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 اإلمامة وصالة الجماعة
 قول المأموم في الصالة: (سمع هللا لمن حمده)

 
�عد رفع اإلمام وقوله مثل  )سمع هللا لمن حمده( :هل یلزم المأموم في الصالة أن �قول :السؤال
 ذلك؟

إنما جعل اإلمام «قال:  -علیه الصالة والسالم-: ثبت في الحدیث الصحیح أن النبي الجواب
[البخاري:  »و�ذا قال: سمع هللا لمن حمده، فقولوا: ر�نا ولك الحمد«إلى أن قال:  »لیؤتم �ه

فالعطف �الفاء  »سمع هللا لمن حمده، فقولوا: ر�نا ولك الحمد« ،�عني اإلمام »و�ذا قال« ،]٦٨٩
ر�نا ( :فقولوا )سمع هللا لمن حمده( :و�مجرد أن ینقطع نفس اإلمام من قوله ،التي هي للتعقیب

سمع هللا ( :بل اإلمام �قول )،سمع هللا لمن حمده( :هذا �قتضي أن المأموم ال �قول )،الحمدولك 
من  �غیره )ر�نا ولك الحمد( :ثم �قول اإلمام )،ر�نا ولك الحمد( :والمأموم �قول )لمن حمده
 المأمومأما  )،ر�نا ولك الحمدقول: (و ل: (سمع هللا لمن حمده) فیجمع اإلمام بین قو  ،المصلین

 ،إلى آخر الذ�ر المعروف الذي هو ذ�ر الرفع من الر�وع ...)ر�نا ولك الحمد(یقتصر على ف
 .وهذا هو المرجَّح

علیه الصالة -�النبي  اقتداءً  ؛وهذا قول الشافعیة ،ومن أهل العلم من یرى أنه �جمع بینهما
 .وقد �ان �جمع بینهما ،-والسالم

 )،ر�نا ولك الحمد( :وال �قول، فقط: (سمع هللا لمن حمده) ن اإلمام �قولإ :ومنهم من �قول
ح لكن المرجَّ  ،ولكل ما �خصه �قول: (سمع هللا لمن حمده)،وال  )،ر�نا ولك الحمد( :والمأموم �قول

لما ذ�رنا من العطف �الفاء التي  )؛ر�نا ولك الحمد( :والمأموم �قول ،أن اإلمام �جمع بینهما
 :�عد فراغ اإلمام مباشرة من قوله )ر�نا ولك الحمد( :قول المأموم فإذا �ان ،تقتضي التعقیب

 ؛؟ ال بد أن �قولها مع اإلمام)سمع هللا لمن حمده( :متى �قول المأموم ) إذنسمع هللا لمن حمده(
سمع ( :�الفاء على قول اإلمام )ر�نا ولك الحمد( :عطف قول المأموم ، أي:لیتسنى العطف �الفاء

لكن أعمال  ،والموافقة معروف أنها مخالفة لإلمام، هذه موافقة ،وهذا ال قائل �ه )،هللا لمن حمده
 ها،اجباتو و أر�ان الصالة لعطفها �الفاء في جمیع  ؛المأموم ینبغي أن تكون �عد أعمال إمامه

 ).ر�نا ولك الحمد( :والمأموم �قول ،أن اإلمام �جمع بینهما -ما قلنامثل-وعلى هذا فالمرجح 

 -علیه الصالة والسالم-ي ل الشافعیة �أن المأموم �جمع بینهما اقتداء �النبأما استدال
فباعتباره  ،خص اإلمامةفي الصالة إمام �قتدي �ه األئمة فیما �َ  -علیه الصالة والسالم-الرسول ف
وأما ، -علیه الصالة والسالم-إمام �قتدي �ه األئمة فیما ثبت عنه  -علیه الصالة والسالم-

جد �صلي إال فیما إذا وُ  -علیه الصالة والسالم-لزمه أن �صلي �ما رأى النبي المأموم فی
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تبًعا للنصوص الواردة في التعارض بین ما �فعله اإلمام وما �ختص �ه و�ین ما �فعله المأموم 
 ما ذ�رنا في هذا الحدیث.ذلك مثل
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