
(1) 

 

 
 حكم 
 ومصآفته إمامة الصبي 

 في الصالة
 
 
 
 تأليف

 سرحان بن غزاي العتيبي
 

 
 )))         المقدمة            (((

إن الحمددد ن محمدددس ومسددتعيمه ومسددتتهرس ومسددت ديه ومعددور بددان مددن  ددرور 
ومن يضلل فلن تجدد لده وليدا   أعمالما من ي دس هللا ف و الم تدأمهسما وسيئات 
ان د أن ال إلدده إال هللا وحدددس ال  ددريإل لدده اكلدده الملددإل الدددي  مر دددا و وأ دد 

وأ  د أن محمدا  عبدس ورسوله المبعوث بالهرقان صلى هللا عليه وعلى آلده 
 أما بعد :                     وصحبه واكخوان وسلم تسليما  كثيرا  
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(2) 

فالحمددد ن علددى مددا أوالس مددن جزيددل الهضددل واكمعددام وأ ددكرس وقددد تددأرن 
َوإِْن تَعُددداوا )  أسددبع عليمددا معمدده  ددا رة  وبا مدده و الزيددادة ل ددل ال ددكرانب

َ لَتَهُوٌر َرِحيٌم(  ِ ال تُْحُصوَ ا إِن  َّللا   (18:اآلية )المحلمِْعَمةَ َّللا 

وكددان مددن أجددل ِ معددم هللا عليمددا أ ددل اكسددالم أن أكرممددا ب ددرا الدددين الع دديم 
 ددريعتما ماسددخة  لمددا قبل ددا مددن  وجعلمددا خيددر أمددةت أخرجددت للمددا  و وجعددل

ولن يقبل من أحدت بعد اكسالم إال اكسالم كمدا قدال تعدالى ال رائع السماوية 
 ْسالِم ِديما  فَلَْن يُْقبََل ِمْمهُ َوُ َو فِدي اآْلِخدَرةِ ِمدَن اْلَخاِسدِريَن(َوَمْن يَْبتَعِ َغْيَر اْك )

  (85:اآلية )آل عمران
 صدلى هللا عليده وسدلموخداتم رسدله مبيمدا محمدد ثم بعدث هللا إليمدا خيدر خلقده 

ب يرا  ومريرا  وداعيا  إلدى هللا بذرمده وسدراجا  مميدرا و فمدا تدرإل  ريقدا  للخيدر 
إال دل  المة عليه وأمر ا به و وما ترإل  ريقدا  لل در ِ إال سددس وحدرر المدة 

ى ممه فجزاس هللا عن أمته خير الجزاء وأكرمه و م د د أمده بلدع الرسدالة وأد
المامة ومصح لألمدة وجا دد فدي هللا حده  ج دادس حتدى أتداس اليقدين فصدلوات 

 0ربي وسالمه عليه إلى يوم الدين 
 

 
 )))      أ مية الموضوع       (((

 دي عمدود الددين والحدد الهاصدل بدين اكيمدان والكهدر كمدا قدال م را  لكون الصدالة 
م م الصدالة فمدن ترك دا فقدد كهدر المبي صلى هللا عليه وسلم )) الع د الري بيممدا وبيد

ولددرلإل   (2)وقدال أيضددا  )) بددين الرجدل وبددين ال ددرإل أو الكهدر تددرإل الصددالة (( (1)((
كان يمبتي على المسلم الري يعرف قدر الصالة وأ ميت ا أن يتعلم جميدع مدا يتعلده 

 م وما قد يتعرض له في ا من أمورب ا من أحكا
بيان أن يدأمر م بالصدالة عمدد بلدو  سدن وم را  لكون ال ارع قد أمر ولي أمر الص

وكدان البدد أن تكدون التمييز و و سدبع سدمين وأن يضدرب م علي دا و دم أبمداء ع در 
صالت م مع جماعة المسلمين كان البد من تعلدم الحكدام المتعلقدة ب دم ومم دا إمامدة 

 ل تصح أم ال ؟ ومم ا حكدم مدوقه م مدن اكمدام الممهدرد  دل  الصبي إرا كان قارئ  
مون خلهه أم بجامبه وإرا حضر رجل بالع ف دل يصدف معده عدن يمدين اكمدام أم يكو

يكون حكمه كالبالع فيقها خلف اكمام وإرا اجتمع رجال وصبيان ومساء فدأين يكدون 
موقه م و كل رلإل وغيرس من الحكام التي تعرض للمصدلين بوجدود الصدبي يمبتدي 

 الت معلي م أن يتعلمو ا حتى اليرتكبوا أمرا  يخلا بص
ولددرلإل كددان  ددرا الموضددوع بددالع ال ميددة ودراسددته البددد أن تكددون دراسددة  تأصدديلية  

 تهصيلية وفه الكتاب والسمة ومم ج علماء المة
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(3) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــددددـ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وصدددححه  (1/242( وبدددن ماجددده )1/250( والمسدددائي )7/353( والترمدددري )6/475رواس أحمدددد ) (1)
 ( 2/760اللبامي ام ر الجامع الصتير ) 

 (5/196( والبي قي )4/380( وأحمد )2/59رواس مسلم ) (2)

 
 

 
 

 
 
 

 التعريف باكمامة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ف و إمام (1)اكمامة في اللتة /  و من مصدر أم  يؤم

 وممه قوله تعالى وجمعه أئمةواكمام  و الري يقتدى به في الخير أو ال ر 
دالةِ )  ة  يَْ دُدوَن بِأَْمِرمَدا َوأَْوَحْيمَدا إِلَدْيِ ْم فِْعدَل اْلَخْيدَراِت َوإِقَداَم الص  َوَجعَْلمَاُ ْم أَئِم 
َكاةِ َوَكامُوا لَمَا َعابِِدينَ وَ   (2)( إِيتَاَء الز 

دة  يَدْدُعوَن إِلَدى الم داِر َويَدْوَم اْلِقيَاَمدِة ال يُْمَصدُرونَ وقوله تعالى )   َوَجعَْلمَداُ ْم أَئِم 
)(3)  

 (4)وأمامه أي قدامه 
واكمددام /  ددو الرجددل الجددامع للخيددر ومددن  ددو علددى الحدده مخددالف لسددائر 

 (5)الديان
 ام في الصالة  و الري يتقدم المأمومين ويقتدون به في اواكم

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــددددـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ار الصحاح باب اللف في ) أ م م (( مخت1)

