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 .  أجمعين وصحبه آله وعلى ، محمد نبينا على وسلم اهللا وصلى ، العالمين رب هللا الحمد

 .  امرأة خَلْفَ وال ككافرٍ، فاسق خَلْفَ تَصح وال:  قال����

 ليست المرأة ومنزلة ، اإلمامة أهل من وليست ، االجتماع أهل من ليست ألنها ؛ المرأة خلف الصالة تصح ال
 .  فيه بتخصيصها عةالشري جاءت ما إال ، سواء حد على الرجل مع التكاليف في كانت وإن ، الرجل كمنزلة

 :  ثالثة أقوال على العلم أهل فيها اختلف المرأة إمامة ومسألة

 عند المذهب وهو والشافعية والمالكية الحنفية إليه ذهب ، مطلقا للرجل المرأة إمامة تصح ال أنه:  األول القول
 .  الجمهور ، المذهب هي النفل في الحنابلة عند رواية وهو ، الفرض في الحنابلة

�..[ ، جابر حديث من وسلم عليه اهللا صلى قوله:  األول الدليل���
ن� ��!��
،  ماجه ابن أخرجه ]..��#"�א
 .  الرجال تؤم ال فالمرأة

  صنعته لطعام وسلم عليه اهللا صلى  اهللا رسول دعت ، مليكة جدته أن"، عنه اهللا رضي أنس عن: الثاني الدليل
 طول من أو - لَبث ما طول من اسود قد لنا حصير إلى فقمت:  قال ]�-מ��+*(�)'��&و
وא[ قالف ، منه فأكل ،

 فصلى،  ورائنا من والعجوز ، معي واليتيم ، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فقام ، بماء فنضحته – لُبس ما
 . ؟ للرجل إمامة تكون فكيف ، صفها في حتى تؤخر المرأة كانت فإذا ، مسلم أخرجه"  ركعتين بنا


�1מ�0و�وא�&وמ��/�.��ن[ قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، بكرة أبي عن: الثالث الدليل��2!��
 أخرجه ]א
 .  للرجل إمامة المرأة تكون أن يجوز فال ، والية الصالة إمامة أن المعلوم ومن،  البخاري

 يصح ال أولى باب فمن ، لهم تؤذن أن يصح ال كان فإذا ، للرجال تؤذن أن للمرأة يصح ال أنه:  الرابع الدليل
 .  لهم إماما تكون أن

 ذهب ، فقط التراويح في ويجوز ، الفرائض صالة في للرجل إماما المرأة تكون أن يصح ال أنه:  الثاني القول
 .  المذهب مفردات من وهي ، األصحاب أكثر واختارها ، أحمد اإلمام عليها نص رواية في الحنابلة إليه

 :  األدلة

 دارها أهل تؤم أن وأمرها ، لها يؤذن مؤذنا لها جعل ، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن "، ورقة أم حديث -
 .  عليهم اهللا رحمة العلم أهل من وغيره األلباني حسنهو ، داود أبو أخرجه" 

 الصالة أن يفهم ، ارهاد أهل تؤم أن وأمرها ، مؤذنا لها جعل:  قوله ألن ؛ نظر فيه الحديث بهذا واالستدالل
 التي النساء أي ، دارها أهل تؤم أنها ومفهومه ، النافلة وليس الفريضة له يؤذَّن الذي ألن ؛ فريضة صالة
 مذهب وهو ، ورقة أم حديث في كما ، سنة وهو ، فيه إشكال ال وهذا ، جماعة بهن وتصلي ، بيتها في عندها

 .  له استدلوا لما الحديث يف داللة فال:  إذن ، والحنابلة الشافعية
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 كأبي ، السلف بعض إليه وذهب ، النفل وفي الفرض في ، مطلقا الرجَل المرأةُ تؤم أن يجوز أنه:  الثالث القول
 .  الطبري جرير وابن ، ثور

 :  األدلة

 أهل متؤ أن وأمرها ، مؤذنا لها جعل ، وسلم عليه اهللا صلى النبي إن:  وقالوا ، السابق ورقة أم حديث -
 .  والنفل الفرض يشمل ، عام لفظ وهذا ، دارها

