والسنة يفتون يف دين هللا بغري نصوص السنة

اجلماعة بتونس الشــــــيخ الفقيه أبو مهدي عيســــــى  بته قاضــــــيوأجاب عن الســــــؤال كبري طل2-
الغربيين : الصـــــــواب جواز الدعاء بعد الصـــــــالة على اهليئة املعهودة إذ مل يعتقد كونه من ســـــــنن 
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الصــــــــــــــالة وفضــــــــــــــائلهـا أوواجبـا�ـا وكـذلـك األذكار بعدها على اهليئة املعهودة كقراءة أمساء هللا 
 وغري ذلك م مرارا مث الرضــا عن الصــحابة Âاحلســىن مث الصــالة على النيب صــلي هللا عليه وســل

 . من األذكار بلسان واحد

ويف اإلكمال يف تعليم النيب صــــلي هللا عليه وســــلم الدعاء أد�ر الصــــلوات وحضــــهم عليه وفعله 
 لوات. ويفالصــــوأن من مواطن املرغب فيها إثر  وفعله،لعله له يدل على عظيم موضــــع الدعاء 

وأن منها الدعاء إثر الصالة كفعل األئمة  الدعاء،كر عبد احلق أماكن قبول إكمال اإلكمال ذ 
هم أن يف  وذكر بعضـــ الصـــالة.وكان الشـــيخ الصـــاحل أبو احلســـن املنتصـــر يدعوإثر  اليوم.والناس 
ذا صــــــلي فقرأ احلديث إ كراهة. ويفوأنكره الشــــــيخ ابن عرفة وقال الأعرف فيه   خالفا،كراهيته 

  .ال استعاذ من ذلك وال~ية رمحة إالسأل هللا من فضله يدل على اجلوازفما مير ~ية عذاب إ

 :ء بعد الصالة ومسح الوجه �ليدينوأما رفع اليدين �لدعا

وســــــــئل فقهاء جباية عن دعاء االمام بعد فراغه من الصــــــــالة أوبعد قراءة احلزب ، وميســــــــح 3-
 ؟النهي فما وجههومنع منه فإن صح  بيديه وكذلك اجلماعة إىل أن fي عن ذلك

الفقيه أبو العباس أمحد بن عيســى منهم ~ن ماذكره الســائل من النهي صــحيح وعلل  :فأجاب
ي تنزيه التحرمي ألن النهي من قائله f إىلوفاعل ذلك اليبلغ األمر به  يصـــــــــــحبه،~ن العمل مل 

 .الحترمي

رك .لكن إمنـــا يعو الـــدعـــاء مـــأمور بـــه فمن أراد دعـــا ومن أراد ت أبوعزيز:الفقيـــه  :وأجــاب4-
الداعي وحده .وذكر ابن شـــهاب يف بســـط اليد ومســـح الوجه به بعد الدعاء حديثا و ضـــعفه 

 .ولكن الظاهر جيوز إهــ

: رأيـت عـامر بن عبـد هللا يرفع يـديه وهو جالس بعد الصــــــــــــــالة يدعو ، ويف العتبيـة قـال مـالـك
دا (ابن رشـــــد)إجازة مالك يف يرفعها ج فقيل ملالك أترى �ذا ~ســـــا ؟قال :الأرى به ~ســـــا وال
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هذه الرواية لرفع اليدين يف الدعاء عند خامتة الصالة هو حنو قوله يف املدونة ألن خامتة الصالة 
موضـــــــــــع الدعاء .وقال يف موضـــــــــــع آخر رفع اليدين إىل هللا عند الرغبة على وجه االســـــــــــتكانة 

ا على إما �ليدين يبسطهم إمنا جيوز أن يكون الدعاء :والطلب حممود من فاعله .وقال الباجي
معىن التضــرع والرغبة ،وإما أن يشــري ~صـــبع واحدة على معىن التوحيد .قال حمي الدين النووي 
:ثبت رفع اليدين يف نيف وثالثني موضـــــــــــعا ويف الرتميذي الصـــــــــــالة مثىن مثىن تشـــــــــــهد يف كل 

وعة احلجرية : بركعتني وختشــــــع وتضــــــرع وتقنع بيديك يقول ترفعهما إىل ربك (ويف اهلامش املط
لفظ الرتميذي :الصـــــــالة مثىن مثىن تشـــــــهد يف كل ركعتني وختشـــــــع وتضـــــــرع ومتســـــــكن ، وتقنع 
بيديك يقول ترفعهما إىل ربك مســــــتقبال ببطوfما وجهك وتقول �رب �رب انتهى هذا لفظه 
حبروفه =قال يف العارضـــة قوله تقنع ترفع يديك بعد الصـــالة وقال يف املســـالك الســـنة أن تدعو 

