اﻹﻤﺎﻤﺔ وﺼﻼة اﻟجمﺎﻋﺔ

ر�وع اﻹﻤﺎم ﻗبﻞ إﻛمﺎل اﻟمﺄﻤوم ﻗراءة اﻟﻔﺎﺘحﺔ
أﯿت ﻓتوى ﻟبﻌض
اﻟسؤال :ﻤﺎ اﻟحكم إذا ر�ﻊ اﻹﻤﺎم واﻟمﺄﻤوم ﻟم ُ�كمﻞ ﻗراءة اﻟﻔﺎﺘحﺔ؛ ﻷﻨنﻲ ر ُ
اﻟﻌﻠمﺎء �ﻘوﻟون ﻓیﻬﺎ :إذا ر�ﻊ اﻹﻤﺎم واﻟمﺄﻤوم ﻟم ُ�كمﻞ ﻗراءة اﻟﻔﺎﺘحﺔ ﻻ ﯿر�ﻊ ﺤتﻰ �ُكمﻞ ﻗراءة
اﻟﻔﺎﺘحﺔ وﻟو رﻓﻊ اﻹﻤﺎم؟

اﻟجواب :ﻓﻲ ﻫذ اﻟحﺎﻟﺔ إذا ر�ﻊ اﻹﻤﺎم ﻗبﻞ أن ُ�كمﻞ اﻟمﺄﻤوم ﻗراة اﻟﻔﺎﺘحﺔ ،ﻓﻬو ﻋندي ﺤكمﻪ ﺤكم
ٍ
اﻟمسبوق ﻤﺎ ﻟم ُ� ِّ
ﻤصﻞ إﻻ اﻟمسبوق ،ﻓﻬذا
ﻔرط ،وﻫذا ﻤﻌﻠوم أﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘول �ﺄن اﻟﻔﺎﺘحﺔ ﺘﻠزم �ﻞ
ّ
ﺤكمﻪ ﺤكم اﻟمسبوق ﯿﻠزﻤﻪ أن ﯿر�ﻊ ﻤﻊ اﻹﻤﺎم» ،إذا أﺘﻰ أﺤد�م اﻟصﻼة واﻹﻤﺎم ﻋﻠﻰ ﺤﺎل
ﻓﻠیصنﻊ �مﺎ �صنﻊ اﻹﻤﺎم« ]اﻟترﻤذي ،[٥٩١ :واﻟﻌطﻒ �ﺎﻟﻔﺎء �ﻘتضﻲ اﻟتﻌﻘیب ،ﻓﻼ ﯿتﺄﺨر ﻋن
ٍ
وﺤینئذ �كون ﺤكمﻪ ﺤكم
إﻤﺎﻤﻪ ،ﺒﻞ ﯿﻠزﻤﻪ أن ﯿر�ﻊ �ﻌد اﻨﻘطﺎع ﺼوﺘﻪ وﻟو ﻟم ُ�كمﻞ ﻗراء اﻟﻔﺎﺘحﺔ،

اﻟمسبوق وﺘكﻔیﻪ ﻗراة اﻹﻤﺎم ﺤینئذ؛ ﻷﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﻟم �ﻔرط ،أﻤﺎ إذا َﻓﱠرط -واﻟﻘول ﺒر�نیتﻬﺎ ﻋند
ٍ
ﻤصﻞ -ﻓﺈﻨﻪ ﻻ َ�ﻌتد ﺒﻬذﻩ اﻟر�ﻌﺔ ،ﺒﻞ ﻻ ﺒد أن �ﻘضیﻬﺎ،
ﺠمﻊ ﻤن أﻫﻞ اﻟﻌﻠم ،وﻫو ﻗول ﻤتجﻪ ﻟكﻞ
ّ
ﻫذا إذا ﻓرط.

وﻤثﻞ ﻫذا َﻤن �صﻠﻲ وراء إﻤﺎم �ستﻌجﻞ ﻓﻲ اﻟﻘراءة ،ﻓتجد �ﻌض اﻟنﺎس ﻓﻲ ﻏﺎﻟب اﻟصﻠوات
ﺒﻞ �ﻌضﻬم ﻓﻲ ﺠمیﻊ اﻟصﻠوات ﻻ ﯿتمكن ﻤن ﻗراءة اﻟﻔﺎﺘحﺔ �ﺎﻤﻠﺔ وراء ﻫذا اﻹﻤﺎم اﻟذي �ستﻌجﻞ
وﺘرﺴﻞ ،ﻟكن إذا ﻗ أر ِﺴ�ار ﺤدر وأﺴرع ،ﻓﻼ ﯿتمكن
ﻓﻲ ﻗراءﺘﻪ؛ ﻷن �ﻌض اﻟنﺎس إذا ﻗ أر ًا
ﺠﻬر َرﱠﺘﻞ ﱠ
�ﻌض اﻟمﺄﻤوﻤین ﻤن ﺘكمیﻞ اﻟﻔﺎﺘحﺔ ،ﻓمثﻞ ﻫذا ﺤكمﻪ ﺤكم اﻟمسبوق.
ﻤسبوﻗﺎ ،ﺒﻞ ﯿنتﻘﻞ إﻟﻰ إﻤﺎم � ِّ
مكنﻪ
ﻟكن ﻻ ﯿنبﻐﻲ أن �كون اﻟمﺄﻤوم ﻓﻲ ﺤیﺎﺘﻪ �ﻠﻬﺎ أو ﺠﻠﻬﺎ
ً
ُ
ﻤن ﻗراءة اﻟﻔﺎﺘحﺔ ،ﻟكن إذا ﺤصﻞ ﻟﻪ ﻤثﻞ ﻫذا ﻓحكمﻪ ﺤكم اﻟمسبوق ،وﻤﻌﻠوم أن اﻟمسبوق ﻻ
ﺘﻠزﻤﻪ ﻗراءة اﻟﻔﺎﺘحﺔ� ،مﺎ ﻓﻲ ﺤدﯿث أﺒﻲ �كرة ﺤینمﺎ ر�ﻊ دون اﻟصﻒ ﺜم ﻟحق �ﺎﻟصﻒ ،وﻤﻌﻠوم

أﻨﻪ ﺠﺎء واﻟنبﻲ –ﻋﻠیﻪ اﻟصﻼة واﻟسﻼم -راﻛﻊ ،وﻗﺎل اﻟنبﻲ -ﻋﻠیﻪ اﻟصﻼة واﻟسﻼم» :-زادك ﷲ
ﺤرﺼﺎ وﻻ ﺘﻌد« ]اﻟبخﺎري ،[٧٨٣ :أو »وﻻ ُﺘ ِﻌ ْد« إﻟﻰ آﺨر اﻟروا�ﺎت اﻟمذ�ورة ﻓﻲ اﻟحدﯿث.
اﻟمصدر :ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻓتﺎوى ﻨور ﻋﻠﻰ اﻟدرب ،اﻟحﻠﻘﺔ اﻟسﺎ�ﻌﺔ.١٤٣١/٩/١٨ ،

