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 1أحكام اإلمامة

 * األوىل باإلمامة :

 األحق باإلمامة : على الرتتيب : -

األقرأ لكتاب اهلل أي األجود قراءة بأن يعرف خمارج احلروف وال يلحن فيها  -1

قال : )إذا حضرت الصالة  أو األكثر حفظًا حلديث عمرو بن سلمة أن النيب 

اية : )أكثركم فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا( ]البخاري[ ويف رو

فيقدم األكثر حفظًا اجمليد لقراءته على قليل 2مجعًا للقرآن أو أخذا للقرآن( 

 ،بشرط أن يكون القارئ عاملًا فقه صالته. 3احلفظ وإن كان أجود يف القراءة 

والكالم هنا يف األحق باإلمامة عند اختيار إمام راتب للمسجد ، أو حضور 

 ، فإن وجد فهو األوىل باإلمامة . الصالة وعدم وجود اإلمام الراتب

 تقديم األفقه . إطالق الفقيه يف الشرع على العامل بالكتاب والسنة . -2

 
                                                 

1
 تعريف اإلمامة : مشتق من األم ، وهو القصد . تطلق اإلمامة ويراد بها معان ثالثة : 

 ة الكربى وهي اخلالفة أو امللك أو رئاسة الدولة .اإلمام -1

 إمامة الصالة . وهو املراد هنا . –اإلمامة الصغرى  -2

 .  واجعلنا للمتقني إماما العامل املقتدى به . ومنه :  -3

ري وسةائر خلفائةه ومةن سةلك سةبيلهم مةن والة األمةور أن األمة         أهمية اإلمامة : هلا مصاحل عظيمةة لةذلك كانةن سةنة الةنيب      

إذا بعةث أمةةريًا علةى حةرب كةةان هةو الةذي يتةةوىل إمامةة الصةةالة ،        يكةون إمامةًا يف الصةةالة وا هةاد ، فلقةد كةةان الةنيب      

وكذلك إذا استعمل رجاًل نائبًا على مدينة كما استعمل عثمان بن أبي العاص على الطائف وعليًا ومعاذا على الةيمن وعمةرو   

 بن جزم على جنران  . 

ام فهو يقوم بإمامتهم يف الصالة فاإلمام هو القائد واملأمومون تابعون له ، واإلمام يقةوم باإلرشةاد والتوجيةه    وال شك أن دوره ه

  ماعته مبا يلقي من دروس وكلمات ، وإصالح للناس وحل لقضاياهم .

مةةامهم واقتةةد  : اجعلةةإ إمةةام قةةومي ، قةةال : أنةةن إ    حكةةم طلبهةةا : جةةائز حلةةديث عثمةةان بةةن أبةةي العةةاص أنةةه قةةال للةةنيب      

 بأضعفهم. ]النسائي وهو صحيح[
2
 ]أبو داود وهو صحيح[ 

3
وقفة يف حفظ القرآن : من أهم ما حيرص عليه طالب العلم حفظ القرآن ، وليعلم أن حافظ القرآن مقدم على غريه يف أمةور   

 احلةافظ مةؤخر حتةى ولةو     سةنة وغةري   11كثرية يف الدنيا ومنه اإلمامةة والةدفن ، وكةذلك يف اةخةرة . حتةى ولةو كةان عمةره         

كان عمره أربعني سنة ، وقصة عمرو بن أبي سلمة معلومة فإنه كان يصلي بقومه وعمره سبع سنني . وفرصتك أيها الطالب 

 ا امعي أن حتفظه يف فرتة ا امعة قبل أن تكثر أعمالك ، واستعن باهلل ثم بالوسائل لذلك كالشيخ املتقن وحلقة القرآن .
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 تقديم األسن . -3

حلةةديث مالةةك بةةن احلةةويرا ، لكةةن األقةةرب تقةةديم األقةةدم هجةةرة وإسةةالمًا علةةى األسةةن     

رب قةدم األكة   حلديث أبي مسعود يف ذلك ، وأما حةديث مالةك بةن احلةويرا فةإن الةنيب       

ألنهمةةا متسةةاويان يف اهلجةةرة واإلسةةالم . وقةةد قةةال مالةةك راويةةه : وكنةةا يوم ةةذ متقةةاربني يف 

 العلم .

 تقديم األشرف . -4

 1استدلوا : حبديث : )قدموا قريشًا وال تقدموها( 

والراجح : إسقاط هذه املرتبة وهي األشرفية وأنها ال تأثري هلا يف باب إمامة الصالة. وهو 

 . اختيار ابن عثيمني

 تقديم األقدم هجرة . -1

 تقديم األتقى . -6

والتقةةوى صةةفة بةةال شةةك ينبغةةي أن تراعةةى يف اإلمةةام املختةةار، فةةال لعةةل مرتبةةة مسةةتقلة بةةل 

 حيرص على القارئ األتقى ، ثم الفقيه األتقى وهكذا .

 الراجح يف األوىل باإلمامة : حسب ما دلن عليه السنة :

 األقرأ . -1

 األعلم بالسنة  . -2

 األقدم هجرة  -3

 األقدم إسالمًا . -4

 وإذا حصل التساوي فيقدم : األسن . -1

 التقديم بالقرعة . -7

والروايةةة الثانيةةة : مةةن اتةةاره ا ةةريان ثةةم القرعةةة . ألن مةةن اتةةاره ا ةةريان حيصةةل بةةه            

 االئتالف واالجتماع على اإلمام . وهذا أقرب .

                                                 
1
مسنده والبيهقي وأمحد واحلديث حسن قواه ابةن حجةر بشةواهده[ وحلةديث: )األئمةة مةن قةريا( ]أح الطربانةي         ]الشافعي يف  

 قال احلافظ يف التلخيص : إسناده حسن[ .
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  * أحقية من له سلطة :

راتب أحق من غريه إذا كان أهاًل لإلمامةة ،  صاحب البين يف بيته ، ومثله إمام املسجد ال 

 ولو مع وجود من هو أفضل منه .

صةةاحب السةةلطان ومةةن لةةه األمةةر أوىل . كةةاألمري وقائةةد ا ةةيا ومةةدير املدرسةةة وعميةةد       

الكليةةة . واحلةةق هلةةم ، ويسةةتحب هلةةم تقةةديم غريهمةةا إن كةةان أفضةةل مةةنهم مراعةةاة حلةةق   

 الفضل .

