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لبح   ملخ 

یدور ھذا البحث حول بیان األحكام المتعلقة بإمام الصالة الّراتب ، وترجع أھمیتھ إلى 
أنھ یتعلق بجانب مھم وھو إمامة الصالة التي ھي أحد أركان اإلسالم ، وھو یھدف 

ن یصلح لتولي ھذه المھّمة ، واألحكام من لھ حق تولیة أئمة المساجد ، ومإلى بیان 
؛ وذلك من التي یختص بھا اإلمام المنّصب من قبل الحاكم ونحوه في نفسھ ومكانھ 

أجل المساھمة في الحّد من تجرأ الكثیرین في التعدي على حقوق األئمة المنصبین 
تبھم ، وقد لإلمامة ، وقد تناول الفقھاء أحكام إمام الّصالة الراتب بطریقة مفّرقة في ك

األحكام المتعلقة بإمام الصالة الّراتب : " رأیت أن أكتب ھذا البحث ، وھو بعنوان 
؛ لیجمع شتاتھا ، ویزیل غموضھا ، ویبین أحكام إمام الصالة الراتب " دراسة فقھّیة

، وحقوقھ في نفسھ ومكانھ ، وذلك من خالل تتبع واستقراء أقوال الفقھاء المعتبرین 
المسائل محل البحث ، وتحلیلھا ، وقد خلص ھذه البحث إلى أن تولیة ، وأدلتھم في 

إمامة المساجد العظام ونحوھا حق لولي األمر أو نائبھ ، وأنھ یشترط فیمن ُینّصب 
إمامًا راتبًا بعض الضوابط التي البّد من توفرھا ، باإلضافة أن اإلمام الراتب لھ بعض 

  .األمور التي یختص بھا في نفسھ ومكانھ 
  :الكلمات المفتاحیة 

اإلمام الراتب ، المنّصب ، تولیة أئمة المساجد ، الّتعّدي ، المساجد العظام ، ولي 
  .األمر ، الضوابط
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Abstract  

This paper discusses the rulings that govern the 
imamate of the prayer which is one of the pillars of 
Islam. It aims to identify the eligibility conditions 
governing the appointment of the imam leading the 
prayer in congregation in mosques. It states the 
qualities the appointed imams should have in order to 
avoid any undue infringement on this profession. 
Various religious scholars have previously dealt with 
this matter but in brief and divergent manner. This 
research concludes that the appointment of the imams 
of mosques should be restricted only to the ruler or his 
deputy; prospective imams should met certain criteria, 
while there are some qualities that the appointed imam 
should be identified with.  
Key words:The appointed imam, the appointed, 
Recruiting the imams of mosques, Attacking imams, 
Big mosques, The ruler, Canons. 
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  املقدمة

هللا علی��ھ وس��لم ، وعل��ى آل��ھ ،  الحم��د هللا ، وال��صالة وال��سالم عل��ى رس��ول اهللا ص��لى ا 
  وصحبھ ، ومن وااله 

  وبعد ،
فلقد جاء الفقھ اإلسالمي أصیًال في مصادره ، واضحًا ف�ي أحكام�ھ ، مراعی�ًا لم�صالح          

–العباد ، مشتمًال على كل ما یصلح لھم أم�ر عب�اداتھم ومع�امالتھم ، وف�ق م�راد اهللا              
د ، وذل�ك ببی�ان م�ن ی�صلح       ولقد كان من جملة ما ج�اء فی�ھ إمام�ة الم�ساج             –سبحانھ  

لت��ولى أمرھ��ا م��ن ناحی��ة ، وم��ن یق��وم بن��صب األئم��ة م��ن ناحی��ة ثانی��ة ؛ وح��ق اإلم��ام  
المن��ّصب لھ��ا م��ن ناحی��ة ثالث��ة ، وذل��ك لعظ��م أمرھ��ا ، وخط��ر ش��أنھا ؛ فق��د روى أب��و    

فیم�ا رواه أب�و   :  أن�ھ ق�ال   -صلى اهللا علی�ھ وس�لم    - عن النبي    -رضي اهللا عنھ    -ھریرة  
اإلم�اُم ض�اِمٌن، والُم�ؤذُن ُم�ؤَتَمن،     : "- اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ق�ال  ھریرة أن رسول  

وما نشاھده في ھذه األیام من تقدم الكثی�رین         " )١(اللھَم َأرِشِد األئمَة، واغِفر للمؤذِّنین    
الصفوف لإلمامة عنوة ، دونما اكتراث بحق ما یسوسھ اإلمام في رعیتھ وم�ا یق�رره          

أو بحق إمام الصالة المنّصب في إمامة مسجده ؛ بل ربما من األمور في ھذا الشأن ، 
منع بالقوة عن ذلك ؛ كان دافعًا كبیرًا وسببًا مھما في كتابة ھ�ذا البح�ث وھ�و بعن�وان          

وھو محاولة مني للتأصیل في " األحكام المتعلقة بإمام الصالة الّراتب دراسة فقھّیة" 
 وم�ن یق�وم بن�صب األئم�ة ، وح�ق      ھذا الشأن من ناحیة ، وبیان م�ن ی�صلح لتولیھ�ا ،       

  : اإلمام المنّصب لھا من ناحیة أخرى مستمدًا من اهللا تعالى العون في ذلك، فأقول

لبح : ال    :مشكلة 

  :تدور مشكلة ھذا البحث حول األسئلة التالیة
  . من ھو الذي لھ حق تولیة أئمة المساجد ؟ – ١
  . من ھو الذي یصلح لتولي ھذه المھّمة ؟– ٢
 ما األحك�ام الت�ي یخ�تص بھ�ا اإلم�ام المن�ّصب م�ن قب�ل الح�اكم ونح�وه ف�ي نف�سھ                          – ٣

  .ومكانھ ؟
  .ومن ھنا جاءت فكرة ھذا البحث لإلجابة على األسئلة السابقة 

لبح : ثانيا    :همي�ة 

  : یستمد ھذا الموضوع أھمیتھ  من عدة جوانب، منھا
أعظ�م أرك�ان اإلس�الم ، وھ�ي أول       أنھ یتعلق بجانب اإلمامة في الصالة التي ھي      - ١

  .ما یسأل عنھ العبد یوم القیامة 
  الوقوف على األص�ل الت�ي اس�تمدت من�ھ ال�ّضوابط المتبع�ة ف�ي تولی�ة األئم�ة ف�ي                        -٢

  .المساجد 
  . معرفة ما یختص بھ االئمة المنصبون لإلمامة في أنفسھم ومساجدھم – ٣

                                                           

حدیث ) ١٤٣/ ١(سنن أبي داود  ، كتاب الصالة ، باب ما یجب على المؤذن من تعاھد الوقت ) ١(
 محمد محیي الدین عبد الحمید:  تحقیق ٥١٧
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 م��ن المتخص��صین ف��ي ھ��ذا     أن ھ��ذا الموض��وع ل��م یح��ظ بالعنای��ة الت��ي ی��ستحق    - ٤
 .الجانب 

لبحــــ : ثالثا    :ه 

  : یھدف ھذا البحث إلى ما یلي
 . ــ بیان من ھو الذي لھ حق تولیة أئمة المساجد ١
  .ــ من ھو الذي یصلح لتولي ھذه المھّمة  ٢
  .ــ  األحكام التي یختص بھا اإلمام المنّصب من قبل الحاكم ونحوه في نفسھ ومكانھ٣
  .لوعي بحقوق إمام الصالة الراتبالمساھة في حل المشكالت الناتجة عن عدم ا – ٤

لبح : بعا    :منهج 

لبح   يتبع   : لباح في كتابة ه 

 المنھج االستقرائي، وھو عبارة عن جمع أطراف ، أو أجزاء موضوٍع علمي م�ا            - ١
 مراج�ع العل�م ال�شرعي ،       ، وإعادة تركیبھا تركیبًا علمّی�ا ، بع�د م�ا كان�ت متن�اثرة ب�ین                

  .ومصادره 
  .ء وأدلتھم في المسائل محل البحث  المنھج التحلیلي ، وذلك بتحلیل أقوال الفقھا- ٢

لبح : خامسا   : ج 

  :أقوم عند ذكر المسائل محل البحث بما یلي
 ذكر أقوال الفقھاء ،وأدلتھم من المصادر األصیلة لكل مذھب، ومناقشة ما یحتاج - ١
  نھا إلى مناقشةم
  . عزو آیات القرآن الكریم إلى سورھا – ٢
  . تخریج األحادیث من كتب الحدیث المعتمدة – ٣
  . بیان وجھ االستدالل من اآلیات واألحادیث عند الخفاء ، وعدم الوضوح – ٤
  . ذكر القوال الراجح في المسألة محل البحث مع بیان أسباب الترجیح – ٥

  :خطة البحث : سادسًا 
  . مقدمة ، وثالثة مباحث ، وخاتمة: جعلت ھذا البحث في 

 .أّما المقدمة ، فقد بینت فیھا أھمیة البحث ، وأھدافھ ، واإلجراءات المتبعة فیھ 
التعری�ف باإلم�ام الرات�ب ، وم�ا ی�صیر ب�ھ راتب�ًا ، وفی�ھ                 : وأما المبحث األول فھو في      

  :مطلبان 
  .غة ، واصطالحًا التعریف باإلمام الراتب ل: المطلب األول 
  .ما یصیر بھ اإلمام راتبًا : المطلب الثاني 
  .ما یشترط في اإلمام الراتب : المطلب الثالث 

  :من یكره اتخاذه إمامًا راتبًا ، وفیھ مطالب : وأّما المبحث الثاني فھو في 
  .اتخاذ ولد الزنا إمامًا راتبًا : المطلب األول 
  .ل إمامًا راتبًا اتخاذ مجھول الحا: المطلب الثاني 
  .اتخاذ الخصّي إمامًا راتبًا : المطلب الثالث 
  .اتخاذ األغلف  إمامًا راتبًا : المطلب الرابع 
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  .اتخاذ المأبون  إمامًا راتبًا : المطلب الخامس 
  :فیما یختص بھ اإلمام الراتب من األحكام ، وفیھ مطالب : وأّما المبحث الثالث فھو 

  :ص بھ من األحكام في نفسھ ، وفیھ مسائل ما یخت: المطلب األول 
  .ما یفعلھ اإلمام الراتب إذا لم یحضر أحد للصالة معھ : المسألة األولى 
  :عدم إعادتھ في جماعة أخرى  : المسألة الثانیة 
  .الجمع وحده لیلة المطر :المسألة الثالثة 
  .إعادة الصالة معھ وحده : المسألة الرابعة 

  .أللفاظ التي یقولھا إذا صلى وحده ا: المسألة الخامسة 
  :ما یختص بھ من األحكام في مكانھ ، وفیھ مسألة واحدة : المطلب الثاني 

  .إعادة الجماعة في مسجد اإلمام الراتب بعد صالتھ 
وأما الخاتمة فھ�ي لبی�ان أھ�م النت�ائج والتوص�یات الت�ي توص�لت الیھ�ا م�ن خ�الل ھ�ذا                         

  .البحث 

لسابق: سابعا  سا    : ة ل

ال یكاد یخلو كتاب من كتب الفق�ھ م�ن التع�رض بال�ذكر ال�صریح أو        :   كتب التراث     -أ  
التلمیح لمسائل ھذا الموضوع ، إال أنھا لم تجمع في بحث واح�د بھ�ذه ال�صورة ؛ ل�ذا                  

  .كانت الحاجة ماّسة إلى بذل الجھد في جمعھا وترتیبھا في مؤلٍف واحٍد 
 عل�ى دراس�ة ف�ي     -قدر جھدي –فیما أطلعت علیھ    لم أقف   :   الدراسات المعاصرة     -ب  

ھذا الموضوع وم�ا ورد فی�ھ ال یتع�دى كون�ھ فت�اوى أو بیان�ًا ل�بعض األحك�ام ف�ي ح�ق                          
  .اإلمام الّراتب بصفة عامة من غیر تناول لھ بشكل مفّصل كما ورد في ھذا البحث 
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  املبحث األول

 يف التعريف باإلمام الراتب ، وما يصري به راتبا 
ً

  

في لبا     :ه م

  اطب اول 

ًطوا  برام ا فرا   

للغة  ٍ منها : إلما في  ل على معا   :ي

أّم القــــوم في الصــــالة یؤّم ، مثل رّد ی�رّد  :  الذي یقتدى بھ ، وجمـــعھ أئمة ، یقال        
  .)١(إمامّة ، َو ِبِھ اْقَتَدى ، و ْأَتمَّ بھ اقتدى 

 قّیمھ والمصلح لھ، والق�رآن إم�ام الم�سلمین ، وس�یدنا محم�د رس�ول         :وإمام كل شيء  
  . ، إمام األئمة- صلى اهللا علیھ وسلم-اهللا 

  .)٢(قائدھم :  والخلیفة إمام الرعیة، وإمام الجند 
  )وإنھما لبإمام ُمبین: (، قال تعالى)٣(الصقع من األرض والطریق : واإلمام
م�ا امتث�ل   : ما یتعلم كل یوم ، وإم�ام المث�ال       : لمكتبالمثال ؛ وإمام الغالم في ا     : واإلمام
  .علیھ 

  .)٤(الخیط الذي یمد على البناء فیبنى علیھ ویسوى علیھ ساف البناء:  واإلمام
ثب�ت ودام ول�م یتح�رك ،كترت�ب ،     : من رتب ال�شيء یرت�ب رتوب�ًا         : والراتب في اللغة    

  .)٥(ثابت دائم ، وأمر راتب أي دار ثابت : وعیش راتب 

يفا ع�: الحا ص ت بتع   :ع�� إلما ل

أن�ھ اإلم�ام المنت�صب لإلمام�ة الم��الزم لھ�ا ف�ي م�سجد ، أو مك�ان ج�رت الع��ادة           : منھ�ا 
أو یك�ره  األوق�ات،أو بع�ضھا عل�ى وج�ھ یج�وز،     بالجمع فیھ سواء كان راتبًا ف�ي جمی�ع     

)٦(.  
  .)٧(المنصوب من جھة اإلمام األعظم : أنھ : ومنھا 

                                                           

 )٢٢: ص(مختار الصحاح )   ١(
 )٢٥/ ١٢(لسان العرب )   ٢(
 )١٨٦٥/ ٥(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة )   ٣(
 )٢٥/ ١٢(لسان العرب )   ٤(
 ) .٤٨١/ ٢(، تاج العروس ) ٤١٠/ ١(لسان العرب )   ٥(
/ ١(الشرح الكبیر للشیخ الدردیر وحاشیة الدسوقي ) ٢٠/ ٢(شرح مختصر خلیل للخرشي )   ٦(

سجدي ھذا فالنًا األقطع ؛ ألن بأن قال جعلت إمام م: ومعنى على وجھ یجوز أو یكره ) ٣٢٣

الواقف إذا شرط المكروه مضى وكذا السلطان أو نائبھ إذا أمر بمكروه تجب طاعتھ على أحد 

الشرح الكبیر للشیخ الدردیر . القولین واإلذن إلنسان باإلمامة یتضمن أمر الناس بالصالة خلفھ

 )٣٢٣/ ١(وحاشیة الدسوقي 

 )٣٢٤/ ٤(كفایة النبیھ في شرح التنبیھ )  ٧(
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  .)١(من واله الناظر تولیًة صحیحًة أو كان بشرط الواقف : بأنھ وعرف أیضًا 
  .)٢(ھو من وّاله اإلمام ، أو نائبھ : ومنھا 

ھو من وّاله اإلمام أو نائبھ ، أو الناظر تولیة : والمختار في تعریف اإلمام الراتب ّأنھ 
إذن  ب��أن یتق��دم بغی��ر -ص��حیحًة ، أو ك��ان ب��شرط الواق��ف ، أو بن��صب نف��سھ لإلمام��ة  

اإلمام جماعة ذلك المحل بإمامتھ ، ف�ي م�سجٍد ، أو مك�اٍن ج�رت الع�ادة ب�الجمع فی�ھ ،               
  .سواء كان راتبًا في جمیع األوقات أو بعضھا ، على وجٍھ یجوز ، أو یكره 

