
الحمــد هلل ،والصــاة والســام علــى رســول هللا ،وآلــه
وصحبــه ومــن وااله ،وبعــد فهــذي مطويــة مهمــة موســومة
بـــــ(أحــكام املســبوق) .ودونك��م هــذه األحـ�كام:
 .1ما أدركه أول صالته.

 .14إذا ســجد اإلمــام للســهو بعــد الســام مــاذا يصنــع
املســبوق؟
 .15إذا سجد اإلمام للسهو قبل السالم ؟
املســبوق هــو مــن ســبقه اإلمــام بركعــة أو أكثــر مــن الصــاة.
ويتعلق به مسائل :

 .2يكرب تكبرية اإلحرام ،وهل يلزمه تكبرية االنتقال.

 .1ما أدركه أول صالته.

 .3يدخل مع اإلمام على الحال الذي هو عليه.

مـ�ا يدركـ�ه املسـ�بوق مـ�ن الصـلاة وراء اإلمـ�ام هـ�و أول صالتـ�ه.
صلَّــى هللاُ َع َل ْيــ ِه��ن أَبِ��ي ُه َر ْي َ��ر َةَ ،ع�� ِن ال َّن ِ ِّ
َع ْ
بـي َ
ــالِ « :إ َذا َســ ِم ْعتُ ُم ا ِإلقَ َامــةََ ،ف ْام ُشــوا ِإلَــى
َو َس�لـ ََّم -قَ َ
الو َقــا ِرَ ،والَ تُ ْســ ِر ُعوا،
َّ
الصــاَ ِة َو َع َل ْي ُك ْــم ب َّ
ِالســ ِك َينةِ َو َ
(((
َف َم��ا أ َْد َر ْكتُ ْ��م َف َص ُّل��واَ ،و َم��ا َفاتَ ُك ْ��م َفأ َ ِت ُّم��وا".
ق��ال الخطاب��ي يف معال��م الســنن" :يف قولــه« :فأتمــوا» دليــل
أن الــذي أدركــه املــرء مــن صــاة إمامــه هــو أول صالتــه؛ ألن
لفــظ اإلتمــام واقــع علــى بــاق مــن يشء قــد تقــدم ســائره.
وإلــى هــذا ذهــب الشــافعي يف أن مــا أدركــه املســبوق مــن
صــاة إمامــة هــو أول صالتــه .وقــد روي ذلــك عــن علــي بــن
أبــي طالــب ،وبــه قــال ســعيد بــن املســيب والحســن البصــري
ومكحـ�ول وعطـ�اء والزهـ�ري واألوزايع وإسـ�حاق بـ�ن راهويـ�ه.
وقــال ســفيان الثــوري وأصحــاب الــرأي وأحمــد بــن حنبــل:
هــو آخــر صالتــه .وقــد روي ذلــك عــن مجاهــد وابــن ســرين

 .4هل يلزمه السرتة لصالته بعد انتهاء الصالة مع اإلمام.
 .5هل يجهر بالقراءة إذا قام يتم صالته.
 .6هل يدرك الركعة بالركوع.
 .7يأتي إلى املسجد بسكينة ووقار.
 .8إذا دخل املسجد ووجد اإلمام راكع ًا.
 .9إذا كان مســافر ًا وأدرك صــاة املقيــم يف التشــهد آخــر
الصــاة.
 .10هل يؤتم باملسبوق.
 .11صالة املسبوق صالة املغرب بأربعة تشهدات.
 .12إذا دخــل املســجد واإلمــام يف جلــوس التشــهد قبــل
الســام ،هــل يدخــل معــه ،أو يخــرج يبحــث عــن جماعــة.

((( أخرجه البخاريِ ،كتَاب َم َوا ِق ِ
الصلَ ِة
الصلَ ِة،بَاب لَ يَ ْس َعى ِإلَى َّ
يت َّ
ال َما أ َْد َر ْكتُ ْم َف َص ُّلوا َو َما َفاتَ ُك ْم َفأ َ ِت ُّموا َقا َلهُ أ َبُو
َو ْل َيأ ْ ِت ب َّ
ِالس ِك َينةِ َوا ْل َو َقا ِر َو َق َ
قَتَ َادةَ َع ْن ال َّن ِ ِّب َصلَّى َّ
للاُ َع َل ْي ِه َو َسل ََّم تحت رقم ( ،)636ومسلم،كتاب
املساجد ومواضع الصالة ،باب استحباب إتيان الصالة بوقار وسكينة والنهي
عن إتيانها سعيا تحت رقم (.)602
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 .13إذا عقد املسبوق جماعة وجماعة املسجد قائمة.

