
  

 



 أحوال المأموم مع اإلمام
  أحوال: أربعة له اإلمام مع املأموم أحوال

  ،املسابقة واملوافقة واملقارنة   ، والتأخر والتخلف  ، .واملتابعة 

  األربعة. األحوال هذه   بيان فيه احلديث فهذا

 أن جيوز ال جيوز، ال حرام هذاف أفعاله، يف اإلمام املأموم يسبق أن وفه املسابقة :احلالة األوىل

 يف وال ودالسج يف وال الركوع من الرفع يف وال الركوع يف وال اإلحرام تكبرية يف ال اإلمام يسبق

َمامُ  ُجِعَل  إِنََّم » السالم يف وال القيام يف وال السجود يف وال السجود من الرفع ِ َتمَّ  َاإلإ  ختتلفوا  فال «هِ بِ  لِيُؤإ

َ  َفِإَذا» عليه وا، َكّبَّ ُ َكُعوا  َرَكعَ  َوإَِذا َفَكّبر   العلم. أهل بإمجاع حرام فاملسابقة ،«َفارإ

 إَِذا ُدُكمإ َأحَ  ََيإَشى اَل  َأوإ  َأَحُدُكمإ  ََيإَشى َأَما» :‘ النبي لقول اإلمام يسابق أن للمأموم جيوز فال

َمامِ  َقبإَل  َرأإَسهُ  َرَفعَ  ِ ُ  جَيإَعَل  َأنإ  اإلإ ُ  جَيإَعَل  َأوإ  ِِحَار   َرأإَس  َرأإَسهُ  اّللَّ >أخرجه  «ِِحَار   ُصوَرةَ  ُصوَرَتهُ  اّللَّ

َل » أو<(191( برقم: )141/  1البخاري يف "صحيحه" ) ُ  ُُيَور >أخرجه «ِِحَار   َرأإَس  َرأإَسهُ  اّللَّ

 وهو سيستفيد ماذا املسابقة، من فائدة الو ،<(424( برقم: )22/  2مسلم يف "صحيحه" )

  اإلمام. بخروج إال الصالة من َيرج ولن اإلمام؟! يسابق

 الق وهلذا البالدة، عىل يدل وهذا اإلمام، يسابق يذهب عجلته عن تعبريا  الناس وبعض

َمامِ  َقبإَل  َرأإَسهُ  َرَفعَ  إَِذا َأَحُدُكمإ  ََيإَشى اَل  َأوإ  َأَحُدُكمإ  ََيإَشى َأَما » :‘ النبي ِ ُ  جَيإَعَل  َأنإ  اإلإ  أإَس رَ  َرأإَسهُ  اّللَّ

ُ  جَيإَعَل  َأوإ  ِِحَار     احلمر. هوو احليوانات بأبلد بهُش  « ِِحَار   ُصوَرةَ  ُصوَرَتهُ  اّللَّ

  َرُسوُل  َكانَ » القائل: هو عازب بن والّباء األماكن مجيع يف املسابقة جتوز فال
ِ
 َقاَل: إَِذا‘ اّللَّ

ُ  َسِمعَ » َنإ  اّللَّ
ِ
َرهُ  ِمنَّا َأَحد   َُيإنِ  َلإ  «َِحَِدهُ  مل   َرُسوُل  َيَقعَ  َحتَّى َظهإ

ِ
 ُسُجوًدا َنَقعُ  ُثمَّ  َساِجًدا‘ اّللَّ

َدهُ  ( برقم: 151/  1(،)191( برقم: )141/  1البخاري يف "صحيحه" )>أخرجه «َبعإ

 وهو .<(444( برقم: )45/  2( ومسلم يف "صحيحه" )211( برقم: )112/  1( ، )444)

بُِقوِن  َفالَ » :‘ القائل ُكوعِ  َتسإ ُجودِ  َوالَ  بِالرُّ ِقيَامِ  َوالَ  بِالسُّ ِف  َوالَ  بِالإ ا مسلم يف ه >أخرج«بِااِلنإِِصَ

