
 اإلمامة وصالة الجماعة
 إمامه الزائدة سهًوا المسبوق بر�عة اعتداد

 

 
لكن سها اإلمام فصلى خمًسا، بینما  ،وقد صلى اإلمام ر�عةً  مع اإلمام المسبوق  دخلإذا  :السؤال

  �قوم لز�ادة ر�عة؟ والمسبوق �انت في حقه أر�ًعا، فهل ُ�سّلم مع إمامه، أ
وهذا المسبوق  ،هذا المسبوق الذي ُسبق بر�عة، ثم قام اإلمام فجاء بر�عة خامسة سهًوا :الجواب

متا�عة اإلمام، ومن زائدة  علم أنها ر�عةً �علم و�جزم �أنها خامسة، فإنه ال �جوز له وال لغیره ممن �َ 
رجع، فإنهم ولو قام اإلمام، ولو ُنبِّه ولم یَ  ،علیه أن �جلسبل صالته،  �الز�ادة �طلْت  اتا�عه عالمً 

وفي  .صحیحة تهصالفحكمه �ختلف، فن لم �علم أما مَ  ،ن َعِلمهذا مَ �خالفون اإلمام و�جلسون، 
َسلَّم لنفسه و َمن نوى االنفراد وأتم التشهد و  ،معه هد ثم یتنظر اإلمام ثم ُ�سلمأثناء هذا الجلوس یتش

ه للخامسة الزائدة وهو �علم ز�ادتها هذا مثل هذا الذي قام إمامُ ف، -إن شاء هللا– ال �أسفقبل إمامه 
عن الر�عة التي ُسِبق بها؛ ألن هذه الر�عة الزائدة �اطلة ال ُیدرك بها شيء  ه الر�عةذه ال تكفیه

 وال عبرة بها، فال تكون جزًءا من صالته. ،من الصالة
مع اإلمام ثم  صلى ر�عةً  حیث إنه �اختالف ترتیب الصالة، �أنها زائدة د �علمق ق والمسبو 

 ا.ذفیعرف به جلس اإلمام للتشهد األول،
قد �قوم اإلمام لر�عة یراها غیر زائدة، والمأموم یراها أنه  لكن اإلشكال في مثل هذه الصورة

د �سهو عنها قف ،ر�نفهي قراءة الفاتحة �ألنه ترك ر�ًنا ال �علم المأموم بتر�ه، ا؟ ذلما ،زائدة
والثالثة مقام الثانیة، والرا�عة مقام الثالثة،  ،عتد بهذه الر�عة، فتقوم الثانیة مقام األولىو�تر�ها، ثم ال �َ 

نظًرا لما في حقیقة  تا�عه، فهل یُ یه إشكال �بیر على صالة المأمومثم �أتي برا�عة، مثل هذا ف
م اَألولى إذا لم �عل؟ �عه نظًرا للصورة الظاهرةتاالحال، وألنَّ مثل هذا االحتمال قد �قع، أو ال یُ 

 تا�عه؛ ألنه لیس له إال الظاهر.أال یُ  المأموم ببطالن ر�عة من ر�عاته
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