واحتجــوا بمــا روي يف هــذا الحديــث مــن قولــه« :ومــا
فاتكـ�م فاقضـ�وا» قالـ�وا :والقضـ�اء ال يكـ�ون إالّ للفائـ�ت.
قلــت (الخطابــي) :قــد ذكــر أبــو داود يف هــذا البــاب أن
أكثــر الــرواة اجتمعــوا علــى قولــه« :ومــا فاتكــم فأتمــوا»،...
وقــد يكــون القضــاء بمعــى األداء لألصــل كقولــه تعالــى﴿ :
فــإذا قضيــت الصــاة فانتشــروا يف األرض﴾ [الجمعــة ،]10 :
وكقولــه﴿ :فــإذا قضيتــم مناســككم﴾ [البقــرة  ]200 :وليــس
يشء مــن هــذا قضــاء لفائــت ،فيحتمــل أن يكــون قولــه:
«ومــا فاتكــم فاقض��وا» ،أي :أدوه يف تمــام جمعــا بــن قولــه:
(((
«فأتمــوا» وبــن قولــه« :فاقضــوا» ونفيا لالختــاف بينهما»
اهـ.
قلـ�ت :يؤيدــ كالم��ه -رحم��ه هللا -بــأن مخــرج الحديــث واحد،
(((
فيحمــل هــذا اللفــظ علــى مــا جــاء عن األكثــر.

 .3يدخـ�ل مـ�ع اإلمـ�ام علـ�ى الحـ�ال الـ�ذي هـ�و عليـ�ه.
ــي َو َعــن ْابــ ِن أَبِــي
��ن ُه َب ْ َ
ــن َع ِل ٍّ
�ير َة ْبــ ِن يَ ِر َ
َع ْ
يــم َع ْ
�بي َ -صلَّــى
ـ�ن ُم َع��ا ِذ ْبـ� ِن َج َب��لٍ قَ َ
ــال ال َّن ِ ُّ
ـ�ال :قَ َ
لَ ْي َل��ى َع ْ
َّ
الص َــا َة
للاُ َع َل ْيـ� ِه َو َسـ�ل ََّمِ “ :-إ َذا أَتَــى أ ََح ُد ُك ْــم َّ
��ام”.(((.
��ام َع َل��ى َح��الٍ َف ْل َي ْص َن ْ��ع َك َم��ا يَ ْص َن ُ��ع ْال َِم ُ
َو ْال َِم ُ
فيــه دليــل أن مــن دخــل املســجد ووجــد اإلمــام علــى حــال
فإنــه يكــون علــى الحــال الــذي يكــون عليــه اإلمــام ،مــن
قيــام أو ركــوع أو ســجود؛ ألنــه قــال :فليصنــع كمــا يصنــع
الع َمـ ُـل َع َلــى َه ـ َذا ِع ْنـ َـد أ َْهــلِ
«و َ
قــال الرتمــذي رحمــه هللاَ :
ـج ْد َو َل
ـام َسـ ِ
ـاء َّ
ـاج ٌد َف ْل َي ْسـ ُ
الر ُجـ ُـل َواإل َِمـ ُ
ال ِع ْلـ ِـم َقا ُلــواِ :إ َذا َجـ َ
ـار
تُ ْج ِزئُــهُ ِت ْلـ َ
ـك َّ
الر ْك َع ـةُ ِإ َذا َفاتَــهُ ال ُّر ُكــوعُ َمـ َـع اإل َِمــا ِمَ ،وا ْختَـ َ
َع ْبــ ُد َّ
ــن
ــار ِك أ َْن يَ ْس ُ
ــن امل ُ َب َ
للاِ ْب ُ
ــج َد َم َــع اإل َِمــا ِمَ ،و َذ َك َــر َع ْ
ـج َد ِة َحـ َّـى
ـال :لَ َع َّلــهُ َل يَ ْر َفـ ُـع َرأ َْســهُ ِف ِت ْلـ َ
السـ ْ
ـك َّ
بَ ْع ِض ِهـ ْـم َف َقـ َ
يُ ْغ َفـ َـر َل�هـُ» .اهـــ(((.
 .4هل يلزمه السرتة لصالته بعد انتهاء الصالة مع اإلمام.

