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

 .  دينُهما سلم إذا والْجنْدي الزنا ولَد إمامةُ وتَصح:  تعالى اهللا رحمه المؤلف قال����

 .  نكاح من ال سفاح من ولد الذي هو:  الزنا ولد

 :  أقوال ثالثة على ، عليهم اهللا رحمة العلم أهل بين فيها مختلف مسألة الزنا ولد وإمامة

 .  والشافعية الحنفية مذهب وهذا ، مطلقا مكروهة الزنا ولد إمامة أن:  ولاأل القول

 أكمل كان من يتقدم أن ينبغي بل ، كالعبد ، فاضال يكن لم من فيها يتقدم أن ينبغي وال ، فضيلة اإلمامة ألن -
 .  محرمة نطفة من مخلوق الزنا وولد ، الناس

 إليه ذهب ، يكره فال ذلك سوى فيما وأما ، الدائمة الراتبة اإلمامةَ إمامته تكره الزنا ولد أن:  الثاني القول
 .  اهللا رحمهم المالكية

 وهو ، وإسحق والزهري والنخعي والحسن عطاء إليه ذهب ، مطلقا الزنا ولد إمامة تكره ال أنه:  الثالث القول
 .  الحنابلة عند المذهب

 :  األدلة

 لكتاب قارئا الزنا ولد كان فإذا ]א��%��$�#"�! ���מ�א��وמ���מ[ وسلم يهعل اهللا صلى النبي قول :األول الدليل
 في ذكرت التي للصفات إال ليس الشريعة في التقديم ألن ؛ غيره على مقدم فإنه ، له ومجودا ، له وحافظا ، اهللا

 .  الحديث


ِ��    ���َ���َ���َ���َ{{{{ وجل عز اهللا قول : الثاني الدليلَ���ِ
َ���ِ
َ���ِ
َ�    ���ِ�������ِ�������ِ����� يقترف لم فهو ، له ذنب وال وزر ال الزنا لدوو }}}}�ُ������ُ������ُ������ُ�����    �ِْ����ِْ����ِْ����ِْ���    ����ِ��
 .  بتأخيره يقال حتى جرما أو سوءا

�ُ��    �ِ���ِ���ِ���ِ��{{{{ وتعالى تبارك اهللا قول : الثالث الدليل����ْ�َ���ُ�����ْ�َ���ُ�����ْ�َ���ُ�����ْ�َ�    �� !"�� !"�� !"�� !"    !#$%&�!#$%&�!#$%&�!#$%&�    ��ُ�'َ(ْ�َ���ُ�'َ(ْ�َ���ُ�'َ(ْ�َ���ُ� .  غيره على قدم تقيا الزنا ولد كان فإذا }}}}�َ�ْ)َ'

 أن يرون فإنهم ، وثمينة عندهم عالية اإلمام كانةم كانت لما لكن ، القول هذا بمثل يقال أن غريب الحقيقة وفي
 .  وجه كل من فاضال كان من إال فيها يتقدم أن ينبغي ال العالية المنزلة هذه

 :  الراجح

 عائشة كانت ولهذا ، حصل فيما له ذنب ال ألنه ؛ دينه سلم إذا مطلقا إمامته تكره ال أنه ، األخير القول هو
 وبينه أبويه بين الفرق إن:  يقول بعضهم كان وإن ، " شيء أبويه وزر من عليه سلي" :  تقول عنها اهللا رضي

 ألنه ؛ أصله في الشر فإن هو وأما ، اقترفاها التي المعصية في التقائهما حال عارض شرهما أبويه أن: 
 فإنه هو ماوأ ، الجريمة اقترف من ذنب الذنب وإنما ، له ذنب ال إنه:  يقال ولكن ، محرمة نطفة من مخلوق
 .  حصل مما بريء
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 .  والجنْدي:  قال����

 دليل فال دينه سلم فإذا ، دينا سلم إذا هذا لكن ، الشُّرط:  بهم والمراد ، إمامته تكره ال الجندي أن المؤلف يرى
 أحب غيره خلف صلى لو" :  يقول كان أنه ، اهللا رحمه أحمد اإلمام عن يروى كان وإن ، إمامته كراهة على
 .  غيره من يحصل ال ما والتعدي والغشْم الظلم من منهم يحصل والشرط الجند أن وذلك ، "إلي