 .  أولى باب من فهؤالء ، الدليل بهذا يسعدوا لم الثاني القول أصحاب كان وإذا

 :  الراجح

 التراويح في ، النفل في أم الفرض في كان سواء ، مطلقا للرجل إماما المرأة تكون أن يصح وال يجوز ال أنه
 عن متأخرا صفها يكون وأن ، أمامه تكون وأال ، الرجل عن تتأخر بأن مأمورة ةالمرأ ألن ؛ غيرها في أم

 غير رجل في نفرضها وإنما ، أجنبي رجل في المسألة هذه نفرض ال نحن:  قائل قال فإن.  الرجال صفوف
 من أكمل والرجل ، كمال حال واإلمامة ، إماما تكون أن يصح ال المرأة ، كذلك:  فيقال ، لها محرمٍ ، أجنبي
 .  منه أعلى هو لمن إماما كماال األقل يكون أن يمكن فال ، المرأة

 .  خُنْثَى وال:  قال����

 كأن ، فيه يعتبر فإنه ، الصنفين أحد إلى ومال ، مشكل غير كان فإن ، أنثى وآلة رجل آلة له من:  الخنثى
 فإنه ، إليها ومال ، أكثر أنثى صفات عنده كانت أو ، األنثى بآلة يبول فجعل ، أنثى وآلة ذكر آلة له يكون
 لم إذا المشكلة لكن ، رجل أنه على يصنف فهنا ، مثال بذكره يبول وأصبح ، الرجال إلى مال وإذا ، أنثى يعتبر
 الحالة هذه في ، مشكال أصبح ، الرجل صفات وله األنثى صفات وله ، اآللتين مع يبول كأن ، أمره يتضح
 .  المقصود فهذا الخنثى مسألة عن الفقهاء تكلم وإذا ، المسألة هذه عليه تنطبق

 أن يصح ال واألنثى ، أنثى يكون أن الحتمال ؛ يصح ال:  قالوا ؟ للرجال إماما الخنثى يكون أن يصح هل
 كان إن ألنه ؛ وزيج:  الحنابلة مذهب من المشهور ؟ للنساء إماما يكون أن يصح هل ، للرجال إماما تكون
 فصالتها ، بإناث صلت أنثى فهي أنثى كان وإن ، صحيحة للنساء الرجل وإمامة ، منهن حاال أعلى فهو رجال

 .  صحيحة لهن وإمامتها ، صحيحة

 .  لبالغٍ صبِي وال:  قال����

 للبالغ إماما يكون أن يصح فهل ، يبلغ ولم مميزا لصبيا كان فإذا ، مميزا يكون أن بد وال ، يبلغ لم من الصبي
 :  تفصيل فيها المسألة هذه ؟ ال أو

 .  الفرض في إمامته تكون أن -أ

 .  النفل في إمامته تكون أن -ب

 :  قولين على العلم أهل فيها اختلف فقد ، الفرض في للبالغ الصبي إمامة كانت فإن
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 ، السلف من طائفة إليه ذهب القول وهذا ، الفرض في للبالغ إماما الصبي يكون أن يجوز ال أنه:  األول القول
 مذهب وهو ، واألوزاعي والثوري والشعبي مجاهدو عطاء رأي وهو ، مسعود وابن ، عباس ابن:  مثل

 .  الحنابلة مذهب من والصحيح ، والمالكية الحنفية

 :  األدلة

 فإنه ، مخالف لهما يعرف ولم عنهما منقوال كان وإذا ، باسع وابن مسعود ابن عن منقول أنه : األول الدليل
 .  كاإلجماع يكون

 هو لمن إماما الناقص يكون أن ينبغي فال ، نقص حال حاله والصبي ، كمال حال اإلمامة أن : الثاني الدليل
 .  منه أكمل