 .2يكـبر تكبـيرة اإلحـ�رام ،وهـ�ل يلزمـ�ه تكبـيرة االنتقـ�ال.
يلــزم املســبوق أن يكــر تكبــرة اإلحــرام وبهــا يدخــل يف
الصــاة ،وال تلزمــه تكبــرة أخــرى ،ألنــه لــم يــدرك محلهــا،
ـي
ويــدل علــى تكبــرة اإلحــرام مــا جــاء َعـ ْـن َع ِلـ ٍّـي َعـ ْـن ال َّنـ ِ ِّ
َصلَّــى َّ
ــور
الص َــا ِة ُّ
ــاح َّ
الط ُه ُ
ــالِ « :م ْفتَ ُ
للاُ َع َل ْيــ ِه َو َســل ََّم َق َ
ــر َوتَ ْح ِلي ُل َهــا التَّ ْســ ِل ُيم»(((.
َوتَ ْح ِر ُيم َهــا التَّ ْك ِب ُ

والقاعــدة :يُ ْغتَ َفـ ُـر ِف الثَّ َوا ِنــي َمــا َل يُ ْغتَ َفـ ُـر ِف ْال ََوا ِئــلِ  .هــذا
لـ�و قلنـ�ا بوجوبهـ�ا.

((( معالم السنن للخطابي .)163 /1( :
((( انظر فتح الباري.)2/119( :
((( أخرجه أبو داود ،كتاب الطهارة ،باب فرض الوضوء حديث رقم
الط َه َار ِة َع ْن َر ُسولِ هللاِ َصلَّى َّ
اب َما
اب َّ
للاُ َع َل ْي ِه َو َسل ََّم بَ ُ
( ،)61والرتمذي أ َْب َو ُ
الط َه َار ِة
الصالَ ِة ُّ
ور حديث رقم ( ،)3وابن ماجهِ ،كتَاب َّ
اح َّ
الط ُه ُ
َج َاء أ َ َّن ِم ْفتَ َ
ور حديث رقم ( ،)275والداريم ،باب
الص َل ِة ُّ
اح َّ
الط ُه ُ
َو ُسنَ ِن َها ،بَاب ِم ْفتَ ُ
ور حديث رقم ( .)687والحديث قال عنه الرتمذي:
الصالَ ِة ُّ
اح َّ
الط ُه ُ
ِم ْفتَ ُ