 من يحصل وقد ، الحاكم من يحصل فقد ، غيره من يحصل قد المعنى هذا إن:  وقيل االستدالل هذا نوقش وقد
 بالظلم التعليل ولكن ، سواهم دون بهم المعنى هذا تصيخ فال ، الخ..  األمر ولي من يحصل وقد ، المدرس
 ابن وإمامة إمامته في كراهة فال دينه سلم إذا:  والمهم ، فيهم منحصرا فليس ذلك مع لكن ، وجه له والغشم
 .  الزنا

 .  وعكسه يقْضيها بِمن الصالةَ يَؤدي ومن:  قال ثم����

 يقضي والمأموم ، مثال العصر صالة يصلي شخص كان فلو ، يقضيها بمن الصالة يؤدي من إمامة تكره ال
 يوم من العصر صالة يقضي اإلمام كان لو ، العكس وال ، اإلمامة تكره فال ، مثال أمس يوم عصر صالة
 ، الصورة هذه يف االئتمام وال اإلمامة تكره ال فإنه ، اليوم هذا من العصر صالة يؤدي والمؤتم ، أمس

 :  قولين على العلماء بين فيها مختلف والمسألة

 .  والحنابلة الشافعية إليه ذهب ، الصورة هذه في واالئتمام اإلمامة تكره ال أنه:  األول القول

 :  األدلة

 مسلم هأخرج.. " قومه فيؤم يأتي ثم سلم و عليه اهللا صلى النبي مع يصلي معاذ كان :" جابر عن : األول الدليل
 إنما اإلمام مخالفة ألن ؛ فريضة يصلي والمأموم نافلة يصلي فاإلمام ، المأموم عن اإلمام نية اختلفت وهنا ،

 .  النية في هي

 صالة هذه لكن ، عصر صالة وتلك عصر صالة هذه ، الوقت اختلف لكن ، واحدة الصالة أن : الثاني الدليل
 .  أمس عصر صالة وتلك ، اليوم عصر

 من قام ، قضاء فتصح ، خرج قد الوقت أن فتبين ، الصالة يؤدي أنه على صلى لو اإلنسان أن : الثالث لالدلي
 قد الوقت أن فتبين ، الصالة يؤدي أنه على وصلى فتوضأ ، ذهبت قد الجماعة مع الفجر أن وتأكد ، نومه
 بقول نقول لكن ؟ أداء أو ضاءق تعتبر هل:  اإلسالم شيخ عند مناقشة هناك كانت وإن ، قضاء فهذه ، خرج

 .  أخرى مرة الصالة يعيد بأن يطالب وال ، الصالة صحت ذلك ومع ، قضاء تعتبر أنها ، الجمهور

 والمالكية الحنفية إليه ذهب ، العكس وكذا ، يؤديها بمن الصالة يقضي من يأتم أن يصح ال أنه:  الثاني القول
 .  رواية في والحنابلة

 :  األدلة
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 يقضي من ائتم وإذا ]1��%���0�/وא��.�،�,%�����מ�א+
#מ�*(ل�'�
#[ وسلم عليه اهللا صلى لنبيا قول -
 .  بينهما النية الختالف ؛ صالته تصح فال ، إمامه على اختلف قد فإنه ، العكس أو يؤديها بمن الصالة

 فال( وسلم عليه اهللا صلى لنبيا قول بأن:  -  القادمة المسائل كل في المناقشة هذه وستأتي - االستدالل ونوقش
��3ذא[ قال فإنه ، نفسه الحديث في ذكرت التي ، الصالة أفعال في عليه االختالف به المراد) عليه تختلفوا

 السابق جابر حديث عليه دل وقد ، األفعال في يكون إنما فاالختالف ...]��#��(وא�����و'ذא�،��#�$(وא��$�
 لم ذلك ومع ، المأموم نية عن اإلمام نية فاختلفت ، فريضة يصلون وهم ، لةناف العشاء يصلي كان معاذا فإن ،

 ، يعلم لم وسلم عليه اهللا صلى النبي يكون قد:  قائل قال فإن ، الصالة يقضي بأن ، وسلم عليه اهللا صلى يأمره
 ولهذا ، األمر ببيان الوحي لنزل يجوز ال األمر كان ولو ، يعلم وجل عز اهللا ألن ؛ جدا بعيد هذا أن:  فالجواب

 كان ولو ، ينزل والقرآن نعزل كنا" جابر حديث مثل ، بالتقرير يستدلون كانوا ، عنهم اهللا رضي الصحابة كان
 ال اهللا كان ولو ، وسلم عليه اهللا صلى النبي عهد في وقع قد العزل أن على فدل" ذلك عن لنهينا عنه ينهى شيئا