 (73)االمبياء: (2)
 (41)القصص: (3)
 ( مختار الصحاح باب اللف في ) أ م م (4)
 1076( القامو  المحي  مادة ) أمه (ص5)
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(4) 

 
 
 
 
 

 التعريف بالصبي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والجمددع صددبوة  (2( و ددو مددن لددم يبلددع الحلددم )1الصددبي فددي اللتددة / التددالم)
( والجاريدة صدبية 5( ورجدل مصدب رو صدبيان )4( وصبية وصدبيان )3)

 (6والجمع صبايا )
 الصبي في ال رع /

  و من لم يبلع الحلم ولم تجب عليه التكاليف ال رعية
ـــــــددددـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تعريف المصافة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 7 ددو التسددا ر واصدد هوا قدداموا صددهوفا  )المصددافة فددي اللتددة / التصدداف 

( يقدال : 8جمدع مصدآف )يقال : صف القوم فاص هوا أي أقام م صها  و وال
 (9ُمصافي أي ُصه تُهُ بحراء ُصه تي )

 (10المصافة في الصالة / الوقوف في صف المصلين )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــددددـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 215مختار الصحاح ص (1)
 مهردات ألها  القران لألصه امي (2)

 الم اية في غريب الحديث والثر البن الثير (3)

 215مختار الصحاح ص (4)

 مهردات ألها  القران لألصه امي (5)

 215مختار الصحاح ص (6)

 828،827القامو  المحي  مادة صف ص (7)

 220ادة ) ص ف ف ( صمختار الصحاح باب الصاد في م (8)

 828،827القامو  المحي  للهيروز أبادي مادة صف ص (9)

 828،827القامو  المحي  للهيروز أبادي مادة صف ص (10)
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(5) 

 
 )))    إمامة الصبي المميز في الهريضة     (((

 
 على قولين : المسألةاختلف العلماء في  رس 
 القول الول /أم ا تصح

 (5)وبددن الممددرر  (4)وإسددحا   (3)صددري والحسددن الب (2()1)و ددو قددول ال ددافعي 
وصداحب الهدائه  (9)اختار دا اآلجدري  (8( )7)ورواية عدن أحمدد  (6)وأبي ثور 

(10) 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــددددـ
 ـــــــــ

م ددأيتيما  فددي كمددف أمدده التددي ربتدده علددى   ددـ150سددمة  ادريدد  ال ددافعي ولددد لددم محمددد بددن واكمددام الحبددر الع (1)
الهضائل وحب العلم والتعلم فمبع مبكرا  وحه  القران و و بن سبع سمين وحه  المو أ و و بن تسدع فمدا زال 

المسدلمين  سالكا  سبيل العلم حتى صار إماما  للمتقين قضى حياته متعلمدا  ومعلمدا  وداعيدا  إلدى هللا وكامدت فاجعدة
 0 ـ رحمه هللا رحمة  واسعة  وأسكمه فسيح جماته204بوفاته في عام 

( الحدداوي الكبيدددر  ددرح مختصددر المزمدددي 177-1( الم لل ددافعي ) 130-129-4راجددع المجمددوع للمدددووي ) (2)
( 315-1( متمدي المحتددال إلدى معرفددة ألهدا  المم ددال لل ددربيمي )216-4( الم ددرب )328-327-2للمداوردي )

 (107-1( غاية اكختصار )287-1جرمي على فتح الو اب المسمى التجريد لمهع العباد )حا ية الب

 و الحسن بن يسار كدان أبدوس مدن سدبي بيسدان أعتده وسدكن المديمدة وتدزول بخيدرة  دي أم الحسدن مدوالة لم  (3)
بثدددي ا  المددؤممين أم سددلمة رضددي هللا عم ددا فكامددت تبعث ددا لحاجت ددا ويبقددى الحسددن عمددد ا فيبكددي ال هددل فتسددكته

  ـ110وربما در لبم ا عليه فمال بركت ا سكن البصرة وب ا توفي سمة 

  ـ238 ـ وتوفي سمة 161 و إسحا  بن إبرا يم بن مخلد التميمي ولد سمة  (4)

  ـ وله كتاب اكجماع وغيرس318 و محمد بن إبرا يم بن الممرر أبو بكر الميسابوري توفي بمكة سمة  (5)

  ـ246فعي وماقل مر به القديم سكن بتداد وب ا توفي سمة  و إبرا يم بن خالد صاحب ال ا (6)

  ـ241 و إمام أ ل السمة اكمام أحمد بن محمد بن حمبل ال يبامي توفي سمة  (7)

( والمبددع  درح المقمدع البدن 2/14( والهروع البدن مهلدح المقدسدي )2/267،266راجع اكمصاف للمرداوي ) (8)
 (1/442( ك اف القماع )1/183( الكافي )2/313قاسم ) ( الروض المربع بحا ية بن2/60مهلح الدم قي )

  ـ360 و محمد بن الحسين بن عبدهللا اآلجري الهقيه المحدث من كبار أصحاب أحمد توفي سمة  (9)

 ـ و أحمد بن الحسن بن عبدهللا من تالمير  يخ اكسالم بن تيمية  (10)
 
 

 (2()1)ورواية عن أبي حميهة 
 وأدلت م كما يلي :

ممددر المددا  و وكددان يمددر بمددا  قددال : كمددا بمدداءت  (3)مةعددن عمددرو بددن سددل-1
: ما للما  ما للمدا  مدا  درا الرجدل ؟ فيقولدون : يدزعم أن الركبان فمسأل م 

هللا أرسله أوحى إليه أو أوحى هللا بكرا و فكمت أحه  رلإل الكالم فكأمما يقدرا 
في صدري و وكامت العرب تلوم بذسالم م الهتح فيقولدون : اتركدوس وقومده 

This file was downloaded from QuranicThought.com



(6) 

فذمه إن   ر علي م ف دو مبدٌي صداد  فلمدا كامدت وقعدة أ دل الهدتح بدادر كدل 
قومت بذسالم م َوبََدَر أبي قومي بذسالم م فلما قدم قال : جئتكم وهللا مدن عمدد 
المبددي صددلى هللا عليدده وسددلم حقددا  و فقددال: صددلوا صددالة كددرا فددي حددين كددرا و 

