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فلسفة ترشيع صالة اجلماعة
وأعظم  اإلسالم  يف  العبادات  أهم  من  اجلماعة  صالة 
وعّزهم  وقّوتهم  املسلمني  وحدة  مظهر  فيه  املستحبات، 
بني  وتؤلّف  ابلعض،  ببعضهم  املصلنّي  تُعّرف  ومنَعتَهم، 
قويم  وركن  أصيلة  اغية  وحتّقق  بينهم،  وتقارِب  قلوبهم، 
من أراكن اإلسالم، وهو االعتصام حببل اهلل مجيعاً حيث 
 َِّ اهلل بَِحبِْل   

ْ
﴿َواْعتَِصُموا عمران:  آل  سورة  يف  تعاىل  قال 

ُكنتُْم  إِْذ  َعلَيُْكْم   َِّ اهلل نِْعَمَة   
ْ
َواْذُكُروا  

ْ
قُوا َتَفّرَ َواَل  َجِميًعا 

إِْخَوانًا  بِِنْعَمِتِه  ْصبَْحتُم 
َ
فَأ قُلُوبُِكْم  َبيَْن  لََّف 

َ
فَأ ْعَداء 

َ
أ

َكَذلَِك  نَْها  ّمِ نَقَذُكم 
َ
فَأ الّنَاِر  َن  ّمِ ُحْفَرٍة  َشَفا  َعلََى  َوُكنتُْم 

نُكْم  تَُكن ّمِ
ْ
َُّ لَُكْم آيَاتِِه لََعلَُّكْم َتْهتَُدوَن 103 َول يُبَّيُِن اهلل

َعِن  َوَينَْهْوَن  َمْعُروِف 
ْ
بِال ُمُروَن 

ْ
َوَيأ َخيِْر 

ْ
ال إِلَى  يَْدُعوَن  ٌة  ّمَ

ُ
أ

َكالَِّذيَن   
ْ
تَُكونُوا َواَل   104 ُمْفِلُحوَن 

ْ
ال ُهُم  ولَئَِك 

ُ
َوأ ُمنَكِر 

ْ
ال

ولَئَِك لَُهْم 
ُ
ِنَاُت َوأ

بَيّ
ْ
 ِمن َبْعِد َما َجاَءُهُم ال

ْ
 َواْختَلَُفوا

ْ
قُوا َتَفّرَ

َعَذاٌب َعِظيٌم 105﴾.
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ويضاف إىل ما سبق اغيات أخرى ورد اإلشارة إيلها يف 
ما روي عن اإلمام جعفر الصادق عليه السالم أنه قال: 
يُعَرف  ليك  الصالة  إىل  واالجتماع  اجلماعة  ُجعلت  )إنما 
َمن يصيل مّمن ال يصيل، وَمن حيفظ مواقيت الصالة مّمن 
أحد  ىلع  يشهد  أن  أحداً  يمكن  لم  ذلك  ولوال  يُضّيع، 
بني  هل  صالة  فال  مجاعة  يف  يُصّل  لم  َمن  ألّن  بالصالح، 
فال  قال:  وآهل  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  ألن  املسلمني، 
صالة ملن لم يصّل يف املسجد مع املسلمني إال ِمن علّة(

]وسائل الشيعة، ح 10701[. 

وورد يف شأنها التشديد والرتغيب حىت أىت انليبَّ رجٌل 
أسمع  أنا رضير ابلرص وربما  )يا رسول اهلل،  فقال:  أعىم 
معك،  والصالة  اجلماعة  إىل  يقودين  َمن  أجد  وال  انلداء 
إىل  مزنلك  من  شّد  وآهل:  عليه  اهلل  صىل  انليب  هل  فقال 
املسجد حباًل واحرض اجلماعة( ]وسائل الشيعة، ح 10696[. 

ومن هنا قال الفقهاء بأّن صالة اجلماعة أفضل من صالة 
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استحبابها  وأن  واملأموم،  لإلمام  بالنسبة  قطعاً،  املنفرد 
دين  برضورة  االستحباب  ثبت  بل   ،

ً
وإمجااع نّصاً  مؤّكد 

اهلل  من  وثوابها  وأجرها  املسلمني،  مجيع  وعند  اإلسالم، 
وجّل  الواجبات  من  الكثري  أجر  يفوق  وقد  عظيم،  تعاىل 
مظهراً  وأعطت  اجلماعة  ازدادت  ما 

ّ
ولك املستحبات، 

وجلّت  شأناً  ارتفعت  واملصلني  املسلمني  تلجّمع  حقيقياً 
ثواباً. ويه أفضل ما تكون يف الفرائض ايلومية، احلارضة 
منها والفائتة، وباخلصوص احلارضة، وبصورة أخّص صالة 
اجلماعة  صالة  تصبح  قد  بل  والعشاء.  واملغرب  الصبح 

واجبة -ال مستحبة- وذلك ألسباب طارئة، منها:

عن  وقته  فيضيق  انلطق،  بطئ  املصيل  يكون  أن   .1
إدراك ولو ركعة من الصالة، بنحو لو صىّل مأموماً مع إمام 
رسيع انلطق ألدرك ركعة من الصالة، فيجب عليه يف هذه 

احلالة أن يأتم.

2. أن يكون امللكف حباجة إىل تعلّم القراءة، وقد أهمل 
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يصيل  أن  فعاًل  يسعه  وال  الصالة،  وقت  حّل  حىت  ذلك 
القراءة، ولكن يسعه أن  بصورة منفردة مع احلفاظ ىلع 
واحلالة  عليه  فيجب  اإلمام،  ىلع  القراءة  يف  ويعّول  يأتّم 

هذه أن يأتم.

3. أن ينذر الصالة مجاعة أو حيلف باهلل ىلع ذلك أو حنو 
هذا مما يؤّدي إىل وجوٍب طارئ.

صالة اجلمعة :
العبادات  أهم  من  واحدة  تعّد  كذلك  اجلمعة  وصالة 
إقامتها  يف اإلسالم، وحّثت انلصوص الرشيفة ىلع أهمية 
سورة  يف  عنها  الكريم  القرآن  حتّدث  وقد  وحضورها، 
أخذت نفس االسم إذ قال سبحانه وتعاىل: ﴿يا أّيَها اذلين 
ِر اهلل 

ْ
الِة ِمن يَوم اجلُُمعِة فاْسَعـوا إىل ِذك آمنُوا إذا نُودَي لِلصَّ

وََذُروا ابَلـيع ذلُكم َخرٌي لُكم إِن ُكنتم تَعلُمون 9 فإذا 
فَْضـِل  ِمن  َوابتَُغوا  فانتَـرِشوا يف األرِض  الُة  الصَّ قُِضيَـت 
رأوا  وإذا   10 تُفِلُحون  كم  لعلَـّ كثرياً  اهلَل  واذُكروا  اهلِل 
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قُْل ما ِعنَد اهلِل  وا إيِلها وتَرُكوَك قائماً  و لَْهـواً انَفضُّ
َ
جتاَرًة أ

َخرٌي مَن اللَّهـِو وِمن اتلَِّجـارِة واهلُل َخيْـُر الرازقني 11﴾.

