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

 . بمثْله البوِل سلَس به من خلفَ وتَصح:  تعالى اهللا رحمه المؤلف قال����

 غيره يؤم وهل ، إماما الدائم الحدث صاحب يكون أن يجوز هل ، الدائمة األحداث أصحاب إمامة مسألة هذه
 دم أو نجو استطالق أو ريحا أو بوال حدثال هذا كان سواء ، الدائمة األحداث أصحاب أن بين المؤلف ؟ ال أو
 ، له إماما يكون أن يجوز فإنه ، حاله مثل حاله كانت من إال ، لغيره إماما يكون أن يصح ال ، الخ..  يرقأ ال
 .  صحيحة غير به ائتم من صالة فإن ، الدائم الحدث هذا به ليس ، صحيحا كان لمن إماما صلى إذا أما

 :  األدلة

 مصاب واإلمام ، العلة هذه من سالم فهو ، اإلمام من حاال أعلى المأموم ألنه ؛ إمامته تصح ال منب ائتم أنه -
 .  حاال أكمل كان من إال يتوالها أال فينبغي ، كمال حال واإلمامة ، منه حاال أعلى حاله فيكون ، بها

 .  صحيحة دائم حدث به من إمامة أن:  الثاني القول

 :  األدلة

�מ�א��وמ���מ[ قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن في البدري مسعود أبي عن : لاألو الدليل��א��$��#�"!� ��

 .  شيئا يؤثر فال سواها ما وأما ، الحديث في ذكرت التي بالصفات يكون إنما فالتقديم ، مسلم أخرجه ..]

 ) . لغيره صالته صحت نفسهل صحت ومن ، لنفسه صالته تصح دائما حدثا به من أن( الضابط : الثاني الدليل

 .  ذلك يعلَم متَنَجسٍ وال محدث خلفَ تَصح وال:  قال����

 :  صور من يخلو ال هذا ؟ إمامته تصح فهل متنجسا كان أو ، محدثا اإلمام كان إذا

 فهذه ، الصالة انتهاء بعد إال يعلمون وال ، النجاسة أو الحدث والمأموم اإلمام يجهل أن:  األولى الصورة
 :  قولين على فيها اختلف المسألة

 اهللا رضي عمر وابن ، وعلي وعثمان ، الخطاب بن عمر إليه ذهب ، صحيحة صالتهم أن:  األول القول
 .  والحنابلة والشافعية المالكية ومذهب،  جبير بن وسعيد واألوزاعي الحسن رأي وهو ، عنهم

 :  األدلة

 اهللا رضي عثمان أن:  مثل نقوال ذكروا وقد ، صحيحة أنها على حكي قد  الصحابة إجماع أن : األول الدليل
 ، الصالة بإعادة الناس يأمر ولم ، واغتسل وذهب ، تذكر صالته من انتهى فلما ، جنبا وكان الناس أم ، عنه
 وأما ، صحيحة خلفه من فصالة ، اشدينالر الخلفاء من ثالثة عن منقول فهو ، الخ..  عمر عن منقول وهو

 .  صالته يعيد ثم ، جنبا كان إذا يغتسل أو يتوضأ أن إلى يحتاج فإنه هو صالته
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 عنده ليس فاإلمام ، به المأموم اقتداء فصح ، عليه االطالع إلى سبيل وال ، خفي أمر الحدث أن:  الثاني الدليل
 .  ذلك على تدل أمارة وال ، والنجاسة بالحدث للعلم وسيلة

َ����
�	َ����    �َ�َ�َ�َ{{{{ وتعالى تبارك اهللا قول : الثالث الدليل	�
����َ	�
����َ	�
    ���ّ����ّ����ّ����ّ�    ���ْ�َ����ْ�َ����ْ�َ����ْ�َ�    ��ِ���ِ���ِ���ِ�    ������������������������������������ .  صحيحة فصالته ، المأموم وسع وهذا} } } } 

 غير المأموم صالة فإن ، الصالة بعد وعلم ، النجس أو الحدث والمأموم اإلمام جهل إذا أنه:  الثاني القول
 .  رواية في والحنابلة الحنفية ذهب وإليه ، الشعبي وعن علي عن منقول وهو ، صحيحة