 ، بالغا يكن لم إذا ةالصال عليه تجب ال الصبي أن في إشكال وال ، نفل الصبي صالة أن : الثالث الدليل
 عن خلفه من ستختلف أنه هذا فمعنى ، فرضا خلفه من وصالة ، نفال الصبي صالة كانت وإذا ، نفل فصالته
��;��/وא��"�،��89�� �מ�א7
3מ�#6ل��4
3[ قال وسلم عليه اهللا صلى النبي فإن ، عنه منهي أمر وهذا ، صالته

 فلم ، والمأموم اإلمام بين اختالف حصل فقد ، فرضا يصلي موموالمأ ، نفال يصلي اإلمام كان فإذا ]>��8
 .  إمامته تصح

 النبي ذكرها التي ، الظاهرة األفعال في االختالف الحديث في باالختالف المراد بأن:  االستدالل هذا ونوقش
�	#د�و4ذא�...���3-6وא��-��و4ذא�،��-�9وא�-���9<ذא[ الحديث في قال فإنه ، وسلم عليه اهللا صلى

 نية به المراد وليس ، فعله يخالف فعال تفعلوا فال فعال اإلمام فعل إذا:  أي ، األفعال في فاالختالف]��3	#دوא
 عليه اهللا صلى النبي أقر ولهذا ؛ الحديث في مقصودا ليس هذا ، بالغ كبير وهو ، صبيا اإلمام كون أو ، اإلمام
 .  للبالغين الصبي إمامة ، وسلم

 ذهب وإليه،  المنذر وابن وإسحاق الحسن رأي وهو ، الفرض في للبالغ الصبي إمامة تصح أنه:  الثاني القول
 . المحققين من وكثير ، تيمية ابن اإلسالم شيخ اختيار هي رواية في والحنابلة الشافعية

  :  األدلة

-מ[ قومهل قال لموس عليه اهللا صلى النبي أن " عنه اهللا رضي الجرمي سلمة بن عمرو عن: األول الدليل ���


-מ �&��..�  حفظا أكثرهم وجدوه ألنهم هذا،  البخاري رواه�" سنين ثمان أو سبع ابن وأنا أؤمهم كنتف:  قال]
 .  غيره على فقدموه ، للقرآن

 ، به يعلم ولم ، عنه يدر لم ، وسلم عليه اهللا صلى النبي إن) : الكبار األئمة بعض به علل وقد( قائل قال فإن
 ، يصح وال يجوز ال األمر هذا كان ولو ، يعلم اهللا فإن ، يعلم لم وسلم عليه اهللا صلى النبي كان إذا:  وابفالج
 ، تصح ال صالته وأن ، بهم صلى قد أنه ، وسلم عليه اهللا صلى النبي وُألخبر ، األمر هذا لبيان الوحي لنزل
 . صحيحة صالته فإن األمر هذا على ُأقر أنه دام فما
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 والصبي ، لغيره صالته صحت ، لنفسه صالته صحت من أن:  قوي تعليل وهو تعليل عندهم : انيالث الدليل
 .  قوي دليل وهذا ، أيضا صحيحة لغيره فإمامته ، صحيحة لنفسه صالته كانت فإذا ، صحيحة لنفسه صالته

 قول فال كذلك األمر دام ماو ، األول القول أصحاب عند المعارضة من سالم دليل يوجد ال أنه : الثالث الدليل
 .  وسلم عليه اهللا صلى النبي عن ثبت ما مع ألحد

 ابن عن ثبت ما:  فيقال ؟ عباس وابن مسعود ابن عن الكرام الصحابة عن ثبت فيما رأيكم ما:  قائل قال فإن
 صبي وهي قومه أم فإنه ، الجرمي سلمة بن عمرو بحديث معارض ، عنهما اهللا رضي عباس وابن مسعود
 اهللا صلى النبي أن والغالب ، الشيء هذا من والسالم الصالة عليه النبي لمنع إمامته تصح ال كان ولو ، صغير