 أحقية اإلمام األعظم ونوابه . -

  أحقية إمام املسجد يف مسجده . -

 أحقية صاحب البين يف بيته . -

 تقديم األكمل . ذكر املؤلف أمثلة كثرية ورجح تقديم األكمل فيها . -

واألقرب فيها مجيعًا : تقديم ما قدمه اهلل ورسوله من األقرأ واألفقةه واألتقةى ولةو كةان     

قوم أقرؤهم لكتةاب اهلل ( ، وحلةديث   عبدًا أو مسافرًا أو أعمى ، لعموم األدلة : )يؤم ال

 ابن عمر : أن سامل موىل أبي حذيفة أم املهاجرين الذين قةدموا قبةل مقةدم رسةول اهلل     

 ]البخاري[وكان أكثرهم قرآنا ، وفيهم عمر وأبو سلمة . 

صلى بهم عام الفتح وقد كان مسافرًا وقال : )أمتوا يا أهل مكة فإنا قوم  وألن النيب 

 ابن أم مكتوم وهو أعمى على املدينة فكان يؤم بهم . تخلف النيب . واس1سفر( 

املتوضةةأ أوىل مةةن املتةةيمم علةةى املةةذهب ألن التةةيمم مبةةيح ال رافةةع ، واألقةةرب التسةةاوي .     

 والتيمم رافع للحدا إىل وجود املاء .

 حكم إمامة غري األوىل .  -

ن هةو خةري منةه مل يزالةوا يةف      ما ذكر ه املؤلف من حديث : )إذا أم الرجةل القةوم وفةيهم مة    

 .  2سفال(فهو ضعيف

 

 
                                                 

1
 د.والرتمذي وحسنه[]أبو داو 

2
 ]أخرجه العقيلي يف الضعفاء وابن عدي واحلديث ضعيف[ 
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  إمامة الفاسق : -

الفسق : هو العصيان ، والرتك ألمر اهلل ، ونص ابن قدامة : أنه من فعل كبرية أو أكثر 

 من صغرية . وهو نوعان :

 الفسق العملي : من جهة األعمال كمرتكب كبرية أو مصر على صغرية . -1

 رة واملعتزلة ممن ال خترج بدعته من امللة .الفسق االعتقادي . كاألشاع -2

قرر أهل العلم : أنه جيب على الناس أن يولوا األصلح يف اإلمامة وال سيما لإلمام الراتب ، 

 وليس للناس أن يولوا الفساق مع القدرة على ذلك.

 لكن لو قدم الفاسق فصلى بالناس فما حكم إمامته وصالة من خلفه ؟

 م صحة الصالة خلف الفاسق .  عند املذهب : األصل عد

 .  1واستدل احلنابلة مبا ذكره املؤلف من حديث جابر وهو ضعيف

ويستثنون الصالة خلفه يف ا معة والعيد التفاق الصحابة على ذلك كما ورد عنهم 

 الصالة خلف احلجاج وغريه .

ل قووالقول الثاني : صحة الصالة خلف الفاسق . ومن صحن صالته صحن إمامته . وهو 

قال : )يصلون لكم فإن  العلماء . واستدلوا : حبديث أبي هريرة أن رسول اهلل  مجهور

 .  ]البخاري[ أصابوا فلكم وهلم ، وإن أخطأوا فلكم وعليهم( 

،  ]البخةاري[  وكان الصحابة يصلون خلةف فسةاق الةوالة . فصةلى ابةن عمةر خلةف احلجةاج         

 احلكم .وصلى أبو سعيد واحلسن واحلسني خلف مروان بن 

واألقةةرب : القةةول الثةةاني ، لكةةن ال جيعةةل الفاسةةق إمامةةًا راتبةةًا للمسةةلمني . وإذا تيسةةر        

 لإلنسان مسجد إمامه تقي فهو األوىل له .

والصالة خلف أهل األهةواء والبةدع والفجةور ال ينهةى عنهةا لةبطالن صةالتهم ، لكةنهم إذا         

 الة باملسلمني .أظهروا املنكر استحقوا أن يهجروا ، وأال يقدموا يف الص

 إمامة الكافر : -

 ال ختلو من أمرين :

                                                 
1
 . 124على عبد اهلل العدوي وعلي بن جدعان وهما ضعيفان[ اإلرواء ]وقد أخرجه ابن ماجه وغريه وهو ضعيف ألن مداره 

 ضابط مهمضابط مهم

 ««من صحن صالته صحن إمامتهمن صحن صالته صحن إمامته»»
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 أن يعلم كفره . فال تصح إمامته باالتفاق . -1

 أن جيهل كفره . فاملذهب : ال تصح إمامته فيعيد املأموم . -2

 والرواية الثانية : ال تلزم املأموم اإلعادة إذا مل يعلم إال بعد الصالة . وهي أقرب ؛ للجهل.

 ملخالف يف الفروع :حكم الصالة خلف ا -

 حكم صالة املأموم فيما إذا ترك اإلمام واجبًا : هلا حالتان : -

أن يعتقةةد اإلمةةام وحةةده وجوبةةه : مثالةةه : أن يةةرى اإلمةةام الوضةةوء مةةن حلةةم اإلبةةل      (1

 ويرتكه ، واملأموم ال يرى الوضوء من حلم اإلبل . 

املةأموم إذ كةان يعلةم    فاملذهب : ال تصح الصالة خلفةه لةرتك اإلمةام واجبةًا عليةه . و      

ذلةةك فكيةةف يصةةح االقتةةداء بإمةةام يعلةةم بطةةالن صةةالته ، أمةةا إذا مل يعلةةم املةةأموم      

 فصالته صحيحة . 

أن يعتقد املأموم وحةده وجوبةه . مثالةه : أن يةرى اإلمةام عةدم وجةوب الوضةوء مةن           (2

 حلم اإلبل أو الوضوء من مس النساء فرتكه ، واإلمام يرى وجوب ذلك .

 موم ألن املأموم يعتقد أن ما فعله اإلمام سائغ له ألنه جمتهد فيه .فتصح صالة املأ

 احلكم فيما لو ترك اإلمام ركنًا أو شرطًا أو واجبًا خمتلفًا فيه :-

 حكم إمامة املرأة للرجال: -

 . 1نقل بعضهم اإلمجاع على عدم صحة تولية املرأة اإلمامة بالرجال

تدل على عدم تولية املرأة على الرجال ،  ويستدل لعدم الصحة : بعموم األدلة اليت

 وكذلك أن املرأة األوىل هلا التأخر يف الصفوف عن الرجال .

