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 3 عمدة األحكام

 لسابعالدرس ا
 (اإِلمامة بابُ  -)كتاُب الصالة 

احلمد هلل رب العاملني، وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد، وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين، وعلى من سار على دربه إىل 
 يوم الدين.

 أما بعد: 

 .اإِلمامةِ  ابب  قال املؤلف: 

 اإلمامةمسائل متعلقة بباب 

 :تعريف  اإلمامة املسألة األوىل 

 يُقال: أّم الشيء. إذا قصده. -من األّم؛ وهو القصد اإلمامة يف اللغة: 

قتضى به، سواًء كان ا اإلمامة يف الشرع:
ُ
القتضاُء به يف اخلري أو كان تُطلق ويراد هبا عدة معاٍن؛ فقد تُطلق ويُراد هبا الشخص امل

 يف الشر.

 .[41]القصص:..﴾ َوَجَعْلَناه ْم أَِئمًَّة َيْدع وَن ِإىَل النَّارِ : ﴿-تعاىل-كما قال هللا اإلمامة يف الشر:  -

 باب.: اإلمامة الُكربى، أو: اإلمامة الُصغرى؛ وهي إمامة الصالة، وهي املرادة هبذا القد ت طلق اإلمامة يف الشرع وي راد هبا

 املسألة الثانية: أيهما أفضل: اإلمامة، أم األذان؟ 

 يُقال: إن هذا حبسب حال اإلنسان: يف هذه املسألة، وأقرب األقوال أن -رمحهم هللا-اختلف الفقهاء 
 عليه صلى هللا-فإذا كان اإلنسان منشغاًل ابلعلم، والتعليم، ودعوة الناس، وإفادهتم؛ فإن اإلمامة يف حقه أفضل؛ كحال النيب  -

 ، فإنه كان إماًما لتفرغه إلفادة الناس، ورفع اجلهل عنهم، ودعوهتم إىل سبيل هللا.-وسلم
أما إذا كان اإلنسان ليس له اهتماٌم ابلعلم ودعوة الناس ونفعهم؛ فاألذان يف حقه أفضل، لألحاديث يف فضائل األذان؛ وقد مرَّ  -

 شيٌء منها يف ابب األذان.
-  
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  اإلمامةاملسألة الثالثة: شروط 

 إذا اختل منها شرط؛ مل تصح إمامة هذا الشخص.لإلمامة يف الصالة شروط، 
 :شروط اإلمامة 
 اإلسالم. الشرط األول: -

يُشرتط اإلسالم يف مجيع العبادات، فال يصح أن يكون اإلمام كافًرا، ويُتصور ذلك فيما إذا كان بدعته بدعٌة ُمكّفرة؛ فإن هذا ال 
 تصح إمامته.

 : دلَّ على ذلك
  رمحه هللا-اإلمجاع، وقد نقله ابن حزٍم-. 

 ألن الكافر صالته ال تصح لنفسه، فال تصح لغريه.التعليل: 
 : العقل.الشرط الثاين -

 فال تصح إمامة اجملنون.
 : دلَّ على ذلك

  رمحه هللا- تيميةاإلمجاع، وقد نقله ابن-. 
 ألن اجملنون ال تصح صالته لنفسه، فال تصح لغريه.التعليل: 

 ألة: هل تصح إمامة السكران؟مس 
 ج: ال تصح إمامة السكران بداللة الكتاب، واإلمجاع، والقياس.