 :  األدلة

 .  الحدث يعلم كان كمن فهو ، محدثا بهم صلى أنه -١

 وإجماع ، وعلي وعثمان ، عمر:  المتبعة السنة أصحاب فعل وهو ، اإلجماع يشبه ما مقابل في تعليل وهذا
 لم من إن:  قولهم وأما ، منه قريب فهو إجماعا يكن مل فإن ، وعثمان عمر من صدر الذي الفعل على الصحابة

 ال لكنهم ، محدثا بهم صلى قد هو ، نعم:  فيقال ، محدثا بهم صلى قد ألنه ؛ صالته تصح ال اإلمام بحدث يعلم
 .  محدثا بكونه العلم إلى لهم وسيلة وال ، يعلمون

 :  الراجح

 .  صحيحة المأموم صالة فإن ، النجس أو الحدث هالنيج والمأموم اإلمام كان إذا أنه ، األول القول هو

 :  مسألة

 :  قولين على صالته حكم في العلماء اختلف ، الصالة بعد إال يعلم ولم ، متنجسا صلى من

 .  الحنابلة مذهب وهو ، الجديد في والشافعية ، الحنفية مذهب ، صحيحة غير صالته أن على:  الجمهور

 :  األدلة

 .  صحيحة غير صالته فإن ، محدث وهو صلى لو ام على القياس -

 ، المنهيات باب من والتنجس ، المأمورات باب من الطهارة ألن ؛ صحيح غير قياس الحدث على والقياس
 .  األمرين بين فرق  وثمة ، عنها يتخلى التي واألشياء

 عمر ابن إليه ذهب ، صحيحة صالته فإن ، صالته بعد إال يعلم ال وهو متنجسا صلى من أن:  الثاني القول
 ، الناسي دون الجاهل في القديم في الشافعية رأي وهو ، والزهري واألوزاعي وإسحق وعطاء،  المسيب وابن
 قدامة ابن اختارها ، الحنابلة عند رواية وهو ، الوقت في كان إذا يعيد أن له يستحبون لكن ، المالكية ورأي
 وطائفة ، سعدي بن الرحمن عبد وشيخه شيخنا اختيار وهو ، الشافعية من والنووي ، تيمية ابن اإلسالم وشيخ

 .  العلم أهل من

 :  األدلة

   : األول الدليل

َ����
�	َ����    �َ�َ�َ�َ{{{{ وتعالى تبارك اهللا قول	�
����َ	�
����َ	�
    ��ّ����ّ����ّ����ّ��    ���ْ�َ����ْ�َ����ْ�َ����ْ�َ�    ��ِ���ِ���ِ���ِ�    ������������������������������������ .  صحيحة صالته فتكون ، وقدرته طاقته وهذه }}}}
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 الناس فخلع نعليه فخلع صلى وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن،  نهع اهللا رضي سعيد أبي عن : الثاني الدليل
�0/�א.�ل�-ن��"ل��)�'�"�)�'+�� ��"*�א��$��	ول��"��"�وא��'"�#מ�)�'�מ��מ[ قال انصرف فلما،  نعالهم
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 رمضان نهار في أكل أو اإلنسان شرب فلو ، رمضان نهار في والشرب األكل على القياس :الثالث الدليل
 ؛ مثله وهذا ، ويتمه صحيح فصومه ، الصحيحين في المشهور هريرة أبي حديث في كما ، صومه لصح ناسيا
 .  والجهل بالنسيان معذورا كان ألنه ؛ صحت ذلك ومع ، للعبادة بطالم أمرا فعل كليهما ألن

 ، وينسى الصالة قبل أو ، الصالة أثناء في النجس أو بالحدث المأموم أو اإلمام يعلم أن:  الثانية الصورة
 :  أقوال على المسألة هذه في العلماء اختلف

 إذا وكذلك ، صحيحة المأموم وصالة صالته فإن ، صالةال أثناء في بالحدث اإلمام علم إذا أنه:  األول القول
 .  رواية في والحنابلة والشافعية المالكية إليه ذهب ، ونسي الصالة قبل علم

 حال صالته من جزءا أدى قد منهما كال أن بجامع ، الصالة بعد بالحدث علم إذا ما على القياس :األول الدليل
 .  وجه له قياس وهذا ، محدثا كونه

 منه طلب بما جاء فقد ، النجس أو بالحدث إمامه علم قبل صالته من جزءا أدى قد المأموم أن :الثاني دليلال
 . ؟ ذلك من يمنع الذي ما ، صحيحة صالته بقية فلتكن ، األمر وفق على