عليه  ذي أن رســـــول هللا صـــــلي هللاحلديث الصـــــحيح على ماذكره الرتم بســـــوط الكفني . ويفم
ســول ر اود أن د وســلم كان إذا رفع يديه يف الدعاء مل حيطهما حىت ميســح �ما وجهه وخرج أبو

أبو قال الشـــــــيخ " اســــــألوا هللا ببطون أَكفكم فإذا فرغتم فامســـــــحوا �ا رؤســــــكم:"  قالهللا ملسو هيلع هللا ىلص
خلرب وقال ابن زرقون ورد ا املســـــــح.القاســـــــم الربزيل فهذا يرد انكار عز الدين ابن عبد الســـــــالم 

رشــــــد  وقال ابن والعلماء.واتصــــــل به عمل الناس  الدعاء،مبســــــح الوجه �ليدين عند انقضــــــاء 
 انكار مالك مسـح الوجه �لكفني لكونه مل يرد به أثر وإمنا أخذ من فعله عليه الصـالة والسالم

جبواز مســح الوجه �ليدين األســتاذ أبو ســعيد ابن لب  عمر. وقالللحديث الذي جاء به عن 
ربزيل، عرفةوالوأبوعبـد هللا ابن عالن وأبو القاســــــــــــــم بن ســــــــــــــراج من متأخري أئمة غرtطة وابن 

من أئمة تونس والسـيد أبو حيي الشريف وأبو الفضل العقباين من أئمة تلمسان وعليه  والغربيين
 ".املوفقمة فاس وهللا مضي أئ
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  إماما؟هل يجوز أن يصلي المتيمم بالناس 

 

توضــــــــــــــئني واختلفوا يف حكم إمامته للم، واز إمامة املتيمم ملتيممني مثلهاتفق أهل العلم على ج
 :قوالأعلى ثالثة 

يـة واحلنـابلـة وبـه قال ابن هو مـذهـب اجلمهور من االحنـاف والشــــــــــــــافعو مطلقـا: اجلواز  .1
 .: خالف األوىلمتأخرو احلنابلة أنه كية، ونصاملالمسلمة من 

  .دمحم بن احلسن الشيباين صاحب أيب حنيفة وهو قول اجلواز:عدم  .2
 .املالكيةوهو مشهور مذهب السادة  الكراهة:اجلواز مع  .3

إيل  يؤمهم املتوضئ أحب قال:؟ ضـئنيوقال مالك يف املتيمم يؤم املتو " :املدونةوأصـل ذلك يف 
وقال مثل قول مالك يف املتيمم ال  وهب:قال ابن  ،عنهمرأيت صال�م جمزئة وإن أمهم املتيمم 

مرو قال علي بن أيب طالب وعبد هللا بن ع إيل،يؤمهم املتوضــــــــئ أحب  قال: املتوضــــــــئني،يؤم 
إن أمهم و  مــالـك:قـال  مثلـه،قــال مـالــك  وقـال:وربيعـة بن أيب عبـد الرمحن وعطــاء بن أيب ر�ح 

 " ئةاملتيمم كانت الصالة جمز 

 :واستدل املالكية ملذهبهم بـ

 .كون التيمم مبيح ال رافع للحدث على أرجح األقوال1-

-2 ":u علي بن ايب طالب tال يؤم املتيمم املتوضئنيما ُروي عن سيد" 

ذلك على الكراهة فقط مع صـحة الصالة لكون من صحت صالته لنفسه صحت  وإمنا محلوا
 . صالة صاحب السلس �ألصحاءيف وهذا يقالصالته لغريه 
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وضــــــــوءا   تكره إمامته للمتوضــــــــئذلك يف إمامة املاســــــــح على اجلبرية جلرح وحنوه ف وكذلك يقال
تكره  فائدة:" ي:ابن تركي نقال عن العدوي واخلرش قال اإلمام الصفيت يف حاشية على، كامال

تداء ضــئا وضــوءا كامال، واقإمامة املتيمم للمتوضــئ وإمامة ماســح اجلبرية لغريه، أي إذا كان متو 
ماســــح اخلف مباســــح اجلبرية، واقتداء املاســــح �ملتيمم، وأما اقتداء ماســــح اجلبرية مباســــح اخلف 

