اﻹﻤﺎﻤﺔ وﺼﻼة اﻟجمﺎﻋﺔ

اﻷﺜر اﻟمترﺘب ﻋﻠﻰ اﺨتﻼف اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓیمﺎ ُﯿدر�ﻪ اﻟمسبوق ﻤن اﻟصﻼة
اﻟسؤال :ﻤﺎ اﻷﺜر اﻟمترﺘب ﻋﻠﻰ ﺨﻼف اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ أن دﺨول اﻟمسبوق ﻓﻲ اﻟصﻼة ُ� ﱡ
ﻌد أول
ﺼﻼﺘﻪ ،أو ﱡ
�ﻌد آﺨر ﺼﻼﺘﻪ؟
اﻟجواب :ﺜبت ﻋنﻪ -ﻋﻠیﻪ اﻟصﻼة واﻟسﻼم -أﻨﻪ ﻗﺎل» :إذا ﺴمﻌتم اﻹﻗﺎﻤﺔ ،ﻓﺎﻤشوا إﻟﻰ اﻟصﻼة

وﻋﻠیكم �ﺎﻟسكینﺔ واﻟوﻗﺎر ،وﻻ ﺘسرﻋوا ،ﻓمﺎ أدر�تم ﻓصﻠوا ،وﻤﺎ ﻓﺎﺘكم ﻓﺄﺘموا« ]اﻟبخﺎري[٦٣٦ :

أ�ضﺎ ﻋنﻪ –ﻋﻠیﻪ اﻟصﻼة واﻟسﻼم -ﺒﻠﻔظ» :وﻤﺎ ﻓﺎﺘكم ﻓﺎﻗضوا« ]أﺒوداود:
ﻫذﻩ روا�ﺔ اﻷﻛثر ،وﺠﺎء ً
 ،[٥٧٢اﺴتدل �ﺎﻟروا�ﺔ اﻷوﻟﻰ َﻤن �ﻘول :إن ﻤﺎ ُﯿدر�ﻪ اﻟمسبوق ﻫو أول ﺼﻼﺘﻪ ،وﻤﺎ �ﻘضیﻪ ﻫو
ﺘمﺎم ﺼﻼﺘﻪ ،أي :ﻤﺎ �صﻠیﻪ �ﻌد ﺴﻼم اﻹﻤﺎم ﻫو آﺨر ﺼﻼﺘﻪ ،وﻻ ﺸك أن روا�ﺔ اﻷﻛثر ﻫﻲ:

ﺘمسك ﺒﻬﺎ ﻤن �ﻘول :إن ﻤﺎ
»ﻓﺄﺘموا« ،واﻟروا�ﺔ اﻷﺨرى –وﻫﻲ ﺼحیحﺔ» :-وﻤﺎ ﻓﺎﺘكم ﻓﺎﻗضوا« ﱠ

ُﯿدر�ﻪ اﻟمسبوق ﻫو آﺨر ﺼﻼﺘﻪ ،وﻤﺎ �ﻘضیﻪ ﻫو أول ﺼﻼﺘﻪ ،وﻟكن روا�ﺔ اﻷﻛثر –ﻛمﺎ ذ�رﻨﺎ:-
رﺠﺢ أن ﻤﺎ ُﯿدر�ﻪ اﻟمسبوق ﻫو أول ﺼﻼﺘﻪ ،وﻤﺎ �ﻘضیﻪ ﻫو آﺨر
ﻓﺎﻟم ﱠ
»ﻓﺄﺘموا« ،وﻋﻠﻰ ﻫذا ُ
ﺼﻼﺘﻪ.

و�ترﺘﱠب ﻋﻠﻰ ﻫذا أﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘول اﻷول -وﻫو أن ﻤﺎ ﯿدر�ﻪ اﻟمسبوق ﻫو أول ﺼﻼﺘﻪ -أن

ﺘكبیرة اﻹﺤرام ﻓﻲ ﻤوﻀﻌﻬﺎ ،واﻟسﻼم ﻓﻲ ﻤوﻀﻌﻪ ،وﺘترﺘﱠب اﻟصﻼة وﺘتنﺎﺴق ﻤﻊ ﻤﺎ ﺠﺎء ﻋنﻪ -

ﻋﻠیﻪ اﻟصﻼة واﻟسﻼم -ﻤن أن اﻟصﻼة ﺘُبدأ ﺒتكبیرة اﻹﺤرام ﺜم اﻻﺴتﻔتﺎح ﺜم اﻟﻔﺎﺘحﺔ ...وﺘُختتم
�ﺎﻟتسﻠیم ،ﻟكن ﻋﻠﻰ اﻟﻘول اﻟثﺎﻨﻲ -وﻫو أن ﻤﺎ ﯿدر�ﻪ اﻟمسبوق ﻫو آﺨر ﺼﻼﺘﻪ -ﺘكون ﺘكبیرة
اﻹﺤرام ﻓﻲ ﻏیر اﻟر�ﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،ﻗد ﺘكون ﻓﻲ اﻟر�ﻌﺔ اﻟثﺎﻨیﺔ ،ﻗد ﺘكون ﻓﻲ اﻟر�ﻌﺔ اﻟثﺎﻟثﺔ ،ﻗد ﺘكون