ش ٍء ِف َه َذا ا ْل َبابِ َوأ َْح َس ُن» .وصححه األلباني يف إرواء
«ه َذا ا ْل َح ِد ُ
َ
يث أ ََص ُّح َ ْ
الغليل (.)8 /2
((( أخرجه الرتمذي ،أبواب السفر باب ما ذكر يف الرجل يدرك اإلمام
وهو ساجد كيف يصنع؟ ،حديث رقم ( )591وأورده األلباني يف السلسلة
الصحيحة (.)1188
((( سنن الرتمذي.2/485:
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املســبوق حكمــه حكــم املأمــوم ،واملأمــوم ال تلزمــه ســرة
يصلـ�ي إليهـ�ا.
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 .5هل يجهر بالقراءة إذا قام يتم صالته.
ال يلزم املسبوق الجهر يف صالته إذا قام يتمها.
ــام يَ ْق ِ
ــي
ق��ال يف مجمــوع الفتاــوى "ِ :لَ َّن ا ْل َ ْس ُ��ب َ
وق إ َذا قَ َ
َف ِإنَّـ�هُ ُم ْن َفـ� ِر ٌد ِف َيمـ�ا يَ ْق ِضيـ� ِه ُح ْك ُمـ�هُ ُح ْكـ ُ�م ا ْل ُ ْن َفـ� ِر ِد َو ُهـ َ�و ِف َيمـ�ا
وق إ َذا َس َــها
ــج ُد ا ْل َ ْس ُــب ُ
يُ ْد ِر ُكــهُ ِف ُح ْك ِــم ا ْل ُ ْؤتَ ِّــم؛ َو ِل َهــ َذا يَ ْس ُ
وق إن َّ َمــا يَ ْج َهـ ُـر ِف َيمــا
ـك َفا ْل َ ْسـ ُـب ُ
ِف َيمـ�ا يَ ْق ِضي ـ ِه َو ِإ َذا َك َان َك َذ ِلـ َ
يَ ْج َه ُ��ر ِفيـ� ِه ا ْل ُ ْن َفـ ِر ُد؛ َف َمـ ْـن َك َان ِمـ ْـن ا ْل ُع َل َمــا ِء َم ْذ َه ُبــهُ أ َْن يَ ْج َهـ َـر
الر ْك َعتَ ْ ِي
ـى َّ
ـاء ْي ِن َوا ْل َف ْجـ ِر َف ِإنَّــهُ يَ ْج َهـ ُـر إ َذا قَـ َ
ا ْل ُ ْن َف�� ِر ُد ِف�ا ْل ِع َشـ َ
��ن َك َان َم ْذ َه ُبــهُ أ َ َّن ا ْل ُ ْن َفــ ِر َد َل يَ ْج َه ُــر َف ِإنَّــهُ َل
ْالُولَ َي ْ ِ
�ينَ .و َم ْ
وق ِع ْن َ��دهَُ .وا ْل ُج ُم َع ـةُ َل يُ َصل َِّيهــا أ ََح ـ ٌد ُم ْن َف ـ ِر ًدا
يَ ْج َه ُ�رـ ا ْل َ ْسـ ُ�ب ُ
وق َكا ْل ُ ْن َفــ ِر ِد
َف َلـا يُتَ َص�� َّو ُر أ َْن يَ ْج َه َ��ر ِف َيه��ا ا ْل ُ ْن َفــ ِر ُدَ .وا ْل َ ْس ُــب ُ
ـر ُط
َف َ�لا يَ ْج َه ُ��ر لَ ِك َّن��هُ ُم ْ�دـ ِر ٌك ِل ْل ُج ُم َع��ةِ ِض ْم ًنــا َوتَ َب ًعــا َو َل يُ ْشـ َ َ
�تر ُط ِف ا ْلَتْ ُبو ِ
ـر ُط ِلَــا يَ ْق ِضيـ ِه
ــع َو ِل َهـ َذا َل يُ ْشـ َ َ
ِف التَّا ِب�ـ ِع َم��ا يُ ْش َ َ
وق ا ْل َع َ��د ُد َون َ ْح ُ��و َذ ِل َك"اهـــ(((.
ا ْل َ ْس ُ��ب ُ
 .6هل يدرك الركعة بالركوع.
اختلــف يف ذلــك .واألرجــح أن الركعــة تــدرك بــإدراك
الركــوع؛ ألنــه
قول الخليفة الراشد أبي بكر الصديق  -ريض هللا عنه  -وهو قول
الجمهور.
 .7يأتي إلى املسجد بسكينة ووقار.
ـي
تق��دم مــا ج��اء َع ْ��ن أ َ ِبيــ ُه َر ْيـ َـرةَ -ريض هللا عن��هَ -عـ ِن ال َّنـ ِ ِّ
((( (.)207 /24
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الِ « :إ َذا َسـ ِم ْعتُ ُم ا ِإلقَ َامةََ ،ف ْام ُشــوا
صلَّى هللاُ َع َل ْي ِه َو َسلــ ََّم -قَ ََ
الصـاَ ِة َو َع َل ْي ُكـ ْـم
ِإ َلــى َّ
الوقَا ِرَ ،والَ تُ ْس ِر ُعوا"(((.
ب َّ
ِالس ِك َينةِ َو َ
 .8إذا دخل املسجد ووجد اإلمام راكع ًا.
فــإن مــن الســنة لــه أن يركــع ،ويــدب حــى يدخــل املســجد.
ومح��ل هــذه الســنة إذا كان قريبــ ًا مــن الصــف ،أو كان
املسـ�جد صغـير ًا.
ـام
بــوب مالــك يف املوطــأ« :بَـ ُ
ـاء َو ْال َِمـ ُ
ـاب َمــا يَ ْف َعـ ُـل َمـ ْـن َجـ َ
َرا ِكـ�عٌ.
ــن أَبِــي أ ُ َم َامــةَ ْبــ ِن َس ْــهلِ ْبــ ِن
ــن ْابــ ِن ِش َــهابٍ َ ،ع ْ
وأورد َع ْ
«د َخـ َـل َز ْي ـ ُد ْبـ ُـن ثَا ِبـ ٍ
ـت ا ْل َ ْس ـ ِج َدَ ،ف َو َجـ َـد
ـالَ :
ُح َن ْي ٍ��ف أَنَّـ�هُ قَـ َ
ــف(((”..
الص َّ
ــل َّ
��اس ُر ُك ً
وع�اـ َف َر َك َعــ ،ثُ َّــم َد َّب َح َّــى َو َص َ
ال َّن َ
وذكــر أَنَّــهُ بَ َل َغــهُ« :أ َ َّن َع ْب َــد َّ ِ
ــعو ٍد َك َان يَــ ِد ُّب
ــن َم ْس ُ
للا ْب َ
َرا ِك ًعــا(..”((1
قلــت :فيــه أن يشــرع للمســلم إذا دخــل املســجد ووجــد
اإلمــام راكعـ ًا ألن يدخــل يف الصــاة ،ويركــع دون الصــف ثــم
ي��دب حـتى يدخـ�ل يف الصـ�ف.
ووجــه الداللــة :أن فعــل هذيــن الصحابيــن يف محــل ال
((( تقدم تخريجه.
اب َما يَ ْف َع ُل َم ْن َج َاء َوا ِ ْل َم ُام
((( املوطأ ،كتاب قصر الصالة يف السفر ،بَ ُ
َرا ِكعٌ.393 ،
اب َما يَ ْف َع ُل َم ْن َج َاء َو ْ ِال َم ُام
( ((1املوطأ ،كتاب قصر الصالة يف السفر ،بَ ُ
َرا ِكعٌ.394 ،
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يحتمــل الــرأي واالجتهــاد ،وبــدون نكــر مــن الصحابــة
اآلخريـ�ن ،واألسـ�انيد عنهمـ�ا ثابتـ�ة بذلـ�ك.
وقــد جــاء مــن الحديــث مــا يــدل علــى أن ذلــك مــن الســنة
صراح��ة ،عــن ابــن وهــب أخربنــي ابــن جريــج َعـ ْـن َع َطــا ٍء
أَنَّ��هُ َس�� ِم َع َع ْب َ��د َّ
ـولِ « :إ َذا َد َخـ َـل
للاِ ْبـ َـن ال ُّزبَـ ْ ِ
ـر َع َلــى ا ْل ِ ْنـ َ ِـر يَ ُقـ ُ
ــل ثُ َّــم
ــاس ُر ُكــوعٌ َف ْل َ ْي َك ْــع ِح َ
ــن يَ ْد ُخ ُ
أ ََح ُد ُكـ ُ�م ا ْل َ ْس�� ِج َد َوال َّن ُ
الس�� َّنةُ”،
��ل ِف َّ
الص ِّ��ف َف�� ِإ َّن َذ ِل َ
��ك ُّ
يَـ� ِد ُّب َرا ِك ًع��ا َح َّ�تى يَ ْد ُخ َ
��ال َع َط��اءٌَ :و َقـ ْ�د َرأ َْيتُهــُ (يعنـي :اب��ن الزب�ير ريض هللا عنــه)،
َق َ
ـاء يَ ْص َنـ ُـع
��ال ْابـ ُ�ن ُج َر ْي�� ٍجَ :وقَـ ْ�د َرأ َْي ُ
يَ ْص َن ُ��ع َذ ِل َ
��ك ،قَ َ
��ت َع َطـ ً
ـك»(((.
َذ ِلـ َ
 .9إذا كان مســافر ًا وأدرك صــاة املقيــم يف التشــهد آخــر
الص�لاة.
املســافر إذا صلــى خلــف مقيــم يتــم ،ولــو أدرك بعــض
الصـلاة.
�الُ :ك َّنــا َمـ َـع ْاب ـ ِن َعبَّـ ٍ
ـاس ب َِم َّكــةَ،
��وس ْب�� ِن َسـ� َل َمةَ ،قَـ َ
َع ْ��ن ُم َ
��تِ :إنَّ��ا ِإ َذا ُك َّن�اـ َم َع ُك ْ��م َصل َّْي َن��ا أ َْربَ ًعــاَ ،و ِإ َذا َر َج ْع َنــا ِإلَــى
َف ُق ْل ُ
��ك ُس�� َّنةُ أ َ ِب��ي ا ْل َق ِاس ِ��م -
ِر َحا ِل َن��ا َصل َّْي َن��ا َر ْك َعتَ ْ ِ
��الِ « :ت ْل َ
�ين .قَ َ