 "اهـاخلف.فال كراهة، ومثله يف عدم الكراهة اقتداء املتوضئ مباسح 

 

 

 "البضاعة المباعة ال ترد و ال تستبدل"

 شرعا؟ هل هذه العبارة التي تضعها بعض المحالت تجوز

 :الجواب

 :منهاهذه العبارة جمملة فينبغي توضيح مقصود البائع 

فإن قصـــــــد عدم رد البضــــــــاعة إن كانت ســـــــاملة من العيوب وأراد املشــــــــرتي أن يردها وهو ما -
 يسـميه �لفقهاء �إلقالة ســواء فســرt اإلقالة ~fا فســخ �لرتاضــي بني الطرفني لعقد البيع األول

يعا على كوfا بو ، املالكية الســــــــادة ذهب كما للبائع املشــــــــرتي من جديد بيع عقد اfا أو٫
فيجوز أن يشــرتيها البائع بثمن أقل من مثنها الذي �عها به وعلى كوfا فســخا فعليه رد الثمن  

 .كله

قبل الرد وإن مل ي أالبل وله  وعدم استبداهلافال ~س هنا يف هذه احلالة اشرتاط عدم رد السلعة 
 .عيشرتطه قبل البي
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ر يف لو تبني فيها عيب حاصــــــــل قبل البيع مؤثلبائع �لعبارة عدم الرد مطلقا و أما إن قصــــــــد ا-
مه و  و ختشــى عاقبته مســتقبال ســواء علمه البائع وكتمه أو مل يعلأو قيمتها أو اســتعماهلا أمثنها 

 زكان خافيا على املشــــــرتي فهنا ال جيوز ذلك ألن خيار الرد �لعيب vبت للمشــــــرتي فال جيو 
ي استبدال ن يفرض على املشرت أللبائع أن يشرتط عدم رد البضاعة ولو كانت معيبة و ليس له 

  .البضاعة املعيبة بغريها إن متسك املشرتي برد الثمن كامال

قــال يف الشــــــــــــــرح الكبري " (و) رد (مبــا العــادة الســــــــــــــالمــة منــه) ممــا ينقص الثمن، أو املبيع، أو 
 التصرف، أو خياف عاقبته"انتهى

ه خيار الرد مامل يومني فيســـقط عنما لو مل يبادر املشــرتي برد البضـــاعة بعد معرفة العيب بنحو أ
 البضاعة اسـتعمل لو اخليار عنه يسـقط وكذلك٫يكن Ãخره لعذر كمرض أو سـجن أو خوف 

ى) املشــرتي وال) رد (إن أت الصــغري:قال يف الشــرح ، عرفة العيب ألنه دليل على رضــاه بهم بعد
شـــيء أي حصـــل منه شـــيء (يدل على الرضـــا) �لعيب بعد االطالع عليه من قول  أي ):(مبا

أو فعل أو ســكوت ومثل للفعل بقوله:(كركوب) لدابة (واســتعمال دابة) يف حرث أو درس أو 
طحن أو محـل (ولبس) لثوب (وإجارة) لدابة أو غريها (ورهن) ملعيب يف دين (ولو) حصــــــــــــــل 

 "منه شيء من ذلك

بعـــد االطالع على العيـــب أكثر من يومني (بال عـــذر) من  ):طـــال: "(وكســــــــــــــكوت مث قـــال
املشــرتي، فإنه يدل على الرضــا. فإن كان لعذر كغيبة من �ئع أو مشــرت أو ملرض أو ســجن أو 

 خوف من ظامل فال يدل على الرضا كما إذا مل يطل زمن السكوت " انتهى

يب مؤثر الرد مل يكن بســــبب عأن هذه العبارة جمملة حتتاج إىل تفصــــيل فإن كان  فالخالصـــة:
 كان وإن ٫يقبل به بعد عقد البيع وأالبشــــروطه املذكورة فمن حق البائع أن يشــــرتط عدم الرد 

 .يللمشرت وت خيار الرد لثب جتوز وال العبارة هذه تستقيم فال عيب بسبب الرد
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  مباح؟هل يوجد من الصيام ما هو 

 

عرفة،  كصـــــــيام ومندوب ٫ماهو واجب كصـــــــيام رمضـــــــان يذكر الفقهاء Â أن من الصـــــــيام 
يام يتصــور ان يوجد من الصــ إنه الوقالوا ، العيد يوم كصــيام وحمرم الشــك يوم كصــيام ومكروه

