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 .  أجمعين وصحبه آله وعلى ، محمد نبينا على وسلم اهللا وصلى ، العالمين رب هللا الحمد

  .  مأمومٍ على قراءةَ وال:  تعالى اهللا رحمه المؤلف قال����
 الفاتحة قراءة أن عرفنا ؟ ال أو المأموم على واجبة الفاتحة قراءة هل:  وهي ، قبل من تقدمت المسألة هذه
 الراجح هذا ، أحد كل على ، والمأموم اإلمام على ، والنفل الفرض في ، والسرية الجهرية الصالة في ركن
 ، وعبادة ، عباس وابن،  عمر:  مثل ، الصحابة من مجموعة عن منقول هذا أن وعرفنا ، العلم أهل أقوال من

 ، ثور أبي رأي وهو ، رواية في الحنابلة وعند ، الشافعية عند الصحيح وهو ، صحيحة بأسانيد سعيد وأبي
 اهللا رحمه عثيمين ابن شيخنا اختيار وهو ، والصنعاني الشوكاني المتأخرين من واختاره ، اهللا رحمه والبخاري

 وابن علي القول هذا إلى وذهب ، عنه اإلمام بقراءة يكتفي بل ، عليه قراءة ال المأموم أن اعندن والمذهب ،
 عيينة وابن ، والثوري وحذيفة ، عمر وابن وجابر ، وعقبة وزيد ، سعيد وأبي مسعود ابن رأي وهو ، عباس
 والمالكية الحنفية ندع المذهب وهو ، سيرين وابن وإبراهيم واألسود جبير ابن رأي وهو ، والزهري وعطاء

 .  والحنابلة

 :  األدلة

�ن�
ن[ قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، عنه اهللا رضي جابر عن : األول الدليل����מ��
 �������א!���

 اإلمام الحديث هذا وضعف ، موصوال صحته يرى بضعهم ، مرسل حديث وهو،  أحمد اإلمام أخرجه ]#�א!"
 األئمة من ومجموعة ، الحفاظ عند ضعيف أنه وذكر ، اهللا رحمه حجر ابن فظالحا عليه وتكلم ، البخاري

 به وقال ، والسنة القرآن ظاهر عضده قد المرسل وهذا" اإلسالم شيخ عنه قال ، به وعملوا الحديث بهذا أخذوا
 كثيرة طرق له يثالحد وهذا ،" األربعة األئمة باتفاق به يحتج ومثله ، والتابعين الصحابة من العلم أهل جماهير

 .  حسنه اهللا رحمه واأللباني ، الصحابة من جمع عن

 كانوا أنهم ، األربعة الخلفاء منهم ، وسلم عليه اهللا صلى النبي أصحاب من عشرة عن ثبت قد أنه :الثاني الدليل
 يمنعون واكان كلهم ، بدريا سبعين أدركت:  الشعبي وقال ، إجماعا حكي بل ، اإلمام خلف القراءة عن ينهون

 أمر فقد ، بالقراءة عنه مشغولين المأمومون كان وإذا ": اهللا رحمه اإلسالم شيخ وقال ، اإلمام خلف القراءة من
 . "الشريعة عنه تنزه سفه وهو ، لقراءته يستمعون ال قوم على يقرأ أن

 ، الكثيرة الذيول ذات  المسائل من مسألة وهي ، وكبير شائك خالف المسألة هذه في اهللا رحمهم األئمة وخالف
 ، الدين وأئمة ، بعدهم ومن والتابعين الصحابة من ، والمتأخرين المتقدمين العلماء بين جدا الكبير واالختالف
 الصامت بن عبادة بحديث أخذ فمن ، كثير كبير فيها والخالف ، الحاضر العصر حتى ، المذاهب وأصحاب

��&�����%��מ�
ن[ قال سلمو عليه اهللا صلى النبي أن ، عنه اهللا رضي'(�)��� واألحاديث ]���+*"��*�א�
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 رحمه المؤلف لكن ، أيضا وجه فله أثبتوها التي وأحاديثهم ، األئمة هؤالء برأي أخذ ومن ، وجه فله األخرى
 .  عنه يتحمل اإلمام وأن ، عليه قراءة ال المأموم أن يرون وهم ، الحنابلة مذهب على يجري ، اهللا