 بإسالم عهد احديثو قوم وهم ]&�@��3�-?�-מ�و�� 
-מ[ قال ألنه ؛ القضية هذه مثل عن يدري ، وسلم عليه
 اطلع قد ، وسلم عليه اهللا صلى أنه شك فال ، حوالهمأ إلى وينظر ، أمرهم يتتبع ، وسلم عليه اهللا صلى فالنبي ،

 .  أحوالهم على

 :  الراجح

 وعدم ، المعارضة من السالم الدليل لوجود ؛ صحيحة الفرض في للبالغين الصبي إمامة أن ، الثاني القول
 .  إمامته من المنع على يدل الذي الصحيح الدليل

 :  قولين على فيها اختلف مسألة فهي ، النفل في للبالغين الصبي إمامة وأما

 والشافعية المالكية إليه ذهب ، غيرها أو تراويح ، النفل في للبالغين الصبي إمامة تجوز أنه:  األول القول
 في تصح واآلن ، فرض في تصح ال  يقولون كانوا ، رأيهم خالفوا وقد المذهب من الصحيح على والحنابلة

 .  بينهما ففرقوا ، النفل

 :  األدلة

 .  إمامته فصحت ، الفرض في يخفف ال ما فيه يخفف النفل أن : األول الدليل

 اختالف فال ، أيضا نفل خلفه من وصالة ، نفال أم فرضا كانت سواء ، نفل الصبي صالة أن : الثاني الدليل
 .  الحال هذه في والمأموم اإلمام بين

 في والحنابلة ، اهللا رحمهم الحنفية إليه وذهب ، تصح ال النفل في للبالغين الصبي إمامة أن:  الثاني القول
 .  مطلقا إمامته صحة يرون ال ، جادتهم على فالحنفية ، رواية

 :  األدلة

 للبالغ الصبي إمامة تصح فال ، هنا كذلك هي:  قالوا ، الفرض في الصبي إمامة صحة بعدم قالوا الذين أدلة -
 .  وتلك الصالة هذه بين قفر وال ، واحدة األدلة ألن ؛ النفل في

 وراءه ومن ، نفال يصلي الصبي فإن ، والنفل الفرض بين فرق ثمة:  يقال بل ، صحيح غير الكالم وهذا
 .  المسألة فاختلفت ، فرضا يصلي وراءه ومن ، نفال يصلي فالصبي األولى المسألة في أما ، أيضا نفال يصلي
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 :  الراجح

 هذه ففي ، الفرض في لهم إماما يكون أن يصح أنه األولى المسألة في رجيحالت كان فإذا ، الثاني القول هو
 .  أولى باب من المسألة

 .  أخرس وال:  قال ثم����

 بينهما فرق وال ، عارض خرس وإما ، الزم دائم خرس إما والخرس ، الكالم يستطيع ال الذي:  هو األخرس
 ال أنه ، عليهم اهللا رحمة العلم أهل جماهير هذا إلى ذهب ، رسخأ كونه حال إمامته تصح ال نهفإ ، الحكم في

 .  بمثله ولو إماما يكون أن يصح

 . القراءة:  وهو ، منه ميئوسا فقدا الصالة أركان أهم من ركنا فقد ألنه : األول الدليل

 أن وال ، يتشهد أن يستطيع وال ، يكبر أن يستطيع ال وفه ، الصالة في القولية الواجبات فقد أنه:  الثاني الدليل
 .  منه ميئوس اآلن فهو عارضا الخرس كان لو حتى ، منه ميئوسا فقدا ، الخ..  يسبح

 حتى إماما يكون أن يصح أنه شيخنا واختار ، لمثله إماما يكون أن يصح أنه إلى:  الحنابلة بعض ذهب
 ؛ إماما يكون أن ينبغي ال لكن) لغيره صالته صحت صالته صحت من( السابق بالضابط واستدل ،  لألصحاء

 وإذا ، إماما يكون أال فاألولى) اهللا لكتاب أقرؤهم القوم يؤم( يقول وسلم عليه اهللا صلى والنبي ، يقرأ لن ألنه
 هو لمن تىح ، يتكلم لمن إماما األخرس يكون أن يصح ال أنه ، أقوى الفقهاء قول فإن الفقهاء تعاليل إلى نظرنا