 فعله سواءو ما هو مباح مبعىن أنه ال يثاب وال يعاقب فاعله وال يثاب وال يعاقب �ركه أي تركه 
ابن الفخــار املــالكي نوعــا من  ولكن ذكر، حــةال توصــــــــــــــف �إل� والقربــة ،وقربــةإذ هو عبــادة 

 "الصيام املباح مساه "صيام التطبب

  الطليطلي:فقال في شرح مختصر 

وأما املباح من الصــــــــيام فهو صــــــــيام التطبب، وذلك أن يشــــــــري الطبيب على العليل �لصــــــــيام "
 أن ائمللصــ وينبغي: (قال مث مباح، الصــيام هذا أن التدريج كتاب صــاحب فذكر٫ليتطبب به 

 الذي وهذا) بالتطب من يريد ما ذلك مع له وينجز تعاىل، هللا إىل التقرب الصــــيام �ذا ينوي
 ه حسن جدا." انتهىقال
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  مذهب السادة المالكية في ترك العمل يوم الجمعة تحرير

 

 ذهب الســــادة املالكية يف مشــــهور املذهب إىل كراهة ترك العمل يوم اجلمعة إذا كان تركه تعبدا
خليل يف  قال الشــــــــــيخ، وأحدهمســــــــــبتهم  والنصــــــــــارى يففيه من التشــــــــــبه �ليهود  وتعظيما ملا
 ).(أي اجلمعة "العمل يومها وكره ترك"املختصر: 

أي يكره ترك العمــل يوم اجلمعــة يريــد إذا تركــه تعظيمــا لليوم كمــا يفعــل أهــل " :قــال الحطــاب
روى أشهب و ل الباجي يف شرح املوطأ:"قا، رواية يف العتبية عن اإلمام وأصـل القول 1"الكتاب

لى حنو عن مالك يف العتبية أن أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كانوا يكرهون ترك العمل يوم اجلمعة ع
 2" انتهى تعظيم اليهود للسبت والنصارى لألحد

 3"أهل الكتاب ةوهذا ملا روي أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص كان $مر مبخالف" هللا:قال ابن رشد رمحه 

وإعداد  بتحصـــــيل مندو��ا كالغســـــل وتركها لالشـــــتغالأما ترك العمل فيها لالســـــرتاحة فجائز 
 .مندوبف وتبكري هلاهلا أو سعي إليها  ثوب

وأما ترك العمل لالســـرتاحة فمباح قال صـــاحب الطراز وتركه لالشـــتغال ~مر قال يف املواهب " 
  4"ي إىل مسجد من بعد منزل فحسن يثاب عليهاجلمعة من دخول محام وتنظيف ثياب وسع

                                                           

 )177/2مواھب الجليل للحطاب ( 1

 )185/1المنتقى شرح الموطأ للباجي ( 2

 (296/1)رشد  والتحصيل �بنالبيان  3

 )177/2مواھب الجليل ( 4
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أي ما مل يرتتب  لالســـرتاحة)قوله (وجاز  :قال اإلمام الدســـوقي يف حاشـــيته على الشـــرح الكبري
 5عليه ضياع عياله وإال حرم"

تحصيل وتركه ل، مكروههل الكتاب أعمل يوم اجلمعة تعظيما كما يفعل ترك ال :فالخالصـة أن
هل بيته أتركه لالســـــــرتاحة جائز ما مل يؤد إىل ضـــــــياع عياله و و ، ســـــــتحبالتهيئ هلا ممندو��ا و 

 .وهللا أعلم، فيحرم

 

  فائدة✓✓✓✓
 

ذكر الســــــادة املالكية ســـــــبع عبادات غري واجبة ابتداء لكنها جتب �لشـــــــروع فيها مبعىن انه من 
 : دخل فيها وجب عليه إكماهلا وحيرم عليه قطعها دون عذر شرعي مبيح وهذه العبادات هي

 الة التطوع ص .1
 صيام التطوع  .2
 تكرار احلج بعد أداء احلجة الفرض  .3
 العمرة  .4
 االعتكاف  .5
 الطواف  .6
 اإلئتمام °مام  .7

                                                           

 )613/1حاشية الدسوقي عل الشرح الكبير ( 5
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قطعها  مه إنويلز قطعها بغري عذر  و$مث منفكل هذه املســـــــــائل تصـــــــــري واجبة �لشـــــــــروع فيها 
لكن ال تلزم و القطع ابتداء  وإن حرمعمدا بغري عذر القضـاء يف اجلميع �ستثناء اإلئتمام °مام 