فیشمل بذلك كل من وّاله اإلمام أو نائب�ھ ، أو الن�اظر تولی�ة ص�حیحًة ، أو ك�ان ب�شرط           
ة ، وسواء كان راتبًا في جمیع األوق�ات أو بع�ضھا ،          الواقف ، أو بنصب نفسھ لإلمام     

  .على وجٍھ یجوز ، أو یكره 
  

 ب اطا  

 ًم راا  ر    

ترتی��ب األئم��ة م��ن األم��ور المھم��ة ؛ ل��ذا اخ��تص بنظرھ��ا والة األم��ور ، أو م��ن ین��وب  
ن��زاع ، ع��نھم ، حت��ى ال یت��رك الب��اب مفتوح��ًا عل��ى م��صراعیھ لم��ن أرادھ��ا ؛ ح��سمًا لل  

خاص�ة ف�ي الم�ساجد    –ودفعًا للمفاسد التي قد تترتب على عدم ترتیب األئمة للم�ساجد   
من ترك إقامة الجماعات ، وال�صلوات ، واتق�اء اتخ�اذ أص�حاب الب�دع والفك�ر               -الكبرى

  : الضال المساجد لنشر بدعتھم وأفكارھم ، فمن األمور التي یصیر بھا اإلمام راتبًا
، س��واء ك��ان ن��صبھ إلمام��ة   -تعیین��ھ–عظ��م أو نائب��ھ بن��صبھ   أن یق��وم اإلم��ام األ – ١

الج��امع، والم��سجد الكبی��ر ، أو لم��سجد غی��ر الج��امع م��ن م��ساجد المح��ال، والع��شائر،   
  .)٣( واألسواق

 ،)٤( أنھ�ا م�ن األم�ور العظ�ام فاخت�صت بنظ�ره      : ووجھ اختصاص اإلمام األعظ�م ب�ذلك       
  .)٥(لد فإن فقد اإلمام األعظم فمن رضیھ أكثر أھل ذلك الب

وینبغ��ي أن ُیعل��م أن إمام��ة الج��امع ، والم��سجد الكبی��ر ، أو ال��ذي ف��ي ال��شارع تح��صل  
بتولیة اإلمام ، أو نائبھ فقط ، وأّما إن كانت اإلمامة لمسجٍد غی�ر الج�امع م�ن م�ساجد           
المحاّل ،  والعشائر، واألسواق ، فتحصل بنصب اإلمام لھ  ، كما تحصل بن�صب غی�ر              

كم���ا س���یأتي ذل���ك  -)٦( ش���خٍص نف���سھ لم���سجد م���ن الم���ساجداإلم���ام ل���ھ ، أو بن���صب 
  .بضوابطھ بعد 

                                                           

 )١٣١: ص(نھایة الزین )  ١(

 )٧٨/ ١(حاشیة اللبدي على نیل المآرب )  ٢(

 )٢٩٧/ ٢(حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنھاج )  ٣(

حاشیة الشربیني بھامش ) ٢٩٧/ ٢(حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنھاج )  ٤(

 )٤٤٢/ ١(الغرر البھیة 

 .ین المرجعین السابق) ٥(

 .المرجعین السابقین )  ٦(
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 أن یقوم شخص بنصب نفسھ لإلمامة برضا جماعتھ ، بأن یتقدم بغیر إذن – ٢
 ویؤم بھم، فإذا عرف ذلك المسجد بھ ، ورضیت جماعة ذلك المحل -الحاكم-اإلمام

یكون ذلك في مسجد بإمامتھ ، فلیس لغیره أن یتقدم علیھ إال بإذنھ  ، شریطة أن 
  .)١( غیر الجامع كمساجد المحال ، والعشائر واألسواق

 .)٢(  أن یكون تنصیبھ إمامًا راتبًا بناًء على شرط الواقف–٣
– والیًة صحیحًة بأن لم یكره االقتداء بھ - ناظر الوقف– أن یولیھ الناظر –٤

  .)٣(-كاألقطع ونحوه
 ، یكون -الجامع منھا وغیر الجامع- وعلیھ فیستخلص مما سبق ، أّن جمیع المساجد

 فیھا األئمة ، بخالف نصب شخص نفسھ إمامًا راتبًا -یعّین–لولي األمر أن یرتب 
بدون إذن اإلمام ، فال یعّد راتبًا إًلا إذا رضي جماعة ك المسجد بھ ، وأن یكون ذلك 

 .في مسجد غیر الجامع من مساجد الصلوات ، وأن یعرف ذلك المسجد بھ 

طثاب ا  

    رط  ام اراب 

ال خالف بین الفقھاء في أّنھ یشترط فبي حق من یكون إمامًا راتبًا أن یكون مستوفیًا 
لجمیع الشروط التي اشترطھا  الفقھاء في حق من یكون إمامًا بصفة عاّمة عندھم ، 

، )٤(فقھًا ، قادرًا علیھا من كونھ مسلمًا ، عاقًال ، عالمًا بما َتِصحُّ بھ الصالُة قراءًة و
، مّما ال )٥(وغیر ذلك كما ھو مفّصل في مواضعھ من كتبھم على اختالف مذاھبھم 

  .مجال لذكره ھنا تفصیًال 
  .كونھ سالمًا من البدع والكبائر : وزادوا في حق اإلمام الراتب 

حكام الصالة وینبغي أن یختار اإلمام الراتب فیكون فقیھًا عالمًا بأ: قال ابن عبد البر 
  .)٦(محسنًا بالقرآن سالمًا من البدع والكبائر

أن اإلمامة من األمور التي یتحاسد الناس علیھا ؛ لشرفھا ، مما یؤدي : ووجھ ذلك 
إلى تسارع الطعن في األئمة ؛ لذلك اشترط لھا كونھ سالمًا من البدع والكبائر ؛ اتقاًء 

  .للطعن فیھ 
فاضلة بین المتقدمین ، و التحریات التي تتخذ وھو ما یعرف في أیامنا ھذه بالم

  .بحقھم قبل تعیینھم 

                                                           

 .المرجعین السابقین )  ١(

حاشیة الشربیني ) ٥٣١/ ١(حاشیة الجمل على شرح المنھج ) ٢٩٧/ ٢(حواشي الشرواني ) ٢(

 ).٤٤٢/ ١(بھامش الغرر البھیة 

 .المراجع السابقة ) ٣ (

 ) .١٢٢/ ١(الشامل في فقھ اإلمام مالك )  ٤(

الشرح الصغیر مع ) ٢٤٨ - ٢٣٧/ ٢(، الذخیرة للقرافي ) ٣٤٦ /١(العنایة شرح الھدایة )  ٥(

، الكافي في ) ٢٤٨/ ٤(، المجموع شرح المھذب ) ٤٣٨ -٤٣٣/ ١(بلغة السالك ألقرب المسالك 

 ) .٢٩٤/ ١(فقھ اإلمام أحمد 

 ) .٢١٠/ ١(الكافي في فقھ أھل المدینة )  ٦(
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؛ " وینبغي أن ُیختار اإلمام الراتب "وتعبیر ابن عبدالبر بما لم یسم فاعلھ في قولھ 
لیعم كالمھ كل من لھ االختیار ، سواء كان من لھ االختیار ھو اإلمام األعظم ، أو 

  . ناظر الوقف ، أو عین بشرط الواقف غیره ، كجماعة في محل ما رضیت بھ ، أو
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  املبحث الثاني 

فيمن يكره اختاذه إماما راتبا
ً ً

   

ال  فيه م  :  

  اطب اول 

 ًرا ًإ زد اذ وا   

ل همها ما يلي  ق لى  نا  ل ل  مامة  لفقها في    :ختل 

ل  أل ل  غیره الصالة ، غیر أّن  أّنھ یكره تقدیمھ ابتداًء ، ویستحب تقدیم :لق

  .)١(الصالة خلفھ جائزة غیر ناقصة ، وإلى ھذا القول ذھب الحنفیّة 
وعلیھ فالذي یفھم من كالم الحنفّیة أّن المكروه ھو اتخاذه إمامًا راتبًا ابتداًء ، أو ھو 

  .خالف األولى إذا وجد غیره 

لثاني  ل  ھذا القول ذھب المالكّیة في  كراھة اتخاذ ولد الزنا إمامًا راتبًا ، وإلى :لق

  .)٣(، وأحمد في الروایة الثانیة عنھ غیر المشھورة )٢(المشھور من المذھب عندھم
أن المكروه ھو اتخاذ ولد الزنا إمامًا راتبًا : غیر أّن المالكّیة فّصلوا في ذلك ، فقالوا 

ًا راتبًا في الصلوات الفرائض أو السنن في الحضر ، بخالف ما إذا كان اتخاذه إمام
في التراویح ، أو كان في السفر ، أو إمامًا من غیر ترّتب ، فال كراھة في ذلك 

  . )٤(عندھم 

لثال  ل   كراھة إمامة ولد الزنا راتبًا كان أو غیر راتٍب، وبھ قال مجاھد ، :لق

  . )٥(وعمر بن عبد العزیز ، وإلیھ ذھب الشافعّیة 

                                                           
) ٣٣٤/ ٢(، البنایة شرح الھدایة ) ٨٤٢/ ٢(ري ، التجرید للقدو) ١٢٩/ ١(الحجة على أھل المدینة )  ١(

. 

، بلغة السالك ) ٣٣٠/ ١(الشرح الكبیر ، وحاشیة الدسوقي ) ٤٤٦/ ١(التنبیھ على مبادئ التوجیھ ) ٢(

)٤٤٠/ ١ ( 

 ) .٢٧٤/ ٢(اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف للمرداوي ) ١٠/ ٣(الفروع وتصحیح الفروع ) ٣(

/ ١(، بلغة السالك ) ٣٣٠/ ١(الشرح الكبیر ، وحاشیة الدسوقي )٤٤٦/ ١(التوجیھ التنبیھ على مبادئ ) ٤(

٤٤٠ ( 

  )٢٥٨/ ٢(بحر المذھب للرویاني ) ٣٢٢/ ٢(الحاوي الكبیر )  ٥(

  .بخالف األولى مرة ، والكراھة مرة أخرى : وقد جاءت عبارات الشافعّیة مختلفة في التعبیر عن ذلك 

أبى حامد والعبدري إنھ یكره عندنا ، وعند أبي حنیفة فتساھل منھ في وأما قول الشیخ : قال النووي 

  ).٢٩٠/ ٤(المجموع شرح المھذب . تسمیتھ مكروھا 

 وقد حمل التعبیر بالكراھة عندھم على أنھ في حال ما إذا كان ذلك في ابتداء الصالة ولم یساوه المأموم، 

/ ٢(، النجم الوھاج ) ٢٥٨/ ٢(حر المذھب للرویاني ب. فإن ساواه أو وجده قد أحرم فاقتدى بھ ، فال بأس 

 ) .١١٥: ص(، اللباب في الفقھ الشافعي ) ٣٦٧
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بع  ل ل  زنا إذا سلم دینھ ، وھو قول عطاء ، وسلیمان بن  ال تكره إمامة ولد ال:لق

موسى، والحسن، والنخعي ، والزھري ، وعمرو بن دینار، وإسحاق وإلیھ ذھب 
عیسى بن دینار ، ومحمد بن عبداهللا بن عبد الحكم من المالكّیة في مقابل المشھور 

  .)٢(، والحنابلة )١(

لة    :أل

ل : ال  أل ل  لق صحا    :لة 

  :أصحاب ھذا القول لما ذھبوا إلیھ بأدلة المعقول ، فقالوا استدل 
 إنما یكره تقدیمھ ابتداًء ، ویستحب تقدیم غیره؛ ألن الناس یستنكفون من - ١

  .)٣(الصالة وراءه ، فیؤدي ذلك إلى تقلیل الجماعة 
 أن ولد الزنا الغالب من حالھ الجھل ؛ لفقده من یؤدبھ ویعلمھ معالم الشریعة ؛ - ٢
  .)٤(لك كان تقدیمھ خالف األولى لذ

لثاني : ثانيا  ل  لق صحا    :لة 

  :استدل أصحاب ھذا القول لما ذھبوا إلیھ بأدلة المعقول ، فقالوا 
 إّنما كان ترتب ولد الزنا مكروھًا في الصلوات الفرائض ، أو السنن بحضر ؛ - ١

سرع إلى صاحبھ ألن النقص الذي بھ مانع من الكمال ، وھو یحّط المنزلة ، وی
 . )٥(األلسنة ؛ لذا كان ترّتبھ مكروھًا 

   إّنما كان اتخاذه إمامًا راتبًا مكروھًا خوفًا من أن یعرض نفسھ للقول فیھ ؛ ألن -٢
  .)٦(اإلمامة موضع رفعة وكمال ینافس ویحسد علیھا  

ب ، وكأنھم استخفوا ذلك في السفر ، والنوافل ، والصالة إمامًا من غیر ترّت: قلت 
  .فلم یروه مكروھًا 

لثال : ثالثا  ل  لق صحا    :لة 

  :استدل أصحاب ھذا القول لما ذھبوا إلیھ بأدلة األثر ، والمعقول

  . )٧( ما روي أّن عمر بن عبد العزیز كره أن یتخذ ولد الزنا إمامًا :ألث منه  

                                                           

 ) .٢٩٠/ ٤(المجموع شرح المھذب ) ١٦٨/ ٢(االستذكار )  ١(

، المبدع في شرح المقنع ) ٢٧٧/ ١(شرح منتھى اإلرادات ) ١٦٩/ ٢(المغني البن قدامة ) ٢(

)٨٧/ ٢. ( 

 ) .٨٤٢/ ٢(التجرید للقدوري )  ٣(

 ) .١٥٧/ ١(بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع )  ٤(

 ) .٤٤٦/ ١( قسم العبادات -التنبیھ على مبادئ التوجیھ )  ٥(

 )٤٣١/ ٢(التاج واإلكلیل ) ٢٨/ ٢(شرح مختصر خلیل للخرشي )  ٦(

، حلیة العلماء في معرفة مذاھب ) ١٨٧/ ١(المھذب في فقة اإلمام الشافعي للشیرازي )  ٧(

 ) .١٧٩/ ٢(الفقھاء 
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ل منه    .)١( أن اإلمامة موضع فضیلة ، فكره تقدیمھ فیھا :لمعق

بع  ل ل  لق صحا    :لة 

  :استدل أصحاب ھذا القول لما ذھبوا إلیھ بأدلة السنة ، والمعقول 

  :لسنة منها  

قال لنا رسول :  أنھ قال -رضي اهللا عنھ– ما روي عن أبي مسعود األنصاري - ١
یؤم القوم أقرؤھم لكتاب اهللا، وأقدمھم قراءة، فإن كانت «: اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

اءتھم سواء، فلیؤمھم أقدمھم ھجرة ، فإن كانوا في الھجرة سواء، فلیؤمھم قر
أكبرھم سنا، وال تؤمن الرجل في أھلھ، وال في سلطانھ، وال تجلس على تكرمتھ في 

  .)٢(بیتھ إال أن یأذن لك، أو بإذنھ 

اللة ل  أن الحدیث یدّل داللة واضحة على جواز اتخاذ ولد الزنا إمامًا راتبًا :جه 

وعدم كراھة ذلك ؛ حیث ورد بیان من یتولى اإلمامة في الحدیث عاّما ، من غیر 
  )٣(فرق بین ولد الزنا ، أو غیره، فیكون داخًال في عموم الحدیث

لیس علیھ من وزر : قالت في ولد الزنا،   ما روي عن عائشة رضي اهللا عنھا - ٢

  .)٤ (}١٦٤:األنعام{]  ی ی Ê ÌË Í[أبویھ شيء 

ال ل  األثر یّدل داللة صریحة على أّنھ ال تأثیر لزنا األبوین في ولد الزنا ، :لة جه 