 .  وسكوته إمامه إسرارِ في ويستَحب:  قال����

 فهي ، تجب وال الفاتحة يقرأ أن ألنه يستحب فإنه ، فيها اإلمام يسر التي السرية الصلوات في) : إسراره في(
 إمام له كان من ألن ؛ ذهبالم هذا ، السرية الصالة في وال الجهرية الصالة في ال المأموم على واجبة ليست

 القراءة عنه يتحمل اإلمام فإن الجهرية الصالة في كانت إن:  التفصيل يرى اإلسالم وشيخ ، قراءة له فقراءته
 .  الفاتحة يقرأ أن المأموم على يجب فإنه السرية في وأما ،

 :  نوعين على اإلمام سكتات) : سكوته وفي(

 .  اضطرارية سكتات -أ

 ) .  اختيارية( اضطرارية غير سكتات -ب

 عندنا المذهب ؟ ال أو فيها المأموم يقرأ هل ، التنفس عند تكون التي السكتات فهي االضطرارية السكتات أما
 .  يقرأ اإلمام كون حال القراءة عن ينهى إنما والمأموم ، قارئا حينها يعد ال اإلمام ألن ؛ فيها يقرأ المأموم أن

 بل ، سكوتا يسمى ال ألنه ؛ االضطراري السكوت في يقرأ ال المأموم أن إلى:  هللا رحمه اإلسالم شيخ وذهب
 .  المسألة هذه في األصحاب خالف قد اإلسالم شيخ فيكون ، التنفس ألخذ وقفة مجرد هو

 وقبل التكبير بعد ، بدئها في سكتة:  سكتتان الصالة وفي ، اإلمام بسكتات يسمى ما وهو:  االختياري السكوت
 .  السورة قراءة وبين الفاتحة بين وسكتة ، قراءةال

 اهللا رسول كان:"  قال أنه عنه اهللا رضي هريرة أبي حديث في كما ، السنة عليها دلت فقد:  األولى السكتة أما
،  وأمي أنت بأبي:  اهللا رسول يا فقلت،  يقرأ أن قبل هنية سكت الصالة في كبر إذا وسلم عليه اهللا صلى
 .  الصحيحين في ثابتة سكتة فهذه ، عليه متفق " الخ..  ؟ تقول ما والقراءة التكبير بين سكوتك أرأيت

 :  قولين على فيها العلماء اختلف فقد:  الثانية السكتة أما

 .  والحنابلة الشافعية إليه ذهب ، مسنونة سكتة وهي ، الفاتحة قراءة بقدر سكتةً الفاتحة بعد أن:  األول القول

 غير قراءة من فرغ إذا وسكتة كبر إذا سكتة سكتتين سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول عن حفظ نهأ:  األدلة
  الضالين وال عليهم المغضوب

 إذا سكتة ، سكتتين ، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن حفظ أنه"  ، عنه اهللا رضي جندب بن سمرة عن -


	�ُ    ���������َ�َ�َ�َ{{{{ قراءة من فرغ إذا وسكتة ، كبر�ُ�	
�ُ�	
�ُ�	
�ِ�ِ�ِ�ِ الحديث وهذا ، النسائي إال الخمسة أخرجه"  }}}}��������������������������������    ������������    �����������ِ���ِ���ِ���ِ��������    �

 الشيخ المتأخرين ومن ، المتأخرين ومن المتقدمين من طائفة ضعفه ، ضعيف حديث لكنه ، حجة لكان ثبت لو
 .  سكتة الموطن هذا في وسلم عليه اهللا صلى النبي عن يثبت لم ولهذا ؛ عليه اهللا رحمة األلباني
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 وأما ، استماع وإما دعاء وإما ذكر وإما قراءة إما فالصالة ، مجرد سكوت فيها ليس الصالة أن المعلوم ومن
 .  أبدا فيها يوجد فال المجرد السكوت

 اختيار وهي ، رواية في والحنابلة والمالكية الحنفية إليه وذهب ، سكوت الفاتحة بعد ليس أنه:  الثاني القول
 .  العلم أهل محققي من وطائفة ، اهللا رحمه تيمية ابن اإلسالم شيخ

 :  األدلة

 صفة نقلوا والذين ، الفاتحة بعد يسكت كان أنه ، وسلم عليه اهللا صلى النبي عن يثبت لم فإنه ، الدليل عدم -
 بعد يسكت كان أنه نقل والذي ، يسكتها كان أنه ينقلوا لم ، الدقيق النقل ، وسلم عليه اهللا صلى النبي صالة

