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 إمامة المراهق في الفقه اإلسالمي

 أمحد بن علي بن أمحد اذلمامي                                                                   
 حملاضر بقسم الدراسات اإلسالميةا                   

 كلية العلـو كاآلداب بشركرة، جامعة صلراف        

 الملخص:
يف  (ادلراىق)، كىي هتدؼ إىل بياف حكم إمامة "إمامة ادلراىق يف الفقو اإلسالمي"ىذه الدراسة بعنواف: 

يف  ا، أك غَت بالغ، زلررن االصالة بغَته، سواء كانت ىذه الصالة فريضة أك نافلة، كسواء كاف ىذا ادلأمـو بالغن 
أقواؿ أىل العلم باعتبار مذاىبهم الفقهية، كذكر حججهم يف ذلك النقلية  اذلك زلل النزاع فيها، ذاكرن 

لإلماـ  اكالعقلية، كقد توصلت إىل صحة إمامتو يف النافلة دكف الفريضة كما ىو رأم مجاىَت أىل العلم خالفن 
 الشافعي؛ ألفَّ القوم ال يبٌت على الضعيف، كصالة ادلراىق نافلة، كال غلوز ائتماـ ادلفًتض بادلتنفل.

 المقدمة: 
لى آلو أفضل احلمد هلل رب العادلُت، كالصالة كالسالـ على أشرؼ األنبياء كادلرسلُت، نبينا زلمد عليو كع

  أما بعد:، الصالة كأمت التسليم
كأعظمها مكانة كمنزلة بعد اإلؽلاف باهلل جل كعال كتوحيده: عبادة الصالة،  االعبادات قدرن فإفَّ من أجل 

اليت ىي عماد الدين، كآكد األركاف بعد الشهادتُت، كأكؿ ما ػلاسب عليو العبد يـو القيامة، كلذا فإف من 
بد ربو على بصَتة، كإفَّ من أعظم ما يقضي اإلنساف فيو كقتو أف يتعلم أحكامها، كأف يتفقو يف مقاصدىا، ليع

مسائلها اليت يكثر السؤاؿ عنها كاليت حصل فيها خالؼ يف القدمي كاحلديث بُت فقهاء األمة: مسألة إمامة 
ا هبذه األعلية فقد أحببت أف أمجع ما  ادلراىق بغَته من البالغُت يف الصلوات ادلفركضة كغَت ادلفركضة، كحيث إَّنَّ

اهلل جل كعال السداد فيما أكتب، إنو  حججهم النقلية كالعقلية يف ذلك، سائالن  اذكره أىل العلم فيها، مبينن 
 كيل ذلك كادلستعاف.

 مشكلة البحث: 
   ادلشكلة اليت سأتطرؽ ذلا ىي يف حكم إمامة ادلراىق بغَته من البالغُت، سواء كانت إمامتو يف الفريضة 

  أك يف النافلة.
 اآليت: خالؿمن تظهر أعلية البحث  أهمية البحث:

 العلمية اليت حصل فيها نزاع قوم بُت أىل العلم. ا من ادلسائلأَّنَّ  .1
 أَّنا تتعلق بعبادة من أعظم العبادات البدنية، بل يف جزئية من أىم أجزائها كىي اإلمامة كاالئتماـ. .2
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 تو.من الناس قد يصلي خلف ادلراىق باختياره أك بغَت اختياره، فيسأؿ بعدىا عن حكم صال اأف كثَتن  .3
 ادلقارف، كادلنهج االستنباطي. دلنهج ادلتبع يف ىذا البحث ىو ادلنهج التحليليامنهج البحث: 

 :إجراءات البحث
دلصطلح  اعلى القواعد ادلنهجية يف ذلك، زلررن  اسأسلك يف ىذه الدراسة مسلك ادلناقشة كالًتجيح معتمدن 

أقوؿ أىل العلم فيها، بعد ٖترير زلل النزاع عندىم، مث سأذكر  اادلراىق قبل الشركع يف حكم صالتو، مث ذاكرن 
 أدلة كل قوؿ كما يرد عليو من ادلناقشات، مث الوصوؿ إىل النتيجة ادلرجوة بإذف اهلل.

 : خطة البحث
 يشتمل البحث على مقدمة، كثالثة مباحث، كخا٘تة، كتفصيلها كاآليت:

 كمشكلتو، كأىدافو، كمنهجو، كإجراءاتو، كخطتو.ادلقدمة: كفيها أعلية البحث كأسباب اختياره، 
 تعريف ادلراىق، كفيو مطلباف: ادلبحث األكؿ: 

 ادلطلب األكؿ: تعريف ادلراىق يف لغة العرب.
 ادلطلب الثاين: تعريف ادلراىق يف االصطالح.

 حكم إمامة ادلراىق بالبالغُت يف الفريضة.ادلبحث الثاين: 
 .ادلراىق بالبالغُت يف النافلةحكم إمامة ادلبحث الثالث: 

 كفيها أىم النتائج كالتوصيات. الخاتمة:
لو اهلل كسلم على نبينا زلمد كعلى آكاهلل جل كعال أسأؿ أف يلهمنا الصواب يف القوؿ كالعمل، كصلى 

 كصحبو كسلم. 
 :المبحث األول: تعريف المراهق في اللغة واالصطالح

 المطلب األول: تعريف المراهق في اللغة. 
راىق: مصدر ر 

ي
نو من الشيء، مأخو اادل  إذا« رىقتي الشَّيء»ذه من قولك: ىق ييراىق، كالرَّىق: القرب كالدُّ

الرَّاء كاذلاء كالقاؼ أصالف متقارباف، فأحدعلا: غشياف الشيء »: قاؿ ابن فارس، (1)غشيتو كدنوت منو
 إذا: »رضي اهلل عنويف حديث طلحة  صلى اهلل عليو كسلمكمنو: قولو ، (2)«لتأخَتالشيء، كاآلخر: العجلة كا

قالت: ة رضي اهلل عنها كيف حديث عائش ،(4)أم: فليغشو كال يبعد منو(3)«إىل شيء فلَتىقو صلى أحدكم
الذم قارب  الغالـ فادلراىق ىو:، (6)أم: ادنوا منها(5)«ارىقوا القبلة» :صلى اهلل عليو كسلمقاؿ رسوؿ اهلل 

        كمنو قوؿ الشاعر: يقاؿ: جارية ميرىاًىقة كغالـه ميراًىق، كيقاؿ: جارية رىاًىقة، كغالـه راًىقه، ،(7)االحتالـ
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 .(8)كفتاةو راًىق عيلٍِّقتىها             يف عىاليلَّ ًطواؿو كظيلىل
كييسمى: اليافع

حًلف ،(11)كالشرخ ،(10)كادلناىز ،(9)
ي
 .(14)-اإذا كاف مسينن -كالفوىد، (13)كاحلىزىكَّر ،(12)كادل

 المطلب الثاني: تعريف الُمراهق في االصطالح. 
كإٍف كاف تعريفهم ال ؼلرج عن التعريف  -غلد أفَّ ذلم يف تعريف ادلراىق مسلكُت النَّاظر يف كتب الفقهاء

 :-اللغوم السابق
معينة، كىؤالء كإف كقع منهم  امرية لو، كىو مٍن بلغ سنن ادلسلكي األكؿ: من ييعرِّؼ ادلراىق باعتبار ادلرحلة الع

 إال أنَّو كقع من بعضهم ٖتديد مبدأ ذلك بسنو معينة:  ،(15)االتفاؽ على أفَّ ادلراىق ىو من قارب االحتالـ
 .(16)إذا بلغت سن التاسعة فاألنثى:

ه  ،(18)الثالثة عشرة ، كمنهم مٍن حدَّه بسنِّ (17)كأمَّا الذَّكر: فمنهم من حدَّه بسنِّ العاشرة كمنهم من حدَّ
لألمة يف أكاخر الدكلة العثمانية كما يف  اتشريعين  بل إفَّ ىذا السِّن ىو الذم نيصَّ عليو ،(19)باثنيت عشرة سنة

 اكإذا أكمل الرَّجل اثنيت عشرة سنة كمل يبلغ يقاؿ لو: ادلراىق، كإذا أكملت ادلرأة تسعن »رللة األحكاـ العدلية: 
  .(20)«كمل تبلغ يقاؿ ذلا: ادلراىقة، إىل أف يبلغا

من ييعرِّؼ ادلراىق باعتبار الوصف الالَّحق بو، دكف النَّظر إىل مبدأ سنٍّ معينة، فقالوا: بأفَّ  :ادلسلك الثاين
ىو من أنبت كبلغ من »أك ، (21)«ىو من قارب االحتالـ، كتتحرؾ آلتو كيشتهي اجلماع دكف إنزاؿ»ادلراىق 

 .(22)«ن ما يشبو أف يكوف قد احتلم، كمل يبلغ أقصى سن االحتالـالسِّ 
راىقة مرحلةه  أف :كالذم يظهر يل

ي
ييقتصر يف تعريف ادلراىق على الوصف دكف النظر إىل سنٍّ معينة؛ ألفِّ ادل

تلفة؛  قد يتقدـ كقد يتأخر بعوامل سل -كما يذكر أىل الطب -عيٍمرية مقاربة للبلوغ، كىي مالصقةه لو، كالبلوغي 
ادلرحلة العمرية »كعليو: فإفَّ ادلراىقة ىي:  ،(23)كالعوامل البيئية، أك العوامل اجلسدية ادلرتبطة بالوراثة أك التغذية

 «.اليت تسبق البلوغ، سواء تقدـ البلوغ أك تأخر
 :مامة المراهق بالبالغين في الفرضالمبحث الثاني: حكم إ

 : المسألةتحرير محلِّ النِّزاع في المطلب األول: 
ألنو  ؼ ذلا معٌت فإنو ال ٕتوز إمامتو؛اتفق الفقهاء على أفَّ الصَّيب إذا كاف يف سنِّ من ال يعقل القيٍربىة، كال يػىٍعرً 

ال يػيٍندىبي إىل فعل الصالة كال يػيثىابي عليها
(24). 