 اإلمام أن كما ، القولية الواجبات وفقد ، الفاتحة قراءة وهو ، الصالة أركان أهم من ركنا فقد قد ألنه ؛ مثله
 من به اهللا ابتاله لما ؛ ناقص اإلنسان وهذا ، الكمال حاالت أعلى في اإلمام يكون أن وينبغي ، كمال حالة حالته

 . أقوى الجمهور وقول ، الكالم فقد

 . علَّته زواُل المرجو الحي إمام إال قيامٍ أو قُعود أو سجود أو ركوعٍ عن عاجزٍ وال:  قال����

 .  المسألة هذه في اهللا رحمهم العلماء اختلف لماذا تبين التي األحاديث بعض نسوق

���89�� �מ�א7
3מ�#6ل��4
3[ قال أنه ، هريرة أبي عن : األول الدليل 
)�3���A<ذא..B3&وא����3(
�و4ذא�،�&�3

A�)وא�&3>دא���6ن�&6ودא��(
#� .  عليه متفق ]

 ، شاك وهو بيته في صلى ، وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، عنها اهللا رضي عائشة حديث : الثاني الدليل
� قال صالته من نتهىا لما ثم ، اقعدوا أن إليهم فأشار ، قياما قوم خلفه وصلى قاعدا صلى �3#�	)�3��Aو4ذא[...
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 عليه اهللا صلى النبي فإن ، موته مرض في وسلم عليه اهللا صلى النبي صالة في عائشة حديث : الثالث الدليل
 وأبو ، بريك وسلم عليه اهللا صلى النبي فكان ، بكر أبي بجوار جلس ، مريض وهو الناس إلى خرج لما ، وسلم
 .  بكر أبي بصالة يصلون والناس ، قائما يصلي بكر وأبو قاعدا يصلي والنبي ، بتكبيره يكبر بكر
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 صلوا قاعدا صلى وإن ، قياما صلوا قائما صلى فإن ، اإلمام مثل بالصالة فيها األمر جاء أحاديث عندنا اآلن
 هذا فهل ، واقفا صلى بكر وأبو ، قاعدا صلى ، وسلم عليه اهللا صلى عمره آخر في أنه حديث وعندنا ، قعودا
 .  اهللا رحمهم العلماء بين اإلشكال حصل هنا ؟ صورة دون صورة على يحمل هذا إن أم ؟ تقدم لما نسخ

 .  قيامٍ أو قُعود أو سجود أو ركوعٍ عن عاجزٍ ؟ وال:  المؤلف قال����

 إمام يكون ال ، القعود عن أو ، القيام عن أو ، السجود عن أو الركوع عن جزاعا اإلمام يكون أن يصح ال
 الزوال مرجوة علته تكون أن فيه ويشترط ، الحي إمام كان إذا:  واحدة صورة في إال الحال هذه في لألصحاء

 :  شرطان فهما ، إماما يكون أن يصح ال فإنه ، عنه تنفك أن يمكن ال ، دائمة علته كانت فإن ،

 .  الحي إمام يكون أن -١

 .  الزوال مرجوة علته تكون أن -٢

 يمكن ال العلة هذه بأن األطباء وحكم ، دائمة علته كانت وإذا ، إماما يكون أن يصح فال الحي إمام يكن لم فإن
 أن يصح ال فإنه ، أبدا يسجد أن يمكن ال ، أبدا يركع أن يمكن ال ، قائما يصلي أن يمكن ال ، أبدا عنه تنفك أن

 .  إماما يكون

 .  والقعود القيام عن العاجز إمامة حكم

 :  أقوال على العلماء فيها اختلف المسألة هذه

 ، رواية في والحنابلة والشافعية الحنفية إليه وذهب ، والقعود القيام عن العاجز إمامة تصح أنه:  األول القول
 .  اهللا رحمهم تيمية ابن اإلسالم شيخ اختيار وهو ، والظاهرية