  :[43]النساء:..﴾ ََل تَ ْقَرب وا الصَّاَلَة َوَأنْ ت ْم س َكاَرى َحَّتَّ تَ ْعَلم وا َما تَ ق ول ونَ : ﴿-عزَّ وجلَّ -قول هللا أما الكتاب. 
 ب من املساجد والصالة؛ سواًء كان إماًما أو متًمًا.: أن السكران ممنوٌع من أن يقرت وجه الدَللة

  :رمحه هللا-فقد نقله غري واحٍد؛ منهم شيخ اإلسالم ابن تيمية أما اإلمجاع-. 
 :فإنه يُقاس على اجملنون جبامع أن كليهما ال عقل هلما. أما القياس 
 : الذكورية.الشرط الثالث -

 وا؛ فالصالة فاسدة وهذا ابتفاق األئمة األربعة.ال يصح للمرأة أن تكون إماًما للرجال، فإن فعل
 : دلَّ على ذلك

 رواه البخاري.«. اْمَرَأةً  َأْمَره مْ  َولَّْوا قَ ْوم   ي  ْفِلحَ  َلنْ »قال:  -صلى هللا عليه وسلم-أن النيب  -رضي هللا عنه-حديث أيب بكر 
 رواه مسلم.«. َأوَُّل َا َوَشرَُّها آِخر َها النَِّساءِ  ص ف وفِ  َخْي  » قال: -صلى هللا عليه وسلم-أن النيب  -رضي هللا عنه-حديث أبو هريرة 
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 :وجه الدَللة
 .أن اجلماعة قد ولوا أمرهم اإلمام، فال يصح أن تكون املرأة إماًما هلم 
 د حتصل أن النصوص دلت على استحباب أتخر النساء عن صفوف الرجال، فدلَّ على عدم جواز التقدم عليهم ابإلمامة، وألنه ق

 فتنٌة ختل بصالة الرجل.
 الشرط الرابع: القدرة على القراءة. -

ال يصح إمامة األخرس ابلقادر على القراءة، وهذا ابتفاق األئمة األربعة، وألن العاجز عن القراءة ترك ركًنا من أركان الصالة؛ وهي 
 تكبرية اإلحرام، وقراءة الفاحتة، وغريها.

 ناس ابإلمامةاملسألة الرابعة: َمْن أوىل ال 

 األقرأ، ُُثَّ األفقه، ُُثَّ األقدم هجرة، ُُثَّ األقدم إسالًما، ُُثَّ األكرُب سًنا، ُُثَّ الُقرعة؛ ملا رواه مسلم عن أيب مسعودٍ أوىل الناس ابإلمامة: 
 َفَأْعَلم ه مْ  َسَواءً  اْلِقَراَءةِ  يف  َكان وا  َفِإنْ  اَللَِّ  ِلِكَتابِ  َأق َْرؤ ه مْ  اْلَقْومَ  يَ ؤ مُّ »قال:  -صلى هللا عليه وسلم-أن النيب  -رضي هللا عنه-

 «.ِسنًّا فََأْكََب ه مْ  َسَواءً  اُلِْْجَرةِ  يف  َكان وا  َفِإنْ  ِهْجَرةً  فََأْقَدم ه مْ  َسَواءً  السُّنَّةِ  يف  َكان وا  َفِإنْ  اِبلسُّنَّةِ 
 ذلك ُحسن الصوت؛ فال شك أنه كمال.املراد ابألقرأ: أي: األجود قراءًة يف األداء، وإذا مُجع إىل 

 املسألة اخلامسة: أشخاص  اخت لف يف صحة إمامتهم 
 أوًَل: إمامة الفاسق. -

 الصحيح: أن الصالة خلف الفاسق جائزة مع الكراهة؛ وهو مذهب اجلمهور.
 : دلَّ على ذلك

  َأوْ  َوْقِتَها َعنْ  الصَّاَلةَ  ي  َؤخِّر ونَ  أ َمَراء   َعَلْيكَ  تْ َكانَ   ِإَذا َأْنتَ  َكْيفَ »قال له:  -صلى هللا عليه وسلم-حديث أيب ذر أن النيب 
ِيت ونَ  : قَاَل:« َوْقِتَها َعنْ  الصَّالةَ  ُي  َها َفِإنْ  ِلَوْقِتَها الصَّالةَ  َصلِِّ » َقاَل: ََتْم ر ين؟ َفَما ق  ْلت  َا َفَصلِِّ  َمَعه مْ  َأْدرَْكت َ  «.ََنِفَلة   َلكَ  َفِإَّنَّ