 ككقع اخلالؼ بُت الفقهاء يف حكم إمامة ادلراىق، على ثالثة أقواؿ:
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، (26)كادلالكية ،(25)ئتماـ البالغُت بادلراىق يف الفريضة، كىو ادلذىب عند احلنفيةاعدـ جواز  القول األول:
 .(27)كالصحيح من مذىب احلنابلة

 .(29)كركاية عن أمحد ،(28)ئتماـ البالغُت بادلراىق يف الفريضة، كىو ادلذىب عند الشافعيةاجواز  القول الثاني:
اضطركا إليو، ْتيث ال يكوف معهم من  ُت بادلراىق يف الفريضة إال إفً لغعدـ جواز إئتماـ البا القول الثالث:

 .(31)أمحد ، كىو ركاية عن(30)القرآف شيء، كىذا ىو ما ذىب إليو األكزاعي، كالزىرم
 األدلة والمناقشة: المطلب الثاني: 

 :القائلين بعدم جواز إمامة المراهق في الفريضة أدلة أصحاب القول األول: أواًل 
 استدؿ أصحاب القوؿ األكؿ بأدلة، منها: 

اإلماـ ضامن : »صلى اهلل عليو كسلمقاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  رضي اهلل عنوالدليل األكؿ: حديث أيب ىريرة 
 .(32)«كادلؤذف مؤ٘تن، اللهم أرشد األئمة كاغفر للمؤذنُت

ة؛ ألنو ال يربأ أحده بصالة غَته، ، كضمانيو ال يػيتىصور يف الذِّمحصر كصف الضماف يف اإلماـ :كجو الداللة منو
 ، ، كلن يتأتى ذلك حىت يشتمل على أكصاؼ صالة ادلأمـو بل معناه: أفَّ صالة اإلماـ تتضمن صالة ادلأمـو

 .(33)لكن من مجلة أكصافها: الوجوب، كىو متعذر يف صالة الصيب
ال تػيقىدِّموا صبيانكم يف : »سلمصلى اهلل عليو ك قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  رضي اهلل عنوحديث علي  الدليل الثاين:

 .(34)«عز كجلصالتكم، كال على جنائزكم؛ فإَّنم كيفوديكيم إىل اهلل 
 بأنو حديث ضعيفه كما ىو مبُت يف ٗترغلو.  :كنوقش ىذا الدليل

رفع القلم عن ثالثة، عن »قاؿ:  صلى اهلل عليو كسلمأفَّ النيب  رضي اهلل عنوحديث علي  الدليل الثالث:
 .(35)«حىت يعقل، كعن الصغَت حىت يشب -أك قاؿ: اجملنوف  -النائم حىت يستيقظ، كعن ادلعتوه، 

غَت صحيحة؛ ألف الصحة معناىا: موافقة األمر، كالصيب  ة ادلراىقصالكجو الداللة منو: أنو فيو اإلخبار بأف 
 .(36)رغَت مأمو 

ليل عليو: حديث ابن  كنوقش ىذا الدليل: بأفَّ ادلراد بو: رفع التكليف كاإلغلاب ال نفي صحة الصالة؛ كالدَّ
رضي اهلل  كحديث أنس«،  صلى اهلل عليو كسلمأنو صلى مع النيب »يف الصحيحُت:  رضي اهلل عنهماعباس 

ألحاديث كغَتىا من ا«، صلى اهلل عليو كسلمأنو صلَّى ىو كاليتيم خلف النيب »يف الصحيحُت:  عنو
 .(37)الصحيحة
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، كاليت تدؿ على عدـ جواز إمامة الغالـ رضي اهلل عنهمكركد بعض اآلثار عن الصحابة  الدليل الرابع:
 منهم، كمٍن ىذه اآلثار: افكاف ذلك إمجاعن  (38)بالبالغُت يف الفريضة، كمل ينقل عن أحد غَتىم ما ؼلالفهم

ال يـؤ الغالـ حىت ػلتلم، كليؤذف لكم »بأنو قاؿ:  ارضي اهلل عنهم األثر األكؿ: ما كرد عن ابن عباس
 .(39)«خياركم

 .(40)«ال يـؤ الغالـ حىت ٕتب عليو احلدكد»أنو قاؿ:  رضي اهلل عنواألثر الثاين: ما جاء عن ابن مسعود 
ا فال ييسلَّم ذلم مصحتهبا، كعلى فرض مبضعف ىذين األثرين كما ىو مبُت يف ٗترغله كنوقش ىذ الدليل:

فصلَّى قبل أف ػلتلم  أم– اـ غالمن أنو قدَّ  رضي اهلل عنوجود ادلخالف؛ فقد كرد عن األشعث بن قيس بعدـ ك 
ا قدَّمت القرآف»، فقيل لو: قاؿ: -بالناس  .(41)«إظلَّ

أفَّ ادلراىق متنفله بصالتو، ك صالة ادلفًتض خلف ادلتنفل ال تصح؛ ألفَّ القوم ال يبٌت على  :الدليل اخلامس
 .(42)الضعيف

ُت أىل العلم، بعدـ التسليم؛ فإفَّ صالة ادلفًتض خلف ادلتنفل شلا كقع فيها اخلالؼ ب كنوقش ىذا الدليل:
أفَّ معاذ بن جبل كاف يصلي مع رسوؿ : »رضي اهلل عنوىا؛ كيدؿ لذلك: حديث جابر ز اكالشافعية على جو 

ىي لو »كيف ركاية: (43)«تلك الصالة العشاء اآلخرة، مث يرجع إىل قومو، فيصلي هبم صلى اهلل عليو كسلماهلل 
 .(44)«تطوع، كذلم فريضة

اجملنوف ال تصح، فكذلك  قياس ادلراىق على اجملنوف؛ ّتامع عدـ التكليف، فكما أفَّ صالة الدليل السادس:
 ال تصح إال لنفسو. ادلراىق

 .(45)ل الصالة، ٓتالؼ ادلراىقبأنَّو قياسه مع الفارؽ، فإفَّ اجملنوف ال تصح طهارتو، كال يعق كنوقش ىذا الدليل:
أفَّ الصِّغر نقصه يؤثر يف الشهادة فأثَّر يف اإلمامة؛ أصليو: األنوثة كالرِّؽ، فإفَّ ادلرأة ال تـؤ  :الدليل السابع
بل ىذا النقص آكد؛ ألنو ؽلنع ، (46)ـ الصيب يف الفرضؤ بد ال يـؤ يف اجلمعة، فيجب أال يالرِّجاؿ، كالع

 .(47)األنوثة ال ؽلنع التكليفالتكليف، كنقص الرؽ ك 
 :القائلين بجواز إمامة المراهق في الفريضة أدلة أصحاب القول الثاني: اثانيً 

 استدؿ أصحاب القوؿ الثاين بأدلة، منها: 
ًلمىة  الدليل األكؿ: الناس، ككاف ؽلرُّ بنا الرُّكباف فنسأذليم: ما  قاؿ: كنا ٔتاء شلىىرِّ  رضي اهلل عنوحديث عمرك بن سى

للنَّاس، ما للنَّاس؟ ما ىذا الرَّجل؟ فيقولوف: يزعم أفَّ اهلل أرسلو، أٍكحىى إليو، أك: أىٍكحىى اهلل بكذا، فكنت 
ـي بإسالمهم الفتح، فيقولوف: اتريكوه كقو  ا يػيغىرل يف صدرم، ككانت العرب تػىلىوَّ مو، فإنَّو أحفظي ذلك الكالـ، ككأظلَّ
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، فلما   قوـو بإسالمهم، كبىدىر أيب قوًمي  كانت كقعةي أىًل الفتح، بادر كلُّ إٍف ظهر عليهم فهو نيبٌّ صادؽه
صىلُّوا صالة كذا يف »، فقاؿ: احقن  صلى اهلل عليو كسلمبإسالمهم، فلمَّا قدـ قاؿ: جئتكم كاهلل مٍن عند النيب 