  .اإلعادة خلف اإلمام فلو صلى وحده أجزأته

 

 :بقولهاإلمام الحطّاب  وقد نظمها

 قف واستمع مسائال قد حكموا *** بكوfا �البتداء تلزمُ 

 ناـــــــــــــــــــــــــصالتنا وصومنا وحّجنا *** وعمرة لنا كذا اعتكاف

 فيلزم القضا بقطع عامد وافنا مع ائتمام املقتدي ***ـــــــــــــــط

 

  فائدة
 

 :مسائل: (العجلة من الشيطان) ست استثنوا من قاعدة

 .التوبة .1
 .والصالة إذا دخل وقتها .2
 .وجتهيز امليت عند موته .3
 .ونكاح البكر إذا بلغت .4
 .وتقدمي الطعام للضيف إذا قدم .5
 .وقضاء الدين إذا حل .6

 )شرح اخلرشي على خمتصر خليل(انظر 
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  المذي أحكام 
  

 :السالم على سيدt رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن واالهبسم هللا واحلمد ê والصالة و 

 أن أمجع ذلك يف منشـور واحد فأقول وأحكامه فأردتأما بعد فيكثر يكثر السـؤال عن املذي 
 :و�ê التوفيق

 ري الغريزةثماء رقيق شفاف لزج خيرج عند املالعبة أو النظر أو التَّذَكُّر ملا ي المذي:- .1

، وأمــا أن املين خيرج بشــــــــــــــهوة مع الفتور عقبــه، وخيرج بكثرٍة وتــدفق بين المني:الفرق بينــه و و 
املذي فيخرج عن شــــهوة ويكون قليًال، وال يعقبه فتور، وقد ال يشــــعر الشــــخص به إال بعد 

 .واملذي جنس جيب غسل ما أصاب الثوب والبدن ومكان الصالة منه ،نزوله

نجاء بغسل الذكر كامال بنية وجو� على املشهور إن خرج بلذة فإن خرج جيب منه االسـت- .2
بغري لذة فال جيب فيه غســـل كل الذكر و يكون حكمه حكم االســـتنجاء من البول و جيوز 

 .فيه االستجمار �حلجر وحنوه،فإن كان سلسا يالزم صاحبه كل يوم ُعفي عنه

اًء، كب u قال: "دليل وجوب غســـــــل الذكر حديث ســـــــيدt علي بن أيب طالو  نُت رجًال َمذَّ
 ."متفق عليهيتوضأو فأمرت املقداد أن يسأل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فسأله فقال: يغسل ذكره 

النية يف غسـل الذكر واجبة غري شـرط على املعتمد فمن تركها مث صـلى مل تبطل صالته على و -
 .الراجح
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كالمها مشهور بال ترجيح فقيل: هو واجب شرط فمن غسل كل الذكر ففيه قوالن    وأما غسـل
 وقيل: واجب غري شرط فمن غسل بعض ذكره مث صلى مل، بعض ذكره مث صلى بطلت صالته

 .صالتهأما من ترك الغسل رأسا فتبطل  ،تبطل صالته

  ة:أربعفحاصل الصور 

 .أن يرتك الغسل رأسا فتبطل الصالة على املشهور )1
 .بال نية فال تبطل الصالة على الراجح أن يغسل الذكر كله )2
  .مشهوران بال ترجيح وعدمه قوالنأن يغسل بعض الذكر بنية ففي البطالن  )3
 .أن يغسل بعض الذكر بال نية فحكمه حكم الصورة الثالثة )4

 .وجيب من املذي الوضوء كما تقدم يف حديث سيدt علي سواء خرج بلذة أو بغري لذة-

فال ينقض إن الزم  (رض جيعل صـــــــــاحبه خيرج البول أو املذي كثريا(الســـــــــلس م ســـــــــلسوأما ال
من ) معا والضــروريوقت الصــلوات اخلمس االختياري  واملقصــود �لوقتنصــف الوقت فأكثر 

فمن كان املذي $تيه كثريا حبيث يعم نصــــــف أوقات  (الزوال إىل شــــــروق الشــــــمس اليوم املوايل
ه فال ستحب منه الوضوء فقط إال أن يعم الوقت كلالصـلوات فال يعترب tقضـا للوضوء ولكن ي