 مسلم عند موسى أيب حديث ويف أنس، عن مسلم رواه <(421( برقم: )22/  2"صحيحه" )

 فتتساوى لكقب يرفع هو ثم فعله بعد بفعلك تأيت فأنت قبلك يركع هو يعني «بتلك فهذه» قال:

  أبدا. املسابقة جتوز الف املأموم، صالة مع اإلمام صالة

 لراجح،ا عىل جيوز ال أيضا هذا اإلمام فعل مع فعله جيعل واملوافقة املقارنة: احلالة الثانية

َ  َفِإَذا» يقول: ألنه حرام أنه والراجح مكروه، قال: العلم أهل بعض وا، َكّبَّ ُ َكُعوا  َرَكعَ  َوإَِذا َفَكّبر  ،َفارإ

ُ  َسِمعَ  َقاَل: َوإَِذا َنإ  َاّللَّ
ِ
: َِحَِدُه، مل نَا َاللَُّهمَّ  َفُقوُلوا ُد، َوَلَك  َربَّ َمإ ُجُدوا َسَجدَ  َوإَِذا َاحلإ  التي اءبالف فأتى «َفاسإ
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فقة، جتوز فال التعقيب. مع الرتتيب تفيد  ويرفع اإلمام ركوع مع ويركع اإلمام تكبري مع يكّب املوا

  الراجح. عىل جيوز ال حرام هذا اإلمام، تسليم مع ويسلم اإلمام رفع مع

 يرفع ى،أخر بأمور يتشاغل "وهو أكّب اهلل يقول:" اإلمام يتأخر، أنه التأخر: احلالة الثالثة

 السجود من اإلمام يرفع الركوع، من يرفع وهو اإلمام يسجد راكعا، يبقى وهو الركوع من اإلمام

 املتابعة هتفوت حتى الكثري التأخر ؛جيوز ال حرام الفعل هذا يرفع، ذاوه يسجد ويرجع يسجد، وهو

  واحد. ركن بقدر ولو

 ده"ِح ملن اهلل سمع اإلمام:" قال فإذا ويتأخر، "ويركع أكّب اهلل القيام:" بعد اإلمام يقول

 مرسعا اإلمام كان لو لعذر إال حرام هذا ركن، وهو موضع فاته إذن "وركع، أكّب اهلل :"هو قال

  ثة.ثال أو ركنني يف اإلمام خالفت ولو باألركان تأيت أن فلك باألركان َيل صالته يف جدا

 بركن اإلمام قهيسب ،ركن يف يوافقه ال عذر، بغري ركن يفوته أنه يعني حرام هذا الكثري فالتأخر

َ  إَِذا» التعقيب مع الرتتيب تفيد الفاء ألن أكثر، وأ ركنني أو وا، َكّبَّ ُ ،َفا َرَكعَ  َوإَِذا َفَكّبر َكُعوا  َقاَل: َوإَِذا رإ

ُ  َسِمعَ  َنإ  َاّللَّ
ِ
: َِحَِدُه، مل نَا َاللَُّهمَّ  َفُقوُلوا ُد، َوَلَك  َربَّ َمإ ُجُدوا َسَجدَ  َوإَِذا َاحلإ   «.َفاسإ

بعة  بفعله يأيت ؛املتابعة الواجب. هو بل السنة وهي املطلوبة هي وهذه املتابعة: احلالة الرا

 اإلتيان من املأموم يتمكن ول اإلمام أرسع إذا تقدم كم إال األفعال مجيع يف مبارشة اإلمام فعل بعد

 يكمل. أن فعليه واجباتال أوباألركان 

ءة املأموم يكمل لو" أكّب اهلل "مثاًل: قال اإلمام ءة يكمل أن عليه ،الفاحتة قرا  ولو احتةالف قرا

 املأموم طئيب اً أحيان قد السالم، يف - الظن يساء ال حتى للمصلني ُيصل وهذا - مثال اإلمام، رفع

