
 الصالة / أخرى 
 دعاء المأموم عند قراءة اإلمام للفاتحة؛ لیوافق تأمین المصلین

 
لكي   ؛حب �عض الناس عند قراءة اإلمام للفاتحة وقبل التأمین یدعو بدعوات له ولمن �ُ  :السؤال

الِّینَ { :ن الناس على دعائه عند قول اإلمامؤمِّ یُ   فهل هذا الفعل مشروع؟ ،} َوَال الضَّ

ولم   ،والواجب اإلنصات لما �قرؤه اإلمام ،ألنه یتكلم �كالم واإلمام �قرأ ؛هذا ممنوع :الجواب
ون خلف ؤ «لعلكم تقر ، ]826[أبو داود:  «مالي ُأَناَزُع القرآن؟»من ذلك إال الفاتحة  ستثنَ �ُ 

[أبو  قال: «ال تفعلوا إال �فاتحة الكتاب»قلنا: نعم هذا �ا رسول هللا،  -هذا في القرآن! - إمامكم»
{َوِ�َذا ُقِرىَء  الواجب اإلنصات لقراءة اإلمام فوٕاال  ،فلم ُ�ستثن من ذلك إال الفاتحة، ]823داود: 

جوز أن یدعو بهذه فال ی ،]204 [األعراف: }ُمونَ ُتوْا َلَعلَُّكْم ُتْرحَ اْلُقْرآُن َفاْسَتِمُعوْا َلُه َوَأنِص 
  ال �شمل هذا التأمینُ فن الناس على قراءة اإلمام وأمَّ  -زعمه  على حدِّ -�مثلها  ولو دعا ،الدعوات 

َراَط اْلُمْسَتِق�َم {اْهدِ نون على الدعاء الذي في الفاتحة إنما هم یؤمِّ  ،هدعاءَ  ِصَراَط الَِّذیَن  .َنا الصِّ
الِّینَ  َأْنَعْمَت َعَلْیِهْم َغْیِر اْلَمْغُضوِب  الِّینَ { :فإذا قال ،]7-6 [الفاتحة: }َعَلْیِهْم َوَال الضَّ  }َوَال الضَّ

ه وٕان ُوِجد �عد هذا فهذا التأمین ال �شمل دعاءَ  ،آمین :�قول -أي اإلمام-وهو  ،آمینقالوا: 
فال وجه  ،للدعاء للقراءة ل�س محال�  الق�امُ و  ،مع أنه مخاَلفة لألمر �اإلنصات في الصالة ،الدعاء

 لمثل هذا الدعاء.

 ومن مواطن الدعاء في الصالة:

إلى   ]898[ابن ماجه:  »رب اغفر لي وارحمني « معروف مكانه وهو  ،بین السجدتین -
 . آخره

أما الر�وع فعظموا ف�ه الرب عز وجل، «ألنه جاء في الحدیث الصح�ح  ؛وفي السجود  -
 . ]479[مسلم:  وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن �ستجاب لكم»

فإنه یدعو �ما   ،-عل�ه الصالة والسالم-وكذلك إذا فرغ من التشهد والصالة على النبي  -
 . أحب و�تعوذ �اهلل من أر�ع

�ما  خطا�اياللهم �اعد بیني و�ین « مثل: أ�ًضا �عض أدع�ة االستفتاح فیها دعاء -
 ،هو من مواضعهفهذا دعاء  ،]598ومسلم:  /744[البخاري:  »�اعدت بین المشرق والمغرب

وفي االستفتاحات ص�غ وأنواع   ،ذلكال یجتهد وال یدعو بخالف ف ،الوارد �  أن یلتزم ف�هال بد  لكن
 .وهذا من اختالف التنوع ،وكلها صح�حة  ،قال �عضها أح�اًناقال �عضها أح�اًنا و�ُ �ُ 



یؤم الناس و�خص نفسه و�النس�ة للدعاء لإلمام جاء في الحدیث أنه ال یجوز لإلمام أن 
مع أنه جاء في الحدیث الصح�ح في الصح�حین   ،]90[أبو داود:  دون المأمومینبدعوة 

ابن خز�مة  و ، »خطا�اي«اللهم �اعد بیني و�ین  :�قول -عل�ه الصالة والسالم-النبي  أن وغیرهما 
النهي الذي في وهو المعروف �القدرة على الجمع بین األحادیث المختلفة حكم على حدیث ثو�ان 

عل�ه الصالة  -لماذا؟ ألن النبي �أنه موضوع، عن تخص�ص اإلمام نفسه �الدعوة دون المأمومین 
  ابن خز�مة:  قالف ،»خطا�اي«اللهم �اعد بیني و�ین  :قال في الحدیث الصح�ح -والسالم

  : �قول فكان نفسه بین السجدتین خصَّ  -عل�ه الصالة والسالم-ألن النبي  ؛الحدیث هذا موضوع
وال یلزم اإلمام في االستفتاح أن   ،منفسه بدعوة دونه فخصَّ  ،إلى آخره »رب اغفر لي وارحمني «

  ؛ كم إمام األئمة ابن خز�مة �أن الخبر الثاني موضوعفحَ  "، اللهم �اعد بیننا و�ین الخطا�ا" :�قول
فشیخ  ،ولكن العلماء تمكنوا من الجمع بین هذا وهذا ،لمخالفته ومعارضته ما في الصح�ح

د �ه نفسه هو الدعاء الذي فرِ اإلسالم له رأي في المسألة وهو أن الدعاء الذي ال �قوله اإلمام و�ُ 
اللهم اهدني ف�من هدیت وعافني ف�من  « :فال یجوز لإلمام أن �قول ،ؤمَّن عل�ه كدعاء القنوت یُ 

نفسه   ال یجوز له أن یخصَّ ف ،ال یجوز له ذلك !نون والمأمومون یؤمِّ  ] 1425[أبو داود:  »عافیت
ؤمَّن عل�ه بدلیل ما جاء في  ه شیخ اإلسالم �الدعاء الذي یُ فخصَّ  ،نون بدعوة دونهم وهم یؤمِّ 

والسخاوي له رأي  ،«اللهم �اعد بیني و�ین خطا�اي» :-صلى هللا عل�ه وسلم– الصح�ح من قوله
 فرد نفسه ف�ه و�خصَّ الدعاء الذي ال یجوز لإلمام أن �ُ أن في الجمع والتوفیق بین هذه األدلة �

وأما ما �شترك ف�ه   �عني �النصوص، شترك ف�ه اإلمام والمأمومالدعاء الذي ال �َ نفسه ف�ه هو 
كالم شیخ اإلسالم أوضح  ولكن  ،ألن المأموم س�قوله ؛فرد نفسهاإلمام والمأموم فلإلمام أن �ُ 

 وأظهر.
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