 فإنهم صالتهم صححنا وإذا ، الجماعة أجر لفاتهم ، الحال هذه في صالتهم بإبطال قلنا لو أنه :الثالث الدليل
 .  الجماعة فضيلة يدركون

 الحنفية إليه ذهب ، باطلة المأموم صالة فإن ، الصالة أثناء في بالحدث اإلمام علم إذا أنه:  الثاني القول
 .  والحنابلة

 :  األدلة

 .  بامرأة ائتم كمن ، أحدهما من العلم مع ، فاسدة صالته بمن ائتم قد المأموم أن :األول الدليل

 جهل إذا فيما ، األولى الصورة في خولفت ، فاسدة أنها المحدث خلف الصالة في األصل أن :انيالث الدليل
 اإلمام علم فقد الصورة هذه في وأما ، الصحابة من حصل الذي لإلجماع ، الصالة انتهاء حتى والمأموم اإلمام

 . أيضا صحيحة غير المأموم صالة وتكون ، صحيحة غير اإلمام صالة فتكون ،

 .  باطلة المأموم صالة فإن ، النجس أو بالحدث الصالة أثناء في اإلمام علم إذا أنه:  الثاني قولال

 .  بامرأة ائتم كمن فهو ،) اإلمام( ذلك يعلم وهو ، فاسدة صالته بمن ائتم المأموم ألن :األول الدليل
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 وهي ، األولى الصورة في خولف ، صحيحة غير صالته أن بمحدث باإلنسان ائتم إذا األصل أن :الثاني الدليل
 عدم وهو ، األصل على يبقى سواها ما ، الصحابة من الحاصل لإلجماع ؛ الصالة انتهاء حتى جهلوا إذا ما: 

 .  الصحة

 :  الراجح

 على قياسا ؛ الصالة أثناء في بالحدث اإلمام علم إذا ، صحيحة المأموم صالة أن ، أعلم واهللا ، األول القول هو
 في فلتصح ، األولى في وصحت ، محدث خلف صالته من جزءا أدى قد منهما كال ألن ، األولى الصورة
 فإن ، يعلم اإلمام كان لو وحتى ، خفي أمر ألنه ؛ عليه يطلع وال ، اإلمام حدث يدرك ال المأموم إن ثم ، الثانية

 ، وسعها إال نفسا يكلف ال واهللا ، عليه يجب ما فعل قد وهو ، ووسعه وجهده طاقته قدر وهذا ، يعلم ال المأموم
 .  صحيحة المأموم صالة فتكون

 باطلة المأمومين صالة فإن يستخلف لم فإن ، يستخلف أن الحال هذه في المأموم على يجب أنه:  الثالث القول
 .  رواية في الحنابلة إليه ذهب ،

 :  األدلة

 قصة في كما ، استخلفوا الصالة في عارض لهم عرض إذا الصحابة فإن ، عنهم اهللا رضي الصحابة فعل -
 بالحدث اإلمام علم فإذا ، بالناس ليصلي عوف بن الرحمن عبد استخلف طعن لما فإنه ، عنه اهللا رضي عمر
 غير صالتهم فإن يستخلف لم المأمومين،وإن صالة صحت بالناس يصلي من فاستخلف الصالة أثناء في

 .  صحيحة

 :  الراجح

 جهلوا إذا فيما ، األولى الصورة على والقياس ، واضحة أدلة من تقدم لما ؛ الحال هذه يف صحيحة صالتهم أن
 .  الصالة انتهت حتى

 المسألة في والخالف ، عليه الذي النجس أو اإلمام بحدث أحدهم أو المأمومين بعض يعلم أن:  الثالثة الصورة
 .  تماما هافي كالترجيح فيها والترجيح ،  السابقة الصورة في كالخالف

 ، باطلة صالته فإن اإلمام مع استمر إذا أما ، صالته ويكمل ، اإلمام عن ينفصل ؟ علم الذي هذا يصنع ماذا
 صالتهم أن الراجح فإن عليه السابقة،بناء كالصورة واألدلة والترجيح فيهم فالخالف المأمومين بقية وأما

 .  صحيحة

 وصالة اإلمام صالة فتبطل ، القبلة واستقبال العورة كستر ، هراظا شرطا اإلمام يترك أن:  الرابعة الصورة
 القبلة عن انحرف أو ، القبلة عكس صلى فلو ، يطلعون والناس ، غالبا يخفى ال األمر هذا مثل ألن ؛ المأموم
 - صحيحة غير اإلمام صالة فإن ، واضح وانكشافها ، عورته انكشفت أو ، سترة بال صلى أو ، يضر انحرافا