أحدددكم  وصددلوا صددالة كددرا فددي حددين كددرا و فددذرا حضددرت الصددالة فليددؤرن
وليؤمكم أكثركم قرآما فم روا فلم يكن أحٌد أكثر قرآمدا  ممدي لمدا كمدت أتلقدى 
من الركبان فقدمومي بين أيددي م وأمدا ابدن سدت أو سدبع سدمين وكامدت علدي  
بردة كمت إرا سجدت تقلصت عمي فقالت إمرأةٌ من الحي : أال تت دون عمدا 

 إست قارئكم فا تروا فق عوا لي قميصا  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــددددــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  ـ150توفي سمة   وإمام عصرس وفقيه د رس المعمان بن ثابت بن المعمان بن المرزبان فارسي الصل (1)

( فذمه ركر ام ا إحدى الروايتين فدي مدر ب أبدي حميهدة 2/313ام ر حا ية بن القاسم على الروض المربع ) (2)
في ما ا لعت عليه من كتب الحماف مايدل على رلدإل بدل  دا ر كالم دم أمده اليجيزومده فدي  أر غير أمي لم

( وقولددده 1/112ب مجمدددع الم دددر )الهدددرض م لقدددا  وإممدددا الروايتدددان عدددم م فدددي المهدددل خاصدددة قدددال صددداح
)أوصبي(أي فسد إقتداء رجل وامدرأة بصدبي فدي فدرض قضداء وأداء باكتهدا  إال عمدد ال دافعي وأحمدد فدي 

امت ى فركر أن ل م روايتان فدي المهدل وأمدا الهدرض فمتهقدون علدى عددم 0رواية عمه وفي المهل روايتان عما 
 صحة إمامته بالبالع عمد م

 قيسان بن مهيع الجرمي  و وأبوس صحابيان و عمرو بن سلمة بن  (3)

 
فما فرحت ب يءت فرحي برلإل القميص ( زاد أبو داود )فمدا  د دت مجمعدا  

 (1) (من جرم إال كمت إمام م 
وجدده الداللددة أن الصددحابة قدددموس و ددو ابددن سددت أو سددبع سددمين فدددل علددى 

 0جواز إمامة المميز وإال لمزل الوحي بذمكار رلإل 
رضي هللا عمه قال : قال رسول هللا صلى هللا  (2)ري عن أبي سعيد الخد-2

عليه وسلم )) إرا كداموا ثالثدة فليدؤم م أحدد م وأحق دم باكمامدة أقدرؤ م (( 
 (4)وقوله عليه الصالة والسالم )) يؤم القوم أقرؤ م لكتاب هللا (( (3)

وجه الداللة أن المبدي صدلى هللا عليده وسدلم بدي ن أن الحده باكمامدة القدرأ 
 0ولم يخص  البالتين برلإل فيدخل فيه الصبي المميز 

قول أم المؤممين عائ ة رضي هللا عم ا : كما مأخر الصبيان مدن الكتداب -3
 (5)ليصلوا بما في   ر رمضان ومعمل ل م القبلية والحسكات (

تصددح قياسددا  علددى صددحة إمامددة المتمهددل بددالمهترض فكددرلإل الصددبي وإن -4
 (6) أمه يصح أن يؤم بمهترض كامت الهريضة له مافلة إال
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(7) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــددددـ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 (7/49( وال برامي في الكبير )2/293( وأبوداود )8/337رواس البخاري ) (1)

  ـ74ن الخدري صحابٌي جليل توفي سمة  و سعد بن مالإل بن سما (2)

 (3/4( وبن خزيمة )3/404(وأحمد )5/141رواس مسلم باب من أحه باكمامة ) (3)

 (2/410( والمسائي )2/27( والترمري )5/95( وأحمد )5/142رواس مسلم باب من أحه باكمامة ) (4)

م لدين الحدديث وقدال المسدائي لدي  ( وفيه حهص بن عمر العدمي قال أبو حدات4/59رواس البي قي في السمن الكبرى ) (5)
 بثقة وقال بن عدي عامةُ ما يرويه غير محهو 

 سيأتي مزيد بس  ل رس المسألة في باب ردود أصحاب  را القول على أصحاب القول الثامي (6)

 
 
 
 

 القول الثامي /
 ال تصح إمامة الصبي بالبالع في الهرض

 (4)أحمدوالم  ور من مر ب  (3()2)ومالإل (1)و و قول أبو حميهة
ومالدددإل  (8)ومجا دددد  (7)وال دددعبي (6)وكر  دددا ع ددداء (5)قدددال فدددي المجمدددوع

وقددال  (12()11)و ددو مددروي عددن بددن عبددا  (10)وأصددحاب الددرأي  (9)والثددوري 
اليددؤم فددي مكتوبددة إال أن ال يكددون فددي م مددن يحهدد   دديئا  مددن (13)الوزاعددي 

 0يه أم م : إن اض روا إل (15)وقال الز ري  (14)القران فيؤم م المرا ه 
 وأدلت م كما يلي :

أن المبي صلى هللا عليده وسدلم قدال )) رفدع (16)حديث علي بن أبي  الب -1
القلددم عددن ثالثددة عددن الصددبي حتددى يبلددع وعددن المددائم حتددى يسددتيق  وعددن 

 (17)المجمون حتى يهيه ((
ــــــــــــــــــــــــــــــددددــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1/156لمال على القاري )( ومراقي الهالح 1/364( والبحر الرائه البن مجيم )1/227راجع تحهة الهق اء للسمرقمدي ) (1)
  ـ14/3/179 ـ وتوفي في 93لإل الصبحي ولد في عام  و إمام دار ال جرة مالإل بن أم  بن ما (2)

( والمر ددد المعددين علددى 1/428( وإر دداد السددالإل علددى أقددرب المسددالإل لبددو البركددات الدددردير )1/84راجددع المدومددة الكبددرى ) (3)
بي زيد ( والثمر الدامي  رح رسالة أ1/376(وحا ية العدوي على كهاية ال الب )1/202الضروري من علوم الدين البن عا ر )

 (1/148القيروامي )

( 2/60( والمبدع  رح المقمع البن مهلح الدم قي )2/14( والهروع البن مهلح المقدسي )2/267،266راجع اكمصاف للمرداوي ) (4)
 (1/442( وك اف القماع عن متن اكقماع للب وتي )1/183(والكافي البن قدامة )2/313والروض المربع بحا ية بن قاسم )