  .وإذ ثبت ذلك ، فال یكون لھ تأثیرًا في إمامتھ 

ل منه   أنھ حّر مرضي في دینھ ، فصلح لإلمامة كغیره ، فلم تكن إمامتھ :لمعق

 .)٥(مكروھة 

جح  ل ل  سألة ، فإنني أرى أن الجمع  بعد عرض أقوال الفقھاء وأدلتھم في الم:لق

بین ھذه األقوال أولى من ترجیح أحدھا ، فیحمل الجواز في قول من قال بھ في حال 
ما لم یكن راتبًا ، وتحمل الكراھة في قول من قال بھا في حال ما إذا صار إمامًا راتبًا 

  :؛ وذلك لما یلي 

                                                           

 )٢٥٨/ ٢(، بحر المذھب للرویاني ) ١٨٧/ ١(المھذب في فقة اإلمام الشافعي للشیرازي )  ١(

 - ٢٩١،كت��اب الم��ساجد ، ب��اب م��ن أح��ق باإلمام��ة ، ح��دیث رق��م       ) ٤٦٥/ ١(ص��حیح م��سلم  )  ٢(

)٦٧٣( 

/ ٢( البن قدامة    المغني) ٢٧٧/ ١(دقائق أولي النھى لشرح المنتھى      = شرح منتھى اإلرادات    )  ٣(

١٦٩( 

كتاب األیم�ان ، ب�اب م�ا ج�اء ف�ي ول�د  الزن�ا ،        ) ١٠٠/ ١٠(أخرجھ البیھقي في السنن الكبرى   )  ٤(

والصحیح موقوف ، وعبد الرزاق ف�ي م�صنفھ   ، رفعھ بعض الضعفاء :  ، وقال ١٩٩٩٢حدیث رقم   

 .١٣٨٦١كتاب الطالق ، باب شر الثالثة ، حدیث رقم ) ٤٥٤/ ٧(

 ) .٢٧٨/ ١(دقائق أولي النھى لشرح المنتھى = ھى اإلرادات شرح منت)  ٥(
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قھ ، والقراءة ، والصالح  أن األدلة التي جاءت لم تراع النسب ، وإّنما راعت الف- ١
  .، فتكون إمامتھ جائزة إذا سلم دینھ 

 أّنھ نظرًا لتسارع األلسنة بالكالم والطعن فیھ ، ورّبما لحق ذلك من یأتم بھ ، – ٢
 .ودرءًا لما قد یحدث ، فیكون اتخاذه إمامًا راتبًا مكروھًا 

  .)١( لئال یؤذى بذلك إمامة ولد الزنا ،-أي مالك–إنما كره : ویؤیده ما قالھ ابن مزین 

 ب اطا  

   إً راً)٢( اذ ول ال 

همها  ل  ق لى  لحال  ل  مامة مجه لفقها في    :ختل 

ل  أل ل   كراھة ِإَماَمة مجھول الحال ، وإلى ھذا القول ذھب جمھور الفقھاء  :لق

  .)٥(، والشافعي )٤(، ومالك )٣(أبو حنیفة 
  .كراھة اتخاذه إمامًا راتبًا : لكّیة یرون إّلا أّن الما

إنما یكون ذلك مكروھًا إذا كان في ابتداء الصالة ولم یساوه المأموم : وعند الشافعّیة 
  .)٦(، فإن ساواه أو وجده قد أحرم فاقتدى بھ ، فال بأس 

طوه  وبناًء على كالمھم ھذا فكراھة اتخاذه إمامًا راتبًا من باب أولى ؛ النعدام ما اشتر
  . غالبًا 

إال أن یرتب مجھول الحال إماُم ، أو ناظر عادل ، أو جماعة مسلمون : زاد المالكّیة 
عالمون بأحكام اإلمامة، فال تكره الصالة خلفھ ؛ ألن شأن من ذكر أنھم ال یرتبون إال 

  .)٧(عدًال 
إن كانت تولیة أئمة المساجد لذي ھوى ال یقوم فیھا بموجب : قال ابن عرفة 

ترجیح الشرعي لم یأتم براتب فیھا إال بعد الكشف عنھ، وكذا كان یفعل من أدركتھ ال
  .)٨(عالًما دیًنا 

                                                           

 )٥٥٦/ ٢(الجامع لمسائل المدونة )  ١(

منح الجلیل . من لم تعرف عدالتھ وال فسقھ أو من لم یعرف أبوه كلقیط : مجھول الحال ھو )   ٢(

)٣٦٤/ ١. (  

 ) .٣٦٤/ ١(تصر خلیل منح الجلیل شرح مخ. وال یشمل ذلك الغریب ؛ إلتمان الناس على أنسابھم 

حاشیة الطحطاوي على مراقي ) ١٣٤/ ١(تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشلبي )   ٣(

 )٣٠٢: ص(الفالح شرح نور اإلیضاح 

 ) .٣٦٤/ ١(منح الجلیل شرح مختصر خلیل ) ٥٥٦/ ٢(الجامع لمسائل المدونة )  ٤(

 ) .٢٥٨/ ٢(ویاني بحر المذھب للر) ٢٨٨/ ٤(المجموع شرح المھذب )  ٥(

إنما یكون ذلك مكروھًا إذا كان في ابتداء الصالة ولم یساوه المأموم ، فإن : عند الشافعّیة )  ٦(

، إعانة ) ٣٦٧/ ٢(النجم الوھاج في شرح المنھاج . ساواه أو وجده قد أحرم فاقتدى بھ فال بأس 

 ). ٢٩٦/ ٢(، تحفة المحتاج في شرح المنھاج ) ٥٦/ ٢(الطالبین 

 ) .٣٦٤/ ١(منح الجلیل شرح مختصر خلیل ) ٧(

 ) .٣٢٣/ ١(المختصر الفقھي البن عرفة )  ٨(
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لثاني  ل  ، وھو قول الثوري ، )١( أّنھ َلا تكره ِإَماَمتھ ، وإلیھ ذھب أحمد :لق

  .)٣(، وھو اختیار ابن المنذر )٢(وإسحاق 
  : األدّلة 

ل : ال أل ل  لق صحا    :لة 

  :دّل أصحاب ھذا القول لما ذھبوا إلیھ بأدلة من األثر ، والمعقول است

– ما روي أّن رجًال كان یؤم ناسًا بالعقیق ، فنھاه عمر بن عبد العزیز :ألث منه 

  .)٤(؛ ألنھ كان ال یعرف أبوه -رضي اهللا عنھ

ألث  اللة م  ل   :جه 

حال إمامًا راتبًا ؛ لنھي عمر أّن األثر یدل داللة ظاھرة على كراھة تنصیب مجھول ال
  . لھ في ذلك -رضي اهللا عنھ–بن عبد العزیز 
  : والمعقول منھ 

 أن اإلمامة موضع فضیلة ، و مجھول الحال لیس كذلك ؛ لذا  ُكِره تنصیبھ إمامًا - ١
  .)٥(راتبًا 

  .)٦( أنھ تكره إمامتھ قیاسًا على ولد الزنا – ٢

لثاني : ثانيا ل  لق صحا    :لة 

  :استدّل أصحاب ھذا القول لما ذھبوا إلیھ بأدلة السّنة والمعقول 

  :لسنة منها 

، فال داعي )٧(  عموم حدیث أبي مسعود األنصاري السابق ، وقد سبق قریبًا - ١
 .لتكراره 

اللة  ل  حیث ورد بیان من یتولى اإلمامة في الحدیث عاّما ، من غیر فرق بین :جه 

  .)٨(فیكون داخًال في عموم الحدیثمجھول الحال ، أو غیره، 

                                                           

 )  .١٣٤: ص(الروض المربع شرح زاد المستقنع )  ١(

 )  .٢٥٨/ ٢(بحر المذھب للرویاني )  ٢(

 )  .١٦١/ ٤(األوسط في السنن واإلجماع واالختالف ) ٣(

 ) .٥٥٦/ ٢(، الجامع لمسائل المدونة ) ١٦١/ ٤(األوسط في السنن واإلجماع واالختالف )  ٤(

 ) .٢٥٨/ ٢(بحر المذھب للرویاني )  ٥(

 ) .٢٨٨/ ٤(المجموع شرح المھذب )  ٦(

 . من ھذا البحث ١٢انظر ص )  ٧(

/ ٢(المغني البن قدامة ) ٢٧٧/ ١(دقائق أولي النھى لشرح المنتھى = شرح منتھى اإلرادات )  ٨(

١٦٩( 
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ل منه    : لمعق

   .)١( أنھ حّر مرضي في دینھ ، فصلح لھا كغیره -٢
بعد عرض أقوال الفقھاء وأدلتھم ، فإنني أرى أن الق�ول ال�راجح ھ�و               : القول الراجح   

أّن األل��سنة : م��ا ذھ��ب إلی��ھ جمھ��ور الفقھ��اء أص��حاب الق��ول األول ؛ وذل��ك لم��ا یل��ي     
كالم والطع�ن فی�ھ ، وربم�ا لح�ق ذل�ك م�ن ی�أتم ب�ھ ، فیك�ون كراھ�ة اتخ�اذه               تتسارع ب�ال  

 .إمامًا راتبًا من باب الصیانة والحمایة لھ ، ودفع األذیة عنھ وكذا من یأتم بھ 

  اطب اث

 ذ ا٢(ا (ًرا ًإ  

  : في اتخاذ الخصّي إمامًا راتبًا على قولین )٣(اختلف فقھاء  المالكّیة 

ل    أل ل   ّأنھ یكره اتخاذ الخصّي إمامًا راتبًا في الفرائض ، والسنن بحضر ، أّم�ا  :لق

إن كان اتخاذه إمامًا راتب�ًا ف�ي ال�سفر أو ف�ي الت�راویح أو ك�ان غی�ر رات�ٍب ف�ال یك�ره ،             
  .)٤ (وإلى ھذا القول ذھب المالكّیة في المشھور عندھم

لثاني    ل   راتب�ًا ف�ي الف�رائض وال�سنن بح�ضر أو       أنھ یجوز اتخ�اذ الخ�صّي إمام�اً      :لق

سفر من غیر فرق ، وإلى ھذا القول ذھب ابن الماجشون م�ن المالكّی�ة ، وھ�و مقاب�ل              
  .)٥(المشھور

لة    :أل

ل : ال  أل ل  لق صحا    : لة 

  : استدل أصحاب ھذا القول لما ذھبوا إلیھ بأدلة من المعقول منھا 
تفاتًا إلى عدم الكمال ف�ي حق�ھ ، ألن�ھ ن�اقص الخلق�ة ،          إّنما كره ترّتب الخصّي ؛ ال      - ١

ونقصھ وإن كان ال تعلق لھ بالصالة ، إّلا إنھ یقّرب من األنوثة ، فیك�ره اتخ�اذه إمام�ًا          
  .)٦(راتبًا 

 أن اإلمام��ة درج��ة ش��ریفة، ال ینبغ��ي أن تك��ون إال لم��ن ال یطع��ن فی��ھ، و الخ��صّي   - ٢
  .)٧( إلى من یأتم بھ، فلذلك كرھت إمامتھ ممن تسرع األلسنة إلیھ، وربما تعدى ذلك

                                                           

 ) .٢٧٨/ ١(دقائق أولي النھى لشرح المنتھى = ات شرح منتھى اإلراد) ١(

 ) .٣٦٤/ ١(منح الجلیل شرح مختصر خلیل . أي مقطوع الذكر أو األنثیین )  ٢(

فیما اطلعت علیھ قدر -لم أقف على صورة تلك المسألة عند أصحاب المذاھب الفقھیة األخرى)  ٣(

 .- جھدي

) ٣٣٠/ ١(، الشرح الكبیر للدردیر ) ٥٥٦/ ٢(، الجامع لمسائل المدونة ) ١٧٨/ ١(المدونة )  ٤(

. 

 ) .١٤١/ ١(، عقد الجواھر الثمینة في مذھب عالم المدینة ) ٦٧٣/ ١(شرح التلقین )  ٥(

، شرح مختصر خلیل ) ٤٤٦/ ١(، التنبیھ على مبادئ التوجیھ )٦٧٣/ ١(شرح التلقین )  ٦(

 ) .٢٨/ ٢(للخرشي 

 ) .٤٦٨/ ١(التوضیح في شرح مختصر ابن الحاجب )  ٧(
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لثاني : ثانيا  ل  لق صحا    :لة 

  : استدل أصحاب ھذا القول لما ذھبوا إلیھ بدلیل من المعقول ، فقالوا 
إّنما كان الخصاء غیر مكروه التفاتًا إلى حال الصالة ؛ألن الخ�صاء نق�ص ال تعل�ق ل�ھ                 

  .)١(خاذ الخصّي إمامًا راتبًا مكروھًا بالصالة وال یؤثر فیھا ؛ لذا لم یكن ات
بعد عرض األقوال في المسألة ، ووجھ ك�ل ق�ول ، ف�إن ال�راجح ال�ذي          : القول الراجح   

  :تطمئن إلیھ النفس ، ھو كراھة ترّتب الخصّي ؛ وذلك لما یلي 
 أن الم��دار عل��ى نق��ص الخلق��ة المق��ّرب م��ن األنوث��ة المانع��ة م��ن اإلمام��ة ، وھ��و  - ١ 

  .صّي متحقق في الخ
 عدم السالمة من ألسنة المتكلمین وطع�ن الط�اعنین غالب�ًا ، فیك�ره اتخ�اذه إمام�ًا            - ٢ 

  .راتبًا ؛ اتقاًء لذلك 

 راب اطا  

  إً راً) ٢(اذ اف 

 في األغلف ھل تكره إمامت�ھ مطلق�ًا ؟ أو یك�ره ترّتب�ھ فق�ط ؟         )٣(اختلف فقھاء المالكّیة    
  :إلى قولین 

أل  ل   أنھ یكره اتخاذ األغلف إمامًا راتب�ًا ف�ي الف�رائض وال�سنن بح�ضر ، إّم�ا            :ل  لق

إن كانت إمامتھ في السفر أو في التراویح ، أو كان إمامًا غیر راتب فال یكره ، وإل�ى               
  .)٤(ھذا القول ذھب المالكیة في المشھور عندھم 

لثاني  ل   ال، ف�ي ح�ضر أو س�فر     كراھة إمامة األغلف مطلقًا ، سواء كان راتبًا أم:لق

  .)٥(، في فرض أو نفل ، وھو المعتمد عند بعض المتأخرین جدًا من المالكّیة 
  : األدلة 

ل : ال  أل ل  لق صحا    :لة 

  : استدل أصحاب ھذا القول لما ذھبوا إلیھ بأدلة المعقول منھا 
وشعاره ؛ فع�ّد   إّنما كره ترّتب األغلف ؛ لنقص سنة الختان ، وھو طھرة اإلسالم        - ١

  .)٦(ذلك نقصان في دینھ وحلمھ ، وسواء تركھ لعذر أم ال 

                                                           

 ) .٤٤٦/ ١( قسم العبادات -التنبیھ على مبادئ التوجیھ )  ١(

 ).٢٢٣/ ١(شفاء الغلیل في حل مقفل خلیل . ھو الذي لم یختتن : األغلف )   ٢(

فیما اطلعت علیھ قدر -لم أقف على صورة تلك المسألة عند أصحاب المذاھب الفقھیة األخرى)  ٣(

 .- جھدي

 ).٢٨/ ٢( ، شرح مختصر خلیل للخرشي )٤٠: ص(مختصر خلیل )  ٤(

 ).٣٦٤/ ١(، منح الجلیل شرح مختصر خلیل ) ٣٣٠/ ١(الشرح الكبیر للدردیر )  ٥(

/ ٢(، مواھب الجلیل )٢٨/ ٢(، شرح مختصر خلیل للخرشي ) ٢٣١/ ١(البیان والتحصیل )  ٦(

١٠٥. ( 
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 أن اإلمامة درجة شریفة، ال ینبغي أن تكون إال لمن ال یطعن فیھ، و األغلف ممن - ٢
  .)١(تسرع األلسنة إلیھ، وربما تعدى ذلك إلى من یأتم بھ ، فلذلك كرھت إمامتھ 