َصلَّ��ى هللاُ َع َل ْي�� ِه َو َس��ل ََّم.((("-
 .10هل يؤتم باملسبوق.
تقـ�دم أن املسـ�بوق إذا قـ�ام لصـلاة مـ�ا فاتـ�ه يف حكـ�م املنفـ�رد،
واملنف�رـد يج��وز االئتمــام بـ�ه ،ودليلــه حديــث ائتمــام ابــن
عبـ�اس -ريض هللا عن��ه -بالرســول  -صلــى هللا عليــه وســلم
 يف ص�لاة اللي��ل ،مل��ا بـ�ات عنــد خالتــه ميمونــة .وهــذاالحديــث يف الصحيــح((( .ومـ�ا جــاز يف النافلــة يجــوز يف
الفريضـ�ة إال إذا قـ�ام الدليـ�ل بخالفـ�ه.
 .11صـلاة املسـ�بوق صـلاة املغـ�رب بأربعـ�ة تشـ�هدات.
ق��ال اب��ن قدام��ة -رحم��ه هللا -يف املغ�ني" :روى األثرم بإســناده
عــن إبراهيــم قــال  :جــاء جنــدب ومســروق إلــى املســجد
وقــد صلــوا ركعتــن مــن املغــرب فدخــا يف الصــف فقــرأ
جنــدب يف الركعــة الــي أدرك مــع اإلمــام ولــم يقــرأ مســروق
فلمــا ســلم اإلمــام قامــا يف الركعــة الثانيــة فقــرأ جنــدب وقــرأ
مســروق وجلــس مســروق يف الركعــة الثانيــة وقــام جنــدب
وقــرأ مســروق يف الركعــة الثالثــة ولــم يقرأ جنــدب فلما قضيا
الصــاة أتيــا عبــد هللا فســأاله عــن ذلــك وقصــا عليــه القصــة
فقــال عبــد هللا  :كمــا فعــل مســروق يفعــل وقــال عبــد هللا :

