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واِلمأموم اِلردا  عن قيءم اإلمءم قلب ي   َّءتفءق اِلعلمء  أن   ِلبَّاء تذكير األ
 في صالة االستسقء عن جلوس 

 

العالمين، والصالة والسالم على رسوله دمحم األمين،  الحمد هلل رب   
 .وعلى آله وأصحابه والتابعين

كره وش   ــهء اِلكرام األمجءد وَّعد أي   كره قواكم هللا وأعءنكم على ذب
 :ــوح سن عَّءدته 

 :ر عنختص  فهذا جزء م  

ن ي رى مشروعيته، وأنَّ اإلمام ي  ب الر   قل  " فعله داء في االستسقاء عند م 
 ."فعله وهو جالسوهو قائم، والمأموم ي  

ر، وزيادة العلم، إنَّه األج  و ب ه فعي ولكم النَّ ل   ــعزَّ وجلَّ  ــوأسأل هللا  
 .سميع مجيب

ن وقفت على  ن اِلفقهء  كالمه ودونكم ــ سدادكم هللا ــ أسمء  م  في مب
 :مع مصدره ،عدم اِلخالف في هذه اِلمسأِلة

في كتءَّيه ــ رحمه هللا  ــقءل اِلحءفظ اَّن عَّد اِلَّ ر ب اِلمءِلكي  :الً أوا 
 (:971/ 97" )اِلتمهيد"و ( 931/ 7" )االستذكءر"

ل رد» ل الناس وه م اء  وال أعلم خالفًا أنَّ اإلمام ي حو   ه وهو قائم، وي حو  
 اهـ.«جلوس

إكمءل "في كتءَّه  رحمه هللا ــ قءل اِلقءضي عيءض اِلمءِلكي ــ :ثءنيًء
 (:391/ 3" )لم َّفوائد مسلمع  اِلم  

ة»  : فقال مالك مرَّ

ل الناس وه م جلوس، ثم إذا فر  " ل رداءه، وي حو   غ استقبل القبلة قائما فحوَّ
 "...ويدعو الناس وهم جلوس ائًما،يدعو كما هو ق

 اهـ.«ل الناس وه م جلوسحو   وال خالف في تحويل اإلمام وهو قائم، وي  
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َّداية "شد اِلمءِلكي ــ رحمه هللا ــ في كتءَّه قءل اِلفقيه اَّن ر   :ثءِلثًء
 (:103/ 9" )دقتصب جتهد ونهءية اِلم  اِلم  

ل الناس أرديتهم  ه قائًما،ل اإلمام رداء  إنَّه إذا حوَّ : هم يقولوكل  » حوَّ
 اهـ.«جلوًسا

نتقى اِلم  "ءجي اِلمءِلكي ــ رحمه هللا ــ في كتءَّه قءل اِلفقيه اِلَّ   :راَّعًء
 (:717/ 9" )شرح اِلموطأ

ل الناس أرديتهم قياًما»  اهـ.«وال نعلم أحًدا قال ي حو  

ل اِلفقيه أَّو اِلعَّءس اِلق رطَّي اِلمءِلكي ــ رحمه هللا ــ في قء :خءمًسء
 :(170/ 2) "ن تلخيص كتءب مسلمشمء أشكل مم ِل  فهب اِلم  "كتءَّه 

ن يقول وال خالف في تحويل اإلمام وهو قائم، وتحويل الناس عند م  »
 اهـ.«م جلوسه وه  ب  

ءر في كتءَّه اَّن اِلعطا ين عال  اِلد ب  ءن اِلشءفعيءنقءل اِلفقيه :ءسً سءد
ن في لق ب اَّن اِلم  ين راج اِلد ب سب ، و(779/ 9) "مدةة في شرح اِلع  دا اِلع  "

هللا  مءــ رحمه (32 -329/ 7" )مدة األحكءماإلعالم َّفوائد ع  "كتءَّه 
 :ــ

وال خالف في تحويل اإلمام وهو قائم، والذين قالوا بتحويل الناس »
 .فعلونه وه م جلوسي  : قالوا

دعو وهو على أنَّ اإلمام ي  : "ر الب ويطيختص  م  "وكذلك نصَّ الشافعي في 
 اهـ.«قومون بل يكونون جلوًساقائم، وأنَّ الناس ال ي  

 :مهم تنَّيه

اد ب ه الخالف رعدم الخالف المنقول في هذه المسألة ليس الم  تفاق واال
 .بين جميع العلماء

ن ي  الخالف بل  م جماهير ه، وه  ب المأموم رداء  رى مشروعية قل  بين م 
 .أهل العلم
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 :ثالثة على ذِلك أمور د ل  ت  و

ل ن ال ي رى تقليب  :األوا ن نقل عدم الخالف ذ كره قبل أو بعد قول م  أنَّ م 
 .ردائهالمأموم ل  

هللا  ماــ رحمهن لق   ار وابن الم  ابن العط   الشافعيين قول الفقيهين :اِلثءني
 :ــ

 اهـ.«يفعلونه وه م جلوس": والذين قالوا بتحويل الناس قالوا»

 :ــ رحمه هللا ــ وقول الفقيه أبو العباس الق رطبي المالكي

ن يقول » وال خالف في تحويل اإلمام وهو قائم، وتحويل الناس عند م 
 اهـ.«ب ه وه م جلوس

داء ال لإلمام، وال ال ي رى تقليب الر   ــ رحمه هللا ــ أنَّ أبا حنيفة  :اِلثءِلث
 .ي رى أنَّ االستسقاء ال صالة لهوالمأموم، 

 

 :وكتَّه

 .اِلجنيدَّن عَّد اِلرحمن عَّد اِلقءدر َّن دمحم 

 


