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 أحكام صالة اجلماعة

 احلكمة من مشروعية صالة اجلماعة: -

 من املصاحل األخروية : مضاعفة األجر .  

التواصه  واحكاهاب  هل الاها  .      -1ومن املقاصد الشرعية : االجتماع . وله  ككهم ما:ها:    

 التوادد والتحاب وعدم التقاطع .-2 

، وتعلهم اجلاهه  ، وتاشهيل الكاهالب ،     وهلا فوائد : زيادة العم  عاد مشاهدة أولي اجلهد  

 وتقوية أواصر األخوة ، وإظ:ار عز احسالم ، وتعويد األمة على االجتماع.

 شروط من جتب علي  صالة اجلماعة : -

 الرجال . وهو الذكر البالغ . فال جتب على الاااء . -1

 واألقرب : أن  جتب على العبيد . فاألص  التااوي  لاألكرار . أخرج العبيد .  -2

 األكرار والعبيد يف العبادات البدنية احملضة .

 القادرين .أخرج ذوي األعذار وسيأتي . -3

 أب تكوب الصالة مؤداة . وهي ما فعلت يف وقت:ا . -4

فال جيهب يف املقضهية امها فعلهت  عهد وقت:هاس  ه  ياهتحب يف قهول أكعهر أهه  العلهم لفعه               

عهن صهالة الف هر مهع      لهايب  يف قصهة اناهد، ، وحلهديب أ هي قتهادة : ملها نهام ا        الايب 

 ]مالم[ أصحا   صالها مجاعة. 

 ككم صالة اجلماعة اماألة خالفيةس : -

قال ا ن هبرية : "وأمجعوا على أب صالة اجلماعة مشهروعة وأنه  جيهب إظ:ارهها يف الاها  ،      

 فإب امتاع من ذلك أه   لد قوتلوا علي:ا" .
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 واختلف أه  العلم يف وجو :ا :

، املذهب احلابلي و   قهال أكعهر احلافيهة ، واختهارن ا هن تيميهة وا هن         س واجبة على األعياب1

  از وا ن ععيمل .

 س فرض كفاية . وهو مذهب الشافعية .2

 س ساة . وهو قول املالكية .3

 أدلة الوجوب :

أمهههر  :ههها و  يهههرخ  هلهههم كهههال    آيهههة صهههالة انهههوا . ووجههه  الداللهههة : أب ا    -1

عهذار  اهقوط:ا عهذر انهوا ، ولهو كانهت       ، فلهو كانهت سهاة لكهاب أو  األ    انوا

 فرض كفاية لاقل الفرض  فع  الطائفة األو  .

تهار  اجلماعهة    كديب أ ي هريرة الذي ذكرن املؤلف كيب هدد رسهول ا    -2

 التحريق إذ لو كانت ساة ملا هدد على ترك:ا  التحريق ، ولو كانت فرض كفايهة  

 لصحا ة .ومن مع  من ا لاقل أداء الفرض  رسول ا  

رج  أعمى فقهال : يها    قصة األعمى : كما يف كديب أ ي هريرة : أتى الايب  -3

أب يهرخ  له     رسول ا  إنه  لهيل لهي قائهد يقهودني إ  املاه د فاهأل رسهول ا          

فيصلي يف  يت  فرخ  ل  فلما و  دعان فقال : ه  تامع الاداء  الصالة ؟ قال : نعهم  

 ]مالم[  قال أجب . 

. ويقهههوي ههههذا : اجلمهههع  هههل الصهههالتل يف املطهههر فلهههو   تكهههن    1صهههحا ةإمجهههاع ال -4

 اجلماعة واجبة ملا تر  هلا الوقت الواجب .

أدلههة الاههاية : كهههديب ا ههن عمهههر مرفوعههاة : اصههالة اجلماعهههة تفضهه  صهههالة الفههذ  اهههيع        

. ووج:ه  أنه  اتبهت فضهالة لصهالة الفهرد ، ولهو كانهت صهالة          ]متفهق عليه [   وعشرين درجة س 

 واجبة   يعبت هلا فضالة . اجلماعة

                                                 
5
ات انمههل كيهب ياههاد   :ههن ، فههإب ا  شههرع  قهال ا ههن ماههعود : امههن سهرن أب يلقههى ا  ًههداة ماههلماة فليصه  هههذن الصههلو    

لابههيكم سههان اهلههد  ، وإب هههذن الصههلوات انمههل يف املاههاجد الههن ياههاد   عههن مههن سههان اهلههد  ، وإنكههم لههو صههليتم يف     

 يوتكم كما صلى هذا املتخلف يف  يت  لرتكتم ساة نبيكم ، ولو تركتم ساة نبيكم لضللتم ، ولقد رأيتاا وما يتخلهف  

 .]مالم[ ق معلوم الافا، ، ولقد كاب الرج  يؤتى    ي:اد   ل الرجلل كتى يقام يف الصفس عا:ا إال مااف
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ونههوق: :  أنهه  ال يلههزم مههن ذكههر فضهه  شههيء عههدم وجو هه  كاح ههاب واجل:ههاد، وهههذا         

 احلديب يدل على أب صالة املافرد صحيحة وفي:ا فض  لكا  ناق  .

