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المقدمة

بسم اهلل الرمحن الرحيم

التسليم عىل خري خلقه  العاملني وأفضل الصالة وأتم  احلمد هلل رب 
أعداء  أعدائهم  عىل  الدائم  واللعن  الطاهرين،  الطيبني  وآله  حممد  أمجعني 

الدين من األولني واآلخرين إىل قيام يوم الدين.

بعض  إصدار  عىل  املقدسة  العلوية  العتبة  يف  التبليغ  شعبة  دأبت 
ملا ترصده من خالل  املجتمع،  إليها يف  التي ترى مسيَس احلاجة  الكتيبات 

اتصاهلا باملؤمنني من تفيش بعض الظواهر الغريبة التي حتتاج إىل العالج.

بشكل  املساجد  اجلامعة، واحلضور يف  يتعلق بصالة  فيام  نشهده  ومما 
عام، أمران:

األول: عزوف املؤمنني - أعزهم اهلل تعاىل - عن احلضور للمساجد 
ألداء صالة اجلامعة واالكتفاء بأدائها يف منازهلم فرادى، غافلني عن الفضل 
العظيم للصالة يف املسجد مجاعًة، وعن الفوائد التي جينيها الفرد واملجتمع 

من املداومة عىل حضور املساجد وأداء صلواهتم فيه.

التي  الكثرية  وتفصيالهتا  اجلامعة  بأحكام  التامة  املعرفة  عدم  الثاين: 
حيتاج إليها املصيل، ليفوز بثواهبا العظيم من جهة، وال حيرم من يتصل عن 
أخرى،  األحكام، من جهة  يلتزم هبذه  مل  هو  إن  فضلها  من  باإلمام  طريقه 
فنحن نجد - من خالل التتبع - الكثري من األخطاء التي يقع هبا املؤمنون 
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يف أدائهم لصالة اجلامعة حترمهم أو حترم غريهم من ثواهبا، بل قد تؤدي إىل 
بطالن الصالة أيضا، أو عدم معرفتهم لكيفية اإللتحاق باجلامعة يف مراحلها 

املختلفة، أو آلداهبا الكثرية والغنية بالفضل والنفع للمؤمنني.

كل ذلك يتأتى من عدم االهتامم باحلضور املستمر يف املساجد إلقامة 
الصالة، واعتباره أمرا غري مهم، فهو مستحب كباقي املستحبات التي يمكن 
أن يرتكوها، غري أن االطالع عىل أمهية الصالة مجاعًة يف املسجد، وما هلا من 
اآلثار والفوائد، ينبه اإلنسان إىل مدى بعده عن روح الرشيعة التي أنزلت 

هذا الترشيع العظيم، والثواب الكبري الذي ُحرم منه.

املشكلة  يعالج  متكامل  عمل  إلنحاز  التبليغ  شعبة  عمدت  فقد  لذا 
من اجلهتني املتقدمتني، فقمنا - بحمد اهلل - بإصدار كتاب: )صالة اجلامعة 
وأثرها عىل الفرد واملجتمع( مستهدفني به معاجلة املشكلة يف األمر األول، 
ذلك  أمهية  بيان  للمساجد، عن طريق  العزوف عن احلضور  وهي مشكلة 

وأثره الكبري عىل الفرد واملجتمع.

والتي  أيضا،  الثانية  النقطة  ملعاجلة  الكتاب  هذا  بإصدار  نقوم  واآلن 
املكمل  الكتيبني  هذين  جمموع  ليكون  اجلامعة،  صالة  أحكام  ببيان  ختتص 
صالة  عىل  لإلقبال  املؤمن  إليه  حيتاج  ما  كل  يستوعبان  مما  لآلخر،  أحدمها 

اجلامعة، وأدائها بشكل صحيح.
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وقد راعينا يف هذا الكتاب باخلصوص أمرين مهمني:

الديني  املرجع  فتوى  بحسب  الفقهية  املعلومة  صحة  األول:  األمر 
األعىل سامحة السيد عيل احلسيني السيستاين )دام ظله الوارف(.

أيضا  صغرية  أعامر  يف  هم  ملن  ليتسنى  احلوار  أسلوب  الثاين:  األمر 
االستفادة منه، والتشّوق لقراءته، مع االهتامم برشح بعض العبارات بشكل 

يرفع الغموض عنها، فتعم الفائدة ويزداد النفع.