ل املسلمني مسئويلة حضور صالة  فانلداء القرآيّن حيمِّ
جامعًة،  صالة  تكون  أن  هلا  اهلل  أرادها  اليت  اجلمعة 
 ، فرسخني  إىل  تمتد  واسعٍة  منطقٍة  يف  انلاس  فيها  يلتيق 
ىلع عبادة اهلل وتليّق املفاهيم اإلسالمية العامة اليت يقف 
وآخرتهم  دنياهم  حتتاجه  ما  يف  للناس  يلؤكدها  اخلطيب 
مما يهتمون به، أو مما ينبيغ االهتمام به، وذلك يف خطبتني 
تقومان مقام ركعتني من صالة الظهر، ألّن صالة اجلمعة 
ركعتان تسبقهما خطبتان. وهذا يعين أّن احلديث الوعظي 
واتلوجييّه، حىت يف ما هل عالقة باملسائل السياسية املرتبطة 
واتلحديات  املسلمني  وأوضاع  ومصاحلهم،  انلاس  حبياة 
اليت يواجهونها، واملسائل الفكرية اليت حتتاج إىل ترسيخ 
أو رّد شبهاتها، لّك ذلك يمّثل أمراً مهّماً جداً إىل درجة أنه 

يستعاض به عن ركعتني من الصالة املفروضة.
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يؤّكد  لم  كما  اجلمعة  صالة  ىلع  سبحانه  اهلل  أّكد  وقد 
ىلع صالٍة غريها، حبيث ألىغ األعمال األخرى اليت تعيق 
املؤمن عن حضورها، إال ما اكن يدخل يف نطاق الرضر أو 
امللكّف.  رفع اهلل مسئويلته عن  مما  أو االضطرار،  احلرج 
ومن هنا، حّرم اهلل سبحانه ابليع يف وقت انلداء إيلها كما 
السابقة. وفقهياً حتتّل صالة  هو واضح يف مدلول اآليات 
يف  ُذكرت  تفصيالٍت  ضمن  الظهر  صالة  موضع  اجلمعة 
كتب الفقهاء، وقد ميَّـز اهلل سبحانه وتعاىل هذه الصالة 
ضمن  أداءها  أوجب  بأن  ايلومية  الصلوات  سائر  عن 
مجاعة، وأمر بتوحيدها يف لك منطقة، ولم يسمح باتلأخر 

عن حضورها إذا أقيمت، إال ألعذار خاصة.

من أحاكم صالة اجلماعة:
الفقهاء  ذكرها  عديدة  إلزامية  أحاكم  اجلماعة  لصالة 

باتلفصيل يف كتبهم، ونذكر هنا جمموعة منها للفائدة:

1. أقّل عدد تنعقد به صالة اجلمـاعة -يف غري اجلمعة 
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والعيدين- اثنان أحدهما اإلمام، وأما يف اجلمعة والعيدين 
فال تنعقد إال خبمسة أحدهم اإلمام.

2. يعترب يف انعقاد اجلماعة أمور:

أ( أن ال يكون بني اإلمام واملأموم حائل، وكذا بني 
بعض املأمومني مع اآلخر ممن يكون واسطة يف االتصال 
باإلمام. وال فرق بني كون احلائل ستاراً أو جداراً أو شجراً 
إذا اكن  هذا  واقفاً.  إنساٍن  ولو اكن شخُص  ذلك،  أو غري 
املأموم رجاًل، أما إذا اكن امرأة فال بأس باحلائل بينها وبني 
اإلمام أو املأمومني إذا اكن اإلمام رجاًل. أما إذا اكن اإلمام 

واملأمومون من النساء فاحلكم كما يف الرجل.

موقف  من  أىلع  اإلمام  موقف  يكون  ال  أن  ب( 
املأموم علواً دفعياً اكألبنية وحنوها، بل تدرجيياً قريباً من 
التسنيم كسفح اجلبل وحنوه. نعم ال بأس باتلدرييج اذلي 
بادلفيع  بأس  ال  كما  منبسطة.  األرض  معه كون  يصدق 
أيضاً  بأس  وال  الشرب.  من  أقل  االرتفاع  اكن  إذا  اليسري 
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بعلو موقف املأموم من موقف اإلمام بمقدار يصدق معه 
اجلماعة عرفاً. 

بعض  عن  أو  اإلمام  عن  املأموم  يتباعد  ال  أن  ج( 
بني  يكون  ال  بأن  خطوة،  مقدار  من  بأزيد  املأمومني 
وكذا  املذكور،  املقدار  املأموم  اإلمام وحمل سجود  موقف 
املتأخر،  املأموم  سجود  وحمل  املتقدم  املأموم  موقف  بني 

وبني أهل الصف الواحد بعضهم مع بعض.

وال  املوقف،  يف  اإلمام  ىلع  املأموم  يتقّدم  ال  أن  د( 
وركوعه  سجوده  ماكن  يف  عليه  يتقّدم  ال  وأن  يساويه، 
املأموم  إذا اكن  اإلمام  املأموم خلف  يقف  وأن  وجلوسه، 
النساء  مجاعة  يف  وأما  الرجال،  مجاعة  يف  هذا  متعدداً. 

فتقف اإلمام يف وسطهن وال تتقّدمهن.

3. ال تقدح حيلولة بعض املأمومني عن بعضهم، وإن لم 
يدخلوا يف الصالة، إذا اكنوا متهيئني للصالة.

4. يُشرتط يف إمام اجلماعة أمور:
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ً أ( اإليمان بأن يكون مسلماً إثنا عرشيا

ب( العقل

ج( طهارة املودل، بأن اليكون ابن زنا

إمامة  تصح  فال   ، رجاًل  املأموم  اكن  إذا  الرجولة  د( 
املرأة إال للمرأة

بد  الفاسق، وال  الصالة خلف  العدالة فال جتوز  ه( 
من إحرازها ولو بالوثوق احلاصل من أي سبب اكن، 

فال جتوز الصالة خلف جمهول احلال 

و( أن يكون اإلمام صحيح القراءة، إذا اكن االئتمام 
يف األويلني

ز( أن ال يكون أعرابياً، أي من ساكن ابلوادي

ح( أن ال يكون ممن جرى عليه احلد الرشيع

5. ال يتحّمل اإلمام عن املأموم شيئاً من أفعال الصالة 
وأقواهلا غري قراءة احلمد والسورة يف الركعتني األويلني إذا 
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ائتم به فيهما، فتجزيه قراءته. 

6. الظاهر عدم جواز قراءة احلمد والسورة للمأموم يف 
القراءة  اكنت  إذا  والعرص،  الظهر  أي  اإلخفاتية،  أوليي 
بقصد اجلزئية، واألفضل هل أن يشتغل باذلكر والصالة ىلع 
وأما يف األويلني من اجلهرية،  انليب صىل اهلل عليه وآهل، 
فإْن سمع صوت اإلمام ولو  الفجر واملغرب والعشاء،  أي 
همهمة وجب عليه ترك القراءة، وعليه اإلنصات لقراءته. 
وإن لم يسمع حىت اهلمهمة جازت هل القراءة بقصد القربة، 

أوبقصد اجلزئية.

ال  أي  األفعال،  يف  اإلمام  متابعة  املأموم  ىلع  جيب   .7
األقوال  وأما  فاحشاً.  تأخراً  عنه  يتأخر  وال  عليه  يتقدم 
واملقارنة  فيها  اتلقدم  فيجوز  فيها،  فالظاهر عدم وجوبها 
عدا تكبرية اإلحرام، فإْن تقّدم فيها اكنت الصالة فرادى.

8. إذا ترك املتابعة عمداً لم يُبطل ذلك صالته، ولكن 
تبطل مجاعته فيتّمها فرادى. نعم إذا اكن ركع قبل اإلمام يف 
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حال قراءة اإلمام بطلت صالته، إذا لم يكن قرأ نلفسه، 
وهكذا إذا ركع بعد قراءة اإلمام.

9. إن رفع رأسه من الركوع أو السجود سهواً رجع إيلهما، 
لم يرجع  انفرد وبطلت مجاعته، وإن  لم يرجع عمداً  وإذا 
للمتابعة  وركع  رجع  وإن  ومجاعته.  صالته  صحت  سهواً 
بطلت  الركوع  حد  إىل  وصوهل  قبل  رأسه  اإلمام  فرفع 

صالته.