«، اإذا حضرت الصَّالة فليؤذِّف أحديكم، كليؤيمَّكم أكثريكم قرآنن حُت كذا، كصىلُّوا صالة كذا يف حُت كذا، ف
ا كنتي أتلقَّ  افنظريكا فلم يكن أحده أكثرى قرآنن  ، ًلمى ى مٍن الرُّكباف، فقدَّموين بُت أيديهم، كأنا ابني ستِّ أك سبًع مٍتِّ

، فقالت امرأةه مٍن ا قارًًئكم؟  حليِّ: أال تغطُّوا عنَّا اٍستى سنُت، ككانت عليَّ بردةه كنتي إذا سجدتُّ تقلَّصت عٍتِّ
 .(48)، فما فرحتي بشيء فرحي بذلك القميصافاشًتكا فػىقىطعوا يل قميصن 

لىى جواز إمامة الصيب، ع صلى اهلل عليو كسلمأفَّ بٍت جىٍرـ استدلوا هبذا احلديث يف عهد النَّيبِّ  كجو الداللة منو:
ًلمة؛ أخذن  موا عمرك بن سى  .(49)موبعمو  احيث قدَّ

ليل مٍن جهتُت:  كنوقش ىذا الدَّ
، كال يلـز قبولو، من حيث إسناده اجلهة األكىل:  عن رمحو اهللفقد سئل اإلماـ أمحد ؛ (50)فإنَّو حديثه ضعيفه

 كقاؿ النوكم ،(51)الغالـ؟ فقاؿ: ال أقوؿ شيئنا، قيل لو: فحديث عمرك بن سلمة؟ قاؿ: دعو، ليس بشيء
كرؤيتو إياه، كاألشهر أنو مل يسمعو كمل  صلى اهلل عليو كسلم لف يف مساعو مٍن النيبكأما عمرك فاخت: »رمحو اهلل

 .(52)«يره
، قاؿ يف التقريب:  كأجيب: ًلمة صحايبه مشهوره بأفَّ احلديث يف صحيح اإلماـ البخارم، كعمرك بن سى

كنت يف الوفد الذين »، كقد ركل ابن مندة بسنده عن عمرك بن سلمة أنو قاؿ: «صحايبه صغَته نزؿ بالبصرة»
 .(53)كىذا تصريح بوفادتو«، صلى اهلل عليو كسلمكفدكا على رسوؿ اهلل 

 الثانية: من حيث داللتو، كقد نوقش مٍن كجوه:اجلهة 
 مٍن قومو، كيدؿُّ لذلك أمور:  اأفَّ ىذا العمل كاف اجتهادن  :الوجو األكؿ
موه يصلي هبم بأمر النيب  األمر األكؿ: ، أك أنَّو عىًلم صلى اهلل عليو كسلمأنَّو ليس يف اخلرب ما يدؿُّ على أَّنم قدَّ

ذلك ال حجة فيو؛ ألفَّ  من العرب بعيد من ادلدينة، كفعليهم ا بالبادية يف حيٍّ يو، فإَّنم كانو بذلك كأقرَّىم عل
 .(54)صلى اهلل عليو كسلم ال يصَت حجة إال أف ييقرَّه النَّيب صلى اهلل عليو كسلمفعل الصحايب على عهد النيب 

 كأجيب عن ذلك ّتوابُت: 
 .-الوقوع أم الشهادة على نفي-(55)بأفَّ ىذه شهادة نفي اجلواب األكؿ:

صلى اهلل عليو بأفَّ ادلانع ال ػلتاج إىل شهادة؛ ألفَّ معٌت قوذلم ىذا: أنا ال نسلم لكم إطالع النيب  ورُدَّ:
 .(56)، كمن ادَّعى فليأت بربىاف، فكيف غلعل ادلنع شهادة، كادلانع ال ػلتاج إىل شهادةكسلم
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الصحابة التقريري على ما ال غلوز فعلو؛ كذلذا استدؿ  نزكؿ الوحي ال يقع فيو ألحدو من أفَّ زماف :اجلواب الثاين
 .(57)عنو لنيهي عنو يف القرآف اأبو سعيد كجابر على جواز العزؿ بأَّنم كانوا يعزلوف كالقرآف ينزؿ، كلو كاف منهين 

 ارن بأف ىذا استدالؿه يف زلل النِّزاع؛ فإفَّ سكوت الوحي عن بعض ما حدث يف زمن النبوة ال ييعد تقري ورُدَّ:
قاؿ: بينا أنا عند عمر بن اخلطاب إذ  ع رضي اهلل عنواء؛ كيشهد لو: حديث رفاعة بن رافعند بعض العلم

دخل عليو رجل، فقاؿ: يا أمَت ادلؤمنُت، ىذا زيدي بن ثابت يفيت الناس يف ادلسجد برأيو يف الغسل من اجلنابة، 
ك نفسو، قد بلغت أٍف تفيت الناس برأيك، فقاؿ: يا فقاؿ عمر: عليَّ بو، فجاء زيده، فلما رآه عمري قاؿ: أم عد
بن كعب،  من أيب أيوب، كمن أيبِّ  -فحدَّثت بو اأمَت ادلؤمنُت، باهلل ما فعلت، لكٍتِّ مسعتي مٍن أعمامي حديثن 

، فأقبلى عمري على رفاعة بن رافع، فقاؿ: كقد كنتم تفعلوف ذلك إذا أصاب أحدكم من ادلرأة -كمن رفاعة
فلم يأتنا من اهلل ٖترميه، كملٍ  صلى اهلل عليوتسل؟ فقاؿ: قد كنَّا نفعل ذلك على عهد رسوؿ اهلل فأكسل مل يغ

يعلم ذاؾ؟ قاؿ: ال  صلى اهلل عليو كسلمفيو َّنيه، قاؿ: رسوؿ اهلل  صلى اهلل عليو كسلميكن من رسوؿ اهلل 
لنَّاس أٍف ال غسل يف ذلك، إال ما  أدرم، فأمر عمر ّتمع ادلهاجرين كاألنصار، فجمعوا لو فشاكرىم، فأشار ا

ما قاال:  : ىذا كأنتم « إذا جاكز اخلتاف اخلتاف فقد كجب الغسل»كاف مٍن معاذ كعلي، فإَّنَّ فقاؿ عمري
، قاؿ: فقاؿ علي: يا أمَت ادلؤمنُت، إنَّو ليس أحده أعلم اأصحاب بدر كقد اختلفتم فمن بعدكم أشد اختالفن 

من أزكاجو، فأٍرسىل إىل حفصة فقالت: ال علم يل هبذا، فأرسل   عليو كسلمصلى اهللهبذا مٍن شأف رسوؿ اهلل 
فقاؿ عمر: ال أمسع برجل فعل ذلك إال «، إذا جاكز اخلتاف اخلتاف فقد كجب الغسل»إىل عائشة، فقالت: 

 .(58)اأكجعتو ضربن 
ك حجة ، كمل يعمل بو، ، ككاف عمر ال يرل يف ذلصلى اهلل عليو كسلم يف عهد النيب الفعل كاف مفعوالن  فهذا

مل يكن علمو من فاعليو فيقرىم صلى اهلل عليو كسلم بل قد رىفىعوي، كأىمىرىنا أٍف نعمل بضده، إٍذ كاف النيب 
 .(59)عليو

كنتي إذا »قولو يف احلديث:  -من قومو اكأنو كاف اجتهادن -أفَّ شلا يػيقىوِّم ىذا االحتماؿ السابق :األمر الثاين
: أال تغطُّوا عنَّا اٍستى قارًًئكم؟ ، فقالت امرأةه منتقلَّصت عٍتِّ  سجدتُّ  كىذا غَت سائغ؛ إٍذ كيف «، احليِّ

 .(60)يأ٘توف ٔتكشوؼ العورة يف صالهتم
 :مرينغَتي ميسىلَّم؛ أل -و ال غلوزالعورة يف الصالة كى ألفَّ فيو كشفى -القدح يف احلديث  بأفَّ  :كأجيب

أَّنا كاقعة حاؿ ال عمـو ذلا؛ لتطرؽ االحتماؿ إليها؛ فيجوز أٍف يكوف ذلك قبل علمهم باحلكم،  :األكؿ مراأل
 .(61)فال يػيٍعًتض بذلك على من استدؿَّ بقصة عمرك ىذه على جواز إمامة غَت البالغ
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عل كاقعة حاؿ يف مسألة العورة، كمل ٕتعل كذلك يف اإلمامة؟ ف ورُدَّ: يجوز للمخالف بأفَّ ىذا ٖتكُّمه؛ فكيف ٕتي
 .(62)أف يقوؿ: ال تصح إمامة غَت البالغ؛ ألفَّ قصة عمرك بن سلمة كاقعة حاؿ ٖتتمل عدـ العلم باحلكم