واستدل من قال  أن:ها فهرض كفايهة : اها اسهتدل  ه  املوجبهوب لكهن هاها  صهارفاة عهن            

 لل  الااة .الوجوب العيين وهو دلي  القائ

 واستدلوا :  أن:ا من شعائر احسالم الظاهرة وحيص   إظ:ارها من البعض .

واستدل من قال  الشرطية : حبديب ا ن عبا  : امن مسع الاداء فلهم يأته  فهال صهالة له       

 .1إال من عذرس

 ونوق: :  أب الافي للكمال ال للصحة ؛ إذ دل كديب املفاضلة على صحة صالة املافرد .  

 لراجح : قول املذهب ، ملا في  من إعمال األدلة كل:ا .وا

 ككم صالة اجلماعة للماافر : -

 كاب يقات  يف الافر . واجبة . آلية صالة انوا ، والرسول 

قال ا ن  از: "وليل ألكهد أب يصهلي وكهدن سهواء كهاب ماهافراة أو مقيمهاة يف  ه  تقهام فيه            

: امن مسع الاداء فلهم يأته     مع:م لقول الايب اجلماعة ،    علي  أب يصلي مع الاا  ويتم 

فال صالة ل  إال من عذرس فالواجب على كه  ماهلم ماهافر أو مقهيم أب يصهلي يف اجلماعهة       

 .  2وأب حيذر الصالة وكدن إذا كاب يامع الاداء" 

 ككم صالة املافرد : -

 صالت  صحيحة ، وفي:ا فض  حلديب املفاضلة .

د كاب من عادته  الصهالة يف مجاعهة فإنه  يكتهب له  مها        وإذا كاب ترك  لل ماعة لعذر وق

كاب يعمه  وههو صهحيح مقهيم . كمها يف كهديب أ هي موسهى مرفوعهاة : اإذا مهرض العبهد أو            

 ]البخاري[سافر كتب ل  ما كاب يعم  صحيحاة مقيماةس 

 فض  صالة اجلماعة : -

 مب تاعقد اجلماعة ؟ -

 الفاة ملا ذكرن املؤلف. وسيأتي .وتاعقد اجلماعة  صيب يف الفرض والاف  على الراجح خ

                                                 
1
 ]ا ن ماج . والدارقطين.واحلاكم وصحح  ا ن ك ر يف التلخي [ 

2
 . 44/ 12فتاو  ا ن  از   
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 ككم فع  اجلماعة يف البيت : -

 املذهب : جيوز فعل:ا يف البيت . لعموم كديب : اوجعلت لي األرض ما داة وط:وراةس

وهو قول يف مذهب احمام أمحد،  والقول الراجح :ليل ل  فعل:ا يف البيت مع وجود املا د .

 .واختيار ا ن تيمية

 امن مسع الاداء فلم جيب فال صالة ل  إال من عذرس .حلديب ا ن عبا  : -1

وكههديب : همهه   تحريههق  يههوت املههتخلفل و  ياتفصهه  ههه  كههانوا يصههلوب يف  يههوت:م   -2

 مجاعة أو ال . وحلديب األعمى .

وجياب عن استدالل املذهب  أب احلديب سيق لبياب صحة الصالة يف ك  مكاب وهو من 

ال تصلي إال يف الكاائل والبيع والصوامع ، وليل  خصائ  هذن األمة خبالا ًريها ف:ي

 لبياب صحة اجلماعة يف ك  مكاب .

 وكذلك أن  خمصوص  األكاديب الن تدل على وجوب الصالة يف املا د.

قال ا ن القيم : "ومن تأم  الااة كق التأم  تبل ل  أب فعل:ا يف املااجد فرض على األعيهاب  

واجلماعههة ، فههرت  كضههور املاهه د لرتههري عههذر كههرت     إال لعههارض جيههوز معهه  تههر  اجلمعههة   

 كضور أص  اجلماعة لرتري عذر ، و :ذا تتفق مجيع األكاديب واآلتار".]كتاب الصالة[

قال ا ن تيمية : والصالة يف املااجد من أكرب شهعائر الهدين وعالماته  ، ولهو كهاب الواجهب       

 ت ألج  الااة" .فع  اجلماعة ملا جاز اجلمع للمطر وحنون وتر  الشرط وهو الوق

 اجلماعات يف الدوائر احلكومية واملاتشفيات واملدار  : -

 إب كاب عادهم ما د خص  للصالة في  تقام في  الصالة : فل  ككم املا د.

وإب   يكههن هاهها  ماهه د وإمهها تقههام مجاعههة يف مصههلى أو سهه اد يفههر  فيصههلى فيهه           

عطههه  العمههه  أو يرتتهههب علهههى  فالواجهههب صهههالة اجلماعهههة يف املاههه د إذا كهههاب قريبهههاة و  يت 

 خروج:م مفاسد .