العزوف عن صالة اجلماعة :
مع وجود لك انلقاط اإلجيابية اليت تصّب يف صالح صالة 
اجلماعة واحلضور يف املساجد واتلفاعل مع براجمها، من 
حق انلاس أن يتساءلوا: فلم إذاً هذا العزوف اذلي جنده 

دلى رشحية يُعتّد بها من أبناء املجتمع؟ 

حالة  تُعّد  املساجد  وحضور  اجلماعة  صالة  إن  بل 
أن     واحلقيقة  اإلسالمية!  املجتمعات  بعض  يف  استثنائية 

األسباب عديدة ومرّكبة نستعرض أهّمها يف نقاط:
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ادلين  فلو اكن  األفراد،  ادليين دلى  االهتمام  1. ضعف 
ذا قيمة عند هذه الرشحية لاكنت تعايلمه مّتبَعة وحمرتمة، 
ومن بينها تلك املتعلقة حبضور صلوات اجلمعة واجلماعة، 
هذا  ضعف  أّن  كما  املختلفة.  بالربامج  املساجد  وإحياء 
مسأليت  جتاه  الالمباالة  خالل  من  ينعكس  االهتمام 
اثلواب والعقاب اإلهليني، والزتوّد لآلخرة بالعبادة والعمل 

الصالح.

2. حالة الرتف وما يستتبعها من كسل يطىغ ىلع أفراد 
بعض املجتمعات، مّما يدفعهم للمقارنة بني أداء الصالة 
املسجد  أدائها مجاعة يف  ابليت ويف وقت قصري وبني  يف 
جبهد ووقت إضافيني، فيكون ذلك مثّبطاً هلم عن اتلوجه 
دنيوية  وسعادة  إهلية  من رمحة  فيها  ما  ونيل  املساجد  إىل 

وأخروية.

املنكر  عن  وانليه  باملعروف  األمر  عباديت  إهمال   .3
بمنهجهما الصحيح املعتِمد ىلع احلكمة واملوعظة احلسنة 
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األفراد  أوئلك  فإن  هنا  ومن  أحسن،  يه  باليت  واجلدال 
املبتِعدين عن املساجد ال تصلهم لكمات اتلذكري واتلنبيه 
َمن  مع  األحايني  من  كثري  يف  أُكلَها  تؤيت  اليت  واتلحذير 
االهزتاز  حاالت  ضمن  السّيما  للتأثّر،  القابلية  يملكون 
واحلاجة  والشدة  احلزن  مواقف  يف  وانلفيس  العاطيف 

وايلأس اليت تعرتي اإلنسان من خالل تقلّبات احلياة.

وقد ينهض ابلعض بهذه املهمة ولكن باألسلوب املنّفر، 
بما  واتلطميع  واتلحفزي  التشجيع  وسائل  استخدام  ودون 
عند اهلل سبحانه وتعاىل، األمر اذلي يعطي نتائج عكسية 

تزيد األمور سوًء، وانلاس بُعداً عن املساجد.

اتلقليدية  البسيطة  الوسائل  ىلع  االعتماد  أّن  كما 
اكخلطابة قد ال تكيف يف جمتمعات باتت خطاباتها معّقدة، 
ختاطب  متطورة  وطرق  نفسية  دراسات  ىلع  وتعتمد 
الالشعور، تلنفذ إىل أعماق انلفس البرشية، فتوّجهها حنو 
إىل  الفكرة  آيّلات تسمح بوصول  هدف حمّدد، وتستخدم 
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الفرد أينما اكن وبأيرس طريقة، سواء من خالل النرشات 
والكتيّبات الورقية، أو النُّسخ اإللكرتونية منها ىلع شبكة 
اإلنرتنت، أو الرسائل املسّجلة بالفيديو أو املدّونة كتابياً 

عرب وسائل اتلواصل، أو غري ذلك.   

مهّمتها  املسجد  يف  خاصة  جلنة  تُشلَّكَّ  أن  ويمكن 
املساجد،  يف  واحلضور  اجلماعة  لصالة  وادلاعية  اإلعالن 
وتتشلَّّك من أفراد يمتلكون مهارة ادلعوة باللكمة الطيبة 

واحلوار باألسايلب اجلذابة وسعة الصدر وُبعد اهلمة.

آداب صالة اجلماعة:
ذكر الفقهاء جمموعة من آداب صالة اجلماعة، منها:

1. وقوف اإلمام وسط الصف، فعن انليب صىل اهلل عليه 
طوا اإلمام وسّدوا اخللل( ]مستند  وآهل وسلم أنه قال: )وسِّ

الشيعة، ج 8، ص 113[.

2. أن يكون يف الصف األول أهل الفضل، أي َمن هل 
ابلاقر  فعن  عمل،  أو  عقل  أو  علم  ِمن  وكمال  مزّية  َمن 



- 21 -

أولوا  اإلمام  يلون  اذلين  )يلكن  قال:  أنه  السالم  عليه 
قّوموه.  تعايا  أو  اإلمام  فإن نيس  وانلُّىه،  األحالم منكم 
اإلمام( من  دنا  ما  أّوهلا،  وأفضل  أّوهلا،  الصفوف  وأفضل 

]وسائل الشيعة، ح 10738[. 

3. إقامة الصفوف واعتداهلا وسّد الُفـَرج الواقعة فيها، 
قال:  أنه  وسلم  وآهل  عليه  اهلل  صىل  انليب  عن  روي  فقد 
)إذا قمتم إىل الصالة فاعدلوا صفوفكم وأقيموها، وسووا 

الفرج( ]وسائل الشيعة، ح 11078[.

ما  يزيد  ال  بأن  بعض  من  بعضها  الصفوف  تقارب   .4
بينها ىلع مقدار مسقط جسد اإلنسان، فعن اإلمام ابلاقر 
تامة  الصفوف  تكون  أن  )ينبيغ  قال:  أنه  السالم  عليه 
متواصلة بعضها إىل بعض، ال يكون بني الصفني ما ال 
يُتخطى، يكون قدر ذلك مسقط جسد إنسان إذا سجد( 

]وسائل الشيعة، ح 11038[.

وحنوه  بالتسبيح  وذلك  املأموم،  قبل  من  اهلل  تمجيد   .5
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إذا فرغ من قراءته قبل اإلمام يف احلاالت اليت جتوز فيها 
القراءة من خلف اإلمام، فعن عمر بن أيب شعبة أنه قال: 
)قلت هل: أكون مع االمام فأفرغ قبل أن يفرغ من قراءته؟ 
قال: فأتّم السورة وجمّد اهلل واثن عليه حىت يفرغ( ]وسائل 

الشيعة، ح 10933[.

وفيه  خلفه،  من  أضعف  بصالة  اإلمام  يصيل  أن   .6
أخبار مستفيضة، منها ما روي عن يلع عليه السالم أنه 
يلع،  يا  قال:  أن  قليب  حبيب  عليه  فارقت  ما  )آخر  قال: 
]وسائل  خلَفـك(  َمـن  أضعف  صالة  فصل  صليت  إذا 

الشيعة، ح 7050[.

ويف عهد أمري املؤمنني عليه السالم ملالك األشرت: )وإذا 
يف  فإن  مضّيعاً،  وال  منّفراً  تكن  فال  صالتك  يف  قمت 
انلاس من به العلة وهل احلاجة( ]نهج ابلالغة: الكتاب53[. 

قال العالمة الرنايق: )ولو أحّس بشغٍل بلعض املأمومني 
من  يستفاد  كما  ذلك،  من  أزيد  اتلخفيف  استُحب 
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صحيحة ابن سنان الواردة يف صالة انليب وسماعه رصاخ 
ادلايع"  "عدة  يف  آخر  حديٍث  يف  ما  بزيادة  سّيما  الصيب، 
حيث قال صىل اهلل عليه وآهل وسلم: "خشيت أن يشتغل 

به خاطر أبيه"( ]مستند الشيعة، ج8، ص117[.

7. أن ال يقوم اإلمام من مقامه بعد التسليم حىت يتم لك 
املأمومني صالتهم، فيف اخلرب عن أحدهم عليهم السالم: 
من  لك  يقيض  حىت  صىل  إذا  يقوم  أن  لإلمام  ينبيغ  )ال 

خلفه لك ما فاته من الصالة( ]وسائل الشيعة، ح 8370[.