 يسكت وسلم عليه اهللا صلى كانت ولو ، القراءة وقبل الفاتحة بعد يسكت كان أنه ينقل لم ، القراءة وقبل تكبيرال
 ستثير الفاتحة بعد السكتة فكذلك ، االستفهام لديه أثارت قد األولى السكتة كانت إذا ألنه ؛ هريرة أبو لنقلها ،

 .  يسكت يكن لم ، وسلم عليه اهللا صلى أنه على دل ، عنها يسأل لم لما لكن ، نفسه السؤال

 :  الراجح

 .  تثبت لم ألنها ؛ الفاتحة بعد سكتة هناك ليس وأنه ، الثاني القول هو

 واإلمام ، المؤلف قال كما المأموم سيقرأ طبعا ؟ المأموم يعمل ماذا ، سكت اإلمام إن فرضنا لو:  قائل قال فإن
 أن تريد التي اآليات اقرأ بل ، مجردا سكوتا تسكت ال:  له يقال ، فسكت الفاتحة قراءة وجوب يرى كان إذا

 القول على هذا ، بالطويلة ليست ، لطيفة سكتة وهي ، يراجعها أو ، اآليات تلك فيكرر ، الفاتحة بعد تقرأها
 .  الفاتحة بعد قراءتها يريد التي السورة يقرأ فإنه ، الراجح بالقول قلنا إذا وأما ، سكتة هناك بأن

 .  لطَرشٍ ال لبعد يسمعه لم وإذا:  اهللا رحمه قال ثم����

 مزعجة أصوات بجوارهم أو ، مكبرات ثمة وليس ، عنه لبعده اإلمام قراءة يسمع يكن لم إذا كذلك المأموم يقرأ
 ، اإلمام قراءة يسمع أن معه عيستطي ال ، جدا مزعج والصوت ، طريق بجانب أو ، سوق في يكونوا كأن ،

 انقطع لو مثلما ، يقرأ أن له استحب اإلمام قراءة يسمع ال كان فإذا ، إلمامه يستمع بأنه مأمور ألنه ؛ فيقرأ
 .  أخرى مرة الصوت يعود حتى سورة ويقرأ الفاتحة يقرأ بل ، واجما صامتا يبقى ال فالمأموم ، الميكروفون

 فسيرفع قرأ إذا ألنه ؛ اإلمام سماع عدم حال في يقرأ ال طرش به فالذي ، ممالص أدنى الطرش) : لطرش ال(
 حوله من فيزعج ، صوته يرفع فإنه منهم الواحد قرأ إذا واألطرش األصم ألن ؛ غيره على وسيشوش ، صوته

 . 

 يستحب إنهف ، والطرش الصمم غير ، األسباب من سبب ألي اإلمام قراءة يسمع ال المأموم كان إذا:  الخالصة
 .  يقرأ أن الحال هذه في له

 .  إمامه فيه يجهر فيما ويستعيذُ ويستَفْتح:  قال����
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 ، للقراءة بالنسبة هذا ، يقرأ اإلمام كان إذا يقرأ ال المأموم وأن ، للمأموم قراءة اإلمام قراءة أن عرفنا نحن
 .  عنه ينوب ال:  قالوا ؟ واالستعاذة االستفتاح في أمومالم عن اإلمام ينوب وهل

 :  تفسيره في طرق ثالث هذا في لألصحاب" هإمام فيه يجهر فيما ويستعيذ ويستفتح" قوله

 ابن إليها ذهب الطريقة وهذه ، ويستفتح يستعيذ أن للمأموم يستحب فإنه ، يسر اإلمام كان إذا:  المراد أن -أ
 في واحدة رواية أنها ورأيا ،" الكبير الشرح" صاحب ، قدامة ابن أخيه وابن ،" المغني" صاحب ، قدامة

 .  المذهب

 وأن يستفتح أن الحال هذه في له يجوز فإنه ، يجهر واإلمام القراءة يسمع المأموم كان إذا:  المراد أن -ب
 شيخ ذلك نقل كما ، إلسالما شيخ جد تيمية بن المجد واختارها ، القاضي إليها ذهب الطريقة وهذه ، يستعيذ
 ألن ؛ إمامه جهر حال في ويستفتح يستعيذ أنه أحمد اإلمام أصحاب عند المعروف إن:   الشيخ وقال ، اإلسالم
 ، مقامه اإلمام يقوم فال ، واالستعاذة االستفتاح أما ، له مستمعا كونه حال القراءة في المأموم مقام يقوم اإلمام
  .  يجهر اإلمام كان لو حتى فيقرأ