 ابن الحافظ صححه لفظ في ، خزيمة ابن عند جابر حديث وفي ، كمهح وبيان منعه في الوحي لنزل يرضاه
 بين النية اختالف فهموا قد فالصحابة" فريضة وله تطوع له فهي" قال جابرا أن ، حجر ابن والحافظ البر عبد
 ال وسلم عليه اهللا صلى والنبي ، األمر هذا يعرف جابر يكون أن جدا ويبعد ، مشتهر واألمر ، وقومه معاذ

 .  عليه طلعي

 :  الراجح

 من المنع على دليل ال ألنه ؛ العكس وكذا ، يقضيها بمن الصالة يؤدي من ائتمام يصح أنه ، األول القول هو
 .  مختلف الوقت لكن ، واحدة فإنها الصالة وأما ، فقط النية في واالختالف ، ذلك

 .  تَنَفٍِّلبِم مفْتَرِض ال:  قال ثم����

 الصورة ألن ؛ تجوز ال والثانية تجوز األولى الصورة أن فعندهم ، بمتنفل مفترض يأتم أن يصح ال:  أي
 ، مفترض والمأموم ، متنفل اإلمام:  الثانية الصورة لكن ، الوقت اختلف وإنما ، واحدة الصالة فيها األولى
 :  قولين على فخال فيها مسألة وهي ، تجوز ال الصورة هذه:  فقالوا

 ) . الجمهور( والحنابلة والمالكية الحنفية إليه ذهب ، بالمتنفل المفترض ائتمام يصح ال أنه:  األول القول

 :  األدلة

 تختلفوا فال ، به ليؤتم اإلمام جعل إنما( المشهور هريرة أبي حديث في ، وسلم عليه اهللا صلى النبي قول -
 ، النية باختالف بينهما االختالف حصل فقد ، فريضة يصلي والمأموم ةنافل يصلي اإلمام كان وإذا) عليه

 .  والهيئات واألحوال واألوصاف والنيات األفعال في عليه االختالف يشمل الحديث في واالختالف
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 ابن قدمها رواية في الحنابلةو الشافعية إليه ذهب وهذا ، بالمتنفل المفترض يأتم أن يصح أنه:  الثاني القول
 ، المنذر وابن ثور وأبي واألوزاعي عطاء رأي وهي ، تيمية ابن اإلسالم شيخ واختارها ، اهللا رحمه امةقد

 .  السلف من ومجموعة

 :  األدلة

 وجاء ، مسلم أخرجه.. " قومه فيؤم يأتي ثم وسلم عليه اهللا صلى النبي مع يصلي معاذ كان :" جابر حديث -
 " . فريضة ولهم تطوع له فهي": قال جابر أن ،حجر وابن لبرعبدا ابن وصححها خزيمة ابن رواية في

 :  الراجح

 يقول أن ألحد فليس ، معاذ حديث في بالصحة صريحا الحديث جاء وقد ، بالمتنفل المفترض ائتمام يصح أنه
 .  البين الواضح النص هذا مع شيئا

 .  الصحة في بينهم خالف ال فهذه ، مأموما والمتنفل ، إماما المفترض يكون أن:  الصورة وعكس

 :  األدلة

 رواه ]�ذא؟�1�6���7*��
ن[ وسلم عليه اهللا صلى النبي فقال ، جاء رجال أن ، سعيد أبي حديث :األول الدليل
 .  اإلمام من حاال أقل والمأموم ، متنفل والمأموم مفترض فاإلمام ، معه فصلى رجل فقام ، وقواه أحمد اإلمام

 .  المأموم من أرفع هنا ماماإل أن : الثاني الدليل

 . غيرهما أو العصر يصلِّي بِمن الظهر يصلِّي من وال:  قال����

 هنا لكن ، الخ..  مغرب أو ظهر أو عصر ، واحدة صالتهما يؤدي ومن يقضي من األولى الصورة في
 مسألة وهي ، االئتمام يصح لم الصالة اختلفت فإذا ، عصرا ييصل وهذا ، ظهرا يصلي فهذا ، مختلفة الصالة
 :  قولين على ، أيضا فيها مختلف

 العلم أهل جمهور رأي وهذا ، أخرى صالة يصلي بمن صالة يصلي من يأتم أن يصح ال أنه:  األول القول
 .  والحنابلة والمالكية الحنفية مذهب فهو ، عليهم اهللا رحمة