 .  صحيحة غير صالته ، المأموم وكذلك - السابقة التفاصيل لىع
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 :  يدر ولم متنجسا صلى من حكم

 :  قولين على خالف فيها المسألة

 .  الجمهور قول وهو ، الصحة عدم:  األول القول

  . العلم أهل أقوال من الراجح هو وهذا ، صحيحة صالته أن:  الثاني القول
  
  

 .  وحده لمأمومٍ صحتْ انْقَضتْ حتى والمأموم هو جهَِل فإن:  قال����

 فإن ، اإلمام صالة انقضاء قبل بعضهم أو المأمومين أحد أو ، اإلمام علم لو أنه" : انقضت حتى" قوله مفهوم
 . صحيحة غير صالته

 .  وحده لمأمومٍ صحتْ انْقَضتْ حتى والمأموم هو جهَِل فإن:  قال ثم����

 .  تقدم وقد

 .  الفاتحةَ يحسن ال من وهو األمي إمامةُ وال:  قال����

 فيه كان من:  الباب هذا في باألمي والمراد ، عليها أمه تركته التي كالحالة ألنه ؛ األم إلى منسوب:  األمي
 :  أشياء أربعة من واحد

 .  الفاتحة يحفظ أال -١

 .  اَألرتّ وهو ، يدغم ال ما فيها يدغم أن -٢

 .  بحرف حرفا فيها يبدل أن -٣

 .  واحدةً واحدة سنأخذها ، أميا يسمى فهذا ، المعنى يحيل لحنا فيها يلحن أن -٤

 .  ياأم اإلمامة باب في يسمى:  الفاتحة يحفظ ال الذي

 يسمى هذا فإن) العالمين رب( راء في) اهللا( هاء يدغم كالذي ، األرت وهو ، يدغم ال ما فيها يدغم كان وإذا
 )  . حرفا( الفاتحة من جزءا أسقط ألنه ؛ أيضا أميا

 شروط من ألن ؛ أميا فكان ، بدله بحرف وجاء حرفا أسقط ألنه ؛ أميا يعتبر:  بحرف حرفا يبدل والذي
 .   ومواالتها وترتيبها وكلماتها بحروفها يأتي أن:  الفاتحة

 .  تشكيلها يغير الذي هو:  المعنى يحيل لحنا يلحن والذي

 فهذا ، فيها التي األخطاء ويصلح ، الفاتحة يحفظ أن على قادرا ، أميته إصالح على قادرا يكون أن إما واألمي
 فإن ، إصالحها على قادر وهو صلى فإن ، يصلي أن قبل فيها التي األخطاء إصالح إلى يبادر أن عليه يجب

 الوقت يسعفه ال أنه أو ، إصالحها على قادر غير كان إن وأما ، مثله بأمي كان لو حتى ، تصح ال صالته
 كان إذا السن كبار بعض ، حصوله يمكن وهذا ؟ إمامته تصح فهل ، حفظها من أو إصالحها من االنتهاء على
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 تحتاج بل ، طويلة ساعات إلى احتجت أخطاءه تصلح أن أردت لو ، فيها ويلحن يخطئ أو ، الفاتحة يحفظ ال
 :  قولين على المسألة هذه في العلماء اختلف ، أحيانا أيام إلى

 مذهب فهو ، عليهم اهللا رحمة العلم أهل عامة إليه وذهب ، بمثله إال تصح ال األمي إمامة أن:  األول القول
 .  والحنابلة شافعيةوال والمالكية الحنفية

 :  األدلة

 متفق ]א�#�"!�/?"������7 ��מ��
ن�;<=�>[ قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، الصامت بن عبادة حديث -
 .  صالته تصح فال ، الكتاب فاتحة يقرأ ال األمي وهذا،  عليه

 من صالة فإن ، الفاتحة يقرأ انإنس خلفه كان إذا لكن ، الحال في له مساو فألنه ، مثله بمن صالته صحة أما
 عن عاجز هو بمن اقتدى المأموم وألن ؛ الفاتحة يقرأ لم إمامه وألن ، منه حاال أعلى ألنه ؛ تصح ال به اقتدى
 إمامة تصح ال أنه على مبني الدليل وهذا ، صالته تصح فال ، القيام على يقدر ال بمن اقتدى كمن ، الركن
 . صحيحة والقعود القيام عن العاجز إمامة أن المسألة هذه في الصحيح أن وعرفنا ، والقعود القيام عن العاجز

