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5 ......................................................................................................................................... املقدمة 

المقدمة
بسم اهلل الرمحن الرحيم

وصىل اهلل عىل حممد وآله الطاهرين واللعن الدائم عىل أعدائهم أمجعني إىل قيام 
يوم الدين

املفاصل يف الرشيعة اإلسالمية من  املؤمنني إىل بعض  املهم لفت نظر  إن من 
أحكام وآداب، وتسليط الضوء عليها الكتناه معانيها والغوص فيها إلخراج الدرر 
املكنونة فيها وما ينفع الناس، ليعم نفعها وينترش عطرها، ومن أبرز هذه األحكام 
وأكثرها جدارة يف أن يتأملها املتأملون فيستوعبوها ويستخرجوا منها كنوز املعرفة 
بام يعبِّد هلم طريق الصالح واخلري- صالُة اجلامعة، فصالة اجلامعة ليست جمّرد عبادة 
شكلية، أو عمل طقويس، بل متتاز عن غريها بأن هلا مردودا اجتامعيا، فهي شعرية 
الرتبوي،  البعد  ذلك  املجتمع، وهلا  إسالمية يف  قياًم  تكّرس  أن  تريد  ذات رسالة، 
حيث تربِّ املجتمع عىل تعاليم اإلسالم وأخالقه وقيمه، وهذا أمر يمكن مالحظته 

من خالل تأمل األحكام التفصيلية لصالة اجلامعة يف جمموعها العاّم.
القيادة االجتامعية،  التي تغرسها صالة اجلامعة يف املجتمع مسألة  القيم  ومن 
الرفيع، وكذلك  د ملعنى الصالح والفضيلة واخلُُلق  املجسِّ الرمز  وااللتفاف حول 
املجتمع  يف  واالندماج  الفضيلة  ونرش  اخلري  وحب  التسامح  معاين  تكرس  فهي 
ومتابعة شؤون اآلخرين ... إىل غري ذلك من املفردات التي ال يمكن التغايض عنها 

أو املرور عليها مرَّ الكرام.
والتي  املفيدة  االجتامعية  بالكتب  اإلسالمية  املكتبة  إغناء  منطلق  ومن  لذا 
تتخذ من الدين اإلسالمي منطلقا لبناء املجتمع بناء صحيحا وفق تعاليم الرشيعة 
التبليغ يف العتبة العلوية املقدسة أن تركز عىل هذا اجلانب  السمحاء، دأبت شعبة 
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املجال، وقد صدر يف هذا اإلطار جمموعة  الكتب يف هذا  فتعد جمموعة من  املهم 
من الكتب، منها ما خيص الزواج يف اإلسالم ومنها ما خيص تربية الطفل ومنها ما 
يسلط الضوء عىل احلق العام واملشرتكات، ومنها هذا الكتاب الذي يسلط الضوء 
ترشيعاُتا  تسعى  التي  االجتامعية  األبعاد  بعض  ويبني  اجلامعة،  صالة  أمهية  عىل 
احلكيمة يف ترسيخها يف املجتمع وبني أفراده، ليكون هذا الكتاب حافزا ـ إن شاء 
طوا هبذه الشعرية املهمة وحيافظوا عليها، ليجنوا ثامرها  اهلل ـ للمؤمنني يف أن ال يفرِّ
لتعاليمه  املتبعني  العظيم  اإلسالم  َهدي  عىل  السائرين  للمؤمنني  اهلل  أعدها  التي 

احلكيمة.
نسأل اهلل العيل القدير أن يأخذ بأيدينا ملا يف اخلري والصالح، وآخر دعوانا أن 

احلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل عىل حممد وآله الطاهرين.

    
شعبة التبليغ     

6/شعبان/1436هـ     



الفصل األول 

نظرة حول 
تشريع صالة اجلماعة 
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تشريع صالة الجماعة
يقول  اجلامعة،  صالة  االجتامعي:  الطابع  ذات  املهمة،  العبادية  الربامج  من 
اكِِعنَي﴾)1)، والتي يّتفق مجيع  َكاَة َواْرَكُعوْا َمَع الرَّ اَلَة َوآُتوْا الزَّ تعاىل: ﴿َوَأِقيُموْا الصَّ
املسلمني عىل أصل ترشيعها يف مجيع الصلوات الواجبة، كام يتفقون عىل عدم صحة 
صالة اجلمعة والعيدينـ  يف حال وجوب صالة العيدينـ  إالّ مجاعة، ووقع اخلالف 

بني الفقهاء يف حكم صالة اجلامعة يف الفرائض اليومية، واآلراء يف حكمها ثالثة:
األول: واجبة فرض عني: وهو رأي املذهب احلنبيل وبعض األحناف)2).

الثاني: واجبة فرض كفاية: وهو رأي الشافعية)3).

الثالث: سّنة مؤّكدة: وهو رأي اجلعفرية)4)، واملالكية وبعض فقهاء احلنفية)5).

)1) سورة البقرة: آية43.
)2) املوسوعة الفقهية، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية: ج15، ص281، ط2، 140٩هـ الكويت.

)3) الفقه اإلسالمي وأدلته لوهبة الزحييل: ج2 ص 150.
)4) اللمعة الدمشقية ملحمد مكي العاميل: ج1، ص 377، العروة الوثقى للسيد اليزدي: ج1 ص543.

)5) الفقه اإلسالمي وأدلته لوهبة الزحييل:  ج2، ص14٩.
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أهمية تشريع صالة الجماعة وفضلها في الدنيا واآلخرة:  
تضمن  أسس  جمموعة  عىل  ترشيعاتا  من  كثري  يف  اإلسالمية  الثقافة  بنيت 
لإلنسان السعادة والتكامل، كام تضمن له سالمة كل من روحه وجسده وكذلك 
وإخراج  األنانية،  طرد  يضمن  ما  األسس:  هذه  ومن  واملجتمع،  الفرد  من  كل 
اإلنسان من التفكري يف خصوص ذاته، ونطاقه اخلاّص به، ويتجسد هذا الغرض يف 
بعض االلتزامات الرشعية التي تدفع أفراد املجتمع بنحو من األنحاء إىل االنضامم 
التعاليم التي اختصت  إىل بعضهم البعض والتفكري يف شؤون اآلخرين، وأغلب 
هبا صالة اجلامعة وشعاراتا تدعو اإلنسان نحو هذا الشعور، كام نجد أن كثريًا من 
ه إىل هذا اهلدف أيضًا، كاخلمس، والزكاة، واحلج  األحكام الرشعية األخرى توجِّ

واجلهاد، والتوّل والترّبي، وغريها.
ونحن يف هذا السياق سوف نذكر مجلة من الروايات التي تشري إىل أمهية وفضل 

صالة اجلامعة، فنقول:  
روي عن رسول اهلل أنه قال: )من خلع مجاعة املسلمني قدر شرب خلع ربقة 
اإليامن من عنقه()1)، ويف حديث آخر له شّبه  أفرادًا كهؤالء، وهم يف عموم 
الناس، بالشاة املنفردة عن القطيع التي لن تكون إالّ من حصة الذئب، حيث يقع 
إنسان كهذا يف حبائل الشيطان، فيتمكن من خطفه من بينهم، قال: )عليكم 

باجلامعة، فإنام يأكل الذئب القاصية()2). 
وحركته  وحرضه،  سفره  يف  يتجنب  أن  اإلنسان  يويص  اإلسالم  فإن  لذا 
والعبادية  االجتامعية  نشاطاته  جممل  يف  يكون  وأن  واالنفراد  العزلة  وسكونه، 
اإلنسان عىل صالة  السبب وغريه من األسباب حيث اإلسالم  مع اجلامعة، وهلذا 

)1) وسائل الشيعة للحر العاميل: ج8، ص2٩4.
)2) كنز العامل للمتقي اهلندي: ج7، ص581.
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فعن  الكثري،  اليشء  فضلها  يف  ورد  حيث  عبادة،  كل  من  أفضل  ويعّدها  اجلامعة، 
أب جعفر الباقر، قال: )قام عيل الليل كله، فلام انشق عمود الصبح صىل 
 ،الغداة، مل يره، فأتى فاطمة  الفجر، وخفق برأسه، فلام صىل رسول اهلل
فقال: أي بنية، ما بال ابن عمك مل يشهد معنا صالة الغداة؟ فأخربته اخلرب، فقال: 
ما فاته من صالة الغداة يف مجاعة، أفضل من قيام ليله كله، فانتبه عيل  لكالم 
رسول اهلل، فقال له: يا عيل إن من صىل الغداة يف مجاعة، فكأنام قام الليل كله، 

راكعًا وساجدًا()1).
وعنه يف رواية أخرى قال: )أتاين جربئيل مع سبعني ألف ملك، بعد صالة 
الظهر، فقال: يا حممد إن ربَّك ُيقرؤك السالم، وأهدى إليك هديتني، مل هيدمها إىل 
نبي قبلك، قلت: ما اهلديتان؟ قال: الوتر ثالث ركعات، والصالة اخلمس يف مجاعة، 
قلت: يا جربئيل وما ألمتي يف اجلامعة؟ قال: يا حممد إذا كانا اثنني، كتب اهلل لكل 
واحد بكل ركعة مائة ومخسني صالة، وإذا كانوا ثالثة، كتب اهلل لكل منهم بكل 
ركعة ستامئة صالة، وإذا كانوا أربعة، كتب اهلل لكل واحد بكل ركعة ألفا ومائتي 
وأربعامئة صالة،  ألفني  بكل ركعة  واحد  لكل  اهلل  كانوا مخسة، كتب  وإذا  صالة، 
وإذا كانوا ستة، كتب اهلل لكل واحد منهم بكل ركعة أربعة آالف وثامنامئة صالة، 
وإذا كانوا سبعة، كتب اهلل لكل واحد منهم بكل ركعة تسعة آالف وستامئة صالة، 
وإذا كانوا ثامنية، كتب اهلل تعاىل لكل واحد منهم تسعة عرش ألفا ومائتي صالة، وإذا 
كانوا تسعة، كتب اهلل تعاىل لكل واحد منهم بكل ركعة ستة وثالثني ألفا وأربعامئة 
صالة، وإذا كانوا عرشة، كتب اهلل تعاىل لكل واحد بكل ركعة سبعني ألفا وألفني 
وثامنامئة صالة، فإن زادوا عىل العرشة، فلو صارت بحار الساموات واألرض كلها 

)1) مستدرك الوسائل للمحدث النوري: ج6، ص463.
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ثواب  يكتبوا  أن  يقدروا  مل  ُكّتابًا،  املالئكة  مع  والَثَقالن  أقالمًا،  واألشجار  مدادًا، 
ركعة واحدة.

يا حممد، تكبرية يدركها املؤمن مع اإلمام، خري له من ستني ألف حجة وعمرة، 
وخري من الدنيا وما فيها، سبعني ألف مرة، وركعة يصليها املؤمن مع اإلمام، خري 
من مائة ألف دينار، يتصدق هبا عىل املساكني، وسجدة يسجدها املؤمن مع اإلمام، 

يف مجاعة، خري من عتق مائه رقبة()1).
كالربق  الرصاط  عىل  َمرَّ  كان  ما  حيث  اجلامعة  عىل  حافظ  )وَمن   :وعنه
الالمع يف أول زمرة مع السابقني ووجهه أضوء من القمر ليلة البدر، وكان له بكل 

يوم وليلة حيافظ عليها ثواب شهيد()2).
وقال: )صالة الرجل يف مجاعة، خري من صالته يف بيته أربعني سنة، قيل: 
يا رسول اهلل، صالة يوم؟، فقال: صالة واحدة، ثم قال: إذا كان العبد خلف 

اإلمام، كتب اهلل له مائة ألف ألف وعرشين درجة()3).
والركعة  السامء،  املالئكة يف  أمتي كصفوف  )إن صفوف  قال:  أنه   وعنه
أربعني  تعاىل من عبادة  اهلل  إىل  أربع وعرشون ركعة، كل ركعة أحب  يف اجلامعة، 

سنة()4).
ويف رواية أن رجاًل أعمى دخل عىل رسول اهلل فقال: )يا رسول اهلل أنا 
إىل اجلامعة والصالة معك،  يقودين  النداء وال أجد من  البرص وربام أسمع  رضير 

فقال له النبي: شد من منزلك إىل املسجد حباًل واحرض اجلامعة))5).

)1) مستدرك الوسائل للمحدث النوري: ج6، ص443.
)2) ثواب األعامل للشيخ الصدوق: ص2٩1.

)3) مستدرك الوسائل للمحدث النوري: ج6، ص446.
)4) املصدر السابق.

)5) وسائل الشيعة للحر العاميل: ج8، ص2٩3.



13 ........................................................................... أهمية تشريع صالة اجلماعة وفضلها يف الدنيا واآلخرة 

وجاء عن اإلمام الصادق عن آبائه: عن رسول اهلل: )من مشى إىل 
من  له  ويرفع  حسنة،  ألف  سبعون  خطوة  بكل  له  كان  اجلامعة  فيه  يطلب  مسجد 
الدرجات مثل ذلك، فإن مات وهو عىل ذلك وكل اهلل به سبعني ألف ملك يعودونه 

ونه ويؤنسونه يف وحدته، ويستغفرون له حتى ُيبعث()1). يف قربه ويبرشِّ
بخمس  الفرد  صالة  من  أفضل  اجلامعة  )صالة  حديث:  يف   عنه وورد 

وعرشين درجة()2).
وورد عن اإلمام الباقر أنه قال: )من ترك اجلامعة رغبة عنها وعن مجاعة 

املؤمنني من غري عّلة فال صالة له()3).
وكذلك ورد عن اإلمام الصادق: )َمْن مل يصلِّ يف مجاعة فال صالة له بني 
املسلمني، ألن رسول اهلل قال: فال صالة ملن مل يصلِّ يف املسجد مع املسلمني 

إال من علة()4).
)إن اهلل عز وجل ليستحي من عبده، إذا صىل يف   :وعن الصادق األمني

مجاعة، ثم سأله حاجة، أن ينرصف حتى يقضيها()5).
أحكام  ذكر  معرض  يف  العملية  رسائلهم  يف  العلامء  حتدث  السياق  هذا  ويف 
ييل  فيام  وننقل  ـ  املقدمة  باب  من  ـ  وأمهيتها  اجلامعة  فضل  عن  اجلامعة  صالة 
العروة  يف  اهلل  رمحه  اليزدي  كاظم  حممد  السيد  العالمة  قال  ذلك،  من  نموذجًا 
الفرائض،  مجيع  يف  األكيدة  املستحبات  من  ـ  اجلامعة  صالة  أي  ـ  )وهي  الوثقى: 
والعشاءين،  الصبح  يف  سيام  وال  األدائية،  يف  وخصوصًا  منها،  اليومية  خصوصًا 

)1) وسائل الشيعة للحر العاميل: ج8، ص287.
)2) املصدر السابق: ج8، ص28٩.

)3) ثواب األعامل للشيخ الصدوق: ص233.
)4) وسائل الشيعة للحر العاميل: ج8، ص2٩3.

)5) مستدرك الوسائل للمحدث النوري: ج6، ص515.
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تاركها  وذم  فضلها  يف  ورد  وقد  النداء،  يسمع  من  أو  املسجد  جلار  وخصوصًا 
كان  وإذا  يقول:  أن  إىل  بالواجبات...  يلحقها  كاد  ما  التأكيدات  رضوب  من 
هبا...  استخفافًا  أو  عنها  رغبة  تركها  جيوز  وال  أزيد،  األجر  كان  أكثر  املأمومون 
فإنه  عليه،  االستمرار  مع  سيام  ال  عذر،  غري  من  الرتك  عدم  اإليامن   فمقتىض 
ـ كام وردـ  ال يمنع الشيطان من يشء من العبادات منعها، ويعرض عليهم الشبهات 
إنكارها ألن فضلها من رضوريات  يمكنهم  العدالة ونحوها، حيث ال  من جهة 

الدين()1).

)1) العروة الوثقى للسيد اليزدي: ج3، ص111، 114.
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أسباب العزوف عن صالة الجماعة:
الفوائد واآلثار الطيبة عىل  البعض: ما دامت لصالة اجلامعة هذه  قد يتساءل 
عظيم  وتبيني  عليها،  احلث  يف  الدينية  النصوص  من  ورد  ما  إىل  إضافة  املجتمع، 
الكثريين عن حضورها؟ حيث ال  العزوف عند  ثواهبا عند اهلل تعاىل، فلامذا نجد 

يمثل احلضور لصالة اجلامعة إال نسبة قليلة من املجتمع.
واجلواب عىل ذلك: أن هناك أسبابًا عدة أدت إىل هذا التساهل يف أدائها، وعدم 

االهتامم هبا، لعل من أبرزها ما يأيت:
أواًل: ضعف االهتمام الديين: فمن هيتم بتعاليم الدين ال يرتك صالة اجلامعة، 
إذا كان عارفًا بقيمتها وفضلها عند اهلل، ومن يرغب يف ثواب اهلل تعاىل، ال يتأخر عن 
صالة اجلامعة، مع ما ورد فيها من األجر العظيم والثواب الكبري، لكن الكثريين 
يفتقدون رغبة اإلقبال عىل هذه الشعرية العظيمة، بسبب ضعف االهتامم الديني يف 

نفوسهم.
ثانيًا: ضعف التشجيع: حيث ال نجد يف املجتمع حثًّا وتشجيعًا كافيًا عىل أداء 
صالة اجلامعة، فالكتابات حوهلا قليلة، واخلطباء نادرًا ما يتعرضون لفضل صالة 

اجلامعة وحلث الناس عىل املواظبة عليها.
ألهنا  اجلامعة،  صالة  إىل  الذهاب  يستثقل  الناس  من  قساًم  إن  الكسل:  ثالثًا: 
البيت  يف  منفردًا  صالته  فريى  جهده،  من  شيئًا  وترصف  وقته،  من  جزءًا  تأخذ 
أسهل وأيرس، مع أن الوقت واجلهد اللذين تستلزمهام صالة اجلامعة حمدود ضئيل، 
وهو يرصف أضعاف ذلك الوقت واجلهد عىل سائر شؤون حياته من الكامليات 

والرفاهيات.
اليومية يف  أداء صلواتم  يتعودوا عىل  الناس مل  فأغلب  التعود:  رابعًا: عدم 
أوقاتا، فرتاهم ينشغلون أول وقت الصالة بأمور أخرى، إذ مل ينظموا وقتهم لكي 
يكون هذا الوقت خاصًا للتهيؤ للصالة وأدائها، وال يعلمون أن تأخري الصالة عن 
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وقتها من دون عذر ـ وبشكل متكرر ـ أمر مرفوض رشعًا وله أثار خطرية عىل حياة 
الفرد يف الدنيا واآلخرة، ولنعرض مجلة من الروايات التي تدل عىل ذلك: 

عىل  حافظ  ما  آدم  بني  من  يرعب  الشيطان  يزال  )ال   :اهلل رسول  قال 
الصلوات اخلمس، فإذا ضيعهن جترأ عليه وأوقعه يف العظائم()1).

وعنه: )حسب الرجل من دينه ، كثرة حمافظته عىل إقامة الصلوات()2).
وعن أمري املؤمنني قال: قال رسول اهلل: )ما من عبد اهتم بمواقيت 
اهلموم  وانقطاع  املوت،  عند  وح  الرَّ له  ضمنت  إال  الشمس  ومواضع  الصالة 

واألحزان، والنجاة من النار...()3).
وعنه أنه قال: )ليس عمل أحب إىل اهلل عز وجل من الصالة ، فال يشغلنّكم 
عن أوقاهتا يشء من أمور الدنيا، فإن اهلل عز وجل ذم أقوامًا فقال: الَِّذيَن ُهْم َعن 

َصاَلهِتِْم َساُهوَن، يعني: أهنم غافلون، استهانوا بأوقاهتا...(اخلرب)4).
ما  باخلري  فعّجل  أفضل،  أبدا  الوقت  أول  أن  )اعلم   :الباقر اإلمام  وعن 

استطعت، وأحبُّ األعامل إىل اهلل عز وجل ما داوم العبد عليه وإن قل()5).
وعن اإلمام الصادق أنه قال: )إن العبد إذا صىل الصالة يف وقتها وحافظ 
عليها ارتفعت بيضاء نقية، تقول: حفظتني حفظك اهلل، وإذا مل يصلِّها لوقتها ومل 

حيافظ عليها ارتفعت سوداء مظلمة ، تقول : ضيعتني ضيعك اهلل()6). 
وعنه: )خصلتان َمْن كانتا فيه وإال فاعُزب ثم اعُزب! قيل: وما مها؟ قال: 

الصالة يف مواقيتها واملحافظة عليها، واملواساة()7).