فأمهها إب كههاب  عيههداة أو خيههف تعطهه  العمهه  أو  شههى تاههل   عههض املههوظفل أو الطههالب :       

 .  1في وز هلم الصالة يف أماكا:م

                                                 
1
 ذكرن ا ن ععيمل يف املمتع .    
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 ال ختلو صالة الاااء مجاعة من كالل : ككم صالة اجلماعة للاااء : -

 ي .س أب تصلي مع الرجال يف املا د ، وهذا جائز وسيأت1

 س أب يصلل مافردات عن الرجال . وهذا جائز ، وياتحب أكياناة إذا اجتمعن .2

 . 2. ، ولفع  عائشة وأم سلمة  1أمر أم ورقة أب تؤم أه  دارها ألب الايب 

كضور احلاااء : العلة خشية االفتتاب  :ا ، واحلكم يدور مع علت  وجوداة وعدماة ، فإذا   

 لفتاة أو ظات كرم .خت:   يكرن ، وإب علمت ا

ويباح للااهاء كضهور املاهاجد وصهالة اجلماعهة مهع الرجهال وكهذلك للمحاضهرات و هالل           

الوعظ ويكن مافردات عن الرجال حلديب : اال متاعوا إمهاء ا  ماهاجد ا  و يهوت:ن خهري     

 . 3هلنس

 أفض  املااجد الن تصلى في:ا اجلماعة : -

بالد احسههالمية الههن  ههاا في:هها ه ههوم عههدو أو    ههدأ املؤلههف :  صههالة أههه  العرتههر ، وهههي الهه  

 كانت يف كدود  الد املالمل .

 فاألو  أب يصلوا يف ما د واكد .ألن  أعلى للكلمة وأوقع لل:يبة .

 وهو متعلق  املصلحة و تلف  اختالا األزماة واألمكاة واألكوال .

 وترتيب األفضلية يف املااجد الن تصلي في:ا اجلماعة :

 لذي ال تقام في  اجلماعة إال حبضورن .املا د ا -1

إمهها ألب املاهه د لههيل فيهه  إال مصهه  واكههد ، أو ألنهه  إمههام راتههب ويتفههر، الاهها  مههع عههدم    

  يئ  .

 ما كاب أكعر مجاعة . -2

حلديب : اوإب صالة الرج  مهع الرجه  أزكهى مهن صهالت  وكهدن ، وصهالت  مهع الهرجلل          

 . 4كب إ  ا  تعا س أزكى من صالت  مع الرج  ، وما كاب أكعر ف:و أ

                                                 
1
 [2/222]أمحد.وأ و داود وكاا  يف احرواء 

2
 :قي  إساادين صحيحل .رواهما البي 

3
 ]أمحد.وأ و داود وصحح  يف احرواء[ . 

4
 ]أ و داود.والااائي. وصحح  ا ن معل وا ن خز ة واأللباني[ 
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 املا د العتيق . التفضي  لشيء حيتاج إ  دلي  علي  ، وال دلي   . -3

والصالة يف األكعر مجاعة أفض  من املا د العتيق للحديب ، وألب املصهلحة يف كعهرة   

 اجلماعة أرجح من قدم املا د .  

 ماألة : إذا تااويا ف:  األو  األقرب أم األ عد ؟

 أو  . الرواية العانية : األقرب أو  . ألب ل  جواراة وهو الذي يلي احنااب. املذهب : األ عد

 وجياب عن ما ذكرن املؤلف حبمل  على ما د ليل هاا  أقرب ما  .

وعلى هذا فاألقرب : أب يصلي احنااب يف ما كول  من املاهاجد إال إذا كهاب األ عهد له      

ب ألب الفض  املتعلهق  هذات العبهادة    خاصية كاحلرمل الشريفل أو كاب أخشع لإلناا

 أو   املراعاة من الفض  املتعلق اكان:ا أو زمان:ا .

 ككم صالة اجلماعة يف ما د قب  إمام  الراتب : -

 احمام الراتب : هو احمام املو  من قب  ج:ة مائولة أو من قب  أه  احلي .

  سلطان س .: اوال يؤمن الرج  الرج  يف ف:و أكق  احمامة لقول الايب 

فال جيوز أب يهؤم يف ماه د قبه  إمامه  الراتهب إال  إذنه  أو عهذرن . للا:هي يف احلهديب ، وملها           

 يؤدي إلي  إذا أجيز أب يصلي ًري احمام الراتب من الفوضى والازاع .

 وياتعاى كالتاب :

 إذا أذب .  توكي  خاص ، أو عام . -1

 .و ماافر . فإب تأخر صلوا   مرض أإذا كاب معذوراة . كما لو علماا أن  أصا -2

 :  وال إذن ن رتري عذرقب  احمام الراتب ككم صالة من صلى -

املذهب : أب صالت   اطلة هو ومن علم  :ا ، األقرب : صالت  صحيحة مع احتم ألب الا:ي ال 

يعود إ  ذات املا:ي عا:ا وال إ  شرط  الذي ال يافك عا  ، وإما هو متوج  إ  أمر خارج 

 فتيات على احمام.وهو اال

 ككم من صلى تم أقيم الفرض : -

من صلى سواء يف مجاعة أو يف ًري مجاعة ، تم كضر ما داة أو مصهلى وأقيمهت الصهالة :    

 سن ل  أب يعيدها .