 ]البخاري[: )لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة(  كقوله  (1

 . وتصح إمامة املرأة بنساء .  ]مسلم[ )وخري صفوف النساء آخرها ، وشرها أوهلا (  (2

 حكم إمامة الصيب لبالغ : -8

 يب هلا ثالا حاالت :إمامة الص

                                                 
1
ونقل عن أبي ثور والطربي واملزني صحة ذلك ، وحيتاج النقل إىل حترير ، ولو صح فيحمل كالمهم على صحتها مبحارمهةا   

أم ورقةة أن تةؤم أهةل دارهةا . ]أبةو      أمةر   . ورواية للحنابلة صحة إمامتها الرتاويح . وأما ما استدل به من قال بالصحة أن النيب 

 [ . فلم يثبن أنه كان يصلي خلفها رجال . ومل يقل أحد بصحة إمامتها لغري حمارمها.2/211داود.واحلاكم وحسنه يف اإلرواء
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 إمامة الصيب بصيب مثله . فتصح . (1

 إمامة الصيب ببالغ يف الفرض . (2

القول األول : ال تصح . وهو قول ا مهور ومنهم املذهب ؛ ملا ذكره املؤلف من حديث وهو 

 ، وعللوا أن صالته تصح نفاًل ، وال يصح ائتمام املفرتض باملتنفل .1ضعيف

مذهب الشافعي ورواية عن أمحد. حلةديث عمةرو بةن سةلمة أن     القول الثاني : تصح . وهو 

قال ألبيه : )وليؤمكم أكثةركم قرآنةًا( فنظةروا فلةم يكةن أحةد أكثةر قرآنةا          النيب 

وهذا هو األقرب . لعموم األدلةة  ]البخاري[ فقدموني بني يديهم وأنا ابن سن أو سبع سنني . 

 الته بغريه.يف األولوية وللقاعدة : من صحن صالته بنفسه صحن ص

 إمامة الصيب ببالغ يف نفل . (3

 حكم إمامة األخرس : -

والقةول الثةاني : يصةةح أن يةؤم مثلةةه ، قةال ابةن عثةةيمني : إالةراجح أن إمامةةة األخةرس تصةةح        

مبثله ومبن ليس بأخرس ألن القاعةدة أن كةل مةن صةحن صةالته صةحن إمامتةه ، لكةن         

 ذلك ال ينبغي أن يكون إمامًا ألنه ال يقرأ إ .

 كم إمامة العاجز عن ركوع أو سجود أو قعود :ح -

املذهب : ال تصح إمامته إال ملثله . ألنه أخل بةركن ال يسةقط يف النافلةة فلةم جيةز االئتمةام       

 به ، وألن صالته ناقصة وصالة من خلفه كاملة .

والراجح : صحة إمامته . وهو مةذهب الشةافعي واختيةار ابةن تيميةة . لعمةوم األدلةة : )يةؤم         

 أقرؤهم ..(، والقاعدة: من صحن صالته صحن إمامته . القوم

 حكم إمامة العاجز عن القيام : املذهب : ال تصح إمامته إال بشرطني :-

 أن يرجى زوال علته .-2 أن يكون إمام احلي )اإلمام الراتب(. -1

ركةب فرسةًا فصةرع عنةه فجحةا       واشرتط املذهب ذلةك حلةديث أنةس : إن رسةول اهلل     

 ]متفق عليه[صالة من الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعودًا (  شقه األمين فصلى

 واألقرب : الصحة مطلقًا لعموم األدلة ، وللقاعدة .

                                                 
1
 ]أخرجه الديلمي واحلديث ضعيف[ 
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 كيفية الصالة خلف اإلمام القاعد : -

 املسألة هلا حالتان :

 أن يبتدأ اإلمام بهم الصالة قاعدًا : -1

 أن يبتدأ بهم الصالة قائمًا ثم اعتل فجلس : -2

 من به سلس البول : أو )من حدثه مستمر( كريح وغائط .الصالة خلف  -

املذهب : ال تصةح إال مبثلةه . فةال تصةح صةالة السةليم مةن هةذا املةرض خلةف مةن بةه سةلس              

 البول. وعللوا : بأن اإلمام يصلي مع خروج النجاسة اليت حيصل بها احلدا من غري طهارة.

 تاب اهلل( وللقاعدة .والصحيح : صحة الصالة خلفه لعموم األدلة )أقرؤهم لك

وهو عاجز عن شرط ، وقد فعل الواجب عليه وهو فعل ما يقدر عليه منه وصالته كاملةة  

 فال تبطل صالته وال إمامته . 

 هلا صور : الصالة خلف احملدا : -

 أن يعلم اإلمام واملأمومون حبدا اإلمام : فال تصح صالتهما مجيعًا . (1

 ال بعد فراغ الصالة :أال يعلم اإلمام واملأموم باحلدا إ (2

تصةةح صةةالة املةةأمومني دون اإلمةةام ، حلةةديث : )يصةةلون لكةةم فةةإن أصةةابوا فلكةةم   

وهلم وإن أخطأوا فلكم وعلةيهم( ، وألن املةأموم أدى العبةادة علةى وجةه شةرعي فةال        

 تبطل إال بدليل شرعي .

  . 1وما ذكره املؤلف من حديث : )إذا صلى ا نب بالقوم..( فهو ضعيف 

 اإلمام يف أثناء الصالة باحلدا دون املأمومني :أن يعلم  (3

 فاملذهب : بطالن صالة اإلمام واملأمومني وال استخالف .

لف والصةحيح : أن صةةالة اإلمةةام تبطةةل ، وأمةةا صةالة املةةأمومني فةةال تبطةةل فيسةةتخ  

 واحدًا منهم يتم بهم ، أو يتمونها فرادى .  اإلمام من يتم بهم أو يستخلفون

 مومني حبدا اإلمام يف الصالة :أن يعلم بعض املأ (4

 فاملذهب : بطالن صالة ا ميع اإلمام واملأمومني .

                                                 
1
 ]الدارقطإ وهو ضعيف جدًا[ 
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والراجح : صحة صالة كل مأموم مل يعلم حبدا إمامةه ، وتبطةل صةالة مةن علةم      

 وبقي على نية االئتمام .

، ولةةيس بوسةةعهم وال بواجةةب   وذلةةك ألنهةةم كةةانوا جةةاهلني فهةةم معةةذورون با هةةل  

مهم هةل أنةن علةى وضةوء أم ال ؟ فةإذا كةان ال يلةزمهم وصةلى         عليهم أن يسألوا إلمةا 

 بهم وهو ال يعلم أنه حمدا فكيف تبطل صالتهم ؟!