 اب لإلمام المووي جمع فيه أقوال الهق اء رحم م هللا جميعا  المجموع  و كت (5)

  ـ114 و ع اء بن أبي رباح توفي في رمضان سمة  (6)

 سمة 82وله  104 و عامر بن  راحيل بن عبد بن ري كبار ولد في خالفة عمر وتوفي سمة  (7)

  ـ103عين المهسر ال  ير توفي سمة ائب المخزومي أحد أعالم التاب و مجا د بن جبر أبو الحجال مولى السائب بن أبي الس (8)

  ـ161 و سهيان بن سعيد بن مسرو  الثوري أحد الئمة المجت دين توفي سمة  (9)

  م مجموعةٌ من العلماء ا ت روا بالخر بالرأي (10)

  ـ68عبدهللا بن العبا  بن عبدالم لب حبر المة وترجمان القران توفي سمة  (11)
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(8) 

 وسيأتي مزيد إيضاح ل را الثر 0م حتى يحتلم ي ير إلى قوله رضي هللا عمه : اليؤم التال (12)

  ـ و و بن سبعين عاما157 و أبو عمرو عبدالرحمن بن عمر اكمام الحبر عالم ال ام في زمامه توفي سمة  (13)

 المرا ه  و من قارب سن اكحتالم (14)

  ـ124 و محمد بن مسلم بن   اب الز ري ولد سمة خمسين وتوفي سمة  (15)

 سمة 63 ـ وله 41توفي سمة لب بن عبدالم لب بن عم المبي وزول ابمته أحد الخلهاء الرا دين  و أبو الحسن علي بن أبي  ا (16)

 ( 1/659وصححه اللبامي في صحيح الجامع )  (4/324( والمسائي )12/72( وأبوداود )4/576( والترمري )1/255رواس أحمد ) (17)

 
 

م عددن أن المبددي صددلى هللا عليدده وسددلم رفددع القلدد / وجدده الداللددة مددن الحددديث
 0الصبي حتى يبلع فال تصح الصالة خلف من رفع عمه القلم كالمجمون 

قال : قال رسول هللا صدلى هللا عليده  (1) عن أبي  ريرة رضي هللا عمه-2
وا وإرا فدذرا ركدع فداركعوسلم )) إمما جعل اكمام ليؤتم به فال تختلهوا عليده 

 (2)((قال سمع هللا لمن حمدس فقولوا ربما ولإل الحمد 
جه اكستدالل / أن صدالة البدالع الهدرض خلدف الصدبي الدري صدالته مهدل و

إخددتالٌف علددى اكمددام وقددد م ددى المبددي صددلى هللا عليدده وسددلم عددن اكخددتالف 
 0على اكمام فدل على عدم صحة صالة البالع خلف الصبي المميز 

أن اكمامة حال كمال والصبي لي  من أ ل الكمال واكمدام ضدامن كمدا -3
والصبي لدي  مدن أ دل الضدمان فدال يدؤم  (3)صلى هللا عليه وسلم  قال المبي

 (4الرجال البالتين )
قددول المبددي صددلى هللا عليدده وسددلم )) ال تقدددموا سدده اءكم وصددبيامكم فددي -4

 (5)صالتكم ((
 0قال بن مسعود رضي هللا عمه : ال يؤم التالم حتى تجب عليه الحددود -5

الحددديثان  0غددالم حتددى يحددتلم  وقددال بددن عبددا  رضددي هللا عم مددا : ال يددؤم
 0ولم يمقل عن غير ما من الصحابة ما يخالهه  (7()6)روا ما الثرم 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــددددـ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ59عبدالرحمن بن صخر الدوسي أسلم عام خيبر كان من المكثرين من رواية الحديث توفي سمة  و  (1)
 (4/109( ومسلم ) 2/41رواس البخاري )  (2)

وصدححه ( 4/309( والبي قي )2/216( وأبو داود )1/528( والترمري ) 2/462حديث )) اكمام ضامن (( أخرجه اكمام أحمد ) (3)
 ( 1/539اللبامي ام ر صحيح الجامع ) 

( : وال تصح إمامدة الصدبي لبدالع فدي فدرض مدص  عليده واختدارس أكثدر الصدحاب 2/60قال صاحب كتاب المبدع  رح المقمع  ) (4)
ورواس الثرم عن بن مسعود وبن عبا  وقال عليه الصالة والسالم )) ال تقدموا صبيامكم (( ولم ا حال كمال والصدبي لدي  مدن 

مقص يممع التكليف وصحة اكقرار واكمام ضامن  ولي   و من الضمان لمه ال يؤمن ممه اكخالل  أ ل ا أ به المرأة بل آكد لمه
 0ب ر  القراءة حال السر 

 لم اقف على  را الحديث في كتب الحديث غير أن ال يخ بن عثيمين قال :  را حديٌث با ٌل ال أصل له وسيأتي (5)

 (2/148ضعيف كما قال صاحب الهتح ) وأخرل حديث بن عبا  عبدالرزا  في المصمف وإسمادس (6)

  ـ 260الثرم  و أبو بكر أحمد  بن محمد بن  امئ افسكافي ال ائي مات في حدود سمة  (7)

 

 
 أصحاب القول الثامي على أدلة أصحاب القول الول ((( ))) إجابات
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(9) 

 
أما حديث عمرو بن سلمة فلي  فيه ما يدل على أمه كان عدن علدم المبدي -1

لم أو أمددرس أو تقريددرس بدددليل أمدده كددان إرا سددجد خرجددت صددلى هللا عليدده وسدد
إسته و را غير جائز و ولمه ربمدا كدان يدؤم م فدي المافلدة دون الهريضدة و 
وقد كان اكمام أحمد بن حمبل يضعف أم عمرو بن سلمة وقال مدرة  : دعده 

 0 (1)لي  ب يءت بي ِن 
 

ن حجددر فددي وأمددا حددديث )) يددؤم القددوم أقددرؤ م لكتدداب هللا (( فقددد قددال بدد
الهتح: واحتج بن حزم على عدم الصدحة بأمده صدلى هللا عليده وسدلم أمدر 
أن يددؤم م أقددرؤ م و قددال : فعلددى  ددرا إممددا يددؤم مددن يتوجدده إليدده المددر 

 (2)والصبي لي  بمأمور لن القلم رفع عمه فال يؤم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــددددــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 (2/289قاله اكمام الخ ابي في المعالم ام ر عون المعبود  رح سمن أبي داود ) (1)
 (2/413ام ر فتح الباري  رح صحيح البخاري البن حجر )  (2)