8. أن يُسِمع اإلمام َمن خلَفه مطلق القراءة واألذاكر اليت 
جيوز اإلجهار فيها ما لم يبلغ العلّو املفرط، وعدم إسماع 
الصادق  حممد  بن  جعفر  اإلمام  فعن  شيئاً،  هل  املأمومني 
يُسِمع َمن خلَفه  أنه قال: )ينبيغ لإلمام أن  عليه السالم 
لك ما يقول، وال ينبيغ ملن خلف اإلمام أن يسمعه شيئاً 
مما يقول( ]وسائل الشيعة، ح 8282[. ويتأّكد االستحباب 
يف التشهد، فعنه عليه السالم أنه قال: )ينبيغ لإلمام أن 
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شيئاً(]وسائل  هم  يُسمعونه  وال  التشهد  خلفه  َمن  يُسمع 
الشيعة، ح 8281[.

9. أن يكون قيام املأمومني عند قول املؤذن: قد قامت 
اهلل  عبد  أبا  )سألت  قال:  سالم  بن  حفص  فعن  الصالة. 
الصالة،  املؤذن: قد قامت  قال  إذا  السالم:  الصادق عليه 
إمامهم؟  جيئ  حىت  جيلسون  أو  أرجلهم  ىلع  القوم  أيقوم 
وإال  إمامهم،  جاء  فإن  أرجلهم.  يقومون ىلع  بل  ال،  قال: 
الشيعة، ح  م( ]وسائل  فيُـقدَّ القوم  بيد رجل من  فليؤخذ 
7058[. وأن يقول حال القيام: )امهلل أقمها وأدمها واجعلين 

من خري صاليح أهلها(]وسائل الشيعة، ح 10966[.

يريد  بداخل  أحس  إذا  الركوع  اإلمام  يطيل  أن   .10
االتلحاق باجلماعة، وتكون اإلطالة بمقدار مثيل ركوعه 
ابلاقر عليه  املعتاد، فقد روي عن بعض أصحاب اإلمام 
اليح  مسجد  إمام  إين  هل:  )قلت  قال:  أنه  عنه  السالم، 
اصرب  فقال:  راكع.  وأنا  نعاهلم  خفقان  فأسمع  بهم  فأركع 
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قائماً( فانتصب  وإال  انقطع  فإن  ركوعك،  ومثَل  ركوعك 
]مستند الشيعة، ج8، ص113[.

هذا وتكره يف صالة اجلماعة جمموعة من األمور، نذكر 
بعضاً منها اكتلايل: 

تمتلئ  أن  إال  صف،  يف  وحده  املأموم  يقف  أن   .1
الصفوف فال جيد موضعاً يدخل فيه فإنه يقف يف صف 

وحده من غري كراهة. 

2. أداء الصالة انلافلة بعد قول املؤذن: قد قامت الصالة. 
إتمامها  نافلة فأقيمت اجلماعة وخاف من  إذا اكن يف  بل 
عدم إدراك اجلماعة ولو بعدم إدراك اتلكبريات مع اإلمام 
رشوع  بمجرد  استحبابه  يبعد  ال  بل  قطعها،  هل  استحب 
هل  استحب  فريضة،  وإذا اكن يف صالة  اإلقامة.  املقيم يف 
أن يعدل إىل انلافلة، فيتمها ركعتني ثم يدخل يف اجلماعة، 
هذا إذا لم يتجاوز حمل العدول، بأن يكون قد دخل يف 
الركعة اثلاثلة، فإنه ال حيّق هل أن يعدل حينئذ إىل  ركوع 
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انلافلة. 

فإنه وإن  الصالة،  املؤذن: قد قامت  بعد قول  3. اتللكم 
كره يف غري اجلماعة أيضاً إال أنه فيها آكد، إال أن يكون 
كالمهم يف ما يرتبط بإقامة الصالة من قبيل تعيني إماٍم 
]منهاج  شالك  وما  الصفوف  تعديل  أو  إمامهم  لغياب 

الصاحلني، ج 1، ص 224[.

مظاهر سلبّية:
أّن كثرياً من مساجدنا،  ننبه إىل  املناسب هنا أن  ومن 
اليت  السلبية  الظواهر  من  جمموعة  من  تعاين  ولألسف، 
لصالة  العام  املظهر  جتاه  الالمباالة  من  حالًة  تعكس 
أماًل  منها  بعضاً  نذكر  وبدورنا  آدابها.  وختالف  اجلماعة 
أئمة اجلماعة تلالفيها  يبادر املصلون باتلعاون مع  يف أن 

اعجاًل:
1. اتساع املسافات بني املصلني يف الصف الواحد

2. اعوجاج الصفوف
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إقامة صفوف جديدة ـ حىت من قبل فرد أو فردين   .3
فقط ـ دون أن تكتمل الصفوف املتقدمة.

4. االستمرار يف االنشغال بصالة انلافلة أو قراءة القرآن 
أو اذلكر  -بل وحىت األحاديث اجلانبية- ىلع الرغم من قول 
الصالة  اإلمام يف  أو مع دخول  الصالة،  قامت  قد  املقيم: 

باتلكبري والقراءة.
5. عدم االعتناء أحياناً بأحاكم االتصال بني الصفوف، 
الصفوف يف  لو ضاق حرم املسجد وتشلكت  فيما  السيما 

الساحة اخلارجية.
6. استباق اإلمام يف األفعال اكلقيام من الركوع قبله، أو 
الزنول إىل السجود، أو رفع الرأس منه، وما إىل ذلك، وهو 

ما قد يعّرض اجلماعة إىل ابلطالن.
اإلمام،  يسمعه  حبيث  األذاكر  يف  صوته  املأموم  رفع   .7
املأمومني ويفقدهم تركزيهم يف  بقية  بل وقد يشوش ىلع 

الصالة.
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يمني  ىلع  والسّيما  األول،  الصف  يف  الصالة  جتّنب   .8
اإلمام، ىلع الرغم من أن ثوابه أكرث ممن يصيل إىل اليسار 
الصف  تقدم  لكّما  وهكذا  أواثلالث.  اثلاين  الصف  يف  أو 
لكّما زاد اثلواب، وايلمني أفضل من اليسار، ولكما اقرتب 

من اإلمام اكن أفضل.
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من فتاوى أهل السّنة
أهم أهداف ترشيع صالة  فإّن من  قبل،  كما أرشنا من 
تلحقيق  والّسيع  املسلمني  بني  الروابط  تقوية  اجلماعة 
بعض  أّن  إال  اتلفّرق.  وعدم  مجيعاً  اهلل  حببل  االعتصام 
تتحّول  أْن  إىل  أّدت  الرشعية  واألحاكم  السياسية  العوامل 
إقامة صالة اجلماعة إىل مظهر من مظاهر اتلفّرق، أي ىلع 

انلقيض تماماً من أهم اغيات ترشيعها!

ومن بني هذه العوامل: الكون بني خيارين، أّوهلما: مرااعة 
املسلمني  عند  الفقه  يف  اجلماعة  إمام  رشوط  خصوصية 
لترشيع  األصيلة  الغايات  وثانيهما:  سنبنّي،  كما  عموماً 
صالة اجلماعة. عندئذ، يغلب ىلع كثريين االلزتام باخليار 
األّول وإهمال اخليار اثلاين واتلغافل عنه، ومن َثّم االمتناع 

عن املشاركة يف صالة اجلماعة. 

فاحلكم ىلع بعض املذاهب -أو األفراد- باالبتداع أو 
لسبب  اجلماعة  إمام  صالة  ببطالن  احلكم  أو  الفسق، 
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عقائدي أو رشيع، أّدى إىل اإلفتاء ببطالن الصالة خلفه، 
يف  اجلماعة  صالة  يف  املشاركة  ترك  إىل  يؤّدي  قد  ما  وهو 
يف  اجلماعة  صالة  تُقام  حيث  أو  مثاًل،  القريب  املسجد 
مقّر العمل أو اجلامعة أو املدرسة أو األسواق أو يف احلرمني 

الرشيفني بمكة املكرمة واملدينة املنّورة.