 :  األدلة

 يصلي فالمأموم ، اإلمام على االختالف حصل قد وهنا) عليه تختلفوا فال به ليؤتم اإلمام جعل نماإ( حديث -
 .  االختالف فحصل ، آخر فرضا يصلي واإلمام ، فرضا

 اختالف وأما ، نفسه الحديث في ذكرت التي األفعال في االختالف بالحديث المراد أن:  تقدم كما والجواب
 .  معاذ حديثل ؛ يضر ال فإنه النيات

 في والحنابلة الشافعية إليه ذهب ، أخرى صالة يصلي بمن صالة يصلي من يأتم أن يصح أنه:  الثاني القول
 .   جميعا اهللا رحمهم تيمية ابن اإلسالم شيخ اختارها رواية

 :  األدلة
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:  ومثله ، لها حصر ال استدالالت تحته واحدا حديثا أحيانا السنة في تجد ، مبارك حديث هذا ، معاذ حديث -
 اهللا رحمهم الفقهاء من كثيرة استدالالت فيها رأينا وقد ، األسود بن يزيد وحديث ، الحويرث بن مالك حديث
 فحصل ، فريضة يصلون وقومه ، نافلة يصلي كان أنه معاذ حديث في:  اآلن المهم ، الحديث أهل ومن

 ، متساوية واألفعال ، النية في والمأموم اإلمام بين الفاالخت جواز على يدل وهذا ، بينهم النية في االختالف
 . تصح الصالة فإن سواء األفعال كانت وإذا

 :  الراجح

 القول أصحاب اشترط لكن ، أخرى صالة يصلي بمن صالة يصلي من يأتم أن يصح أنه ، الثاني القول هو
 من خلف الجنازة صالة شخص صلى افإذ ، نفال أم فرضا كانت سواء ، الصالتين أفعال تختلف أال الثاني
 الفعل ، الجنازة صالة يصلي من خلف المغرب صالة يصلي شخص:  العكس أو ، مثال المغرب صالة يصلي
 ، النافلة في وكذلك ، الكسوف يصلي من خلف العصر يصلي من:  ومثله ، االئتمام يصح فال ، اآلن مختلف

 صورة استثنوا ، االئتمام يصح فال ، الكسوف يصلي من مع الشفع بنية فدخل ، الوتر يصل لم شخص جاء فلو
 هنا المأموم فإن ، الثانية الركعة من رأسه اإلمام رفع أن بعد الجمعة يوم الشخص دخل إذا ما:  وهي ، واحدة
 ، صالته غير يصلي بمن ائتم فقد ، الجماعة يصلي واإلمام ، أربعا الظهر سيصلي فهو ، الظهر بنية يدخل

 هل:  اهللا شاء إن وسيأتينا ، االئتمام صح عنه بدال كانت فلما ، الظهر عن بدل الجمعة ألن ؛ هذا استثنوا
 .  ؟ ال أو الظهر عن بدل الجمعة

 والمأموم اإلمام موقف في فصل

 :  ثالث المأمومين مع اإلمام أحوال ، جدا يسير بتلخيص المذهب على الفصل هذا تلخيص يمكن

 رحمة العلم أهل جماهير عليه وهذا ، اإلمام وراء فيكونون ، فأكثر اثنين المأمومون يكون أن:  األولى الحال
 .  والحنابلة والشافعية والمالكية الحنفية إليه ذهب ، وعطاء،  وجابر ، وعلي عمر:  المتقدمين ومن ، عليهم اهللا

 :  األدلة

 يسار عن قمت حتى جئت ثم .. ليصلي مسل و عليه اهللا صلى اهللا رسول فقام (.. جابر عن:  األول الدليل
 ثم فتوضأ صخر بن جبار جاء ثم ، يمينه عن أقامني حتى فأدارني بيدي فأخذ سلمو عليه اهللا صلى اهللا رسول
 فدفعنا جميعا بيدنا سلمو عليه اهللا صلى اهللا رسول فأخذ،  سلمو عليه اهللا صلى اهللا رسول يسار عن فقام جاء
  . مسلم هأخرج..)  خلفه أقامنا حتى
  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 ]لكم فلأصلي قوموا[ فقال ، منه فأكل ،
 فصلى،  ورائنا من والعجوز ، معي واليتيم ، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فقام ، بماء فنضحته – لُبس ما
 .  مسلم أخرجه"  ركعتين بنا
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 ، مسلم صحيح في جاء كما مسعود ابن فإن ، واألسود وعلقمة ، عنه اهللا رضي مسعود ابن:  ذلك في خالف
 ابن مع صليا هماأن :" واألسود علقمة فعن ، شماله وعن اإلمام يمين عن يكونان فإنهما اثنين كانوا إذا يرى كان