لثاني : ثانيا  ل  لق صحا    :لة 

  : كن أن یستدل لما ذھب إلیھ أصحاب ھذا القول بأنھ یم
إنما كرھت إمامة األغل�ف ؛ ل�نقص س�نة الخت�ان  ف�ي حق�ھ ؛ فل�م یظھ�ر للتفری�ق ب�ین                         

  .)٢(إمامتھ وترتبھ للصالة معنى 
بعد عرض األقوال في المسألة ، ووجھ ك�ل ق�ول ، ف�إن ال�راجح ال�ذي          : القول الراجح   

امة األغلف مطلقًا  راتبًا كان أو غیر رات�ب ؛ ل�شّدة         تطمئن إلیھ النفس ، ھو كراھة إم      
مخالفتھ في ترك سنة الختان ، وعدم ظھور الفرق في التفریق بین عدم جواز اتخاذه   
إمامًا راتبًا في الفرائض والسنن بحضر ، وجوازه إن كان في تراویح أو سفر أو كان 

  . اسة غیر راتب ، باإلضافة إلى احتمال عدم إنقاء المحل من النج

                                                           

 ).٢٢٢/ ١(، شفاء الغلیل ) ٤٦٨/ ١(التوضیح في شرح مختصر ابن الحاجب )  ١(

 .من اجتھاد الباحث ) ٢(
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  اطب اس 

   إً راً )١(اذ اون 

 ، إلى أقوال - أي أن یصیر إمامًا راتبًا  –في ترتیب المأبون )٢(اختلف فقھاء المالكّیة 
  :أھمھا 

ل    أل ل   أنھ یكره أن یك�ون الم�أبون إمام�ًا راتب�ًا ف�ي الف�رائض والعی�د ، بخ�الف                  :لق

  .)٣(مد عند المالكیة السفر وقیام رمضان ، وھو المعت
  إذا ك��انوا ص��الحي -أي ب��ال كراھ��ة-أّن��ھ یج��وز اتخ��اذھم أئم��ة راتب��ین  : الق��ول الث��اني 

  .)٤(األحوال في أنفسھم، سالمین من النقائص ، وإلیھ ذھب بعضھم

لة    :أل

                                                           

  ) .٣/ ١٣(لسان العرب . اتھمھ وعابھ : أَبَن الرجل یْأَبْنھ َأْبنًا: األْبن في اللغة التھمة ، یقال )  ١(

ترددت عبارات الفقھاء المالكّیة في بیان حقیقة المأبون ، فالذي ذھب إلیھ األكثر :  وفي االصطالح 

كالمھ كالنساء أو من یشتھي أن یفعل بھ الفاحشة ولم یفعل بھ أو ھو من یتكسر في : أن المراد بھ 

، شرح ) ٣٣٠/ ١(الشرح الكبیر للشیخ الدردیر . من كان یفعل بھ وتاب وصارت األلسن تتكلم فیھ 

  ) .٢٨/ ٢(مختصر خلیل للخرشي 

 أعرفھ ، ونقل ابن بشیر كراھة إمامة المأبون ال: وذھب ابن عرفة إلى أنھ الذي ُیفَعل بھ ، قال 

  ) .٣٢٢/ ١(المختصر الفقھي البن عرفة . وھو أرذل الفاسقین 

وقد وقع في رسم . حملھ ابن عرفة على أنھ الذي یؤتى في دبره: قلت: قال ابن غازي المكناسي 

الجواب من سماع عیسى أن أبا سلمة ابن عبد األسد الذي كان زوج أم سلمة رأى رجال مأبونا بین 

لكن . ، فكیف بإمامتھ؟ فال یكون غیره من الفسقة أسوأ حاال منھ)٣(ى ذلك یدیھ في الصالة فاتق

أنھم لم یریدوا ھذا الفاسق الخبیث، فإن ابن بشیر ذكر أوال : الظاھر من كالم ابن بشیر وأتباعھ

النقص المانع من اإلجزاء وأدرج فیھ الفسقة، ثم ذكر النقص المانع من الكمال، وذكر من جملتھ ما 

ینخرط في ھذا السلك كراھة االئتمام بالمأبون : لة ویسرع إلیھ طعن األلسنة، وقالیحط المنز

  )٢٢٢/ ١(شفاء الغلیل في حل مقفل خلیل . واألغلف

أَبَنُھ بشيٍء َیْأُبُنُھ : لمساعدتھ اللغة العربیة ، فقد جاء في القاموس : وال شّك أن الراجح ھو األول 

  ) .١١٧٤: ص(المحیط القاموس . اتََّھَمُھ : وَیْأِبُنُھ

كنا في مسیر لنا فنزلنا ، فجاءت جاریة ، فقالت : "و في حدیث البخاري عن أبي سعید الخدري قال

وإن نفرنا غیب فھل منكم راق فقام معھا رجل ما كنا نأبنھ برقیة فرقاه فبرأ : إن سید الحي سلیم : 

ب فضل فاتحة الكتاب ، حدیث كتاب فضائل القرآن ، با) ١٨٨/ ٦(صحیح البخاري " الحدیث ....

   .٥٠٠٧رقم 

 ) .١٦٥/ ٣(المعلم بفوائد مسلم . أي َما كنَّا َنتَِّھمھ بھا" ما كنا نأبنھ برقیة :" قال المازري 

فیما اطلعت علیھ قدر - لم أقف على صورة تلك المسألة عند أصحاب المذاھب الفقھیة األخرى) ٢(

 .- جھدي

 ) .١١٠: ص(جامع األمھات )  ٣(

 )١٤٣/ ١( عقد الجواھر الثمینة في مذھب عالم المدینة ) ٤(
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ل : ال  أل ل  لق صحا    : لة 

إنم�ا ك�ان اتخ�اذ    : فقالوا استدل أصحاب ھذا القول لما ذھبوا إلیھ بدلیل من المعقول ،        
المأبون إمامًا راتبًا مكروھًا ؛ ألنھ ت�سرع إلی�ھ األل�سنة ، وربم�ا تع�ّدى األذى إل�ى م�ن            

  .)١(ائتم بھ 

لثاني : ثانيا  ل  لق صحا    : لة 

  : یمكن أن یستدل لما ذھب إلیھ أصحاب ھذا القول بما یلي 
ن النق�ائص ل�م یوج�د م�ا یمن�ع م�ن       أّنھ لّم�ا ك�ان الم�أبون ص�الحًا ف�ي نف�سھ ، س�المًا م�            

  .اتخاذه إمامًا راتبًا ، أصلھ غیر المأبون أصًال 

جح    ل ل   بعد عرض أقوال الفقھاء وأدلتھم في المسألة ، ف�إنني أرى أن الق�ول       :لق

تبا                ماما  لمأب  تخا  هة  ل ، م ك أل ل  لق صحا  ليه  ه  جح ه ما  ل

ل لما يلي   ، :  

تخاذه  إمامًا راتبًا یثیر العق�ول ، ویح�رك النف�وس للخ�وض ف�ي عرض�ھ ، وس�وء                     أّن ا 
الظن بھ، واالستخفاف بشأن اإلمامة التي ھي من أعظم المناصب ؛ إذ توالھ�ا رس�ول        

  .اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ، فال یتخذ إمامًا راتبًا ؛ دفعًا للضرر 
 

                                                           

 ) .٢٢٢/ ١(شفاء الغلیل في حل مقفل خلیل )  ١(
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  املبحث الثالث 

 فيما خيتص به اإلمام الراتب من
ّ

   األحكام 

ال  فيه م  :  

  اطب اول 

   من ا  ص    

فيه مسائل   : 

لى  أل ح للصال معه : لمسألة  ت  ل يحض  ل إلما    .ما يفعله 

من دخل مسجدًا ، ووج�د أن الجماع�ة ق�د فاتت�ھ ، فطم�ع أن ی�درك جماع�ة ف�ي م�سجد               
خ�روج م�ن الم�سجد ؛ إّل�ا أن یك�ون ف�ي الم�سجد        آخر أو مكان آخر ، فإن�ھ یج�وز ل�ھ ال         

وزاد اب�ن  –الحرام أو مسجد الرسول صلى اهللا علیھ وسلم ، فال یخ�رج وی�صلي ف�ردًا             
  .)١( -القاسم المسجد األقصى

أن المسجد الحرام ، أو مسجد الرسول أعظم أجرًا لھ من : ووجھ عدم خروجھ منھما 
  .)٢(صالتھ في الجماعة 

إذا أتى الرجل الم�سجد وق�د ص�لى أھل�ھ فطم�ع أن      : وقال مالك: لقا: جاء في المدونة    
یدرك جماعة من الناس في مسجد آخر وغیره ، فال بأس أن یخرج إلى تلك الجماع�ة   

وإذا أت��ى ق��وم وق��د ص��لى أھ��ل الم��سجد ، ف��ال ب��أس أن یخرج��وا م��ن الم��سجد ، : ، ق��ال
ص�لى اهللا علی�ھ   -ل فیجمعوا وھم جماعة إال أن یكون المسجد الحرام أو مسجد الرس�و      

  . فال یخرجون، ولیصلوا وحدانا -وسّلم
  .)٣(وأرى مسجد بیت المقدس مثلھ : قال ابن القاسم

ھذا في حق غیر إم�ام الم�سجد الّرات�ب ، وأّم�ا ھ�و ف�إذا أّذن لل�صالة وأق�ام ، ول�م یأت�ھ            
لل��صالة مع��ھ أح��ٌد م��ن الن��اس ، فإن��ھ ف��ي ھ��ذه الحال��ة ، ی��صّلي وح��ده ، وال یلزم��ھ أن   

  .ج من مسجده إلى مسجٍد آخر طلبًا للجماعة ، بل یكره لھ الخروج من مسجده  یخر
إذا أقام اإلمام الصالة فل�م یأت�ھ أح�د ، ل�م ین�دب ل�ھ طل�ب جماع�ة ف�ي م�سجد                 : قال سند 

  .)٤(آخر ، بل یكره لھ ذلك ، وھو مأمور بالصالة في مسجده 

ل    ھ ، خ�شیة دخ�ول م�ن     أّنھ مأمور بالبقاء في مسجده ، وعدم خروج�ھ من�          :جه 

یق��صد الم��سجد لل��صالة مع��ھ فل��م یج��ده ، وخ��شیة تعطی��ل الم��ساجد ، وخ��شیة التھم��ة    

                                                           

 ) .١٧٢/ ١(، التنبیھات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ) ١٨١/ ١(المدونة )  ١(

 )١٨١/ ١(المدونة )  ٢(

 )١٨١/ ١(المدونة )  ٣(

 ) .٢١١/ ١( ، الفواكھ الدواني )٢٠/ ٢(شرح مختصر خلیل للخرشي )  ٤(
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بالخروج بعد األذان لل�صالة ، باإلض�افة إل�ى االلت�زام بالعھ�د لم�ن ن�ّصبھ فی�ھ ؛ فألج�ل             
  .)١(ذلك كلھ قامت صالتھ مقام صالة الجماعة 

ا  لجماعة ش شت لقيا صالته مقا صال    :منها ق 

 أن یكون ذلك في المسجد ال في داره ، فلو كان ذلك في داره ، ف�ال تق�وم ص�التھ       – ١
  .)٢(مقام صالة الجماعة 

 أن ینوى عند صالتھ اإلمامة ، فإذا لم ینو الجماعة فال تقوم ص�التھ مق�ام ص�الة              – ٢
  .)٣(الجماعة 

النی�ة بخ�الف م�ا إذا       ألنھ ال تتمی�ز ص�التھ منف�ردًا ع�ن ص�التھ إمام�ًا إال ب               : ووجھ ذلك   
  .)٤(صلى معھ جماعة 

 أن یصلي في وقتھ المعتاد ، فلو صلى في غیر وقتھ المعت�اد ، ف�ال تق�وم ص�التھ                  – ٣
  .)٥(مقام صالة الجماعة 

 أن یؤذن ، ویقیم ، فلو صلى من غیر آذان وإقامة ، فال تقوم صالتھ مقام صالة            – ٤
  .)٦(الجماعة 

أن یك��ون إمام��ًا راتب��ًا ل��ذلك الم��سجد  بوج��ھ م��ن     أي ب��-)٧( أن ینت��صب لإلمام��ة  – ٥
  .-وجوه الترتیب التي سبق ذكرھا 

وینبني على ذلك كلھ أّنھ إذا صلى اإلمام الراتب ف�ي م�سجده وح�ده ، ول�م یخ�رج من�ھ              
 فإّن صالتھ تقوم مقام صالة الجماعة فیم�ا         – بعد تحقق الشروط السابقة      –إلى غیره   

ثواب الجماعة بتحصیل الفضل المرّتب للجماع�ة ،  ھو راتب فیھ في الفضیلة ، أي لھ        
  .)٨(وھو سبع وعشرون درجة 

أي من حیث عدم إعادتھ ف�ي جماع�ة أخ�رى ، ف�إذا ص�لى وح�ده ث�م وج�د                     -وفي الحكم   
  .)٩(جماعة ، فلیس لھ أن یعید معھم ؛ العتبار صالتھ وحده في حكم الجماعة 

                                                           

 .من اجتھاد الباحث )  ١(

 ) .٨٨/ ٢(مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل )  ٢(

 ) .١٢٤/ ٢(مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل )   ٣(

 ) .٣٢٣/ ١(الشرح الكبیر للشیخ الدردیر وحاشیة الدسوقي )   ٤(

/ ١(الفواكھ الدواني ) ٢٠/ ٢(ي ، شرح مختصر خلیل للخرش) ٨٨/ ٢(مواھب الجلیل )   ٥(

٢١١( 

 )٢٠/ ٢(، شرح مختصر خلیل للخرشي ) ٨٨/ ٢(مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل )   ٦(

 )٨٨/ ٢(مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل )   ٧(

، حاشیة العدوي على كفایة الطالب ) ٢٠/ ٢(،شرح الخرشي ) ٨٨/ ٢(مواھب الجلیل )   ٨(

 )٣٠٤/ ١(الرباني 

/ ١(، حاشیة العدوي ) ٢٠/ ٢(،شرح مختصر خلیل للخرشي ) ٨٨/ ٢(   مواھب الجلیل )٩(

٣٠٤( 
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لثانية  خ  : لمسألة  ته في جماعة  عا   :ع 

 - ب�شرطھ – فیما إذا صلى اإلم�ام الرات�ب ف�ي م�سجده وح�ده          )١(ختلف فقھاء المالكّیة    ا
  :ھل یعید في جماعة أخرى؟ أو ال ؟ على قولین 

، ف�إّن ص�التھ   - ب�شرطھ –أّن اإلمام الراتب إذا ص�لى ف�ي م�سجده وح�ده            : القول األول   
ى ، وإل�ى ھ�ذا   تقوم مقام صالة الجماعة فیما ھو راتب فیھ ، وال یعید مع جماعة أخر       

  .)٢(القول ذھب جمھور المالكّیة في المعروف من المذھب عندھم 
أّنھ تستحب اإلعادة للمنف�رد ، ول�و ك�ان إمام�ًا راتب�ًا ، وإلی�ھ ذھ�ب اب�ن           : القول الثاني   

  .)٣(عبد البر من متأخري المالكّیة 

لة    : أل

ل : ال  أل ل  لق صحا    :لة 

ل لما لق صحا ه  ّل  لة ست ليه بأ هب   :  

ل منه     أن العّل�ة ف�ي إع�ادة المنف�رد ھ�ي إدراك م�ا فات�ھ م�ن ف�ضل الجماع�ة ،                        :لمعق

وسنتھا ، وذلك متحق�ق ف�ي ف�ضل اإلم�ام الرات�ب ؛ ألّن�ھ م�أمور بالبق�اء ف�ي م�سجده ،              
وعدم خروجھ منھ ، خشیة دخول من یقصد المسجد للصالة معھ فلم یج�ده ، وخ�شیة                