 والمزني ثور وأبي وقتادة عطاء رأي وهذا ، وبغيره بمثله ، مطلقا صحيحة األمي إمامة أن:  الثاني القول
  .  الكراهة مع الحنابلة عند وقول ، الشافعية عند قول وهو ، المنذر وابن

 :  األدلة

 الفاتحة عن العاجز فكذلك ، إمامته تصح القيام عن العاجز أن فكما ، القيام عن العاجز إمامة على قياسال -
 .  عجزا ركنا ترك قد منهما كال ألن ؛ إمامته تصح

 ، عليه القدرة مع ، النافلة صالة في يسقط القيام فإن ، القيام وبين الفاتحة قراءة بين فرقا ثمة بأن:  وأجيب
 لكن ، قولين على خالف فيه ؟ وغيرها كالتراويح ، اإلمام مع حتى عليه القدرة مع النفل في القيام يسقط وهل
 القراءة على قادرا كان اإلنسان كان فلو ، إسقاطها يمكن ال القراءة ، يصح ال هنا القياس أن نفرض نحن

 صحيحة صالته فإن ، القيام وترك النفل في القيام على قادرا كان لو لكن ، تصح ال صالته فإن القراءة وترك
 .  الفارق مع قياس فهذا ،

 :  الراجح

 .  تصح فال) الفاتحة قراءة على القادر( حاال منه أعلى هو من إمامة وأما ، بمثله إال تصح ال األمي إمامة أن

 لحنا فيها لحنوني أنهم أو ، الفاتحة قراءة يعرفون ال الذين األئمة ببعض يبلى قد اإلنسان فإن ؛ لهذا ولنتنبه
 ، عاِلـم جمع فأصبح ، الالم بكسر) العاِلمين رب هللا الحمد( يقرأ منهم كثير:  فمثال ، كثير وهو ، المعنى يحيل

 نعبد إياك( فيقرؤون يخطئون وكذلك ، وعال جل خالقهم على ألنهم ؛ اهللا سوى من كل وهم ، عالَم:  والصحيح
 يحيل لحن ألنه ؛ األشياء هذه يعرف لمن كبيرا حرجا فيسبب ، أيضا ثيرك وهذا ، الياء بتخفيف) نستعين وإياَك
 عليه وبناء ، إمامته تصح ال أمي الصورة بهذه يقرأ الذي أن هذا فمعنى المعنى يحيل لحنا كان وإذا ، المعنى
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 قطعها أو الصالة أعاد فربما ، البالء هذا بسبب صالتنا أعدنا مرة وكم ، صالته إعادة إلى اإلنسان فسيضطر
 .  أثنائها في

 رب هللا الحمد( يقرأ هو فإذا ، الفاتحة وقرأ ، بالناس يصلي جامع إمام وجدت أني:  الفاتحة أخطاء أغرب ومن
 ، أربعا أو ثالثا أعادها حتى يعيدها أن منه طلبته ثم ، فأعادها ، أخرى مرة قراءته يعيد أن فأمرته ،) العالمين

 . قراءة أو تجويد صاحب يكن لم لو حتى ، جيدا الفاتحة بقراءة اإلمام يعنى أن بد فال ، وتيقنتُ تيقن حتى

 .  حرفًا يبدُل أو يدغَم، ال ما فيها يدغم أو:  قال����

 بحرف اءوج حرفا أسقط قد ألنه ؛ إمامته تصح ال وهذا ، غينا الراء يبدلون فيمن كثير بحرف حرف إبدال
 .  حرفا أسقط قد يدغم ال ما أدغم والذي ، مكانه آخر

 .  المعنى يحيُل لَحنًا فيها يلْحن أو:  قال����

 ، هدية أعطنا بمعنى والثانية ، دلنا:  بمعنى األولى أن:  بينهما والفرق ، َأهدنا: } } } } ��!� ��َ���!� ��َ���!� ��َ���!� ��َ�{{{{ بدل يقول من:  مثل

 ال هنا اللحن ألن ؛ صحيحة إمامته) العالمين رب هللا الحمد( يقول كالذي ، المعنى يحيل ال لحنا لحن ول لكن
 .  أميا يعتبر فال  ، المعنى يحيل