  خلق احلجاج. -رضي هللا عنهما-الصحابة أهنم صلوا خلف َمْن ُعرف ابلفسق، كما صلى ابن ُعمر وألنه ثبت عن بعض 
 اثنًيا: إمامة املبتدع. -

 التفصيل.الصحيح من خالف الفقهاء يف هذه املسألة: 
ت الصالة صحأما إن كان بدعته بدعة غي م كفِّرة: ، مل تصح اخلالفة خلفهإن كانت بدعته م كفِّرة: : على مذهب اجلمهور 

 خلفه.
 اثلثًا: إمامة الصيب. -

 الصحيح: أن إمامة الصيب إذا كان يعقل؛ فإهنا صحيحة.
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 :دلَّ على ذلك
  قال: « ق  ْرآَنً  َأْكثَ ر ك مْ  َوْلي َؤ مَّك مْ »قال ألبيه:  -صلى هللا عليه وسلم-ما رواه البخاري يف حديث عمرو بن سلمة أن النيب

 .أو سبع سنني -قدموين بني أيديهم وأَن ابن ست فنظروا، فلم يكن أحًدا أكثر مين، ف
  :أن َمْن صحت صالته صحت إمامتهوألنه ما دامت صالته صحيحة يف نفسه فتصح لغريه؛ للقاعدة. 
 رابًعا: إمامة األعمى. -

األربعة، وقد  الصحيح: أهنا صحيحة، فإمامة األعمى للُمبصر صحيحة، وال يُشرتط يف اإلمام أن يكون مبصًرا؛ وهذا ابتفاق األئمة
 ُحكي اإلمجاع على ذلك.

 :دلَّ على ذلك
  على ذلك. -صلى هللا عليه وسلم-ما رواه ورد يف الصحيحني أن عتبان بن مالك كان يتم قومه وهو أعمى، وقد أقره النيب 
  على املدينة مرتني ي صلي هبم وهو  َمكتوم   أ مِّ  ابنَ  اْسَتْخَلفَ  -وسلَّم عليه هللا   صلَّى- النَّيبَّ  إنَّ » -رضي هللا عنه-وحلديث أنس

 صححه األلباين يف صحيح ُسنن أيب داود.«. أعمى
  يتم بعدما كربر وقد عمي، وكذلك قتادة. -رضي هللا عنهما-قد كان ابن عباٍس 
 املسألة السادسة: إمامة املرأة للنساء 

 اختلف الفقهاء يف ُحكم إمامة املرأة للنساء؛ هل تصح؟
 ، وقد ُحكي اإلمجاع على ذلك.مذهب اجلمهورجائزة، وهو  صحيحةٌ الصحيح: أهنا  

 :دلَّ على ذلك
  َُلا، يؤذِّن   مؤذَِّنً  َُلا وجعلَ  بَيِتها، يف َيزور ها وسلَّمَ  عَليهِ  اَللَّ   صلَّى اَللَِّ  رسول   كانَ : »-رضي هللا عنها-حديث أم ورقة بنت نوفل 

 باين يف صحيح ُسنن أيب داود.احلديث حسنه األل«. دارِها أهلَ  تؤمَّ  أن وأمَرها
ا): -رضي هللا عنها-؛ حلديث عائشة مذهب اجلمهورهذا وإذا أمت املرأة النساء، فإهنا تقوم يف وسطهن، وال تتقدم عليهن؛ و    أَّنَّ

 (.ابلقراءةِ  وَجهرتْ  وْسطهنَّ، فقامتْ  املغربِ  صالةِ  يف النساءَ  أمَّتِ 
 ( :بَ ْيننا قامتْ و  العصِر، صالةِ  يف َسلمةَ  أمُّ  أمَّْتناحديث ُحجرية بنت ُحصني قالت.) 
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 اإِلمامةِ  ابب  

