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كتـــــــــــاب الصالة

فقه العبادات المصور١١٨

ا�مامة واالئتمام

المحتويـــات
ا+حق بامامة

موقف امام والمأمومين

موقف النساء

من أحكام االقتداء بامام

مسابقة امام

١٢

ا)حق با�مامة
عىل الرتتيب: 

: األقرأ لكتاب اهللا: وهو األحفظ له واألفقه ألحكامه. أوالً
ثانيًا: األعلم بالسنة: وهو األدر بمعانيها وأحكامها.

ثالثًـا: األقـدم هجرة: أي من تقدم يف اهلجـرة من بالد الكفر 
إِىل بالد اإلِسالم، وإِن مل يكن هناك هجرة فاألقدم توبة وهجرة 

للمعايص.

ا: األكرب سنا: وهذا عند االستواء فيام سبق. رابعً
الَ  : قَ الَ ودٍ األنصاري  قَ ـعُ سْ  ودليل ما سـبق حديث أَيبِ مَ
انُوا  ـمْ لِكِتَابِ اهللاِ، فَـإنْ كَ هُ ؤُ رَ مَ أَقْ ـوْ قَ مُّ الْ ـؤُ ـولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص : «يَ سُ رَ
اءً  ـوَ ـنَّةِ سَ انُوا يف السُّ إِنْ كَ ، فَ ـنَّةِ مْ بِالسُّ هُ لَمُ أَعْ اءً فَ ـوَ ةِ سَ اءَ ـرَ قِ يف الْ
امً (١)».  لْ مْ سِ هُ مُ دَ أَقْ اءً فَ ـوَ ةِ سَ رَ جْ ِ انُوا يف اهلْ إِنْ كَ ، فَ ةً رَ جْ مْ هِ هُ مُ دَ أَقْ فَ

(رواه مسلم).
ويراعـى هـذا الرتتيب عنـد إِرادة توليـة إِمام للمسـجد، أو 
مام املعـنيَّ للصالة يف  يف مجاعـة ليـس هلم إِمام راتـب (وهو اإلِ
املسجد براتب)، أما إِذا كان للجامعة إِمام راتب، أو كان اإلمام 
صاحـب البيـت، أو كان ممن لـه األمر(٢) فهو مقـدم عىل غريه؛ 
دْ يف  عُ قْ الَ يَ ، وَ ـلْطَانِهِ لَ يف سُ جُ لُ الرَّ جُ نَّ الرَّ مَّ ؤُ الَ يَ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص : «وَ

». (رواه مسلم). نِهِ (٣)إِالَّ بِإِذْ تِهِ مَ رِ ىلَ تَكْ يْتِهِ عَ بَ
موقف ا�مام والمأمومين 

ا: . ١  إِذا كان املأموم واحدً
بَّاسٍ  ا له، حلديث ابْنِ عَ مام حماذيً فالسنة أن يقف عن يمني اإلِ
تُ  مْ قُ ةٍ فَ يْلَ اتَ لَ عَ النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ذَ يْتُ مَ لَّ : «صَ الَ –ريض اهللا عنهام- قَ
لَنِي  عَ ائِي فَجَ رَ ـنْ وَ أْيسِ مِ ـولُ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  بِرَ سُ ذَ رَ أَخَ هِ، فَ ـارِ ـنْ يَسَ عَ

». (متفق عليه). ينِهِ مِ نْ يَ عَ
إذا كان اجلامعة اثنني فأكثر: . ٢

مام أمامهم متوسطًا الصف؛ حلديث جابر وجبار – فيقف اإلِ
ريض اهللا عنهام- أن أحدمها وقف عن يمني رسول اهللا  واآلخر 
نَا  عَ فَ ا فَدَ ِيعً ا مجَ نـَ يْ ـولُ اهللاِ  بِيَدَ سُ ذَ رَ أَخَ عن يسـاره، قال جابر: «فَ

». (رواه مسلم). هُ فَ لْ نَا خَ امَ تَّى أَقَ حَ
صـالة املنفـرد خلف الصـف، ال تصح إالّ لعـذر كام لو تم . ٣

الصف، ومل جيد فرجة فيه. 