 يكون أن بدل ، تماما المعنى يقلب اللحن هذا ، هللا والحمد نسمعه لم وهذا) أنعمتُ: ( المعنى يحيل لحن وهناك
 .  المنعم هو القارئ يكون ، منعما وجل عز الرب

 .  بِمثْله إال:  قال ثم����

 .  واحد وحالهم ، سواء حد على ألنهما ؛ بمثله إال األمي إمامة تصح ال:  أي

 . صالتُه تَصح لم إصالحه على قَدر وإن:  قال ثم����

 ، يصلي ثم قراءته يصلح أن بد وال ، بمثله حتى صالته تصح ال فإنه اإلصالح على راقاد كان إن أنه تقدم
 .  يصلي ثم قراءته يصلح أن عليه فيجب ، عنده الذي الخطأ إزالة على قادر ألنه ؛ تصح ال صالته حتى

 . متَامِوالتَّ والفَْأفَاء اللَّحانِ إمامةُ وتُكْره:  قال����

 .  اللحن يكثر الذي:  اللحان

 ، لبنائها والتغيير ، الكلمة بناء باعتبار الصرفي اللحن ، إعرابيا لحنا أو ، صرفيا لحنا يكون أن إما واللحن
 ) . رب( بـ) رب( كإبدال ، اإلعراب باعتبار أو ، عاِلمين) : العالَمين( يبدل كأن

 صالة فإن ، المعنى يحيل اللحن كان فإن ، المعنى يحيل ال لحنا أو ، عنىالم يحيل لحنا يكون أن إما واللحن
 ، أمي ألنه ؛ تصح ال صالته فإن الفاتحة في كان فإن ، الفاتحة غير في وهذا ، مكروهة الحال هذه في اللحان
 كان وإن ، مكروهة إمامته فإن كثيرا كان إن ، بالفتحة الضمة كإبدال ، المعنى يحيل ال اللحن كان إن وأما
 . يلحن الذي إمامة:  يقل ولم" اللحان إمامة وتكره" قال ولهذا ؛ يؤثر ال فإنه قليال

 .  الفاء يكرر الذي هو:  والفأفاء
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 ألنه ؛ مكروهة هي وإنما ، إمامتهما تحرم ال فهذان ، التأتاء:  لغويا وقياسه ، التاء يكرر الذي هو:  والتمتمام
 ، منه أكمل غيره ألن ؛ إمامته وكرهت ، عنها فعفي ، عليها مغلوب هو زيادة عليه زاد لكنه ، بالحرف جاء
 .  عليه مقدما فكان

 .  الحروف ببعضِ يفْصح ال ومن:  قال ثم����

 .  إمامته تكره فهذا ، والضاد كالقاف ، صحيحا نطقا ينطقها ال الذي وهو

 حكم فما ، الظالين وال:  قال} الضالّين ولَا{ قال إذا ، والظاء الضاد بين يفرقون ال ممن كثير بالدنا في وهناك
 :  قوالن فيه عندنا المذهب ؟ إمامته

 غير ألنه ؛ المذهب قياس وهو:  قدامة ابن عنه قال المذهب في وجه في، تصح ال إمامته أن:  األول القول

ْ'�&�%�$�    �ِ#"�ِ#"�ِ#"�ِ#"{{{{ ، الظاللو الضالل بين فرق فثمة ، تماما المعنى��$�%�&�'ْ��$�%�&�'ْ��$�%�&�'ْ�    (�)(�)(�)(�)    ٍ+�َ��,ٍ+�َ��,ٍ+�َ��,ٍ+�َ��,    ٍ#-�.�/��ٍ#-�.�/��ٍ#-�.�/��ٍ#-�.�/�� المتقين إن:  قال لو }}}}

 .  ظل جمع:  والظالل ، الهداية ضد فالضالل ، تماما المعنى تغير وعيون ضالل في

 تيمية ابن اإلسالم شيخ اختارهو صححه ، المذهب في وجه وهو ، وصالته إمامته تصح أنه:  الثاني القول
 .  هوقدم اهللا رحمه

 سألت لو ، الضالل يقصد وال الظالل يقصد هو بالظاء الضاد ويبدل يقرأ الذي القارئ ألن :األول الدليل
 فيهما والظاء الضاد كانت لما لكن ، الظل أريد:  لك يقول ؟) ضالل في( بقولك تريد ماذا:  منهم شخصا
 .  بذاك هذا أبدل ، صعوبة