إذا أدركــت ركعــة مــن املغــرب فأجلــس فيهــن كلهــن وأيــا مــا
فعــل مــن ذلــك جــاز إن شــاء هللا تعالــى ولذلــك لــم ينكــر
(((
عبــد هللا علــى جنــدب فعلــه وال أمــره بإعــادة صالته»اهـــ
وقــال يف مجمــوع الفتــاوى« :إذا لــم يــدرك مــن املغــرب إال
تشــهدا تشــهد ثــاث تشــهدات كمــا يف حديــث ابــن مســعود
(((
املش��هور يف قصــة مس��روق وحديثه».اهـــ
 .12إذا دخــل املســجد واإلمــام يف جلــوس التشــهد قبــل
السـلام ،هـ�ل يدخـ�ل معـ�ه ،أو يخـ�رج يبحـ�ث عـ�ن جماعـ�ة.
ـام َع َلــى َحــالٍ
تقــدم حديــثِ « :إ َذا أَتَــى أ ََح ُد ُكـ ْـم َّ
الصـ َـا َة َو ْال َِمـ ُ
��ام”.
َف ْل َي ْص َن ْ��ع َك َم��ا يَ ْص َن ُ��ع ْال َِم ُ
وفيــه دليــل أن بمجــرد دخــول الرجــل إلــى املســجد يلزمــه أن
يكـ�ون مـ�ع جماعـ�ة النـ�اس إذا كانـ�وا يف الجماعـ�ة.
 .13إذا عقد املسبوق جماعة ،وجماعة املسجد قائمة.
ـام َع َلــى َحــالٍ
تقــدم حديــثِ " :إ َذا أَتَــى أ ََح ُد ُكـ ْـم َّ
الصـ َـا َة َو ْال َِمـ ُ
��ام".
َف ْل َي ْص َن ْ��ع َك َم��ا يَ ْص َن ُ��ع ْال َِم ُ
ففيــه أنــه ال يشــرع أن تعقــد جماعــة والجماعــة األولــى
�نـ أَبِ��ي ُه َر ْي َ��ر َة -ريض هللا
قائمــة .بــل جــاء عنــد مســلم َع ْ
ـالِ " :إ َذا أ ُ ِق َيمـ ِـت
صلَّ�ىـ هللاُ َع َل ْي�� ِه َو َسلــ ََّمَ -قـ َعن��هَ -ع ِ�نـ ال َّن ِ ِّ
�بي َ
(((
الص َ�لاةُ َف َ�لا َص َ�لاةَ إ َِّل ا ْل َ ْكتُوبَ��ةُ".
َّ