)1) بحار األنوار للعالمة املجليس: ج7٩، ص202.
)2)  تنبيه اخلواطر للشيخ ورام: ص437.

)3) األمال للشيخ الصدوق: ص136.
)4) وسائل الشيعة للحر العاميل: ج4، ص113.

)5) الكايف للشيخ الكليني: ج3، ص274.
)6) من ال حيرضه الفقيه للشيخ الصدوق: ج1، ص20٩.

)7) اخلصال للشيخ الصدوق: ص47.
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وعنه: )إن فضل الوقت األول عىل اآلخر كفضل اآلخرة عىل الدنيا()1).
وعنه: )لَفَضُل الوقت األول عىل اآلخر، خري للمؤمن من ماله وولده()2).
أقيم  إذا  وقتها  أول  يف  املفروضات  )الصلوات   :الرضا اإلمام  وعن 
ورحيه  طيبه  يف  شجرة  من  يؤخذ  حني  اآلس  قضيب  من  رحيًا  أطيب  حدودها، 

وطراوته، فعليكم بالوقت األول()3).
خامسًا: االنشغال: فانشغال الناس أو فئة كبرية منهم باللهو واللعب وعدم 

االهتامم بالصالة، فرتاهم ينشغلون بمشاهدة التلفاز واخلوض يف عوامل االنرتنت 
وقضاء ساعات يف هذا اللهو اخلفي من دون أن يفكروا يف اخلروج عن هذا العامل 
واطفاء  ظهره  عىل  احتطبها  التي  ذنوبه  وإسقاط  واآلخرة،  اهلل  لذكر  لدقائق  ولو 
النريان يوم القيامة، قال رسول اهلل: )يا عيل إنام منزلة الصلوات اخلمس ألمتي 
كنهر جار عىل باب أحدكم، فام ظن أحدكم لو كان يف جسده َدَرن ثم اغتسل يف 
ذلك النهر مخس مرات يف اليوم أكان يبقى يف جسده درن؟ فكذلك واهلل الصلوات 

اخلمس ألمتي()4).

)1) الكايف للشيخ الكليني: ج3، ص274.
)2) مستدرك الوسائل للمحدث النوري: ج3، ص103.

)3) ثواب األعامل للشيخ الصدوق: ص36.
)4) بحار األنوار للعالمة املجليس: ج7٩، ص221.
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الدعوة لصالة الجماعة:
الناس عىل صالة  والتوجيه، حلث  التوعية  إىل محلة مكثفة من  حيتاج جمتمعنا 
اجلامعة، بنرش الكتب واملقاالت التي تتناول فضلها وأمهيتها، وعىل العلامء واخلطباء 
العظيمة، وينبغي عىل  الشعرية  إليها واحلث عىل االهتامم هبذه  الدعوة  ُيكرروا  أن 
القنوات الفضائية ومواقع االنرتنت واملنتديات وغريها فتح باب النقاش والبحث 
حول أسباب العزوف عن صالة اجلامعة يف املجتمع، وطرق التشجيع عىل املواظبة 
األصدقاء  إىل  قصرية  رسائل  بإرسال  اجلوال،  من  االستفادة  ويمكن  عليها، 
إعالمية  جلنة  مسجد  كل  يف  تشكلت  ولو  اجلامعة،  لصالة  لدعوتم  واألقرباء، 
للدعوة لصالة اجلامعة، وابتكار الوسائل واألساليب املؤثرة يف جذب الناس هلا، 

فإهنا ستحقق نتائج جيدة.
وعىل كل فرد منا أن حيث ويشجع أوالده وأقرباءه وأصدقاءه، وال يسأم من 
دعوتم لصالة اجلامعة، فإن الدال عىل اخلري كفاعله، وذلك مصداق من مصاديق 

الدعوة إىل اهلل واألمر باملعروف.



الفصل الثاني

دور صالة اجلماعة 
 يف 

بناء الفرد واملجتمع
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ة أمور ُتساهم يف تقوية وتقويم البناء االجتامعي اعتمد بعَضها أكثُر الشعوب  ثمَّ
واملجتمعات بدافٍع من طبيعة اإلنسان املقتضية للسعي نحو كلِّ ما يبعث عىل األلفة 

واملؤانسة وذلك بدوره ُيساهم يف تقوية البناء االجتامعي.
واإلسالم جاء ليؤكد عىل الكثري من هذه الوسائل بعد تقويمها وتذيبها وذلك 
الهتاممه البالغ بمسألة البناء االجتامعي نظرًا لوقوعه يف طريق الغرض اإلهلي من 
خلق اإلنسان، أعني: الكامل الذي اقتضت اإلرادة اإلهلية أن متنحه لإلنسان عرب 
حيث  إىل  الناس  بأيدي  واألخذ  توصيفها  عىل  واألوصياء  األنبياُء  دَأَب  مدارَج 

موارد عبورها.
وألن الوسائل التي اعتمدتا الشعوب واملجتمعات مل تكن كافية إلنتاج أّمة 
يصح توصيفها بالبنيان املرصوص كان ذلك موجبًا الستحداث وسائل تكون أكثر 
قدرة عىل حتصيل هذا الغرض، فكانت العبادات اجلامعية واحدًة من تلك الوسائل 
التي استحدثها اإلسالم وأحَكَم صياغتها وجعل منها أداة قادرة عىل خلق جمتمع 
متامسك حتوطه اهليبة والوقار وتتخلل ثناياه السكينة واالستقامة وتستفز جوانحه 

الرغبة امللحة يف التكامل.
آثار صالة الجماعة على الفرد والمجتمع:  

إن لصالة اجلامعة آثارًا خمتلفة ومتنوعة فتارة حتصل هذه اآلثار بمالحظة نفس 
إليها من منظور إمجال من دون مالحظة  فننظر  فرادى،  الصالة  مقابل  إقامتها يف 
وما  وآداهبا  أحكامها  جزئيات  نالحظ  وتارة  وأحكامها،  أجزائها  خصوصيات 
للفرد وقد تكون  الثقافة االجتامعية، وكذلك هذه اآلثار قد تكون  يؤثر منها عىل 
للمجتمع، وعليه فسوف نتحدث عن هذه اآلثار أوال بشكل عام من زاوية الفرد 

واملجتمع، ثم نتحدث عنها بعد مالحظة خصوصيات أجزائها، كذلك.
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اآلثار العامة لصالة الجماعة على الفرد:
وهذه اآلثار هي:

املسلمون  حيرض  حينام  النفوس:  يف  وتثبيتها  الدينية  احلالة  تعزيز   -1

املسجد ويصلون مع بعضهم البعض تتعزز احلالة الدينية يف نفس كل واحد منهم 
معينًا  الناس متارس عماًل  كثرة من  يرى  أنه عندما  اإلنسان  وتتقّوى، فمن طبيعة 
فالعمل  عليه،  يقبلون  اآلخرين  جيد  الذي  العمل  هبذا  للقيام  دافعًا  ذلك  يعطيه 
أداء  األصل  يف  هي  اجلامعة  صالة  أن  وبام  النفوس،  يف  وقيمة  وقع  له  اجلمعي 
التدّين، فتعزيزها تعزيز للحالة  للواجب والتكليف الرشعي، ومظهر من مظاهر 
)إنام جعلت  إليه اإلمام عيل الرضا بقوله:  الدينية االجتامعية، وهذا ما أشار 
اجلامعة ... ليكون املنافق واملستخف مؤديًا ملا أقّر به يظهر اإلسالم واملراقبة، وليكون 
شهادات الناس باإلسالم بعضهم لبعض جائزة ممكنة، مع ما فيه من املساعدة عىل 

الربِّ والتقوى، والزجر عن كثري من معايص اهلل عز وجل()1).
2- التوجيه وزيادة املعرفة الدينية: توفر صالة اجلامعة فرصة جّيدة للتوجيه 

باستامع اخلطب  للصالة،  املصلون من حضورهم  يستفيد  الدينية، حيث  واملعرفة 
واملواعظ الدينية، وعرض أسئلتهم واستفتاءاتم الدينية عىل إمام اجلامعة، إذا كان 
)من اختلف إىل املساجد أصاب   :من أهل املعرفة والعلم، قال أمري املؤمنني
إحدى الثامن: أخًا مستفادًا يف اهلل أو علاًم مستطرفًا أو آيًة حمكمة أو رمحًة منتظرة أو 
كلمًة تردعه عن ردى أو يسمع كلمة تدله عىل هدى أو يرتك ذنبًا خشيًة أو حياًء()2). 
3- الرتبية على النظام: صالة اجلامعة ُترب اإلنسان عىل النظام واالنضباط 

اجلامعي، فإذا واظب املصيل عىل اجلامعة، فسينضبط يف أداء الصالة يف وقتها، وعىل 

)1) وسائل الشيعة للحر العاميل: ج8، ص287.
)2) ثواب األعامل للشيخ الصدوق: ص27.
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العكس من ذلك الصالة فرادى، حيث يضعف جانب االلتزام بأدائها يف وقتها.
املأمومون خلف اإلمام بصفوف  النظام، حيث يقف  ويف اجلامعة تعويد عىل 
أن  إىل  بعده،  الصالة  أفعال  مجيع  ويؤدون  اإلمام،  بعد  فيكرّبون  مرتاصة  منتظمة 

تنتهي الصالة.
أداء  يف  يتساهل  من  ـ  أكثرهم  وما  ـ  الناس  من  إن  اإلجباري:  التوفيق   -4

الواجبات ومن أمهها الصالة فيّفرط يف أدائها بصورتا الصحيحة املقبولة أو يفّرط 
يف اإلتيان ببعض املستحبات التي يثاب عليها، والتي هلا آثار مهمة عىل حياة الناس، 
فانخراط هؤالء يف ضمن اجلامعة وأدائهم للصالة عىل نسق واحد مع املحافظة عىل 
كامل رشائط الصحة وبعض املستحبات توفيق من اهلل هلم واستدراج هلم من حيث 
ال يشعرون إىل التكامل والرقي الديني والنفيس، وشيئًا فشيئًا سوف يتعودون عليها 
العبادية حتى لو كانوا وحدهم، فالعبادة  ويلتذون هبا وال يفارقوهنا يف ممارستهم 
وإن كانت ممارسة عقائدية تنبع من الشعور اإليامين لإلنسان إال أن التعود بعد ذلك 

له عامل رئيس يف ثبات هذه األفعال وديمومتها.
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اآلثار العامة لصالة الجماعة على المجتمع:
وهذه اآلثار هي:

1- حجة اإلسالم على باقي األقوام: إن لكل حزب ومؤسسة وطائفة شعارًا 

الشعار هو  الذي يسلكونه، وهذا  الذي حيملونه والتوجه  الفكر  يكون معربًا عن 
بل  األمر  هذا  يغفل  مل  والسلوك، واإلسالم  الفكر  عّينة مصغرة حتمل كل سامت 
اهتم به كثريًا يف كل جمال صغريًا كان أم كبريًا، بل يف أدق التفاصيل، كام ال خيفى عىل 
املتتبع، ومن أهم النامذج التي اعتنى هبا الشارع املقدس لتكون َمْعَلاًم حُيبِّب اإلسالم 
إىل النفوس، وصورة مصغرة تعكس فكر اإلسالم وأخالقه هو صالة اجلامعة بام 
حتمله بني طياتا ـ كام سيأيت بيان ذلك مفصاًل إن شاء اهلل تعاىل ـ  من خصوصيات 

يف أحكامها املختلفة تصب يف هذا االجتاه.
وبذلك تكون صالة اجلامعة واحلث عىل بناء املساجد وإقامتها دعوًة إىل نرش 
اإلسالم عن طريقها، إذ يكون هذا وحده كافيًا كحجة هلل عىل اخللق مانعًا هلم عن 
االعتذار بعدم معرفة اإلسالم وهم يرون املسلمني يؤدون صلواتم مخس مرات يف 
اليوم يف املساجد املنترشة يف كل بقاع األرض، السيام مع انتشار وسائل االتصال 
احلديثة وهي تنقل أدق التفاصيل إىل كل أرجاء العامل، وهذا ما أشار إليه اإلمام عيل 
)إنام جعلت اجلامعة لئال يكون اإلخالص والتوحيد واإلسالم  الرضا بقوله: 
الرشق  أهل  عىل  حجة  إظهاره  يف  ألن  مشهورًا،  مكشوفًا  ظاهرًا  إال  هلل  والعبادة 

والغرب هلل وحده()1).
واخلطط  الربامج  بني  نبحث  عندما  بعضهم:  على  املسلمني  َتعُّرف   -2

واألساليب املتخذة إلحداث التعارف بني فئات املجتمع سنجد أن برنامج الصالة 
يمثل أسلم الطرق والربامج، وأقواها عاطفة، وأْنَفسها قيمة، وأقّلها نفقة، إذ حتقق 

)1) وسائل الشيعة للحر العاميل: ج8، ص287.
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يف  للجامعة  يأيت  عندما  فاملصيل  بالناس،  وصلته  باهلل  العبد  اتصال  بني  التداخل 
املسجد، ينوي الصالة خُملصًا هلل سبحانه، ولكنه يؤدهيا مع مجاعة املؤمنني، وهذا 
يؤّكد ـ وبشكل جيّل ـ أن للدين بعدين، البعد العبادي املتعّلق بالصلة باهلل تعاىل، 

والبعد االجتامعي املتعّلق بعمق العالقة بني الفرد وَبني جمتمعه.
فإن املسلمني سيكونون قادرين يف ظل هذا الربنامج الديني والعبادة اجلامعية 
غري  واحلوادث  لالبتالء  تعرضهم  مواضع  يف  ويتعاونوا  بينهم،  فيام  يتعارفوا  أن 
إىل  احتاج  إذا  صاحبهم  الواحدة  واجلامعة  الواحد،  املسجد  أبناء  ويؤيد  املرتقبة، 
شهادة يف حمكمة، أو فصل يف أمر، أو نصيحة أخ خملص، أو مشورة حكيم جمرب، 

أو استفسار وسؤال وغري ذلك.  
فعن اإلمام الصادق أنه قال: )من صىل مخس صلوات يف اليوم والليلة يف 

مجاعة فُظنوا به خريًا، وأجيزوا شهادته()1).  
ال  فقل:  اجلامعة،  يشهد  ال  عّمن  ُسئلَت  )إذا  قال:  أنه   اهلل رسول  وعن 

أعرفه()2).   
فصالة اجلامعة تيء األرضية الالزمة للتعارف اإلجياب، ويف نفس الوقت فهي 
مدرسة تربوية، ولكن يف جانبها العميل والتطبيقي وهو الشكل األنفع من التعليم، 
فاحلديث املتقدم)3) عن أمري املؤمنني كام ينفع يف اجلانب الفردي ينفع أيضًا يف 
أخًا مستفادًا  الثامن:  املسجد أصاب إحدى  إىل  اختلف  )من  قال:  اجلامعي، حيث 
أو رمحًة  تدل عىل هدى،  أو يسمع كلمًة  آيًة حمكمة،  أو  أو علاًم مستطرفًا،  اهلل،  يف 

منتظرة، أو كلمًة ترده عن ردى، أو يرتك ذنبًا خشيًة أو حياًء()4). 

)1) وسائل الشيعة للحر العاميل: ج27، ص3٩5.
)2) مستدرك الوسائل للمحدث النوري: ج6، ص45.

)3) يف النقطة الثانية من اآلثار العامة لصالة اجلامعة عىل الفرد  حتت عنوان: التوجيه وزيادة املعرفة الدينية.
)4) وسائل الشيعة للحر العاميل: ج5، ص1٩7.
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3- بث جو املعروف يف املجتمع: يبعث صوت املؤذن، وإقامة صفوف اجلامعة 

التقوى  حالة  من  يزيد  بدوره  وهذا  اإلنسان  نفس  يف  املعنوية  اجلوانب  زيادة  عىل 
يف املجتمع، ويؤدي ـ بعبارة ُأخرى ـ إىل التجسيد العميل لألمر باملعروف والنهي 
عن املنكر، إذ يمنح املوحدين القّوة والنشاط واألمل، ويبعث يف أصحاب مقاصد 

السوء روح اليأس واالنزواء. 
فإن حركة املؤمنني املوحدة نحو املساجد، وتعطيل مجيع األعامل واملشاغل غري 
االشتغال بذكر اهلل، وامتثال أمره يغرّي اجلّو احلاكم يف املجتمع، وينري هذا االلتزام 
كّفة  رجحان  يف  ويزيد  باملعرفة،  وحيييها  اإليامن  بنور  املظلمة  القلوب  والتقليد 

املؤمنني بالدين عىل املتعلقني بالدنيا الطالبني هلا.  
4- بث اخلوف والرعب يف نفوس األعداء: تعترب مناورات استعراض القّوة 

البرشية واإلمكانيات املادية اليوم من مجلة اخلطط والربامج االسرتاتيجية املْكِلَفة 
الظروف  يف  اآلخرين  أمام  وجودها  وإظهار  الستعراض  القوى  تستخدمها  التي 
تؤدى  القوة  الستعراض  هادئة  سلمية  مناورة  املسلمني  مجاعة  وصالة  املختلفة، 
يوميًا من دون حاجة إىل ختصيص ميزانية وبذل مال، فإن صفوف املصلني املرتاصة 
إحلاق  يف  التفكري  عن  األعداء  حيجز  استنفارًا  يمثل  ومكان  وساحة  زقاق  كل  يف 

الرضر باملسلمني، ووضع اخلطط واملؤامرات ضّدهم.  
تبارك  اهلل  أمر  فعندما  الكفار،  بوجه  والصمود  الوجود  عن  إعالن  وهي 
التي شارك فيها الرسول  إقامة صالة اجلامعة  نبيه أن يعلن عن دينه كانت  وتعاىل 
هذا  يف  خطواته  أوىل  طالب  أب  بن  وجعفر   ،املؤمنني وأمري   ،األكرم
السبيل، قال اإلمام الصادق: )أول مجاعة كانت أن رسول اهلل كان يصيل 
وأمري املؤمنني عيل بن أيب طالب معه، إذ مر به أبو طالب وجعفر معه فقال: يا 
بني، ِصْل َجناح ابن عمك، فلام أحس رسول اهلل َتَقَدَمُهام، وانرصف أبو طالب 
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مرسورا ـ إىل أن قال ـ فكانت أول مجاعة مجعت ذلك اليوم()1). 
5- حفظ املكانة االجتماعية: إىل جانب الوعود املعطاة عىل لسان روايات 

واملنافع  األخروي  الثواب  من  اجلامعة  صالة  يف  املشاركني  إىل   املعصومني
الدنيوية، يوجد يف اجلانب اآلخر تديدات شديدة أيضًا من اإلسالم للذين ينَأون 
 عن اجلامعة اإلسالمية، فمن مجلة هذه التهديدات ما ورد عن الرسول األكرم
حيث قال: )ال غيبة إال ملن صىل يف بيته، ورغب عن مجاعتنا، ومن رغب عن مجاعة 
املسلمني وجب عىل املسلمني غيبته، وسقطت بينهم عدالته، ... ومن لزم مجاعتهم 

َحُرمت عليهم غيبته، وثبتت عدالته بينهم()2).   
مجاعة  صالة  يف  باالشرتاك  مرهون  االجتامعية  املكانة  عىل  املحافظة  فإن  لذا 

املسلمني، فمن دخل يف صالة اجلامعة نال هذا االعتبار وهذه اهلوية األصيلة.  