خشیة التھمة بالخروج بعد األذان للصالة ، باإلضافة إل�ى االلت�زام            تعطیل المساجد ، و   
  .)٤(بالعھد لمن نّصبھ فیھ ؛ فألجل ذلك كلھ قامت صالتھ مقام صالة الجماعة 

لثاني : ثانيا  ل  لق صحا    :لة 

لة  ليه بأ هب  ل لما  لق صحا ه  ّل    :ست

إذا ص��لى وح��ده وغی��ره ف��ي اس��تحباب أّن��ھ ال ف��رق ب��ین إم��ام الم��سجد : المعق��ول من��ھ 
اإلع��ادة م��ع جماع��ة مم��ن ل��یس بإم��ام ؛ ألن اإلع��ادة إنم��ا وردت ال��سّنة بھ��ا لم��ا ف��ات    

  .)٥(المنفرد من فضل الجماعة ، وھي باقیة على عمومھا في حّق كل منفرد 
بعد عرض أقوال فقھاء المالكّیة  في المسألة ، وما تیسر من األدلة ، : القول الراجح 

أّن المع�اني  : لقول الراجح ھو ما ذھب إلیھ أصحاب القول األول ، وذلك لما یلي  فإن ا 
المراعاة عن�د أص�حاب الق�ول األول والت�ي م�ن أجلھ�ا جعل�ت ص�الة اإلم�ام الرات�ب ف�ي               

  تقوم مقام الجماع�ة ، أول�ى وأكث�ر ؛ ل�ذا ت�رّجح الق�ول بع�دم            -بشرطھ–مسجده وحده   
  .اإلعادة 

                                                           

 .لم أقف على صورة تلك المسألة عند غیر المالكّیة من أصحاب المذاھب األخرى )  ١(

، حاشیة ) ٢٠/ ٢(،شرح مختصر خلیل للخرشي ) ١٧٧/ ١(شرح ابن ناجي على الرسالة )  ٢(

 ) ٣٠٤/ ١(العدوي 

 ) .٢١٩/ ١(الكافي في فقھ أھل المدینة )  ٣(

 .من اجتھاد الباحث )  ٤(

 )٢٢٠- ٢١٩/ ١(الكافي في فقھ أھل المدینة )  ٥(
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لثالثة  لملجمع : لمسألة    ح ليلة 

لي : تمهي  لم على ق لجمع في  لفقها في    :ختل 

ل    أل ل    ال جمع بین الصلوات إّل�ا ف�ي الوق�وف بعرف�ة ، والمزدلف�ة ، ف�ال جم�ع                 :لق

  .)٢(، واختاره المزني من الشافعّیة )١(بسفر أو مطر ، وإلى ھذا القول ذھب الحنفّیة 
وات الم�شتركتي الوق��ت ف�ي ال�سفر وف�ي الح��ضر     أن�ھ یجم��ع ب�ین ال�صل   : الق�ول الث�اني   

، )٥(، والحنابل�ة  )٤(، وال�شافعّیة  )٣(المالكّی�ة   : لمطر ، وإلیھ ذھ�ب جمھ�ور الفقھــــ�ـاء          
 وفعلھ أبان بن عثمـــــان في أھــل المدینة ،     -رضي اهللا عنھ  –وروي عن ابن عمـــر     

ــ���ـاء ال���سبعة ، وھ���و ق���ول الفقھ. وروي عـ���ـن مـ���ـروان ، وعمـ���ـر ب���ن عب���د العزی���ز
  . )٦(وإسحاق 

لة    :أل

ل  : ال  أل ل  لق صحا    :لة 

  :استدّل أصحاب ھذا القول بأدلة األثر ، والمعقول 
 ص�لى اهللا  - أن رس�ول اهللا  - رض�ي اهللا عنھم�ا   -ما روي عن اب�ن عب�اس     : األثر منھ   

ًا م��ن م��ن جم��ع ب��ین ص��التین ف��ي وق��ٍت واح��ٍد ، فق��د أت��ى باب��       : " ق��ال-علی��ھ وس��لم  
  " .)٧(الكبائر

  

اللة   ل  ھذا األثر یّدل داللة ظاھرة على أنھ ال یجوز الجمع بین الصلوات ؛ ألّن :جه 

فیھ تأخیرًا للصوات عن وقتھا ، وھو من الكبائر كم�ا ج�اء ف�ي األث�ر، ف�ال یب�اح بع�ذر                    
  .)٨(السفر والمطر كسائر الكبائر

                                                           

 ) .١٢٧/ ١(بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع )   ١(

/ ٢(، حلیة العلماء في معرفة مذاھب الفقھاء ) ٣٩٩/ ١(روضة الطالبین وعمدة المفتین )   ٢(

٢٠٦.( 

 ) .٥٢٩/ ٢(، التنبیھ على مبادئ التوجیھ ) ١٤٦: ص(المسائل للقاضي عبد الوھاب عیون )   ٣(

/ ٢(، حلیة العلماء في معرفة مذاھب الفقھاء ) ٣٩٩/ ١(روضة الطالبین وعمدة المفتین )   ٤(

٢٠٦.( 

 ،) ٢٠٢/ ٢(المغني البن قدامة )   ٥(

 ) .٢٠٢/ ٢(المغني البن قدامة )   ٦(

، والدراقطني في ١١٥٤٠: حدیث رقم ) ٢١٦/ ١١(في المعجم الكبیر  أخرجھ الطبراني )   ٧(

 ٥كتاب الصالة ، باب صفة الصالة في السفر والجمع بین الصالتین ، حدیث رقم ) ٣٩٥/ ١(سننھ 

وفیھ حنش بن قیس ، وھو واٍه :  حنش ھذا أبو علي الرحبي متروك ، وقال ابن حجر : ، وقال 

 ) .٢١٤/ ١(الدرایة في تخریج أحادیث الھدایة . جدًا ، وغفل الحاكم فاستدركھ 

 ) .١٢٧/ ١(بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع )  ٨(
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ل منه   اتھ�ا بال�دالئل المقط�وع بھ�ا م�ن       أن ھذه ال�صلوات عرف�ت مؤقت�ة بأوق   :لمعق

الكتاب ، والسنة المت�واترة ، واإلجم�اع، ف�ال یج�وز تغییرھ�ا ع�ن أوقاتھ�ا ب�ضرب م�ن                      
  .)١(االستدالل ، أو بخبر الواحد 

  

لثاني : ثانيا  ل  لق صحا   :لة 
  

لسنة منها  لة  ل بأ لق صحا ه  ّل    :ست

صلى رسول اهللا ص�لى  : "  قال   -ھما رضي اهللا عن   – ما روي عن عبد اهللا بن عباس        
اهللا علیھ وسلم الظھر والعصر جمیعًا ، والمغرب والعشاء جمیع�ًا ف�ي غی�ر خ�وٍف وال             

  . )٢("سفٍر 

اللة    ل  أّن الحدیث یدّل داللة واضحة على جواز الجمع في المطر ؛ ألنھ ص�لى              :جه 

َك�اَن مط�ر َأو َوح�ل     اهللا علیھ وسلم جمع في غیر خوٍف وال سفٍر ، فیحمل على َأنھ قد           
)٣( .  

  .)٤(لعلھ في لیلة مطیرة : قال أیوب السختیاني
  .)٥(أرى ذلك في مطر : قال مالك 

  .إلى غیر ذلك من األدلة التي ال یتسع المقام لذكرھا 

جح    ل ل   بعد عرض أقوال الفقھاء وأدلتھم ، فإنني أرى أّن الق�ول ال�راجح ھ�و          :لق

  :صحاب القول الثاني ، وذلك لما یلي ما ذھب إلیھ جمھور الفقھاء أ
  . قوة األدلة التي استدّلوا بھا ، وضعف أدلة المخالف - ١
 ف�ي جم�ع ع�ن    -أي الجم�ع ب�ین ال�صلوات     – أّنھ روي فعل�ھ ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم             - ٢

  .)٦(غیر واحٍد ، ولم یرو مخالف لھ ، فكان إجماعًا 
  

                                                           

 ) .١٢٧/ ١(بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع )   ١(

كتاب صالة المسافرین وقصرھا ، باب الجمع بین )  ٤٨٩/ ١(أخرجھ مسلم في صحیحھ )٢(

كتاب )١٤٤/ ١(الك في الموطأ روایة یحیى اللیثي ، وم)  ٧٠٥(الصالتین في الحضر ، حدیث رقم 

 . ٣٣٠قصر الصالة في السفر ، باب الجمع بین الصالتین في الحضر والسفر ، حدیث رقم 

 ) .٣٧٨/ ٢(كشف المشكل من حدیث الصحیحین )  ٣(

 ) .٣٧٨/ ٢(كشف المشكل من حدیث الصحیحین )  ٤(

 ) .١٤٤/ ١(الموطأ روایة یحیى اللیثي )  ٥(

 ) .٢٠٢/ ٢( المغني البن قدامة ) ٦(
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ط�ر فیم�ا یجم�ع م�ن ال�صلوات إل�ى       ثم اختلف القائلون بجواز الجمع ب�ین ال�صلوات للم       
  :قولین 

ل   أل ل   أن الجم��ع للمط�ر یك�ون ب�ین المغ�رب والع��شاء فق�ط ، ف�ال یجم�ع ب��ین        :لقـ

، )٢(، وال��شافعّیة ف��ي ق��ول ض��عیف  )١(الظھ��ر والع��صر للمط��ر ، وإلی��ھ ذھ��ب المالكّی��ة   
  .)٣(والحنابلة في الصحیح عندھم 

لثـاني     ل  رب والع�شاء ، والظھ�ر والع�صر ،     أن الجم�ع للمط�ر یك�ون ب�ین المغ�         :لق

  .)٥(، وأحمد في الروایة  الثانیة عنھ)٤(وإلیھ ذھب الّشافعّیة 

لة    :أل

ل: ال  أل ل  لق صحا    :لة 

ل منه  لمعق لة  ليه بأ هب  ل أل�ل لما  لق صحا  ّل    :ست

اللی�ل ؛ ألن   أن الجمع رخصة لتعجیل الناس ف�ي انقالبھ�م إل�ى بی�وتھم، وھ�ذا ف�ي                - ١
النھ�ار ال ب��ّد لھ�م م��ن االنت��شار والت�شاغل بمعای��شھم واُألم��ور الت�ي ال یقطعھ��م المط��ر     

  .)٦(عنھا ، فلم یكن للجمع فائدة فیما لھ أرید 
 أّن المغرب والعشاء ومشقتھما أكثر ، من حیث أنھما یفعالن في الظلمة، وم�شقة          -٢

  . )٧(السفر ألجل السیر وفوات الرفقة 

لثاني: ثانيا  ل  لق صحا    :لة 

  :استدّل أصحاب القول األّول لما ذھبوا إلیھ بأدلة المعقول منھ 
أّن المعنى الذي أبیح من أجلھ الجمع ب�ین المغ�رب والع�شاء  وھ�و م�شقة فعلھم�ا ف�ي                

  . )٨(المطر ، موجود في وقت الظھر والعصر ، فیباح الجمع فیھا بال فرق ، كالسفر

جح    ل ل  ض أقوال الفقھاء وأدلتھم ، فإنني أرى أّن الق�ول ال�راجح ھ�و         بعد عر  :لق

  :ما ذھب إلیھ أصحاب القول األول وذلك لما یلي 
 كثرة المشقة الحاصلة في صالتي المغرب والعشاء ، م�ن الظلم�ة والمط�ر والوح�ل ،               

 .ونحو ذلك ، بخالف صالتي الظھر والعصر 

                                                           

/ ٢(، التنبیھ على مبادئ التوجیھ ) ٢٥٧/ ١(، المنتقى للباجي ) ١٤٦: ص(عیون المسائل )  ١(

٥٢٩.( 

 ) .٣٩٩/ ١(روضة الطالبین وعمدة المفتین )  ٢(

 ) .٢٠٣/ ٢(المغني البن قدامة )   ٣(

 ) .٣٩٩/ ١(روضة الطالبین وعمدة المفتین )  ٤(

 ) .١٢٦/ ٢( في شرح المقنع المبدع)   ٥(

 ) .٢٥٧/ ١(، المنتقى شرح الموطأ ) ٢٦٠: ص(المعونة على مذھب عالم المدینة )   ٦(

 ) .١٢٦/ ٢(المبدع في شرح المقنع )   ٧(

 ) .١٢٦/ ٢(، المبدع في شرح المقنع ) ٢٠٣/ ٢(المغني البن قدامة )  ٨(
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ال یكون ذلك إّلا في حق الجماعة ؛ إذ     وإذ قلنا بالجمع بین المغرب والعشاء للمطر ، ف        
ال ب��ّد للجم��ع م��ن الجماع��ة ؛ ألن��ھ إنم��ا ش��رع الجم��ع لرف��ع الم��شقة ف��ي إدراك ف��ضل       

  .)١(الجماعة 
، وإّنما ینصرف لبیتھ  ، ویصلي فی�ھ الع�شاء بع�د مغی�ب      )٢( فال یجمع منفرد  بمسجٍد      

  .)٣(الشفق 
 إّلا أن یك�ون إمام�ًا راتب�ًا ، فی�ستحب           من المالكّیة ،   )٤(قال الشیخ أبو القاسم الغبریني      

لھ أن یجمع لیلة المطر حیث كان منزلھ خارج المسجد ، فیجمع وح�ده ، وتح�صل ل�ھ                  
  وھ�ذا خ�صوصیة ل�ھ ، لقی�ام ص�التھ مق�ام ص�الة         -بشرطھا ال�سابق  –فضیلة الجماعة   

   .)٥(الجماعة في الفضل والحكم 

بعة ل ح : لمسألة  لصال معه    عا 

 من صلى منفردًا ، ثم أراد أن یعید صالتھ جماعة ؛ إلدراك ما فاتھ من فضل             یعني أنّ 
صالة الجماعة وسنتھا ، فإّن لھ ف�ي ھ�ذه الحال�ة إع�ادة ال�صالة م�ع اإلم�ام الرات�ب إذا                   

، وھو مبني على    )٦(وجده یصلي وحده  ؛ لتحصیل فضل الجماعة اتفاقًا عند المالكّیة            
  .)٧( تقوم مقام صالة الجماعة في الفضل عندھم - بشرطھا–أّن صالة الراتب وحده 

لخامسة ح  :لمسألة  لها  صلى  لتي يق   أللفا 

س�مع  : وإذ قلنا یصلى ویجمع وحده فقد اختلف فقھاء المالكّیة  ف�ي الجم�ع ب�ین ق�ول                 
: اهللا لمن حمده ، وقول ربنا ول�ك الحم�د ؟ ھ�ل یجم�ع بینھم�ا ؟ أو یقت�صر عل�ى ق�ول                     

  : حمده ؟ على قولین سمع اهللا لمن
  .)٨(سمع اهللا لمن حمده ، وال یزید ربنا ولك الحمد : ّأنھ یقتصر على: القول األول 
  .)٩(ربنا ولك الحمد : أّنھ یجمع بینھا وبین: القول الثاني 

                                                           

 ) .٣٢٣/ ١(شرح زروق على متن الرسالة )  ١(

 ) .٣٨/ ٢(، شرح مختصر خلیل للخرشي ) ١٣٣/ ١(امل في فقھ اإلمام مالك الش)  ٢(

 ) .٤٢٣/ ١(،منح الجلیل ) ٣٧١/ ١(الشرح الكبیر وحاشیة الدسوقي )  ٣(

أحمد بن أحمد بن أحمد الغبریني أبو القاسم التونسي ، فقیھھا ، ومفتیھا، أخذ عن ابن عبد )   ٤(

  وأخذ عنھ جماعة من علماء تونس كالقاضي أبي مھدي السالم وطبقتھ، وتولى الفتیا بتونس ،

وصاحب الترجمة َوَلُد أبي العباس الغبریني صاحب . عیسى الغبریني وأبي عبد اللَّھ القلشاني

: ص(نیل االبتھاج بتطریز الدیباج . عنوان الدرایة وقاضي بجایة، توفي بعد سبعین وسبعمائة