 اَللَّ   ُي َوِِّلَ  َأنْ  اإِلَمامِ  قَ ْبلَ  رَْأَسه   يَ ْرَفع   الَِّذي ََيَْشى َأَما» :َقالَ  -وسلم عليه هللا صلى- النَّيبِِّ  َعنْ  -عنه هللا رضي- ه َريْ َرةَ  َأيب  َعنْ 
 «.ِِحَار ؟ ص ورَةَ  ص ورََته   َعلَ يَْ  َأوْ ، ِِحَار   رَْأسَ  رَْأَسه  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح

  َأَماقوله:  -
 اهلمزة: استفهام للتوبيخ.

 (: أي: خياف.ََيَْشى)
 اإِلَمامِ  قَ ْبلَ  رَْأَسه   يَ ْرَفع   الَِّذيقوله:  -

 .وهذا ابتفاق األئمة األربعةفيه دليٌل على حترمي مسابقة اإلمام يف أفعال الصالة، 
 س: ما ح كم صالة َمْن يسبق إمامه؟

 أنه على أقسام: ج: 
 : أن يسبقه بتكبرية اإلحرام.القسم األول -

 وهذا ال خالف أن صالته مل تنعقد.
 أن يسبقه إىل ركٍن من األركان.القسم الثاين:  -

 كأن يركع قبله، أو يرفع قبله، أو يسجد قبله عمًدا؛ فالصحيح: أن صالته ابطلة.
 أن يسبق إمامه جاهاًل أو انسًيا.القسم الثالث:  -

 الصحيح: أن صالته صحيحة، لكن جيب عليه إن انتبه أن يرجع ليأيت به بعده.
مامه، فسبق إمامه ظّن أن إمامه ركع، فركع ورفع، ُُثَّ لو أن شخًصا مأموًما ُذهل يف صالته عن إمامه، أو مل يسمع إمثال ذلك: 

و تبني له أن إمامه ال زال يف الرُكن الذي قبله، فريجع إليه؛ فهنا الواجب أن يرجع مباشرًة، وهكذا لو سجد واإلمام قائم ُُثَّ انتبه أ
 نُبه؛ فإنه جيب أن يرجع مباشرًة ليأيت ابألركان بعد إمامه.

 امه أربع حاَلت:مسألة: للمأموم مع إم 
 احلالة األوىل: حال املسابقة. -
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 : أهنا حُمّرمة؛ لداللة احلديث املذكور.احل كم
 احلالة الثانية: حال املوافقة. -

 وهي أن يوافق إمامه يف أفعال الصالة؛ فريفع ويسجد معه.
 : تصح معها الصالة مع الكراهة.احل كم

 احلالة الثالثة: حال املتابعة. -

 وم أفعال الصالة بعد إمامه مباشرًة؛ وهذه هي الُسنة.وهي أن يتدي املأم
 احلالة الرابعة: حال التأخر. -

 وهي تنقسم إىل قسمني:
 أن يتأخر بُعذر.القسم األول: 
 مثال: النسيان.

، بل يبقى مع : أييت به بعد إمامه إال يف حالة واحدة؛ وهي أن يصل اإلمام إىل املكان الذي فيه املأموم، فهنا ال أييت مبا سبقاحل كم
 إمامه، وُتصبح له ركعة ُملفقة من ركعيت إمامه؛ الركعة اليت ختلف فيها، والركعة اليت وصل إليها اإلمام وهو يف مكانه.