والقاعدة : إمن فعل شي ًا على وجه صحيح مبقتضى الدليل الشرعي فإنه ال ميكن 

إبطاله إال بدليل شرعيإ ولو أبطلنا ما قام الدليل على صحته لكةان يف هةذا جنايةة    

 ملكلف وإعنات له ومشقة عليه . على الشرع وا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصالة خلف املتنجس: وهلا صور : -

 أن يعلم اإلمام واملأمومون بنجاسة اإلمام : فال تصح صالتهم . -1

عةةد الصةةالة : فاملةةذهب: بطةةالن صةةالة اإلمةةام دون   أن ال يعلةةم اإلمةةام واملةةأمومون إال ب  -2

بنعليه  جابر : حيث صلى النيب والراجح : صحة صالتهم مجيعًا . حلديث  .املأمومني

 . 1وفيهما أذى فأخربه جربيل فخلعهما وبنى على صالته 

وألن اجتناب النجاسة من باب النواهي فيعذر فيها با هل والنسيان ، خبالف رفع 

 احلدا فمن باب األوامر فال يعذر فيه با هل والنسيان .

                                                 
1
 ]أمحد.وأبو داود وصححه احلاكم[ 
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: فاملةةذهب صةةالتهم باطلةةة وال   أن يعلةةم اإلمةةام بالنجاسةةة وحةةده دون بقيةةة املةةأمومني    -3

 واألقرب : أن املأمومني صالتهم صحيحة .استخالف. 

أما بالنسبة لإلمام فإن أمكنه إزالة النجاسة دون اإلخالل بشةيء مةن شةروط الصةالة أو     

، وإن مل ميكنةةه اسةةتخلف مةةن يةةتم الصةةالة    واجباتهةةا أزاهلةةا وبنةةى كمةةا فعةةل الةةنيب   

 باملأمومني .

م : فاملةةةذهب بطةةةالن صةةةالتهم مومني يف الصةةةالة بنجاسةةةة اإلمةةةاأن يعلةةةم بعةةةض املةةةأ  -4

، واألقرب : أنه جيب على من علم جناسة اإلمام إعالمه بإشارة أو حنوها ، فةإن  مجيعًا

مل يسةةةتطع صةةةحن صةةةالة ا ميةةةع ، اإلمةةةام لكونةةةه معةةةذورًا با هالةةةة ، واملةةةأمومون   

 القتدائهم بإمام يعتقدون صحة صالته .

 دا واملتنجس على القول الراجح :الفرق بني مسألة احمل

أنه إذا جهل اإلمام واملأموم فإن اإلمام يعيةد الصةالة إذا كةان جةاهاًل باحلةدا ، وال يعيةد       

 إذا كان جاهاًل النجاسة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسائل متفرقة يف احملدا :* 

 إذا علم اإلمام أو املأموم أن اإلمام ترك واجبًا عليه يف صالته سهوًا : -

 ك املأموم يف إخالل إمامه بركن أو شرط :إذا ش-

 إن كان املأمومون أربعني ومنهم واحد حمدا أو جنس :-
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علةةى املةةذهب : صةةالتهم غةةري صةةحيحة ، فيعيةةدوا صةةالتهم مجيعةةًا وكةةذلك اإلمةةام . ألن       

 احملدا واملتنجس وجوده كعدمه فينقص العدد املعترب للجمعة .

مام وبقية املةأمومني معةذورين با هةل ، وهةذا     والراجح : صحة صالة غري احملدا ألن اإل

مةذهب  على القةول باشةرتاط األربعةني ، ويةأتي يف ا معةة أنةه يكتفةى بثالثةة كمةا هةو           

 اختيار ابن تيمية . احلنفية و

 * أحكام إمامة األمي واللحان :

 تعريف األمي :-

وفسةر    األمةي فةممنوا بةاهلل ورسةوله الةنيب     لغة : من ال يقةرأ وال يكتةب كقولةه تعةاىل :     

ومسةي األمةي بةذلك ألنةه      َوَما ُكْنَن َتْتُلو ِمْن َقْبِلِه ِمْن ِكَتةاب  َوال َتخططهةهط ِبَيِميِنةَك     بقوله 

 كالباقي على أصل والدة أمه له . اصطالحًا: من ال حيسن الفاحتة .

 ومن صور ذلك :

 . أن ال يقرؤها ال حفظًا وال تالوة .

م . مثةال : )احلمةد للةرب العةاملني( أدغةم اهلةاء بةالراء فهةذا إدغةام          . أن يدغم فيها ما ال يدغ

 غري صحيح . ألنه أسقط احلرف املدغم .

. أن يبةةدل حرفةةًا حبةةرف . )األلتةةغ( مثةةل : أن يبةةدل الةةراء بةةالالم )لةةب العةةاملني( أو غينةةًا . أو     

 السني ثاء ، أو ا يم شينًا ، الغني قافًا ، والقاف غينًا . 

ذه املسةةألة إبةةدال الضةةاد ظةةاء فإنةةه معفةةو عنةةه وذلةةك خلفةةاء الفةةرق بينهمةةا    ويسةةتثنى مةةن هةة

وتشةةابه املخةةرجني ، وال سةةيما للعةةامي . والقةةارئ إضةةا يقصةةد الضةةالل املخةةالف للهةةدى وال   

 يقصد أنه من ظل يفعل كذا إذا فعله نهارًا .

هةي  أما إبدال حرف على قةراءة حبةرف آخةر علةى قةراءة أخةرى مثةل : الصةراط والسةراط ف         

 قراءة سبعية بشرط عدم التشويا على املصلني . وكذلك )ملك( بدل )مالك( .

 . أن يلحن حلنًا حييل املعنى .

واللحةن تغةيري احلركةات سةواء كةان تغةيريًا صةرفيًا أو حنويةًا فةإن كةان يغةري املعنةى فةإن              

 املغري أمي وإن كان ال يغريه فليس بأمي .
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 بفتح الباء فاللحن هذا ال حييل املعنى . فإذا قال : )احلمد هلل ربَّ العاملني(

 وإذا قال : )أهدنا ( بفتح اهلمزة فهذا حييل املعنى ألنها من اإلهداء أي إعطاء اهلدية .

 ولو قال )إياِك نعبد( بكسر الكاف فهذه إحالة شديدة .

 ولو قال : )أنعمنط( بضمها فهذا حييل املعنى .

 حييل املعنى .ولو قال : )نعِبد( بكسر الباء فهذا ال 

 حكم إمامة األمي :-

 حكم إمامة اللحان : -

 : )يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهلل( . ودليل الكراهة : خمالفة قول النيب 

 وأما اللحن الذي حييل املعنى فإن كان يف الفاحتة فقد تقدم 

 حكم إمامة من يكرر بعض احلروف أو ال يفصح ببعضها :-

 فهو قد أتى بفرض القراءة .