١٠٤. ( 

 ) .٥٢٨/ ١(الفواكھ الدواني ) ٤٢٣/ ١(منح الجلیل شرح مختصر خلیل )  ٥(

 ) .٣٥٦/ ١(منح الجلیل شرح مختصر خلیل )  ٦(

 ) .٨٨/ ٢(، مواھب الجلیل ) ٤٤٣/ ١(التوضیح في شرح مختصر ابن الحاجب )  ٧(

 ) .١٧٧/ ١(، شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة ) ٥٢٨/ ١(الفواكھ الدواني )  ٨(

 ) .٢١١/ ١(الفواكھ الدواني )  ٩(
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لة    :أل

ل: ال  أل ل  لق صحا    :لة 

  :نھ استدّل أصحاب القول األّول لما ذھبوا إلیھ بأدلة المعقول م
أّن ھذه العبارات بعضھا یختص بالمأموم دون اإلمام ، وبعضھا یختص باإلمام دون 

  .)١(المأموم ، فیلزمھ ما یختص باإلمام دون غیره 
  :أدّلة أصحاب القول الثاني: ثانیًا 

  :استدّل أصحاب القول األّول لما ذھبوا إلیھ بأدلة المعقول منھ 
یام صالتھ مقام الجماعة  فیلزمھ ما یلزم الجماعة ، أنھ قائم مقام اإلمام والمأموم ؛ لق

  .)٢(فیأتي بجمیعھا 
بعد عرض األقوال في المسألة فإن الذي تطمئن إلیھ النفس ما ذھب : القول الراجح 

إلیھ أصحاب القول األول ؛ وذلك العتماد القول بأّن صالتھ تقوم مقام الجماعة في 
  .اإلمام حال وجود المأمومین الفضل والحكم ، فیكتفى بما یقتصر علیھ 

  .)٣(واألقرب عندي ھو األول : قال ابن ناجي 
  

ب اطا  

  من ا  ص   

ح فيه مسألة   :  

ت بع صالته ل إلما  لجماعة في مسج    عا 

عة ِفیِھ جمھور الفقھاء على أّن المسجد إذا لم یكن لھ إماٌم راتب َلْم یكره إعادة الجما
  .)٤(ِعْنَد أحد من العلماء ، َما خال اللیث ْبن سعد، فإنھ ذھب إلى كراھة اإلعادة ِفیِھ 

ل  ق لى  ت بع صالته ،  ما  لجماعة في مسج له  عا    :ختلف في 

ل  أل ل   ال تعاد الجماعة في مسجد لھ إمام راتب ، فمن فاتتھم الجماعة مع :لق

فإنھم یصلون منفردین ، ویكره لھ إعادة الجماعة في المسجد ، وھو اإلمام الراتب ، 

                                                           

 .من اجتھاد الباحث )  ١(

 .من اجتھاد الباحث )  ٢(

 ) .١٧٧/ ١(شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة ) ٣(

  ).٩/ ٦(، فتح الباري البن رجب ) ٤٣٧/ ٢(التاج واإلكلیل لمختصر خلیل )  ٤(

یما ولو كان المسجد مما یجمع فیھ بعض الصلوات دون بعض فاختلف ھل یجوز فیھ تكرار الجمع ف

الجواز؛ ألنھ في تلك الصالة كمسجد لیس لھ إمام : أحدھما : لیس العادة أن یجمع فیھ ؟ قوالن

التنبیھ على مبادئ التوجیھ . المنع؛ ألنھ لھ إمام راتب في بعض الصالة دون بعض : والثاني. راتب

 )٤٥٧/ ١( قسم العبادات -
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، )١(قول سالم بن عبد اهللا  ، وربیعة ، واللیث ، وأبو قالبة ، وأیوب ، وابن عون 
الحنفّیة : ،  وإلیھ ذھب جمھور الفقھاء )٢(واللیث ، والبّتي ، والثورّي ، واألوزاعّي

  .)٥(من الحنابلةوالقاضي أبو یعلى ) ٤(، والمالكّیة )٣(

لثاني  ل   أّن إعادة الجماعة في المسجد  ال تكره ، فإذا صلى إمام الحي ، :لق

وحضر جماعة أخرى ، استحب لھم أن یصلوا جماعة ، وھو قول ابن مسعود ، 
  .)٧(، وقتادة ، وإسحاق ، وإلیھ ذھب الحنابلة )٦(وعطاء ، والحسن ، والنخعي 

لثال  ل  ة الجماعة في مسجٍد لھ إماٌم راتٌب ، إذا كان المسجد  أنھ تكره إقام:لق

، وسواء كان ذلك قبل صالة اإلمام الراتب ، أو معھ ، أو بعده ، )٨(غیر مطروق 
بخالف ما إذا لم یكن للمسجد إمام راتب ، أو أذن ، أو كان المسجد مطروًقا ، فإنھا ال 

  . )٩(تكره ، وإلي ھذا القول ذھب الّشافعّیة 

ل ل   إنما یكره تكرار الجماعة لقوم كثیر، أما إذا صلى واحٌد بواحٍد ، أو :بع لق

باثنین فال بأس بھ مطلقًا إذا صلى في غیر مقام اإلمام الراتب، وھو قول أبي یوسف 
  .)١٠(من الحنفّیة 

                                                           

ھل البصرة ، من حفاظ الحدیث ، ما كان شیخ أ: عبد اهللا بن عون بن أرطبان المزني بالوالء)  ١(

في العراق أعلم بالسنة منھ ، ثقة في كل شئ ، یغزو ویركب الخیل ، أخذ عنھ الثوري ویحیى 

 ) .١١١/ ٤(األعالم للزركلي . ھـ ١٥١القطان وخالئق ، توفي سنة 

 ) .١٣٣/ ٢(، المغني البن قدامة ) ٥٧٣/ ٢(الجامع لمسائل المدونة )   ٢(

، البنایة شرح ) ٣٦٦/ ١( الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري البحر) ٣(

 ) .٣٢٥/ ٢(الھدایة 

الكراھة باقیة ولو أذن اإلمام في األصح ، وھو ظاھر المذھب ؛ ألن من أذن : قال المالكّیة )  ٤(

 واإلكلیل ، التاج) ٢٥٧/ ١(التھذیب في اختصار المدونة . لرجل أن یؤذیھ ال یجوز لھ ذلك 

  ) .٤٣٧/ ٢(لمختصر خلیل 

أن الكراھة باقیة ولو أذن اإلمام في األصح ، وھو ظاھر المذھب ؛ ألن من أذن لرجل : زاد المالكیة 

، حاشیة العدوي على كفایة ) ١٢٠/ ١(الشامل في فقھ اإلمام مالك . أن یؤذیھ ال یجوز لھ ذلك 

 ) .٣٠٧/ ١(الطالب الرباني 

 ) .٤٥/ ٢(، المبدع شرح المقنع ) ٢٨٦/ ٤(ة الراجح من الخالف اإلنصاف في معرف) ٥(

فتح الباري البن . واختلف ِفیِھ َعن اْلَحَسن ، والنخعي ، فروي عنھما كالقولین: قال ابن رجب )٦(

 ) .٨/ ٦(رجب 

 ) .١٣٣/ ٢(المغني البن قدامة )  ٧(

 .أي بظھر طریق تصلي فیھ المارة ، والمجتازون )  ٨(
: ص(، المنھاج القویم ) ٣٠٣/ ٢(، الحاوي الكبیر ) ٢٢٢/ ٤(وع شرح المھذب المجم)  ٩(

١٦٥. ( 

 ) .٣٢٥/ ٢(، البنایة شرح الھدایة ) ٣٦٦/ ١(البحر الرائق )  ١٠(
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لخام  ل   أّنھ یكره ِفي المساجد العظام الَِّتْي یتولى السلطان عادًة ترتیب :لق

وامع ونحوھا ؛ لئال یتطرق بذلك إلى االفتئات َعِلیِھ ، ولم یكره ِفي أئمتھا كالج
  .)١(المساجد الَِّتْي یرّتب أئمتھا جیرانھا ، وھو قول بعض الحنابلة

لة    :أل

ل : ال  أل ل  لق صحا    :لة 

ل  لمعق ألث ،  لة  ليه بأ هب  ل لما  لق صحا ه  ّل    : ست

دخلت مع سالم بن عبد اهللا : عن عبد الرحمن بن المجبر قالما روي : األثر منھ 
ال : أال تجمع الصالة ؟ فقال سالم: مسجد الجحفة ، وقد فرغوا من الصالة ، فقالوا

  .)٢(تجمع صالًة واحدًة في مسجٍد واحٍد مرتین 

ل منه    :لمعق

ف القلوب  إّنما ال تعاد الجماعة في مسجد لھ إمام راتب ؛ لئال یفضي إلى اختال– ١
   .)٣(والعداوة ، والتھاون في الصالة مع اإلمام 

 صلى اهللا - أنھ مسجٌد لھ إمام راتب ، فكره فیھ إعادة الجماعة ، كمسجد النبي - ٢
   )٤(-علیھ وسلم 

 إنما لم یجمع في مسجد مرتین ؛ لما یدخل في ذلك بین األئمة من الشحناء، - ٣
 -رضي اهللا عنھم-م بھم، وقد كان الصحابة ولئال یتطرق أھل البدع فیجعلون من یؤ

   . )٥(إذا دخلوا المسجد وقد صلى فیھ إمامھ صلوا أفذاًذا 
 أنا أمرنا بتكثیر الجماعة وفي تكرار الجماعة في مسجٍد واحٍد تقلیلھا ؛ ألن - ٤

الناس إذا عرفوا أنھم تفوتھم الجماعة یعجلون للحضور فتكثر الجماعة ، وإذا علموا 
  .)٦(وتھم یؤخرون ، فیؤدي إلى تقلیل الجماعات أنھ ال تف

لثاني : ثانيا  ل  لق صحا    :لة 

  :استدّل أصحاب ھذا القول لما ذھبوا إلیھ بأدلة السنة ، والمعقول 
أن رسول اهللا صلى  : -رضي اهللا عنھما-ما روي عن عبد اهللا بن عمر: السّنة منھا 

  .)٧("صالة الفذ بسبع وعشرین درجةصالة الجماعة تفضل : "اهللا علیھ وسلم قال

                                                           

 ) .٨/ ٦(فتح الباري البن رجب )  ١(

 )  .١٨١/ ١(المدونة )  ٢(

 ) .٤٥/ ٢(، المبدع شرح المقنع ) ١٣٣/ ٢(المغني البن قدامة )  ٣(

 ) .١٣٣/ ٢(المغني البن قدامة )٤(

 ) .٥٧٣/ ٢(الجامع لمسائل المدونة ) ٥(

 ) .١٣٥/ ١(المبسوط للسرخسي )٦(

إذا فاتتھ «: كتاب اآلذان ، باب فضل صالة الجماعة وكان األسود) ١٣١/ ١(صحیح البخاري )  ٧(

 وأقام وصلى إلى مسجد قد صلي فیھ، فأذن: "وجاء أنس بن مالك» الجماعة ذھب إلى مسجد آخر

  .٦٤٥حدیث رقم "جماعة 
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اللة  ل  الحدیث یتناول بعمومھ أفضلّیة صالة الجماعة من غیر فرق بین :جه 

  .)١ (جماعة ، وأخرى
 عن أبي سعید قال جاء رجٌل ، وقد صلى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ، فقال – ٢

  .)٢(فقام رجٌل ، فصلى معھ " أیكم یّتجر على ھذا : "

اللة  ل  الحدیث ظاھر في الداللة على جواز أن یصلي القوم جماعٌة في مسجد :جه 

  .)٣  (قد صلي فیھ ؛ إلذنھ صلى اهللا علیھ وسلم بذلك ، وفعلھ في حضرتھ

ل منه    : لمعق

 أنھ قادر على الجماعة، فاستحب لھ فعلھا ، كما لو كان المسجد في ممّر الناس - ١
)٤(.  

عن ذلك وال رسولھ ، وال اتفق أھل العلم علیھ ، فال وجھ للنھي  أن اهللا لم ینھ - ٢
  .)٥(عنھ 

لثال  ل  لق صحا    : لة 

  : استدّل أصحاب ھذا القول لما ذھبوا إلیھ بأدلة المعقول ، فقالوا 
 إّنما كره إعادة صالة الجماعة في مسجد غیر مطروق لھ مؤذُن ثابُت ، وإمام - ١

عة فیھ ، ألن ذلك یؤدي إلى اختالف وتفریق الجماعة منتدب قد رسم لصالة الجم
، باإلضافة إلى إّنھ یورث الطعن في اإلمام ، وتفرق الّناس عنھ ، )٦(وتشتت الكلمة 

بخالف ما إذا لم یكن لھ إمام راتب ؛ النتفاء ذلك المعنى ، أو وجد ، وأذن ؛ ألن الحق 
  . )٧(لھ 
ا كان المسجد مطروقًا ، ألن العادة  إّنما  كانت إعادة الصالة غیر مكروھة إذ– ٢

   .)٨(في المطروق أن ال یقتصر فیھ على جماعة واحدة 

بع  ل ل  لق صحا    :لة 

عن أبي سعید قال جاء : استدل أصحاب ھذا القول لما ذھبوا إلیھ بدلیل من السّنة 
   " أیكم یّتجر على ھذا: "رجٌل ، وقد صلى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ، فقال 

                                                           

 ).٤٥/ ٢(، المبدع شرح المقنع ) ١٣٣/ ٢(،  المغني البن قدامة ) ٣٩٥/ ١(االستذكار )   ١(

كتاب الصالة ، باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد ) ٢٩٧/ ١(أخرجھ الترمذي في سننھ )   ٢(

) ٦٣/ ٣( في صحیحھ صحیح وابن خزیمة. حدیث حسن:  ، وقال ٢٢٠صلي فیھ مرة حدیث رقم 

  .١٦٣٢كتاب الصالة ، باب الرخصة في الصالة جماعة في المسجد الذي قد جمع فیھ  حدیث رقم 

 ) .١٨٠/ ٣(نیل األوطار )   ٣(

 )١٣٣/ ٢(المغني البن قدامة )   ٤(

 )٣٩٥/ ١(االستذكار )   ٥(

 )٣٠٣/ ٢(الحاوي الكبیر ) ٦(

 )١٦٥: ص(رمیة المنھاج القویم شرح المقدمة الحض) ٧(

 )٣٠٣/ ٢(الحاوي الكبیر ) ٨(
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  .)١(فقام رجٌل ، فصلى معھ 

اللة  ل  الحدیث محمول على جواز تكرار الجماعة إذا كانت قلیلة ووقفوا في :جه 

زاویة غیر الموضع المعھود لإلمام ، كما ھو ظاھر من سبب ورود الحدیث ، بخالف 
  .)٢(ما إذا كانت كثیرة  

لخام  ل  لق صحا    :لة 

ل لما  لق صحا ه  ّل  ل ، فقال ست لمعق ليل م  ليه ب   :هب 

أّن تكرار الجماعة إّنما یكره ِفي المساجد العظام الَِّتْي یتولى السلطان عادة ترتیب 
أئمتھا كالجوامع ونحوھا ؛ بخالف التي یرّتبھا جیرانھا ؛ لئال یتطرق بذلك إلى 

  .)٣(االفتئات علیھ 

جح  ل ل  ھم فإنني أرى أن القول الراجح ھو ما  بعد عرض أقوال الفقھاء وأدلت:لق

بأنھ تكره إقامة الجماعة في مسجٍد لھ إماٌم : ذھب إلیھ أصحاب القول الثالث ، والقائل
راتٌب ، إذا كان المسجد غیر مطروق ، وسواء كان ذلك قبل صالة اإلمام الراتب ، أو 

 أو كان المسجد معھ ، أو بعده ، بخالف ما إذا لم یكن للمسجد إمام راتب ، أو أذن ،
  :مطروًقا ، فإنھا ال تكره وذلك لما یأتي 

  . أّن فیھ جمعًا بین األدلة ومراعاة اختالف األحوال – ١
 أن في القول بھ یسرًا وسھولة ورفعًا للحرج على من یأتي للمسجد من – ٢