)1) وسائل الشيعة للحر العاميل: ج8، ص288.
)2) املصدر السابق: ج27، ص3٩2.
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اآلثار التفصيلية لصالة الجماعة على الفرد والمجتمع:
ع  امُلرشِّ أن  بمعنى:  الفطرة،  أنه دين  الدين اإلسالمي هو  إن من أهم صفات 
الحظ يف أحكامه أن تكون مالئمة لفطرة اإلنسان وهذا ليس غريبًا خاصة بعد أن 

نالحظ جمموع أمرين:
إن الدين اإلسالمي ُأريد له اخللود والبقاء إىل آخر الزمان، فهو الدين اخلالد 
واخلاتم، وهو منظومة السامء املقرتحة التي تضمن لإلنسان عيشًا سعيدًا عىل مجيع 

املستويات للدنيا واآلخرة. 
ع هلذا الدين العظيم هو نفسه اخلالق العظيم الذي أبدع خلقه، ومن  إن امُلرشِّ
البدهيي أن خالق هذا الكون البديع بكل جزئياته يعلم ما يصلحه وما يفسده، ومن 
مقتىض حكمته ورمحته أنه رّشع لإلنسان ما يالئم ِخلقته التكوينية، بعد أن مل تكن 
هناك مصلحة ترجع إىل نفس الشارع من ترشيعه، كام هو مذكور مفصاًل يف كتب 
عىل  حيصل  املكلف،  نفس  إىل  راجعة  ومفاسد  ملصالح  تابعة  فاألحكام  العقائد، 

األوىل بفعل األوامر، ويتالىف الثانية برتك املحرمات.
لذا فمن أبرز جتليات هذه الفكرة هي صالة اجلامعة فمن الحظ دقائق أحكام 
وبالفوائد  جهة،  من  العظيم  اخلالق  بحكمة  أيقن  العظيمة  الشعرية  هذه  وآداب 
االجتامعية التي حيصل عليها املجتمع إذا طبق هذه التعاليم يف صلواته وما تؤدي إليه 

بعد ذلك من انعكاس عىل حياة الفرد نفسه، من جهة أخرى.
واآلداب  األحكام  هذه  عىل  الضوء  نسلط  أن  نحاول  البحث  هذا  يف  ونحن 
ونبني معها العمق الرتبوي االجتامعي الذي أراده املرشع احلكيم من هذه التعاليم، 
العلم  أثبتها  التي  الرتبية  أساليب  أهم  أن من  االعتبار  بنظر  إذا الحظنا  خصوصًا 
احلديث وطبقتها املجتمعات املتطورة حضاريًا وتربويًا هي الرتبية التي متتزج فيها 
النظرية بالتطبيق، بمعنى عدم تلقني الفرد املراد  تربيُته نفَس األحكام النظرية وحدها 
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ثم حثه عىل تطبيقها، بل إعطاؤه تلك األحكام النظرية يف ضمن نفس العمل بشكل 
يضمن حصول املطلوب من غري أن يشعر العامل بذلك، وهو ما اعتمد يف تربية 
املخيامت  طريق  عن  وذلك  احلميدة،  السلوكيات  بعض  عىل  والناشئني  األطفال 
الكشفية التي يتاح فيها لألطفال والشباب أن يامرسوا بعض النشاطات ويتعلموا 
منها فوائد خمتلفة، أو الدروس العملية يف املدارس احلديثة التي يتألف معظمها من 

ورش للتعلم وتنمية املهارات املختلفة بتوجيه وتدريب من قبل املعلمني.
وقبل أن ندخل يف تفاصيل األحكام واآلداب اخلاصة لصالة اجلامعة نشري إىل 
أن أهم وأبرز ما تتميز به صالة اجلامعة هو أهنا من مصاديق قوله تعاىل: َوَتَعاَوُنوا 
َعىَل اْلرِبِّ َوالتَّْقَوى)1)، إذ أن إقامة صالة اجلامعة يف املسجد بشكل راتب )متكرر 
له دور  تتوزع عىل جمموعة من األشخاص كل  تقتيض مجلة من األعامل  بانتظام( 
إقامة اجلامعة، وهناك من يؤدي دور املؤذن  يقوم به، فإمام اجلامعة يقع عليه دور 
للجامعة، وكذلك املنادي للجامعة، ومن يقرأ الدعاء بعد الصالة و... إلخ من املهام 
املتول  أو  اجلامع،  مسؤول  مثل  حتى  بل  املصلني،  األفراد  بعض  عىل  تتوزع  التي 
واحلارس وغريهم ممن هيتم بنفس املكان، هلم دور ومسامهة يف حتقق اجلامعة، إذن 
هذه الشعرية املهمة يتوقف حتققها وإقامتها عىل تعاون جمموعة من املؤمنني إلمتامها 

بالشكل الصحيح والالئق هبا.
عىل  ينبغي  والتي  اجلامعة  بصالة  اخلاصة  واآلداب  األحكام  فإن  يكن  ومهام 

اجلميع االهتامم هبا، تصنف بشكل أوّل إىل:
- أحكام وآداب إمام اجلماعة فيما خيص نفسه، وأثناء الصالة.

- أحكام وآداب املأمومني يف أنفسهم، وأثناء الصالة.

وسوف نستعرضها فيام يأيت ونبني آثار مجلة منها:  

)1) سورة املائدة: آية 2.
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إمام الجماعة: 
والعقل،  العدالة،  نظري:  اجلامعة  إمام  يف  رشوطًا  حيرز  أن  املصيل  عىل  جيب 
الفحص  ينبغي  للحمد والسورة وغريها، لكن ال  قراءته  املولد، وصحة  وطهارة 
والتحقق يف هذا األمر زيادة عن اللزوم، فيكفي احلكم بحسب الظاهر أو االعتامد 
عىل شهادة الشهود، كام وينبغي حتيل إمام اجلامعة باإلضافة إىل ذلك بمجموعة من 

اآلداب واملستحبات ليحقق اهلدف من هذا الترشيع العظيم.
إن أهم ما يقّوم صالة اجلامعة هو وجود اإلمام الصالح إلمامة مجاعة املسلمني، 
األفكار  من  اخلصوص  وجه  عىل  والشيعي  اإلسالمي  الفكر  يف  اإلمامة  ومسألة 
الدين  الفكرية، فاإلمامة من أركان  املنظومة  العقائدية يف  للبنية  املتجذرة واملقومة 
وهي من األفكار التي هلا سعة وشمولية ورتبة أعىل من رتبة الرسالة والنبوة، قال 
 ،(1(إَِمامًا لِلنَّاِس  َجاِعُلَك  إيِنِّ  نبيًا:  اجتباه  أن  بعد  الكريم  نبيه  إلبراهيم  تعاىل 
للمجتمع  االجتامعي  الكيان  وعىل  الدين  عىل  للحفاظ  إهلية  مسؤولية  فاإلمامة 
املتدين بدين النبي صاحب الترشيع الساموي، ومن هذا املعنى الكبري واملهم اختذ 
وتتعمق  الفكرة  هذه  ترسخ  لكي  خصوصياته،  بعض  وأخذ  اجلامعة  إمام  اسم 
اجلانب  أركان  من  ركن  أهم  تول  ففكرة  املجتمع،  ألفراد  االجتامعي  السلوك  يف 
العبادي للمجتمع ـ وهو الصالة ـ من قبل شخص واحد، وحتّمله مسؤولية َمن 
يأتّم به يف بعض خصوصياتا ـ أي: الصالة ـ له دالالت مهمة خاصة إذا الحظنا 

رشوط اإلمام اآلنفة الذكر.

)1) سورة البقرة: آية 124.
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دور إمام الجماعة في البناء االجتماعي:
ونودُّ يف هذا املقام أن نقف عىل أحد نامذج العبادات اجلامعية التي سنَّها رسول 
االجتامعي،  للبناء  املنتجة  العنارص  عن  فيها  لنبحث  اجلامعة  صالة  وهي   اهلل
إمام  أعني:  املذكور،  الغرض  لتحصيل  فاعلية  العنارص  هذه  بأكثر  أوالً:  ونبدأ 
متبلور  املباركة  السنة  هذه  ترشيع  من  اإلهلي  الغرض  أن  املفرتض  فألن  اجلامعة، 
الغرض  هذا  متثيل  الناس عىل  أحرَص  كونه  املفرتض  أكثر من غريه، وألن  عنده 
الغرض  هلذا  الوصول  مقدارًا من وسائل  يمتلك  ذلك، وألنه  وأكثَرهم جدية يف 
فاعلية  العنرص األكثر  اعتباره  يفتقر هلا غريه، وألن األمر كان كذلك صّح  حيث 

لتحصيل الغاية من ترشيع هذه السنة املباركة.
تقّيًا  صاحلًا  متعففًا  والفضيلة  اخلري  مللكات  واجدًا  اجلامعة  إمام  يكون  فحينام 
ورعًا دمَث األخالق سهَل الطباع انعكس ذلك عىل أتباعه واملصلني خلفه، إْذ ما 
من يشء أبلغ أثرًا يف املجتمع من القدوة الصاحلة وليس من أحٍد أجدُر هبذا األمر 
اجلامعة،  إلمامة  املتصدي  الفضل،  أهل  من  مقامه  يقوم  من  أو  الدين،  رجل  من 

حيث هو املنظور من بني أفراد جمتمعه، لالضطالع هبذا الدور.
وإذا  املجتمع،  يف  تأثريًا  األكثر  الوسيلة  هو  أخالقه  ومكارم  هبديه  فاالهتداء 
انضمَّ لذلك ما يامرسه إمام اجلامعة من دور الوعظ واإلرشاد أسهم ذلك يف تسارع 

اخلطى نحو البناء االجتامعي.
قد يتساءل البعض فيقول: أي صلٍة بني التقوى ومكارم األخالق وبني البناء 

االجتامعي؟ 
إال أن اجلواب ال خيفى عىل املتأمل، فإنه ما من يشء أدعى لتامسك املجتمع 
ينتقض  اخلُلق  فبسوء  والنقض،  البناء  فهو مدار  اخلُُلق احلسن،  مبانيه من  وتشييد 
َأَمْرَنا  َقْرَيًة  ْلَِك  هنُّ َأن  َأَرْدَنا  َوإَِذا  تعاىل:  قال  أركانه،  ُتشّيد  اخلُُلق  وبُحسن  بناؤه 
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ِمن  عّز  وقال   ،(1(َتْدِمريًا ْرَناَها  َفَدمَّ اْلَقْوُل  َعَلْيَها  َفَحقَّ  فِيَها  َفَفَسُقوْا  فِيَها  ُمرْتَ
بِِه َأن ُيوَصَل  َأَمَر اهلل  َما  َوَيْقَطُعوَن  ِميَثاِقِه  َبْعِد  َينُقُضوَن َعْهَد اهلل ِمن  الَِّذيَن  قائل: 
ٌد  مَّ حمَُّ تباركت أسامؤه:  وَن)2)، وقال  اِسُ اخْلَ ُهُم  ُأوَلـئَِك  األَْرِض  يِف  َوُيْفِسُدوَن 
َيْبَتُغوَن  دًا  عًا ُسجَّ َتَراُهْم ُركَّ َبْينَُهْم  ُرمَحَاء  اِر  اْلُكفَّ َعىَل  اء  َأِشدَّ َمَعُه  َوالَِّذيَن  ُسوُل اهلل  رَّ
ُجوِد َذلَِك َمَثُلُهْم يِف التَّْوَراِة  ْن َأَثِر السُّ َن اهلل َوِرْضَوانًا ِسياَمُهْم يِف ُوُجوِهِهم مِّ َفْضاًل مِّ
نِجيِل َكَزْرٍع َأْخَرَج َشْطَأُه َفآَزَرُه َفاْسَتْغَلَظ َفاْسَتَوى َعىَل ُسوِقِه ُيْعِجُب  َوَمَثُلُهْم يِف اإْلِ
ْغِفَرًة َوَأْجرًا  اِت ِمنُْهم مَّ اِلَ اَر َوَعَد اهلل الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ اَع لَِيِغيَظ هِبُِم اْلُكفَّ رَّ الزُّ

.(3(َعظِياًم
َحِذرًا  َيِقظًا  زمانه  وبأهل  بزمانه  ذا بصرية ووعي  كان  إذا  اجلامعة  إمام  إن  ثم 
اهلُدى  ى  يتحرَّ بالباطل،  احلق  عنده  يلتبس  ال  الفتن  ُمضالت  يف  االنسياق  من 
ويعرف سبيله فيتبعه، ويعرف الباطل فيجتنبه، وهو يف ذات الوقت ثابت القلب 
تصدى  ثم  وبكياهنم،  بحاهلم  يرض  وما  الناس  شأن  ُيصِلح  ملا  مدرك  اجلنان  قوي 
بناء  إلطالعهم عىل كل ذلك كلام دعت احلاجة من قول أو فعل، أسهم ذلك يف 
كيان املجتمع اإلسالمي، ويف محايته من االنتقاض، وبذلك يكون إمام اجلامعة هو 

العنرص األكثر فاعلية يف البناء االجتامعي.

)1) سورة اإلرساء: آية 16.
)2) سورة البقرة: آية 27.
)3) سورة الفتح: آية 2٩.
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أحكام وآداب إمام الجماعة فيما يخص نفسه:
هناك جمموعة من األحكام واآلداب اخلاصة بإمام اجلامعة، ملعظمها دالالت 
اجتامعية تؤثر عىل تربية أفراد املجتمع، حيث إن الرشع اإلسالمي يضع إلمام اجلامعة 
- وصالة اجلامعة أنموذج للحالة االجتامعية يف اإلسالم- رشوطًا ومواصفات ال 

يقّدمه الناس ليؤّمهم إال بعد حتققها فيه.
ومن النصوص التي تؤّكد هذا املعنى ما ورد يف حديث عن رسول اهلل أنه 
 قال: )إن رّسكم أن تزكَو صالتكم فقّدموا خياركم()1)، وورد عن اإلمام الباقر
بن إسامعيل عن  بدينه()2)، وجاء عن سعد  تثق  إالَّ خلف من  قال: )ال تصلِّ  أنه 
أبيه قال: )قلُت للرضا رجل يقارف الذنوب، وهو عارف هبذا األمر، أصيل 
خلفه؟ قال ال()3)، وُنِقَل عن أب ذر )رضوان اهلل عليه( أنه قال: )إن إمامك شفيعك 

إىل اهلل عز وجل، فال جتعل شفيعك سفيهًا وال فاسقًا()4).
ونحن هنا نحاول أن نسلط الضوء عىل أمهها من خالل النقاط اآلتية:

أواًل: العدالة:

بعمل  وذلك  املقدس،  الرشع  جاّدة  عىل  االستقامة  بالعدالة:  واملقصود 
الواجبات وترك املحّرمات، وبمعنى آخر: هي االستقامة السلوكية، واملسلمون يف 

مذاهبهم خيتلفون يف اشرتاط العدالة يف إمام اجلامعة.
وقد أمجع فقهاء الشيعة اإلمامية عىل اشرتاط العدالة يف إمام اجلامعة يف مجيع 
أّي سبيل  أن  إىل  تعريف هلا، وأشاروا  ما ذكرناه من  بالعدالة  الفرائض، وقصدوا 
عقالئي حيصل من خالله االطمئنان للمصيل بعدالة اإلمام يكفي لتحقق الرشط، 

)1) وسائل الشيعة للحر العاميل: ج8، ص315.
)2) املصدر السابق.

)3) املصدر السابق: ج8، ص316.

)4) املصدر السابق: ج8، ص314.
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كاملعارشة الشخصية، واملعرفة املبارشة، وشهادة عادلني، والشياع املفيد لالطمئنان، 
بل حتى إخبار مطلق الثقة أو صالته خلفه.

ييل:  ما  ـ  السيستاين  السيد  ووافقه  ـ  الوثقى(  )العروة  يف  اليزدي  السيد  قال 
)بل يكفي االطمئنان إذا حصل من شهادة عدل واحد، وكذا إذا حصل من اقتداء 

عدلني به، أو من اقتداء مجاعة جمهولني به()1).
ذنب  اإلنسان  من  يصدر  فقد  العصمة،  تعني  ال  العدالة  أن  إىل  هنا  ونشري 
وُيرصُّ عليه، ويفتقد العدالة، لكنه إذا تاب عادت إليه عدالته، يقول املرجع السيد 

السيستاين: )ترتفع العدالة بمجرد وقوع املعصية وتعود بالتوبة والندم()2).
وجيب القول أيضًا: إن اختالف الرأي ال يصح أن يعترب خلاًل يف العدالة أو 
شأن  أو  سيايس،  موقف  أو  فكري،  رأي  يف  اختالف  هناك  كان  فإذا  هلا،  مسقطًا 
اجتامعي، فال يعني ذلك أن يشكك أحد الطرفني يف عدالة اآلخر، إال إذا ثبت له 

حصول خمالفة ألحكام الرشع دون مربر مقبول.
االنتامء  واختالف  واملوضوعات،  للظروف  التشخيص  اختالف  أما 

للمرجعيات والتجمعات، فهذا راجع الختالف االجتهادات والقناعات.
ورائع جدًا موقف الفقيه املحّدث الشيخ يوسف البحراين صاحب )احلدائق 
النارضة( ـ تويف سنة 1186هـ ـ ، الذي كان عىل خالف شديد مع ُأستاذه العالمة 
الشيخ حممد باقر الشهري بالوحيد البهبهاين، يف موضوع األصوليني واألخباريني، 
البهبهاين، زعيم  املحدثني واألخباريني، والوحيد  البحراين زعيم مدرسة  فالشيخ 
الشيخ  وكان  بعنف،  البحراين  يوسف  الشيخ  آراء  يرّد  وكان  األصولية،  املدرسة 

يوسف ُيفتي بصحة الصالة خلف الوحيد)3).

)1) العروة الوثقى للسيد اليزدي: ج3، ص1٩1، تعليقة عىل العروة الوثقى للسيد السيستاين: ج2، ص273.
)2) منهاج الصاحلني للسيد السيستاين: ج1، ص18، رقم املسألة 30.