 حكم إمامة األجنيب المرأة : -

 هذه املسألة هلا أحوال :

أن يةةؤم امةةةرأة أجنبيةةة فقةةةط . واملؤلةةف قةةةال بالكراهةةة ، واألصةةةل يف النهةةةي      (1

 التحريم .

أن يؤم حمارمه أو أجنبيات معهن رجةل أو أحةد حمارمةه فيجةوز حلةديث أنةس        (2

 واليتةةةيم معةةةي والعجةةةوز مةةةن ورائنةةةا فصةةةلى بنةةةا  وفيةةةه : ) فقةةةام رسةةةول اهلل 

 ]متفق عليه[ركعتني ( 

أن يةةؤم أجنبيةةات وال رجةةل معهةةن وال أحةةد حمارمةةه : كةةالم املؤلةةف : يكةةره       (3

 واألقرب : أنه ال يكره لعدم اخللوة إال إذا خاف الفتنة فيمنع منع وسيلة. 

 حكم إمامة رجل قومًا يكرهونه : هلا حالتان :-

 .1ضعيف أن يكون كراهتهم إلمامهم حبق : احلديث الذي أورده املؤلف  -1

 : )ال ختتلفوا فتختلف قلوبكم( فجعله إمامًا يؤدي إىل االختالف . ولقوله 

                                                 
1
تلةةف يف صةةحته ، حسةةنه الرتمةةذي والنةةووي وضةةعفه البيهقةةي واهليثمةةي والةةذهيب واأللبةةاني كمةةا يف  ]الرتمةةذي واحلةةديث خم 

 [318ضعيف الرتمذي 
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أن يكةةون كةةراهتهم إلمةةامهم بغةةري حةةق : كمةةا لةةو كرهةةوه حلرصةةه علةةى السةةنة         -2

كالتةةأني يف الصةةالة . فةةإن إمامتةةه فةةيهم ال تكةةره ألنهةةم كرهةةوه بغةةري حةةق فةةال عةةربة    

 . 1بكراهته

 حكم إمامة ولد الزنا وا ندي :-

 * أحكام اختالف النية بني اإلمام واملأموم : هلا صور :

 حكم إمامة من يؤدي الصالة مبن يقضيها والعكس :-

مثاله : دخل رجل والناس يصلون الظهر ، وذكر أن عليه صالة الظهر بةاألمس فيصةح أن   

 يدخل معهم بنية القضاء .

 حكم ائتمام مفرتض مبتنفل :-

الفجةةر فجةةاء آخةةر وقةةال : أصةةلي معةةك الفجةةر . وصةةالة   مثالةةه : رجةةل يريةةد أن يصةةلي سةةنة  

 العشاء مع إمام يصلي الرتاويح .

 املذهب : ال يصح ائتمام مفرتض مبتنفل ، واستدلوا :

]متفةق عليةه[   حديث أبي هريةرة : )إضةا جعةل اإلمةام ليةؤ  بةه  فةال ختتلفةوا عليةه(           (1

 وهذا اختالف عليه .

 هذه الصورة ، وهذا ال ينبغي . أن صالة املأموم أعلى من صالة اإلمام يف (2

ية واختةاره ابةن   القول الثاني : صحة الفريضة خلف النافلة. وهو رواية عنه ومذهب الشافع

 . واستدلوا :تيمية

عشةاء اةخةرة ثةم يرجةع إىل قومةه       قصة معاذ ، فإنه كةان يصةلي مةع الةنيب      (1

 [  2فيصلي بهم تلك الصالة. ]متفق عليه

قومه وهو ابن سبع سنني ، والصيب صالته نفل حديث عمرو بن سلمة حيث أم  (2

 فدل على جواز اقتداء املفرتض باملتنفل .

 : )يؤم القوم أقرأهم ( . لعموم قول النيب  (3

                                                 
1
لكن ظاهر احلديث الكراهة مطلقًا ألن الغرض من صالة ا ماعةة هةو االئةتالف واالجتمةاع ، ومةن املعلةوم أنةه ال ائةتالف          

 م ويتألفهم وإذا علم اهلل صدق نيته يف التأليف يسر اهلل له ذلك .مع شخص مكروه عندهم ، وينبغي له أن يعظهم ويذكره
2
 ويف رواية )هي له تطوع وهلم مكتوبة العشاء(]الدارقطإ والبيهقي وصححها ابن حجر[. 
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واألقةةرب : القةةول الثةةاني ، وجيةةاب عةةن حةةديث : )ال ختتلفةةوا عليةةه( أي يف األفعةةال 

الف يف النيةة  كما بني يف احلديث : )فإذا كرب فكربوا ..( وليس املراد بةه االخةت  

ألنةةه إذا كةةان كةةذلك فيقةةال : ال ختتلفةةوا عنةةه ، واملةةذهب أول مةةن يةةنقض هةةذا      

االستدالل فهم جيوزون االختالف بني نية اإلمام واملأموم كما يف املقضية واملؤداة 

 واملتنفل باملفرتض . 

 حكم ائتمام متنفل مبفرتض :-

اء مييتون الصالة عن وقتها يصح حلديث أبي ذر مرفوعا: )كيف أنن إذا كان عليك أمر

قلن : ما تأمرني ؟ قال : صل الصالة لوقتها ، فإن أدركتها معهم فصةل فإنهةا لةك نافلةة(     

أبصةر رجةاًل يصةلي وحةده فقةال :       ]مسلم[ . وحلديث أبي سةعيد اخلةدري: أن رسةول اهلل    

وحةةديث يزيةةد بةةن األسةةود : )فصةةليا معةةه فإنهةةا  . 1أال رجةةل يتصةةدق علةةى هةةذا فيصةةلي معةةه

   لكما نافلة( .

 حكم ائتمام مفرتض مبفرتض آخر :-

 ا مهور ومنهم املذهب : ال يصح حلديث : )فال ختتلفوا عليه(

القول الثاني : صحة ذلك . وهو مذهب الشةافعية وروايةة عنةه اختارهةا ابةن تيميةة ؛ لقصةة        

تضر . وهذا أرجح ، واملراد باالختالف االختالف يف  معاذ فدل على أن اختالف النيات ال

 األفعال .

وعلى هذا : فإذا صلى صالة أكثر من اإلمام فال إشكال . كما لو صةلى العشةاء خلةف    

 من يصلي املغرب فيقوم ويأتي بركعة .