 المصلین إذا كان مطروقًا ؛ وذلك بإقامة الجماعة إذا أذن لھم اإلمام الراتب في ذلك ،
  .أو إذا فاتتھم الجماعة األولى معھ 

  
  
  
  

                                                           

كتاب الصالة ، باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد ) ٢٩٧/ ١(أخرجھ الترمذي في سننھ )١(

) ٦٣/ ٣(وابن خزیمة في صحیحھ صحیح . حدیث حسن:  ، وقال ٢٢٠صلي فیھ مرة حدیث رقم 

  .١٦٣٢د جمع فیھ  حدیث رقم كتاب الصالة ، باب الرخصة في الصالة جماعة في المسجد الذي ق

 )١٣٦/ ١(المبسوط للسرخسي ) ٢ (

  )٨/ ٦(فتح الباري البن رجب ) ٣(
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 الخاتمة
الحمد أوًال آخرًا كما حمدناه أوًال ، والصالة على النبي المجتبى ، وعلى آلھ وصحبھ 

  ومن وااله 
  .وبعد 

  : فقد مّن اهللا علّي بإتمام ھذا البحث ، وقد توصلت إلى مجموعة من النتائج ، أھمھا 
  :أھم النتائج : أوًال 

ترتیب األئمة في الجوامع و المساجد الكبرى یختص بھ ولي األمر أو نائبھ  أن – ١
ال غیر ، وأّما إن كان المسجد من مساجد المحاّل ،  والعشائر، واألسواق ، فیحصل 
الّترتیب بنصب اإلمام لھ  ، كما یحصل بنصب غیر اإلمام لھ كالواقف أو ناظر الوقف 

 بضوابطھ – نفسھ لمسجد من المساجد ، أو جماعة ذلك المحّل ، أو بنصب شخٍص
  .المعروفة 

 أنھ یشترط فیمن یتولى اإلمامة في الصلوات باإلضافة إلى الشروط العاّمة التي –٢
 .اشترطھا الفقھاء أن یكون سالمًا من البدع والكبائر 

 كراھة ترتب ولد الزنا ، ومجھول النسب ، والخصي ، والمأبون إلمامة الصلوات –٣
ال مانع من إمامتھم في بعض األحیان ، وال تأثیر لذلك في صحة صالتھم ، وإن كان 

  .وصالة من ائتم بھم 
  .  كراھة إمامة األغلف مطلقًا راتبًا كان أو غیر راتب -٤
 أّن اإلمام الراتب إذا أّذن للصالة وأقام ، ولم یأتھ للصالة معھ أحٌد من الناس ، –٥

من مسجده طلبًا للجماعة ، بل یكره لھ ذلك ، فإنھ یصلي وحده ، وال یلزمھ أن یخرج 
وتقوم صالتھ في ھذه الحالة مقام الجماعة في الفضیلة والحكم وال یعید في جماعة 
أخرى ، وكذا إن كان مطر فیجمع وحده في مسجده بشرطھ ، ویقتصر في عبارات 

لجماعة الصالة على ما یقولھ اإلمام فقط دون المأموم على الراجح ، و لمن لم یدرك ا
 .إعادة الصالة معھ إن وجده یصلي وحده تحصیًال لفضل الجماعة 

 أنھ تكره إقامة الجماعة في مسجٍد لھ إماٌم راتٌب ، إذا كان المسجد غیر مطروق ، -٦
وسواء كان ذلك قبل صالة اإلمام الراتب ، أو معھ ، أو بعده ، بخالف ما إذا لم یكن 

  . المسجد مطروًقا ، فإنھا ال تكره للمسجد إمام راتب ، أو أذن ، أو كان
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 :المراجع والمصادر
دار الكتب : الناشر) ھـ٤٦٣ت( االستذكار ، یوسف بن عبد اهللا بن عبد البر - ١

سالم محمد عطا، :م، تحقیق ٢٠٠٠ -ھـ١٤٢١األولى : بیروت ، الطبعة –العلمیة 
 .محمد علي معوض

الحسن علي بن سلیمان المرداوي  اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف ، أبو - ٥
  . بدون تاریخ -الثانیة : دار إحیاء التراث العربي ، الطبعة: ، الناشر) ھـ٨٨٥: ت( 
ت ( بحر المذھب في فروع المذھب الشافعي ، عبد الواحد بن إسماعیل الرویاني- ٦

: دار الكتب العلمیة ، الطبعة: طارق فتحي السید ، الناشر: ، المحقق)  ھـ٥٠٢
  . م ٢٠٠٩ولى، األ
دار :الناشر)ھـ١٢٤١:ت( بلغة السالك ألقرب المسالك،أحمد بن محمد الصاوي - ٧

  المعارف دت 
، ) ھـ٨٥٥: ت(  البنایة شرح الھدایة ، محمود بن أحمد بن موسى العینى - ٨

  . م ٢٠٠٠ - ھـ ١٤٢٠األولى، :  بیروت، لبنان ، الطبعة-دار الكتب العلمیة : الناشر
، ) ھـ٧٧٦: ت(شرح مختصر ابن الحاجب ، خلیل بن إسحاق الجندي  التوضیح - ٩

األولى، : أحمد بن عبد الكریم نجیب ، مركز نجیبویھ للمخطوطات ،ط. د: المحقق
  م٢٠٠٨ -ھـ ١٤٢٩

دار الغرب : الناشر) ھـ٢٧٩ت ( سنن الترمذي ، محمد بن عیسى الترمذي - ١٠
  عروفبشار عواد م: م ، المحقق١٩٩٨ بیروت –اإلسالمي 

دار : الناشر)ھـ٤٥٠: ت( الحاوي الكبیر لعلي بن محمد بن حبیب الماوردي -١١
علي محمد :م،تحقیق١٩٩٩-ھـ١٤١٩األولى،:  لبنان، ط–الكتب العلمیة، بیروت

  معوض، عادل عبد الموجود  
: ت(  دقائق أولي النھى ، منصور بن یونس بن إدریس البھوتى  - ١٢

  م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤األولى، : الطبعةعالم الكتب ، : الناشر)ھـ١٠٥١
م تحقیق ١٩٩٤بیروت ،–دار الغرب : الذخیرة ، أحمد بن إدریس القرافي ، ط - ١٣

  .محمد حجي
) ھـ٦٧٦: ت(  روضة الطالبین وعمدة المفتین ، یحیى بن شرف النووي - ١٤

: م تحقیق١٩٩١-ھـ ١٤١٢الثالثة، : المكتب اإلسالمي، بیروت ، الطبعة: الناشر
  .لشاویش زھیر ا

، ) ھـ٢٧٥: ت(  سنن أبي داود ، أبو داود سلیمان بن األشعث السِِّجْستاني - ١٥
محمد محیي الدین عبد الحمید : المحقق بیروت ،–لمكتبة العصریة ، صیدا ا: الناشر

.  
علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي ، :  سنن الدارقطني ، المؤلف -  ١٦

السید عبد اهللا ھاشم :  ، تحقیق ١٩٦٦ – ١٣٨٦بیروت ،  -دار المعرفة : الناشر 
  .یماني المدني 
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: ، الناشر) ھـ٤٥٨: ت( السنن الكبرى ، أحمد بن الحسین بن علي البیھقي - ١٧
: م ،المحقق٢٠٠٣-ھـ ١٤٢٤الثالثة : لبنات، الطبعة–دار الكتب العلمیة، بیروت 

  محمد عبد القادر عطا
دار الفكر للطباعة ) ھـ١١٠١:ت(د اهللا الخرشي  شرح الخرشي ، محمد بن عب- ١٨

  .بیروت–
محمد بن أحمد بن :  حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر  بھامشھ ، المؤلف- ١٩

بدون : دار الفكر ، الطبعة: ، الناشر) ھـ١٢٣٠: المتوفى(عرفة الدسوقي المالكي 
  .طبعة وبدون تاریخ 

 أحمد بن محمد بن علي األنصاري، : كفایة النبیھ في شرح التنبیھ ، المؤلف- ٢٠
دار : ، الناشر) ھـ٧١٠: المتوفى(أبو العباس، نجم الدین، المعروف بابن الرفعة 

  .مجدي محمد سرور باسلوم :  ، المحقق٢٠٠٩األولى، م : الكتب العلمیة ، الطبعة
محمد بن عمر نووي الجاوي :  نھایة الزین في إرشاد المبتدئین ، المؤلف- ٢١

 بیروت ، –دار الفكر : ، الناشر) ھـ١٣١٦: المتوفى(إقلیما، التناري بلدا البنتني 
  .األولى : الطبعة

عبد الغني بن یاسین اللََّبدي :  َحاِشیُة اللبَِّدي على َنْیل الَمآِرِب ، المؤلف- ٢٢
دار البشائر اإلسالمّیة للطَباَعة : ، الناشر) ھـ١٣١٩: المتوفى(النابلسي الحنبلي 

 م ، تحقیق ١٩٩٩ - ھـ ١٤١٩األولى، :  لبنان ، الطبعة–والتَوزیع، َبیروت َوالنشَر 
  .الدكتور محمد سلیمان األشقر : وتعلیق

عبد الحمید الشرواني ، دار :  حواشي الشرواني على تحفة المحتاج ، المؤلف - ٢٣
  .الفكر ، بیروت 

 عمر بن سلیمان بن:  فتوحات الوھاب بتوضیح شرح منھج الطالب ،المؤلف- ٢٤
دار الفكر بدون طبعة : ، الناشر) ھـ١٢٠٤: ت(منصور العجیلي ، المعروف بالجمل 

  .، وبدون تاریخ 
أبو الطاھر إبراھیم بن :  قسم العبادات ، المؤلف- التنبیھ على مبادئ التوجیھ - ٢٥

دار ابن : ، الناشر) ھـ٥٣٦بعد : المتوفى(عبد الصمد بن بشیر التنوخي المھدوي 
الدكتور :  م ، المحقق٢٠٠٧ - ھـ ١٤٢٨األولى، :  لبنان الطبعة-وت حزم، بیر

  .محمد بلحسان 
كمال الدین، محمد بن موسى بن :  النجم الوھاج في شرح المنھاج ، المؤلف- ٢٦

دار : ، الناشر) ھـ٨٠٨: المتوفى(عیسى بن علي الدَِّمیري أبو البقاء الشافعي 
  .لجنة علمیة : م ، المحقق٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥األولى، : ، الطبعة) جدة(المنھاج 

أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم :  اللباب في الفقھ الشافعي ، المؤلف- ٢٧
دار : ، الناشر) ھـ٤١٥: المتوفى(الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعّي 

ھـ ، ١٤١٦األولى، : البخارى، المدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة ، الطبعة
  .عبد الكریم بن صنیتان العمري : ققالمح
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محمد بن یوسف بن أبي القاسم بن :  التاج واإلكلیل لمختصر خلیل ، المؤلف- ٢٨
دار الكتب العلمیة ،ط : ، الناشر) ھـ٨٩٧: ت(یوسف العبدري ، أبو عبد اهللا المواق 

  .م ١٩٩٤-ھـ١٤١٦األولى، : 
المشھور (أبو بكر : مؤلف إعانة الطالبین على حل ألفاظ فتح المعین ، ال- ٢٩

: ، الناشر) ھـ١٣١٠: المتوفى(عثمان بن محمد شطا الدمیاطي الشافعي ) بالبكري
  . م ١٩٩٧ - ھـ ١٤١٨األولى، : دار الفكر للطباعة والنشر والتوریع ، الطبعة

أحمد بن محمد بن علي بن حجر :  تحفة المحتاج في شرح المنھاج ، المؤلف- ٣٠
  الھیتمي
  . م ١٩٨٣ - ھـ ١٣٥٧تبة التجاریة الكبرى بمصر ، بدون طبعة، سنة المك: الناشر

محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي :  المختصر الفقھي البن عرفة ، المؤلف- ٣١
مؤسسة خلف أحمد : ، الناشر)  ھـ٨٠٣: المتوفى(التونسي المالكي، أبو عبد اهللا 

. د:  م ، المحقق٢٠١٤ - ھـ ١٤٣٥األولى، : الخبتور لألعمال الخیریة ، الطبعة
  .حافظ عبد الرحمن محمد خیر

منصور بن یونس بن صالح :  الروض المربع شرح زاد المستقنع ، المؤلف- ٣٢
دار : ، الناشر) ھـ١٠٥١: المتوفى(الدین ابن حسن بن إدریس البھوتى الحنبلى 

  . مؤسسة الرسالة -المؤید 
أبو بكر محمد بن إبراھیم : ف األوسط في السنن واإلجماع واالختالف ، المؤل- ٣٣

 السعودیة - الریاض -دار طیبة : ، الناشر) ھـ٣١٩: المتوفى(بن المنذر النیسابوري 
أبو حماد صغیر أحمد بن محمد :  م ، تحقیق١٩٨٥ ھـ، ١٤٠٥ -األولى : ، الطبعة

  .حنیف 
مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني :  المدونة ، المؤلف– ٣٤

 -ھـ ١٤١٥األولى، : دار الكتب العلمیة ، الطبعة: ، الناشر) ھـ١٧٩: المتوفى(
  .م ١٩٩٤

: ت(أبو عبد اهللا محمد بن علي بن عمر المازري :  شرح التلقین ، المؤلف-٣٥
:  م ،المحقق٢٠٠٨الطبعة األولى، : دار الغرب اِإلسالمي ، ط: ، الناشر) ھـ٥٣٦

  .الشیخ محمَّد المختار الّسالمي 
أبو محمد جالل الدین : الجواھر الثمینة في مذھب عالم المدینة ، المؤلفعقد  = ٣٦

دار الغرب اإلسالمي، : ، الناشر) ھـ٦١٦: المتوفى(عبد اهللا بن نجم بن شاس 
. د. أ:  م ، دراسة وتحقیق٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٣األولى، :  لبنان ، الطبعة–بیروت 

  .حمید بن محمد لحمر 
أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن : خلیل ، المؤلف شفاء الغلیل في حل مقفل - ٣٧

مركز نجیبویھ : ، الناشر) ھـ٩١٩: ت(محمد بن علي بن غازي المكناسي 
 م ، ٢٠٠٨ - ھـ ١٤٢٩األولى، :  مصر، ط-للمخطوطات وخدمة التراث، القاھرة 

  .الدكتور أحمد بن عبد الكریم نجیب : دراسة وتحقیق
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سیف الدین أبي بكر محمد : الفقھاء ، المؤلف  حلیة العلماء في معرفة مذاھب- ٣٨
دار األرقم / ھـ ، الناشر مؤسسة الرسالة ٥٠٧بن أحمد الشاشي القفال المتوفى سنة 

  .یاسین أحمد إبراھیم درادكة . م ، تحقیق د ١٩٨٠ عمان سنة -بیروت 
 أبو محمد عبد الوھاب بن علي بن نصر الثعلبي:  ُعُیوُن الَمَساِئل ، المؤلف- ٣٩

دار ابن حزم للطباعة والنشر : ، الناشر) ھـ٤٢٢: المتوفى(البغدادي المالكي 
:  م ، دراسة وتحقیق٢٠٠٩ - ھـ ١٤٣٠األولى، :  لبنان الطبعة-والتوزیع، بیروت 

  .علي محمَّد إبراھیم بورویبة 
سلیمان بن أحمد بن أیوب أبو القاسم الطبراني ، :  المعجم الكبیر ، المؤلف - ٤٠

:  ، تحقیق ١٩٨٣ – ١٤٠٤الثانیة ، :  الموصل ،ط–مكتبة العلوم والحكم : الناشر 
  حمدي بن عبدالمجید السلفي 

أبو الفضل أحمد بن علي بن :  الدرایة في تخریج أحادیث الھدایة ، المؤلف - ٤١
السید :بیروت،المحقق–دار المعرفة : الناشر)ھـ٨٥٢: ت (محمد بن حجر العسقالني 

  ماني المدني عبد اهللا ھاشم الی
أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزیمة :  صحیح ابن خزیمة ، المؤلف- ٤٢