 أربع نم اهللب يستعيذ أن عليه وبقي التشهد آخر يف املأموم يزل ول اإلمام ويسلم التشهد ةءقرا  يف

 اإلمام، سالم بعد يتأخر العلم طالب بعض فتجد - األربع ذهمن ه االستعاذة بوجوب القول عىل

 لو كنل بأس، فال األربع هذه من واالستعاذة التشهد إكمل هوو الواجب هذا بتحصيل تشاغل فإذا

 استكثار يف أنه بحجة الدعاء يف يطيل املصلني وبعض اإلمام سلم واآلخرة الدنيا بخري يدعو جعل

  بأس. فال واجب يشء يف كان لو لكن حرام. وهذا خطأ! هذا والدعاء، اخلري من

 األقوال يف اأم األفعال يف هو إنم املتابعة بوجوب املقصود أن احلديث هذا من يستفاد وأيضا

 الصالة يف يستطيع ال الذي أن ذلك من نستفيدو اإلمام، أقوال بعد املأموم أقوال تكون أن جيب فال

 .اإلمام قبل يقرأ  أو اإلمام مع يقرأ  أن بأس فال اإلمام قراءة بعد الفاحتة يقرأ  أن اجلهرية
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- اإلحرام ةتكبري يف موضعني: يف إال قوالاأل يف اإلمام املأموم يسبق أن يمنع ما هناك فليس 

َ  َفِإَذا» احلديث لِصيح اإلمام يسبق أن املأموم جيوز فال-قوالاأل من كانت وإن ُ  َكّبَّ   «.واَفَكّبر

 بقية وأما اإلمام، خروج قبل السالم يف الصالة من َيرج أن جيوز ال السالم، يف وهكذا

ءة األذكار  إىل ةداعي احلاجة كانت إذا سيم ال اإلمام عىل يتقدم أن للمأموم بأس فال الفاحتة وقرا

ءة بعد يقرا  أن يستطيع ال يشتكيمن  الناس فمن ذلك،  ُيصل أو ماملإل سمعالب ينشغل ؛اإلمام قرا

ءة ألن اإلمام، قبل الفاحتة يقرأ  أو اإلمام مع يقرأ  أن بأس ال فهذا ذلك، نحو أو ارتباك له  فاحتةال قرا

  فله. بذلك إال يستطيع ال كان إذا الصالة، أركان من ركن

 يف سلي األفعال يف هو إنم واملتابعة االقتداء وجوب أن الداللة ظاهر احلديث أن تقدم وكم

 أنه عىل ضاأي داللة احلديث هذا يف أن احلديث، هذا من املستنبطة املسائل العلم أهل ذكر كم الينات

 فلتنامل خلف ملفرتضوا باملسافر واملقيم باملقيم املسافر اقتداء فيجوز الينات يف املتابعة جتب ال

 املسافر لفخ املقيم فصالة أخرى. فريضة يصيل من خلف واملفرتض املفرتض خلف واملتنفل

 املقيمون وصىل هبم صىل مكة إىل جاء إذا وكان والسفر احلرض يف القوم إمام كان‘ النبي أن دليلها

َل  يا» :وقال سلم ثم قِصا  هبم فصىل مسافرا  وكان مكة يف بالناس صىل ¢ عمر وأيضا خلفه،  َأهإ

ةَ  ُّوا  َمكَّ ا َصاَلَتُكمإ  َأِِت م   َفِإنَّ ر   َقوإ (، 514، 1514،1511مالك يف "املوطأ" برقم )>أخرجه «َسفإ

(، وأبو داود 2291(، واحلاكم يف "صحيحه" برقم )1141وابن خزيمة يف "صحيحه" برقم )

  .<(1229يف "سننه" برقم )

 املسابقة واملقارنة، والتأخر، هل تبطل الصالة؟-الثة األحوال السابقةمسألة: هل يف الث

اجلواب: هناك تفصيالت كثرية ألهل العلم، وذهب مجاعة من أهل العلم أنه يلحقه 

 ، وال دليل عىل¬اإلثم وال تبطل الصالة، من الذين رجحوا هذا القول العالمة الشوكان

 بطالهنا.