هذا بشرط ان ال يستطيع رفع هذا السلس �لتداوي أو �لزواج أو �لصوم و ، فائدة من الوضوء
زم نصــــــف لو الا على رفعه ومل يفعل صــــــار tقضــــــا و إن كان ســــــببه كثرة الشــــــهوة فلو كان قادر 

 . هذه الفرتةاد للزواج فال ينقض وضوءه يفالوقت فأكثر وتغتفر لصاحبه فرتة التداوي أو اإلعد

كان الســـــلس منضـــــبطا حبيث ينقطع عادة يف أول الوقت فيقدم الصـــــالة أو يف وســـــطه   وأما إن
 وجو� املنظبط الســــــــلس يف يفعل فهكذا ٫فيصــــــــلي وســــــــط الوقت او يف آخر الوقت فيؤخر 

 .أكثر أو الوقت نصف وإن الزمه عادته حسب
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ذي يقظة بلذة معتادة يبطل الصـــــــــــيام عند الســـــــــــادة املالكية على أما يف الصـــــــــــيام فخروج امل-
 .لصيامااملشهور وأما خروجه بال لذة او بلذة غري معتادة كمن حك جلرب فأمذى فال يبطل 

 .وأحكمعلم أ وهللا تعاىل، يف fار رمضان وإن تعمدهالقضاء فقط وال كفارة فيه  وجيب فيه

 

  قراءة الفاتحة في صالة الجنازة عند السادة المالكية

 

ذهب الســـادة املالكية يف مشـــهور املذهب إىل عدم مشـــروعية قراءة الفاحتة يف صـــالة اجلنازة إذ 
اف ة األحنالســــــاد مذهب وهو، كما نص خليل يف املختصــــــراملشــــــروع فيها الدعاء ال القراءة  
 .احلنابلةالسادة أيضا خالفا للسادة الشافعية و 

 6ة الفاحتة عقب التكبرية األوىل "قال الشيخ عليش يف منح اجلليل:"وتكره قراء

ال القرايف يف الذخرية مث ق وحكـاه عنهوذهـب أشــــــــــــــهـب يف غري املشــــــــــــــهور إىل وجوب قراء�ـا 
ة وأصــل القول بعدم املشــروعي، واســتحســنهزروق يف شــرح الرســالة  نقل وعنه 7" والورع قراء�ا"

 :املدونةيف 

 :" قلت لعبد الرمحن بن القاسم: أي شيء يقال على امليت يف قول مالك؟قال سحنون

هل وقت قلت: ف، قال: ال قلت: فهل يقرأ على اجلنازة يف قول مالك؟ ،قال: الدعاء للميت-
 8مالك ثناء على النيب وعلى املؤمنني؟ فقال: ما علمت أنه قال إال الدعاء للميت فقط." لكم

                                                           

 )336/1منح الجليل ( 6

 )460/2الذخيرة ( 7

 )251/1المدونة ( 8



 

37 

 

 :املالكية على مذهبهم بـ استدل السادةو 

"وقـال مـالـك: ليس ذلك مبعمول به ببلدt إمنا مـالـك:يف املـدونـة قـال  :المـدينـةعمـل أهـل -أ
 9هو الدعاء، أدركت أهل بلدt على ذلك"

ابن و  وأبو هريرةأيب طالب  وعلي بنومنهم عمر بن اخلطاب  :ن الصـــــحابةعمل جمع م-ب
 .عمر

:"قال ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن عمر بن اخلطاب وعلي بن أيب طالب يف املـدونـة
وعبد هللا بن عمر وفضالة بن عبيد وأيب هريرة وجابر بن عبد هللا وواثلة بن األسقع والقاسم بن 

ونوا د هللا وابن املســيب وربيعة وعطاء بن أيب ر�ح وحيىي بن ســعيد: أfم مل يكدمحم وســامل بن عب
مالك يف املوطأ ان ابن عمر ال يقرأ يف الصــــــــــالة  وما رواه 10يقرءون يف الصـــــــــالة على امليت."

 11على اجلنازة.

ن مويف املوطأ ايضـــــــا ســـــــئل أبو هريرة فكيف تصـــــــلي على اجلنازة فقال لعمر هللا أخربك أتبعها 
" ومل ... اخل.أهلها فإذا وضــــعت كربت ومحدت هللا وصــــليت على نبيه مث أقول اللهم إنه عبدك

 12يذكر القراءة.