أنو قاؿ:  رضي اهلل عنو: بأنو قد ثبت يف حديث سهل بن سعد رمحو اهلل ما أجاب بو الشوكاين :الثاين مراأل
. صلى اهلل عليو كسلمف من ضيق األزر خلف النيب لقد رأيت الرِّجاؿ عاقدم أزرىم يف أعناقهم مثل الصبيا

 .(63)« يا معشر النساء ال ترفعن رؤكسكن حىت يرفع الرجاؿ»فقاؿ قائل: 
 صلى اهلل عليو كسلمبأنو ال داللة فيو بأفَّ الرجاؿ كانوا يصلوف مكشويف العورة، بل غاية ما فيو: أفَّ النيب  ورُدَّ:

من عورات الرجاؿ عند َّنوضهم  اؿ لئال يلمحن عند رفع رؤكسهن شيئن َّنى النساء عن رفع الرؤكس قبل الرجا
؛ كمثلو ال يبطل الصالة عند من يقوؿ اإذا كاف اإلزار ضيقن  الضيق األزر، كىذا ؽلكن مع سًت العورة أيضن 

 .(64)باشًتاط سًت العورة، فالواجب سًت من اجلوانب ال من األسفل
ي غالمن ا، بل كاف كقت اإلمامة بالغن اأف عمرك بن سًلمة مل يكن حينها صغَتن  الوجو الثاين من ادلناقشة: : ا، كمسُّ

 فقد كاف ذلم فيها توجيهاف: « أنو كاف لو سبع سنُت»كأما الرِّكاية اليت فيها:  ،(65)لقرب عهده بو
 .(66)، كحينئذو فاحلديث غَت صحيحرلهوالن  أفَّ يف إسنادىا رجالن  - أ

الرَّاكم يف  ال إلمامتو، كقد كقع التقصَت من الركباف يف احلديث ىو لتلقينو القرآف من أفَّ العمر ادلذكور - ب
 .(67)التعبَت حيث جعلىو عيٍمرى إمامًتو

، اكأجيب: بأَّنا دعول رلردة عن الربىاف؛ كال ؽلكن دلن يدَّعي ذلك أٍف يأيت عليو بنقل قوم أك ضعيف أبدن 
 .(68)حةه بأنو غَت بالغ، كىي كاقعة يف البخارم كما سبقميصىرِّ « الست كالسبع سنُت»فإفَّ ركاية 

 .(69)أنو ػلتمل بأفَّ إمامة عمرك بن سلمة كانت يف النافلة دكف الفريضة الوجو الثالث مٍن ادلناقشة:
 بأفَّ ىذا االحتماؿ مردكده؛ ألمرين: كأجيب:

صلى اهلل عليو هم يف الفرائض؛ لقولو أفَّ سياؽ ركاية البخارم السابقة يدؿُّ على أنَّو كاف يؤم األمر األكؿ:
قاؿ »كيف ركاية أليب داكد: «، صىلُّوا صالة كذا يف حُت كذا، كصىلُّوا صالة كذا يف حُت كذا... »فيو:  كسلم

ٍرـو إال كنت إمامهم، ككنتي أصلي على جنائزىم إىل يومي ىذا اعمرك: فما شهدت رلمعن  كىذا يعمُّ «، من جى
 .(70)الفرائض كالنَّوافل

ال ػلتمل غَت الفريضة؛ « فإذا حضرت الصالة فليؤذف أحدكم: »صلى اهلل عليو كسلمأفَّ قولو  األمر الثاين:
 .(71)ألفَّ النافلة ال يشرع ذلا األذاف
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أفَّ إمامة غَت البالغ كافى يف أكؿ اإلسالـ من ضركرة،  مث نيسخ حكم ذلك  الوجو الرَّابع من ادلناقشة:
 .(72)بالكلية

 .(73)، ألفَّ القصة كقعت عاـ الفتح، فهي متأخرة-بالنسبة لعمرك كقومو -بعدـ التسليم كأجيب:
  يصو؛ فإفَّ ادلرأة أفَّ ىذا احلديث ال ؽلكن محليو على عمومو، بل ال بد من ٗتص الوجو اخلامس من ادلناقشة: 

عندى األكثرين، فلذلك  - اأيضن  - ، كعند عدمواالقـو مٍل تؤمَّهم معى كجود قارئو  غَتىا إمجاعن  لو كانٍت أقرأى 
ا توجو إىل مٍن يدخل ٖتت التَّكليف، فيتوجو ظلَّ إو ليس مٍن أىل التكليف، كالكالـ طلصُّ منو غَت البالغ؛ ألنَّ 

 .(74)إليو اخلىطاب 
يـؤ : »صلى اهلل عليو كسلمقاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل رضي اهلل عنو  حديث أيب مسعود األنصارم  :الدليل الثاين

 .(75)«ـ أقرؤىم لكتاب اهللالقو 
ٌّ يف كل مٍن اتَّصف هبذه الصِّفة، كمل ؽليىيِّز فيو بُت أف يكوف القارئ بالغن  كجو الداللة منو: أك غَت  اأنَّو حديث عا

 .(76)، أك إمجاعصلى اهلل عليو كسلمبالغ، كال غلوز االستثناء فيو إال ْتديث عن رسوؿ اللَّو 
ليل: ؛ ألفَّ األمر باإلمامة خطابه يتجو دلن ىو سلاطب باألمر،  بأنَّو ال كنوقش ىذا الدَّ ؽلكن محلو على العمـو

 .(77)كغَت البالغ ليس ٔتأمور؛ ألفَّ القلم رفع عنو، فال يـؤ
م ييقدِّموف من اتصف بكونو أكثر  كأجيب: بعدـ التسليم؛ ألفَّ األمر ىنا ال يتوجو لغَت البالغ؛ بل للبالغُت بأَّنَّ

 .(78)اقرآنن 
، كىي داخلة يف االقـو مٍل تؤمَّهم معى كجود قارئو  غَتىا إمجاعن  رأة؛ فإفَّ ادلرأة لو كانٍت أقرأى بأنو منقوضه بادل ورُدَّ:

 .(79)عمومو
كضلن شىبىبىة  صلى اهلل عليو كسلمقاؿ: أتينا النَّيب  رضي اهلل عنوحديث مالك بن احلويرث  الدليل الثالث:

 اككاف رفيقن -ليلة، فظنَّ أنَّا اشتقنا أىلنا، كسأىلىنا عمن تركنا يف أىلنا، فأخربناه  متقاربوف، فأقمنا عنده عشرين
ارجعوا إىل أىليكم فعلِّميوىم كمريكىم، كصلُّوا كما رأيتموين أصلِّي، كإذا حضرت الصالة »فقاؿ:  -ارحيمن 

 .(80)«فليؤذف لكم أحدكم، مث ليؤيمَّكم أكربيكيم
كىم  صلى اهلل عليو كسلماز إمامة غَت البالغُت؛ ألنَّو ػلتمل أٍف يكوف جاءكا النيب أفَّ فيو جو  كجو الداللة منو:

 .(81)صغار
؛ بل ىم رجاؿه شبابه كما ذيكر، كليس قولو:  م مٍل يبلغوا دليالن « شببة»كنوقش ىذا الدليل: بأنَّو غَتي بُتِّ  أَّنَّ

 .(82)احللم
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ليل الرابع: يف الفرض؛ كالبالغ، كقد قالت عائشة  االنَّفل جاز أٍف يكوف إمامن يف  اأفَّ مٍن جاز أفى يكوف إمامن  الدَّ
كنا نأخذ الصِّبياف من الكتاب فنقدمهم، ييصلُّوف لنا شهر رمضاف كنعمل ذلم القىًليَّة : »رضي اهلل عنها

 .(83)«كاخلشكناف
ليل مٍن كجهُت:   كنوقش ىذا الدَّ

أنَّو ليس كل شيء جاز يف النَّفل جاز يف الفرض، أال ترل أفَّ النفل غلوز ترؾ القياـ فيو،  :الوجو األكؿ
 كاستقباؿ القبلة، كال غلوز ذلك يف الفرض. 