 :  األدلة

 صلى فإذا..  به ليؤتم اإلمام جعل إنما(:  قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، هريرة أبي عن : األول الدليل
 .  عليه متفق) أجمعين قعودا فصلوا قاعدا صلى وإذا ، قياما فصلوا قائما

 وهو بيته في وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول صلى:"  قالت هاأن ، عنها اهللا رضي عائشة عن : الثاني الدليل
 صلى وإذا( الحديث آخر في وقال ، ااجلسو أن إليهم فأشار ، قياما قوم وراءه صلىو ، جالسا فصلى شاك

 . عليه متفق) جلوسا فصلوا جالسا

 ، قاعدا فصلى ، يصلون وهم الناس إلى خرج لما ، وسلم عليه اهللا صلى النبي صالة قصة : الثالث الدليل
 بتكبير يكبرون والناس ، بتكبيره يكبر بكر وأبو ، يكبر وسلم عليه اهللا صلى النبي وكان ، قائما بكر أبو وصلى

 .  قاعدا صلى ، وسلم عليه اهللا صلى والنبي ، بكر أبي

 .  القيام عن العاجز خلف الصالة جواز على أدلة فهذه ، قاعد اإلمام أن جميعا األحاديث هذه في

 في والحنابلة ، المالكية إليه وذهب ، والقعود القيام عن العاجز اإلمام خلف الصالة تصح ال أنه:  الثاني القول
 .  رواية
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 :  األدلة

�69د���Eد�� 
ن��[ قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، الشعبي عن ، الجعفي جابر عن:  األول الدليل

3	�3#�[8#�;� .��وא����9)�א�دא�&ط�)�

 :  علتان فيهو،  ضعيف حديث بأنه:  الحديث بهذا اللاالستد عن وأجيب

 .  ضعيف وهو الجعفي جابر حديث من أنه:  األولى العلة

 .  وسلم عليه اهللا صلى النبي عن الشعبي مرسل ، مرسل أنه:  الثانية العلة

 .  صالناق صالة على الكامل صالة تنبني فال ، عاجزين غير وهم ، عاجز اإلمام أن:  الثاني الدليل

 .  كثير واألئمة ، حاجة ثمة ليس ، وعاجز ناقص يؤمهم أن في بهم حاجة ال:  الثالث الدليل

 :  الراجح

 أال األولى إن:  يقال ثم ، فعله ومع ، وسلم عليه اهللا صلى النبي قول مع ألحد قول ال ألنه ؛ األول القول هو
 على فاإلمامة ، بهم وصلى إماما أصبح أنه قدر لو لكن ، عليه للقادر القعود وعن القيام عن العاجز يصلي
 صحة في ، وسلم عليه اهللا صلى النبي عن الثابتة ، البينة الظاهرة األدلة لوجود ، صحيحة الراجح القول

 .  حينئذ الصالة

 .  والسجود الركوع عن العاجز خلف الصالة

 :  قولين على الفقهاء فيها اختلف المسألة هذه

 ، والحنابلة والمالكية الحنفية إليه ذهب وهذا ، والسجود الركوع عن العاجز إمامة تصح ال أنه:  األول القول
 .  الجمهور ، بمثله والسجود الركوع عن العاجز إمامة تصح أنه المذهب وقياس

 :  األدلة

 .  عنه الجواب تقدم وقد) جالسا بعدي أحد يؤمن ال( السابق الشعبي أثر : األول الدليل

 ، للكامل إماما يكون أن ينبغي ال والناقص ، والسجود الركوع على يقدر ال ناقص رجل أنه : انيالث الدليل
 .  عاجز إنسان يؤمهم أن في لهم حاجة ال والناس

 اختيار هو قول في والحنابلة الشافعية إليه وذهب ، والسجود الركوع عن العاجز إمامة تصح أنه:  الثاني القول
 .  جميعا اهللا رحمهم تيمية ابن اإلسالم شيخ

 :  األدلة

 .  اإلمام على قادر غير وهو ، بالناس وسلم عليه اهللا صلى النبي  إمامة على القياس : األول الدليل