من حديث أيب هريرة رضــي هللا عنهه قال: مسعت رســول هللا  :داود في ســننه ومارواه أبو-ج
 .القراءة مل يذكرو )"13 يقول: إذا صليتم على امليت فأخلصوا له الدعاء ملسو هيلع هللا ىلص

                                                           

 المصدر السابق 9

 المصدر السابق 10

 )614الموطأ (رقم 11

 )612رقم (الموطأ  12

 )3199سنن أبي داود( 13
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إذ كلها موقوفة عن ابن : يرد في القراءة على صــــــــــالة الجنـازة حديث واحد مرفوعلم -د
يف األحاديث املرفوعة  مل يردو  .بعمل غريهم من الصــــــــــــــحابة وقد خولفواأيب أمامة Â عبـاس و 
مه " الذي اســـــتدل اجلمهور بعمو ال صـــــالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتابأما حديث " اء،غري الدع

ملروي عن اابوا عنه: ~ن عمل أهل املدينة و فأج ،جوب قراءة الفـاحتة يف صــــــــــــــالة اجلنازةعلى و 
مجع من الصحابة خيصص عمومه فال تدخل فيه صالة اجلنازة كما اختصت صالة اجلنازة ~نه 

  .هللا تعاىل أعلمو، ال ركوع فيها وال سجود

 

  اعة؟ند اإلقامة في صالة الجممتى يقوم المصلي إلى الصالة ع

 

 :من ال نيب بعده والسالم علىاحلمد ê وحده والصالة 

فقد اختلف العلماء يف املوضـع الذي يندب فيه قيام املصـلي إىل الصـالة عند اإلقامة يف صالة 
 :اجلماعة على مخسة أقوال

ذا مذهب وه رب"كأيقوم مع الشـــــــروع يف اإلقامة اي عند قول املقيم"هللا  أنه ول:األالقول 1-
من فقهاء التابعني منه عمر بن عبد العزيز وســعيد بن املســيب والزهري وســامل بن عبد هللا عدد 

 14.الشافعيةوهو رواية عند 

 يقوم عند قول املقيم "حي على الصالة" وهو مذهب السادة األحناف  أنه الثاني:القول 2-

نس أة عن ســـــــيدt أنه يقوم عند قول املقيم "قد قامت الصـــــــالة"و هي رواي القول الثالث:3-
 .و هو معتمد مذهب السادة احلنابلة.بن مالك واحلسن البصري وأيب ثور 

                                                           

 علمية) ط دار الكتب ال1/391ا,ستذكار �بن عبد البر ( 14
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 .هذا معتمد السادة الشافعيةو  ،اإلقامةبعد فراغ املقيم من  يقوم الرابع:القول 4-

ليس يف حســــب طاقته ف يقوم مىت شــــاء أوهلا أو يف اثنائها أو بعدها على القول الخامس:5-
وبــه اكتفى خليــل يف  ي،ب الســـــــــــــــادة املــالكري هو معتمــد مــذهــخاأل هــذاو ، ذلــك وقــت حمــدد
 ."وليقم معها أو بعدها بقدر الطاقةاملختصر فقال: "

أوهلا أو  ا)معه(مريد الصــــالة أي يشــــرع يف القيام  وليقم)( قال الدردير في الشـــرح الكبير:"
 15الطاقة) (بقدر أي اإلقامة فال حيد القيام حبد بل بعدها) (أوأثناءها أو آخرها 

 ندها.عوهذا يف حق اإلمام واملأموم غري املقيم أما من يتوىل إقامة الصالة فيندب له القيام 

وقوله مريد الصـــالة أي غري املقيم وأما هو فتقدم أنه يندب قيامه "الدســـوقي:قال في حاشـــية 
 16حال اإلقامة"

ن تثنية مالك ع حيىي: ســـئلفي املوطإ:"وقال ف ،واملدونوأصـــل هذا قول اإلمام مالك يف املوطإ 
لنــداء فقــال مل يبلغين يف ا ،األذان واإلقــامــة ومىت جيــب القيــام على النــاس حني تقــام الصــــــــــــــالة

واإلقـامة إال ما أدركت الناس عليه فأما اإلقامة فإfا ال تثىن وذلك الذي مل يزل عليه أهل العلم 
tك فإين مل أمسع يف ذلك حبد يقام له إال أين أرى ذل وأما قيام الناس حني تقام الصــــــــالة ،ببلد

 17على قدر طاقة الناس فإن منهم الثقيل واخلفيف وال يستطيعون أن يكونوا كرجل واحد"