 .  مسلم أخرجه"  شماله عن واآلخر ، يمينه عن اهمحدأ فجعل ، مسعود

 :  الراجح

 ، باالتفاق اإلمام يتقدم أن السنة أن القيم ابن ذكر ولهذا ؛ عليهم اهللا رحمة العلم أهل جماهير إليه ذهب ما هو
 ، شماله وعن اإلمام يمين عن يصفون اإلسالم أول في كان نعم ، باالتفاق اإلمام خلف المأمومون يصطف وأن
 .  خلفه يتأخرون وهم ، لألمام يتقدم اإلمام وجعل ، النسخ جاء ثم ، بعضهم يقول كما

 .  ثالثة أو اثنان ، اإلمام يمين عن يكونوا أن:  الثانية الصورة

 .  شماله وعن اإلمام يمين عن يكونوا أن:  الثالثة الصورة

 يمينه عن يكونوا أن األفضل أن الراجح  ؟ فقط يمينه عن أو ؟ شماله وعن يمينه عن وايكون أن األفضل هل
 ، األمام في األمام يكون ألن يتسع وال ، مثال ضيقا المكان يكون كأن ، أمامهم اإلمام يكن لم فإذا ، شماله وعن

 يكونون كانوا أنهم ، روعيةالمش أصل هو هذا أن:  والسبب ،  وغيره اهللا رحمه عثيمين ابن شيخنا هذا ورجح
 .  الخلف في وهم األمام في اإلمام وجعل نسخ ثم ، شماله وعن يمينه عن

 يساره عن يكون أن المذهب في يجوز وال ، اإلمام يمين عن فيكون ، واحدا المأموم يكون أن:  الثانية الحال
 .  عنه الكالم وسيأتي ، يمينه خلو مع

 :  صفتين في وهذا ، المأموم صالة تصح أال:  الثالثة الحال

 .  صالتهم تصح ال المذهب فعلى ، اإلمام قدام صلوا إذا -أ

 .  أيضا تصح ال صالته أن فالمذهب ، يمينه خلو مع اإلمام يسار عن صلوا إذا -ب

 عن وال قُدامه ال جانبيه، عن أو ينهيم عن معه ويصح اإلمامِ، خَلْفَ المأمومون يقفُ:  اهللا رحمه قال����
 .  فقطْ يسارِه

 يكون أن بد وال ، اسمه على اإلمام ألن ؛ اإلمام قدام المأموم يكون أن يصح ال أنه عندنا المذهب:  قدامه ال
 صالته صحة عدم يقتضي وهذا ، له إماما يجعله لم عليه المأموم تقدم فإذا ، وراءهم يكون أن ال ، الناس أمام
 اهللا صلى النبي صلى لما ولهذا ؛ يفعل مثلما ويفعلون ، به الناس يقتدي حتى ؛ األمام في جعل إنما اإلمام ألن ؛

 وقد ]?.�>�و��<(<�=
وא�,>���;�
وא�ذ�:��(��9'�
#[ قال ، سهل حديث في كما ، المنبر على وسلم عليه
 .  عليه متقدم وهو المتابعة له كنيم وال ، إلمامه متابعا يكون بالمأموم بأن السنة جاءت

 :  أقوال ثالثة على اهللا رحمهم العلماء فيها اختلف اإلمام قدام المأموم وصالة

 ، الحنفية إليه وذهب ، تصح ال صالته فإن تقدم فإن ، اإلمام على المأموم يتقدم أن يصح ال أنه:  األول القول
 .  حنابلةال عند المذهب وهو ، الصحيح القول في والشافعية
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 :  األدلة

 ال:  والمعنى ]1��%���0�/وא��.�،�,%�����מ�א+
#מ�*(ل�'�
#[ وسلم عليه اهللا صلى النبي قول :األول الدليل
 أن يقتضي وهذا ، اآليات في وال األحوال في وال الصفات في وال النيات في وال األفعال في عليه تختلفوا
 .  المأموم على اإلمام بتقديم جاءت قد السنة ألن ؛ المأموم موقف على متقدما اإلمام يكون

1
ل�
ن[ وسلم عليه اهللا صلى النبي قول :الثاني الدليل�.