((( أخرجه ابن خزيمة يف صحيحه ( )32 /3والطرباني يف املعجم
األوسط ،)110 /7( :والحاكم يف املستدرك (مرعشلي  .)214والحديث
صححه ابن خزيمة ،وقال الطرباني عقب روايته « :لم يرو هذا الحديث
عن بن جريج إال ابن وهب تفرد به حرملة وال يروى عن ابن الزبري إال بهذا
اإلسناد»اهـ ،وصححه الحاكم ،وقال يف مجمع الزوائد (“ :)260 /2رواه
الطرباني يف األوسط ورجاله رجال الصحيح»اهـ وصححه األلباني يف سلسلة
األحاديث الصحيحة حديث رقم ( .)229يف تقرير ماتع كعادته يرحمه
هللا ،وأورد له شواهد من فعل الصحابة.

((( أخرجه أحمد يف املسند (الرسالة  ،357 /3حديث رقم 1862
وحسن إسناده محققو املسند).
((( أخرجه مسلم ،كتاب صالة املسافرين ،باب الدعاء فى صالة الليل
وقيامه .1829.ونصه عن ابن عباس -ريض هللا عنهما -أنه بات عند خالته
ميمونة فقام رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -من الليل فتوضأ من شن
معلق وضوءا خفيفا  -قال وصف وضوءه وجعل يخففه ويقلله  -قال ابن
عباس -ريض هللا عنهما :-فقمت فصنعت مثل ما صنع النيب -صلى هللا عليه
وسلم -ثم جئت فقمت عن يساره فأخلفين فجعلين عن يمينه فصلى.]...