كما لو كان اإلمام يصلي العشاء واملأموم وإذا صلى وراء إمام صالة أقل من صالة اإلمام 

وهةو  فهنا فيه إشكال ، لكن الصحيح أنه جيوز أن يدخل معةه ،  ن يصلي املغرب يريد أ

 خمري:

أن يدخل معه بنية العشاء، ويسقط عنه الرتتيب خلشةية فةوات ا ماعةة، وهةذا أوىل     -1

 حتى ال حيصل اختالف على اإلمام. 

                                                 
1
 ]د.ت وصححه ابن خزمية[ 
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يف أول فإن أدرك اإلمام يف الثانية فال إشكال ، وإن دخل أن يدخل معه بنية املغرب: -2

الصالة فيلزمه إذا قام اإلمام إىل الرابعة أن جيلس وال يقوم ، ولكن إذا جلةس هةل ينةوي    

االنفراد ويسلم أو ينتظر اإلمام ؟ هو خمري ، ويستحب له إذا كان يريد أن يدرك العشةاء  

 . 1مع اإلمام أن يسلم

 موقف اإلمام واملأمومني

 أواًل : موقف املأمومني :

 احد :موقف املأموم الو -

عنةدها فتوضةأ    يقف عن ميني اإلمام . حلديث ابن عباس قال : ضن عند ميمونة والنيب 

 ]البخاري ومسلم[ثم قام يصلي فقمن عن يساره فأخذني فجعلإ عن ميينه .. 

 موقف املأمومني إذا كانوا اثنني فما فوق : -

حلةديث جةابر أن الةنيب    السنة : خلف اإلمام سواء كانا رجلني أو صبيني أو رجةاًل وصةبيًا.   

   قام ليصلي فج ن فقمن عن يساره فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامإ عن ميينه ثم جةاء

 . ]مسلم[ جبار بن صخر فأخذ بأيدينا مجيعًا فدفعنا حتى أقامنا خلفه . 

 وقوف املأموم أمام اإلمام :-

 ًا .، ولتأخريه جابرًا وجبار قول ا مهور : ال تصح لعدم نقله عن النيب 

وقول املالكية واختيار ابن تيمية : تصح مع العذر ، فإن الواجبات تسقط بالعذر فإن غاية 

 ترك التقدم على اإلمام أن يكون واجبًا .

 االعتبار يف التقدم :-

الصةةف : ال يضةةر تقةةدم املةةأموم إذا كةةان يف غةةري جهةةة اإلمام،و إن وقفةةوا حةةول الكعبةةة-

 بالصف األول الذي خلف اإلمام ال ما قرب من الكعبة.ما اتصل األول يف غري جهة اإلمام: 

وقوف املأموم عن يسار اإلمام : مع خلو ميينه املةذهب : ال يصةح.   ا مهةور : تصةح عةن      -

، وهةةو فضةةلية يسةةار اإلمةةام . وأن كةةون املةةأموم الواحةةد عةةن ميةةني اإلمةةام إضةةا هةةو علةةى األ   

                                                 
1
ثةان واإلمةام يطيةل    فانفراده هنا للعذر الشةرعي كحةال صةالة اخلةوف ، وجيةوز االنفةراد للعةذر احلسةي كمةن يدافعةه األخب           

 الصالة كقصة صاحب معاذ.  
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عةادة التحرميةة ، ولةو كانةن ال تصةح      مل يةأمر ابةن عبةاس وجةابرًا بإ     الراجح . ألن الةنيب  

ألمرهم بذلك . وإدارته ال يةدل علةى الوجةوب ، وإضةا يةدل علةى أن ميةني اإلمةام هةو املوقةف           

 الشرعي.

وحةةديث ابةةن عبةةاس فعةةل جمةةرد ، والفعةةل اجملةةرد ال يةةدل علةةى الوجةةوب ، والقةةول بتةةأثيم       

 اإلنسان أو بطالن صالته حيتاج إىل دليل . 

 ة :ثانيًا :أحكام املصاف

 صالة الفرد خلف الصف )مسألة خالفية( : -

 اختلف أهل العلم يف حكم صالة الفرد خلف الصف على ثالثة أقوال :

األول : ال تصةةح صةةالة الفةةرد خلةةف الصةةف أو خلةةف اإلمةةام . مطلقةةًا سةةواء كةةان عامةةدًا أو  

 ناسيًا عاملًا أو جاهاًل ، وذلك إن صلى ركعة فأكثر . وهو قول املذهب .

 : تصح صالة املنفرد خلف الصف . وهو قول األئمة الثالثة .الثاني 

الثالث: تصح الصالة خلف الصف إذا مل جيد موقفًا يف الصف. وهو قةول لةبعض السةلف    

 كاحلسن واختيار ابن تيمية وابن القيم . 

 أدلة األقوال : القول األول : ذكرها املؤلف ، وهي :

 1ف الصف( حديث علي بن شيبان : )ال صالة لفرد خل-1

 . 2رأى رجاًل يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصالة  حديث وابصة : أن النيب  -2

ز حيث وقفن العجو( ]متفق عليه[ حديث أنس وفيه : )والعجوز من ورائنا-1القول الثاني :

 ، وما جاز للمرأة جاز للرجل .خلف الصف

 .]متفق عليه[ عادة من ورائه ومل يؤمر باإل حديث ابن عباس حيث أداره النيب  -2

وهةةو راكةةع قبةةل أن يصةةل إىل الصةةف      حةةديث أبةةي بكةةرة أنةةه انتهةةى إىل الةةنيب      -3

 .  ]البخاري[فقال : زادك اهلل حرصًا وال تعد  فذكر ذلك للنيب 

                                                 
1
 ]ابن ماجه.أمحد وهو صحيح صححه ابن خزمية وابن حزم وحسنه اإلمام أمحد[ . 

2
 ]أبو داود.الرتمذي.ابن ماجه  واحلديث صحيح نقل احلافظ يف الفتح تصحيحه عن أمحد وابن خزمية ، وحسنه الرتمذي [ . 
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فةاتقوا   واستدل أصحاب القول الثالث : أن الواجبات تسقط مع العجز ، لقوله تعةاىل :  

 ذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم(: )إ ، وقوله  اهلل ما استطعتم 

الراجح : القول الثالث .وأما أدلة ا مهور فحديث أنس فقياس املةرأة علةى الرجةل يف هةذه     

املسألة غري مسلم ألن املرأة ليس هلةا جمةال يف مصةاف الرجةال حتةى يف أمةاكن العبةادة ،        

ه ، ووقةوف الرجةل   ولذلك خري صفوف النساء آخرها ، فوقوف املرأة خلف الصف مأمور ب

 خلف الصف منهي عنه ، فال يقاس املأمور به على املنهي عنه .