ُُثَّ إن هذا املأموم ُذهرل يف صالته، فاإلمام ركع ورفع وسجد، فُهنا انتبه املأموم، : شخص ُيصلي مع إمامه يف حال القيام، مثال
 فيجب عليه أن أييت مبا سبق واتبع اإلمام؛ فريكع وخيتصر على املقدار الواجب، ُُثَّ يرفع، ُُثَّ يُدرك إمامه يف السجود، إال إذا وصل

عترب الركعة املاضية فائتة وتقوم هذه مقامها، فتكون لإلمام الركعة الثانية، وهلذا املأموم اإلمام إىل الركن الذي فيه املأموم وهو القيام، فتُ 
 هي الركعة األوىل.

 أن يتأخر بدون ُعذر.القسم الثاين: 
 : الصالة ابطلة.احل كم

 ِِحَار   رَْأسَ قوله:  -
صورته ووجهه إىل صورٍة  -جلَّ وعال-ل هللا اختلف ُشراح احلديث يف معىن ذلك، فقيل: إن هذا التحويل يقُع حقيقًة أبن حيو 

 بشعة.
 .-رمحه هللا-وقيل: إنه أمٌر معنوي؛ مبعىن أن تصيبه البالدة، وقد رجح هذا بعض أهل التحقيق كابن دقيق العيد 
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َا»: َقالَ  -وسلم عليه هللا صلى- النَّيبِِّ  َعنْ  -عنه هللا رضي- ه َريْ َرةَ  َأيب  َعنْ    فَِإَذا. َعَلْيهِ  ََتَْتِلف وا َفال ،بِهِ  ِلي  ْؤَتَّ  م  اإِلَما ج ِعلَ  إَّنَّ
عَ : َقالَ  َوِإَذا. َفارَْكع وا رََكعَ  َوِإَذا، َفَكَبِّ وا َكَبََّ  َده   ِلَمنْ  اَللَّ   َسَِ  َصلَّى َوِإَذا. فَاْسج د وا َسَجدَ  َوِإَذا. احْلَْمد   َوَلكَ  رَب ََّنا: فَ ق ول وا، ِحَِ

 .«َأمْجَع ونَ  وساً ج ل   َفَصلُّوا َجاِلساً 
، َشاك   َوه وَ  بَ ْيِتهِ  يف  -وسلم عليه هللا صلى- اَللَِّ  َرس ول   َصلَّى»: َقاَلتْ  -عنها هللا رضي- َعاِئَشةَ  َحِديثِ  ِمنْ  َمْعَناه   يف  َوَما

َا َقالَ  اْنَصَرفَ  َلمَّا اْجِلس وا َأنْ : إَلْيِهمْ  َفَأَشارَ ، ِقَياماً  قَ ْوم   َورَاَءه   َوَصلَّى، َجاِلساً  َصلَّى ، َفارَْكع وا رََكعَ  َفِإَذا، ِبهِ  ِلي  ْؤَتَّ  اإِلَمام   ج ِعلَ  إَّنَّ
عَ : قَالَ  َوِإَذا، فَاْرفَ ع وا َرَفعَ  َوِإَذا َده   ِلَمنْ  اَللَّ   َسَِ  .«َأمْجَع ونَ  ج ل وساً  َفَصلُّوا َجاِلساً  َصلَّى َوِإَذا، احْلَْمد   َلكَ  رَب ََّنا: فَ ق ول وا ِحَِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح

َاقوله:  -  اإِلَمام   ج ِعلَ  إَّنَّ
 إمنا جعل هللا اإلمام إماًما.أي: 

 .-تعاىل-: على أن اإلمامة يف الصالة منصٌب شرعي، جعله هللا دلَّ ذلك
 ِبهِ  ِلي  ْؤَتَّ ه: قول -

 لُيقتدى به، و)الالم(: للتعليل، ففي هذا بياٌن حلكمة جعل اإلمام؛ وهي االقتداء به ومتابعته.أي: 
 َعَلْيهِ  ََتَْتِلف وا َفالقوله:  -

 الثة:ال ختالفوه ابخلروج عن االئتمام به؛ ففيه دليٌل على حترمي االختالف على اإلمام، ويكون ذلك بواحٍد من أموٍر ثأي: 
 مسابقته.األول:  -
 موافقته.الثاين:  -
 التأخر عنه.الثالث:  -

 َفَكَبِّ وا َكَبََّ   َفِإَذاقوله:  -
 يف هذا القول وجوب متابعة اإلمام، وضابطه: أن تقع أعمال املأموم بعد أعمال اإلمام ُمباشرًة من غري أتخر.