((( املغين.)258 /2( :
((( مجموع الفتاوى.)414 /21( :
((( أخرجه مسلم ،كتاب صالة املسافرين وقصرها ،باب كراهة الشروع يف
نافلة بعد شروع املؤذن تحت رقم (.)710
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وهذا يقتيض بطالن الصالة اليت تقام أثناء إقامة املكتوبة.
وبعــض أهــل العلــم قــال :إذا أقيمــت الصــاة الثانيــة
واألولــى يف التشــهد قبــل الســام ،انعقــدت الصــاة الثانيــة
مــع الكراهيــة؛ ألن الصــاة األولــى يف حكــم املنتهيــة ،وهللا
أعلـ�م.
ق��ال ا ْل َق ِاس ُ��م ْب ُ��ن ُم َخ ْي ِم َ��ر َة :أ ََخ�� َذ َع ْل َق َم��ةُ ،ب َِي�� ِدي َو َح َّدثَ ِن ،أ َ َّن
��ول هللاِ – َص َّلـ�ى
َع ْبـ َـد هللاِ ْبـ َ�ن َم ْس ُ��عو ٍد ،أ ََخـ� َذ ب َِي�� ِد ِهَ ،وأ َ َّن َر ُس َ
هللاُ َع َل ْيــ ِه َو َســل ََّم أ ََخــ َذ ب َِيــ ِد َع ْبــ ِد هللاَِ ،ف َعل ََّمــهُ التَّ َشــ ُّه َد ِف
ـات،
ات َو َّ
،و َّ
َّ
الط ِّي َبـ ُ
الص َلـ َـو ُ
ـال « :قُـ ْـل :التَّ ِح َّيـ ُ
الصـ َـا ِة ،قَـ َ
ـات ِ َّلِ َ
الس َــا ُم
الس َ�لا ُم َع َل ْي َ
��ك أ َ ُّي َه��ا ال َّن ِ ُّ
ــي َو َر ْح َمــةُ هللاِ َوبَ َر َكاتُــهَُّ ،
َّ
ـت
ـرَ :ح ِف ْظـ ُ
َع َل ْي َن��ا َو َع َل��ى ِع َب��ا ِد هللاِ َّ
ـال ُز َهـ ْ ٌ
ـن  -قَـ َ
الصا ِل ِحـ َ
��اء هللاُ  -أ َْش َ��ه ُد أ َْن َل ِإلَ��هَ إ َِّل هللاَُ ،وأ َْش َــه ُد أ َ َّن
َع ْنـ�هُ إ ِْن َش َ
ـال:
��الَ :فـ� ِإ َذا قَ َض ْي َ
��ت َهـ� َذا ،أ َْو قَـ َ
ُم َح َّم ً��دا َع ْب�� ُدهُ َو َر ُس��ولُهُ" ،قَ َ
ـوم
ـت َص َلتَـ َ
ـت َهـ َذاَ ،ف َقـ ْـد َق َض ْيـ َ
َفـ ِإ َذا َف َع ْلـ َ
ـك ،إ ِْن ِشـ ْئ َت أ َْن تَ ُقـ َ
(((
َف ُق ْمَ ،وإ ِْن ِش ْئ َت أ َْن تَ ْق ُع َد َفا ْق ُع ْد”.

 .14إذا ســجد اإلمــام للســهو بعــد الســام مــاذا يصنــع
املســبوق؟
إذا ســلم اإلمــام قــام املســبوق لصــاة مــا فاتــه .فــإذا ســجد
اإلمــام بعــد الســام ،لــم يرجــع املأمــوم واســتمر يف صالتــه
وصلـ�ى ثـ�م يسـ�جد للسـ�هو بعـ�د السـلام.
 .15إذا ســجد اإلمــام للســهو قبــل الســام؟
إذا ســجد اإلمــام قبــل الســام فعلــى املســبوق متابعتــه،
حـتى يسـ�لم فيقـ�وم لصـلاة مـ�ا فاتـ�ه.
تمت والحمد هلل

للشيخ أ.د .محمد بن عمر بازمول

حفظه هللا ورعاه

ـال:
قلــت :والصحيــح أن جملــةَ « :فـ ِإ َذا قَ َض ْيـ َ
ـت َهـ َذا ،أ َْو قَـ َ
ـوم
ـت َص َلتَـ َ
ـت َهـ َذاَ ،ف َقـ ْـد قَ َض ْيـ َ
َفـ ِإ َذا َف َع ْلـ َ
ـك ،إ ِْن ِشـ ْئ َت أ َْن تَ ُقـ َ
َف ُق ْ��مَ ،وإ ِْن ِشئـ ْـ َت أ َْن تَ ْق ُع َ��د َفا ْق ُع ْ��د “ .مــن قــول ابــن مســعود
 ريض هللا عنـ�ه -فإمــا أن تحمــل علــى أن مــراده يعــي قــىالصــاة لــم يبــق غــر الســام .أو أن يكــون مــراده ظاهــر
اللفــظ فهــو مخالــف لداللــة املرفــوع املشــار إليــه ،فيقــدم
املرفـ�وع ،وهللا أعلـ�م.

جمعها ورتبها:
د .أبو إسماعيل إبراهيم بن محمد ابن كشيدان
 1436هـ

((( وهو حديث صحح إسناده محققو املسند (الرسالة ،108 /7
تحت رقم .)4006
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