)3) أنوار البدرين للشيخ عيل بن الشيخ حسن البالدي البحراين: ج1، ص435.
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لغري  االنقياد  قبول  املجتمع عىل عدم  تربية  معناه  اإلمام  العدالة يف  واشرتاط 
فاختيار  املجتمع،  أفراد  تقييم  يف  األول  العامل  والورع  التقوى  وجعل  التقوى، 
األقرب إىل اهلل ليكون بيده زمام أمور املجتمع ليسوس عباد اهلل يف هذه احلياة له 
جانب كبري من األمهية يف االرتقاء هبذا املجتمع نحو القيم األخالقية وإماتة مفاسد 
الفساد واإلفساد  املجتمع من االنحدار نحو  الصفات، وعصمة  األخالق ومذام 

وتربية جيل من املؤمنني احلقيقيني.
ثانيًا: صحة القراءة:

األوىل  الركعتني  القراءة يف  املأموم يف صالة اجلامعة  يتحّمل عن  إمام اجلامعة 
والثانية، لذلك يشرتط الفقهاء يف إمام اجلامعة أن يكون صحيح القراءة، واملقصود 
أو نحو  بآخر،  إبدال حرف  القراءة: إخراج احلروف من خمارجها، وعدم  بصّحة 
إمام اجلامعة أن جييد تطبيق مجيع  اللحن يف اإلعراب، وال يشرتط يف  ذلك، حتى 

التحسينات التي تدرس يف علم التجويد مثاًل.
وهذا الرشط مطلوب يف االئتامم يف الركعة األوىل والثانية فقط، لذلك لو كان 
املصيل يف بلد غري عرب ـ مثاًل ـ وكان إمام اجلامعة ال جييد القراءة ونطَق احلروِف 
بالعربية الصحيحة، يستطيع هذا املصيل أن ينتظر إىل أن ينتهي اإلمام من القراءة يف 

الركعة الثانية، ثم يلتحق باجلامعة. 
ال  بمن  باالقتداء  بأس  )ال  السيستاين:  السيد  بتعليقة  الوثقى  العروة  يف  جاء 
حيسن القراءة يف غري املحل الذي يتحملها اإلمام عن املأموم كالركعتني األخريتني، 

وكالركعة الثانية إذا التحق به يف الركوع()1).
رغبات  إشباع  جمرد  القيادة  من  يريد  ال  اإلسالم  أن  منه  يفهم  الرشط  وهذا 
األشخاص يف التعال عىل اآلخرين، بل يريد من القيادة أن تكون جديرة بذلك، 

)1) تعليقة عىل العروة الوثقى للسيد السيستاين: ج2، ص271. 
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األدنى  احلد  هو  وهذا  املنصب،  هذا  يتسنم  من  يف  موضوعية  أمورا  يشرتط  وهو 
املشرتط يف إمام اجلامعة، والذي يصحح االقتداء به فضال عن أمور أخرى مل يطلب 
كالورع  استحباب،  بشكل  بل  أكيد  نحو  عىل  اجلامعة  إمام  يف  هيا  حترِّ املأمومني  من 
اّتباع  عىل  َأْتَباَعه  اإلسالُم  ُيربِّ  وبذلك  ذلك،  وغري  والفضيلة  والعلم  والتقوى 
تقديم  يف  نفيس  أو  عاطفي  أسلوب  اختاذ  وعدم  لألشخاص،  املوضوعي  التقييم 
اللذان  العنرصان  ومها  والعلم  بالتقوى  التفاضل  وإنام  بعض،  عىل  الناس  بعض 

لهام اهلل تعاىل وجعل تفضيل األشخاص عىل أساسهام. فضَّ
ومسألة تقديم الفاضل عىل املفضول وعدم تقديم املفضول عىل الفاضل مبدأ 
الترشيع  فهذا  لذا  فطري،  أمر  ذلك  بعد  وهو  اإلسالمي  الفكر  يف  مهم  عقائدي 
اإلسالمي األصيل ينبع من دواعي الفطرة ويؤكدها ويتكامل معها، وبذلك تقوى 
هذه الدواعي يف نفوس الناس، ويرتسخ يف ذهنيتهم التقييم البنّاء لألشخاص عىل 

أسس موضوعية ال ختضع للمحاباة أو التقييم امَلصلحي اجلائر.
املجتمع،  الصحيحة يف  الصالة  إىل شياع أحكام  يدعو  ذاته  بحد  األمر  وهذا 
بعد أن كان قبول وعدم قبول األشخاص هلذا املنصب يبتني عىل توفرها فيه بمقدار 

يؤهله لتولِّ إمامة اجلامعة.
الواجبات  املتقدمان، أعني: عدالة اإلمام وصحة قراءته من  وهذان األمران 
التي البد منها يف صالة اجلامعة، وفيام عدامها فهناك مستحبات ينبغي التعرض ولو 
ألمهها، ليتبني للقارئ العزيز مقدار الرتبية االجتامعية التي توفرها صالة اجلامعة 

للمصلني.
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ثالثًا: استحباب كون اإلمام سيدًا، عاملاًً: 

أفضلكم()1)،  فقدموا  وافدهم  القوم  )إمام   : اهلل  رسول  لقول  وذلك 
اإلمام  وعن  خياركم()2)،  فقدموا  صالتكم  تزكوا  أن  سكم  )إن   :وعنه
الصادق، عن آبائه  أن النبي  قال: )أئمتكم وافدكم إىل اهلل فانظروا من 
 :توفدون يف دينكم وصالتكم()3)، وهنى عن تقديم غري العامل عىل العامل بقوله

)من أّم قوما وفيهم من هو أعلم منه مل يزل أمرهم إىل السفال إىل يوم القيامة()4).
يف   النبي وتكريم  والفضيلة  العلم  لتقديم  املجتمع  الترشيع  هذا  يثقف 
رفيع  خلق  وهذا  بنيانه،  ومشيد  الدين  هذا  مؤسس  هو  والذي  وذريته،  بيته  أهل 
هيتم الشارع املقدس بتوفريه عند أفراد املجتمع، فكل فكر له قائد ومؤسس يبقى 
املقتنعون هبذا الفكر يدينون هلذا القائد املؤسس وحيتفون به وبام يمت إليه بصلة، 
البالية، وإحياء األخالق  إماتة اجلهل واخلرافة والعقائد  العلم يعني  ثم إن تقديم 
املجتمعات  مصاف  يف  ليكون  باملجتمع  والنهوض  الصفات،  وكرائم  والفضائل 

املتحرضة والرائدة يف مجيع األصعدة.               
هذه أهم األحكام واآلداب التي ينبغي أن يتحىل هبا إمام اجلامعة يف نفسه.

)1) وسائل الشيعة للحر العاميل: ج5، ص416.
)2) املصدر السابق: ج5، ص415.
)3) املصدر السابق: ج5، ص416.
)4) املصدر السابق: ج5، ص415.
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أحكام وآداب إمام الجماعة أثناء الجماعة:
أواًل: أن يقف حماذيًا لوسط الصف األول:

طوا اإلمام وسدوا اخللل()1). فعن رسول اهلل  أنه قال: )وسِّ
الشارع  عليه  أكد  ما  أهم  من  ـ  االجتامعية  العدالة  ـ ومن ضمنها  العدالة  إن 
املقدس يف ضمن تعاليمه، كيف ال واهلل تعاىل قد وصف نفسه بالعدل، بل أعدل 
اإلسالمية،  التعاليم  أسس  من  ُأّسًا  العدل  يكون  أن  الطبيعي  فمن  لذا  العادلني، 
وهذا يتجىل بوضوح يف مجلة من ترشيعات املنظومة اإلسالمية ومن ضمنها صالة 
الرتبية االجتامعية يف اإلسالم، حيث حثَّ  املهم من مظاهر  املظهر  اجلامعة، وهي 
الشارع إمام اجلامعة يف أن يقف يف وسط صف املأمومني ليمثل العدالة والتوازن 
امليل إىل أحد اجلوانب وهو معنى االستقامة أيضًا، حيث قال اهلل تعاىل يف  وعدم 
َكاَم  َواْسَتِقْم  مجعاء:  اإلسالمية  األمة  خالله  ومن   النبي خماطبًا  كتابه  حمكم 

ُأِمْرَت)2) إذ يدل عىل الوسطية وعدم اإلفراط والتفريط.
ذلك  أمهية  وتظهر  اإلسالم،  إليها  ندب  التي  الصفات  من  أيضًا  والوسطية 
األمر بعد أن نعرف ـ كام تقدم ـ أمهية دور إمام اجلامعة بالنسبة لباقي املصلني وما 

يمثله من قدوة حسنة هلم.
ثانيًا: أن يصلي بصالة أضعف املأمومني فال يطيل إال مع رغبة املأمومني 

بذلك:

حبيب  عليه  فارقت  ما  )آخر   : أبيه، عن عيل  الصادق، عن  اإلمام  فعن 
قلبي أن قال: يا عيل إذا صليت فصلِّ صالة أضعف من خلفك()3)، ويف رواية أن 

)1) كنز العامل للمتقي اهلندي: ج7، ص627.
)2) سورة الشورى: آية 15.

)3) وسائل الشيعة للحر العاميل: ج5، ص46٩.
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رسول اهلل  كان ذات يوم يؤم أصحابه فيسمع بكاء الصبي فيخفف الصالة)1)، 
وقراءته  حضوره  يف  هبم  يقتصد  فلم  قوما  أمَّ  )من  قال:  حديث(  )يف   وعنه

وركوعه وسجوده وقعوده وقيامه ردت عليه صالته ومل جتاوز تراقيه( احلديث)2).
وما هذه املبالغة من قبل الشارع املقدس يف حق من أطال يف صالته وهو إمام 
جلامعة وعده بمنزلة األمري اجلائر إال لبيان منزلة الفرد املؤمن يف املجتمع اإلسالمي 
وما له من قيمة كبرية، فاملؤمن هو أعز ما يف الوجود، بل خلق اهلل الوجود من أجله، 
روايات  يف  جليًا  ذلك  ظهر  وقد  ورضوانه،  جنته  ويدخل  ذلك  بعد  فيثيبه  ليبتليه 
املعصومني، ونحن نورد هنا مجلة وافرة منها تأكيدا عىل هذا األمر الذي نرى 

استهانة الناس به وعدم إعطائه األمهية الالئقة به:
قال رسول اهلل: )مثل املؤمن عند اهلل كمثل ملك مقرب وإن املؤمن أغىل 

عند اهلل من ملك مقرب()3).
وعن هشام بن سامل قال: سمعت أبا عبد اهلل الصادق يقول: قال اهلل عز 
وجل: )ليأذن بحرب مني من آذى عبدي املؤمن، وليأمن غضبي من أكرم عبدي 
املؤمن، ولو مل يكن من خلقي يف األرض فيام بني املرشق واملغرب إال مؤمن واحد 
سبع  ولقامت  أريض،  يف  خلقت  ما  مجيع  عن  بعبادهتام  الستغنيت  عادل،  إمام  مع 
ساموات وأرضني هبام، وجلعلت هلام من إيامهنام ُأنسا ال حيتاجان إىل أنس سوامها()4). 
أذل  من  نابذين  )قد  اهلل عز وجل:  قال   :قال رسول اهلل قال:   وعنه

عبدي املؤمن()5). 
وعن محاد بن بشري قال: سمعته يقول: قال رسول اهلل: قال اهلل عز 

)1) وسائل الشيعة للحر العاميل: ج5، ص470.
)2) املصدر السابق.

)3) بحار األنوار للعالمة املجليس: ج10، ص367.
)4) الكايف للشيخ الكليني: ج2، ص350.

)5) املصدر السابق: ج2، ص352.
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وجل: )من أهان يل وليا فقد أرصد ملحاربتي()1). 
وعنه قال: )من استذل مؤمنا واستحقره لقلة ذات يده ولفقره َشَهره اهلل 

يوم القيامة عىل رؤوس اخلالئق()2). 
وعن احلسن بن عطية قال: كان أبو عبد اهلل واقفًا عىل الصفا فقال له عباد 
البرصي: )حديث يروى عنك، قال: وما هو؟ قال: قلت: حرمة املؤمن أعظم من 
حرمة هذه الَبنية، قال: قد قلت ذلك، إن املؤمن لو قال هلذه اجلبال: أقبيل، أقبلت، 

قال: فنظرت إىل اجلبال قد أقبلت فقال هلا: عىل رسلك إين مل ُأِرْدك))3). 
)هلل عز وجل يف بالده مخس ُحَرم: حرمة  وعن عيل بن شجرة عنه قال: 
رسول اهلل وحرمة آل الرسول، وحرمة كتاب اهلل عز وجل، وحرمة كعبة 

اهلل، وحرمة املؤمن()4). 
حق  أداء  من  أفضل  بيشء  اهلل  عبد  )ما  قال:   عنه مرازم  عن  مجيل  وعن 

املؤمن()5).
بدينه  استخف  ومن  إخوانه  حق  عظم  اهلل  دين  عظم  )من  قال:   وعنه

استخف بإخوانه()6).
وعنه قال: )واهلل ما عبد اهلل بيشء أفضل من أداء حق املؤمن، فقال: إن 

املؤمن أفضل حقًا من الكعبة()7). 
يقول:    بن حممد  الصادق جعفر  قال: سمعت  النحاس  األعز  أب  وعن 

)1) الكايف للشيخ الكليني: ج2، ص352.
)2) املصدر السابق: ج2، ص353.

)3) االختصاص للشيخ املفيد: ص325.
)4) بحار األنوار للعالمة املجليس: ج24، ص186.

)5) الكايف للشيخ الكليني: ج2، ص170.
)6) بحار األنوار للعالمة املجليس: ج71، ص287.

)7) مستدرك الوسائل للمحدث النوري: ج٩، ص40.
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)قضاء حاجة املؤمن أفضل من ألف حجة متقبلة بمناسكها، وعتق ألف رقبة لوجه 
مها()1).  ِجها وجُلُ اهلل، ومحالن ألف فرس يف سبيل اهلل برُسُ

قيمته  اإلسالمي  املجتمع  إنسان يف  لكل  ُيعطى  أن  النبي عىل  وقد حث 
وأمهيته كاملة، وأن ال يتاميز أحٌد عىل أحد بميزة دنيوية، بل حرص التاميز بموجب 

العمل األخروي من التقوى واخللق احلسن.
من  عىل  يد  وهم  دماؤهم  تتكافأ  إخوة  )املؤمنون    :النبي عن  ورد  وقد 
كل  أن  عىل  يدل  الرشيف  احلديث  فهذا  أدناهم...()2)،  بذمتهم  يسعى  سواهم، 
مسلم يف املجتمع كام أنه يمثل قيمة عليا وفردًا مهاًم يف املجتمع كذلك فهو مسؤول 
التي حث  التعاليم  أنَفس  من  وهذا  ومراعاة مصاحلهم،  املسلمني  باقي  محاية  عن 
عليها الرشع املقدس، ويظهر جتيل هذه الصفة العظيمة يف الصالة يف هذا املستحب 
يف  املصلني  أفراد  من  فرد  كل  أمهية  تربز  حيث  األقدس،  املرشع  إليه  ندب  الذي 
مراعاة إمام اجلامعة له، كائنًا من كان وكذلك مجيع املصلني يراعون خصوصيته إذا 
كان ال يستطيع أن يصيل إال بصالة رسيعة وال يتمكن من اإلطالة، فهنا تربز عدة 

جهات من اخلُلق االجتامعي التي حث عليها الشارع املقدس، منها:
حيث يرعى إمام اجلامعة وباقي املصلني الشخص  ١- الضمان االجتماعي: 

الضعيف واملريض والكبري ويصّلون بصالته، إلشعاره باهتامم باقي املسلمني به، 
وقد ورد عن النبي : )من أصبح ال هيتم بأمور املسلمني فليس بمسلم()3). 

فقد يكون هذا الشخص  التمييز الطبقي:  الناس وعدم  التسوية بني   -٢

علميًا  بسطائهم  أو  فقرائهم  أو  الناس  عامة  من  الكبري  أو  املريض  أو  الضعيف 
واجتامعيًا، وهذا ال يمنع من شموله بالعناية والرعاية االجتامعية.

)1) األمال للشيخ الصدوق: ص308.
)2) وسائل الشيعة للحر العاميل: ج2٩، ص76.

)3) الكايف للشيخ الكليني: ج2، ص163.
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إال  املستحب  هذا  يتحقق  إذ ال  أحواهلم:  ومعرفة  املجتمع  أبناء  تفقد   -٣

يصيل  حتى  الصالة  قبل  وأحواهلم  املصلني  اجلامعة  إمام  يعرف  أن  بد  فال  بذلك، 
بصالة أضعفهم.

حوائج  )قضاء  مبدأ  وهو  اإلسالم  مبادي  من  مهم  مبدأ  على  التأكيد   -٤

من  أي:  والصيام،  الصالة  عامة  من  أفضل  ـ  احلديث  يف  كام  ـ  فإهنا  املؤمنني(: 

أبا أمحد قال: كنت  املستحبني، فعن رجل من أصحابنا يكنى  الصلوات والصيام 
مع أب عبد اهلل يف الطواف يده يف يدي إذ عرض ل رجل له إلَّ حاجة فأومأت 
ما   :إليه بيدي فقلت له: كام أنت حتى أفرغ من طوايف، فقال ل أبو عبد اهلل
هذا؟ قلت: أصلحك اهلل رجل جاءين يف حاجة، فقال ل: مسلم هو؟ قلت: نعم، 
فقال ل: اذهب معه يف حاجته، فقلت له: أصلحك اهلل فأقطع الطواف؟ فقال: نعم، 
قلت: وإن كنت يف املفروض؟ قال: نعم وإن كنت يف املفروض، قال: وقال أبو عبد 
اهلل: من مشى مع أخيه املسلم يف حاجته كتب اهلل له ألف ألف حسنة وحمى عنه 

ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة))1).
النقطة، إذ أن من املعلوم  وهذا اخللق يتجسد أيضًا يف الصالة مجاعة يف هذه 
أفضلية الصالة واالستغراق فيها وتطويلها، فهي لقام مع اهلل، فكام يف احلديث: )لو 
يعلم هذا املصيل ما يف الصالة ما انفتل)2)))3)، ويزيد عىل ذلك فضل اجلامعة، ومع 
ذلك يفضل اهلل تعاىل عىل مجيع املصلني أن يرسعوا يف صالتم ويرتكوا هذا الفضل 
قضاًء حلاجة هذا املؤمن الذي معهم والذي ال يستطيع أن يصيل صالة طويلة، فقد 
روي عن النبي أنه: )كان أتّم الناس صالة وأخفهم عماًل فيها()4)، وبعد هذا 

)1) الكايف للشيخ الكليني: ج4، ص415.
)2) أي: ما انرصف، ويف القاموس: انفتل وتفتل وجهه: رصفه.

)3) الكايف للشيخ الكليني: ج3، ص265.
)4) وسائل الشيعة للحر العاميل: ج3، ص118.
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ال نعرف ترشيعًا أعطى لإلنسان ـ أي إنسان ـ قيمة كام أعطاها اإلسالم له.
وهنا ينبغي التنبيه عىل أمر ربام غفل عنه بعض املؤمنني، وهو: أن هذا املستحب 
ال يعني بالرضورة اإلرساع بحركات الصالة بل االقتصار عىل مقدار الواجب من 
به الرسعة  إذ ُربَّ مريض يرضُّ  الصالة وترك املستحبات حتى ال تطول الصالة، 
يكون  فقد  جمددا،  النهوض  ثم  والسجود  والركوع  القيام  من  الصالة  حركة  يف 
شيخًا كبريًا أو مريضًا منهكًا أو رجاًل بدينًا، فكل هؤالء ال يتحملون الرسعة يف 
اإلمام  مع  املتابعة  مواصلة  يستطيعون  وال  بذلك  أنفاسهم  وتنقطع  الصالة  أداء 
واملفروض  الصالة،  أداء  يف  بالرسعة  مراعاته  من  الغرض  فينتقض  هذه،  واحلال 
املستحبات  ترك  من  ذكرناه  بام  عادة  يتمثل  اإلستحباب  األمر  فهذا  حاله،  مراعاة 

خمافة تطويل الصالة واالقتصار عىل أقل ما حيقق الصالة ال اإلرساع.  
ثالثًا: أن ُيسمع َمن خلَفه القراءة واألذكار، فيما ال جيب اإلخفات فيه:

فعن أب بصري عن أب عبد اهلل الصادق قال: )ينبغي لإلمام أن ُيسمع من 
خلفه كل ما يقول، وال ينبغي ملن خلف اإلمام أن ُيسمعه شيئًا مما يقول()1).

وهذا االستحباب من مجلة شؤون اإلمامة وأبرز  مصاديقها حيث يقود اإلمام 
املصلني، ويعرج هبم إىل اهلل تعاىل يف صالته، وكم شاهدنا شيوع جو اإليامن عندما 
جيهر اإلمام بمفردات الصالة التي ال جيب اإلخفات فيها، فريدد الذكر واألدعية 
ويتبعه ِمن بعده باقي املصلني، بنربة واحدة وحلن واحد، كأهنم رسب من الغرانيق 
اجلميلة تشدو لبارئها وُتسبِّح بحمده، وهو أوضح مظهر من مظاهر االنقياد، حيث 
يتعلمون شيئًا فشيئًا االنقياد والتبعية املمدوحة، وهي التبعية الرشيدة املتزنة املبنية 
عىل العقل واختيار الشخص املنساب املتسم باخللق والتدين ـ كام عرفنا من صفات 

إمام اجلامعة ـ. 

)1) وسائل الشيعة للحر العاميل: ج6، ص401.
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رابعًا: أن يطيل الركوع إذا أحس بداخل مبقدار مثلي ركوعه املعتاد:

فعن أب جعفر قال: قلت له: )إين إمام مسجد احلي فأركع هبم فأسمع 
وإال  انقطع  فان  ركوعك،  ومثل  ركوعك  اصرب  فقال:  راكع،  وأنا  نعاهلم  خفقان 
قومًا  أؤم  إين   جعفر ألب  )قلت  قال:  اجلعفي  جابر  وعن  قائاًم))1)،  فانتصب 
فأركع فيدخل الناس وأنا راكع فكم أنتظر؟ فقال: ما أعجب ما تسأل عنه يا جابر 

انتظر مثيَل ركوعك، فان انقطعوا وإال فارفع رأسك))2).
عن  النظر  بغض  وتقديرهم  املؤمنني  احرتام  مظاهر  من  آخر  مظهر  وهذا 
مكانتهم االجتامعية وغري ذلك ـ كام تقدم يف ثانيًا ـ  حيث يلتقي معه يف نقطتني من 

النقاط التي أشري اليها فيه، وهي النقطة الثانية والرابعة فراجع.
فكم مجيٌل أن نرى أن مجيع املصلني ـ وربام يكونون بالعرشات ـ كلهم منحنون 
ينتظرون أخًا هلم يدخل يف الصالة، فيتكبدون عناء االنحناء من أجل أن ال حُيرم 
داخل من فضل هذه الركعة، أو ربام كل الصالة ـ كام لو كانت الركعة األخرية ـ، 

وهو الغاية يف الرتبية االجتامعية عىل حب اآلخرين.
خامسًا: أن ال يقوم من مقامه إذا أمت صالته حتى يتم من خلفه صالته:

خلفه  من  كل  يتم  حتى  جيلس  أن  لإلمام  )ينبغي  قال:   اهلل عبد  أب  فعن 
وعن  هنيئة()4)،  تسلم  بعدما  فاقعد  بقوم  صليت  )إذا   :وعنه صالهتم()3)، 
إسامعيل بن عبد اخلالق قال سمعته يقول: )ال ينبغي لإلمام أن يقوم إذا صىل حتى 

يقيض كل من خلفه ما فاته من الصالة()5).
رعاية  جوهرها  يف  هي  والتي  اإلمام  وظائف  من  أخرى  وظيفة  أيضًا  وهذه 

)1) وسائل الشيعة للحر العاميل: ج8، ص3٩5.
)2) املصدر السابق: ج8، ص3٩4.
)3) املصدر السابق: ج6، ص433.
)4) املصدر السابق: ج6، ص434.