 ابن المصنف طريقة وهذه ، األمرين كال في ، يسر وما إمامه فيه يجهر فيما ويستعيذ يستفتح:  المراد أن -ج
 " . اإلنصاف" صاحب صوبها التي وهي" المقنع" في قدامة

 :  األصحاب عند روايتان فيها المسألة وهذه

 ، القراءة عنه يتحمل اإلمام  ألن ؛ يجهر ماإلما كان لو حتى ، ويستعيذ يستفتح أن له يستحب أنه:  رواية
 .  ذلك عن منهيا فليس ويستفتح يستعيذ كونه أما ، يقرأ اإلمام كون حال يقرأ أن عن منهي والمأموم

�َ�{{{{ قال وتعالى تبارك اهللا ألن ؛ له وسماعه إمامه جهر حال ويستعيذ يستفتح أن له يكره أنه:  وروايةِ����َ�ِ����َ�ِ����َ�ِ���    
 يقرأ أن أراد إذا لكن، ] فأنصتوا قرأ وإذا[ وسلم عليه اهللا صلى النبي وقول }}}}��0َ/.�,ُ��0��َْ/.�,ُ��0��َْ/.�,ُ��0��َْ/.�,ُ��ْ    �َ-#�َ-#�َ-#�َ-#    ,َ+�*#��ْ,َ+�*#��ْ,َ+�*#��ْ,َ+�*#��ْ(َ�)�(َ�)�(َ�)�(َ�)�    ��ْ&ُ!�%$#��ْ&ُ!�%$#��ْ&ُ!�%$#��ْ&ُ!�%$#    "ُ!ِ ��"ُ!ِ ��"ُ!ِ ��"ُ!ِ ��

 .  اهللا رحمه شيخنا واختاره ، اهللا رحمه تيمية ابن اإلسالم شيخ القول هذا واختار،  وقرأ تعوذ الفاتحة

 .  بعده به ليأتي يرفَع أن فعليه إمامه قبَل جدس أو ركَع ومن:  قال����

 .  مختصر ألنه ؛ الشيخ كالم من آخذ وأنا ، السبق في مسائل هذه

 ركَع ومن" قال اهللا رحمه فالمؤلف ركن إلى سبقا كان فإن ، ركن إلى سبقا أو بركن سبقا يكون أن إما السبق
 لعذر يكون أن إما للركن والسبق ،" بطَلَتْ عمدا يفعْل لم فإن بعده به ليأتي يرفَع أن فعليه إمامه قبَل سجد أو

 اإلمام مع ويستمر يرجع ثم ، أخرى مرة يعود بأن يؤمر فإنه لعذر كان فإن ، عذر لغير أو ، والنسيان كالجهل
 . 

 .  معه واستمر مكإما إلى ارجِع:  له فنقول ، الركن هذا إلى وسبق ، اإلمام قبل سجد رجل:  مثال

:  عندنا فالمذهب الركن إلى اإلمام وسبق تعمد فإن ، صحيحة فصالته ، ناسيا أو جاهال وكان ، يفعل لم فإن
 . صحيحة صالته فإن رجع وإن ، صالته بطلت يرجع لم إن أنه
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 امدع عالم وهو يرجع لم فإن ، يرجع أن بشرط صحيحة صالته أن المذهب ، اإلمام قبل سجد رجل:  مثال
 .  صالته بطلت

 وألن ؛ وسلم عليه اهللا صلى رسوله وأمر اهللا أمر عليه فليس ؛ كالعدم هذا فعله ألن ؟ يعود بأن يؤمر لماذا
�وع��	)�و�-�,[ يقول وسلم عليه اهللا صلى النبي����מ�و,�)��	0ود�و,�)�����و,�)���1ود�و,�)

�[ يقول وسلم عليه اهللا صلى النبي وألن ، اهللا رحمه مسلم اإلمام عند كما ])�,�+�א2
������א�ذ���%�3�4