َُعوَن( ُقُعوًدا َفَصلُّوا  َقاِعًدا َصىلَّ  )َوإَِذا قوله:  طَ َسقَ  مالك: بن أنس حديث يف ثبت وهذا َأمجإ

هُ  َفُجِحَش  َفَرس   َعنإ ‘ يالنَّبِ  نَا اأَليإَمنُ  ِشقُّ ِت  َنُعوُدهُ  َعَليإهِ  َفَدَخلإ اَلةُ  َفَحرَضَ  َقاِعًدا نَابِ  َفَصىلَّ  الصَّ

يإنَا اَلةَ  َقَض  َفَلمَّ  ُقُعوًدا َوَراَءهُ  َفَصلَّ َتمَّ  اإِلَمامُ  ُجِعَل  إِنََّم » َقاَل: الصَّ َ  َفِإَذا بِهِ  لِيُؤإ وا َكّبَّ ُ  َسَجدَ  إَِذاوَ  َفَكّبر

ُجُدوا َفُعوا  َرَفعَ  َوإَِذا َفاسإ ُ  َسِمعَ  َقاَل  َوإَِذا َفارإ َنإ  اّللَّ
ِ
نَا َفُقوُلوا  َِحَِدُه. مل ُد. َوَلَك  َربَّ َمإ  اِعًداقَ  َصىلَّ  َوإَِذا احلإ

َُعونَ  ُقُعوًدا َفَصلُّوا  ( ومسلم يف 142( برقم: )25/  1البخاري يف "صحيحه" )>أخرجه «َأمجإ

 .الصحيح يف وهو <(411( برقم: )12/  2"صحيحه" )
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( برقم: 19/  2أخرجه مسلم يف "صحيحه" )>حديث جابر جابر حديث يف وهكذا

( 122( برقم: )119/  1أخرجه البخاري يف "صحيحه" )>حديث عائشة وعائشة <(411)

َتَكى» <(412( برقم: )19/  2ومسلم يف "صحيحه" )   َرُسوُل  اشإ
ِ
 ِمنإ  َناس   َعَليإهِ  َفَدَخَل ‘ اّللَّ

َحابِهِ    َرُسوُل  َفَصىلَّ  َيُعوُدوَنهُ  َأصإ
ِ
ا  َجالًِسا‘ اّللَّ  ثم «لُِسوا اجإ  َأنِ  إَِليإِهمإ  َفَأَشارَ  ِقَياًما بَِصاَلتِهِ  َفَصلَّوإ

 أنه تهمو مرض يف حياته آخر يف‘ النبي أن ثبت أنه مع اإلمام، كصالة قعودا يصلوا  بأن أمرهم

 النبي منيي عنأبو بكر  صار إذن بكر أيب يسار عن وجلس فجاء بالناس يصيل بكر أبو وكان خرج

 يصيل‘ فكان كرب أيب بصالة الناس ويصيل بصالته بكر أبو ويصيل يصيل ‘النبي فجعل‘

 غري عىل ُيمل بالقعود األمر أن ففيه قياما، كانوا  أيضا الصحابةو ائمق كان بكر وأبو جالسا

 هذا أن البخاري شيخ ميديواحلُ  البخاري اختيار  هو كم نسخ قد هذا أن عىل ُيمل أو الوجوب

  .‘ اهلل رسول من األمرين آخر كان

 آخر يف بالصحابة اقتداء قياما املأمومون يصيل أن قاعدا اإلمام صىل إذا اليوم يرشع فإذن،

 هو- مأعل واهلل- األقرب لكن الوجوب، غري عىل األمر نحمل بأننا بعضهم ومجع ،‘ النبي حياة

 الفخ هذا كان لو قياما، خلفه الصحابة وصىل قاعدا صىل أنه حياته آخر يف‘ النبي فعله ما

 باجللوس. إليهم ألشار املرشوع

 