. د:  بیروت ،المحقق–المكتب اإلسالمي : ، الناشر) ھـ٣١١: المتوفى(النیسابوري 
  .محمد مصطفى األعظمي 

: المتوفى(محمد بن علي بن عبد اهللا الشوكاني :  نیل األوطار ، المؤلف- ٤٣
م ، ١٩٩٣ -ھـ ١٤١٣األولى، :  دار الحدیث، مصر ، الطبعة:، الناشر) ھـ١٢٥٠
  .عصام الدین الصبابطي : تحقیق

محمد بن إسماعیل أبو عبداهللا البخاري الجعفي ، :  صحیح البخاري ، المؤلف- ٤٤
محمد زھیر بن : ھـ ، المحقق١٤٢٢األولى، : دار طوق النجاة ، الطبعة: الناشر

  .ناصر الناصر 
دار إحیاء التراث العربي )ھـ٢٦١(سلم بن الحجاج القشیري صحیح مسلم، م- ٤٥

  . محمد فؤاد عبدالباقي :بیروت ت
زكریا بن محمد بن أحمد بن :  حاشیة الشربیني بھامش الغرر البھیة ، المؤلف- ٤٦

المطبعة المیمنیة ، بدون طبعة ، : ، الناشر) ھـ٩٢٦: المتوفى(زكریا األنصاري، 
  .وبدون تاریخ 

بھرام بن عبد اهللا بن عبد العزیز ، أبو :  في فقھ اإلمام مالك ، المؤلف الشامل- ٤٧
مركز نجیبویھ : ، الناشر) ھـ٨٠٥: المتوفى(البقاء، تاج الدین السلمي الدَِّمیِرّي 

م ، ضبطھ ٢٠٠٨ -ھـ ١٤٢٩األولى، : للمخطوطات وخدمة التراث ، الطبعة
  .أحمد بن عبد الكریم نجیب : وصححھ

محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدین أبو : رح الھدایة ، المؤلف العنایة ش- ٤٨
دار الفكر ، : ، الناشر) ھـ٧٨٦: المتوفى(عبد اهللا ابن جمال الدین الرومي البابرتي 

  .بدون طبعة ، وبدون تاریخ 
أبو عبد اهللا محمد بن علي بن عمر التَِّمیمي :  الُمْعلم بفوائد مسلم ، المؤلف- ٤٩

الثانیة، : الدار التونسیة للنشر ، الطبعة: الناشر) ھـ٥٣٦: المتوفى(كي المازري المال
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فضیلة الشیخ محمد : م ، المحقق١٩٩١ م، والجزء الثالث صدر بتاریخ ١٩٨٨
  .الشاذلي النیفر 

شھاب :  شرح زروق على متن الرسالة البن أبي زید القیرواني ، المؤلف- ٥٠
: المتوفى( بن عیسى ، المعروف بـ زروق الدین أبو العباس أحمد بن أحمد بن محمد

 ھـ ١٤٢٧األولى، :  لبنان ، الطبعة–دار الكتب العلمیة، بیروت : ، الناشر) ھـ٨٩٩
  أحمد فرید المزیدي :  م ، أعتنى بھ٢٠٠٦ -

أحمد بابا بن أحمد بن الفقیھ الحاج :  نیل االبتھاج بتطریز الدیباج ، المؤلف- ٥١
 ١٠٣٦: المتوفى(ري التنبكتي السوداني، أبو العباس أحمد بن عمر بن محمد التكرو

 م ، عنایة ٢٠٠٠الثانیة، :  لیبیا ، الطبعة-دار الكاتب، طرابلس : ، الناشر) ھـ
  .الدكتور عبد الحمید عبد اهللا الھرامة : وتقدیم

خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، :  األعالم ، المؤلف– ٥٢
: دار العلم للمالیین ، الطبعة: ، الناشر) ھـ١٣٩٦: وفىالمت(الزركلي الدمشقي 

  . م ٢٠٠٢ مایو -الخامسة عشر 
زین الدین بن إبراھیم بن محمد، :  البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، المؤلف- ٥٣

دار الكتاب اإلسالمي ، : ، الناشر) ھـ٩٧٠: المتوفى(المعروف بابن نجیم المصري 
   . بدون تاریخ-الثانیة : الطبعة

خلف بن أبي القاسم محمد، األزدي :  التھذیب في اختصار المدونة ، المؤلف- ٥٤
دار البحوث : ، الناشر) ھـ٣٧٢: المتوفى(القیرواني، أبو سعید ابن البراذعي 

 م ، ٢٠٠٢ - ھـ ١٤٢٣األولى، : للدراسات اإلسالمیة وإحیاء التراث، دبي ، ط
  .لشیخ محمد األمین ولد محمد سالم بن ا. د: تحقیق

زین الدین عبد الرحمن بن أحمد :  فتح الباري شرح صحیح البخاري، المؤلف-٥٥
، ) ھـ٧٩٥: المتوفى(بن رجب بن الحسن، الَسالمي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي 

 – المدینة النبویة ، مكتب تحقیق دار الحرمین -مكتبة الغرباء األثریة : الناشر
محمود بن شعبان بن :  م ، تحقیق١٩٩٦ - ھـ ١٤١٧األولى، : القاھرة ، الطبعة

  .عبد المقصود وآخرون 
أحمد بن محمد بن علي بن حجر الھیتمي السعدي :  المنھاج القویم ، المؤلف- ٥٦

دار : ، الناشر) ھـ٩٧٤: المتوفى(األنصاري، شھاب الدین شیخ اإلسالم، أبو العباس 
  .م ٢٠٠٠-ھـ١٤٢٠األولى : الكتب العلمیة ، الطبعة

دار الفكر ، ) ھـ١١٢٦( الفواكھ الدواني ، أحمد بن غانم النفراوي - ٥٧
  م ١٩٩٥ - ھـ ١٤١٥:الطبعة

: الناشر) ھـ٨١٧ت ( القاموس المحیط ، محمد بن یعقوب الفیروزآبادى - ٥٨
مكتب : م ، تحقیق٢٠٠٥ -ھـ ١٤٢٦ لبنان ، ط الثامنة، –مؤسسة الرسالة بیروت 

  .ة تحقیق التراث في مؤسسة الرسال
: الناشر) ھـ٧٦٣ت ( الفروع ، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي - ٥٩

عبد اهللا بن عبد : مـ  المحقق٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤األولى : مؤسسة الرسالة ، ط
  .المحسن التركي 
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:  بیروت ط–دار صادر ) ھـ٧١١ت( لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور- ٦٠
  .ھـ١٤١٤الثالثة 

: ، الناشر) ھـ٨٨٤ت (ح المقنع ، إبراھیم بن محمد ابن مفلح،  المبدع في شر- ٦١
  . م ١٩٩٧ - ھـ ١٤١٨األولى :  لبنان ، الطبعة–دار الكتب العلمیة، بیروت 

بیروت –دار المعرفة ) ھـ٤٨٣:ت( المبسوط، محمد بن أحمد السرخسي- ٦٢
  .م ١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤

دار : ، الناشر) ھـ٦٧٦ت ( المجموع شرح المھذب ، یحیى بن شرف النووي - ٦٣
  .الفكر 

المكتبة : ، الناشر) ھـ٦٦٦:ت( مختار الصحاح ، محمد بن أبي بكر الرازي - ٦٤
یوسف : م ، المحقق١٩٩٩-ھـ ١٤٢٠الخامسة، :  صیدا ، الطبعة–العصریة بیروت 

  .الشیخ محمد 
أبو نصر إسماعیل بن حماد :  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة ، المؤلف- ٦٥

 بیروت ، –دار العلم للمالیین : ، الناشر) ھـ٣٩٣: المتوفى(ي الفارابي الجوھر
  .أحمد عبد الغفور عطار :  م ، تحقیق١٩٨٧ -  ھـ١٤٠٧الرابعة : الطبعة

أبو محمد موفق الدین عبد اهللا بن أحمد :  الكافي في فقھ اإلمام أحمد ، المؤلف- ٦٦
الحنبلي، الشھیر بابن دامة بن محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي 

 ١٤١٤األولى، : دار الكتب العلمیة ، الطبعة: ، الناشر)ھـ٦٢٠: المتوفى(المقدسي 
  . م١٩٩٤ -ھـ 
أبو عبد اهللا محمد بن الحسن بن فرقد :  الحجة على أھل المدینة ، المؤلف- ٦٧

 ه ،١٤٠٣الثالثة،: بیروت، ط–عالم الكتب: الناشر) ھـ١٨٩: المتوفى(الشیباني 
  . مھدي حسن الكیالني: المحقق

أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو :  التجرید للقدوري ، المؤلف- ٦٨
الثانیة، :  القاھرة ، ط–دار السالم : ، الناشر)  ھـ٤٢٨: المتوفى(الحسین القدوري 

د محمد . مركز الدراسات الفقھیة واالقتصادیة ،أ:  م ، المحقق٢٠٠٦ - ھـ ١٤٢٧
  .د علي جمعة محمد .  سراج  أأحمد
عالء الدین الكاساني ، المتوفى :  بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ، المؤلف - ٦٩

  . م١٩٨٢ بیروت ، سنة - ، الناشر دار الكتاب العربي ٥٨٧سنة 
أبو بكر عبد الرزاق بن ھمام الصنعاني ، :  مصنف عبد الرزاق ، المؤلف - ٧٠

حبیب :  ، تحقیق ١٤٠٣ بیروت ، الطبعة الثانیة ، – المكتب اإلسالمي: الناشر 
  .الرحمن األعظمي 

أبو بكر محمد بن عبد اهللا بن یونس :  الجامع لمسائل المدونة ، المؤلف- ٧١
معھد البحوث العلمیة وإحیاء التراث : ، الناشر)  ھـ٤٥١: المتوفى(التمیمي الصقلي 

: ، توزیع) امعیة الموصى بطبعھاسلسلة الرسائل الج( جامعة أم القرى -اإلسالمي 
 م ، ٢٠١٣ - ھـ ١٤٣٤األولى، : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ، الطبعة

  .مجموعة باحثین في رسائل دكتوراه : المحقق
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عثمان بن علي :  تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشِّْلِبيِّ ، المؤلف- ٧٢
: ، الحاشیة)  ھـ٧٤٣: المتوفى(لحنفي بن محجن البارعي، فخر الدین الزیلعي ا

شھاب الدین أحمد بن محمد بن أحمد بن یونس بن إسماعیل بن یونس الشِّْلِبيُّ 
 بوالق، القاھرة ، -المطبعة الكبرى األمیریة : ، الناشر)  ھـ١٠٢١: المتوفى(

  . ھـ ١٣١٣األولى، : الطبعة
أحمد بن : ح ، المؤلف حاشیة الطحطاوي على مراقي الفالح شرح نور اإلیضا- ٧٣

دار الكتب :  ھـ ، الناشر١٢٣١ توفي -محمد بن إسماعیل الطحطاوي الحنفي 
   لبنان-العلمیة بیروت 

  .محمد عبد العزیز الخالدي : م ، المحقق١٩٩٧ -ھـ ١٤١٨الطبعة األولى : الطبعة
:  البیان والتحصیل والشرح والتوجیھ والتعلیل لمسائل المستخرجة ، المؤلف- ٧٤

دار الغرب : ، الناشر) ھـ٥٢٠: المتوفى(بو الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي أ
د محمد :  م ، حققھ١٩٨٨ - ھـ ١٤٠٨الثانیة، :  لبنان ، الطبعة–اإلسالمي، بیروت 

  .حجي وآخرون 
أبو عبد اهللا محمد بن محمد بن عبد الرحمن :  مواھب الجلیل ، المؤلف- ٧٥

دار الفكر ، : ، الناشر) ھـ٩٥٤: المتوفى(اب الرُّعیني الطرابلسي ، المعروف بالحط
  .م ١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢الثالثة، : ط

عثمان بن عمر بن أبي بكر بن یونس، أبو عمرو :  جامع األمھات ، المؤلف- ٧٦
أبو عبد : ، المحقق) ھـ٦٤٦: المتوفى(جمال الدین ابن الحاجب الكردي المالكي 

: لیمامة للطباعة والنشر والتوزیع  ، الطبعةا: الرحمن األخضر األخضري ، الناشر
  .م ٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١الثانیة، 

عیاض بن :  التَّْنبیَھاُت الُمْسَتْنَبطُة على الُكُتِب الُمَدوََّنِة والُمْخَتَلَطِة ، المؤلف- ٧٧
دار ابن : ، الناشر) ھـ٥٤٤: المتوفى(موسى بن عیاض بن عمرون الیحصبي السبتي

الدكتور :  م ، تحقیق٢٠١١ - ھـ ١٤٣٢األولى، :  الطبعة لبنان ،–حزم، بیروت 
  .محمد الوثیق، الدكتور عبد النعیم حمیتي 

علي ، أبو الحسن:  حاشیة العدوي على شرح كفایة الطالب الرباني ، المؤلف- ٧٨
 –دار الفكر : ، الناشر) ھـ١١٨٩: المتوفى(بن أحمد بن مكرم الصعیدي العدوي 

یوسف الشیخ : م ، المحقق١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤: بعة ، سنةبدون ط: بیروت ، الطبعة
  محمد البقاعي

:  شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة البن أبي زید القیرواني ، المؤلف- ٧٩
دار : ، الناشر) ھـ٨٣٧: المتوفى(قاسم بن عیسى بن ناجي التنوخي القیرواني 

:  م ، اعتنى بھ٢٠٠٧ - ھـ ١٤٢٨األولى، :  لبنان ، الطبعة–الكتب العلمیة، بیروت 
  .أحمد فرید المزیدي 

أبو عمر یوسف بن عبد اهللا بن محمد :  الكافي في فقھ أھل المدینة ، المؤلف- ٨٠
مكتبة الریاض : ، الناشر) ھـ٤٦٣: المتوفى(بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي 

م ، ١٩٨٠/ھـ١٤٠٠الثانیة، : الحدیثة، الریاض، المملكة العربیة السعودیة ، الطبعة
  .محمد محمد أحید ولد مادیك الموریتاني : المحقق



 - ٢١٣٢ -

: مالك بن أنس أبو عبداهللا األصبحي ، الناشر :  موطأ اإلمام مالك ، المؤلف - ٨٢
  .محمد فؤاد عبد الباقي :  مصر ، تحقیق –دار إحیاء التراث العربي 

 الفرج عبد جمال الدین أبو:  كشف المشكل من حدیث الصحیحین ، المؤلف- ٨٣
علي :  الریاض ، المحقق–دار الوطن : الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ، الناشر

  .حسین البواب 
أبو محمد : ، المؤلف» اإلمام مالك بن أنس« المعونة على مذھب عالم المدینة - ٨٥

: ، الناشر) ھـ٤٢٢: المتوفى(عبد الوھاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي 
: بدون ، المحقق:  مكة المكرمة ، الطبعة- التجاریة، مصطفى أحمد الباز المكتبة

  .حمیش عبد الحّق 
خلیل بن إسحاق بن موسى، ضیاء الدین :  مختصر خلیل ، المؤلف– ٨٦

األولى، :  القاھرة ، الطبعة-دار الحدیث: ،الناشر)ھـ٧٧٦: المتوفى(الجندي
  أحمد جاد : مـ ،المحقق٢٠٠٥/ھـ١٤٢٦

أبو محمد موفق الدین عبد اهللا بن أحمد بن : ي البن قدامة ، المؤلف المغن- ٨٧
: ، الناشر) ھـ٦٢٠: المتوفى(محمد بن قدامة الحنبلي، الشھیر بابن قدامة المقدسي 

  .بدون : مكتبة القاھرة ، الطبعة
: ط – المنتقى شرح الموطأ ، سلیمان بن خلف الباجي ، مطبعة السعادة - ٨٨

  .ه١٣٣٢األولى
ھـ ١٤٠٩منح الجلیل على مختصر خلیل، محمد علیش ، دار الفكر بیروت ،  - ٨٩

  . م١٩٨٩
  
  
  
 