ا، ويف رواية «سنا». : أي إِسالمً (١) سلامً
(٢) كأن يكون سلطانا أو أمريا أو رئيسا ملكان ونحو ذلك.

(٣) التكرمة: هي وسادة الرجل التي جيلس عليها، وهي خاصة برب البيت.
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١١٩ فقه العبادات المصور

ا�مامة واالئتمام

موقف النساء 
إذا صـىل النسـاء مجاعـة فالسـنّة أن تقـف إِمامتهـن وسـط . ١

صفهن وال تتقدم عليهن.
هـا، وإِذا صلت مع الرجال . ٢ تقـف املرأة خلف الرجل إِذا أمّ

تقف خلف الصف.
إذا صـىل مجاعة من النسـاء مـع الرجال فالسـنة أن يتأخرن . ٣

نْ  عن الرجال، وتكون صفوفهن كصفوف الرجال، فعن عَ
اءِ  وفِ النِّسَ فُ ُ صُ ريْ ـولَ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص قال: «خَ سُ ةَ  أن رَ رَ يْ رَ أَيبِ هُ

َا» (رواه ابن ماجه). هلُ ا أَوَّ هَ ُّ رشَ ا، وَ هَ رُ آخِ

من أحكام االقتداء با�مام 
مـام ملن هـو يف بيته من خالل سـامع . ١ ال يصـح االقتـداء باإلِ

صوته يف املكرب، أو من خالل سامع املذياع.
مـام مـن خـارج املسـجد إِذا اتصلـت . ٢ يصـح االقتـداء باإلِ

الصفوف.

مام وإِن كانوا يف سـطح املسـجد . ٣ يصح اقتداء املأمومني باإلِ
أو كانوا أنزل منه إِذا سمعوا صوته.

 يصح اقتداء من يؤدي صالة فرض بمن يؤدي صالة نفل، . ٤
أو العكس، مثل: صالة العشاء خلف إِمام يصيل الرتاويح، 
أو الصـالة مع من فاتته الفريضة ليحصـل له أجر اجلامعة، 
عَ النَّبِيِّ   يلِّ مَ ـاذٌ يُصَ عَ انَ مُ : «كَ الَ بْدِ اهللاِ  قَ رِ بْنِ عَ ابـِ ـنْ جَ فعَ

» (رواه البخاري).  ِمْ يلِّ هبِ يُصَ هُ فَ مَ وْ أْيتِ قَ مَّ يَ ملسو هيلع هللا ىلص ثُ

مسابقة ا�مام 
املـرشوع للمأمـوم متابعة إمامـه بأن يفعل الفعـل بعد إمامه . ١

 َ ربَّ ا كَ إِذَ ، فَ مَّ بِهِ تَ امُ لِيُؤْ لَ اإلمَ عِ امَ جُ مبارشة؛ لقول النبيملسو هيلع هللا ىلص: «إِنَّ
وا» (متفق عليه). دُ جُ دَ فَاسْ جَ ا سَ إِذَ وا، وَ عُ كَ ارْ عَ فَ كَ ا رَ إِذَ وا، وَ ُ ربِّ فَكَ

ا . ٢ د فيها النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: «أَمَ مام حمرمة، وقد شـدَّ  مسـابقة اإلِ
هُ  أْسَ لَ اهللا رَ ْعَ امِ أَنْ جيَ مَ بْلَ اإلِ ـهُ قَ أْسَ عَ رَ فَ ا رَ مْ إِذَ كُ دُ ـى أَحَ ْشَ خيَ

» (متفق عليه). َارٍ ةَ محِ ورَ هُ صُ تَ ورَ لَ اهللا صُ ْعَ ، أَوْ جيَ َارٍ أْسَ محِ رَ
من سبق إِمامه ساهيًا وجب عليه أن يرجع فيتابعه. . ٣

صالة الناسء

المرأة جبوار الرجال

االقتداء من خارج المسجد

الصالة خلف المحدث 
ثْ (١) إِال إِذا مل يُعلم  ال تصـح الصالة خلف املحدِ
ث إِال بعد هناية الصالة، ويف هذه احلالة تصح  باحلَدَ

عادة.  مام اإلِ صالة املأموم، وعىل اإلِ
(١) املحدث: من ليس عىل طهارة
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