العمل  هذا  يتقبل  أن  ونسأله  املؤمنني،  خري  فيه  ملا  بأيدينا  اهلل  أخَذ 
بأحسن القبول، وأن ال حيرمنا أجره، يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى 
اهلل بقلب سليم، وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني، وصىل اهلل عىل حممد 

وآله الطيبني الطاهرين.

       

                                                                                      شعبة التبليغ

11/رمضان/1436هـ
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

المدخل: 

لقد َمنَّ اهلل تعاىل َعيّل بنعم كثرية ال حتىص، وال شك أن أفضلها نعمة 
الوالية ألهل البيت B هذه النعمة التي زرعها يّف والداي، وقد ترعرعت 
عىل حّب النبي وأهل بيته B، ُولِدُت وأصوات أمي وأيب تناغم سمعي، 
ولعل أروع هذه النغامت عندما كنت أسمعهام ينادياين باسمي ذلك االسم 
الذي اعشقه أّيام عشق، )عيّل( اسم افتخر به، وكام نعرف أن االسم عنوان 
والعالمة  إمامي  اسم  يكون عنواين هو  أن  له من فخر  فيا  منا،  واحد  لكل 

الفارقة بني اإليامن والنفاق.

ووالدة  والد  يل  وكان   B بيته  وأهل  النبي  والء  بيت  يف  درجت 
يف  احلب  هذا  ونام  عمري،  بداية  منذ   B بيته  وأهل  النبي  حب  أطعامين 
أعامقي فكنت حمبًا للنبي وأهل بيته B مبغضًا ومتربءًا من أعدائهم ومن 

كل ظامل وغاصب هلم، وهلل دّر الشاعر حيث قال:

ال عذب اهلل أمــي إهنا شــــربت    حـــــّب الوصـّي وغذتنيه باللبِن

وكان يل والٌد هيـــــوى أبـــا حسٍن      فِصُت من ِذي وذا أهوى أبا حسن

متر السنني شيئًا فشيئًا وتكثر أسئلتي حول ما أشاهده - عىل عادة كل 
طفل- ولعل احلدث األبرز الذي لفت نظري أين أرى والدي خيرج يف وقت 
أين  إىل  العزيز  أيب  إياه:  والدي خماطبًا  أمام  ويومًا وقفت  البيت،  من  معني 
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تذهب يوميًا يف هذا الوقت؟ أجابني بلطف وحنان: إىل املسجد ألداء صالة 
اجلامعة، فطمعت منذ ذلك الوقت يف مرافقته إال أنه كان يقول يل: الزلت 

صغريا، وعندما تصل إىل سن البلوغ وتتكلف بالصالة آخذك معي. 

بابنا  جرس  رنَّ  والعشاء  املغرب  صاليت  وقبل  األيام  من  يوم  ويف 
ووقار،  هيبة  ذو  الَقْدر  جليل  سيٌد  الباب  عىل  وإذا  الباب  ألفتح  فخرجت 
عن  بالسؤال  بادرين  ثم  السالم،  عليه  فرددت  اإلسالم  بتحية  عيّل  فسّلم 
قائال  بيتنا،  إىل  وأدخله  إليه  فخرج  وناديته،  والدي  إىل  فأرسعت  والدي 
املسجد،  إىل  ونذهب  وضوئي  ُأجدد  حتى  دقائق  حممد  سيد  يا  أمهلني  له: 
فانتهزت الفرصة وقلت أليب: يا أبتي اصطحبني معك إىل املسجد، فرفض 
كالعادة، إال أن السيد قال أليب: ملاذا متنعه من الذهاب معنا إىل املسجد؟ فقد 
ورد األمر بتعليم الولد منذ صباه معامل الدين واملذهب ومصاحبته قبل أن 
يسبق إليه أحد من أهل الضاللة فيفسد عقيدته، فإن قلب احلََدث كاألرض 
اخلالية، ما ُألقي فيها من يشء قبلته، فيلزمك مبادرته باألدب والدين قبل أن 
 C يقسو قلبه ويشتغل لبه، وهذا ما أوىص به أمرُي املؤمنني ولَده احلسن 
ٍء َقبَِلْته،  الَِيِة، َما ُأْلِقَي فِيَها ِمْن َشْ َدِث َكاألَْرِض اْلَ اَم َقْلُب اْلَ قائال له: )وإِنَّ

َفَباَدْرُتَك بِاألََدِب َقْبَل َأْن َيْقُسَو َقْلُبَك وَيْشَتِغَل ُلبَُّك( )1(. 