وتفّرع عن ذلك طْرُح املسائل اخلاصة بكيفية اتلرّصف 
فيما لو تواجد امللكّف يف ماكن، وأقيمت اجلماعة بإمامة َمن 
ال تصح إمامته حبسب فتوى الفقيه اذلي يتّبعه، وهو ما قد 
يؤّدي إىل ترك املاكن، أو أداء الصالة ىلع انفراد. ولك ذلك 
ليس خاصاً بالفقه اإلمايم، بل قد ُطرح يف الفقه اخلاص 

باملذاهب اإلسالمية املختلفة، وإيلك بعض انلصوص:

قال ابن قدامة احلنبيل: )من ائتّم بمن يُظِهر بدعتَه، ويتلكّم 
بها، ويدعو إيلها، أو يناظر عليها، فعليه اإلاعدة، وَمن لم 

يُظهر بدعته فال إاعدة ىلع املؤتّم به، وإن اكن معتقداً هلا(. 

أبو بكر أمحد األثرم،  ابن قدامة سؤااًل طرحه  ثم نقل 
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وهو من أصحاب اإلمام أمحد بن حنبل، ىلع أستاذه يتعلّق 
بالصالة خلف إماٍم من الشيعة اإلمامية، قال: )قلت أليب 
عبد اهلل( اإلمام أمحد بن حنبل )الرافضة اذلين يتلكّمون 

بما تعرف؟ فقال: نعم، آمره أن يعيد(.

وهكذا األمر بالنسبة إىل املرجئة، وهم طائفة يقولون بأنه 
ال ترّض مع اإليمان سيّئة، وأن اإليمان جمّرد اتلصديق، وال 
عالقة للعمل الصالح به. قال اإلمام أمحد: )ال تصلِّ خلف 
املرئج إذا اكن داعيًة... يف رواية أيب احلارث( من أصحاب 
اإلمام أمحد: )ال يُصىلَّ خلف مرئٍج وال رافيض، وال فاسٍق، 
إال أن خيافهم فيصيّل، ثّم يعيد( أي يصيّل خلفهم تقّيًة ثم 

يعيد صالة. 

وحيث ُطرحت يف عهد اإلمام أمحد بن حنبل مسألة خلق 
القرآن، وانقسم املجتمع اإلساليم بسبب ذلك إىل قسمني، 
حكم  أو  اآلخر،  الطرف  منهما  لكٌّ  وكّفر  ورافض،  مؤّيد 
صالة  مسألة  ىلع  أيضاً  ذلك  انعكس  باالبتداع،  عليه 
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اجلماعة. من هنا جند اإلمام أمحد يقول: )مىت ما صلّيت 
خلف َمن يقول: القرآن خملوٌق فأِعْد(. 

ونقل ابن قدامة عن إمام املالكية قوهل: )ال يُصىّل خلف 
أهل ابِلَدع(. 

كما ونقل فتوى عدد من فقهاء ذلك العرص حيث قال: 
الصالة  والشافيع،  جعفر،  )وأبو  ابلرصي  احلسن(  )وأباح 
الشافعية:  وبعض  املنذر،  ابن  وقال  ابِلَدع....  أهل  خلف 
من نكّفره ببدعته ال يُصىّل خلفه، ومن ال نكّفره تصح 

الصالة خلفه(.

الصحابة  من  عدد  بمواقف  الفقهاء  بعض  واستشهد 
يف  حّجة  إياها  معتربين  انليب  بيت  وأهل  اتلابعني  وخيار 
هذا املقام: )قال نافع: اكن ابن عمر يصيل مع اخلشبّية( من 
وهم  الزبري،  ابن  زمن  )واخلوارج  الشيعة  ىلع  املحسوبني 
وبعضهم  هؤالء  ومع  هؤالء  مع  أتصيّل  هل:  فقيل  يقتتلون! 
يقتل بعضاً؟ فقال: َمن قال يّح ىلع الصالة أجبته، وَمن قال 
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يح ىلع الفالح أجبته، ومن قال يح ىلع قتل أخيك املسلم 
وأْخذ ماهِل قلت ال(.

وأضاف ابن قدامة: )اكن ابن عمر يصيّل خلف احلجاج؛ 
واحلسني واحلسن، وغريهما من الصحابة، اكنوا يصلّون مع 
مروان. واذلين اكنوا يف والية زياد( ابن أبيه )وابنه( عبيداهلل 
بن زياد )اكنوا يصلّون معهما؛ وصلّوا وراء الويلد بن عقبة، 
أزيدكم؟!  وقال:  أربعاً،  الصبح  وصىّل  اخلمر،  رشب  وقد 
أنهم خافوا  الصحابة حممول ىلع  ، وفِعُل 

ً
فصار هذا إمجااع

الرضر برتك الصالة معهم( أي أنهم صلّوا مؤتّمني بهم تقيًة.

كما تطّرق ابن قدامة إىل املوقف الرشيع يف ما لو أقيمت 
اجلماعة بإمامة َمن ال تصح الصالة خلفه وامللكف حارض يف 
ذلك املاكن، قال: )وإذا أقيمت الصالة، واإلنسان يف املسجد، 
واإلمام مّمن ال يصلح لإلمامة؛ فإن شاء صىّل خلفه، وأاعد؛ 
وإن نوى الصالة وحده، ووافق اإلمام يف الركوع والسجود 
والقيام والقعود، فصالته صحيحٌة؛ ألنّه أىت بأفعال الصالة 
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ورشوطها ىلع الكمال، فال تفسد بموافقته غريه يف األفعال، 
كما لو لم يقصد املوافقة. وروي عن أمحد أنّه يعيد(. 

ونقل ابن قدامة عن أيب بكر األثرم تلميذ اإلمام أمحد 
قوهل: )قلت أليب عبد اهللّ: الرجل يكون يف املسجد، فتقام 
الصالة  يرى  ال  بهم  يصيّل  اذلي  الرجل  ويكون  الصالة، 
خلفه، ويكره اخلروج من املسجد بعد انلداء؛ لقول انليب 
إْن خرج اكن يف  صىل اهلل عليه وسلم،كيف يصنع؟ قال: 
ذلك شنعٌة، ولكن يصيّل معه، ويعيد؛ وإن شاء أن يصيّل 
بصالته، ويكون يصيّل نلفسه، ثّم يكرّب نلفسه، ويركع 
مع  سجوده  يكون  أن  يبايل  وال  نلفسه،  ويسجد  نلفسه، 

سجوده، وتكبريه مع تكبريه( ]املغين، ج2[.

وذكر ادلكتور وهبة الزحييل من مجلة رشوط صحة اإلمامة 
أو اجلماعة: )أن تكون صالة اإلمام صحيحة يف مذهب 
ولم  دم،  منه  سال  شافيّع  خلف  حنيّف  صىّل  فلو  املأموم، 
يتوّضأ بعده، أو صىّل شافيع خلف حنيف لَمس امرأة مثاًل، 
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فصالة املأموم باطلة؛ ألنه يرى بطالن صالة إمامه. وزاد 
الشافعية:  وقال  شافيع.  خلف  الصالة  تُكره  أنه  احلنفية 
األفضل الصالة خلف إمام شافيع، ال حنيف أو غريه ممن 
ال يعتقد وجوب بعض األراكن والرشوط، وإن َعلم اإلتيان 
وقال  األراكن.  بعض  وجوب  يعتقد  ال  ذلك  مع  ألنه  بها؛ 
املالكية واحلنابلة: ما اكن رشطاً يف صحة الصالة، فالعربة 
فيه بمذهب اإلمام فقط، فلو اقتدى ماليك أو حنبيل حبنيف 
أو شافيع لم يمسح مجيع الرأس يف الوضوء، ألنه رشط عند 
األولني، فصالته صحيحة، لصحة صالة اإلمام يف مذهبه.

وأما ما اكن رشطاً يف صحة االقتداء، فالعربة فيه بمذهب 
املأموم، فلو اقتدى ماليك أو حنبيل يف صالة فرض بشافيع 
باملتنفل  املفرتض  صالة  ألن  باطلة،  فصالته  نفاًل،  يصيل 
باطلة عند املالكية واحلنابلة، ورشط االقتداء: احتاد صالة 

اإلمام واملأموم( ]الفقه اإلساليم وأدتله، ج2، ص 199[.