 
 
 

 
القدول الثدامي لول علدى أدلدة وردود أصدحاب ))) إجابات أصدحاب القدول ا

))) 
أما قول م أمه ال حجة في قصة عمرو بن سلمة لمه لم يرو أمه كدان عدن -1

 صلى هللا عليه وسلم وال تقريرس وأمر المبي 
يجدداب / بددأن دليددل الجددواز وقددوع رلددإل فددي زمددن الددوحي ولددو كامددت إمامددة 
الصبي ال تصح لمزل الوحي برلإل لمه لو كان أمدرا  ممكدرا  لمكدرس هللا ولدو 

يَْستَْخهُوَن ِمدَن الم داِ  َوال يَْسدتَْخهُوَن كان الرسول ال يعلم بدليل قوله تعالى ) 
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(10) 

ِ َوُ َو َمعَُ ْم إِْر يُبَي ِ  ُ بَِمدا يَْعَملُدوَن ِمَن َّللا  تُوَن َما ال يَْرَضى ِمدَن اْلقَدْوِل َوَكداَن َّللا 
 (1)ُمِحي ا (

فأمكر علي م تبييت م القول مع أن الما  ال يعلمون به لم دم إممدا بي تدوا أمدرا  
ممكرا  فد ل  را على أن المر الممكر ال يمكن أن يدعده هللا وإن كدان المدا  

ابة رضددوان هللا علددي م اسددتدلوا علددى جددواز ال يعلمددون بدده و ثددم إن الصددح
و ددرا اسددتدالٌل مددم م بددذقرار هللا العددزل بددأم م كدداموا يعزلددون والقددران يمددزل 

 (2)تعالى 
 وأما قول م أمه إرا سجد خرجت إسته و را غير جائزت في الصالة و

أمدا وأن الصدحابة الكدرام و فيجاب / بأمه غير جائز لمن وجد مدا يسدتتر بده 
ال يجدون ما يستترون به وقدد كداموا يصدلون مدع المبدي صدلى  أغلب م فقراء

هللا عليه وسلم و م عاقددي أزر دم علدى عدواتق م خ دية امك داف عدورات م 
روى البخاري وغيرس عن س ل بن سدعدت رضدي هللا عمده قدال : كدان المدا  
يصلون مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم و م عاقدوا أزر م من الصدتر 

 على
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــددددـــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (108:اآلية  )المساء (1)
 (2/289رح سنن أبي داود )( وعون المعبود ش4/225راجع الشرح الممتع البن عثيمين ) (2)

 

 
 

 (1)قاب م و فقيل للمساء ال ترفعن رؤوسكن  حتى يستوي الرجال جلوسا  ر
وروى البخاري أيضا  عن جابرت بن عبدهللا رضي هللا عم مدا أمده صدلى فدي 
إزارت قد عقدس من قبل قهاس وثيابده موضدوعةٌ علدى الم دجب فقدال لده قائدل : 

مدا صدمعت رلدإل ليرامدي أحمدٌه مثلدإل وأيمدا تصلي في إزارت واحد ؟ فقال : إم
 0(2)كان له ثوبان على ع د رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

قال في الهتح / إمما كداموا يهعلدون رلدإل لم دم لدم يكدن ل دم سدراويالت فكدان 
 (3)أحد م يعقد إزارس في قهاس ليكون مستورا  إرا ركع وسجد 

ُ مَْهسدا  إاِل   وعدال ) فذرا كامت  رس  ي حال م فقد قال المولى جدل   ال يَُكل ِدُف َّللا 
َ َما اْستََ ْعتُمْ وقال تعالى )  (4)( ُوْسعََ ا  (5)( فَات قُوا َّللا 

دا قدول اكمدام بدن حدزم رحمدده هللا : إممدا يدؤم مدن يتوجده إليده ا؟لمددر -2 وأم 
 والصبي لي  بمأمور لمه قد رفع عمه القلم
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لما مقول المأمور مدن يتوجده إليده فسادس فيجاب / بأن  را القول ) ال يخهى 
المددر مددن البددالتين بددأم م يقدددمون مددن اتصددف بكومدده أكثددر قرآمددا  فب ددل مددا 
احددتج بدده وتبددين أمدده يعددم كددل مددن اتصددف بددرلإل ولددو كددان عبدددا  أو صددبيا  أو 

 (7)فتصح إمامت م ( (6)غير م

ال وأمدا حدديث )) ال تقددموا صدبيامكم فددي صدالتكم (( ف دو حدديٌث با ددٌل -3
 (8)أصل له ا القا  فال يصح عن المبي صلى هللا عليه وسلم 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــددددـ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (2/236( عون المعبود )630(رقم)1/100ود )( وأبودا2/386رواس البخاري ) (1)
 (352(رقم)1/63رواس البخاري ) (2)

 (1/606،605ام ر فتح الباري ) (3)

 (286)البقرة: من اآلية (4)

 (16)التتابن: من اآلية (5)

 كالعمى (6)

 ( 413 /2ام ر فتح الباري  رح صحيح البخاري البن حجر )  (7)

 ( 4/224ام ر ال رح الممتع على زاد المستقمع البن عثيمين )  (8)

وأما قول م : إن صالة الصبي مهل وصالة البالع فرض وال تصح صدالة -4
المهترض خلف المتمهل لمه قد اختلف على إمامه وقد م ى المبدي صدلى هللا 

 (1)عليه وسلم عن اكختالف على الئمة 
فيجاب / بأمه قد ثبت في الصحيحين أن معار بن جبدل رضدي هللا عمده كدان 

 (2)ليه وسلم الع اء ثم يرجع إلى قومه فيدؤم ب دميصلي مع المبي صلى هللا ع
ف ي له مهل ول م فريضة و فد ل على جواز صدالة المهتدرض خلدف المتمهدل 
و وال يمكن أن يقال : أمه كان يصلي مدع المبدي صدلى هللا عليده وسدلم المهدل 
ثددم يرجددع إلددى قومدده فيصددلي ب ددم الهددرض و لمدده ال  ددإل أن صددالته خلددف 

وسلم الهريضة خيٌر من صالته الهريضدة إمامدا  بقومده المبي صلى هللا عليه 
وال يمكن لصحابيت جليل  و أعلم المة بالحالل والحرام أن يتدرإل الهاضدل 