ِسننِي،  َسبع  وَعْبٌد  ِسننِي،  َسبع  َسيٌِّد  )الَوَلُد   :F اهلل  رسول  وقال 
َوَوزيٌر َسبع ِسنني()2(.

)1( هنج البالغة حتقيق صالح: ص393.
)2( وسائل الشيعة للشيخ احلر العاميل: ج21، ص476.
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ففي هذه املرحلة يكون الولد كالنبات الذي حان قطافه، ووزير امللك 
الذي حيمل ثقله ويعينه برأيه.

وقال اإلمام الصادق A: )َدع اْبنََك َيلَعُب َسْبَع ِسنني، وأْلِزْمُه َنفَسَك 
َسبَع ِسننِي، فإْن أْفَلَح َوإالَّ َفإنَّه ممن ال َخْيَ فِيِه()1(.

ْبُه ِف  وعنه أيضًا A: )امحِْل َصبيََّك حتى َيأيَت َعَليه ِسُت ِسننِي، ُثمَّ أدِّ
ْبُه بِأَدبَِك، فإْن قبَل وصلَح  ُه إليَك َسْبَع ِسنني، فأدِّ الُكتَّاب ِسَت ِسنني، ُثمَّ ُضمَّ
اصطحاب  جيوز  ال  أنه  أتصور  كنت  والدي:  له  فقال  َعنُْه()2(،  َفَخلِّ  َوإالَّ 
ال  ذلك  يف  حديثا  يذكر  اخلطباء  بعض  سمعت  ألين  املسجد،  إىل  األطفال 
معي،  باملجيء  له  أسمح  أكن  مل  فلهذا  ذلك،  مضمونه  ولكن  اآلن  أحفظه 
وكنت أِعُده بأنه إذا تكّلف عند البلوغ فسوف اصطحبه معي، أليس كذلك 

يا عيل؟

قلت له: نعم يا أيب هذا صحيح، ولكني أحب أن آيت معك من اآلن، 
يف  أصليها  أن  أحب  ولكني  وقتها،  يف  وأؤدهيا  الصالة  هي  ما  أعرف  فأنا 

املسجد معك مجاعًة.

ورد عن  حديث  فهناك  ذكرَته صحيح  ما  لوالدي:  السيد حممد  قال 
اإلمام الكاظم A أنه قال: قال رسول اهلل F: )َجنُِّبوا مساِجَدُكم ِصبياَنُكم 
قال:  أنه   A الصادق  وروي عن اإلمام  وَبيَعُكم()3(،  وَمانِينَُكم ورِشاَءُكم 

)1( الكايف للشيخ الكليني: ج6، ص46.
)2( وسائل الشيعة للشيخ احلر العاميل: ج21، ص476.

)3( املصدر السابق: ج3، ص507.
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واُلدوَد  اَلَة  والضَّ بياَن  والصِّ اَء وامَلجاننَي  والشِّ الَبيَع  َمساِجَدُكُم  )َجنُِّبوا 
وِت()1(، ولكن هذا احلديث ال يشمل ابنك، بل يقصد به الصبيان  وَرْفَع الصَّ
الصغار، خمافة تنجيس املسجد أو إحداث الضوضاء واجلَلَبة فيه، فيشغلون 
املصلني عن العبادة، وأما ابنك فهو - بحمد اهلل - صبي مُمّيز ملعنى الصالة، 
وهو ممن يواظب عليها، فلامذا حترمه من هذه األجواء القدسية ليرتبى عليها، 

فُتنرَي له حياَته باخلري والرمحة؟

 قال والدي: إذا كان األمر كذلك فال مانع، والتفت بوجهه إيّل قائال: 
إذهب وتوضأ وأرتِد أفضل ما عندك من الثياب حتى تذهب معنا.