)5) املصدر السابق.
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املعنوية والنفسية، لكي يكون موجودًا معهم جييب عىل أسئلتهم  املصلني  شؤون 
ويرعى شؤوهنم وحيل مشاكلهم فيكون بذلك قد أدى دوره عىل أكمل وجه.

إن التفاف الناس حول رجل واحد له تلك الصفات يسلمونه زمام أمورهم 
األخروية عن طريق تسليمه أعز ما لدى الفرد املؤمن من عبادات وهي الصالة، 
يعني أهنم يتعودون شيئًا فشيئًا يف تسليم مقاليد أمورهم الدنيوية أيضًا إىل من حيمل 
تلك الصفات من القيم، وهذا وحده كاٍف يف حصانة املجتمع من ترويج الفساد 

واملفسدين، فريتقي املجتمع يف أخالقه وترصفاته ليكون جمتمعًا مثاليًا.
كام وإن اشرتاط اجلامعة بوجود إمام له جمموعة من املؤهالت اخلاصة يؤدي 
من  والعباد   البالد  شؤون  إدارة  عىل  قادرين  قياديني  أناس  توليد  إىل  باملجتمع 
الناحيتني الدنيوية واألخروية، فإمام اجلامعة يف احلقيقة قائد يف املجتمع تقع عليه 

مسؤولية كثري من املهام االجتامعية والدينية عىل حد سواء.
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االقتداء بوعي:
حني يثق اإلنسان بمن اختاره قدوة له، فإن عليه أن ال ُيغمض عينيه، ويلغي 
عقله، بل يكون اقتداؤه واتباعه عىل بصرية ووعي، يقول تعاىل: ﴿ُقْل َهـِذِه َسبِييِل 
َبَعنِي﴾)1)، فالرسول عىل بصرية من دعوته،  َأْدُعو إىَِل اهللِّ َعىَل َبِصرَيٍة َأَنْا َوَمِن اتَّ

ومن اتبعه أيضًا عىل بصرية.
للخطأ  ض  ُمعرَّ فهو  العصمة،  تعاىل  اهلل  يمنحه  مل  قدوة  أو  قائد  أي  أن  ذلك 
واالنحراف، وهو بحاجة إىل إنضاج رأيه، وتعزيز قدراته بآراء وقدرات َمن حوله، 

مما يستلزم حركة عقوهلم، وتفعيل أدوارهم إىل جانبه.
إن من أهم مشاكل االنقياد يف املجتمعات املتخلفة، إلقاء العبء عىل القيادات، 
منطق  عن  الكريم  القرآن  ينقل  كام  حوهلا،  َمن  تقاعس  مع  منها،  املعاجز  وانتظار 
ا َهاُهنَا َقاِعُدوَن﴾)2)، وقد  قوم نبي اهلل موسى: ﴿َفاْذَهْب َأنَت َوَربَُّك َفَقاتاِل إِنَّ

تكون اهليمنة املفرطة للقيادة سببًا يف مجود القاعدة ومصادرة دورها.
كام أن األسوأ هو االستسالم لتوجهات الزعامة دون أي تقويم أو تفكري، مما 

قد يوقع اإلنسان واملجتمع يف كوارث األخطاء واالنحرافات.
تقليدًا أعمى،  الدينية  النصارى ألهنم قلدوا زعاماتم  الكريم يذّم  القرآن  إن 
واتبعوهم اتباعًا مطلقًا دون أية ضوابط من دين أو عقل، فكأهنم بذلك يؤهلوهنم 
اهللِ﴾)3)،  ُدوِن  ن  مِّ َأْرَبابًا  َوُرْهَباهَنُْم  َأْحَباَرُهْم  ُذوْا  َ ﴿اتَّ تعاىل:  يقول  اهلل،  دون  من 
وروي عن عدي بن حاتم قال: )أتيت رسول اهلل ويف عنقي صليب من ذهب، 
إليه وهو يقرأ هذه  الوثن من عنقك، فطرحته وانتهيت  يا عدي اطرح هذا  فقال: 
 حتى فرغ منها، فقلت له:  ن ُدوِن اهللِ ُذوْا َأْحَباَرُهْم َوُرْهَباهَنُْم َأْرَبابًا مِّ َ اآلية: اتَّ
م اهلل  مونه، وحُيلِّون ما حرَّ مون ما أحلَّ اهلل فتحرِّ إنا لسنا نعبدهم، فقال: أليس حيرِّ

)1) سورة يوسف: آية 108.
)2) سورة املائدة: آية 24.
)3) سورة التوبة: آية 31.
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فتستحلُّونه؟ فقلت: بىل، قال: فتلك عبادهتم))1).
ُذوْا َأْحَباَرُهْم َوُرْهَباهَنُْم  َ وروي عن اإلمام الصادق، أنه تال هذه اآلية: اتَّ
)واهلل ما صاموا هلم وال صلوا هلم، ولكن أحلوا هلم  ، فقال:  اهللِ ُدوِن  ن  مِّ َأْرَبابًا 

حرامًا، وحرموا عليهم حالالً فاتبعوهم()2).
وعن رسول اهلل، أنه قال: )حتى إذا مل يبق عامل اتذ الناس رؤساء جهاالً، 

اسُتفُتوا فَأفتوا بغري علم فَضلُّوا وأضلُّوا()3).
الناس  اتذ  كذلك  كان  )فإذا  حديث:  يف  قال  أنه   ،املؤمنني أمري  وعن 
ذلك  فعند  وُيِضلون،  َفَيِضلون  اآلثار،  ويرتكون  بالرأي  يفتون  جهاالً،  رؤساء 

هلكت هذه األمة()4).
وال تنحرص الفائدة من البصرية والوعي يف متييز القيادة الصحيحة عن غريها 
والذي مثاله القيادات غري املعصومة، بل هناك فائدة أخرى أهم وأكرب وهي الثبات 

عىل القيادات الصحيحة سواء كانت معصومة أو ال.
فالقيادة الرشيدة التي تستمد ترصفاتا من احلق املستمد من أحكام اإلسالم، 
الربانيني  العلامء  ثم   بيته وأهل   األكرم الرسول  بشخصية  تتمثل  والتي 
القيادة  هذه  كثرية،  روايات  امتدحتهم  والذين  بعدهم  من  حذَوهم  حَذوا  الذين 
يصعب  مما  ومها  واحلق  احلكمة  منطلق  من  ترصفاتا  يف  تنطلق  كانت  ملا  الرشيدة 
متييزمها عىل كثري من األتباع، لذا احتاج االلتحاق هبم واتباعهم إىل التحيل باإلضافة 
إىل اإليامن هبذه القيادة إىل عنرص البصرية، ومعناه هنا هو معرفة ثوابت الدين التي 
ينطلق منها هذا القائد كون ترصفاته نابعة منها، ولذا يكون االمتحان العسري الذي 
يمتحن فيه األتباع هو يف تصديق هذه القيادات أو عدم تصديقها، بسبب امتالك 
الوعي أو عدمه، مما ينتج عنه البقاء منقادين هلم أو ينحرفون عنهم يف أثناء الطريق، 

)1) بحار األنوار للعالمة املجليس: ج٩، ص٩7.
)2) الكايف للشيخ الكليني: ج1، ص53.

)3) حتف العقول البن شعبة احلراين: ص37.
)4) مستدرك الوسائل للمحدث النوري: ج17، ص307.
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أصحاب  من  البصرية  ذوي  اتباع  من  رائعة  بأمثلة  اإلسالمي  التاريخ  زخر  وقد 
اتبع  ممن    وفاطمة  وخدجية  املؤمنني  أمري  أمثال   ،بيته وأهل   النبي
النبي وكذلك باقي الصحابة الذين ثبتوا عىل تعاليمه ومل ينقلبوا عىل األعقاب 
بعد رحيله، ومن أمثلته أيضًا أصحاب أمري املؤمنني اخللص الذين ساروا 
 ،معه يف املدافعة عن حقه املهتضم إىل النهاية والزموا منهاجه بعد استشهاده
ومن بعده أصحاب األئمة من ذريته الذين امُتحنوا يف ظروف حالكة مرت هبا 
األمة اإلسالمية، وكان دور األئمة فيها تبيني الطريق الصحيح من غريه بعد 
 عدم وضوحه واشتباه احلق بالباطل، فكان من ثبت منهم عىل طريق أهل البيت
هم ذوو البصائر، من أمثال مالك األشرت وعدي بن حاتم الطائي و.... ، وكان عىل 
رأسهم من أصحاب اإلمام احلسني أبو الفضل العباس حيث ثبت إىل 
آخر حلظة يف حياته عىل نرصة بن بنت رسول اهلل وضحى بام يملك يف الدفاع 
 يف زيارته عن احلق الذي كان جيسده، وقد عرّب عن ذلك اإلمام الصادق
بقوله: أشهد أنك مل هتن ومل تنكل وأنك مضيت عىل بصرية من أمرك.....، وهكذا 

يف باقي األئمة جتد أمثلة مرّشفة من األصحاب واألتباع.
باعتبارها متّثل مظهرًا من مظاهر االجتامع اإلسالمي، حيث  وصالة اجلامعة 
يقف اجلميع خلف إمام يؤدي هبم الصالة، ضمن حالة من االنتظام واالنضباط، 
فإننا نستطيع أن نقرأ يف أحكام صالة اجلامعة، جتّليات القيم واملبادئ التي يضعها 
اإلسالم لالقتداء الصحيح، واإلتباع الواعي، عىل املستوى االجتامعي العام، حتى 

أطلق بعض الفقهاء املسلمني عىل إمامة اجلامعة مصطلح اإلمامة الصغرى.
)وهي  الصغرى  اإلمامة  أما  الفقهية:  واأللفاظ  املصطلحات  معجم  يف  جاء 
الرشع،  بّينها  برشوط  آخر،  بمصلٍّ  املصيل  صالة  ارتباط  فهي  الصالة(،  إمامة 
فاإلمام مل َيرِصْ إمامًا إال إذا ربط املقتدي صالَته بصالته، وهذا االرتباط هو حقيقة 

اإلمامة، وهو غاية االقتداء)1).

)1) معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية ملحمود عبد الرمحن: ج1، ص282.
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التعقيدات االجتماعية:
بتلك  إقامتها  تكون  فلن  الرشعية،  احلدود  عىل  اقترصت  لو  اجلامعة  إمامة 
الدرجة من الصعوبة التي نجدها يف املامرسة االجتامعية إلقامة هذه الشعرية، حيث 
نجد أن أغلب أوساط املجتمعات الشيعية تبالغ يف هذه املسألة، حيث مل تعد مسألَة 
فالبعض  الفقهاء،  يذكرها  التي  حتصيلها  وطرق  الرشعية  بحدودها  العدالة  حتّقق 
يتصورون الرشط أن يكون إمام اجلامعة من طلبة العلوم الدينية، وهو أمر قد حيّث 
العلامء عليه يف حدود مسألة إمام املسجد الراتب، عند تعيينه ليكون إمامًا دائاًم فيه، 
أكثر  دور  له  أنه سيكون  باب  من  وذلك  الدين،  علامء  من  يكون  أن  ينبغي  حيث 
باإلضافة  واالجتامعي،  الديني  التثقيف  دور  يامرس  كأن  اجلامعة،  إمامة  جمرد  من 
إىل وجود روايات تؤّكد أفضلية االئتامم باألكثر علاًم وورعًا، ولكن هذه الروايات 
ناظرة إىل مسألة الرتاتب واألفضلية يف إمامة اجلامعة، وليس إىل حتققها، فهي تتحقق 

وتصح بإمامة من ُعِرَف بعدالته.
ولكن يف غري هذا املوضع يشّجع العلامء عىل إقامة اجلامعة، باحلدود املمكنة، 
وليس رشطًا أن يكون اإلمام من العلامء، فإذا مل يكن يف املنطقة عامل ديني، فال ينبغي 
وليس  املؤمنني  من  الصالة وهناك مجع  وإذا حان وقت  الشعرية،  تتعطل هذه  أن 

فيهم عامل دين، فلامذا ال يقّدمون من يثقون به وتتوفر فيه رشوط إمام اجلامعة؟
طلبة  من  اجلامعة  إمام  يكون  أن  نظره  يف  يكفي  فال  أكثر،  يبالغ  قد  والبعض 
العلوم الدينية، بل ال بدَّ أن يكون جُمازًا من قبل املرجع، وهذا رشط غريب، حيث 
مل يرد حوله نص أو فتوى فقهية، فاملرجع ال ُيعنّي أئمة اجلامعة يف املساجد، أو يف 

أماكن العمل والتجّمعات العاّمة.
لنفس  مقلِّدًا  اجلامعة  إمام  يكون  أن  فيشرتطون  البعض،  عند  املبالغة  وتشتّد 
املرجع الذي يقلِّدونه، وربام يشرتطون أن يكون من نفس االنتامء والتوّجه الذي 
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ينتمون إليه.
انعكاساته  له  الرشع،  اشرتطه  ما  غري  يف  اجلامعة  إقامة  مسألة  يف  التشّدد  إن 

السلبية عىل جمتمعنا، ويمكن تصويرها يف ناحيتني:
١- التشتت والتمّزق االجتماعي:

 فعندما نبالغ يف مواصفات إمام اجلامعة إىل احلّد الذي يصل بنا إىل أالَّ نصيل 
إال خلف من يؤيدنا يف توجهاتنا الفكرية والعملية، فهذا سيخلق جّوًا تصبح فيه 
العصبيات  تتكرس  وهبذا  معينة،  وفئة  جلامعة  هو  مسجد  كل  مفروزة،  املساجد 
منه  ُيقصد  عبادي  جتّمع  من  اجلامعة  وتتحّول  والفئوية،  املرجعية  والتصنيفات 

الوحدة والتآلف إىل مصدر من مصادر تفتت املجتمع وتشتته.
٢- احنسار إقامة اجلماعة:

مع هذه الرشوط التي توضع لإلمام دون مستند رشعي، ستنحرص إقامة اجلامعة 
يف بعض املساجد، وهذه ظاهرة غري جّيدة، إذ من املفرتض أن ال يبقى مسجد بدون 
صالة مجاعة، بل ال يكون املسجد املكان الوحيد الذي تقام فيه اجلامعة، وإنام تستغل 
فيها  فتقام  واألرسية،  اجلامعية  والرحالت  واملدارس،  كالعمل  التجّمع،  أماكن 
اجلامعة، خصوصًا البيئات الرتبوية كاملدرسة، فمن املفرتض أن تكون مكانًا مالئاًم 
لتعويد الطالب عىل إقامة اجلامعة فيام بينهم، وأن يكون املعلمون قدوة لطالهبم يف 
االلتزام بذلك، حيث خيتار املعلمون أحدهم ليتقّدم ويؤّمهم، ومن املناسب أيضًا 
أن متارس هذه الشعرية املهمة يف نطاق األرسة فيتقدم األب ويقيم اجلامعة بأفراد 

أرسته.
ومما يساعد عىل انتشار هذه الثقافة واملامرسة ما يمكن أن يقوم به أئمة اجلامعة 
بأن يعنّي كل إمام نائبًا له فيام لو حصل له ظرف طارئ، أو أن يبادر املصلون عند 
املساجد من  بينهم، فام حيصل يف معظم  به من  يثقون  تقديم من  إىل  اإلمام  غياب 
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انفراط عقد اجلامعة عند غياب اإلمام، وأدائهم الصالة فرادى، فهو ظاهرة سلبية 
خاطئة، فهل خيلو اجلميع من شخص موثوق؟

املشهور  النجفي  جعفر  الشيخ  الكبري  العامل  موقف  هنا  نذكر  أن  ومناسب 
بكاشف الغطاء )املتوىف سنة 1227هـ( حيث أبطأ يومًا عن الذهاب إىل املسجد 
يوبِّخهم  جعل  املسجد  دخل  فلام  فرادى،  يصلون  الناس  فجعل  الظهر،  لصالة 
فقال:  ُيصيل،  األخيار  التجار  أحد  رأى  ثم  ُتصلِّون خلفه؟  فيكم من  أما  ويقول: 
دعونا نأتم هبذا العبد الصالح فائتم به هو واجلامعة، فخجل التاجر خجاًل شديدًا، 
وال يمكنه قطع الصالة، وملا فرغ من الصالة تأخر خجاًل، فقال له الشيخ: ال بد أن 
تؤمنا يف صالة العرص أيضًا، فامتنع، فأرّص عليه، فقال التاجر: هذا ال يمكن، قال 
الشيخ: إذًا فافتد نفسك بامل تدفعه للفقراء، فدفع مائتي شامي أو أزيد وفّرقها عىل 

الفقراء، وأعفاه من اإلمامة لصالة العرص)1).

)1) أعيان الشيعة للسيد حمسن األمني: ج4، ص101.
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أحكام وآداب المأمومين في أنفسهم:
إن ما خيتص باملأمومني من أحكام تتم بالدرجة األساس بزيادة الكم املعريف 
الذي يبنيه الفرد يف جانب العقائد، والنظرة الصحيحة جتاه املسجد ومكانته الكبرية 
اهلل  بيت  يعترب  فاملسجد  عليه،  يركز  أن  مما جيب  األمر  اإلسالم، وهذا  اهلل يف  عند 

املعنوي، ويرتتب عىل هذا االعتبار أمران:
عن  احلديث  ففي  العبادة،  تأدية  إرادة  عند  وخاصة  إليه:  الذهاب  حب   -1

رسول اهلل: )من تطهر يف بيته، ثم مشى إىل بيت من بيوت اهلل ليقيض فريضة 
من فرائض اهلل كانت خطواته إحداها حتط خطيئة، واألخرى ترفع درجة()1)، وعن 
أب عبد اهلل الصادق أنه قال: )مكتوب يف التوراة: إن بيويت يف األرض املساجد 
فطوبى لعبد تطهر يف بيته ثم زارين يف بيتي أال أن عىل املزور كرامة الزائر()2)، وعنه 
إىل  مشى  )ومن   :اهلل رسول  قال  قال:  ـ  املناهي  حديث  يف  ـ   آبائه عن 
من  له  ويرفع  حسنة،  ألف  سبعون  خطوة  بكل  له  كان  اجلامعة  فيه  يطلب  مسجد 
الدرجات مثل ذلك، فإن مات وهو عىل ذلك وكَّل اهلل به سبعني ألف ملك يعودونه 
يف قربه ويبرشونه ويؤنسونه يف وحدته، ويستغفرون له حتى يبعث()3)، بل التنفري 
عن الصالة يف غريه، خاصة جلار املسجد، ففي احلديث عن النبي: )ال صالة 
جلار املسجد إال يف مسجده()4)، وعن أمري املؤمنني: )اجللسة يف اجلامع خري يل 
من اجللسة يف اجلنة، ألن اجلنة فيها رىض نفيس، واجلامع فيه رىض ريب()5)، وكل 
إرادة الصالة حتى لو كانت مستحبة،  الطائفتني حتث عىل زيارة املسجد عند  من 

)1) كنز العامل للمتقي اهلندي: ج7، ص2٩7.
)2) ثواب األعامل للشيخ الصدوق: ص27.