عَ : َقالَ  َوِإَذاقوله:  - َده   ِلَمنْ  اَللَّ   َسَِ  ِحَِ
عَ )  ينقسم إىل قسمني: -عزَّ وجلَّ -هللا مساع (: اَللَّ   َسَِ
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َقْد : ﴿-عزَّ وجلَّ -ال خيفى على مسعه شيء، ومن هذا املعىن قول هللا  -عزَّ وجلَّ -: مبعىن إدراك املسموعات؛ فاهلل القسم األول -
َع اَللَّ  قَ ْوَل الَِّذيَن َقال وا ِإنَّ اَللََّ َفِقي  َوََنْن  َأْغِنَياء   َع اَللَّ  قَ ْوَل الَِِّت ُت َاِدل َك يف َزْوِجَها، ﴿[181]آل عمران:..﴾ َسَِ  َقْد َسَِ

 .[1]اجملادلة:..﴾
ْن محده( أي: استجاب له.القسم الثاين:  -

َ
صلي: )مسع هللا مل

ُ
 مبعىن االستجابة؛ وهي املرادة هنا، فقول امل

عَ يف قوله: ) َده   ِلَمنْ  اَللَّ   َسَِ ْن أطاعه. ( هنا حمذوف تقديره:ِحَِ
َ
 استجاب هللا مل

 احْلَْمد   َوَلكَ  رَب ََّنا: فَ ق ول واقوله:  -
 يف ذلك أربع صيغ:

 ربنا ولك احلمد.الصيغة األوىل:  -
 اللُهمَّ ربنا ولك احلمد.الصيغة الثانية:  -
 ربنا لَك احلمد. الصيغة الثالثة: -
 اللُهمَّ ربنا لَك احلمد.الصيغة الرابعة:  -

 ادة بصيٍغ خمتلفة ال ميكن اجلمع بينها يف مقام؛ ألن السنة أن يتيت هبذا مرة، ُُثًّ نطبق وجوهها.الُسنة إذا جاءت يف العب
 َأمْجَع ونَ  ج ل وساً  َفَصلُّوا َجاِلساً  َصلَّى َوِإَذاقوله:  -

مام العاجز هل ُيصلي املأموم خلف هذا اإل -رمحه هللا-على أن الصالة خلف العاجز صحيحة، لكن اختلف الفقهاء : فيه دليل  
 عن القيام جالًسا، أو قائًما؟

 : التفصيل؛ الصحيح يف هذه املسألة
 فإن ابتدأ اإلمام الصالة قاعًدا؛ وجب على املأمومني أن يصلوا خلفه قعوًدا؛ للحديث الذي معنا. -
 أن يتموا خلفه قياًما. وأما إذا ابتدأ الصالة قائًما، ُُثَّ طرأ عليه علة يف أثناء الصالة فجلس، فالواجب على املأمومني -

الصالة  -رضي هللا عنه-، ابتدأ أيب بكر «أبيب بكر  والناس حني مرضه -صلى هللا عليه وسلم-صالة النيب : »دلَّ على ذلك
 وكان جالًسا، وكان الصحابة خلفه قياًما. -صلى هللا عليه وسلم-قائًما، ُُثَّ يف أثنائها تقدم النيب 

 َشاك   َوه وَ  بَ ْيِتهِ  يف  -وسلم عليه هللا صلى- اَللَِّ  َرس ول   ىَصلَّ قوله يف حديث عائشة:  -
 .-صلى هللا عليه وسلم-مريض، وذلك بسبب سقوطه من فرسه أي: 