 الفرق ما:  له وقلت ، السن في كبير شائب إلى جئت لو ، ومشقة عسرا ابينهم التفريق في وألن : الثاني الدليل
 كالهما! ؟ والظاء الضاد بين الفرق ما:  ويقول ، فورا بها فسيضربك عصا معه كان إذا ؟ والظاء الضاد بين

 رقاف يرى ال ألنه ؛ رأسك على بالمحجن ضربك لربما ؟ والظالل الضالل بين الفرق ما:  له قلت ولو ، واحد
 بينهم التفريق عليهم يصعب المساجد وأئمة القرآن يقرأ من بعض حتى ، بالضاد النطق يعسر أنه كما ، بينهما
 .  جدا عليهم صعب ، الضاد على والوقف ، والظاء الضاد

 :  الراجح

 .  آتاها ما إال نفسا يكلف وال ، وسعها إال نفسا يكلف ال واهللا ، أعلم واهللا الثاني القول هو

 .  معهن رجَل ال فَأكْثَر أجنَبِيةً يُؤم وأن:  قال����

 أجنبية يؤم أن يكره:  المؤلف فيقول واحدة المرأة وأما ، للنساء إماما الرجل يكون أن يجوز أنه معنا تقدم

� =��0ل��)�ون�>[ خلوة ألنها ؛ حرام هو بل ،  مسلم غير هنا بالكراهة وحكمه ، معهن رجل ال فأكثر"/�<-�

�
 القرآن نءايقر كانا لو حتى ، العبادة في حتى بالمرأة يخلو أن فيحرم ، الصحيحين في ثبت كما ]
�7מ�ذ��
 وصلى ، حاجز أو ستر بينهما يكن لم لو ، التراويح صالة في يتصور هذا ، ثالثهما يكون الشيطان ألن ؛

 .  هما إال المسجد في وما ، اءور والمرأة قُداماً اإلمام
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 مع نساء مجموعة كان إذا ، والوساوس الخواطر لغلبة ؛ أيضا مكروه:  المؤلف فيقول واحدة من أكثر كن إذا
 ، مفسدة إحداهن في كانت فلو التحريم عدم وأما ، والوساوس الخواطر عليه تغلب فإنه ، بهن يصلي رجل
 اإلمام يأتي ، المساجد بعض في رمضان في القيام أيام يتصور وهذا ، معها الالتي األخريات بوجود انتفت

 فهذه المسجد في معها وهو ، واحدة امرأة وكانت ، حاجز ثمة يكن لم وإن ، نساء إال معه وما القيام ويصلي
 ههذ في الوساوس عليه ستغلب ألنه ؛ مكروهة اإلمامة لكن ، الخلوة انتفت ، واحدة من أكثر كن وإذا ، خُلوة
 .  الحال

 تماما منفصل لكنه المسجد في وهو ، الخ..  وحجر بطوب ، للنساء مستقل بناء من حاضر عهدنا في يكون ما
 الفتنة تخشى أن إال ، واحدة كانت لو حتى ، بها بأس ال فيه وصالتها ، فيه خلوة ال فهذا ، الرجال مصلى عن

 .  األمر لذاك يجوز ال فهنا ، عليها

 .  بِحقٍّ يكْرهه أكثَرهم قَوما أو:  قال����

 .   مكروهة لهم إمامته فإن ، بحق يكرهه أكثرهم قوما اإلنسان أم إذا

 :  األدلة

�א��$���/ل�>�3<�3[ قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، عنهما اهللا رضي عمر بن عبداهللا عن :األول الدليل

 .  ضعيف حديث وهو ، داود أبو أخرجه ]..#"��ون��$�و�מ��وמ���دמ�
ن�:;<=�
��מ

�א�'/د�:@ذא��מ�;<��מ���0"وز�>�3<�3[ : قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن أمامة أبي عن:  الثاني الدليل

 ووه،  الترمذي أخرجه ]#"��ون��$��מو��وמ�و-
"מ،��	")ط�E���"�وزو�0"�/"�+�وא
� =،�����C�7��0אB/ق
 .  أيضا ضعيف

 .  مكروهة بحق يكرهونه من إمامة أن:  عندنا والمذهب

 أنهم:  التحريم وسبب ، اهللا رحمه اإلسالم شيخ القول هذا ذكر وقد ، تجوز ال لهم إمامته أن:  الثاني القول
 قد أنه هذا ومعنى ، صالة تقبل فال ، تَرقُوته تجاوز ال صالته فإن بحق يكرهونه كانوا فإذا ، بحق يكرهونه

