
 اإلمامة وصالة الجماعة
 المأموم قراءة الفاتحةر�وع اإلمام قبل إكمال 
 

فتوى لبعض  ني رأیتُ كمل قراءة الفاتحة؛ ألنالحكم إذا ر�ع اإلمام والمأموم لم �ُ  ما :السؤال
كمل قراءة كمل قراءة الفاتحة ال یر�ع حتى �ُ فیها: إذا ر�ع اإلمام والمأموم لم �ُ  ون العلماء �قول

 ولو رفع اإلمام؟الفاتحة 
فهو عندي حكمه حكم  ،كمل المأموم قراة الفاتحةفي هذ الحالة إذا ر�ع اإلمام قبل أن �ُ  :الجواب

فهذا  ،إال المسبوق  ن الفاتحة تلزم �ل مصلٍّ أعلى القول �أنه وهذا معلوم  ،طفرِّ المسبوق ما لم �ُ 
الصالة واإلمام على حال إذا أتى أحد�م « ،مامحكم المسبوق یلزمه أن یر�ع مع اإلحكمه 

فال یتأخر عن  ،، والعطف �الفاء �قتضي التعقیب]٥٩١[الترمذي:  »فلیصنع �ما �صنع اإلمام
�كون حكمه حكم  كمل قراء الفاتحة، وحینئذٍ بل یلزمه أن یر�ع �عد انقطاع صوته ولو لم �ُ  ،إمامه

والقول بر�نیتها عند -ما لم �فرط، أما إذا َفرَّط  ةالمسبوق وتكفیه قراة اإلمام حینئذ؛ ألنه في حال
بد أن �قضیها،  البل  ،عتد بهذه الر�عةفإنه ال �َ  -جمع من أهل العلم، وهو قول متجه لكل مصلٍّ 

 .هذا إذا فرط
�عض الناس في غالب الصلوات فتجد  ،ن �صلي وراء إمام �ستعجل في القراءةومثل هذا مَ 

ال یتمكن من قراءة الفاتحة �املة وراء هذا اإلمام الذي �ستعجل  بل �عضهم في جمیع الصلوات
لفي قراءته؛ ألن �عض الناس إذا قرأ جهًرا َرتَّل  فال یتمكن  ،، لكن إذا قرأ ِسر�ا حدر وأسرعوترسَّ

 مثل هذا حكمه حكم المسبوق.ف�عض المأمومین من تكمیل الفاتحة، 
نه مكِّ بل ینتقل إلى إمام �ُ  ،مسبوًقا أو جلها الكن ال ینبغي أن �كون المأموم في حیاته �له

ومعلوم أن المسبوق ال  ،من قراءة الفاتحة، لكن إذا حصل له مثل هذا فحكمه حكم المسبوق 
ومعلوم  ،�ما في حدیث أبي �كرة حینما ر�ع دون الصف ثم لحق �الصف ،تلزمه قراءة الفاتحة

زادك هللا «: -علیه الصالة والسالم-النبي  راكع، وقال -علیه الصالة والسالم–أنه جاء والنبي 
 المذ�ورة في الحدیث. اتالروا�إلى آخر  »ُتِعدْ وال «، أو ]٧٨٣[البخاري:  »حرصا وال تعد
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