 واملصلي هاا ال  لو :
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 أب يكوب داخ  املا د : فيان ل  أب يعيد مع:م ، ويشرتط أال يقصد احعادة. -1

رتط علههى املههذهب شههرطاب : أب ال يكههوب وقههت   أب يكههوب خههارج املاهه د فيشهه  -2

، 1ن:ههي، وأال يقصههد احعههادة ، فههال يشههرع أب يقصههد ماهه داة ألجهه  أب يعيههد الصههالة    

 والراجح : أن  يشرتط الشرط اآلخر فقل ، ألب إعادة اجلماعة من ذوات األسباب .

و عههض أمهها املرتههرب : فههال تاههن إعادت:هها . والروايههة العانيههة : يعيههدها ، وقههول األكاههاا        

 احلاا لة: يشفع:ا  ركعة ، وهو األقرب ، لئال يتطوع  وتر .

ماألة : لو أدر   عض املعادة فال يلزم  إمتام:ا إذا صلى ركعهتل ، وإب أ  ف:هو أفضه     

  .2لعموم ]ما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأمتوا[ 

 ككم إعادة اجلماعة : -

 ال تكرن إعادة اجلماعة يف املا د ل  إمام راتب .

ملههراد  إعههادة اجلماعههة : أب يصههلي احمههام الراتههب  اجلماعههة تههم تههأتي طائفههة أخههر  لتصههلي       ا

 وهلا تالث كاالت :مجاعة يف املا د ، 

أب تكوب إعادة اجلامعة أمراة راتباة .  أب يكوب املا د ل  إماماب دائماة ف:ذا  -1

  دعة مذمومة .

ام يصلي  :م الف ر يف الرتلل، يقول الشيخ أمحد شاكر : "وقد رأياا أب الشافعية هلم إم

واحلافيوب هلم آخر يصهلي الف هر  إسهفار ، وقهد رأياها كهعرياة مهن احلافهيل مهن علمهاء           

وطالب وًريهم ياتظروب إمام:م ليصلي  :م الف ر وال يصهلوب مهع الشهافعيل والصهالة     

 قائمة" وكما يف احلرم املكي يف وقت من األوقات . 

إليه  فيهأتوا إليه  مجاعهات مجاعهات فهال        أب يكوب ما د طريق يرتدد الاا  -2

 .3تكرن إعادة اجلماعة في  ألب هذا املا د معد جلماعات متفرقة 

                                                 
 حلديب ا ن عمر مرفوعاة : اال تصلوا صالة يف يوم مرتلس ]أ و داود وقال األلباني كان صحيح[ ولعدم فع  الالف . 1

2
 [   4/224] انظر : املمتع  

3
 ونق  الاووي احمجاع على أن  إذا   يكن للما د إمام راتب فال كراهة يف اجلماعة العانية والعالعة .  
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أب يكوب أمراة عارضاة  أب يصلي احمام  اجلماعة تم تهأتي مجاعهة أخهر  قهد      -3

 ختلفت عن اجلماعة األو  فتصلي يف املا د .

 جلماعة مرة أخر  .أن:م يصلوب فراد  ، وال تعاد ا فذهب  عض العلماء إ 

 وعاد احلاا لة : ال تكرن إعادة اجلماعة إال يف ما دي مكة واملدياة . كما يف الروض

وعن احمام أمحد وهو قهول ا هن كهزم : ال تكهرن احعهادة مطلقهاة كتهى يف ماه د مكهة          

واملدياة . وأقهرب األقهوال : ههو عهدم الكراههة مطلقهاة حلهديب أ هي  هن كعهب : اصهالة            

 ج  أزكى من صالت  وكدنس ، وحلديب أ ي سعيد:امن يتصد، على هذا سالرج  مع الر

وإذا كاب كريصُا على إدرا  اجلماعة مع احمام وماع  عذر فيؤجر كأن  صالها كما 

يف كديب أ ي هريرة مرفوعاة : امن توضأ فأكان الوضوء تم راح فوجد الاا  قد صلوا 

  1ال ياق  ذلك من أجرهم شيئاة سأعطان ا  عز وج  مع  أجر من صالها وكضرها ، 

 ككم صالة الاافلة  عد احقامة : -

ال يشههرع ا تههداء الاافلههة  عههد إقامههة الفريضههة . ولههو كههاب يف  يتهه  . وأمهها أتههر عمههر أنهه  كههاب      

ون:ي عا:ا ملا في  من املخالفة من وج:ل : أن  يف نافلة والاا   .  2يضرب علي:ا.  ف:و ضعيف

دن والاا  مجاعة ، وألب احملافظة على مكمهالت الفهرائض   يصلوب فريضة ، أن  يصلي وك

 أو  من التشاً   الاافلة .وإذا مسع احقامة يف ما د ال يريد الصالة مع  فالن:ي.