 وأما حديث ابن عباس فإن املدار خلف الصف ال يسمى مصليًا .

رأسه مةن الركةوع فقةد     وأما حديث أبي بكرة فقد دخل يف الصف قبل أن يرفع النيب 

 آخر فصافه يف القيام . أدرك االصطفاف املأمور به فهو مبنزلة من صف وحده ثم جاء

 :1موقف إمامة النساء - اصطفاف النساء :  -

 * األولوية يف املصافة :

يستحب أن يلي اإلمام أهل العلم  والفضل لكةي الفةوه يف اإلمامةة إن حةدا بةه حةدا يف       

 صالته ، ولريجع إىل قوهلم إن أصابه سهو أو عرض يف صالته عارض .

  2حيب ان يليه املهاجرون واألنصار ليأخذوا عنه( وحلديث أنس : )كان رسول اهلل 

وإذا حضةةر الصةةيب املميةةز فهةةل يةةؤخر علةةى الكةةبري البةةالغ : األقةةرب عةةدم تةةأخريهم . ألن  

احلديث الوارد وهو : )ليلإ منكم أولو األحالم والنهى( املراد منه احلث للكبري وطالب 

واألحقيةة ملةن سةبق    ز فةال يةؤخر ،   العلم على الدنو من اإلمام ، وإال لو تقةدم الصةيب املمية   

،  3: )من سبق إىل ما مل يسبق إليه أحد فهو أحق بةه(   فمن سبق فهو أوىل لقول النيب 

نهةةى أن يقةةام الرجةةل مةةن مكانةةه لةةيجلس فيةةه . وألن فيةةه مفسةةدة كتةةنفري  وألن الةةنيب 

 الصيب عن املسجد .

                                                 
1
 سلمة : عبد الرزاق وابن أبي شيبة .واألثران صحيحان ، صححهما النووي وابن امللقن . أثر عائشة : ابن أبي شيبة ، أثر أم 
2
 ]أمحد وابن ماجة قال البوصريي : إسناد رجاله ثقات[ . 

3
 ]أبو داود وذكره األلباني يف صحيح أبي داود[ 



 
 أحكام اإلمامة واالئتمام 67

 

ده مرفوعةًا ، فاحلةديث ال   ما أورده املؤلف مةن حةديث : )أخةروهن( قةال ابةن حجةر : مل أجة       

يثبةةن رفعةةه ، لكنةةه موقةةوف علةةى ابةةن مسةةعود . وتةةأخريهن ال نةةزاع فيةةه حلةةديث : )خةةري         

 صفوف النساء آخرها( .واألحرار والعبيد يف هذا سواء لعموم األدلة . 

 * تفريع على صالة املنفرد خلف الصف :

امةرأة فهةو منفةرد يف     مصافة الكةافر واملةرأة : إذا مل يصةف مةع اإلنسةان إال كةافر أو       -

الصف. فال تصح مصةافتهما مةع وجةود فرجةة يف الصةف ، فةإذا كةان الصةف تامةًا صةحن           

 صالته على الراجح .

مصافة من علم حدثةه أو جناسةته : أمةا إذا علةم احملةدا ومل يعلةم مةن صةف معةه فعلةى           -

ا واألقةةرب صةةحتها للعةةذر با هةةل . وكةةذلك يف مةةن فيةةه جناسةةة .وإذاملةذهب : ال تصةةح ،  

 كان الصف تامًا فصالة املنفرد صحيحة.

تصةةح مصةةافة الصةةيب يف النفةةل دون الفةةرض . ألن الصةةيب ال  :مصةةافة الصةةيب : املةةذهب -

 تصح إمامته فال تصح مصافته كاملرأة .

 ا مهور : تصح مصافة الصيب املميز يف الفرض كالنفل . وهذا هو األقرب .

 واليتيم معي . سول اهلل واستدل ا مهور : حبديث أنس وفيه : فقام ر

 وما ثبن يف النفل ثبن يف الفرض إال مبخصص . ولصحة إمامة الصيب يف الفرض .

 احلكم فيمن مل جيد فرجة يف الصف: -

 .  1بسد اخللل يف الصالة . واحلديث الذي أورده املؤلف إن وجد فرجة يدخلها ألمره 

تيار ابن تيمية : أنه يقف فذًا أن يقف عن ميني اإلمام . املذهب ، واخ -1فإن مل جيد :

 األمر بالصافة إضا هو مع اإلمكان  ، وال يقف عن ميني اإلمام ليتميز اإلمام مبكانه .

أن جيذبه . هذا مكروه ، وما ورد يف ا ذب فهو ضعيف . وملا يف ا ذب من إشةغال  -2

 . 2املصلي ونقله إىل مكان مفضول ، وإشغال للمصلني

 : على املذهب : له حالتان كما ذكر املؤلف . الركوع دون الصف -

                                                 
1
 ]ابن ماجه وأمحد وصححه ابن خزمية واحلاكم ووافقه الذهيب [ 

فرجةةة تتسةةع لواحةةد فأيهمةةا أفضةةل وقوفهمةةا مجيعةةًأ أو سةةد الفرجةةة وينفةةرد اةخةةر ؟ رجةةح ابةةن تيميةةة     لةةو جةةاء اثنةةان وهنةةاك  2

 االصطفاف مع بقاء الفرجة ألن سد الفرجة مستحب واالصطفاف واجب .  
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 وتقدم اختيار ابن تيمية ، وعلى قوله ال الو املصلي دون الصف من حالني :

أن يكون لعذر وهو اكتمال الصف فصالته صحيحة مطلقًا حتى وإن بقي إىل آخر  -1

  صالته .

رأسةه مةن    أن يكون لغري عذر فإن دخل الصف أو وقف معه آخر قبةل أن يرفةع اإلمةام   -2

 الركوع صحن صالته وإال فال . 

 أحكام االقتداء

 :املأموم ال الو من حالني

 األوىل : اقتداء املأموم باإلمام إذا كان داخل املسجد .

فيصح االقتداء باإلمام ولو مل تتصل الصفوف أو كان بينهما حائل كأن صةلى اإلمةام يف   

 صحن احلرم أو املسجد واملأموم يف سطحه .