ا صالة  الوجو الثاين: أفَّ النَّفل غَت كاجب على البالغ، فجاز أٍف يكوف إمامنا فيو، كليس كذلك ىاىنا؛ ألَّنَّ
 .(84)ا ىو متطوع هبا، كادلتطوع ال يـؤ ادلفًتضإظلَّ أىل الفرض، ك  مفركضة، كالصَّيب ليس منٍ 

 القائلين بجواز إمامة المراهق عند الضرورة. أدلة أصحاب القول الثالث: اثالثً 
استدؿ أصحاب القوؿ الثالث بأدلة القوؿ األكؿ الدالة على ادلنع، كؽلكن أف يستدؿ ذلم على اجلواز يف حاؿ 

 إمامتو. الضركرة: باالضطرار إىل
 الترجيح: 

األخذ األدلة الدالة على ادلنع أقول، ك الذم يظهر يل أفَّ ما ذىب إليو أصحاب القوؿ الثالث ىو األقرب، فإفَّ 
هبا أحوط كأبرأ للذمة؛ إال إذا اضطركا إليو، كخاصة إذا علمنا أفَّ كالية الصالة ىي أصله يف نفسها كفرعه 

كانت الصالة إليو،   اكاف إذا بعث أمَتن صلى اهلل عليو كسلم  ؛ فإفَّ النيب  رمحو اهللابن العريب  قاؿلإلمارة كما 
كدلا فسد األمر كمل يكن فيهم من ترضى حالو لإلمامة بقيت الوالية يف يده ْتكم الغلبة، كقيدِّـ للصالة من 

 .(85)يرضى؛ سياسة منهم للناس، كإبقاء على أنفسهم
األحالـ  لييٍت منكم أكلو»قاؿ:  صلى اهلل عليو كسلمعن النيب  عنو رضي اهللكيؤيد ىذا: ما ركاه ابن مسعود 

صلى اهلل عليو منو  افإٍف كاف ىذا يف تسوية الصف حرصن  ،(86)«ذين يلوَّنم، مث الذين يلوَّنمكالنهى، مث ال
منها،  يف متابعة اإلماـ، حىت إذا سها أك أخطأ يف شيء من الصالة كيًجد من ينبِّهوي كيرشده إىل ما اختلكسلم 

 .(87)فكيف ْتاؿ اإلماـ الذم غلب أٍف يكوف معو زيادة فقو بالصالة كأحكامها
 :: حكم إمامة المراهق في النَّفلالمبحث الثالث

 ٖترير زلل النزاع يف ادلسألة: المطلب األول:
 .(88)يف حق كل منهما ا نفله ألَّنَّ اتفق الفقهاء على جواز إمامة ادلراىق ٔتثلو يف النوافل؛ 

 وافل، على قولُت:حكم إمامة ادلراىق يف النَّ ككقع اخلالؼ بُت العلماء يف 
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، كادلذىب (90)، كادلالكية(89)القوؿ األكؿ: جواز إمامة ادلراىق بالبالغُت يف النافلة، كىو قوؿه عند احلنفية
 .(92)، كىو الصَّحيح من مذىب احلنابلة(91)عند الشافعية

، كىو ادلذىب (93)ىق بالبالغُت يف النافلة، كىو ظاىر الركاية عند احلنفيةالقوؿ الثاين: عدـ جواز إمامة ادلرا
 .(95)، كركاية عند احلنابلة(94)عند ادلالكية

 األدلة والمناقشة:المطلب الثاني: 
 القائلين بجواز إمامة المراهق في النفل: أدلة أصحاب القول األولأوال: 

 استدؿ أصحاب القوؿ األكؿ بأدلة، منها:
 األكؿ: األدلة اليت سبق إيرادىا على جواز إمامتو يف الفرض، فمن صحت إمامتو يف الفرض ففيالدليل 

 .(96)النفل من باب أكىل
 بعدـ التسليم؛ فإفَّ إمامتو يف الفرض غَت صحيحة كما سبق يف ادلسألة السابقة. كؽلكن مناقشتو:
لة ادلظنوف، كصورهتا: اقتدل متنفل ٔتن ظنَّ أفَّ قياس إمامة ادلراىق بالبالغ يف النافلة على مسأ الدليل الثاين:

، مث تبُت خالفو، فاالقتداء صحيح مع أفَّ نفل ادلقتدم مضموف عليو باإلفساد، كنفل اإلماـ ليس اعليو فرضن 
 .(97)ٔتضموف، حىت أنو ال يلزمو القضاء باإلفساد

من احلنفية، كعليو: فال يصح بأفَّ القضاء على الظافِّ سلتلف فيو؛ لوجوبو عند بعضهم كزفر  كنوقش:
يف حق ادلقتدم، فبقي اقتداء ضامن بضامن، كأف ىذا العارض غَت  االقياس عليو، فاعترب الظن العارض عدمن 

 .(98)اشلتد، ٓتالؼ ادلراىق، فإنو أصلي فال غلعل عدمن 
من استقباؿ القبلة،  من الفرض؛ ألنَّو يسقط فيها بعض أركاف الصالة أفَّ النافلة أخفُّ حاالن : الدليل الثالث

 .(99)، فصحت إمامتواكالقياـ، كغَتىا، كاجلماعة فيها تنعقد بو إذا كاف مأمومن 
أفَّ صالة التطوع نافلة يف حقِّ ادلراىق،  فيجوز أف يقتدم بو من ىو متنفله مثلو من : الدليل الرابع

 .(100)البالغُت
 القائلين بعدم جواز إمامة المراهق في النفل. أدلة أصحاب القول الثاني: اثانيً 

 استدؿ أصحاب القوؿ الثاين بأدلة، منها:
األدلة اليت سبقت على عدـ جواز إمامة ادلراىق يف الفرض، فمن ال تصحُّ إمامتو يف الفرض  الدليل األكؿ:
 .(101)ال تصح يف النفل
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مو القضاء باإلفساد إذا شرع فيو، ٓتالؼ البالغ أفَّ نفل ادلراىق دكف نفل البالغ حيث ال يلز  :الدليل الثاين
 . (102)فإنو يلزمو بالشركع فيو، كىو مضموف عليو، كبناء القوم على الضعيف ال غلوز

 كؽلكن أف يناقش: بعدـ التسليم؛ من كجهُت:
 قضاؤيه دلن، كال يلـز (104)، كاحلنابلة(103)أحدعلا: أفَّ النَّفل ال يلزـي بالشُّركًع فيو، كما ىو مذىب الشافعية

صلى اهلل عليو . كيدؿ على عدـ لزـك النفل بالشركع فيو: فعل النيب (105)قطعو، كقد حيكي االتفاؽ على ذلك
، كصلوات (106)رضي اهلل عنهاكما يف حديث عائشة   اكاف يشرع يف صـو التطوع مث يقطعو عمدن   ، فإنَّوكسلم

 .(107)التطوع مثلها
 بأصحابو كما سبق بيانو يف ادلسألة السابقة. رضي اهلل عنوة معاذ أفَّ ىذا التقرير منقوضه بصال :كثانيهما
 الراجح:

ىو ما ذىب إليو أصحاب القوؿ األكؿ؛ لقوة ىو جواز إمامة ادلراىق يف النفل، ك الذم يظهر يل رجحانو: 
رضي من أفَّ ذلك كاف ىو فعل بعض الصحابة  -كخاصة القائلُت بادلنع-مأخذىم، كدلا كرد يف كتب الفقهاء 

أَّنا كانت تأمر احلسن بن علي بأف يصلي هبا الًتاكيح، كقد   رضي اهلل عنها ؛ فقد جاء عن عائشةاهلل عنهم
 .(108)اكاف حينها صغَتن 

 الخاتمة: 
 فإين بعد محد اهلل على االنتهاء من ىذه البحث أذكر ما توصلت إليو من النتائج ادلهمة، كىي كاآليت:

 ادلراىق ٔتن ىو مثلو من ادلراىقُت أك أقل من جهة السن. اتفاؽ أىل العلم على جواز إمامة .1
مجاىَت أىل العلم على عدـ جواز ائتماـ البالغ بادلراىق يف صالة الفريضة كىو القوؿ الذم أراه  .2

 ، كخالف يف ذلك الشافعية، كىي ركايات عند بعض ادلذاىب.اصائبن 
على جواز إمامة ادلراىق فيها؛ ألَّنا  -ٓتالؼ احلنفية–أما صالة النافلة فاجلماىَت من أىل العلم  .3

 أخف من الفريضة.
 من األحاديث ادلهمة اليت دار حوذلا اخلالؼ حديث عمرك بن سلمة يف الصحيح، ككيفية توجيهو. .4

كاهلل جل كعال أسأؿ أف غلعل ما خطت اليمُت يف ميزاف احلسنات، حجة يل يـو الدين، كصلى اهلل كسلم 
 على نبينا زلمد.
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 الهوامش:
 (.127(، الزاىر يف غريب ألفاظ الشافعي )ص:1/400( انظر: أساس البالغة )1)
 (.2/451( انظر: مقاييس اللغة )2)
أم عن موسى بن طلحة –غريب من حديث الثورم عن مساؾ عنو »(، كقاؿ: 456، رقم:1/304)( أخرجو الدارقطٍت يف األفراد 3)