لألسباب السابقة، ولربما لغريها أيضاً، اكنت تقام أكرث 
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من مجاعة يف احلرم امليك إىل ما قبل قرن تقريباً، فهناك ركٌن 
للحنابلة، وآخر للشافعية، وثالث للحنفية، ورابع للمالكية، 
احلنابلة  فيصيّل  أيضاً،  اخلاص  ركنهم  للزيدية  وأحياناً 
بإمامهم، وتقام صالة مجاعة أخرى بإمامة املاليك، ويصيّل 
الرغم من بعض املالحظات  املالكية خلفه، وهكذا. وىلع 
ىلع الوضع احلايل يف احلرمني الرشيفني، إال أن إقامة صالة 
مع  ومتوافق  ذاته،  حّد  يف  إجيابياً  أمراً  يُعّد  فيهما  موّحدة 

املبادئ اإلسالمية العامة. 
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من فتاوى الشيعة اإلمامية
أن  عندنا  اجلماعة  إمام  رشوط  من  أن  مسبقاً  ذكرنا 
يكون من الشيعة اإلمامية، إال أن هذا ال يعين عدم جواز 
أو عدم صحة أو عدم رجحان االئتمام بغري الشييع اإلمايم، 
حيث أن يف ابلني أربعة عناوين جتعل من مسألة االتلحاق 
بصالة اجلماعة بإمامة اآلخر املذهيب أمراً راجحاً وحيُسن 
أبوالقاسم  السيد  الراحل  املرجع  سئل  عندما  وذلا  فعله، 
مستحبة؟(  املخالف  اإلمام  خلف  الصالة  )هل  اخلويئ: 

أجاب قائاًل: )نعم، يستحب(. 

 كما سنذكر ذلك الحقاً 
ً
بل قد يصل إىل حّد الوجوب رشاع

ضمن االستفتاءات. والعناوين اليت أرشت إيلها يه:

االختالفات  حّدة  وختفيف  ق  اتلفرُّ فرصة  تفويت   .1
وادلفع حنو اتلقارب والوحدة بني املسلمني.

2. مرااعة اذلوق االجتمايع، فمن املعيب أن يغادر اإلنسان 
حمل إقامة اجلماع حال إقامتها، أو أن يقيم الصالة فرادى 
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واجلماعة قائمة يف املسجد.

واالستفزازات  اتلعّصبات  نتيجة  الرضر  ودفع  اتلقية   .3
اليت قد تستتبع تكرار مثل هذا اتلرّصف أو سوء تفسريه.

أتباعه  واتهام  باتّهامه  املذهب،  لسمعة  اإلساءة  عدم   .4
باخلروج من دين اإلسالم، أو باتلمّرد ىلع ادلين أو املسلمني، 

أو اعتباره وجوداً بدعياً مارقاً ومن فرق الضالل.

وقد قّدم العالمة السيد عبداحلسني رشف ادلين صاحب 
كتاب )املراجعات( املعروف بياناً مهماً وبليغاً يف املوقف 
املؤمنني يلع  اتلارييخ ألمري  املوقف  املنطلق من  الرشيع 
بن أيب طالب عليه السالم يف أدائه صالة اجلمعة واجلماعة 
من  الرغم  ىلع  احلُكم،  إىل  سبقوه  اذلين  اخللفاء  بإمامة 
وخالفتهم،  حكمهم  مسألة  من  وابلنّي  الواضح  موقفه 
استجابًة  بايعهم  وإْن  املقام،  بهذا  األحّق  هو  بأنه  وإيمانه 
للمصلحة اإلسالمية العليا. قال رشف ادلين: )حاشا أمري 
املؤمنني أن يصيل إال تقربا هلل وأداء ملا أمره اهلل به، وصالته 
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خلفهم ما اكنت إال هلل خالصة لوجهه الكريم، وقد اقتدينا 
به عليه السالم فتقربنا إىل اهلل عز وجل بالصالة خلف 
كثري من أئمة مجاعة أهل السنة، خملصني يف تلك الصلوات 
هلل تعاىل، وهذا جائز يف مذهب أهل ابليت، ويثاب املصيل 
منا خلف اإلمام السين كما يثاب بالصالة خلف الشييع( 

]أجوبة مسائل جار اهلل، ص 87[.

ونستعرض -أّواًل- جمموعة مّما روي عن أهل بيت انلبوة 
العاميل من  السالم يف هذا ابلاب كما مجعها احلّر  عليهم 
مصادرها وأثبتها يف )وسائل الشيعة( مع حذفنا ألسانيدها 

اختصاراً، ثم جمموعة من االستفتاءت اخلاصة بذلك.

عليه  عبداهلل  أيب  عن  عثمان،  بن  محاد  عن  ح10717: 
السالم أنه قال: )من صىل معهم يف الصف األول اكن كمن 
صىل خلف رسول اهلل صىل اهلل عليه وآهل يف الصّف األول(.

ح10718: وقال الصادق عليه السالم: )إذا صلّيت معهم، 
ُغفر لك بعدد َمن خالَفك(.
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أليب  )قلت  قال:   - حديث  يف   - يلع  أيب  عن  ح10722: 
يبغض  وهو  خمالفاً  إماماً  نلا  إن  السالم:  عليه  عبداهلل 
أصحابَنا لكَّهم. فقال: ما عليك من قوهل، واهلل لنئ كنت 
داخل وآخر  أوَل  منه، فُكن  باملسجد  أحقُّ  صادقاً ألنت 

خارج، وأحِسن ُخلَقك مع انلاس، وقُل خرياً(.

ح 10723: عن إسحاق بن عمار، قال: )قال يل أبو عبداهلل 
الصادق عليه السالم: يا إسحاق، أتصيل معهم يف املسجد؟ 
قلت: نعم، قال عليه السالم: صلِّ معهم؛ فإّن املصيل معهم 

يف الصف األول اكلشاهر سيَفه يف سبيل اهلل(.

ح 10724: عن عبداهلل بن سنان قال: )سمعت أبا عبداهلل 
وال  وجل،  عز  اهلل  بتقوى  أوصيكم  يقول:  السالم  عليه 
حتملوا انلاس ىلع أكتافكم فتذلّوا، إن اهلل تبارك وتعاىل 
عودوا  قال:  ثم  ُحْسناً﴾،  لِلنَّاِس  ﴿َوقُولُوا  كتابه:  يف  يقول 
مرضاهم، واشهدوا جنائزهم، واشهدوا هلم وعليهم، وصلّوا 

معهم يف مساجدهم(.
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املرجع ادليين السيد أبوالقاسم اخلويئ)1(
وما  مستحبة،  املخالف  اإلمام  خلف  الصالة  هل  س: 
كيفيتها، وهل جتزئ عن الفريضة أم ال؟ وإذا اكنت الصالة 
القراءة واألمام لم  باملتابعة ماذا يفعل املأموم حينما ينيه 
ينته من ذلك، وكذا لو اكنت الصالة جهرية هل جيوز هل أن 

خيفت أم ال؟ وهل يُقّيد ذلك لكه يف حالة اتلقية أم ال؟

ج: نعم يستحب، ويقرأ القراءة الواجبة نلفسه باإلخفات، 
وال بأس بالفراغ قبل فراغ اإلمام عنها، ويصرب ويركع معه، 
كونه  ما سوى  بأمر  يتقّيد  وال  لقرائته،  مطلقاً  واإلخفات 
مسلماً من غري اإلمامية، فإذا اكن اإلمام خمالفاً ال يتقّيد لكُّ 

ما ُذكر حبال اتلقية.

س: هل جيوز االئتمام باملخالف وبنية اجلماعة، مع العلم 
بأن األمام للجماعة حليق اللحية؟

ألي  يتم  ولم  املراجع،  فتاوى  ذكر  يف  األجبدي  الرتتيب  اعتمدنا   .1
اعتبار آخر ، وال داللة يف هذا الرتتيب ىلع أعلمية السابق ىلع الالحق.
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ج: ال تُعترب العدالة يف مفروض السؤال.