مالك ال يوقت للناس وقتا إذا أقيمت الصالة يقومون عند ذلك ولكنه   قال: وكانويف املدونة" 
 18ى والضعيف "كان يقول ذلك على قدر طاقة الناس فمنهم القو 

                                                           

 ) ط دار الفكر1/318الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ( 15

 المصدر السابق 16

 ت ا1عظمي (2/96)الموطأ  17

 ) ط دار ااكتب العلمية1/160المدونة ( 18
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 .ودليل مذهبنا عدم وجود نص يف ذلك فيبقى األمر على التخيري

َالُة "قال رســـول هللا  قال:جاء يف الصـــحيحني عن أيب قتادة رضـــي هللا  ما ماأو  ِإَذا أُِقيَمْت الصـــَّ
 ."َخَرْجتُ "َحىتَّ تـََرْوِين َقْد  ملسلم:ويف رواية  19 َال تـَُقوُموا َحىتَّ تـََرْوِين"فَ 

" إذا أقيمت  :- ملسو هيلع هللا ىلص-فقد قال الزرقاين يف شرح املوطأ:"وما يف الصحيحني عن أيب قتادة قال 
 ؤيته،ر الصالة فال تقوموا حىت تروين خرجت " فهو fي عن القيام قبل خروجه وتسويغ له عند 

 20غري مقيد بشيء من ألفاظ اإلقامة"وهو 

لنهي عن القيام للصــــالة قبل رؤية اإلمام وهذا النهي حممول عند من قال فغاية ما يف احلديث ا
 .به على الكراهة ملا ثبت من أحاديث ظاهرها جواز القيام قبل رؤيته ملسو هيلع هللا ىلص

وقـد وقع يف بعض كتـب غري املـالكيـة نســــــــــــــبة ثالثة أقوال أخرى لإلمام غري هذا القول املعتمد 
 : الذي ذكرtه

 قال اإلمام ابن ،أموم يســــــــــتحب له أن يقوم عند قول املقيم: قد قامت الصــــــــــالةأن امل األول:
" يســـتحب أن يقوم إىل الصـــالة عند قول املؤذن: قد قامت الصـــالة،  املغين:قدامة احلنبلي يف 

 .21 )مالكو�ذا قال 

أما  "قال اإلمام النووي الشــــــــــــــافعي يف اæموع:، املأموم يقوم بعد الفراغ من اإلقامة أن الثاني:
حكم املســـــألة فمذهبنا أنه يســـــتحب لإلمام واملأموم أن ال يقوما حىت يفرغ املؤذن من اإلقامة، 

القاضــــــــــي أبو و  22"مالك.فإذا فرغ قاما متصـــــــــال بفراغه. قال القاضــــــــــي أبو الطيب: �ذا قال 
 .الطيب هو أبو الطيب الطربي البغدادي الشافعي

                                                           

 ) ومسلم637رواه البخاري ( 19

 ) ط مكتبة الثقافة الدينية بالقاھرة1/278شرح الزرقاني على الموطأ ( 20

 ) ط دار ھجر1/276المغني ( 21

 ط دار الفكر (3/253)المجموع في شرح المھذب  22



 

41 

 

 "فروع قال اإلمام ابن مفلح احلنبلي يف ال ،قيم �إلقامةأن املأموم يقوم حني شروع امل الثالث:
   1وذكر عياض عن مالك وعامة العلماء يقومون بشروعه يف اإلقامة"

وقفـت عليـه من كتـب املـذهـب نســــــــــــــبة أي من هذه األقوال لإلمام مالك  فيمـاأجـد  مل قلـت:
 .ندtعثق الكتب فضال عن جعلها معتمد املذهب مع ما ثبت يف املوطأ واملدونة وهي أو 

وال  وقفت عليه من كتب القاضـــــي فيمانقله ابن مفلح عن القاضـــــي عياض فلم أجده  وأما ما
تب فمن كان وقف على شـيء من هذه األقوال والروا�ت يف ك، يف فيما نُقل عنه يف غريه كتبه

 .املذهب فلريشدt إليها مشكورا

قرير مذاهب الناس من كتبهم ال من  وعلى العموم مازال الشــــــــيوخ الناصــــــــحون يرشــــــــدون إىل ت
 .أحكموهللا تعاىل أعلى و  ،كتب غريهم

 

  الشايب نضالالفقير إلى ربه  هكتب

  غفر اهللا له ولوالديه 

  وللمسلمين 

 .آمين
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