و ثم إن المبي صلى هللا عليه وسلم قدد قدال )) إرا أقيمدت لتحصيل المهضول 
فكيددف يصددلي معددار مهددال  وقددد أقيمددت  (3)الصددالة فددال صددالة إال المكتوبددة (( 

 مع المبي صلى هللا عليه وسلم الصالة
فذرا تبدين أمده يصدح أن يصدلي المهتدرض خلدف المتمهدل وأن رلدإل لدي  مدن 
اكخددتالف علددى اكمددام تبددين لمددا أمدده يصددح أن يصددلي البددالع الددري صددالته 
فرض خلدف الصدبي الدري صدالته مهدل وأن رلدإل لدي  مدن اكخدتالف علدى 

 0اكمام 
ة رضددي هللا عم مددا كددان يددؤم وأمددا قددول م أمدده يحتمددل أن عمددرو بددن سددلم-5
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 قومه في المهل دون الهرض
فيجدداب / بددأن  ددرا احتمددال با ددل ال دليددل عليدده و بددل إن سدديا  القصددة يدددل 

لقول المبي صلى هللا عليه وسدلم فدي حدديث على أن المراد جميع الصلوات 
 عمرو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــددددــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (4/109( ومسلم )2/41رواس البخاري ) (1)
 (4/152( ومسلم )12/145رواس البخاري ) (2)

 (5/181( ومسلم ) 2/368رواس البخاري )  (3)

كدرا (( وقولده )) صلوا صالة  كرا في حين كرا وصلوا صالة كرا في حدين 
(( فتبدين أمده أراد الهدرائض وقدد زاد أبدو داود 00)) فدذرا حضدرت الصدالة 

رحمدده هللا فددي روايددة عددن عمددرو بددن سددلمة رضددي هللا عم مددا قددال : فمددا 
  دت مجمعا  مدن جدرم إال كمدت إمدام م وكمدت أصدلي علدى جمدائز م إلدى 

 فتبين أمه كان يصلي ب م  في عموم صلوات م (1)0يومي  را 
 
(( فدالمراد 00أما حديث )) رفع القلم عن ثالثة عدن الصدبي حتدى يبلدع و-6

رفع التكليف واكيجاب ال مهي صحة الصالة بدليل حدديث عمدرو بدن سدلمة 
رضي هللا عم ما وحديث بن عبدا  رضدي هللا عم مدا أمده صدلى مدع المبدي 

 (2) في بيت خالته ميمومة أم المؤممين رضي هللا عم ا صلى هللا عليه وسلم
 
وأما حديث بن مسعود وبن عبا  رضي هللا عم ما الري روا ما الثدرم -7

فذن صحا ف ما معارضان بما قدد روي عدن أم المدؤممين عائ دة رضدي هللا 
عم ا من صحة إمامة الصبيان وإرا اختلف الصحابة لم يحتج بقول بعضد م 

ثددم  ددو معددارٌض بحددديث عمددرو بددن سددلمة فددي الصددحيحين فقددد أم  و ددو   (3)
 0في ع د المبي صلى هللا عليه وسلم وقت مزول الوحي صبي 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (2/208،207،206معبود  رح سمن أبي داود )راجع عون ال (1)
 (1/64( والترمري )1/111والمسائي) (1/99(  وأبوداود )699،698،697( رقم )1/114رواس البخاري ) (2)

 (4/149ام ر المجموع للمووي )  (3)
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 القول الراجح في المسألة

 (1) و القول بصحة إمامة الصبي المميز للبالع في الهرض
 /ورلإل لعدة أسباب  ي 

إعتماد م على حديث صحيح صريح الداللة في  رس المسألة و و حدديث -1
عمرو بن سلمة رضدي هللا عم مدا و وأمدا التدأويالت التدي عدورض ب دا فدال 

 0تقوى على إسقا  اكحتجال به في  رس المسألة 
 
اعتماد م أيضا  على حديث )) يؤم القدوم أقدرؤ م لكتداب هللا (( ف دو عداٌم -2

 ر البالع وال دليل على التخصيص فيحمل على العمومي مل البالع وغي
 
أن أدلدددة القدددائلين بعددددم صدددحة إمامدددة الصدددبي للبدددالع فدددي الهدددرض قدددد -3

 عورضت بما يسق  اكحتجال ب ا في  رس المسألة على المحو التالي :
(( الدري رواس 000حديث )) رفع القلم عن ثالثة عدن الصدبي حتدى يبلدع -1

ضدي هللا عمده تبدين أن المدراد بده رفدع التكليدف اكمام علي بن أبي  الدب ر
واكيجاب ال مهي صحة الصدالة بددليل حدديث عمدرو بدن سدلمة وحدديث بدن 
عبا  وحديث أم  : أمه صلى  و واليتيم خلف المبي صلى هللا عليه وسدلم 

(2) 
ــــــــــــــــــــــــددددــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(  2/487( توضديح الحكدام مدن بلدو  المدرام البدن بسدام ) 4/225،224ال درح الممتدع علدى زاد المسدتقمع البدن عثيمدين )راجدع  (1)

 ( 15/148،147مجموع فتاوى بن عثيمين ) 
 ن عبدهللا بن ضميرةواليتيم  و ضميرة جد حسين ب (2/275البخاري مع الهتح ) (2)

 
 
 
( فذممددا 00وأمددا حددديث )) إممددا جعددل اكمددام ليددؤتم بدده فددال تختلهددوا عليدده -2

المددراد بددالم ي عددن اكخددتالف علددى اكمددام فددي الفعددال بدددليل تهسددير المبددي 
صلى هللا عليه وسلم برلإل في قوله )) فذرا ركع فداركعوا وإرا قدال سدمع هللا 

 0(( لمن حمدس فقولوا ربما ولإل الحمد 
 
وأما قول بن مسعود وبدن عبدا  رضدي هللا عم مدا إن صدح عم مدا ف دو -3
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معارض بقول عائ ة رضدي هللا عم دا وخبدر عمدرو بدن سدلمة و دي أقدوى 
لكون خبر عمرو ورد في الصحيحين ولو سلمما أم ا متعادلدة فذمده ال يحدتج 