��מ�#)ل��%	
���+و�"�+و����א�����&ول�%ن�א7
��؟��%س��%	��א�����10ل�%و�،�&
 التقدم عن منهي فهو]�&
 . اإلمام يدي بين

 قال وقد ، اهللا رحمه أحمد اإلمام عن ، باطلة صالته فإن الركن إلى سبق إن أنه:  المذهب في الثانية والرواية
" العقاب عليه يخش ولم الثواب له لرجي صالة له كان لو ، صالة اإلمام سبق لمن ليس" الصالة في رسالته في

 حمار صورة صورته يحول قد اهللا ألن ، بلى ؟ العقاب عليه يخشى أال اإلمام رأس قبل رأسه يرفع الذي وهذا
 .  حمار رأس رأسه يجعل أو ،

 ، اإلمام قبل سجد كأن ، متعمدا ركن إلى سبق فإن ، ركن إلى أو ، بركن يكون نأ إما السبق:  أسهل بعبارة
 سبق إن أنه:  الثانية والرواية ، المذهب من الصحيح هذا ، تبطل وال ، صحيحة صالته فإن رجع إن:  قيل

 ، صحيحة تهفصال ناسيا أو جاهال اإلمام سبق فإن ، يرجع لم أم رجع سواء ، باطلة صالته فإن متعمدا اإلمام
 .  ركن إلى بالسبق يتعلق ما هذا ، أيضا صحيحة فصالته ، ناسيا أو جاهال كان إن:  فيقال يرجع لم فإن

 فصالته عامدا إمامه قبل سجد أو ركع إذا أنه المسالة هذه في الثاني القول:  فقال اهللا رحمه الشيخ لخصه وقد
 المحظور فعل( أن والقاعدة ، الصالة في محظورا فعل ألنه ؛ ال أم اإلمام بعد به فأتى رجع سواء ، باطلة
 رحمه حنبل بن أحمد اإلمام كالم يقتضيه الذي وهو ، الصحيح القول هو وهذا) بطالنها يوجب العبادة في عمدا
 وخالصة:  قال ، صالته بطلت عامدا عالما إمامه قبل ورفع ركع وإن - تقدم وقد - الصالة رسالة في ، اهللا

 :  أقسام فهو به الصالة بطالن حيث من أما ، حرام أقسامه جميع في أنه:  إمامه المأموم بقس في الكالم

 المأموم صالة تنعقد فال ، معه أو إمامه قبل لإلحرام يكبر بأن ، اإلحرام تكبيرة إلى السبق يكون أن:  األول
 .  الةالص إعادة فعليه يفعل لم فإن ، إمامه تكبيرة بعد يكبر أن فيلزمه ، حينئذ

 قد وهذه ، صالته تنعقد لم إمامه مع كبر ولو ، صالته تنعقد لم اإلمام قبل اإلحرام تكبيرة المأموم كبر لو
 فإن ، نبهه أحد حوله كان فإن ، ويستمر ، بعده اإلمام يكبر ثم ، اإلمام قبل فيكبر المصلي يسهو أحيانا ، تحدث

 .  الصالة يعيد أن فعليه يتنبه لم

 بذلك ليأتي يرجع أن فيلزمه ، قبله يسجد أو إمامه قبل يركع أن مثل:  قال ، الركن إلى السبق يكون أن:  الثاني
 .  صحيحة فصالته ناسيا أو جاهال كان وإن ، صالته بطلت ذاكرا عالما يفعل لم فإن ، إمامه بعد
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 ذاكرا عالما كان فإن ، إمامه يركع أن قبل ويرفع يركع أن:  مثل ، الركوع بركن السبق يكون أن:  الثالث
 .  إمامه بعد بذلك يأتي أن إال ، فقط الركعة بطلت ناسيا أو جاهال كان وإن ، صالته بطلت

 يرجع أن فيلزمه ، إمامه يسجد أن قبل ويرفع يسجد أن:  مثل ، الركوع غير بركن السبق يكون أن:  الرابع
 ، صحيحة فصالته ناسيا أو جاهال كان وإن ، تهصال بطلت ذاكرا عالما يفعل لم فإن ، إمامه بعد بذلك ليأتي
 . والسجود الركوع بين فرق فهناك

 من إمامه رفع قبل الثانية يسجد ثم ، إمامه سجود قبل ويرفع يسجد كأن ، بركنين السبق يكون أن:  الخامس
 .  السجدة