س: هل جيوز -حيث ال توجد مجعة وال مجاعة للمؤمنني- 
االقتداء بإمام غري مؤمن )غري إمايم( يف اجلمعة واجلماعة؟

ج: نعم جيوز االقتداء به، ولكن يأيت املقتدي بالقراءة 
بنفسه، وحينئذ ال جتب عليه االاعدة هذا يف غري اجلمعة، 

وأما يف اجلمعة فال جيزي عن الظهر، واهلل العالم.

صالة  يف  املخالفني  مجاعة  املؤمن  املصيل  تابع  إذا  س: 
جهرية، فهل جيب عليه اجلهر أم جيوز هل اإلخفات؟ مع أن 

باجلهر يستبنُي أمُره للمصلنّي؟

ج: ال جيب عليه اجلهر بل يتعني عليه اإلخفات، واهلل 

العالم)2(.

2. رصاط انلجاة، ج1.
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املرجع ادليين السيد يلع اخلامنيئ
س: حمل عميل يقع يف إحدى املناطق الكردية، وأكرثية 
هو  فما  السنة،  أهل  من  هم  هناك  واجلماعة  اجلمعة  أئمة 

حكم االقتداء بهم؟

مجعتهم  يف  معهم  الصالة  يف  املشاركة  يف  إشاكل  ال  ج: 
ومجااعتهم.

س: هل جتوز الصالة خلف السّنة مجاعة؟

للحفاظ ىلع  إذا اكنت  الصالة مجاعة خلفهم  ج: جتوز 
الوحدة اإلسالمية.

س: يف أماكن املعارشة واملخالطة مع أبناء السنة عند 
املشاركة يف صلواتهم ايلومية، نعمل مثلهم يف بعض املوارد، 
مثل الصالة مع اتلكتف، عدم راعية الوقت والسجود ىلع 

السجاد، فهل مثل هذه الصالة حتتاج إىل إاعدة؟

فالصالة  لكه  ذلك  يقتيض  الوحدة  حفظ  اكنت  إذا  ج: 
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معهم صحيحة وجمزية، حىت وإن اكن بالسجود ىلع السجاد 
وأمثال ذلك، ولكن ال جيوز اتلكّتف يف الصالة معهم إال 

إذا اقتضت الرضورة ذلك.

س: يف مكة واملدينة نصيل مجاعة مع أبناء السنة وذلك 
استناداً إىل فتوى سماحة اإلمام اخلميين، ويف بعض األوقات 
ومن أجل إدراك فضيلة الصالة يف املسجد -كأداء صالة 
العرص أو صالة العشاء بعد صالة الظهر واملغرب- نصيل 
تربة ونسجد ىلع  السنة من دون  أهل  فرادى يف مساجد 

السجاد، فما هو حكم هذه الصلوات؟

ج: يف الفرض املذكور حمكومة بالصحة.

الشيعة يف الصالة يف  س: كيف تكون مشاركتنا حنن 
يصلون  حيث  السنة  أبناء  مع  األخرى  ابلدلان  مساجد 
اتلكتف  يف  املتابعة  علينا  جيب  وهل  األيدي؟  مكتويف 

مثلهم، أو نصيل بال تكتف؟

ج: جيوز االقتداء بأهل السنة إذا اكن ألجل راعية الوحدة 
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ال  بل  معهم صحيحة وجمزية، ولكن ال جيب،  والصالة 
جيوز اتلكتف فيها، إال إذا اكنت هناك رضورة تقتيض ذلك 

أيضاً.

فيف  املغرب،  أذان  قبل  املغرب  يصلون  السنة  أبناء  س: 
موسم احلج أو يف غريه هل يصح نلا االقتداء بهم واالكتفاء 

بتلك الصالة؟

ج: ليس معلوماً أنهم يصلون قبل الوقت، ولكن لو لم 
حيرز امللكف دخول الوقت لم يصح منه ادلخول يف الصالة، 
إال إذا اقتضت مرااعة الوحدة ذلك أيضاً، فال مانع حينئذ 

من ادلخول يف الصالة معهم ويف االكتفاء بتلك الصالة)3(.

3. أجوبة االستفتاءات، ج1.
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املرجع ادليين السيد يلع السيستاين
س: هل تصح صالة اإلمايم إذا اقتدى فيها ببعض أهل 

السنة يف الصورتني اتلايلتني:

أ - أن يكون ذلك بإقتضاء اتلقية؟

العامة  املصالح  بعض  بإقتضاء  ذلك  يكون  أن   - ب 
اكتلآلف معهم ألجل احلفاظ ىلع الوحدة اإلسالمية.

يقرأ  أن  للمأموم  الصالة خلفهم ولكن البد  ج: جتوز 
هل  وجيوز  نفسه،  يف  يقرأ  وإال  أمكنه،  إن  إخفاتاً  نلفسه 
اتلكّتف إذا اقتضته اتلقية، كما جيوز هل السجود ىلع ما ال 
يصح السجود عليه عندنا إذا لم يتيرس يف ماكنه ما يصح 

السجود عليه اكبلارية، فإْن تيرّس، وجب اختياره.

س: ما هو رأي سماحتكم يف الصالة مجاعًة يف احلرم 
امليك الرشيف مع اإلمام؟

ج: جيوز، ولكن يقرأ نلفسه و لو إخفاتاً.
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س: هل يف الصالة خلف غري اإلمايم -لراعية اتلآلف بني 
املسلمني- يقصد اإلمايم االئتمام وترتتب أحاكم اجلماعة؟

ج: ال ضري يف نية االقتداء باإلمام منهم، ولكن من دون 
ترتيب أحاكم اجلماعة.

من  الطائفة  أبناء  بعض  خروج  احياناً  يالحظ  س: 
هو  فما  فيهما،  اجلماعة  إقامة  حني  الرشيفني  املسجدين 

رأيكم؟

بلعض  جيوز  ال  ربما  بل  مناسب،  غري  العمل  هذا  ج: 
وحنو  املذهب،  سمعة  إىل  اكإلساءة  اثلانوية،  العناوين 

ذلك)4(.

اإلنرتنت  شبكة  ىلع  سماحته  وموقع  وملحقاتها.  احلج  مناسك   .4
)قسم االستفتاءات(.
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املرجع ادليين السيد حممد حسني فضل اهلل
إخواننا  مع  مجاعة  أم  فرادى  الصالة  أفضل:  أيهما  س: 

السنة يف حال االختيار؟

جمتمع  يف  يعيش  اذلي  وخصوصاً  للمؤمن،  يفّضل  ج: 
ومجاعتهم  مجعتهم  يف  السنة  أهل  إخوانه  مشاركة  السّنة، 
رشط استكمال اإلمام رشائط اإلمامة، واليت منها عداتله 
وصحة قراءته، رشط أن يسجد ىلع ما يصح السجود عليه.

س: هل تصح الصالة مجاعة وراء غري اإلمايم يوم اجلمعة 
وغريها؟

ج: جيوز للشييع االقتداء يف صالة اجلماعة -يف اجلمعة 
وغريها- بمن هو خمالف هل يف املذهب، وتصح صالته رغم 
إذا اكن اإلمام  الصالة،  بينهما يف بعض أحاكم  االختالف 
جامعاً لرشوط اإلمامة املعتربة عندنا، واليت أهمها العدالة 
السّنة  القراءة. نعم، حيث إن معظم مساجد أهل  وصّحة 
مفروشة بالسّجاد، فإنّاه البد لصحة صالة املوايل املأموم من 
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تهيئة ما يصّح السجود عليه عندنا مما هو من غري النسيج 
ويكيف يف ذلك الورقة والقش إن لم يتيرّس ما هو أفضل 
اكلرخام أو الصخر أو الرتاب، إال أن يضطر للصالة مجاعة 
ويكون املأموم يف حالة حرج شديد من وضع مثل هذه 
األمور، فتصح صالته بدونها حينئذ. هذا، وال فرق يف جواز 
االقتداء باملخالف بني ما لو اكن اقتداؤه به مقروناً بالرحج 
بسبب وجوده بينهم، أو غري مقرون بذلك، بل رغب هو يف 
اتلواصل معهم واتلحّبب إيلهم، ونيل ثواب اجلماعة. أما يوم 
اجلمعة، فإن األحوط هل أن يصيّل معهم صالة اجلمعة، ثم 

يصيّل بعدها صالة الظهر منفرداً.