 فيقاس) قعودا فصلوا قاعدا صلى وإذا ، قياما فصلوا قائما صلى إذا( فيها جاء التي األحاديث : الثاني الدليل
 . فعل ترك منها كال ألن ؛ والسجود القيام عن لعجزا على والسجود الركوع عن العجز

 :  الراجح
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 الركوع عن العاجز يكون أن ينبغي ال لكن ، والسجود الركوع عن العاجز إمامة تجوز أنه ، الثاني القول هو
 ، صحيحة إمامته صالته فإن ، بالناس وصلى ، إماما صار أنه قدر لو لكن ، عليه للقادر إماما والسجود
 .  أيضا صحيحة هموصالتَ

 يخفف فالقيام ، والسجود والركوع ، والقعود القيام بين فرق ثمة:  فيقولون ، اعتراض عندهم القول أصحاب
 يخفف والسجود الركوع حتى:  يقال ولكن ، قاعدا ويصلي ، النفل في القيام يترك أن لإلنسان فيجوز ، فيه

 يومئ فإنه قاعدا اإلنسان صلى إذا وكذلك ، البعض رأي على ، مضطجعا يصلي أن لإلنسان ويجوز ، فيهما
 العاجز إمامة فلتصح موجودا كان فإذا ، فيهما موجود فالتخفيف ، يسجد أن فيستطيع السجود أما ، بالركوع

 .  والقعود القيام عن العاجز إمامة تصح كما ، والسجود الركوع عن

 .  ؟ بالعاجز المؤتم يصلي كيف

 على ذلك في العلماء اختلف ؟ خلفه يصلي من يصلي فكيف ، والقعود القيام عن لعاجزا إمامة بصحة قلنا إذا
 :  قولين

 وهو ، رواية في المالكية إليه ذهب ، قعودا رواءه من يصلي ، والقعود القيام عن العاجز أن:  األول القول
 .  وجوبا ال ، ندبا قعودا يصلون:  يقولون الحنابلة لكن ، الحنابلة عند المذهب

 :  األدلة

 في عائشة حديث في فعله وبين ، عائشة حديث في وإشارته ، وسلم عليه اهللا صلى النبي أمر بين الجمع -
 قعودا فصلوا قاعدا صلى وإذا ، قياما فصلوا قائما صلى إذا( قال وسلم عليه اهللا صلى فالنبي ، بكر أبي قصة

 أشار وراءه من وقام ، عائشة حديث في ، شاك وهو تهبي في قاعدا صلى لما وكذلك ، منه أمر فهذا) أجمعين
 فعندنا ، قياما صلوا وهم ، قاعدا وسلم عليه اهللا صلى النبي صلى بكر أبي صالة قصة وفي ، اقعدوا أن إليه
 نقول ، إشكال ال:  قالوا ؟ الجمع كيف ، قياما صلوا وهم ، قعد والسالم الصالة عليه أنه وعندنا ، بالقعود أمر
 في صالته في عائشة حديث بين نجمع حتى ، بأس فال قياما صلوا فإن ، قعودا خلفه يصلوا أن لهم حبيست: 

 . قعودا بالصالة أمرهم حين هريرة أبي وحديث ، بكر أبي صالة في وحديثها ، شاك وهو بيته

 .  العلم أهل من وطائفة حزم ابن رأي وهو ، قعودا يصلوا أن يجب أنه:  الثاني القول

  :  لةاألد
 . فيه الصحابة إجماع ادعى حزم ابن أن:  دليل

 .  اقعدوا أن إليهم وأشار ، قعودا يصلوا بأن أمرهم ، وسلم عليه اهللا صلى النبي أن : األول الدليل

 بن أسيد:  وهم ، قعودا صلوا أصحابه من أربعة أن ، وسلم عليه اهللا صلى وفاته بعد ثبت : الثاني الدليل
 .  قَهد بن وقيس ، هريرة وأبي ، وجابر ، هعن اهللا رضي حضير
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 ، ملوكهم خلف قيامهم في وفارسا الروم ألشبهوا قعودا يصلوا لم لو ألنهم ؛ قعودا يصلون : الثالث الدليل
 فإذا ، والروم بفارس تشبها فيه ألن ؛ قاعد وهو اإلنسان خلف القيام عن نهى ، وسلم عليه اهللا صلى والنبي
 .  بهم تشبهوا فقد قيام وهم قاعدا اإلمام صلى