ﻓﻲ اﻟر�ﻌﺔ اﻷﺨیرة ،ﻗد ﺘكون ﻓﻲ آﺨر ﺼﻼﺘﻪ ﻗبﻞ اﻟسﻼم ،ﺜم �ﻌد ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻘضﺎء ﯿبدأ �ﺎﻟر�ﻌﺔ
اﻷوﻟﻰ ،ﺜم اﻟثﺎﻨیﺔ ،وﻗد �كون اﻟسﻼم ﻓﻲ اﻟر�ﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻘول؛ ﻷن ﻤﺎ �ﻘضیﻪ �ﻌد ﺴﻼم
اﻹﻤﺎم ﻫو أول ﺼﻼﺘﻪ ،ﻓ َمن ﻓﺎﺘﻪ ر�ﻌﺔ واﺤدة :ﻫﻲ أول ﺼﻼﺘﻪ ﺜم �سﻠم �ﻌدﻫﺎ! ﻻ ﺸك أن ﻫذا
ﻤثﻼ -ﻓ َمن �ﻘول :إن ﻤﺎ ﯿدر�ﻪ اﻟمسبوق ﻫو
ﺨﻠﻞ .و�ذﻟك ﻓﻲ ﺼﻼة اﻟمﻐرب إذا ﻓﺎﺘﻪ ر�ﻌتﺎن – ً

أول ﺼﻼﺘﻪ� ،ﺄﺘﻲ ﺒﻬذﻩ اﻟر�ﻌﺔ اﻟتﻲ أدر�ﻬﺎ ﻤﻊ اﻹﻤﺎم ،ﺜم �ﺄﺘﻲ �ﺎﻟثﺎﻨیﺔ ،ﺜم �جﻠس ﻟﻠتشﻬد اﻷول،
ﺜم �ﺄﺘﻲ �ﺎﻟثﺎﻟثﺔ ،ﺜم ﯿتشﻬد و�سّﻠِم ،وﻋﻠﻰ ﻗول ﻤن �ﻘول :إن ﻤﺎ ﯿدر�ﻪ ﻫو آﺨر ﺼﻼﺘﻪ ،ﺘكون
اﻟر�ﻌﺔ اﻟتﻲ أدر�ﻬﺎ ﻤﻊ اﻹﻤﺎم ﻫﻲ اﻟثﺎﻟثﺔ ،ﺜم إذا ﱠ
ﺴﻠم اﻹﻤﺎم �ﺄﺘﻲ �ﺎﻷوﻟﻰ واﻟثﺎﻨیﺔ ﻤن ﻏیر ﻓصﻞ
اﻟمرﺠﺢ ﻤن أﻗوال أﻫﻞ اﻟﻌﻠم :أن ﻤﺎ
ﺒتشﻬد ،ﺜم �سّﻠِم ،ﻓتكون اﻟمﻐرب ﻤﻘﻠو�ﺔ .وﻋﻠﻰ �ﻞ ﺤﺎل
ﱠ

ﯿدر�ﻪ اﻟمسبوق ﻫو أول ﺼﻼﺘﻪ .وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﻲ ﺼﻼة اﻟمﻐرب �جﻠس ﻟﻠتشﻬد اﻷول �ﻌد إﺘیﺎﻨﻪ
�ﺎﻟر�ﻌﺔ اﻟثﺎﻨیﺔ.

وﺤتﻰ ﻋﻠﻰ روا�ﺔ» :ﻓﺎﻗضوا«�ُ ،مكن ﺤمﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟروا�ﺔ اﻷوﻟﻰ» :ﻓﺄﺘموا«؛ ﻷن اﻟﻘضﺎء ﻻ
ﱠ
اﺒتداء� ،مﺎ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ -ﺠﻞ وﻋﻼ:-
أ�ضﺎ �ﺄﺘﻲ ﻟمﺎ ُ�ﻔﻌﻞ
َ�طرد ﻓﻲ �وﻨﻪ ﻤﺎ ُ�ﻔﻌﻞ �ﻌد وﻗتﻪ ،و�ﻨمﺎ ً
ً
ات{ ]ﻓصﻠت [١٢ :ﻓﺎﻟﻘضﺎء �ﺄﺘﻲ �مﻌنﻰ اﺒتداء اﻟﻔﻌﻞ� ،مﺎ أﻨﻪ �ﺄﺘﻲ ﻟمﺎ
ﺎﻫ ﱠن َﺴ ْب َﻊ َﺴ َم َﺎو ٍ
} َﻓَﻘ َض ُ
ُ�ﻔﻌﻞ �ﻌد وﻗتﻪ أو �ﻌد ﻓﻌﻠﻪ.

اﻟمصدر :ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻓتﺎوى ﻨور ﻋﻠﻰ اﻟدرب ،اﻟحﻠﻘﺔ اﻟحﺎد�ﺔ واﻟثﻼﺜون.١٤٣٢/٣/٢٣ ،