 رحمه الشيخ قال ، نبركني وسبق ، الركوع غير بركن وسبق ، الركوع بركن وسبق ، ركن إلى سبق:  فعندنا
 فصالته ذاكرا عالما إمامه سبق متى أنه والصحيح ، المذهب من المشهور على السبق أحكام خالصة هذه:  اهللا

 وسلم عليه اهللا صلى النبي ويقول) رأسه يرفع الذي يخشى أما( المشهور للحديث ؛ السبق أقسام بكل باطلة
 ؟ اإلمام ويسبق هذا يبادر ثم) باالنصراف وال بالقعود وال القيامب وال بالسجود وال بالركوع تسبقوني ال( للناس
 عذره يزول أن إال ، صحيحة فصالته ناسيا أو جاهال كان وإن:  قال ، صحيحة صالته تكون أن يمكن ال هذا
 .  إمامه بعد فيه سبق بما ليأتي الرجوع يلزمه فإنه ، اإلمام يدركه أن قبل

 يلزمه فال ، معه وسجد ، وافقه قد اإلمام كان فإن ، ننظر ، تذكر ثم ، إمامه قبل ، جاهال أو ناسيا سجد:  مثال
 اإلمام ألن ؛ ذلك بعد اإلمام يتبع ثم ، موضعه إلى يعود أن فيلزمه بعد يسجد لم اإلمام كان وإن ، يرجع أن

 .  فال وإال ، صالته بطلت ذاكرا عالما يفعل لم فإن:  قال ، تابع ال متبوع

 .  فيها الراجح بين اهللا رحمه والشيخ ، المذهب على السبق أقسام هذه

 :  اإلمام مع المأموم أحوال

 :  أحوال أربع له اإلمام مع المأموم

 من كبيرة هذه فإن متعمدا عالما اإلمام المأموم سبق فإذا ، الذنوب كبائر من كبيرة وهو ، السبق:  األولى الحال
 اهللا يحول أن اإلمام رأس قبل رأسه يرفع الذي يخشى أما( لحديث ، متقد كما صالته ،وتبطل الذنوب كبائر

 ..) .  تسبقوني ال( وللنهي) حمار؟ رأس رأسه اهللا يجعل أو ، حمار صورة صورته

 .  التخلف:  الثانية الحال

 ، راكثي يقع وهذا ، صالته في يدوخ كأن:  بعذر التخلف ، بعذر يكون أن وإما ، بعذر يكون أن إما والتخلف
 رأيت وقد ، تحدث وهذه ، اإلمام به أتى بما وائت ، إمامك الحق:  فنقول ، اإلمام وسبقه صالته في داخ فإذا

 ، يسهو والذي ، ويرفع يسجد أن فعليه ، أفاق ثم ، ورفع سجد فاإلمام ، ضغْط به ، صالته في داخ كبيرا شيخا
 فيه تخلف بما يأتي أن فيلزمه ، بعذر التخلف فهذا ، كإمام والحق ، وارفع اسجد:  نقول ، ويرفع اإلمام فيسجد

 السجدة في كان أنه فلو ، فيه هو الذي الموضع إلى اإلمام يصل أن:  وهي ، واحدة صورة في إال ، إمامه بعد
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 رفع لما ثم ، وسجد ، وركع ، قام ثم الثانية اإلمام فسجد ، داخ األولى السجدة من رفع ولما ، اإلمام مع األولى
 صالتك أكمل:  نقول ، ركعتين من ملفقة ركعة له تصح لكن ، إمامه يتابع أن فعليه ، أفاق األولى السجدة نم

 .  عذر بغير كان إذا هذا ، ركعة عليك ذهبت ألنه ؛ يسلم بعدما بركعة وائت ، ركعة وألغ ، معه

 :  قسمين على فهو عذر لغير التخلف أما

 .  ركن في تخلف -أ

 .  بركن تخلف -ب

 يكمل أن ويريد ، سورة يقرأ اإلنسان يكون ،  كثيرا يحدث وهذا ، السنة خالف فهو الركن في التخلف أما
 هذا ، بعده ويركع اآليات يكمل أن فأراد ، ركوعه في سيطيل اإلمام أن وظن ، ركع واإلمام ، الباقية اآليات
 . باإلمام يلحق ثم اآليات من سينتهي ، ركن في تخلف