)3) وسائل الشيعة للحر العاميل: ج8 ص287.
)4) املصدر السابق: ج5، ص1٩5.
)5) املصدر السابق: ج5، ص200.
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ليعرب الفرد املسلم بذلك عن شدة ارتباطه بخالقه، وحبه وحب زيارته له يف بيته، 
فقد روي عن اإلمام حممد الباقر أّنه قال: )قال رسول اهلل جلربئيل يا 
؟ قال: املساجد، وأحبُّ أهلها إىل اهلل أّوهلم  جربئيل أّي  البقاِع أحبُّ إىل اهلل عزَّ وجلَّ
دخوالً وآِخَرهم خروجًا منها()1)، وهو تعبري كنائي عن شدة رغبة العبد للحضور 
الروحانية،  فيه وإجابة دعوة اهلل ورغبته يف االستزادة من أجوائه  وتلهفه للصالة 
أوائل  املسارعة للحضور إىل املسجد فيكون من  واملظهر األسايس هلذا احلب هو 
الواصلني إليه، وعدم اخلروج منه مبكرا ليشري إىل شدة تعلقه به ورغبته يف ذكر اهلل 
لنفسه  اإلنسان  مغالطة  بعيدا عن  تعاىل  اهلل  مقياس حلب  أوضح  ومناجاته، وهذا 

وحماولته إقناعها باحلب من دون ذلك.
الزيارة،  مراسم  أداء  عند  خمتلفة  نواح  من  الشخص:  مبظهر  االهتمام   -2

وذلك بلحاظ أمهية املزور وهو اهلل تعاىل، وهذا االهتامم يكون من حيث تنظيف 
وعدم  الصوت  وخفض  والسكينة  واهلدوء  والتزين  والتعطر  والثياب  البدن 
التكلم بأمور الدنيا وعدم اصطحاب األطفال الذين يتوقع منهم إثارة الضوضاء 
يف املسجد أو تعريض املسجد للنجاسة... إىل غري ذلك مما هو مذكور يف الكتب 
الفقهية، ونعرض هنا مجلة من الروايات التي تشري إىل ذلك مبوبة حسب عناوينها:
)إذا دخلت املسجد  عن أب جعفر قال:  املسجد على طهارة:  - دخول 

وأنت ُتريد أن جتلس فال تدخله إال طاهرًا، وإذا دخلته فاستقبل القبلة، ثم ادع اهلل 
.(2()َوَسْله، وسّم حني تدخله، وامحد اهلل، وصّل عىل النبي

يعرف  )كان  قال:  أنه   الرضا اإلمام  عن  روي  التعطر:  استحباب   -

موضع جعفر  يف املسجد بطيب رحيه وموضع سجوده()3)، وروي عن اإلمام 

)1) الكايف للشيخ الكليني: ج3، ص48٩.
)2) وسائل الشيعة للحر العاميل: ج5، ص245.

)3) مكارم األخالق للشيخ الطربيس: ص42-41.
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)ركعتان يصلّيهام متعطٌر أفضل من سبعني ركعة يصليهام  الصادق  أنه قال: 
غري متعطر()1).

- النهي عن دخول املساجد ملن أكل الثوم أو غريه مما له رائحة كريهة:  

فعن اإلمام الصادق أنه ُسئَل عن أكل البصل؟ فقال: )... إذا أكلت ذلك فال 
ترج إىل املسجد()2)، وقد ورد مثل ذلك عن العامة أيضا، فقد روي عن رسول 
َجَرة )يعني الثوم( فال يقرَبنَّ مسجدنا()3)،  اهلل أنه قال: )َمْن َأَكَل من هذِه الشَّ
وروي عنه أنه قال: )َمن َأَكَل ُثومًا أو بصاًل فلَيْعَتِزلنا أو فليعتزل َمْسجَدنا()4)،
- كراهة تلويث املسجد بالبصاق والنخامة: قال رسول اهلل: )إن املسجد 

لينزوي من النخامة كام تنزوي اجللدة من النار، إذا انقبضت واجتمعت()5)، وعن 
اإلمام الصادق، عن أبيه أن عليًا قال: )البزاق يف املسجد خطيئة وكفارته 
دفنه()6)،  وعنه، عن أبيه قال: قال رسول اهلل: )من رد ريقه تعظياًم لق 
بدنه، وعويف من بلوى يف جسده()7)، وعنه، عن  املسجد جعل اهلل ريقه صحة يف 
أبيه قال: )من رد ريقه تعظياًم لق املسجد جعل اهلل ذلك قوة يف بدنه، وكتب 

له هبا حسنة، وحط عنه هبا سيئة، وقال: ال متر بداء يف جوفه إال أبرأته()8).
- كراهة رفع األصوات: سأل أبو ذر رسول اهلل قائاًل له: )بأب أنت 

وأمي يا رسول اهلل كيف تعمر مساجد اهلل؟ قال: ال ترفع فيها األصوات وال خياض 
فيها بالباطل، وال يشرتى فيها وال يباع واترك اللغو ما دمت فيها، فإن مل تفعل فال 

)1) ثواب األعامل للشيخ الصدوق: ص40.
)2) مكارم األخالق للشيخ الطربيس: ص182.   

)3) رياض الصاحلني للنووي: ص500.
)4) املصدر السابق.

)5) وسائل الشيعة للحر العاميل: ج5، ص224.
)6) املصدر السابق: ج5، ص222.

)7) املصدر السابق.

)8) املصدر السابق.
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تلومن يوم القيامة إال نفسك))1).
عذر،  بغري  املسجد  يف  نام  )من   :النبي عن  املسجد:  يف  النوم  كراهة   -

ابتاله اهلل بداء ال زوال له()2).
- كراهة البيع والشراء يف املسجد ودخول املجانني والصبيان: قال أبو عبد 

والضالة  والصبيان  واملجانني  والبيع  الرشاء  )جنبوا مساجدكم   :الصادق اهلل 
واالحكام والدود ورفع الصوت()3).

 :قال: قال رسول اهلل  عن عيل بن احلسني  الشعر:  إنشاد  - كراهة 

)َمن سمعتموه  ينشد  شعرًا يف املساجد فقولوا: فّض اهلل فاك، إنام نصبت املساجد 
للقرآن()4).

 :قال قال:  كتابه  فراس يف  أب  بن  ورام  الدنيا:  بأمور  الكالم  كراهة   -

)يأيت يف آخر الزمان قوم يأتون املساجد فيقعدون حلقًا ذكرهم الدنيا وحب الدنيا، 
ال جتالسوهم فليس هلل فيهم حاجة()5).

- كراهة اخلروج من املسجد ملن مسع النداء: عن اإلمام الصادق، عن أبيه، 

عن آبائه قال: قال النبي: )من سمع النداء يف املسجد فخرج من غري علة 
فهو منافق إال أن يريد الرجوع إليه()6).

)1) بحار األنوار للعالمة املجليس: ج74، ص85.
)2) مستدرك الوسائل للمحدث النوري: ج3، ص373.

)3) اخلصال للشيخ الصدوق: ص411.
)4) وسائل الشيعة للحر العاميل: ج5، ص213.

)5) املصدر السابق: ج5، ص214.

)6) املصدر السابق: ج5، ص242.
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أحكام وآداب المأمومين أثناء الصالة:
وهذه األحكام كثرية منها:

أواًل:  رص الصفوف: 

من قوانني صالة اجلامعة تنظيم الصفوف وهو أمر جيب أن يراعى يف صفوف 
اجلامعة، فهذه سنة رسول اهلل وسريته حيث كان هيتم اهتاممًا بالغًا هبذا األمر، 
ويتوىل بنفسه تنظيم صفوف اجلامعة)1) وكان أمري املؤمنني يقول: )سّدوا ُفَرج 
الصفوف ومن استطاع أن يتم الصف األّول، والذي يليه فليفعل، فإن ذلكم َأحبُّ إىل 
نبيكم، وأمتُّوا الصفوف، فإن اهلل ومالئكته يصّلون عىل الذين يتمون الصفوف()2).

تامة  تكون  أن  للصفوف  )ينبغي  قال:  أنه   جعفر أب  عن  زرارة  وروى 
متواصلة بعضها إىل بعض، وال يكون بني الصفني ما ال يتخطى)3( يكون قدر ذلك 

مسقط جسد إنسان إذا سجد()4).  
املصلني  بني  تكون  مّتصلة، وال  الصفوف  تكون  أن  والبد عىل كل حال من 

فواصل.  
إن االهتامم برصِّ الصفوف يف الصالة تربية إسالمية مهمة وهلا جذور تربوية 
يف  يقاتل  َمن  العزيز  كتابه  يف  تعاىل  اهلل  مدح  فقد  اإلسالمي،  الترشيع  عمق  يف 
سبيله صفًا كأهنم بنيان مرصوص، وبنّيَ حبَّه هلم، قال تعاىل: إِنَّ اهلل حُيِبُّ الَِّذيَن 
ُْم ُبنَياٌن َمْرُصوٌص)5)، والصالة أيضًا ساحة للحرب،  ُيَقاتُِلوَن يِف َسبِيلِِه َصّفًا َكَأهنَّ
النبي عنه،  ولكن مع األهواء والشيطان، فهي ساحة اجلهاد األكرب، كام عرب 

)1) بحار األنوار للعالمة املجليس: ج88، ص20. 
)2) املصدر السابق: ج85، ص18.

)3) أي مسافة ال يقطع بخطوة بل يكون أكثر منها. أي فاصلة ال تقطع بخطوة وتكون أكثر منها تباعدا .
)4) من ال حيرضه الفقيه للشيخ الصدوق: ج1، ص386.

)5) سورة الصف: آية 4.
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فَرصُّ الصفوف صفة ممدوحة يف املجتمع حث الشارع عىل إجيادها فيه، فاملجتمع 
فيام  الرتاص  عىل  دهم  يعوَّ أن  من  له  البد  أفراده  بحصانة  هيتم  الذي  اإلسالمي 
يف  ع  املرشَّ االستحباب  هذا  وما  به،  املحدقة  األخطار  ملواجهة  والتكاتف  بينهم 
صالة اجلامعة إال تعويٌد يوميٌّ عىل هذا األمر، وهو ال حيصل إال بنزع األحقاد من 
نفوس أفراده وزرع املحبة واألخوة فيام بينهم، لتكون الصفوف مبنية بناًء حمكاًم من 
ْم  َسُبُهْم مَجِيعًا َوُقُلوهُبُ اخلارج والداخل، وال يكونوا كام عرّب سبحانه يف كتابه: حَتْ
َشتَّى)1)، فرصُّ الصفوف حالة ُتعرب عن قوة ومتاسك املجتمع وهي جانب وقائي 
يعطي للمجتمع من القوة واملنََعة ما يؤيس األعداء من الطمع فيهم، ولنا يف معرفة 
أمهية ذلك مالحظة أن أهم خطط أعداء اإلسالم من اليهود والكفار يف إضعاف 
ق َتُسد( الذي كان وما يزال الربنامج  املجتمعات اإلسالمية واحتالهلا كان شعار )فرِّ

األكثر فعالية وفتكًا يف إضعاف املسلمني وتكالب األعداء عليهم.
احتياجًا  وأكثر  أشد  أخرى  حرب  فهناك  آخر  جانب  ومن  جانب،  من  هذا 
الشيطان  مع  احلرب  وهي  فيها  العدو  ملواجهة  املجتمع  أفراد  بني  فيام  للرتاص 
أكرب  تراصٍّ  إىل  حتتاج  فهي  الفكرية،  واالنحرافات  األخالقية  واملفاسد  واألهواء 
ليس جسديًا فحسب، بل روحيًا وفكريًا وعاطفيًا، فتحتاج إىل التثقيف الصحيح 
املنكر،  عن  والنهي  باملعروف  األمر  وتفعيل  والفكرية  العقائدية  الشبهات  ودفع 

لضامن بقاء الوحدة بني أفراد املجتمع وعدم تشتتهم يمينًا وشامالً.  
ثانيًا: أفضلية الصف األول: 

ينبغي أن نؤّكد يف هذا اخلصوص عىل أن الوقوف يف الصفوف األوىل يتضمن 
ثوابًا وأجرًا وميزة أكرب، حتى أن رسول اهلل قال: )لو يعلم الناس ما يف الصف 
)إن َمن َكربَّ يف الصالة،  األول، مل يصل إليه أحد إال بالسهام()2)، وعنه قال: 

)1) سورة احلرش: آية 14.
)2) دعائم اإلسالم للقايض النعامن: ج1، ص155.
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حيبُّه اهلل ويقول: عبدي، وأنا األكرب، وفضل الصف األول عىل الثاين، كفضيل عىل 
األول  الصف  يف  الصالة  )إن   :جعفر بن  موسى  احلسن  أبو  وقال  أمتي()1)، 
)أفضل  قال:   الباقر جعفر  أب  وعن  وجل()2)،  عز  اهلل  سبيل  يف  كاجلهاد 

الصفوف أوهلا، وأفضل أوهلا ما دنا من اإلمام()3). 
أصاًل  سبب  لغري  أو  جمهولة  ألسباب  ـ  لألسف  ـ  يتحاشون  املصلني  لكن 
األخرية،  أو  الوسطى  الصفوف  يف  الوقوف  مفّضلني  األّول،  الصف  يف  احلضور 
وهذا األمر خطأ البّد من معاجلته وتصحيحه والتأكيد عىل أن ترك الصّف األول 

من اجلامعة ليس أمرًا فطريًا. 
أفضلية التقدم عىل الرتاجع: فاإلسالم دين التقدم واالنفتاح وعدم االنطواء 
عىل الذات أو اإلحساس بالعزلة والتقوقع، فهو يرب النفوس عىل حتمل املسؤولية 
وأن يكونوا قياديني يف املجتمع، فتعّود الكون يف املواقع املتقدمة يبني شخصية الفرد 
يتحملون  الصف األول  أفراد  أن  إذا عرفنا  والقيادة، ال سيام  املسؤولية  عىل حب 

مسؤولية صحة صالة املأمومني يف سائر الصفوف التي خلفهم.
ثالثًا: أفضلية اجلانب األمين من إمام اجلماعة: 

من  األيمن  اجلانب  يف  الوقوف  هلم  استحب  ضئياًل،  املصلني  عدد  كان  فإذا 
اإلمام، فعن أمري املؤمنني أنه قال: )أفضل الصفوف أوهلا، وهو صف املالئكة، 
وأفضل املقدم ميامن اإلمام()4)، وروي عن أب عبد اهلل الصادق أنه قال: )من 
 :الرضا اإلمام  وعن  اجلنة()5)،  دخل  يومًا،  أربعني  اإلمام،  يمني  عن  صىل 

)1) مستدرك الوسائل للمحدث النوري: ج6، ص461.
)2) وسائل الشيعة للحر العاميل: ج8، ص307.

)3) املصدر السابق: ج5، ص486.
)4) بحار األنوار للعالمة املجليس: ج85، ص18.

)5) مستدرك الوسائل للمحدث النوري: ج6، ص461.
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)أفضل الصفوف أوهلا، وأفضل أوهلا ما قرب من اإلمام()1). 
إن التيامن شعار اإلسالم وسمته البارزة، وكلام كانت املنظومة الفكرية التي 
يتبناها نظام معني سواء كان هذا النظام قد أتى به حزب دنيوي أو مؤسسة ربحية 
أو  اجلهة  هلذه  الفكرية  املنظومة  هذه  أقول:  ساموي  دين  أو  مدنية  دولة  أو  جتارية 
تلك كلام كانت تستعمل الرمزية بشكل متسق ومطرد وتوظف هذه الرمزية لرتبية 
املجتمع عىل امُلثل واألخالق كلام كان هذا األمر مؤرشًا للنضج الفكري الذي ينبع 

منه هذا النظام.
رب  إعداد  من  وهو  ال  كيف  وأعمقها،  الفكرية  النُُظم  أنضج  من  واإلسالم 
العاملني عىل يد أرشف املرسلني ثم هو يف نفسه قد ُاعد ليكون دستورًا للبرشية 

عىل امتداد عمرها يف هذه احلياة.
ونراه بعد ذلك زاخرًا يف كل تفاصيله باملؤرشات عىل التكامل والرتبية ومن 
بيته  وأهل   الكريم نبيه  لسان  عىل  الشارع  وّظفه  الذي  اليمني  شعار  ذلك 
احلث عىل  فرتى  للمجتمع،  املتكثرة  وإرشاداتم  العملية  امليامني يف سريتم 
استعامل اليمني يف كثري من تفاصيل احلياة ْبِدأ من دخول املساجد بالرجل اليمنى 
وإىل األكل باليد اليمني، والنوم عىل اجلانب األيمن إىل غري ذلك من تطبيقات هلذه 

الفكرة الواحدة، ومنها هذا األمر الذي ُأكد عليه يف صالة اجلامعة. 
رابعًا: تقديم األفضل دينًا، ووجاهة اجتماعية يف الصف األول: 

أولوا  منكم  اإلمام  يلون  الذين  )ليكن  قال:  أنه   الباقر جعفر  أب  فعن 
األحالم منكم والنهى، فإن نيس اإلمام أو تعايا قوموه...( احلديث )2).

وهذا األدب يعّود املجتمع عىل احرتام األخالق واآلداب وامُلثل اإلسالمية، 
فتقديم ذي الدين والفضل تقديم لنفس الدين والفضل وامُلثل األخالقية وهذا هو 

)1) فقه الرضا  البن بابويه القمي: ص143.
)2) وسائل الشيعة للحر العاميل: ج5، ص386.
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جمال  يف  وهذا  األخالق،  مكارم  ليتمم  جاء  إنام  اإلسالم  فرسول  اإلسالم،  شعار 
التطبيق حيتاج إىل تربية فعلية للمجتمع للتعود عىل متييز الصالح من غريه ثم تقديم 

الصالح عىل غري الصالح.
إن هذا التعويد له آثار اجتامعية مهمة، فسوف يامرس هذا املجتمع نفس اليشء 
يف كل جماالت احلياة ويف كل مؤسسات املجتمع املختلفة، وإذا ما تم ذلك فسوف 
يقود املجتمَع رجالُه الصاحلون فتعمر البالد بالصالح وتبنى املؤسسات عىل ُأسس 
صاحلة لتثمر برامج وأعامالً تعمق اخللق بام يرجع إىل املجتمع باخلري والسعادة يف 

الدارين.
خامسًا: إذا كان املأموم امرأة فتتأخر عنه، وإذا كان رجل وامرأة وقف الرجل 

خلف اإلمام واملرأة خلفه، وإن كانوا أكثر اصطفوا خلفه وتقدم الرجال على 

النساء:

فعن الفضيل بن يسار قال: قلت ألب عبد اهلل: )أصيل املكتوبة بأم عيل؟ 
بن  القاسم  يمينك يكون سجودها بحذاء قدميك()1)، وعن  نعم تكون عن  قال: 
يقوم  قال:  النساء،  معهام  الواحد  الرجل  مع  الرجل يصيل  قال: سألته عن  الوليد 
الصادق، عن  اإلمام  النساء خلفهام))2)، وعن  ويتخلفن  الرجل  إىل جنب  الرجل 
الرجل  يكون  وال  صف،  الرجل  خلف  )املرأة  يقول:  كان  أنه   عيل عن  أبيه، 
يمينه()3)، وعن محاد  الرجل عن  إىل جنب  الرجل  يكون  إنام  الرجل صفًا،  خلف 
بن عيسى قال: سمعت أبا عبد اهلل يقول: قال أيب: قال عيل: كن النساء 
يصلني مع النبيوكن يؤمرن أن ال يرفعن رؤسهن قبل الرجال لضيق األزر))4).

)1) وسائل الشيعة للحر العاميل: ج8، ص332.
)2) املصدر السابق.
)3) املصدر السابق.