فأرسعت -وقد غمرتني الفرحة- إىل غرفتي ألغري مالبيس وأذهب 
مع والدي وكانت هذه بدايتي مع املسجد، ولكنني عندما وصلت إىل املسجد 
تفاجأت بصالة اجلامعة فهي ختتلف عام تعلمته من الصالة الفرادى، وبعد 
انتهت صالة اجلامعة تقدمت إىل السيد حممد وقد امتألت عيني وقلبي  أن 
هبيبته طالبًا منه أن يعلمني أحكام صالة اجلامعة، -بعدما تشكرت منه فله 
الفضل يف إقناع والدي باملجيء إىل املسجد معهم- فقال يل -وهو مبتسم-: 
عىل الرحب والسعة، ووعدين قائال: سوف أخصص لك ساعة من كل يوم 

قبل صالة املغرب يف املسجد ألعلمك مجيع أحكام صالة اجلامعة.

 ففرحت بذلك كثريًا، وجّهزت نفيس لكي أكون كل يوم يف املوعد 
لتعلم أحكام صالة اجلامعة. 

)1( وسائل الشيعة للشيخ احلر العاميل: ج3، ص507.
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اليوم األول:

ويف اليوم األول وقبل الصالة بساعة أتيت إىل املسجد فوجدت السيد 
وقد سبقني فسلمت عليه وجلست أمامه بأدب واحرتام، ومل خيَف ما يب من 
ارتباك ووجل هيبة من حمرضه املبارك، ولكن رسعان ما زال عني ما كنت 
السيد  بدأ  ذلك  بعد  دافئة،  ونظرة  حنونة  بابتسامة  غمرين  أن  بعد  به  أشعر 
حممد مفتتحًا كالمه بحمد اهلل والثناء عليه والصالة عىل حممد وآل حممد ثم 

قال يل:

 - ماذا تعرف عن صالة اجلامعة؟

يصّلون  الناس  شاهدت  باألمس  ولكني  شيئًا  أعرف  ال  فقلت:   �
فأعجبني  معك،  ويقومون  معك  ويسجدون  معك  يركعون  سوية  خلفك 
ذلك املشهد املوحد ألداء الصالة، والذي يزيد املصيل هباًء وخشوعًا، فلم 

أدِر ما أفعل. 

- قال السيد: إّننا نصيل صالتنا املفروضة مجاعة وكذا صاليت العيدين.

� وماذا تقصد باملفروضة؟

الفجر وصالتا  اليومية: صالة  المسة  الصلوات  هي  السيد:  قال   -
الظهرين والعشائني، وكذا صالة اآليات.

� وهل لنا أن نصيل الصلوات املستحبة مجاعة؟

- ال فإن الصلوات املستحبة ال تشع فيها اجلامعة، ويستثنى من ذلك 
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صالة االستسقاء وصالتا العيدين: عيد الفطر وعيد األضحى املباركني. 

  � قلت: إذن وكيف نصيّل صالتنا مجاعة؟

اِمام  لشائط  جامعًا  أحدمها  وكان  أكثر  أو  شخصان  اجتمع  اِذا   -
اجلامعة جاز هلم أن يقدموه ليصيّل هبم مجاعة، فينالوا بذلك أجرًا اِضافيًا. 

  � اِذن صالة اجلامعة مستحبة؟

-  نعم وهلا ثواب عظيم خاصة خلف الّرجل العامل،  وبالصوص  إذا  كان 
 ،F من جهة النسب سيدًا هاشميًا، أي: منتسبًا إىل هاشم جد النبي األعظم 

وكلام زاد عدد أفراد اجلامعة زاد فضلها.

�  وهل هي مستحبة فقط يف املسجد أم لنا أن نقيمها يف البيت؟ 

العائلة  أفراد  ألحد  فيجوز  البيت،  ف  حتى  إقامتها  يستحب  نعم   -
كاألب مثال أن يؤم أوالده وزوجته إذا كان جامعًا لشائط إمام اجلامعة.

� عرفت من خالل كالمك أنه ال يشرتط أن يكون إمام اجلامعة رجَل 
دين، وال أن يكون معماًم؟ 

- نعم كالمك صحيح فال يشرتط ف إمام اجلامعة أن يكون معماًم، أو 
أن يكون ُمازًا من قبل املرجع الديني ف إقامة اجلامعة، وإنام املهم كام قلت لك 

أن يكون جامعًا لشائط إمام اجلامعة.
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� وما هي رشائط إِمام اجلامعة تلك التي أرشت إليها يف حديثك أكثر 
من مرة؟

منون(،  غي  )أي:  عاقاًل  بالغًا،  يكون  أن  اجلامعة  إِمام  ف  يشرتط   -
القراءة، والدته رشعّية،  أنه ال يعيص ربه(، صحيح  )بمعنى:  مؤمنًا، عادالً 

ذكرًا، إِذا كان املأموم ذكرًا. 