 ككم قضاء الفائتة  عد إقامة الصالة : -

يصههح ، وال ياههقل الرتتيههب خبشههية فههوات اجلماعههة . هههذا املههذهب لوجههوب القضههاء عاههد           

الرتتيهب   –وط الرتتيهب خبشهية فهوات اجلماعهة ألنه  اجتمهع واجبهاب        واألقرب سقالتذكر . 

فكههاب إدرا  اجلماعههة أو  لتأكههدها اآلب . وجيههوز لهه  أب يصههلي مههع  –وصههالة اجلماعههة 

 احمام  اية قضاء الفائتة .

 احلكم فيما لو أقيمت الصالة وهو يصلي الاافلة : -

ى ذلك : يتم:ا خفيفة ولهو كهاب   إذا كاب  شى فوات اجلماعة يقطع:ا . وإذا كاب ال  ش

 . وال تبطلوا أعمالكم خارج املا د ولو فاتت  الركعة لقول  تعا  : 

                                                 
1
 [264]أ و داود وصحح  األلباني  

2
 ]عبد الرزا، وا ن أ ي شيبة وهو ضعيف[ 
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وفر، ا ن ععيمل  ل إذا كاب يف الركعة العانية فيتم:ا ، ألن  أدر  ركعة مهن الصهالة ،    

 ويف األو  يقطع:ا لعدم إدراك  ركعة ما:ا . 

 إدرا  اجلماعة : -

]متفهق عليه [   التكبري قب  سالم احمام . حلديب : افما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأمتواس  

 .1فدل احلديب  إطالق  أب من أدر  جزءاة من الصالة يامى مدركاة 

وهو مدر  لفض  اجلماعة  قصدن اجلماعة وكتى لو وجدهم قد صلوا ، لكن ال يعتهد اها   

 ]متفق علي [الصالة فقد أدر  الصالة س  : امن أدر  ركعة من أدرك  لقول الايب 

 إدرا  الركعة : -

  2 إدر  الركوع مع احمام. حلديب : امن أدر  الركعة فقد أدر  الصالةس

وههو راكهع فركهع قبه  أب يصه  إ  الصهف        وحلديب أ ي  كرة كيب انت:هى إ  الهايب   

فلهم   3ال تعهدس فقهال : ازاد  ا  كرصهاة و   فهذكر ذلهك للهايب     فذكر ذلك لرسهول ا   

  قضاء تلك الركعة . يأمرن الايب 

وصفة الركوع اجملزئ : االحنااء حبيب  كهن مهل ركبتيه   يديه  ألنه  ال  هرج مهن كهد         

 القيام إ  الركوع إال    .

وجتزئ  تكبرية احكهرام عهن تكهبرية الركهوع فيكهرب مهرة واكهدة وههو قهائم ، تهم يركهع            

جهههال واكهههد اجتمعتههها يف آب واكهههد فهههاكتفي     هههدوب تكهههبري . وذلهههك ألن:مههها عبهههادات مهههن  

  إكداهما عن األخر  .   وتكبرين للركوع أكم  وأفض  .

 إب نواهما  تكبرية :   جيزئ  على املذهب ألن  شر   ل الواجب وًرين  الاية .

 واألقرب : جيزئ  ، وهو اختيار ا ن قدامة ألب نية الركوع ال تاايف نية االفتتاح .

 وتاقل عا  الفاحتة اقتضى الدلي  والتعلي  :

                                                 
1
ديبامن أدر  ركعهة مهن   ذهب املالكية واختارن ا ن تيميهة وا هن ععهيمل : أب اجلماعهة تهدر   هإدرا  ركعهة . واسهتدلوا حبه          

 الصالة فقد أدر  الصالةس و قياس  على صالة اجلمعة فإب من أدر  أق  من ركعة فيصلي:ا ظ:راة . 
2
]ذكر املؤلف احلديب  لفظ : امن أدر  الركوع فقهد أدر  الركعهةس و  أرن عاهد أ هي داود إال  لفهظ : ا مهن أدر  الركعهة         

 لى املعاى اجملازي هلا وهي الركوع . واحلديب كان[فقد أدر  الصالة س ومح   عض:م الركعة ع
3
 ]البخاري[ 
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فأما الدلي  ف:و كديب أ ي  كرة الاا ق ، وأما التعلي  : فإب قراءة الفاحتهة جتهب يف كهال    

 القيام وسقل عا  هاا ضرورة متا عة احمام .

 ككم الدخول مع احمام يف ًري الركوع : -

لصهالة وحنهن سه ود فاسه دوا ،     ياتحب ذلك حلديب أ ي هريرة مرفوعاة : اإذا جئهتم إ  ا 

. ويكرب تكبرية احكرام ، وه  يكرب يف انفهض : املهذهب: ال يكهرب     1وال تعدوها شيئاة س

 ألن  ال يعتد    وقد فات     التكبري .

 يكرب يف ك  خفض ورفعس . األقرب : أن  ياحل مع   تكبري حلديب : اكاب الايب 

 انتقال يعتد    . وأما املابو، فيقوم للقضاء  تكبري ألن 

ماألة : إذا قام املابو، قب  سالم العانية و  يرجع : تاقلب نفالة . فيلزم  أب يعهود إذا قهام .   