 0بقول صحابي إرا خالهه صحابي آخر 
 
صدالة البدالع فدرض وال تصدح صدالة وأما قول م إن صالة الصبي مهدل و-4

المهترض خلف المتمهل فلدم يدوردوا صدحيحا  صدريحا  يؤيدد مدا قدالوا بدل قدد 
أورد القائلين بصحة صالة المهترض خلف المتمهل دليال  قويدا  مؤيددا  لقدول م 

  و حديث معار بن جبل رضي هللا عمه 
 

صددبي فتبددين مددن خددالل  ددرا أن القددول الددراجح  ددو القددول بصددحة إمامددة ال
 0 المميز للبالع في الهرض

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 

 
 )))      إمامة الصبي المميز للبالع في صالة المهل      (((

 
اختلف العلماء رحم م هللا تعالى في صحة إمامدة الصدبي المميدز للبدالع فدي 

 المهل على قولين  ما /
 القول الول / أم ا ال تصح

 (3)ورواية عن أحمد  (2)ورواية عن مالإل  (1)و و قول أبي حميهة 
 

وقددد اسددتدلوا بمددا اسددتدلوا بدده فددي عدددم صددحة إمامتدده فددي الهددرض وقددالوا ال 
 المهلفر  بين الهرض و

ولن مهددل الصددبي غيددر مضددمون عليدده باكفسدداد بخددالف مهددل البددالع فذمدده 
ِ دون مهددل البددالع فددال يصددح أن  مضددموٌن عليدده باكفسدداد فيكددون مهددل الصددبي 

 يبمى القوي على الضعيف
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ثددم إن صددالة الصددبي مختلددٌف في ددا  ددل  ددي صددالةٌ أم ال ؟ والددراجح أم ددا 
لو صلت المرا قة بتير قماع فذمده ليست بصالةت وإمما يؤمر ب ا تخلقا  ول را 

 (4)يجوز 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــددددـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( البحر 1/85( الهتاوى ال مدية )2/321ختار البن عابدين )( رد المحتار على الدر الم1/359،358راجع بدائع الصمائع للكاسامي ) (1)

( الدر المختدار  درح تمدوير البصدار 1/156( حا ية ال حاوي على مراقي الهالح )1/364الرائه  رح كمز الدقائه البن مجيم )
 (1/107( مجمع الم ر )1/589للحصكهي )

وراجدع الدرخيرة  0 يدؤم الصدبي فدي المافلدة ال الرجدال وال المسداء ( حيث قدال  مداإل : ال1/84ام ر المدومة الكبرى لإلمام مالإل ) (2)
 (1/202( والمر د المعين على الضروري من علوم الدين البن عا ر )2/242للقرافي )

 (1/173،172( المسائل الهق ية لبي يعلى الهراء ) 1/183( الكافي البن قدامة )2/267،266راجع اكمصاف للمرداوي ) (3)

 ( وكرلإل المراجع التي ركرما ا أعلى الحا ية1/364لبحر الرائه البن مجيم )راجع ا          (4)

 
 
 
 
 

 القول الثامي /
 أن إمامة الصبي بالبالع في المهل تصح

وروايدة عمدد  (3)وأحمدد  (2)والم  ور من مر ب مالإل  (1)و و قول ال افعي 
 (4)الحمهية ويهتي ب ا بعض م 

فدددي الهدددرض فجميدددع الدلدددة التدددي فأمدددا ال دددافعية فألم دددم يجدددوزون إمامتددده 
 ركرما ا  ماإل  ي دليل على جواز ا في المهل من باب أولى

وأما بالمسبة للمالكيدة والحمابلدة والحمهيدة الدرين يممعدون إمامتده فدي الهدرض 
ولددرلإل تمعقددد فيعللددون جددواز إمامتدده فددي المهددل بددأن المافلددة يدددخل ا التخهيددف 

 الجماعة به في ا إرا كان مأموما  
 متمهل يؤم متمهل فال اختالف على اكمام في اولمه 

 (5)ولن الحسن بن علي كان يؤم عائ ة في التراويح وكان صبيا  
 

 القول الراجح في المسألة /
أم ا تصح إمامته في المهل كما  و الدراجح فدي الهدرض بدل فدي المهدل أولدى 

 (6)إل لن المافلة يدخل ا التخهيف كالصالة قاعدا  وعلى الراحلة ومحو رل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــددددـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( الم درب للسدمرقمدي 2/328،327بيدر للمداوردي ) ( الحداوي الك1/295( الم لل افعي )1/315راجع متمي المحتال لل ربيمي ) (1)

 (4/149( المجموع للمووي ) 1/107( غاية اكختصار )1/287( حا ية البجرمي على فتح الو اب )4/216)
( المر د المعين على الضروري من علوم الددين 1/428( ار اد السالإل لبي البركات الدردير ) 2/242راجع الرخيرة للقرافي )  (2)

 (1/148( الثمر الدامي البن أبي زيد القيروامي )1/386( حا ية العدوي على كهاية ال الب ) 1/202) البن عا ر 
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( الهدروع 2/267،266( اكمصدا  للمدرداوي )1/185،184( الكافي البن قدامدة )3/206()3/141راجع ك اف القماع للب وتي )  (3)
 (1/173،172ء ) ( المسائل الهق ية لبي يعلى الهرا2/14البن مهلح المقدسي ) 

( تحهدة 1/107( مجمدع الم در ل ديخي زادس ) 1/156جوز ا م ايخ بلخي وغير م راجع حا ية ال حداوي علدى مراقدي الهدالح ) (4)
 (1/364( البحر الرائه )1/85( الهتاوى ال مدية )1/359،358( بدائع الصمائع للكاسامي )1/227الهق اء للسمرقمدي ) 

 ب الحديث التي بحثته في الم أتمكن من اك الع عليه في كت (5)

 (1/593،592راجع ميل الو ار لل وكامي ) (6)

 
 
 

 
 )))))       الهصل الثامي         (((((

 )))    مصافة الصبي المميز في الصالة      (((
 ـــــ   وفيه مبحثان   ـــــ

 المبحث الول
 )))   مصافة الصبي المميز في صالة الهريضة    (((

 
 حم م هللا تعالى في  رس المسألة على قوالن :اختلف العلماء ر

 القول الول /
 صحة مصافة الصبي المميز في صالة الهريضة

 (4)وبعض أصحاب أحمد  (3)وال افعي  (2)ومالإل  (1)و و قول أبو حميهة 
 ودليل م /

حدديث أمد  رضددي هللا عمده فددي البخداري قدال : صددليت أمدا ويتدديٌم فدي بيتمددا 
 (5)يه وسلم وأمي أم سليم خلهما خلف المبي صلى هللا عل