 «.-عن أبيو 
 (.2/231( انظر: غريب احلديث البن قتيبة )4)
(، كمن طريقو 4387، رقم:7/350(، كأبو يعلى ادلوصلي يف مسنده )588، رقم:1/283أخرجو البزار كما يف كشف األستار ) (5)

(، قاؿ ابن 1/318(، كابن العسكرم يف تصحيفات احملدثُت )8/84(، كابن عدم يف الكامل )88ئ يف األربعُت )ص:أبوبكر بن ادلقر 
كقاؿ «، : مل يركه إال مصعب بن ثابت، كليس بالقوم-فيما نقلو عنو الربقاين  -كقاؿ الدارقطٍت (: »4/28رجب يف فتح البارم )
؛ لضعف مصعب بن ثابتىذا إسناد ضع(: »2/102البوصَتم يف اإلٖتاؼ )  (.6/267ككذا قاؿ األلباين كما يف الضعيفة )«، يفه

 (.2/283( انظر: النهاية يف غريب احلديث )6)
 (.2/451(، مقاييس اللغة )4/1487(، الصحاح )5/260(، هتذيب اللغة )2/797(، مجهرة اللغة )3/367( انظر: العُت )7)
(، كىذا البيت من الرمل، كقد 6/29(، ادلعجم ادلفصل لشواىد العربية )10/130) (، لساف العرب5/260( انظر: هتذيب اللغة )8)

 نسبو األزىرم يف التهذيب لػ: عبدالرمحن بن بػيزيرج اللُّغوم.
إنو يدخل عليك الغالـ »( كمنو ما جاء يف صحيح مسلم من حديث أـ سلمة رضي اهلل عنها عندما قالت لعائشة رضي اهلل عنها: 9)
...األيفع، ال  األيفع: ىو بالياء ادلثناة من ٖتت كبالفاء، كىو الذم (: »10/33قاؿ النوكم يف شرحو )«، ذم ما أحب أف يدخل عليَّ

 «.قارب البلوغ كمل يبلغ، كمجعو: أيفاع، كقد أيفع الغالـ كيفع كىو يافع
لبلوغ: أم داناه، كمنو حديث ابن عباس ناىز فالف احللم كَّنزه: إذا قاربو، كناىز الصيب ا(: »5/421( جاء يف لساف العرب )10)

 «.  ناىزت االحتالـ... على محار أتاف كأنا يومئذ قد  اأقبلت راكبن »رضي اهلل عنهما يف البخارم: 
اقتلوا »( كمنو: ما جاء عند أمحد كغَته من حديث مسرة بن جندب رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: 11)

أم ادلراىقُت الذين مل يبلغوا احللم، مجع شارخ بشُت كخاء (: »2/60قاؿ ادلناكم يف فيض القدير )«، استبقوا شرخهمشيوخ ادلشركُت ك 
 «.معجمتُت كصحب

( يقاؿ: أٍحلىف الغالـ إذا راىق احليلم، فاختلف الناظركف إليو، فقائل يقوؿ: قد احتلم كأدرؾ، كػلىًٍلف على ذلك، كقائله يقوؿ: غَت 12)
لف على قولو، ككل شيء ؼلتلف فيو الناس كال يقفوف منو على أمر صحيح فهو زليًٍلف، كالعرب تقوؿ للشيء ادلختلف فيو: مدرؾ، كػل

 (.5/44(، هتذيب اللغة )4/268زليًٍلف، كزلنث. انظر: العُت )
على عهد النيب صلى اهلل كنا »( كمنو: ما جاء عند ابن ماجو كغَته من حديث جندب بن عبداهلل البجلي رضي اهلل عنو قاؿ: 13)

زىاًكرة، كىو ادلراىق،. انظر: الفائق يف غريب احلديث )«، حزاكرة... اعليو كسلم غلمانن  زىكَّر، كمجعو: حى ٍزكىر، كحى (، غريب 1/281يقاؿ: حى
 (.1/211احلديث البن اجلوزم )

ُّ اخلىٍلق الذم قد راىىقى احللم14)  (.2/520، كاجلارية ثوىدة. انظر: الصحاح )( الفىٍوىىد كالثَّوىد: الغالـ السمُت التا
 (.361(، ادلطلع على أبواب ادلقنع )ص:3/17(، بداية احملتاج )10/426(، الذخَتة )11( انظر: طلبة الطلبة )ص:15)
 (.2/72(، اللباب يف شرح الكتاب )3/35(، حاشية ابن عابدين )11/113( انظر: البناية شرح اذلداية )16)
 (.297(، التذكرة يف الفقو )ص:11/113رح اذلداية )( انظر: البناية ش17)
 (.3/35(، حاشية ابن عابدين )4/399(، فتح القدير )11/113( انظر: البناية شرح اذلداية )18)
 (.297(، التذكرة يف الفقو )ص:4/399(، فتح القدير )11/113( انظر: البناية شرح اذلداية )19)
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 .(190( انظر: رللة األحكاـ العدلية )ص:20)
 (.3/318(، غمز عيوف البصائر )4/181(، فتح القدير )2/205( انظر: تبيُت احلقائق )21)
 (.2/237( انظر: البياف كالتحصيل )22)
 (.20(، سيكولوجية ادلراىقة لػ:أمحد الزعيب )ص:298( انظر: علم نفس النمو من الطفولة إىل ادلراىقة لزىراف )ص:23)
 (.1/294ىج التحصيل يف شرح ادلدكنة )(، منا1/583( انظر: شرح التلقُت )24)
 (.1/140(، تبيُت احلقائق )1/58(، االختيار لتعليل ادلختار )1/143(، بدائع الصنائع )1/180( انظر: ادلبسوط )25)
 (.2/242(، الذخَتة )1/583(، شرح التلقُت )1/396(، البياف كالتحصيل )1/295( انظر: اإلشراؼ على نكت اخلالؼ )26)
 (.4/388(، اإلنصاؼ )2/82(، ادلبدع )2/167(، ادلغٍت )62سائل اإلماـ أمحد ركاية أيب داكد )ص:( انظر: م27)
 (.4/248(، اجملموع )2/165(، فتح العزيز )2/391(، البياف )2/327(، احلاكم الكبَت )1/193( انظر: األـ )28)
 (.2/82(، ادلبدع )1/476شرح ادلقنع ) (، ادلمتع1/172( انظر: ادلسائل الفقهية من كتاب الركايتُت كالوجهُت )29)
 (.4/249( انظر: اجملموع شرح ادلهذب )30)
 (.6/174( انظر: فتح البارم البن رجب )31)
(، كالًتمذم يف 517، رقم:1/203( أخرجو أبو داكد يف سننو، يف كتاب الصالة ، باب ما غلب على ادلؤذف من تعاىد الوقت )32)

 (. 207، رقم:1/248لى ادلؤذف من تعاىد الوقت )سننو، تاب الصالة ، باب ما غلب ع
 (.1/467(، ادلمتع شرح ادلقنع )2/243( انظر: الذخَتة )33)
كقاؿ «، ىذا إسناد ضعيف»(، قاؿ البيهقي: 5/16(، كالديلمي يف مسند الفردكس )3/390( أخرجو البيهقي يف اخلالفيات )34)

 «.صح، كال يعرؼ لو إسناده صحيح، بل ريكم بعضو بإسناد مظلمىذا حديث ال ي(: »2/469ابن عبد اذلادم يف التنقيح )
ًن 35) (، كابن ماجو يف 4398، رقم: 243/ 4) ا( أخرجو أبو داكد يف سننو،  كتاب احلدكد ، باب يف اجملنوف يسرؽ أك يصيب حدَّ

يف مصنفو، كتاب الطالؽ، ما  (، كابن أيب شيبة2041، رقم: 198/ 3سننو، أبواب الطالؽ ، باب طالؽ ادلعتوه كالصغَت كالنائم )
، رقم: 11/5968(، كأمحد يف مسنده، يف مسند عائشة رضي اهلل عنها )19591،رقم: 203/ 10قالوا يف الرجل يطلق يف ادلناـ )

(، كالنسائي يف الكربل، كتاب 2342رقم: 1476 3(، كالدارمي يف مسنده، كتاب احلدكد، باب رفع القلم عن ثالثة )25333
(، كابن حباف يف صحيحو، كتاب اإلؽلاف، ذكر اإلخبار عن العلة اليت 5596رقم: 265/  5ال يقع طالقو من األزكاج )الطالؽ، من 

(، كاحلاكم يف مستدركو،  كتاب البيوع ، 142، رقم: 1/355من أجلها إذا عدمت رفعت األقالـ عن الناس يف كتبة الشيء عليهم )
، 84/  6(، كالبيهقي يف سننو الكربل،  كتاب اإلقرار ، باب من ال غلوز إقراره )2363، رقم: 59/  2باب الرىن زللوب كمركوب )