 والراجح : أب التاليمة العانية ليات  ركن ، فال تاقلب نفالة .     

 ككم قراءة الفاحتة على املأموم اماألة خالفيةس : -

 ة على املأموم يف اجل:رية والارية على تالتة أقوال:اختلف أه  العلم يف وجوب قراءة الفاحت

القول األول : ال جيب على املأموم أب يقرأ مع احمام ال يف صالة الار وال يف صهالة اجل:هر ،   

ويتحمل:ا عا  احمام ، لكن ياتحب للمأموم أب يقرأ يف ٍإسرار إمام  يف الصهالة الاهرية ،   

 ذهب ، وهو مذهب املالكية ، واستدلوا:ويف سكوت  يف الصالة اجل:رية. وهو امل

قههال احمههام أمحههد : أمجههع  َوِإَذا ُقههِرَئ اُلُقههر آبا فتاس ههَتملعاوا لتهه ا َوأتن صلههتاوا  قولهه  تعهها  :  -1

 الاا  أب هذن اآلية يف الصالة .

  2كديب أ ي هريرة مرفوعاة : اإما جع  احمام ليؤ     .. وإذا قرأ فأنصتواس  -2

 [ 3ب ل  إمام فقراءة احمام ل  قراءةس ]وهو ضعيفما روي : امن كا -3

نصرا مهن صهالة ج:هر في:ها  هالقراءة فقهال : اهه  قهرأ          كديب أ ي هريرة أب الايب  -4

معي أكد ماكم آنفاة؟س فقال رج  : نعم يا رسول ا  قال : إني أقول ما لي أنازع القهرآب  

 .  1 فيما جي:ر في  رسول ا ؟ قال فانت:ى الاا  عن القراءة 

                                                 
1
 ]أ و داود.وصحح  األلباني[ . 

2
 ]أمحد.وأ و داود. وا ن ماج . قال مالم يف صحيح  : وهو صحيح عادي ، وصحح  األلباني[ 

3
 زي وا ن كعري والذهيب[ .]ا ن ماج .أمحد احلديب ضعف  ج:ا ذة علماء احلديب كانطيب البرتدادي وا ن كزم وا ن اجلو 
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والقههول العههاني : جيههب علههى املههأموم قههراءة الفاحتههة مطلقههاة يف الاههرية واجل:ريههة . وهههو قههول      

 الشافعية وا ن كزم .

 واستدلوا :  

 .2قال : اال صالة ملن   يقرأ  فاحتة الكتابس حبديب عبادة  ن الصامت أب الايب  -1

قلههت علياهها يف صههالة الف ههر فع كههديب عبههادة  ههن الصههامت قههال : كاهها خلههف الههايب   -2

القههراءة، فلمهها فههر: قههال : لعلكههم تقههركوب خلههف إمههامكم قلاهها نعههم قههال : ال تفعلههوا إال     

 .  3 فاحتة الكتاب فإن  ال صالة ملن ال يقرأ  :ا

 القول العالب : جتب القراءة فيما يار    احمام دوب ما جي:ر    . وهو قول ا ن تيمية . 

 عدم املوجبل على اجل:رية .ومح  أدلة املوجبل على الارية ، وأدلة 

 وقوان اقاصد وعل  : 

 األدلة الن تدل على وجوب احنصات كما مر يف أدلة القول األول . -1

أب قهراءة الفاحتهة مهن احمهام له  وللمههأموم  هدلي  التهأمل علي:ها كقوله  تعها  : اقههد            -2

 الم.أجيبت دعوتكماس فامى املؤمن داعياة مع أب الداعي هو موسى علي  الا

أن  لو وجبت القراءة يف اجل:رية لوجب سكوت احمام ألج  حتصي  املأموم الواجب،  -3

وياقل الواجب  الع ز عا  ، ومن الع ز : الع ز الشرعي وما  تعذر القراءة ألج  قهراءة  

 احمام ومصلحة افاصات ، كما ياقل عا  إذا جاء واحمام راكع ألج  الع ز الشرعي .

: القول العالهب . ويهدل علهى القهراءة يف الاهرية عمهوم األدلهة مهع          -أعلم وا   –والراجح 

س فقيههد عههدم قههراءة الفاحتههة للمههأموم  كههديب أ ههي هريههرة : افيمهها جي:ههر فيهه  رسههول ا  

 وجياب عن كديب عبادة : اال تفعلوا إال  فاحتة الكتابس أن  ضعيف .  اجل:رية ،

 احلاالت الن يشرع للمأموم القراءة في:ا: -

 يف إسرار إمام  . هذا يف الارية . -1

 سكوت  يف اجل:رية . -2

                                                                                                                                                                      
1
 ]أمحد.وأ و داود.والرتمذي وقال : كان صحيح[ 

2
 ]متفق علي [ 

3
 [323]أ و داود.الرتمذي وجود إساادن انطا ي وكاا  الرتمذي ، والراجح ضعف  ، وضعف  األلباني يف ضعيف أ ي داود 
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 سوهي قب  الفاحتة .1

س ل الفاحتهة والاهورة . واألقهرب : أن:ها سهكتة لطيفهة لهيرتاد إليه  الهافل . كمها ذههب            2

 إلي  املالكية واختارن ا ن تيمية وا ن ععيمل .