)4) املصدر السابق: ج8، ص343.
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إن من أروع ما جاء به اإلسالمـ  وكل ما جاء به رائعـ  هو نظره إىل املرأة، ومكانة 
املرأة بحسب الفكر اإلسالمي، خاصة إذا نظرنا إىل الزمان واملكان الذي ظهر فيه 
اإلسالم، فقد كانت املرأة ـ وال تزال ـ يف املجتمع اآلخر سلعة تباع وتشرتى لّلهو 
السبب، فجاء اإلسالم وأعطى  لنفس  بعدها عن أخرى  ترمى ويبحث  ثم  ساعة 
للمرأة أمهية بالغة إذ هي األم املربية للجيل اجلديد واألخت والبنت والزوجة، وما 
أدراك ما الزوجة فهي رشيكة الزوج يف مواجهة احلياة وَسَكنه وسرته الذي يتسرت 

به ويشبع جوارحه ويرتوي من فيض حناهنا. 
فقد أعطى اإلسالم للمرأة حّقها الذي يناسب خلقتها من دون أن يتاجر هبا 
باسم املساواة تارة وباسم احلرية والتحرر أخرى، ومن دون أن يكبلها ويستعبدها 

ثالثة، فهو مثال االتزان والعدل يف الترشيع الذي يعطي كل ذي حق حقه.
فقد وازن اإلسالم بشكل رائع بني أمرين ُيرى ـ للوهلة األوىل ـ صعوبة اجلمع 
والعمل  جانب،  من  واحلشمة  العفة  ومها  اإلسالم،  أعداء  لذلك  يرّوج  كام  بينهام 

واالنخراط يف املجتمع من جانب أخر.
هو  أيضا  اجلامعة  صالة  يف  املتجسدة  الفريدة  االزدواجية  هذه  مظاهر  ومن 
التحاق كل من املرأة والرجل إىل صالة اجلامعة وعدم منع املرأة من احلضور إليها، 
ولكن بشكل مل يغفل فيه جانب العفة واالحتشام الذي هو من أهم ركائز املجتمع 
االسالمي. فقد رّتب الشارع وقوف املصلني بشكل يمنع من تقدم املرأة عىل الرجل 
ش عليه ومتنعه من العروج  أو حماذاتا له بحيث تثري حركُتها الصالتية غرائَزه فتشوِّ

إىل خالقه يف الصالة.
وهنا يربز إشكال من هذا الطرح، وهو أن تقديم الرجل وتأخري املرأة هل فيه 

إحياءات تعني تأخر املرأة عن الرجل يف احلياة وتقديم الرجل عليها فيها؟.
وهذا إشكال يثريه َمن ينظر إىل اإلسالم من زاوية واحدة من دون االطالع 
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عىل مجيع ترشيعات اإلسالم، أو من يكيد لإلسالم وحياول تشويه صورته.
النظر  رضورة  من  تقدم  ما  بعد  ـ  األذهان  عن  بعيدًا  ليس  جوابه  ولكن 
ـ واملرأة  الرجل  من  كل  ِخلقة  االعتبار  بنظر  آخذين  متكامل  بكلٍّ  اإلسالم   إىل 
فاإلسالم دين الَحَظ يف منظومته الترشيعية أن تكون منسجمة مع ِخلقة اإلنسان 
وفطرته، فاملرأة أراد اهلل هلا أن تكون حاضنة ومربية للنيَشء اجلديد فأودع فيها ما 
ويبني  يعمل  أن  للرجل  وأراد  نفسية،  ناحية  ومن  جسدية  ناحية  من  ذلك  حيقق 
احلضارة ويكسب الرزق، فخلق فيه ما يناسب ذلك، وما ُدعاة احلرية واملساواة بني 
املرأة والرجل إال أحد شخصني، فإما غافل عن مقتىض التكوين والفطرة اإلنسانية 
وما تستوجبه من التوافق بينها وبني الوظائف التي تناط هبا، وإما متغافل عن ذلك 
التي هي  الرذيلة  إىل  املجتمع  أو جير  أبنائه،  يشّوه اإلسالم ويشّبه عىل  أن  وحياول 

اهلدف األساس من هذه الشعارات الشيطانية اجلوفاء.
فتقُدم الرجل يف الصالة إشارة رمزية إىل تقدم رمز العمل، وتأخر املرأة فيها ـ 
أي: يف الصالة ـ إشارة رائعة إىل مطلوبية أن تكون املرأة خلف الرجل تسنده ومتده 
بالدعم العاطفي واملعنوي وترب له أبناءه يف البيت، وليس حملها الشارع وأماكن 
الظهور والسفور، هذا من جهة ومن جهة أخرى، فألن املرأة قد ُخلقت ـ حلكمة 
جسدها  تفاصيل  بكل  للشهوة  مثرية  فهي  ـ  الروايات  يف  كام  ـ  وكلها عورة  ـ   ما 
عىل  والعمل  العقل  تقديم  يعني  الرجل  وتقديم  فتأخريها  وسكناتا،  وحركاتا 
العاطفة والشهوة، وليس يعني ذلك أن العقل أفضل من العاطفة أو انعدام العقل 
يف املرأة وانعدام العاطفة يف الرجل، بل هو يعني: أن ما يناسب احلالة االجتامعية 
والشهوة، وكذلك  العاطفة  تقديم  العقل واحلكمة ال  تقديم مقتىض  احلياة هو  يف 
فإن كاًل من العقل والعاطفة ُجِعل بشكل أكرب وآكد يف املخلوق الذي حيتاجه أكثر، 
فاملرأة ملا ُخِلقت لرتبية النيَشء اجلديد كان مقتىض ذلك حتّليها بعاطفة كبرية متكنها 
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من إعداد األطفال وتربيتهم وحتمل عناء ذلك، والرجل مّلا كان ينصّب عليه عبء 
صنع احلياة والرزق والكسب وقيادة األمة، فكان ما يناسب ذلك أن تركز فيه جنبة 
العقالنية بشكل أكرب من العاطفة، وهذا معنى كبري فيه من الكالم والتفصيل ما ال 
يسعه هذا املخترص، وينفتح منه أبواب كثرية وتساؤالت خمتلفة لسنا بصدد اإلجابة 

عنها. 
يف  موضعًا  وجد  إذا  وحده  صف  يف  الوقوف  للمأموم  يكره  سادسًا: 

الصفوف:

رسول  قال   :املؤمنني أمري  قال  قال:  أبيه  عن  جعفر  عن  السكوين،  فعن 
اهلل: ال تكونن يف العثكل، قلت: وما العثكل؟ قال: أن تصيل خلف الصفوف 
عاند  هو  فإن  أجزأه،  اإلمام  حذاء  قام  الصف  يف  الدخول  يمكن  مل  فإن  وحدك، 

الصف فسدت عليه صالته))1).
اندماج  عىل  خمتلفة  موارد  يف  وردت  كثرية  روايات  يف  حث  اإلسالم  إن 
أفراده يف املجتمع ونّبه عىل خطورة االنفراد يف الرأي أو الترصف أو االنعزال يف 
بالرأي يؤدي بصاحبه إىل اخلطأ يف  فالتفرد  ملا هلذا األمر من خماطر كبرية،  احلياة، 
التفكري، ثم الوقوع يف اخلطأ العميل املعرّب عنه يف َألِسنة الروايات باهلالك، فعن أمري 
ا()2)،  َجاَل َشاَرَكَها يِف ُعُقوهِلَ الرِّ بَِرْأيِه َهَلَك، وَمْن َشاَوَر  اْسَتَبدَّ  )َمِن   :املؤمنني
املسلمني يف بعض  يستشري  أن  موارد  العظيم يف  نبيه  الكريم  القرآن  أمر  وقد 
أمورهم، منها قوله تعاىل: َوَشاِوْرُهْم يِف األَْمِر)3) لُيعلَِّمهم هذه السنة من جهة، 

وليتعرف عىل مطاوي نفوسهم من جهة أخرى.
ومن اجلانب العميل فاالنعزال وترك املجتمع فيه خماطر نفسية وسلوكية كثرية 

)1) وسائل الشيعة للحر العاميل: ج8، ص407.
)2) هنج البالغة حتقيق صالح: ص500.

)3) سورة آل عمران: آية 15٩.
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الناس  فطر  التي  اهلل  فطرة  خالف  هو  السلوك  هذا  أن  إىل  باإلضافة  الفرد،  عىل 
أيضًا خالف سنن اهلل يف األرض من احلاجة  عليها من االجتامع والتعاون، وهو 
اللهم ال حتوجني إىل أحد من  العيش إىل اآلخرين، فعن عيل قال: قلت:  يف 
خلقك، فقال رسول اهلل: يا عيل ال تقولن هكذا، ما من أحد إال وهو حمتاج إىل 
الناس، قال: فقلت: كيف أقول يا رسول اهلل؟ قال: قل: اللهم ال حتوجني إىل رشار 
 خلقك، قلت: يا رسول اهلل ومن رشار خلقه؟ قال: الذين إذا َأعَطوا َمنُّوا، وإذا َمنُّوا 

عابوا ()1). 
ل من هجوم الشبهات واألفكار املنحرفة عىل  ثم إن االنفراد واالنعزال يسهِّ
الشخص، مما يؤدي به إىل اخلروج عن اجلادة الصحيحة، ففي احلديث عن رسول 
اهلل: )عليكم باجلامعة، فإنام يأكل الذئب القاصية()2)، كام وإن الشخص الذي 
ال خيالط بني جنسه يف املجتمع وينعزل عنهم، ال يعرف حاله من قبل اآلخرين، 
أو غري ذلك،  أو خلقه  دينه  بأي تمة متس  اتامه  السوء  به  املريدين  فيسهل  عىل 
وجيد من يصّدقه فيها، وذلك ألنه مل خيالط الناس فيعرفوا صفاته وأخالقه ودينه 
الشائعات  لدخول  الباب  ينفتح  وبذلك  الشخص،  هذا  تكذيب  هلم  يتسنى  حتى 

املغرضة يف املجتمع.
توفرها يف  الواجب  الشروط  لسائر  إحرازهن  للنساء عند  سابعًا: ميكن 

إمام اجلماعة أن يؤمَّن غريهن من النساء، وجيب عليهن ـ سواء كّن يف مقام 

أن بني  إذ  بالنساء،  اخلاص  بالوجه  األمور  مراعاة مجيع  ـ  املأموم  أو  اإلمام 

الرجل واملرأة اختالفًا يف األحكام واآلداب لوحظ ابتداًء من الوضوء وانتهاًء 

وسائر  اجلماعة،  صالة  يف  وقوفهن  وكيفية  والسجود  الركوع  أداء  بكيفية 

اآلداب واألحكام.

)1) تنبيه اخلواطر للشيخ ورام: ص3٩، مستدرك الوسائل للمحدث النوري: ج5، ص263.
)2) كنز العامل للمتقي اهلندي: ج7، ص581.
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وإشباع  السابق  املوضوع  عن  للحديث  تكملة  املوضوع  هذا  عن  واحلديث 
أن  للشك عىل  فيه  بام ال جمال  يؤكد  الترشيع  فهذا  باقي اجلهات،  الفكرة من  هلذه 
اإلسالم مل يرد من ترشيع احلجاب للمرأة وكراهة الظهور االجتامعي مع الرجال 
بشكل غري مربر أن يعزل املرأة عن احلياة وهيمش دورها، بل أراد هلا أن يصوهنا 
عن املغريات وهييأ هلا عنارص النجاح يف املهمة التي أنيطت هبا وهي تربية األبناء 
وتأهيل األرسة، والدليل عىل ذلك أنه يف مورد األمن من موجبات هذه املخاطر قد 
أتاح هلا كل ما يامرسه الرجال فيام بينهم من أعامل، فهي إذا كانت مع باقي النساء 
فلها أن متارس كل حيثيات صالة اجلامعة حذو القذة بالقذة، فكام أن الرجال من 
حقهم إقامة الصالة بإمامة واحد منهم فكذلك املرأة يمكنها أن َتؤم باقي النساء من 
بني جلدتا، مادام املحذور غري موجود، وبعد ذلك جعل الشارع األقدس صالة 
املرأة خمتلفة يف بعض تفاصيلها عن صالة الرجل بام يؤرش إىل عوامل االختالف 
التكوينية أو األخالقية والرشعية بينهام، وَلعمري فإن هذا بحد نفسه عني العدل 
الترشيع  بكامل  تفاصيلها  بدقة  اخِللقة  روعة  مالءمة  مقتىض  هو  بل  واإلنصاف، 
املناسب لذلك، ولألسف فإن من يريد املساواة بني اجلنسني، فهو حياول إغامض 
التمّيز يف كل منهام، بل هو أكثر من ذلك  عينه عن اخلصوصيات، وإلغاء عوامل 

فحني يريد أن تكون املرأة مثل الرجل فهو حياول:
اإلشارة من طرف خفي إىل أن صفات الرجل كامل وصفات املرأة نقص، وإال 

فام الداعي لرتجيح صفات الرجل عىل صفات املرأة يف التغليب؟
إلغاء وتميش املرأة عن طريق قتل عنارص متيزها التي هبا تكون امرأة، وبذلك 
ولذا  نفسيتها وأحاسيسها،  االنسالخ عىل  وتأثري هذا  واقعها  منسلخة عن  تعيش 
نجد املرأة يف الدول التي تسيطر عليها فكرة املساواة الشيطانية تعيش حياة ملؤها 

الضغوط النفسية التي تنهك قواها وحتملها فوق طاقتها.
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للمرأة  احلقيقيون  القتلة  حلقيقة  يف  هم  املساواة  دعاة  أن  نعرف  وبذلك 
وعدم  املجتمع  يف  بتهميشها  النهاية  يف  يرغب  ومن  هلا،  احلقيقيون  واملهمشون 
إعطائها دورها احلقيقي الذي ُخلقت من أجله، وبذلك صحَّ أن نصفهم بأهنم دعاة 
اجلاهلية احلديثة التي تظلم املرأة وتكبل حريتها وحتملها أعباء نفسية فوق قدرتا.

والتي  عليها،  التعرف  الصعب  من  ليس  التي  احلقيقة  الدوافع  عن  ناهيك 
احلياة وجيدها  مرافق  الرجل يف كل  هبا  يلهو  املرأة سلعة رخيصة  بجعل  تتلخص 
حيث يريد من دون عناء، فيتسىل هبا وقتام شاء ويرتكها عندما يريد، وهذا لألسف 

هو واقع احلال الذي َعمي عنه ُمتَّبِعو الشهوات وسار خلفهم من غرته الدنيا.
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أهمية صالة الجماعة بما هي مظهر اجتماعي: 
ثم إن نفس االجتامع للصالة يف مكان واحٍد، له من الفوائد اليشء الكثري، من 

ذلك:
أواًل: إن ذلك ال يكاد يتهيأ ملجتمٍع من املجتمعات وال تكاد جُتدي لتحصيله 

خمتلُف الغايات والدعوات، ولو اتفق حصوله فإنه يفتقر لعنرص الدوام واالطراد، 
ولو اتفق له الدوام فإنه لن يتاح هلم االجتامع يف هذه األزمنة املتقاربة، هذا باإلضافة 
إىل نوع الغاية وما تكتنزه من معان سامية ومقاصد عالية، أعني التقرب إىل اهلل تعاىل 
للتسديد  يتأهلوا  ألن  كاٍف  وحده  وذلك  ورضوانه،  ثوابه  حتصيل  عىل  واحلرص 
بذاتا  املنتجة  اإلهلية  واأللطاف  اهلداية  لتلقي  حماًل  يكونوا  وأن  اإلهلية  والعناية 
اللُّحمة  تشتدُّ  وحينئٍذ  والرتاحم  للتكافل  يدعو  ما  وهو  واأللفة  بالتواد  للشعور 
نقضه  الفتنة  مبتغي  عىل  َيُشقُّ  متامسكًا  واحدًا  نسيجًا  ويصبحوا  العالئق  وتتوثق 

وفتله.
االجتامع  ألن  ذلك  كبري،  مغنم    املؤمنني  أمري  أفاد  كام  اإلخوان  اجتامع 
خصوصًا إذا كان مطردًا ُيساهم يف إجياد األلفة والشعور باألنس وارتفاع احلواجز 
طبع  مقتىض  هو  كام  االستمرار،  بواعث  أحد  واملؤانسة  األلفة  تصبح  وحينئذ 
األضغان  تذوب  فبها  االجتامعي،  البناء  يف  األثر  شديد  عنرص  واأللفة  اإلنسان، 
االجتامعي  للبناء  تدمريًا  أكثر  آفة  من  وليس  والتنافر،  التحاسد  وينتفي  واألحقاد 

من األضغان والتحاسد.
ثانيًا: ثم إن هنا أثرًا يرتتب عىل األلفة واألنس وهو الشعور باحلياء واخلجل 

املباالة ونقيض  ينتجان الشعور بعدم  من ممارسة ما يشني، فالنفور واالستيحاش 
ذلك ما تنتجه األلفة واملؤانسة.

فإذا ما أنس اإلنسان بأخيه راقبه وحتاشا َمسَاءته، وذلك ما ينتج اختفاء الكثري 
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والبخس  واالحتيال  والغش  والتعسف  الظلم  صنوف  من  والكثري  املعايص  من 
والتي هي من أقسى معاول النقض للبناء االجتامعي.

عىل  ف  التعرُّ هو  للصالة  املؤمنني  اجتامع  عن  يرتتب  آخر  أثر  وثمة  ثالثًا: 

أحوال بعضهم بعضًا فذلك هو طبع اإلنسان إذا ما َألِف أحدًا أو كثرت مصادفته 
أكدته  الذي  األخالقي  والوازع  الديني  الباعث  لذلك  أضيف  ما  فإذا  لرؤيته، 
الشعور  من  بدافع  سيكون  حينئٍذ  التعارف  فإن  وإرشاداتم،   األئمة مواعظ 
واملواساة  والتكافل  للرتاحم  التعارف وسيلة  اعتبار  يقتيض  ما  باملسؤولية، وذلك 
من جهة، والتناصح واألمر باملعروف والنهي عن املنكر من جهة أخرى، وكٌل من 
البناء االجتامعي، بل مها من أركانه الركينة، فكل  األمرين يقعان يف سياق تشييد 
يكاد  ال  متهرئ  متآكل  جمتمع  فهو  والتناصح  الرتاحم  أساس  عىل  يقوم  ال  جمتمع 

يقاوم أي أزمة مهام حقرت.
رابعًا: واألثر اآلخر املرتتب عىل االجتامع والتالقي الدائم هو تقارب وجهات 

ينشأ  ما  الشقاق غالبًا  فإنَّ االختالف وكذلك  القضايا والشؤون  النظر يف خمتلف 
عن دوافع نفسية، واملفرتض أن دوام التالقي القائم عىل أساس الرتاحم والتناصح 
وحينئٍذ  النفسية،  األزمات  بواعث  من  الكثري  ُيلغي  واملؤانسة  للمؤالفة  واملقتيض 
ظاهرة  وتلك  عقالئية  ومربرات  قناعات  عىل  مبتنيًا  وقع  لو  االختالف  سيكون 
من  الغرض  لكون  نظرًا  املشرتكات،  عن  البحث  اجتاه  يف  ستدفع  ألهنا  صحية 
اجلادة  املحاورات  اجتاه  يف  أيضًا  ذلك  وسيدفع  األصلح،  ي  حترِّ هو  االختالف 
املبتغية للوصول إىل ما هو أكثر صوابًا، ولو اتفق عدم االنتهاء إىل الوفاق فإن ذلك 
لن يتفق يف مجيع القضايا والشؤون وتبقى أخالقية اخلالف هي احلالة التي ينتظم 
كل  حيرتم  جمتمع  عىل  خوف  من  يكون  فال  ومكوناته،  املجتمع  رشائح  مجيع  فيها 
واحٍد منهم قناعات اآلخر وينصف كل واحٍد منهم اآلخر من نفسه فال يزايد وال 
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ه وال يتجنى عليه. يتبىلَّ عليه وال يستفزُّ
من  احلدِّ  يف  تساهم  ومواعظه  كله،  ذلك  يف  فعال  أثر  اجلامعة  وإلمام  هذا 
البواعث النفسية لالختالف، وبصريته وإرشاداته ُتضيِّق من مساحات االختالف 
يتمكن من  وبعلمه وفقهه  املجتمع أخالقية اخلالف  تسود  تدبريه  وهبديه وحسن 

إيقاف الناس عىل ما هو أصوب وأنفع.
البناء  يف  أثرًا  له  أن  نرى  والذي  اجلامعة  صالة  يف  اآلخر  والعنرص  خامسًا: 

االجتامعي فهو املظهر هلذه العبادة، أعني: مظهر اهليبة والوقار اللذين يكسواهنا مما 
يبعث يف قلوب اآلخرين رهبة أو تقديرًا ينشأ عنها الشعور باالعتزاز عند املؤمنني، 
ته  فتشتدُّ بذلك حلمتهم وتتوثق عالئقهم، إذ سيدرك كلُّ واحد منهم أن مصدر عزَّ
دالئل  أحد  اجلامعة  صالة  تكون  وبذلك  وجمتمعه،  بدينه  كه  متسُّ يف  يكمن  وهيبته 

اهلوية والوجود ومعربًا حلامية الكيان والكثري من احلقوق.
سادسًا: ثم إن هنا أثرًا متصاًل هبذا العنرص وهو االستطالة بصالة اجلامعة عىل 

مواجهة االنحرافات االجتامعية التي قد تطرأ نتيجة عبث املفسدين أو كيد املضلني، 
فمقاطعة أهل البدع والضالالت والتشهري هبم ينطلق من صلوات اجلامعة كام أنَّ 
د اآلخرون زرعها يف األوساط االجتامعية يمكن  أوكار الفساد حمال الفتنة التي يتعمَّ

لصلوات اجلامعة أن ُتساهم يف استئصاهلا أو احلدِّ من أثرها.
وبذلك ننتهي إىل هذه النتيجة وهي أن من أهم اآلثار املرتتبة عىل إقامة صلوات 

اجلامعة هي تقويم البناء االجتامعي ومحايته عن االنتقاض.