 : على جواز الصالة مجاعًة يف البيت للُعذر.يف هذا دليل
 اْجِلس وا َأنْ : إَلْيِهمْ  َفَأَشارَ قوله:  -

 للحاجة، وأهنا ال تُبطل الصالة وإن كانت مفهومه. جواز اإلشارة يف الصالة: فيه دليل  على
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 مسائل في االئتمام 

 املسألة األوىل: ح كم اقتداء املفرتض ابملتنفل، هل تصح؟ 

ْن ُيصلي فرًضا أ أيمت مبَْن ُيصلي نفاًل.الصحيحيف هذه املسألة، و -رمحه هللا-اختلف الفقهاء 
َ
 : اجلواز؛ فيجوز مل

اس يف رمضان إذا أراد أن ُيصلي صالة العشاء، ووجد الناس يصلون الرتاويح؛ فيدخل معهم، فُهم ما يفعله بعض النمثال ذلك: 
 يصلون نفاًل، وهو يصلي فرًضا.

 وهكذا لو أن إنسااًن ُيصلي راتبة الصالة، فجاء َمْن ُيصلي معه ويريد الفريضة؛ فالصحيح: أنه جائز.
آلخره، ُُثَّ يرجع  -صلى هللا عليه وسلم-أن معاًذا كان يصلي مع النيب  : ما ورد يف الصحيحني من حديث جابر،دلَّ على ذلك

 إىل قومه فُيصلي هبم تلك الصالة.
 املسألة الثانية: ح كم اقتداء امل تنفل ابملفرتض، هل يصح؟ 

 الصحيح: أنه جيوز.
ت َما ِإَذا: »-صلى هللا عليه وسلم-: قول النيب الدليل على ذلك ت َما ث َّ  ارَِحاِلك مَ  يف  َصلَّي ْ َا َمَعه ْم، َفَصلَِّيا مَجَاَعة   َمْسِجدَ  َأتَ ي ْ  فَِإَّنَّ

 «.ََنِفَلة   َلك مْ 
 على يَتصدَّق رجل   أَل: فقال َوْحَده ي صلِّي رجاًل  رأى -وسلَّم عليه هللا   صلَّى- النيبَّ  أنَّ » -رضي هللا عنه-وحلديث أيب سعيد 

 «.معه في صلِّي هذا،
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َثيِن : َقالَ  - عنه هللا رضي - اأَلْنَصاِريِِّ  اخلِْْطِميِِّ  َيزِيدَ  ْبنِ  اَللَِّ  َعْبدِ  َعنْ  - اَللَِّ  َرس ول   َكانَ » :َقالَ  -َكذ وب    َغْي   َوه وَ - اْلََبَاء   َحدَّ

عَ : َقالَ  إَذا -وسلم عليه هللا صلى َده   ِلَمنْ  اَللَّ   َسَِ  -وسلم عليه هللا صلى- اَللَِّ  َرس ول   يَ َقعَ  َحَّتَّ  َظْهَره   ِمنَّا َأَحد   َُيْنِ  لَْ : ِحَِ
 .«بَ ْعَده   س ج وًدا نَ َقع   ث َّ ، َساِجًدا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح

 ة.يف هذا احلديث بياٌن عملٌي لكيفية متابعة اإلمام يف الصال
 َكذ وب    َغْي   َوه وَ قوله:  -

 اختُلف يف قائل هذه العبارة:
 .-رضي هللا عنه-قيل: إن القائل هو أبو إسحاقي السبيعي وقاهلا يف عبد هللا بن زيد اخلطمي  -
 .-رضي هللا عنه-وقيل: القائل: عبد هللا بن يزيد، قاهلا يف الرباء بن عازب  -

راد التزكية، وذلك ألن الصحابة عدول وال حيتاجون للتزكية مبثل هذا.أتكيد ثبوت ااملر اد يف هذه العبارة: 
ُ
 خلرب، وليس امل

(، مل يُرد بذلك وهو الصادق املصدوق -صلى هللا عليه وسلم-حدثنا رسول هللا : )-رضي هللا عنه-نظري هذا: قول ابن مسعوٍد 
 التزكية وإمنا أراد ثبوت اخلرب.