   الركوع.س  عد القراءة . وهي سكتة يارية  قدر ما يرتاد إلي  الافل قب3

 عاد عدم مساع  حمام  . -3

 صفة قضاء املابو، ملا فات  : -

املههذهب : مهها أدركهه  املاههبو، هههو آخههر صههالت  ، ومهها يقضههي  أوهلهها . واسههتدلوا : حبههديب :       

والراجح : أب ما أدركه  مهع احمهام ههو أول صهالت  ، ومها يقضهي         اوما فاتكم فاقضواس . 

ديب : اومهها فههاتكم فههأمتواس وهههي روايهههة     آخرههها . وهههو مههذهب احلافيههة واملالكيههة حلهه      

فههإذا قضههيت  وحيمهه  لفههظ القضههاء علههى األداء والفعهه  كمهها يف قولهه  تعهها  :     للحههديب،

 . الصالة

 أكوال املأموم مع احمام من كيب االقتداء: ل  أر عة أكوال :

 تا عة .امل-4      التخلف.-3  املوافقة .-2  املاا قة . -1

 أقاام .وهي  احلالة األو  : ماا قة املأموم لإلمام : -

أب تكههوب املاهها قة يف تكههبرية احكههرام فههال ياعقههد فرضهه  ؛ ألنهه  ائههتم اههن   تاعقههد   -1

 صالت  .

 أب تكوب يف التاليم  أب يالم قبل   ال عذر فتبط  صالت  ، ولعذر جيوز . -2

 أب يابق  فيما عدا ذلك من األركاب . -3

 رم  االتفا، إذا كاب املصلي متعمداة عاملاة .ككم  :  

 وأما  الاابة ح طال الصالة فياقام إ  قامل :
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أب يكههوب عاملههاة  ههاحلكم متعمههداة .فعاههد املههذهب وهههو قههول اجلم:ههور أب صههالت  ال       س1

 . 1تبط 

 أب يكوب ساهياة أو جاهال احلكم . فصالت  صحيحة ألن  معذور . س2

 احمام ألن  فعل  يف ًري  ل  . وجيب علي  الرجوع ليأتي     عد

 * أكوال ماا قة احمام يف األركاب :

 أب يابق إمام  إ  الركن . -1

أب يابق إمام   الركن . وال يعد سها قاة  هالركن كتهى ياتقه  ماه  إ  الهركن        -2

 الذي يلي  . وال  لو هذا الركن :

 إما أب يكوب ركوعاة .

 أو أب يكوب ًري الركوع .

 فأكعر .أب يابق   ركال  -3

 إب كاب عاملاة عامداة  طلت صالت  مطلقاة .

 وإب كاب جاهالة أو ناسياة  طلت تلك الركعة إب   يأت اا سبق    .

 وال ختلو :احلال العانية : املوافقة ، 

 أب تكوب يف تكبرية احكرام فال تاعقد صالت  . -1

 أب تكوب يف األقوال : فال يؤتر كالتابيح والتش:د . -2

األفعال فيكهرن حلهديب أ هي هريهرة : اإمها جعه  احمهام .. ، فهإذا كهرب           أب يوافق  يف -3

 فكربوا ..س .

ومعااههها : أب يشههرع احناههاب يف أفعههال الصههالة فههور شههروع إمامهه . احلههال العالعههة : املتا عههة . 

إذا قهال مسهع ا     وهي الااة حلديب أ ي هريرة الاا ق ولقول الرباء : اكاب رسهول ا   

 ]متفق علي [  ساجداة تم نقع س وداة  عدنس حين أكد ماا ظ:رن كتى يقع الايب ملن محدن   

 احلال الرا عة : التخلف . 

                                                 
1
ة االرسالة الااية يف الصالةس وا ن كهزم وههو اختيهار ا هن     الرواية العانية : تبط  صالت  . ون  احمام علي:ا يف رسالت  يف الصال 

تيمية وا ن ععيمل والل اة الدائمة .  للحديب الوارد يف تعظيم املاا قة ، وألنه  زاد يف الصهالة عمهداة فتبطه  كمها لهو فعه  قبله          

 ركوعاة أو س وداة عمداة فإب الصالة تبط   ال ريب .
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 واملذهب التخلف عا  كابق  .

 وقال الشيخ ا ن ععيمل : التخلف عن احمام نوعاب :

ختلف لعذر كرتفلة ونوم وانقطاع صوت فيأتي اا ختلف عا  ويتا ع إمامه  ولهو ركاهاة     -1

 إال أب يصهه  احمههام إ  املوضههع الههذي هههو فيهه  فإنهه  يتهها ع احمههام وال يههأتي اهها  أو ركههال

 ختلف عا  ،    يأتي  ركعة .