(، 3/6كحسَّن إسناده النوكم يف اجملموع )«، ىذا حديث صحيح على شرط الشيخُت، كمل ؼلرجاه»(، قاؿ احلاكم: 11570رقم: 
رضي اهلل  -أىل السنن من حديث علي كعائشة كىذا احلديث قد ركاه (: »11/191كقاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية يف الفتاكل )

 «كاتفق أىل ادلعرفة على تلقيو بالقبوؿ -عنهما 
 .(3/189)( انظر: نيل األكطار 36)
 (.4/250( انظر: اجملموع )37)
 (.1/669(، مطالب أكيل النهى يف شرح غاية ادلنتهى )1/276( انظر: شرح منتهى اإلرادات )38)
(، كابن ادلنذر يف األكسط 3847، رقم:2/398كتاب الصالة، باب ىل يـؤ الغالـ كمل ػلتلم )  ( أخرجو عبدالرزاؽ يف مصنفو،39)
لغالـ مل ػلتلم (، كالبيهقي يف السنن الكبَت، مجاع أبواب كتاب اجلمعة، باب من مل ير اجلمعة ٕتزئ خلف ا4/152)
؛ ألف فيو: إبراىيم بن أيب ػلِت، قاؿ الذىيب «اؿإسناده فيو مق(: »6/173(، قاؿ احلافظ ابن رجب يف الفتح:)5858رقم:،3/319)

 «.قلت: ابن أيب ػلِت ضعيف(: »3/1155يف ادلهذب يف اختصار السنن الكبَت )
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(: 4/171( لألثـر يف سننو، كقاؿ احلافظ ابن رجب يف فتح البارم )2/24( عزاه احلافظ ابن عبد اذلادم يف تنقيح التحقيق)40)
 «.طعخٌرجو األثـر ... بإسناد منق»
(، كمن طريقو ابن ادلنذر 3501، رقم: 1/306( أخرجو ابن أيب شيبة يف مصنفو، كتاب الصالة، يف ًإمامة الغالـ قبل أف ػلتلم )41)

 «.بإسناد صحيح(: »9/83(، قاؿ احلافظ ابن حجر يف فتح البارم )4/451يف األكسط )
 (2/342(، التعليق الكبَت )1/295اخلالؼ )(، اإلشراؼ على نكت 1/58( انظر: االختيار لتعليل ادلختار )42)
(، 700، رقم:1/141( أخرجو البخارم يف صحيحو، كتاب األذاف، باب إذا طوؿ اإلماـ، ككاف للرجل حاجة، فخرج فصلى )43)

 (.465، رقم:1/340كمسلم يف صحيحو، كتاب الصالة، باب القراءة يف العشاء )
(، كابن خزؽلة يف صحيحو، کتاب الصالة، باب : ذكر 305، رقم: 1/104باب )( أخرجو الشافعي يف مسنده، كتاب الصالة، 44)

(، كالطحاكم يف شرح معاين اآلثار، کتاب الصالة، باب الرجل 1930، رقم:3/90البياف أف معاذا كاف يصلي فريضة ال تطوعا )
، 2/13ادلفًتض خلف ادلتنفل )(، كالدارقطٍت يف سننو، کتاب الصالة، باب ذكر صالة 1/409يصلي الفريضة خلف متطوع )

(، قاؿ ابن 5105، رقم:3/121(، كالبيهقي يف السنن الكربل، كتاب الصالة، باب الفريضة خلف من يصلي النافلة )1075رقم:
كىو حديث (: »2/196كقاؿ ابن حجر يف الفتح )«، ىو حديث صحيح ال ؼلتلف يف صحتو(:»24/368عبد الرب يف التمهيد )
 «.لصحيحصحيح رجالو رجاؿ ا

 (.4/250(  انظر: اجملموع )45)
 (.2/457(، االنتصار يف ادلسائل الكبار )2/342( انظر: التعليق الكبَت )46)
 (.2/342( انظر: التعليق الكبَت )47)
 (.302، رقم:5/150( أخرجو البخارم يف صحيحو، كتاب ادلغازم، بابه )48)
 (.6/176( انظر: فتح البارم البن رجب )49)
 (.1/476(، ادلمتع شرح ادلقنع )2/343تعليق الكبَت )( انظر: ال50)
 (. 3/197(، نيل األكطار )2/168(، ادلغٍت )2/343(، التعليق الكبَت )1/169( انظر: معامل السنن )51)
 (.4/248( انظر: اجملموع )52)
 (.4/63(، مرعاة ادلفاتيح )3/197(، نيل األكطار )8/23( انظر: فتح البارم البن حجر )53)
 (.6/176(، فتح البارم البن رجب )2/343(، التعليق الكبَت )1/583نظر: شرح التلقُت )( ا54)
 (.8/23( انظر: فتح البارم البن حجر )55)
 (.3/1372( انظر: إعالء السنن )56)
 (.2/185( انظر: فتح البارم البن حجر )57)
(، كأمحد 948، رقم:1/86قى اخلتاناف فقد كجب الغسل )( انظر: أخرجو ابن أيب شيبة يف مصنفو، كتاب الطهارة، من قاؿ ًإذا الت58)

(، كالطحاكم يف شرح مشكل اآلثار، باب 21096، رقم:35/21، حديث أيب ادلنذر أيب بن كعب ، )يف مسنده، مسند األنصار
، 10/122شلا تعلق بو يف إمامة الصبياف الذين مل يبلغوا يف الفرائض من الصلوات ) بياف مشكل ما ركم عن رسوؿ اهلل 

ىذا حديث (: »1/97(، قاؿ احلافظ ابن حجر يف موافقة اخلرب اخلرب )4536، رقم:5/42(، الطرباين يف ادلعجم الكبَت )3965رقم:
كىذه أسانيد كلها (: »1/188كر يف سنن الًتمذم )(، كقاؿ الشيخ أمحد شا 1/199ككذا قاؿ الزرقاين يف شرح ادلوطأ )«، حسن

 «.صحاح
 (.2/460(، االنتصار يف ادلسائل الكبار )3/1371(، إعالء السنن )5/117( انظر: شرح مشكل اآلثار )59)
 (.2/168(، ادلغٍت )10/121( انظر: شرح مشكل اآلثار )60)
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 .(4/68(، مرعاة ادلفاتيح )8/24( انظر: فتح البارم البن حجر )61)
 (.3/1372( انظر: إعالء السنن )62)
، 1/163) ا(. كاحلديث أخرجو البخارم يف صحيحو، كتاب الصالة ، باب إذا كاف الثوب ضيقن 3/198( انظر: نيل األكطار )63)

 (، كمسلم يف صحيحو، كتاب الصالة ، باب أمر النساء ادلصليات كراء الرجاؿ أف ال يرفعن رؤكسهن من السجود حىت يرفع814رقم:
 (.441، رقم:1/326الرجاؿ )

 (.3/1372( انظر: إعالء السنن )64)
 (.4/91(، بدائع الفوائد البن القيم )2/456(انظر: لوامع الدرر يف ىتك أسرار سلتصر خليل )65)
 (.4/91( انظر: بدائع الفوائد البن القيم )66)
 (.2/218( انظر: فيض البارم )67)
 (.4/68( انظر: مرعاة ادلفاتيح )68)
 (.2/344(، التعليق الكبَت )2/185(، فتح البارم البن حجر )4/167انظر: كشف ادلشكل من حديث الصحيحُت )( 69)
(. كركاية أيب داكد أخرجها يف سننو، كتاب الصالة ، باب من 1/371(، سبل السالـ )2/185( انظر: فتح البارم البن حجر )70)

 (.587، رقم:1/493أحق باإلمامة )
 (.3/198كطار )( انظر: نيل األ71)
(، 62(، مسائل اإلماـ أمحد ركاية أيب داكد )ص:21/453(، التوضيح شرح اجلامع الصحيح )1/143( انظر: بدائع الصنائع )72)

 (.6/174فتح البارم البن رجب )
 (.4/1333( انظر: شرح سنن النسائي للشنقيطي )73)
 (.6/176( انظر: فتح البارم البن رجب )74)
 (.673، رقم:1/465م يف صحيحو، كتاب ادلساجد كمواضع الصالة، باب من حق باإلمامة )( انظر: أخرجو مسل75)
 (.6/174(، فتح البارم البن رجب )4/250(، اجملموع )4/152( انظر: األكسط يف اإلمجاع كالسنن كاالختالؼ )76)
 (.2/186(، فتح البارم البن حجر )2/342( انظر: التعليق الكبَت )77)
 (.2/186(، فتح البارم البن حجر )3/135) ( انظر: احمللى78)
 (.2/186(، فتح البارم البن حجر )3/135( انظر: احمللى )79)
(، كمسلم يف صحيحو، كتاب 631، رقم:1/128( انظر: أخرجو البخارم يف صحيحو، كتاب األذاف، باب األذاف للمسافر )80)