 .  الوجوب سبيل على أو الندب سبيل على إما ، قعودا يصلون أنهم فيه الذي ، األول القول هو هذا

 في والحنابلة ، والشافعية والمالكية الحنفية ، الجمهور رأي وهذا ، وجوبا قياما يصلون أنهم:  الثاني القول
 .  رواية

 :  األدلة

 ، وسلم عليه اهللا صلى النبي صالة في األخيرِ عائشةَ بحديث منسوخة كلَّها السابقة األحاديث أن : األول الدليل
 األخير عائشة حديث لكن ، الصحيحين وفي ، ثابتة األحاديث:  فقالوا ، قياما يصلون والناس بكر وأبو قاعدا

 .  قياما مأمومونال يصلي أن قاعدا اإلمام صلى إذا فيجب ، لها ناسخ بالناس بكر أبي صالة في

 .  قياما يصلوا أن فيجب ، القيام الصالة في األصل أن : الثاني الدليل

 أن وأقعدهم وقفوا الذين الرجال ، وسلم عليه اهللا صلى النبي ألمر ، يصح ال القيام كان لو : الثالث الدليل
 .  قياما صالتهم أول صلوا ألنهم ؛ الصالة يعيدوا

 ، عليهم اهللا رحمة العلم أهل من مجموعة وذكر ، الفقهاء باتفاق هذا أن" الفروع" صاحب ذكر : الرابع الدليل
 .  والنووي،  العيد دقيق وابن ، والقاضي ، الخطابي:  مثل

 .  إسقاطه يجوز فال ، عليه قادرون وهم ، ركن القيام أن : الخامس الدليل

 الصالة أثناء في اإلمام اعتل وإذا ، قعودا يصلون فإنهم قاعدا الصالة اإلمام ابتدأ فإذا ، التفصيل:  الثالث القول
 من وأما ، الندب سبيل على عندهم فهذا الحنابلة أما ، وعدمه االبتداء بين ففرقوا ، قياما الصالة يتمون فإنهم ،

 رأي وهو ، والحاكم ، حبان وابن ، خزيمة ابن إليه ذهب ، الوجوب سبيل على أنه اختيارهم فظاهر سواهم
 .  اهللا رحمهم الحنابلة إليه وذهب ، المنذر ناب

 :  األدلة

 إذا( عائشة وحديث) أجمعين قعودا فصلوا قاعدا صلى إذا( هريرة أبي حديث فعندنا ، األدلة بين الجمع -
 قاعدا صلى أنه عمره آخر في النبي صالة في األخير عائشة وحديث) أجمعين جلوسا فصلوا جالسا صلى

 الجمع فيكون ، قيام والناس قاعدا صلى:  حديث وعندنا ، األمر فيهما حديثان فعندنا ، قياما يصلون والناس
 يصلوا أن عليهم فيجب ، قاعدا الصالة اإلمام ابتدأ إذا ما على يحمالن األوالن فالحديثان ، الحال باختالف

 فهو ، الصالة أثناء في اءج ، وسلم عليه اهللا صلى فالنبي ، بكر أبي صالة قصة في عائشة حديث وأما ، قعودا
 ، القيام على صالتهم فيتمون ، قياما صالتهم ابتدؤوا قد والناس ، فقعد الصالة أثناء في اإلمام اعتل لو كما
 .  وجه له التفصيل وهذا ، الدين أئمة من وغيره أحمد اإلمام من دقيق فهم وهذا ، فرق الصورتين فبين
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 :  الراجح

 .  أعلم واهللا ، األدلة معتجت وبه ، األخير القول هو

  . أجمعين وصحبه آله وعلى محمد نبينا على وسلم اهللا وصلى