أب يكوب لرتري عذر اكتد ر لدعاء أو ذكر أو إكمال سورةس : فإب أدر  احمام وهو  -2

يف الركن فصالت  صهحيحة لكاه  خهالف الاهاة ، وإب كهاب  هركن فهال  لهو إمها أب          

 . 1أو ًري ركوع ، أو يكوب  ركال فأكعر . على ما مر يف املاا قة يكوب ركوعاة

 

 

 

 
                                                 

1
 سواء كاب الركوع أو ًرين . -عاد ا ن ععيمل –ركن فصالت  ًري صحيحة وإب أدر  احمام  عد أب فر: من ال 
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 * ما ياتحب لإلمام يف صالة اجلماعة :

 التخفيف مع احمتام .  -1

 وهو قاماب :

 الزم وهو أب ال يت اوز ما جاءت    الااة . س1

قال أنل : اما صليت خلف إمهام قهل أخهف صهالة وال أ  صهالة مهن الهايب س]متفهق         

 . 1كديب ععماب  ن أ ي العاص : اواقتد  أضعف:مس علي [ ويف

وواظب علي  وأمهر  ه  ال    فالتخفيف املأمور    أمر نايب يرجع إ  ما فعل  الايب 

 إ  ش:وة املأمومل .

 عارض وهو أب جيوز عما جاءت    الااة لابب من األسباب. س2

ء الصههيب : اإنههي ألقههوم يف الصههالة وأنهها أريههد أب أطههول في:هها فههأمسع  كهها     قههال 

 ]البخاري[ فأجتوز في:ا خمافة أب أشق على أم س 

 تطوي  الركعة األو  أكعر من العانية . -2

يصههلي  اهها فيقههرأ يف الظ:ههر والعصههر يف الههركعتل   قههال أ ههو قتههادة : كههاب رسههول ا   

األولههيل  فاحتههة الكتههاب وسههورتل ، وكههاب يطههول الركعههة األو  مههن الظ:ههر ويقصههر     

، ]متفههق عليهه [ وهكهذا يف صههالة العصهر.    -ويف روايههة -الصهبح .  العانيهة ، وكههذلك يف 

 قال أ و قتادة : فظااا أن  يريد  ذلك أب يدر  الاا  الركعة األو  .

وقال أ و سعيد : كانت صالة الظ:ر تقام فيذهب الذاهب إ  البقيع فيقضي كاجته  تهم   

 .مالم[ ]يف الركعة األو  مما يطوهلا .  يتوضأ تم يأتي ورسول ا  

 واستعاى املؤلف كالتل :

 يف صالة انوا إذا كاب العدو يف ًري ج:ة القبلة . .1

 الفر، الياري . .2

 انتظار املأموم : أما يف الركوع : للقول  استحباب االنتظار وج  . -3

                                                 
1
علهى معهاذ وقوله  : ايها معهاذ ، أفتهاب        ويكرن التطوي  الزائد عن الااة الذي يشق على املأمومل وقد يكوب كراماة لرتضهب    

 أنت ؟! أفتاب أنت ؟! اقرأ  ابح اسم ر ك األعلى واللي  إذا يرتشى س.
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وأما يف ًري الركوع : فإب كاب املأموم سياتفيد مع  إدرا  اجلماعهة  إدراكه  جهزءاة مهن     

 كاب ال ياتفيد فال ياتظر .الصالة فحان ، وإب 

 احلكم فيما لو استأذنت املرأة إ  املا د : -

 صالت:ا يف البيت أفض  من صالت:ا يف املا د كتى يف مكة واملدياة .

ورد مرفوعاة : اصالة املرأة يف  يت:ا أفض  مهن صهالت:ا يف ك رت:ها ، وصهالت:ا يف خمهدع:ا      

  1أفض  من صالت:ا يف  يت:ا س

ي لكمال سرتن ، واحل رة : صحن الدار ، واملخدع الرترفة داخ  البيت  يت:ا : الداخل

 . 2توضع في:ا األمتعة الافياة 

ما أكدث الاااء ملاع:ن املا د كما ماعه  ناهاء  هين     تقول عائشة : الو أدر  رسول ا  

ع: : الو تركاا هذا الباب للاااءس قال نهاف  إسرائي س . وعن ا ن عمر قال : قال رسول ا  

 .  3فلم يدخ  ما  ا ن عمر كتى مات

 شروط خروج:ا : -

 استئذاب الزوج أو ولي األمر . -1

 اجتااب الزياة الظاهرة والتربج . يف العباءة والاقاب الواسع وحنو ذلك . -2

 اجتااب الطيب . اأ ا امرأة أصا ت خبوراة فال تش:دب معاا العشاء اآلخرةس ]مالم[ . -3

 املا د والطريق .اجتااب االختالط  الرجال يف  -4

 عدم ترك:ا ألمر واجب يف البيت كرعاية زوج أو ولد و يت . -2

وإذا ذكرت هذن الضوا ل يف الهذهاب إ  املاه د فرتهرين كاألسهوا، واملدرسهة واجلامعهة         

 والعم  من  اب أو  ، وداعي الفتاة أقو  .

                                                 
1
 [274حح  األلباني يف صحيح أ ي داود ]أ و داود وص 

2
 [2/194]عوب املعبود  

3
 [271]أ و داود وصحح  األلباني  