��#��>�!Bد�Aو
ن�،��د���و�!
��#�1��%���س�1!�

 ]�.��د���و�
�%���س�
#��ذא

 التابعين وعن ، ابةالصح وعن ، الراشدين خلفائه وعن ، وسلم عليه اهللا صلى النبي عن الثابت : الثالث الدليل
 مصافين يصلون كانوا تقدير أقصى وعلى ، خلفه يكونون كانوا الناس وأن ، األمام في ينفرد كان اإلمام أن ،
 . الشريعة في يأت لم فهذا عليه يتقدموا أن أما ، عليه يتقدمون وال ، له

 إماما كان ، وسلم عليه اهللا صلى بيوالن]�!?�>��!��
و�>�$
#�?�وא[ وسلم عليه اهللا صلى قوله : الرابع الدليل
 .  المأمومين قدام يصلي وكان ،

 .  المسلمين وعند ، عليهم اهللا رحمة العلم أهل عند عليه مجمع أمر هذا : الخامس الدليل

 والشافعية ، اهللا رحمهم المالكية إليه ذهب ، الكراهة مع اإلمام على المأموم يتقدم أن يصح أنه:  الثاني القول
 .  حراما وليس مكروه لكنه ، وجه في والحنابلة ، ولق في

 :  األدلة

 كما ، الوجوب على يدل ال الفعل ومجرد ، فعل مجرد هو إنما ، وسلم عليه اهللا صلى النبي عن ورد ما أن -
 ، أمومالم ويتأخرِ ، األمام ِليتقدمِ:  وسلم عليه اهللا صلى النبي لقاله واجبا كان ولو ، الفقه أصول في مقرر هو
 .  باطلة صالته تكون أن يقتضي ال وهذا ، الرتبة في اختالف مجرد لكان اإلمام على المأموم تقدم ولو

 متقدم ألنه ؛ المأموم عنه يعلم ال بطالن اإلمام لصالة يعرض قد ألنه ؛ اإلمام على المأموم يتقدم أن يكره لكن
 .  صحيحة والصالة ، يحرم ال لكن ، يتقدم أن يكره:  فنقول ، اإلمام على

 ، قول في المالكية إليه وذهب ، فقط العذر حال في اإلمام على المأموم يتقدم أن يجوز أنه:  الثالث القول
 أنه أيضا ويرون ،  اهللا رحمهم تيمية ابن اإلسالم شيخ اختيار وهو ، قول في والحنابلة ، قول في والشافعية

 ، الجمع كثر إذا فإنه ، والجنائز ، واألعياد كالجمع ، وجودها في معه الصالة يمكنهم ال التي الحال في يجوز
 .  العذر وجود على القول هذا مدار ، يجوز الحال هذه ففي ، قدامه يكونوا أن إال الناس بعض يستطع ولم

 :  األدلة

 .  األول القول أصحاب بأدلة العذر عدم مع الجواز بعدم يستدلون :األول الدليل

 وليس ، للصالة واجب هو إنما اإلمام وتقدم المصافة بأن العذر حال في الجواز على يستدلون : الثاني الدليل
 تسقط والعذر العجز مع الواجبات وهذه ، الصالة واجبات من وغيره ، القبلة كاستقبال فهو ، الصالة في واجبا
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 أن فإما ، الحرمين وفي ، نائزوالج واألعياد الجمع في يكون وهذا ، تركت تركها يبيح عذر ثمة كان فإذا ،
 يصلي أن بأس ال:  يقال أن وإما ، الشوارع في صلوا أو ، بعيدا الخلف في ابتعدوا أو ، تصلوا ال:  يقال

 يؤخرون ، قريبا رأيتهم الجنائز وفي ، متأخرين أحيانا يصلون ، المكي الحرم في اآلن هو كما متأخرا اإلمام
 الطائفين لكثرة ؛ المطاف صحن إلى بالجنائز الدخول يمكن ال ألنه ؛ ليهاع ويصلون األرقة وسط في الجنائز
 .  الزحام وكثرة

 :  الراجح

 محققي من وطائفة اهللا رحمه شيخنا به يفتي الذي وهو ، للعذر اإلمام على التقدم يجوز وأنه ، الثالث القول هو
 .  أعلم واهللا ، عليهم اهللا رحمة ، العلم أهل

 . محمد نبينا على وسلم اهللا وصلى

  