 (.674، رقم:1/465ادلساجد كمواضع الصالة، باب من أحق باإلمامة )
 (.6/176( انظر: فتح البارم البن رجب )81)
 (.28/313( انظر: التوضيح لشرح اجلامع الصحيح )82)
  (. كأثر عائشة رضي اهلل عنها: أخرجو ابن ادلنذر يف4/18(، كفاية النبيو )4/250(، اجملموع )2/258( انظر: ْتر ادلذىب )83)

(، كالبيهقي يف السنن الكربل، مجاع أبواب صالة التطوع، 3/281)(، كابن عدم يف الكامل يف الضعفاء 4/151) كتابو األكسط
(، كيف إسناده حفص بن عمر العدين، قاؿ 4284، رقم:2/697للقرآف ) اباب من زعم أَّنا باجلماعة أفضل دلن ال يكوف حافظن 

(: 4/1885حلفاظ )كقاؿ ابن حجر يف ذخَتة ا«، قلت: حفص كاهو (: »2/927الذىيب يف ادلهذب يف اختصار السنن الكبَت)
 (.5/3732كالقلية: كعطيَّة: كاجلمع قىالىيىا: مرقة تتخذ من حلـو اجلزكر، كأكبادىا. انظر: لساف العرب )«. كحفصه ىذا غَت ثقة»

 (.1/236كاخلىٍشكينىاف: خبزة تصنع من خالص دقيق احلنطة، ك٘تأل بالسكر، كاللوز، أك الفستق، كتيقلى. انظر: ادلعجم الوسيط )
 (.2/461(، االنتصار يف ادلسائل الكبار )2/342انظر: التعليق الكبَت )( 84)
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 (.4/62( انظر: أحكاـ القرآف البن العريب )85)
 (.432، رقم:1/323( أخرجو مسلم يف صحيحو، كتاب الصالة، باب تسوية الصف كإقامتها )86)
 (.20( انظر: القوؿ التماـ يف مسائل اإلماـ )ص:87)
 (.6/204لفقهية الكويتية )( انظر: ادلوسوعة ا88)
(، البناية 1/140(، تبيُت احلقائق )1/85(، االختيار لتعليل ادلختار )1/144(، بدائع الصنائع )1/180( انظر: ادلبسوط )89)
 (.1/381(، البحر الرائق )2/344)
رح سلتصر ابن احلاجب (، التوضيح يف ش2/292(، مناىج التحصيل )1/396(، البياف كالتحصيل )1/326( انظر: التبصرة )90)
 (.2/87(، مواىب اجلليل )1/456)
(، كفاية 4/248(، اجملموع )2/165(، فتح العزيز )2/391(، البياف )258(، ْتر ادلذىب )2/327( انظر: احلاكم الكبَت )91)

 (.1/483(، مغٍت احملتاج )4/18النبيو )
(، الشرح الكبَت 2/168(، ادلغٍت )1/172لركايتُت كالوجهُت )(، ادلسائل الفقهية من كتاب ا2/338( انظر: التعليق الكبَت )92)
 (.4/388(، اإلنصاؼ )2/83(، ادلبدع )4/390)
(، البناية 1/140(، تبيُت احلقائق )1/85(، االختيار لتعليل ادلختار )1/144(، بدائع الصنائع )1/180( انظر: ادلبسوط )93)
 (.1/381(، البحر الرائق )2/344)
(، التوضيح يف شرح سلتصر ابن احلاجب 2/292(، مناىج التحصيل )1/396(، البياف كالتحصيل )1/177ادلدكنة )( انظر: 94)
 (.2/25(.شرح سلتصر خليل للخرشي )2/87(، مواىب اجلليل )1/456)
،  الشرح الكبَت (2/168(، ادلغٍت )1/172(، ادلسائل الفقهية من كتاب الركايتُت كالوجهُت )2/338( انظر: التعليق الكبَت )95)
 (.4/388(، اإلنصاؼ )2/83(، ادلبدع )4/390)
 ( انظر مسألة إمامة ادلراىق يف الفرض.96)
 (.2/282(، حاشية الطحطاكم على الدر ادلختار )1/140(، تبيُت احلقائق )1/243( انظر: الفتاكل اخلانية )97)
 (.1/381(، البحر الرائق )1/140)(، تبيُت احلقائق 1/85( انظر: االختيار لتعليل ادلختار )98)
 (.1/476(، ادلمتع شرح ادلقنع )2/83(، ادلبدع )4/390( انظر: الشرح الكبَت )99)
 (.1/476(، ادلمتع شرح ادلقنع )2/83( انظر: ادلبدع )100)
 (.1/476(، ادلمتع شرح ادلقنع )1/173( انظر: ادلسائل الفقهية من كتاب الركايتُت كالوجهُت )101)
 .(1/140(، تبيُت احلقائق )1/85ر )(، االختيار لتعليل ادلختا1/144(، بدائع الصنائع )1/180ادلبسوط )( انظر: 102)
 (.1/448(، مغٍت احملتاج )79( انظر: منهاج الطالبُت )ص: 103)
 (. 3/249(، اإلنصاؼ )3/211( انظر: الشرح الكبَت )104)
 (.2/75( انظر: بداية اجملتهد )105)
، كتاب الصياـ، باب جواز صـو النافلة بنية من النهار قبل الزكاؿ، كجواز فطر الصائم نفال من غَت ( أخرجو مسلم يف صحيحو106)

 (.1154، رقم: 2/808عذر )
 (.4/112( انظر: شرح صحيح البخارم البن بطاؿ )107)
 (.1/99( انظر: اجلوىرة النَتة )108)
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 :فهرس المصادر والمراجع
ىػ(. ٖتقيق: فؤاد عبد ادلنعم أمحد، دار ادلسلم للنشر كالتوزيع، 319بن ادلنذر النيسابورم )ت: اإلمجاع، أليب بكر زلمد بن إبراىيم .1

 ـ.2004-ىػ1425السعودية، الطبعة األكىل، 
ىػ(، تعليقات: 683االختيار لتعليل ادلختار، لعبداهلل بن زلمود بن مودكد ادلوصلي البلدحي، رلدالدين أبو الفضل احلنفي )ت: .2

 ـ.1937-ىػ1356د أبو دقيقة، مطبعة احلليب، القاىرة، الشيخ زلمو 
ىػ(، دار الكتاب اإلسالمي، بدكف طبعة 926أسٌت ادلطالب يف شرح ركض الطالب، لزكريا بن زلمد بن زكريا األنصارم، )ت: .3

 كبدكف تاريخ.
-ق1411تب العلمية، الطبعة األكىل، ىػ(، دار الك911األشباه كالنظائر، لعبد الرمحن بن أيب بكر، جالؿ الدين السيوطي )ت: .4

 ـ. 1990
ىػ(، ٖتقيق: 422اإلشراؼ على نكت مسائل اخلالؼ، للقاضي أيب زلمد عبد الوىاب بن علي بن نصر البغدادم ادلالكي )ت: .5

 ىػ. 1429أبو عبيدة مشهور بن حسن آؿ سليماف، دار ابن القيم، دار ابن عفاف، القاىرة، الطبعة األكىل، 
يب عبد اهلل زلمد بن إدريس بن العباس بن عثماف بن شافع بن عبد ادلطلب بن عبد مناؼ ادلطليب القرشي ادلكي األـ، أل .6

 ـ.1990-ىػ1410ىػ(، دار ادلعرفة، بَتكت، بدكف طبعة، 204)ت:
احلنبلي اإلنصاؼ يف معرفة الراجح من اخلالؼ، لعالء الدين أيب احلسن علي بن سليماف ادلرداكم الدمشقي الصاحلي  .7

 ىػ(، دار إحياء الًتاث العريب، بَتكت، الطبعة الثانية، بدكف تاريخ.885)ت:
ىػ(، كيف آخره: تكملة البحر الرائق 970البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لزين الدين بن إبراىيم بن زلمد بابن صليم ادلصرم )ت: .8

 ىػ(، دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة الثانية، بدكف تاريخ.1138احلنفي القادرم )ت: بعد  حملمد بن حسُت بن علي الطورم
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Imamate of the Adolescent in Islamic Jurisprudence 

 

Ahmed bin Ali Al-Hamami 

 

Abstract 

This study is entitled: “The Imamate of the Adolescent in Islamic Jurisprudence”, it aims 

to explain the rule of imamate of the “teenager” in praying, whether this prayer is 

obligatory or superfluous, and whether this imam is an adult, or not an adult, liberated in 

that subject of conflict in it, Remembering the scholars, considering their doctrinal 

doctrines, and mentioning their arguments in that transmission and mentality, then 

reaching the desired result. 

 
 
 
 