 إمكان االقتداء بأن يسمع التكبري . ويشرتط

وعدم اتصال الصفوف بعضها مع بعةض خةالف السةنة إذا مل يكةن حاجةة وقةد قةال الةنيب         

         أال تصفون كما تصف املالئكة عنةد ربهةا ؟ قةالوا : وكيةف تصةف املالئكةة عنةد( :

)ال  ويف حةةديث آخةةر:]متفةةق عليةه[  ربهةا ؟ قةةال : يسةدون األول فةةاألول ويرتاصةةون يف الصةف(    

 فينقص أجر من سد الصفوف املؤخرة مع خلو الصفوف املقدمة.1تباعدوا بينها( 

 الثانية : اقتداء املأموم باإلمام إذا كان خارج املسجد .

 املذهب : يشرتط لالقتداء ثالثة شروط:

 رؤية اإلمام أو من وراءه ولو يف بعض الصالة . -1

 مساع التكبري . -2

 اتصال الصفوف . -3

 .2 اتصال الصفوف مع إمكان االقتداء وال تعترب الرؤية واألقرب : اشرتاط

                                                 
1
 ]أبو داود وصححه األلباني[. 

ختطيةه ويةدخل لتكميةل الصةفوف     قال ابن تيمية : إوال يصةف يف الطرقةات واحلوانيةن مةع خلةو املسةجد ، وملةن جةاء بعةده            2

املقدمة فإن هذا ال حرمة له ، وإذا كان بينهم وبني الصفوف حائط حبيث ال يةرون الصةفوف ولكةن يسةمعون التكةبري مةن       
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 حكم علو اإلمام . -

 حكم علو املأموم ككونه يف سطح املسجد .-

 حكم صالة اإلمام يف احملراب.-

 حكم تطوع اإلمام موضع املكتوبة . -

 نهى أن توصل صالة بصالة حتى يتكلم أو ارج. حلديث معاوية أن النيب 

1مرفوعًا : )ال يصلي اإلمام يف املوضع الذي صلى فيه حتى يتحول(ويف حديث املغرية 
  

فاملشروع أن ال يوصل نفل بفرض ، وطريق ذلك إما التحول من املكان وقد ورد 

مشروعيته سيما اإلمام . وخص اإلمام بالتحول متييزًا لفرض الصالة عن نفلها ، ففي 

 فال ينتظره .حتوله من مكانه إعالم ملن أتى املسجد أنه قد صلى 

 واألفضل : أن تصلى النافلة يف البين ، لكن من أراد أن يصليها يف املسجد فكما سبق .

 ما يفعله اإلمام بعد فراغ الصالة .-

 يستحب له أن ال يلبث جالسًا على هي ته قبل السالم ، بل ينصرف ويقبل على املأمومني .

  ويكره له إطالة قعوده بعد الصالة مستقبل القبلة .

فينحرف عن قبلته فيقبةل علةى املةأمومني بوجهةه هةذا هةو السةنة . حلةديث مسةرة : )كةان           

 متفق عليه [إذا صلى صالة أقبل علينا بوجهه( ] النيب 

وعةن  ]البخةاري[  كةثريًا ينصةرف عةن يسةاره(      وعن عبد اهلل بن مسعود : )لقد رأين النيب 

 ]مسلم[.ينه( ينصرف عن مي أنس : )أما أنا فأكثر ما رأين النيب 

 يفعل هذا تارة ، وهذا تارة . ومجع بينهما النووي بأنه كان 

 حكم الصالة بني السواري :-

   .إما أال تقطع السارية الصف بأن يصلي إىل السارية فهو مستحب حتصياًل للسرتة

وقد ورد يف البخاري عن يزيد بن عبيد قال : كنن آتي مع سلمة بن األكوع فيصلي عنةد  

 يتحرى الصالة عندها(. ة قال : )فإني رأين النيب األسطوان

                                                                                                                                                                   

غري حاجةة فإنةه ال تصةح صةالتهم يف أظهةر قةولي العلمةاء ، وكةذلك مةن صةلى يف حانوتةه والطريةق خةال مل تصةح صةالته ،                

 ت وينتظر اتصال الصفوف به ، بل عليه أن يذهب إىل املسجد فيسد األول فاألولإ.وليس له أن يقعد يف احلانو
1
 ]أبو داود وصححه األلباني[ 
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يبتدرون السواري  وعن أنس قال : كان املؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب رسول اهلل 

 ]متفق عليه[وهم كذلك يصلون الركعتني قبل املغرب.  حتى ارج النيب 

 فإذا قطعن السواري الصف فال الو الصالة بينها:

. وعن قرة قةال : )كنةا ننهةى عةن الصةالة       1: فيكره . ألثر أنس أن يكون لغري حاجة-1

 . 2بني السواري ونطرد عنها طردًا(

أن يكةةون حلاجةةة كضةةيق املسةةجد وكثةةرة ا ماعةةة : فةةال يكةةره ، ووقةةوفهم بةةني     -2

 السواري خري من وقوفهم خارج املسجد .

 * أحكام املساجد :

 املكان املخصص للصالة فيه . حتديد املسجد .-

 حتى مصلى العيد يعد مسجدًا إذا خصص وهيأ للصالة فقط .و

املوقوفة املعدة للصالة تأخذ مجيةع أحكةام    –حموطة به  –رحبة املسجد املتصلة باملسجد 

 .  3املسجد وإال فال

  حكم بناء مسجد ليضر آخر :-

والةةذين  لقولةةه تعةةاىل :   حيةةرم إذا كةةان البنةةاء بقصةةد اإلضةةرار فيهةةدم مسةةجد الضةةرار .    

مسةجد الضةرار الةذي بنةاه املنةافقون       اةيةة . وقةد هةدم الةنيب      ختذوا مسةجدًا ضةرارًا ..  ا

 بقباء .

 فإذا مل يقصد به اإلضرار جاز وإن قرب .واألفضل عند احلاجة تكبري املسجد وتوسعته . 

 حضور املسجد ملن أكل ما يتأذى منه : ومثله شارب الدخان مع حتريم شربه . -

ويف روايةة  ]متفق عليةه[  كل من هذه الشجرة فال يقربنا وال يصلي معنا( حلديث أنس : )من أ

 فيهما : )فإن املالئكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم( .

 وال حيضر املسجد ليس ألنه معذور ، بل دفعًا ألذيته .

                                                 
1
 ]أبو داود.والرتمذي وصححه . وأمحد وهو صحيح [. 

2
 ابن خزمية ، وحسنه األلباني .  

7
إال من املسةجد فهةي منةه ، وإن كةان     مكتبة املسجد : كرحبة املسجد فإن كان بابها يف وسط املسجد أو ال يدخل إليها  

 بابها خارج املسجد فهي ليسن منه .