 وليست ، حرام لهم إمامته أن فمقتضاه ، أحدهما أو الحديثان صح وإذا ، حرام فإمامته ، محرما أمرا فعل
 .  مكروهة

 ، صالته في يسرع أو ، بدعة صاحب يكون كأن ، دينه أجل من كراهة تكون بأن العلماء قيدها بحق والكراهة
 هذه فإن ، محرم فعل أي أو ، الدخان يشرب أو ، اللحية وحلق ، الثوب كإسبال ، ظاهرة مخالفة عليه يكون أو

 كأن ، األهواء بين المعاداة يشبه ما والمعاداة الكراهة من الكراهة من وبينهم بينه أو ، تؤثر التي هي الكراهة
 .  معين منهج أو ، ألجلها يكرهونه بدعة عنده يكون

 ألن ؛ اهللا رحمه تيمية بن المجد عليه نص وقد ، يؤثر ال أنه:  فالمذهب دنيا أجل من يكرهونه كانوا إذا
 الحديث وظاهر ، تؤثر فال الدنيا أجل من له كراهتهم وأما ، فقط الدين أجل من الكراهة هي تؤثر التي الكراهة
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 واُأللفة االجتماع على مبناها الجماعة ألن ؛ لهم إمامته تكره فإنه الدنيا أجل من الكراهة كانت لو حتى أنه
 فإنه ، الدنيا أجل من الكراهة كانت ولو ، اإلمام يكرهون المأمومون كان فإذا ، والمأمومين اإلمام بين المحبةو

 الحال هذه في فُقد معانيها من هو أو ، الجماعة أجله من وجدت الذي المعنى ألن ؛ بهم يصلي أال هو له ينبغي
 فهو ، صحيح وجه له وهذا ، أبدا رؤيته يريدون وال ، عنهم يذهب أن ويتمنون ، ويكرهونه يبغضونه فهم ،

 .  والمأمومين اإلمام بين والمحبة واأللفة االجتماع:  وهو ، الجماعة مقاصد من بمقصد يخل

:  ذلك معنى ، النصف عن زاد ما هو واألكثر ، يؤثر ال:  قالوا ؟ ال أو هذا يؤثر فهل ، األقل يكرهه كان إذا
 .  يؤثر وال يضر ال فإنه ، يحبه همونصف ، يكرهه نصفهم كان إذا

 يوم فجر يصلي ، للسنة مطبقا علم طالب أو ، عالما الرجل لكون ؛ السنة تطبيق أجل من يكرهونه كانوا لو
 الركوع في بالسنة يأتي أو ، المرسالت أو المغرب في بالطور أحيانا ويقرأ ، واإلنسان بالسجدة الجمعة

 صفوفهم سوى الصالة يقيم أن أراد فإذا ، الصفوف تسوية في عليهم يكثر أنه أو ، فيهما فيطيل ، والسجود
 بل ، لهم يسمع ال فهنا ، اعتدلوا ، استووا:  يقول وهو ، فقط صل ، استوينا ، كفى:  يقولون وهم ، وعدلهم
 طبقي أن عليه بل ، أبدا هذا يضر وال ، السنة تطبيق أجل من هنا فكراهتهم ، غضبوا لو حتى صفوفهم يسوي
 أول هذا لمثل يتعرض اهللا رحمه شيخنا وكان ، النهاية في عندهم السنة ترسخ حتى ، أذاهم على ويصبر السنة

 اهللا رفع أن بعد ، له سلموا األخير في لكن ، الشيء هذا يريد ال الناس بعض فكان ، السنة يطبق كان ألنه ؛
 منه وأخذوا له سمعوا ، الناس عند أمره انتشر مابعد لكن - أظن فيما - أمره أول من القدر رفيع وهو ، قدره

 خفة من شيء فيه يكون قد الناس وبعض ، النفرة بعض عندهم كان إذا خاصة ، الناس يعلم الذي فاإلنسان ،
 ، طريقة بأي صدره عن يزيحها أن يريد هم هذه الصالة كأن ، فقط يصلي ، السنة تطبيق يقبل وال ، الدين
 أعلم واهللا ، ويقبلوا النهاية في بها يأخذوا حتى ، عليهم ويلح ، ويعلمهم ، فيهم السنة طبقي أن اإلنسان هذا على
 . 

 . محمد نبينا على وسلم اهللا وصلى

  


