
 اإلمامة وصالة الجماعة
 در�ه المسبوق من الصالةاختالف الفقهاء فیما یُ على األثر المترتب 

 
ُ�عدُّ أول  أن دخول المسبوق في الصالة ما األثر المترتب على خالف الفقهاء في :السؤال

 آخر صالته؟ �عدُّ  صالته، أو

اإلقامة، فامشوا إلى الصالة إذا سمعتم «أنه قال:  -علیه الصالة والسالم-ثبت عنه  :الجواب
 ]٦٣٦ [البخاري: »وعلیكم �السكینة والوقار، وال تسرعوا، فما أدر�تم فصلوا، وما فاتكم فأتموا

 [أبوداود: »وما فاتكم فاقضوا«بلفظ:  -علیه الصالة والسالم–ا عنه هذه روا�ة األكثر، وجاء أ�ًض 
در�ه المسبوق هو أول صالته، وما �قضیه هو ن �قول: إن ما یُ استدل �الروا�ة األولى مَ ، ]٥٧٢

ما �صلیه �عد سالم اإلمام هو آخر صالته، وال شك أن روا�ة األكثر هي: أي: تمام صالته، 
ن ما : إك بها من �قولتمسَّ  »وما فاتكم فاقضوا«: -وهي صحیحة–والروا�ة األخرى  ،»فأتموا«
: -كما ذ�رنا– روا�ة األكثرولكن ه، وما �قضیه هو أول صالت ،در�ه المسبوق هو آخر صالتهیُ 
وما �قضیه هو آخر  ،در�ه المسبوق هو أول صالتهح أن ما یُ رجَّ ، وعلى هذا فالمُ »فأتموا«

 .صالته

أن  -ما یدر�ه المسبوق هو أول صالتهوهو أن - على القول األول هب على هذا أنو�ترتَّ 
-الصالة وتتناسق مع ما جاء عنه ب والسالم في موضعه، وتترتَّ  ،تكبیرة اإلحرام في موضعها

 ختتموتُ ... بدأ بتكبیرة اإلحرام ثم االستفتاح ثم الفاتحةمن أن الصالة تُ  -علیه الصالة والسالم
تكون تكبیرة  -أن ما یدر�ه المسبوق هو آخر صالتههو و - �التسلیم، لكن على القول الثاني

یة، قد تكون في الر�عة الثالثة، قد تكون قد تكون في الر�عة الثان ،اإلحرام في غیر الر�عة األولى
�الر�عة یبدأ في القضاء في الر�عة األخیرة، قد تكون في آخر صالته قبل السالم، ثم �عد ذلك 

قد �كون السالم في الر�عة األولى على هذا القول؛ ألن ما �قضیه �عد سالم و ، ثم الثانیة، األولى
ال شك أن هذا  ا!هي أول صالته ثم �سلم �عده :َمن فاته ر�عة واحدةف هو أول صالته، اإلمام
ن �قول: إن ما یدر�ه المسبوق هو مَ ف -مثًال – ذلك في صالة المغرب إذا فاته ر�عتانو� .خلل

أول صالته، �أتي بهذه الر�عة التي أدر�ها مع اإلمام، ثم �أتي �الثانیة، ثم �جلس للتشهد األول، 
تكون م، وعلى قول من �قول: إن ما یدر�ه هو آخر صالته، ، ثم یتشهد و�سلِّ ةثم �أتي �الثالث

م اإلمام �أتي �األولى والثانیة من غیر فصل الر�عة التي أدر�ها مع اإلمام هي الثالثة، ثم إذا سلَّ 
ح من أقوال أهل العلم: أن ما وعلى �ل حال المرجَّ . فتكون المغرب مقلو�ة ،مبتشهد، ثم �سلِّ 

األول �عد إتیانه  وعلى هذا في صالة المغرب �جلس للتشهد ته.یدر�ه المسبوق هو أول صال
 .لر�عة الثانیة�ا



ألن القضاء ال  ؛»فأتموا«مكن حملها على الروا�ة األولى: �ُ  ،»فاقضوا«وحتى على روا�ة: 
 :-جل وعال-، �ما في قوله فعل ابتداءً فعل �عد وقته، و�نما أ�ًضا �أتي لما �ُ رد في �ونه ما �ُ طَّ �َ 

فالقضاء �أتي �معنى ابتداء الفعل، �ما أنه �أتي لما  ]١٢فصلت: [ اُهنَّ َسْبَع َسَماَواٍت}{َفَقَض 
 ُ�فعل �عد وقته أو �عد فعله.
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