 َظْهَره   اِمنَّ  َأَحد   َُيْنِ  لَْ قوله:  -
 مل يثنر ظهره للسجود.أي: 

 َساِجًدا -وسلم عليه هللا صلى- اَللَِّ  َرس ول   يَ َقعَ  َحَّتَّ قوله:  -
واملتابعة له يف  -صلى هللا عليه وسلم-حىت يصل إىل األرض، ويف هذا بياٌن ملا كان عليه الصحابة من االقتداء برسول هللا أي: 

 صالته.
 لمأموم أال ينتقل من الركن حىت يصل إمامه إىل الذي يليه.: أن املشروع لفيه دليل  على
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 األسئلة

 : ما ح كم إمامة الذي َل ُيسن القراءة؟1س
 الذي ال حُيسن القراءة ينقسم إىل قسمني:

 َمْن ال حُيسن قراءة الفاحتة.القسم األول:  -

فهذا ه تشديد، أو إبدال حرف مكان حرف، فُهنا ننظر: إذا كان عدم إحسانه يُفضي إىل حلٍن جلي، أو عدم تشديد ما حق
(، ويريدون ابألُمي: وَل تصح إمامة األمي إَل مبثلهيف زاد املستقنع: ) -رمحه هللا-إمامته ال تصح إال ملثله؛ وهلذا قال احلجاوي 

 الذي ال حُيسن قراءة الفاحتة.
 ال حُيسن قراءة غري الفاحتة.َمْن القسم الثاين:  -

 ممن حُيسن القراءة أوىل، لكن من حيث الصحة تصح صالته. تصح إمامته، مع أن غري
 : هل يتساوى يف اإلمامة خات القرآن وقليل احلفظ امل تقن؟2س

العربة يف ذلك بتجويد القراءة، وال شك أهنم إذا استووا يف جتويد القراءة كلهم متقٌن يف األداء، وأحدهم أكثر حفظًا، فال شك أنه 
( فهذا يُدل على أن احملفوظ قال: فنظروا، فلم يكن أحًدا أكثر مين« ق  ْرآَنً  َأْكثَ ر ك مْ  َوْلي َؤ مَّك مْ »مة )يُقدم؛ حلديث عمرو بن سل

 ُمعترب.
لكن لو كان أحدهم أكثر حفظًا وحيفظ عشرين جزًء، والثاين مخسة أجزاء، لكن الذي حيفظ اخلمسة قراءته جمودة وُمتقنة، فهو أوىل 

 يف اإلتقان، فيُنظر ألكثرهم حفظًا. ابإلمامة، لكن لو اشرتكوا
 : إذا ل يتبني أن اإلمام َل ُيسن قراءة الفاحتة إَل أثناء الصالة خلفه، فهل ي عيد املأموم الصالة منفرًدا؟3س

وال يقتدي هبذا إذا تبني له أثناء الصالة أنه ال حُيسن الفاحتة فإنه يقطع صالته؛ ألن اإلًمام به ال يصح، ومُيكن أن يُتم صالته منفرًدا 
 اإلمام وهذا إذا كان اخلطأ جلي، لكن إذا كان اخلطأ غري جلي وال حييل املعىن؛ فهذا يصح الصالة خلفه ويصح االئتمام به.

 سبحانك اللَهم وحبمدك، أشهد أن َل إله إَل أنت، نستغفرك ونتوب إليك
 
 

 2018\11\13ه  املوافق  1440 ربيع األول 6 ت إلقاؤه يوم الثالاثء
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