س: ما حكم َمن صىل خلف إمام سيّن من دون أن يقرأ 
الفاحتة؟

ج: تكفيه قراءة اإلمام وتصّح صالته وال جيب إاعدتها.

س: هل جتوز الصالة مع إخواننا أهل السنة يف املسجد 
احلرام يف مكة املكرمة؟



- 50 -

احلرام  املسجد  مجاعة  بإمام  االقتداء  من  مانع  ال  ج: 
بقصد اجلماعة، وُيثاب عليها، وتصّح منه، ولو اقتىض أن 
يسجد ىلع ما ال يصّح السجود عليه، وال يلزمه إاعدتها بعد 

ذلك أو قضاؤها.

س: أيهما أفضل، الصالة يف املسجد خلف اإلمام السيّن، 
أم الصالة يف احلسينية خلف اإلمام الشييع؟

ج: الوضع الطبييع هو الصالة خلف اإلمام املوافق لك يف 
املذهب، ولكن ذلك ال ينبيغ أن يمنع املؤمن من اتلواصل 
مع إخوانه من السنة من أهل بدله، والصالة يف مسجدهم، 

توثيقاً لعرى املودة والوحدة.

إخواننا  مع  مجاعة  أم  فرادى  الصالة  أفضل،  أيهما  س: 
السّنة، يف حال االختيار؟

جمتمع  يف  يعيش  اذلي  وخصوصاً  للمؤمن،  يفّضل  ج: 
مُجعتهم ومجاعتهم،  يف  السّنة  أهل  إخوانه  مشاركة  السّنة، 
رشط استكمال اإلمام رشائط اإلمامة، واليت منها عداتله 



- 51 -

وصحة قراءته، رشط أن يسجد ىلع ما يصّح السجود عليه.

س: أصيل يف اجلامعة مع أخويت أهل السنة مجاعة بصورة 
عندما  وأنا  شييع،  أنين  يعرفون  صاروا  حيث  يومية  شبه 
الفاحتة،  بعد  »آمني«  أقول  وال  أتكّتف،  ال  معهم  أصيل 
ولكين ال أسجد ىلع ما يصح السجود عليه ألنين أخىش 
من عدم تقبلهم ذللك وخصوصاً أن الكثري منهم ال حيب أن 
زئ 

ُ
يناقش أو يفهم. وماذا عن القراءة: هل أقرأ نلفيس أم جت

قراءة اإلمام؟ وماذا عن االتلحاق باجلماعة معهم هل أتلحق 
يف الركوع وحتسب يل ركعة أم ال؟

عنك  فتجزىء  للقراءة  وبالنسبة  صحيح،  تفعل  ما  ج: 
قراءة اإلمام، وتلتحق باجلماعة أثناء قيام اإلمام أو ركوعه، 

سب لك ركعة حينئذ)5(.
ُ

وحت

5. املسائل الفقهية، ج1، وموقع بيّنات )قسم االستفتاءات(.
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ظاهرة أخرى سلبية
من املؤسف أّن األمر ال يقف عند حّد عدم االتلحاق 
بصالة  االتلحاق  وعدم  بل  مذهبياً،  املختلف  جبماعة 
اجلماعة إْن أقامها إمام شييع اثين عرشي ولكنه خيتلف يف 

تقليده مع تقليد املأموم!

وهم  الشيعة،  مساجد  يدخلون  أفراداً  لألسف  ونشهد 
شيعة، ومع هذا ال يلتحقون بصالة اجلماعة، ويكتفون 
بأداء الصالة فرادى، وبعضهم يفعل ذلك تزامناً مع إقامة 

صالة اجلماعة!

من  هو عدم حتّققهم  هذا  ترّصفهم  يف  السبب  فإن اكن 
عدالة إمام اجلماعة، فإّن هذا ال يعين صّحة هذا اتلرّصف، 
فاألْوىل بهم االتلحاق باجلماعة ثم اإلاعدة الحقاً، أو عدم 

دخول املسجد -حيث تقام اجلماعة- إال بعد انتهائها.

قد  اجلماعة  إقامة  أثناء  يف  فرادى  الصالة  إقامة  إن  بل 
تؤّدي إىل بطالن صالة املفرِد، أو الوقوع يف فعل حمّرم، وذلك 
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كما جاء يف االستفتاءات اتلايلة اليت نرتّبها حبسب الرتتيب 
األجبدي ألسماء الفقهاء:

س: هناك أشخاص يرون أن إمام مجاعته ليس بعادل، 
أو ال يعلمون هل هو اعدل أم ال، فهل جيوز هلم اذلهاب إىل 

ذلك املسجد والصالة فيه فرادى؟ 

الصالة  التصح  اخلويئ:  أبوالقاسم  السيد  ادليين  املرجع 
فرادى إذا استوجبت هتك حرمة اإلمام. 

س: عندما تنعقد صالة اجلماعة يف املسجد يقوم شخص 
أو أشخاص بالصالة فرادى، فما هو حكم هذا العمل؟ 

فيه  إذا اكن  اخلامنيئ: ال جيوز  السيد يلع  ادليين  املرجع 
إضعاف صالة اجلماعة، أو إهانة وهتك إماِم مجاعٍة يعتقد 

انلاس بعداتله. 

فيه  يُصىلَّ  مسجد  يف  منفرداً  يصيل  من  حكم  ما  س: 
صالة اجلماعة ؟ 
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املرجع ادليين السيد يلع السيستاين: الجيوز اإلنفراد إذا 
عد هتاك المام اجلماعة .

وصالة  املسجد،  يف  منفرداً  يصيل  من  حكم  ما  س: 
اجلماعة قائمة، مع العلم ان إمام اجلماعة ال يقرأ القراءة 

الصحيحة ؟ 

املرجع ادليين السيد يلع السيستاين: ال جيوز إذا اكن فيه 
هتك إلمام اجلماعة فيما إذا اكن ال يستحق اهلتك، ولكن 

صالته صحيحة. 

س: ما حكم صالة املفرد يف مسجد تقام فيه الصالة 
مجاعة اذا اكنت تسبب تشويشاً وإهانة المام اجلماعة؟

املرجع ادليين السيد يلع السيستاين: حيرم اإلتيان بالصالة 
 إلمام 

ً
منفرداً يف املاكن اذلي تقام فيه اجلماعة إذا ُعّد هتاك

اجلماعة بالقدح يف عداتله أو يف صحة صالته، مع عدم 
استحقاقه للهتك. ولكن يف بطالن الصالة بذلك إشاكل، 

بل منع.
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س: هل جتوز الصالة فرادى واجلماعة قائمة؟ 

اكنت  إذا  الفياض:  إسحق  حممد  الشيخ  ادليين  املرجع 
 إلمام اجلماعة فال جتوز.

ً
الصالة فرادى هتاك

س: هل جيوز يل ادلخول إىل املسجد حني تقام فيه صالة 
اجلماعة، والصالة منفرداً لعدم ثقيت يف إمام اجلماعة؟ 

املرجع ادليين السيد حممد حسني فضل اهلل: ال جيوز ذلك 

إذا اكنت الصالة فرادى تؤّدي إىل إهانة إمام املسجد)6(. 

تعليق: يف أغلب األحيان، تكون إقامة الصالة فرادى 
 
ً
أثناء إقامة اجلماعة مداعة للتشكيك يف عدالة اإلمام وهتاك

حلرمته، فينطبق عليها ما جاء يف االستفتاءت السابقة، بل 
إن يف مثل هذا اتلرّصف هتك حلرمة صالة اجلماعة نفسها، 
وتوهني لقيمتها، وعمل ىلع خمالفة ركن أصيل يف اإلسالم، 

وهو االعتصام حببل اهلل مجيعاً وعدم اتلفّرق.

6. انظر املواقع الرسمية للمراجع العظام ىلع شبكة اإلنرتنت.