 ، بها يدعو أن يريد دعوة المأموم عند أو ، سجوده في سريعا اإلمام ويكون اإلنسان يسجد أحيانا:  آخر مثال
 فهذا ، دقيقة ربع أو دقيقة بنصف ، اإلمام بعد يرفع ثم ، دعوته يكمل المأموم ويبقى ، سريعا اإلمام فيرفع
 بعد اإلمام يفعل مثلما يفعل ، مامهإل متابعا المأموم يكون أن السنة ألن ؛ السنة خالف وهذا ، ركن في تخلف
 . فعله

 ، باطلة فالصالة الركوع بركن كان فإن:  قالوا ، بركن اإلمام يسبقه حتى يتأخر أن:  فهو بركن التخلف أما
 .  صحيحة فالصالة وبغيره

 رفع ثم اإلمام وركع ، هذه اآليات في يقرأ فجعل ، آيات ست أو خمس المأموم عند وبقي ، يركع اإلمام:  مثال
 . الركوع وغير الركوع بين يفرقون وهم ، بركن عنه تخلف ألنه ؛ باطلة فصالته:  قالوا ،

 منه جزءا أخذ واإلمام ، كامال الوارد الذكر يقرأ المأموم جعل الركوع من اإلمام رفع لما:  الركوع غير مثال
 ثم ويسجد باإلمام يلحق ، صحيحة تهصال:  قالوا ، السجود من رأسه اإلمام فرفع تاما ذكره وأكمل ، سجد ثم

 كالقسم فهو بعذر كان وإن ، صحيحة غير صالته أن والراجح:  اهللا رحمه شيخنا قال ، صحيحة وصالته يرفع
 . إمامه يلحق بعذر كان إذا أي ، السابق

:  تخلو ال هيو ، إمامه المأموم يوافق أن:  وهي ، الموافقة اآلن ونأخذ والتخلف السبق أخذنا نحن:  الموافقة
 تكبيرة في تكون أن إما:  تخلو فال األقوال في كانت فإن ، األفعال في أو األقوال في الموافقة تكون أن إما

 اإلمام وافق وإذا ، تنعقد لم فصالته اإلحرام تكبيرة في كانت فإن ، غيرهما في أو ، السالم في أو ، اإلحرام
 ، إمامه بعد وغيرها بالتكبيرات يأتي أن والسنة ، السنة خالف افهذ ذلك سوى وفيما ، مكروه فهذا السالم في
   . إمامه بها يوافق أن ال
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 هي:  يقول من العلم أهل من ، األولى خالف هي أو مكروهة هي هل ، خالف عندهم األفعال في الموافقة
 ، مكروهة أنها قرباأل:  يقول كان ، اهللا رحمه عثيمين وابن ، األولى خالف هي:  يقول من ومنهم ، مكروهة

 . صحيحة والصالة ، مكروه الفعل فهذا األفعال في إمامه وافق إذا المأموم وأن

 .  واألفضل السنة هي هذه ، تأخير غير من ، مباشرة إمامه فعل بعد بالفعل المأموم يأتي أن:  وهي:  المتابعة
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�'ق]����@��  على تدل التي الفاء إلى وانظر،
 اهللا صلى النبي كان" قال فإنه ، البراء حديث عليه ويدل ، اإلمام فعل عقب بالفعل يأتي أن فيجب ، التعقيب

" ساجدا وسلم عليه اهللا صلى النبي يقع حتى ظهره منا أحد يحن لم ، حمده منل اهللا سمع:  قال إذا وسلم عليه
 المأموم على يشوش ال حتى ، لالنتقال مقارنا التكبير يكون أن وينبغي ، اإلمام تكبير بعد هذا يكون أن وينبغي
 إذا لكن ، لسجودل في والمأموم هو فيتسابق ، ينزل ثم ، واقف وهو يكبر األئمة بعض ألن ؛ الخطأ في ويوقعه

 يكبر كان وإن ، وراءه ويهوي ، له تابعا سيكون المأموم فإن ، وانحطاطه هوِيه حال يكبر اإلمام كان
 شيخنا وتلخيص ، السنة عليه تدل الذي وهذا ، بعده المأموم جاء سجد فإذا ، فسيسجد ، تكبيره في ويستعجل

 .  أعلم واهللا ، به ينصح والسبق التقدم في اهللا رحمه

  . محمد نبينا على وسلم اهللا وصلى