 وجه اكستدالل /
أن أمدد  صددف مددع الصددبي خلددف المبددي صددلى هللا عليدده وسددلم لن اليتدديم ال 
يكون إال صبيا  فكان إقرار من المبدي صدلى هللا عليده وسدلم بصدحة مصدافة 

 0الصبي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1/85( الهتاوى ال مدية )  1/156( حا ية ال ح اوي ) 1/227( تحهة الهق اء للسمرقمدي )1/567،566راجع حا ية بن عابدين ) (1)

) 
 ( 1/547راجع حا ية الدسوقي على ال رح الكبير )  (2)

( فتح  1/343( روضة ال البين وعمدة المهتين )  4/216( الم رب للسمرقمدي )  2/189،188،187راجع المجموع للمووي )  (3)
 ( 1/374( متمي المحتال لل ربيمي )  1/53( التمبيه )  1/69الو اب ب رح مم ج ال الب ) 

 ( 2/187( اكمصاف للمرداوي )  2/84( المبدع  رح المقمع )  3/23راجع المتمي البن قدامة )  (4)

 ( 2/275اري مع الهتح ) البخ (5)

 
 

 القول الثامي /
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 ال تصح مصافة الصبي المميز في الهرض
 (1)و و الم  ور من مر ب أحمد 

 وأدلت م كما يلي :
أن حكددم مصددافة الصددبي حكددم إمامتدده أ ددبه المددرأة فكمددا ال تصددح إمامددة -1

المرأة بالرجدال وال مصدافت م فكدرلإل الصدبي ال تصدح إمامتده بالبدالتين فدي 
وكرلإل ال تصح مصافته ل م في ا و ولرلإل لو وقف مدع رجدل خلدف الهرض 

 اكمام في الهريضة كان الرجل فرا  
 
وأما حديث أم  رضي هللا عمه ومصافته للصدبي خلدف المبدي صدلى هللا -2

عليه وسلم و فذن رلإل كان في المافلة ومحن مقول بجواز مصافة الصبي فدي 
 0على التخهيف المافلة دون الهريضة لن المافلة مبميةٌ 

 
 مالح ة /

لدى  ددرا القددول يقددف الصددبي إن كددان فدرا  عددن يمددين اكمددام وإن كددان مددع وع
رجددل فذمددا أن يكومددا جميعددا  عددن يمددين اكمددام و وإمددا أن يكددون الرجددل عددن 
يمين اكمام والصبي عن يسدارس لألثدر المدروي عدن بدن مسدعود رضدي هللا 

أيت المبدي صدلى هللا عليده عمه أمه صلى بين علقمة والسود وقال :  كرا ر
 0 (2)وسلم فعل 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( المتمي البن قدامة ) 2/187اكمصاف للمرداوي ) ( 1/191،189( الكافي البن قدامة ) 3/141اجع ك اف القماع للب وتي ) ر (1)
 ( 2/84المبدع  رح المقمع )   ( 3/23

وقال بن عبد البر : ال يصح رفعه والصحيح   0رواس  أحمد وفيه  ارون بن عهيرة وقد وثقه جماعة وقال بن حبان : ال يحتج به  (2)
 ( 1/442وام ر ك اف القماع )  0أمه من قول بن مسعود  

 

 القول الراجح في المسألة /
 صحة مصافة الصبي المميز في الهرض

بدليل حديث أم  رضي هللا عمه وكما تصح مصافته فدي المهدل فكدرلإل  دي 
في الهرض وال مخصص فالحكام الواردة في إحددى الصدالتين  دي كدرلإل 

فدي  في الخرى ما لدم يدرد دليدل علدى التخصديص ومدن ادعدى التخصديص
و ولدرا فالصدحيح مدا عليدده الجم دور واختدارس بددن الدددليل فعليده   درس المسدألة

 (1)عقيل من الحمابلة وصوبه بن رجب في القواعد 
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 ــــــ   المبحث الثامي    ــــــ

 )))    حكم مصافة الصبي المميز في صالة المافلة    (((
 

على جواز مصافة الصبي المميز في صالة المافلة  (2)اتهه الئمة الربعة
ديث أم  رضي هللا عمه في البخاري قال : صليت أما ويتيٌم في بدليل ح

 (3)بيتما خلف المبي صلى هللا عليه وسلم وأمي أم سليم خلهما 
وآخر دعواما أن الحمد ن رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارإل على مبيما 

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 sarhangzai@hotmail.comالرجاء إرسال المالح ات على اكيميل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقال  يخ اكسالم :  و قوٌل  قال ال يخ عبدهللا البسام : اختار  را القول بن عقيل وبن رجب و وقال في الهروع :  را  و ال ا ر و (1)
 ( 198،197 /12( واختار  را القول سماحة ال يخ عبدالعزيز بن باز ام ر مجموع فتاوى بن باز ) 2/503قوي )

(  1/156( حا ية ال ح اوي )  1/227( تحهة الهق اء للسمرقمدي ) 1/567،566راجع في المر ب الحمهي / حا ية بن عابدين )  (2)
( وراجع في المر ب  1/547( وراجع في المر ب المالكي / حا ية الدسوقي على ال رح الكبير )  1/85الهتاوى ال مدية ) 

( وراجع في المر ب  1/374( متمي المحتال )  4/216( الم رب للسمرقمدي ) 2/189،188،187ال افعي / المجموع للمووي ) 
 ( 3/141( ك اف القماع )  2/187( اكمصاف ) 2/84( المبدع  رح المقمع )  3/23الحمبلي / المتمي البن قدامة )

 ( 2/275البخاري مع الهتح )  (3)

 
 

 
 ))))     ف ر  الموضوعات     ((((

 

 الصهحة من البحث الموضوع الرقم
 2 المقدمة 1

 3 أ مية الموضوع 2

 4 التعريف باكمامة 3

 5 التعريف بالصبي 4
 5 التعريف بالمصافة 5

 6 ي الهريضةإمامة الصبي المميز ف 6

 16 القول الراجح 7

 18 إمامة الصبي المميز في المافلة 8
 19 القول الراجح 9

 20 مصافة الصبي المميز في الهريضة 10

 22 القول الراجح 11

 22 مصافة الصبي المميز في المافلة 12
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 23 ف ر  الموضوعات 21
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