الفصل الثالث

املسجد 
مركز احلياة االجتماعية
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احلياة  يف  املهمة  املراكز  من  مركزًا  تعترب  ـ  زالت  وما  ـ  املساجد  كانت  لقد 
االجتامعية، والتي من خالهلا يتم إدارة شؤوهنا املختلفة ذلك أن من يتصدى إلدارة 

شؤون الناس واملجتمع له طريقان يف ذلك:
ـ فإما أن يستبدَّ يف رأيه ضاربًا عرض اجلدار كل آمال وتطلعات املجتمع الذي 
يعيش فيه، فيكون حكاًم دكتاتوريًا مستبدًا حياول احلاكم من خالله أن يفرض رأيه 
النفع لنفسه ويسد  أَبوا، وليجلب من هذا احلكم  أم  بالقوة عىل اآلخرين، شاؤوا 
الشعور بالنقص الذي يعاين منه، إذ أن من يكون حكمه هبذا الشكل ال بد أن يكون 
شخصًا غري سوي وال متحٍل بآداب اإلسالم واإلنسانية، التي تفرض عىل اإلنسان 
عليها  أهوائه  بتسلط  نفسه  عىل  حكم  قد  ويكون  لنفسه،  حيب  ما  ألخيه  حيب  أن 
وهيمنتها عىل قراره، فلم يعد إنسانًا حقيقة بل حتول إىل حيوان يريض غرائزه من 
خالل السلطة، ولذا شّبه اهلل تعاىل الكافرين الذين يرفضون منطق القرآن الداعي 

إىل اإلنسانية واحلق باألنعام بل هم أضل سبياًل.
ـ أو يكون ممن يعترب املنصب وسيلة لتحقيق العدل يف املجتمع وحتقيق آمال 
أفراده، فهو يُعّد املنصب وسيلة خدمة لآلخرين، وليس آلة للتسلط، وعليه فهذا 
الفرد هو من القادة الذين جتردوا عن أهوائهم ونزعاتم الشخصية ونذروا أنفسهم 
اهلل  أراده  الذي  الصالح  اإلنسان  احلقيقي عن  املعربِّ  بحق  فكانوا  املجتمع،  خلدمة 
تعاىل خليفة له يف أرضه، وقد ُذكر كل من النموذجني يف كتاب اهلل تعاىل، فاألول 
ُيْفِسُد  َمْن  َعُل فِيَها  َأجَتْ َقاُلوا  هو الفرد الغالب الذي توقعته املالئكة حينام قالت: 
َماَء)1)، وأما الثاين: فعرّب عنه اهلل تعاىل بام يشعر بالندرة واإلعداد  فِيَها َوَيْسِفُك الدِّ
األَْرِض  يِف  اْسُتْضِعُفوا  الَِّذيَن  َعىَل  َنُمنَّ  َأْن  َوُنِريُد  تعاىل:  بقوله  الزمان،  آخر  إىل 

.(2(ًة َوَنْجَعَلُهْم اْلَواِرثنَِي َوَنْجَعَلُهْم َأئِمَّ

)1) سورة البقرة: آية 30.
)2) سورة القصص: آية 5.
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وعىل كل حال فالصنف الثاين هيتم بآراء الناس الذين من حوله، بل يستمد 
قوته منهم، وهو بعد ذلك ال يستغني عن مشورتم ونصحهم، وكذلك عن معرفة 

أحواهلم ومشاكلهم.
وكل ذلك يقتيض التواصل معهم واالجتامع هبم بشكل دوري، ولذا كان من 
العرص األول لإلسالم هو استغالل الصالة مجاعة  أحسن وسائل حتقيق ذلك يف 
للتداول يف أمر املسلمني، فكان النبي يستغل فرصة جتمعهم ليلقي هلم البيانات 
املهمة أو يستمع لنصحهم يف بعض األمور املصريية، كام حصل يف قرار احلرب يف 
بدر فقد اختذ هذا القرار احلاسم يف املسجد بعد أن سمع لعدد من املسلمني وأخذ 

برأهيم.
البعد  يف  يتعلق  ما  أما  الدنيا،  بأمور  يتعلق  فيام  احليايت  اجلانب  يف  كله  هذا 
األخروي للحياة فدور املسجد فيه مما ال يكاد خيفى فهو بيت اهلل يف األرض هذا 
البيت الرمزي الذي هو كناية عن مركز اإلشعاع الروحي واملعنوي الذي يفيض 
حقيقيا  قربا  اهلل  من  بالقرب  وُيشعرهم  والفضائل  بالروحانية  وزائريه  رواده  عىل 
عىل  التأثري  منها  يراد  التي  التخيلية  الكنايات  من  ليس  فهو  ادعاء،  جمرد  وليس 
حقيقي  معنى  عن  يعرّب  هو  بل  اللفظ،  هذا  من  عنده  نفسية  حالة  وخلق  السامع 
وراءه هو كونه مركز اهلداية واإلشعاع الروحي يف املجتمع، غاية األمر استعري له 
لفظ البيت املنسوب إىل اهلل باعتباره حماًل لفيوضاته وآثاره اخلاصة من الرمحة للعبد 
والقرب منه وحتصيل الثواب له، وإال فاهلل منزه عن اجلسمية واحللول يف املكان أو 

االحتياج إليه.
االجتامعية  احلياة  يف  مهاًم  دورًا  املسجد  يلعب  اآلن  وحلد  الوقت  ذلك  ومنذ 
للمسلمني يف جماالت شتى، قد تتغري قلة وكثرة بحسب األوقات واألمكنة، ولكنها 
وبنائه  املجتمع  لصالح  ُتستغل  أن  يمكن  التي  واملناسبات  األماكن  أهم  من  تبقى 
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البناء املطلوب عند اهلل تعاىل.
وهنا نعرض لبعض األعامل التي تساهم يف احلفاظ عىل حيوية املسجد ودوره 
البارز يف احلياة االجتامعية، والتي تؤرش إىل مدى ارتباط اإلنسان بخالقه ورغبته 
بالتقرب منه ونيل رضاه، فقد ورد من الروايات يف هذا املجال اليشء الكثري الذي 

ينبه عىل أمهية املساجد وكثري الفضل يف رعايتها واالهتامم هبا.
- عمارة المسجد:

إن من أفضل األعامل عامرة املساجد واالهتامم ببنائها فإهنا بيوت اهلل وال ينبغي 
إمهاهلا أو ترك صيانتها، قال رسول اهلل: )من بنى مسجدًا يف الدنيا أعطاه اهلل 
بكل شرب منه ـ أو قال بكل ذراع منه ـ مسرية أربعني ألف عام مدينة من، ذهب، 
وفضة، ودر، وياقوت، وزمرد، وزبرجد، ولؤلؤ()1)، وعن أمري املؤمنني قال: 
)إن اهلل إذا أراد أن يصيب أهل األرض بعذاب قال: لوال الذين يتحابون بجاليل، 
ويعمرون مساجدي، ويستغفرون باألسحار، ألنزلت عذايب()2)، وعن أب جعفر 

الباقر أنه قال: )من بنى مسجدًا كمفحص)3( قطاة بنى اهلل له بيتًا يف اجلنة()4).
وحسن  باألدب  املتحّلني  من  املساجد  ُأمور  عىل  القائمون  يكون  أن  وينبغي 
املسجد  ليكون  يعترب دافعًا مشجعًا عىل حضور املصلني،  ذاته  اخللق، فهو يف حد 

مصدرًا لأُللفة واملحبة والرمحة.
- تنظيف المسجد:

ينبغي الشك يف مطلوبية تنظيف املساجد فهو أمر يف غاية الوضوح، فام  وال 
بل  تنظيف،  دون  من  يرتك  أن  املمكن  غري  فمن  تعاىل  اهلل  إىل  منسوبًا  املسجد  دام 

)1) وسائل الشيعة للحر العاميل: ج5، ص204.
)2) املصدر السابق: ج5، ص205.

)3) واملفحص هو املوضع الذي تكشفه القطاة, وتلّينه بصدرها لتبيض فيه.
)4) وسائل الشيعة للحر العاميل: ج5، ص204.
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املفروض أكثر من ذلك بأن يبالغ يف تنظيفه واالعتناء به فهو واجهة الدين وهوية 
املسلمني ومركز جتمعهم وعبادتم، فعن اإلمام الصادق، عن آبائه، أن رسول 
)1( مسجدًا كتب اهلل له عتق رقبة، ومن أخرج منه ما يقذي  اهلل قال: )من َقمَّ
عينًا)2( كتب اهلل عز وجل له كفلني من رمحته()3)، وقال رسول اهلل: )من كنس 

مسجدًا يوم اخلميس ليلة اجلمعة فأخرج منه الرتاب ما يذر يف العني)4( غفر له()5).
- إضاءة المسجد:

ب  وتعد إضاءة املسجد من مجلة مظاهر الزينة واالعتناء باملكان، وأيضًا مما ُيرغِّ
يقول  الشارع،  قبل  من  فيه  مرغوب  أمر  ذلك  بعد  وهو  املساجد،  يف  احلضور  يف 
الرسول األكرم: )من أسج يف مسجد من مساجد اهلل ساجًا مل تزل املالئكة 

ومحلة العرش يستغفرون له ما دام يف ذلك املسجد ضوء من ذلك الرساج()6).
- تطهير المسجد:

األوساخ  من  التنظيف  جمرد  وليس  الرشعي،  املعنى  هو  هنا  بالتطهري  واملراد 
الزم  أمر  وهو  الرشعية،  النجاسات  من  تطهريه  به  املراد  بل  العرفية،  والقذارات 
أفتى به مجيع الفقهاء، بل هو أمر مقدم عىل إقامة الصالة، فلو دار األمر بني إقامة 
الصالة ـ مع سعة وقتها ـ وبني إزالة النجاسة من املسجد تعني عىل املكلف إزالة 
النجاسة لفورية وجوهبا، وعدم فورية وجوب أداء الصالة، لذا حيكم العقل بتقدم 
إزالة النجاسة عىل الصالة، وهبذا أفتى الفقهاء  أيضًا، وننقل بعض ما يتعلق 

)1) أي: كنسه.
العني ويسبب هلا األذى، والقذى: اسم  القليَل من األوساخ بمقدار ما يدخل يف  املسجد  )2) أي: أخرج من 

العني قذى ... : فصربت ويف  املؤمنني  أملها، قال أمري  العني فتسبب  التي تدخل يف  الشائبة  أو  للغبار 
)3) وسائل الشيعة للحر العاميل: ج5، ص23٩.

)4) أي: بمقدار ما ُيذر بالعني.
)5) األمال للشيخ الصدوق: ص5٩1.

)6) وسائل الشيعة للحر العاميل: ج5، ص241.
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باملقام من فتاوى سامحة آية العظمى السيد السيستاين )دام ظله(:
تعد  التي  آالتا  الداخل وسائر  من  وبنائها  وفراشها  املساجد  تنجيس  ـ حيرم 
بل  تطهريه،  وجب  منها  يشء  تنّجس  وإذا  والشبابيك،  كاألبواب  البناء  من  جزًء 
حيرم إدخال النجاسة العينية غري املتعدية إليه إذا لزم من ذلك هتك حرمة املسجد 
مثل وضع العذرة وامليتة، وال بأس به مع عدم اهلتك، والسيام فيام يعّد من توابع 
الداخل، مثل أن يدخل اإلنسان وعىل ثوبه أو بدنه دم جلرح أو قرح أو نحو ذلك)1).
ـ جتب املبادرة إىل إزالة النجاسة من املسجد، بل وآالته وفراشه، حتى لو دخل 
املسجد ليصيل فيه فوجد فيه نجاسة وجبت املبادرة إىل إزالتها مقدمًا هلا عىل الصالة 
مع سعة الوقت، لكن لو صىل وترك اإلزالة عىص وصحت الصالة، أما يف الضيق 

فتجب املبادرة إىل الصالة مقدمًا هلا عىل اإلزالة)2).
- تعطير المسجد:

يف  يساهم  وكذلك  باملكان،  واالعتناء  االهتامم  مظاهر  من  آخر  مظهر  وهو 
زيادة اإلقبال عىل املساجد، فكام أن النفس تنفر من الرائحة الكرهية فهي تنجذب 
التطيب سواء يف  فطرتا، واإلسالم عموما حث عىل  بمقتىض  الطيبة  الرائحة  إىل 
قال  الشارع،  املحببة عند  األمور  الطِيب من  األمكنة واعترب  أو  املالبس  أو  البدن 
املسك  من  أطيب  ورحيه  القيامة  يوم  جاء  تعاىل  هلل  تطّيب  )من   :اهلل رسول 
األذفر، ومن تطّيب لغري اهلل جاء يوم القيامة ورحيه أنتن من اجليفة()3)، وقال اإلمام 
والناء()4)،  والسناء،  والسواك  التعطر،  املرسلني:  من سنن  )أربع   :الصادق
)إن اهلل تعاىل حيب   :العطر من سنن املرسلني()5)، وعنه( وعنه أنه قال: 

)1) منهاج الصاحلني للسيد السيستاين: ج1، ص145، رقم املسألة433.
)2) املصدر السابق: ج1، ص145، رقم املسألة434.

)3) املحجة البيضاء يف تذيب األحياء للفيض الكاشاين: ج8، ص105.
)4) وسائل الشيعة للحر العاميل: ج2، ص10.

)5) الكايف للشيخ الكليني: ج6، ص510. 
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اجلامل والتجميل، ويكره البؤس والتباؤس، فإن اهلل عز وجل إذا أنعم عىل عبد نعمة 
أحب أن يرى عليه أثرها.

قيل: وكيف ذلك؟ قال: ينظف ثوبه، ويطيب رحيه، وجيصص داره، ويكنس 
أفنيته، حتى إن الرساج قبل مغيب الشمس ينفي الفقر، ويزيد يف الرزق()1)، وروي 

عنه أنه قال: )صالة متطّيب أفضل من سبعني صالة بغري طيب()2). 
- عدم زخرفة المسجد:

الزخرفة يف أصلها مأخوذة من الُزخُرف وهو اسم للذهب، واستعملت فيام 
بعد يف كل أشكال التزيني يف األبنية يف نفس بنائها، سواء باستعامل األلوان أو املرايا 
أو النقوش والصور وغريها، وهو أمر مكروه يف املساجد ألهنا مظهر دنيوي يمثل 
التعلق بالدنيا، وهو يشء ينافر املسجد، إذ هو حمل لتذكر اآلخرة والتقرب إىل اهلل 
هبا، وأما الدنيا فهي مذمومة وكل ما حيبب إليها مذموم أيضًا، ففي احلديث: حب 
الدنيا رأس كل خطيئة، وأما فيام يتعلق باملسجد، فعن عمرو بن مجيع قال: )سألت 

أبا عبد اهلل عن الصالة يف املساجد املصورة؟ فقال: أكره ذلك...))3). 
- عدم تذهيب المسجد:

تفهم  ـ  أيضًا  احلرمة  وربام  ـ  املساجد  تذهيب  كراهة  أن  سبق  مما  ويفهم 
باألولوية، ألهنا حقيقة الزخرفة وأصلها، وربام كان سبب ذلك، باإلضافة إىل ما 
سبق من أهنا مظهر من مظاهر التعلق بالدنيا، أهنا من أساليب البناء املتعارفة يف أما 
كن عبادة الكفار وقصور ملوك الدنيا والسالطني اجلائرين، وهم يف احلقيقة أعداء 
اهلل تعاىل، فال يمكن أن يقبل بحال أن تشابه بيوته يف األرض بيوت أعدائه اجلبارين 
أتباع غريه، فقد قال اهلل  واملستكربين، ولتعرب كذلك عن تواضع أتباعه يف مقابل 

)1) األمال للشيخ الطويس: ص275.
)2) الكايف للشيخ الكليني: ج6، ص511.

)3) وسائل الشيعة للحر العاميل: ج5، ص315.
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ُعُلّوًا  ُيِريُدوَن  ِذيَن ال  لِلَّ َنْجَعُلَها  اُر اآلِخَرُة  الدَّ تِْلَك  الكريم:  تعاىل يف حمكم كتابه 
يِف األَْرِض َوال َفَسادًا َواْلَعاِقَبُة لِْلُمتَِّقنَي)1)، وفيام يتعلق باملساجد فقد قال رسول 

اهلل: )ال تزخرفوا مساجدكم، كام زخرفت اليهود والنصارى بَِيَعهم()2).
وهبذا نصل إىل غاية ما أردنا بيانه من االهتامم باملساجد باعتبارها مركَز احلياة 
نفس  يف  الدينية  بقياداتم  املؤمنني  ارتباط  عن  ُتعربِّ  والتي  اإلسالم  يف  االجتامعية 
الوقت الذي يرتبطون فيه بخالقهم والذي ُيعربِّ عنه رغبُتهم يف احلضور يف بيوته 
التي رفعها يف هذه احلياة وأذن أن يذكر فيها اسمه، والتي تقام فيها أعظم شعائر 
املؤمنني  اهتامم  حموَر  تكون  أن  هلا  أريد  التي  اجلامعة،  صالة  وهي  ُطّرا  اإلسالم 
احلياة  هلذه  الواعون  واملؤمنون  القياديون  منها  يتخرج  التي  اإلسالمية  واملدرسة 
واملتحلُّون بفضائل الصفات وذوو البصرية والتقى، والسبب املتصل بني األرض 

والسامء.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل عىل حممد وآله الطاهرين.

)1) سورة القصص: آية83.
)2) مستدرك الوسائل للمحدث النوري: ج3، ص372.



الفهرس
5 ........................................................................................ املقدمة
7 ................................................. الفصل األول: نظرة حول ترشيع صالة اجلامعة 
9 ........................................................................... ترشيع صالة اجلامعة

10 ........................................... أمهية ترشيع صالة اجلامعة وفضلها يف الدنيا واآلخرة  
15 .............................................................. أسباب العزوف عن صالة اجلامعة
18 .......................................................................... الدعوة لصالة اجلامعة
الفصل الثاين: دور صالة اجلامعة يف بناء الفرد واملجتمع.......................................... 19
21 ......................................................... آثار صالة اجلامعة عىل الفرد واملجتمع  
22 ........................................................... اآلثار العامة لصالة اجلامعة عىل الفرد
24 ........................................................ اآلثار العامة لصالة اجلامعة عىل املجتمع
28 .............................................. اآلثار التفصيلية لصالة اجلامعة عىل الفرد واملجتمع
30 ................................................................................... إمام اجلامعة 
31 ............................................................ دور إمام اجلامعة يف البناء االجتامعي
33 ...................................................... أحكام وآداب إمام اجلامعة فيام خيص نفسه
38 ......................................................... أحكام وآداب إمام اجلامعة أثناء اجلامعة
46 ................................................................................. االقتداء بوعي
49 .......................................................................... التعقيدات االجتامعية
52 ............................................................. أحكام وآداب املأمومني يف أنفسهم
أحكام وآداب املأمومني أثناء الصالة............................................................ 56
أمهية صالة اجلامعة بام هي مظهر اجتامعي ....................................................... 67
71 .................................................. الفصل الثالث: املسجد مركز الياة االجتامعية
- عامرة املسجد................................................................................ 75
75 .............................................................................. - تنظيف املسجد
- إضاءة املسجد............................................................................... 76
76 ............................................................................... - تطهري املسجد
77 ............................................................................... - تعطري املسجد
78 ......................................................................... - عدم زخرفة املسجد
- عدم تذهيب املسجد......................................................................... 78