�   وماذا تقصد بالعدالة؟

غالبا  الناشئة  املقدسة  الشيعة  جادة  ف  االستقامة  هي  العدالة:   -
الذنوب  ارتكاب  االستقامة عن  املانعة هذه  النفس،  الراسخ ف  من الوف 
بد من إحرازها واالطمئنان  الصغية، فال  الذنوب  الكبية، واإلرصار عىل 

بوجودها، وإال فال تصح اجلامعة بدون ذلك.

� وماذا تقصد بالذنوب الكبرية؟

بالعقاب ف كتابه  اهلل عليه  َتَوّعد  الكبية: )هي كل ذنب  الذنوب   -
العزيز، وقيل: الكبية، كل ذنب رتب الشارع املقدس عليه َحدا أو رصح 
فيه بالوعيد، وقيل: هي كل معصية تؤذن بتهاون فاعلها بالدين، وقيل غي 

ذلك.

وقد وقع الالف ف عدد الكبائر، َفُعدَّ من الكبائر: الشك باهلل تعاىل، 
الوالدين،  وعقوق  تعاىل،  اهلل  مكر  من  واألمن  تعاىل،  اهلل  روح  من  واليأس 
)وهو اإلساءة إليهام بأي وجه يعد تنكرا جلميلهام عىل الولد(، وقتل النفس 
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املحرتمة، وقذف املحصنة، وأكل مال اليتيم ظلام، والفرار من الزحف، وأكل 
الربا بنوعيه املعاميل والقريض، والزنا، واللواط، والسحر، واليمني الغموس 
الفاجرة، )وهي: اللف باهلل تعاىل كذبا ف مقام فصل النزاع(، ومنع الزكاة 

املفروضة، وشهادة الزور، وكتامن الشهادة، ورشب المر.

ونقض  متعمدًا،  اهلل  فرضه  مما  غيها  أو  الصالة  ترك  أيضًا:  ومنها 
مقام  ف  وجه  كل  من  إليه  اإلحسان  ترك  )بمعنى:  الرحم،  وقطيعة  العهد، 
التي  البالد  اإلقامة ف  إنه  بعد اهلجرة، )وقيل  فيه ذلك(، والتعرب  يتعارف 
ينقص هبا الدين(، والرسقة، وإنكار ما أنزل اهلل تعاىل، والكذب عىل اهلل، أو 
امليتة،  الكذب، وأكل  بل مطلق   ،B أو عىل األوصياء   ،F عىل رسوله 
به لغي اهلل، والقامر، وأكل السحت، )وقد  والدم، ولم النزير، وما أهل 
مثل له: بثمن المر، واملسكر، وأجر الزانية، وثمن الكلب الذي ال يصطاد(، 
والرشوة عىل الكم ولو بالق، وأجر الكاهن، وما أصيب من أعامل الوالة 
الظلمة، وثمن اجلارية املغنية، وثمن الشطرنج، وثمن امليتة، ولكن ف حرمة 

األخي فضال عن كونه من الكبائر إشكاالً.

ومما ُعدَّ من الكبائر أيضا: البخس ف املكيال وامليزان، ومعونة الظاملني، 
والكرب،  عرس،  غي  من  القوق  وحبس  هلم،  والوالية  إليهم،  والركون 
تعاىل،  اهلل  ألولياء  واملحاربة  بالج،  واالستخفاف  والتبذير،  واالرساف، 
األوتار  كرضب  باملالهي،  واالشتغال  الصغار،  الذنوب  عىل  واإلرصار 
ونحوها مما يتعاطاه أهل الفسوق، والغناء، والظاهر أنه الكالم اللهوي الذي 



17 اليوم األول: من شروط إمام اجلماعة: العدالة............................................................................

يؤتى به باأللان املتعارفة عند أهل اللهو واللعب، وف مقومية الرتجيع واملد 
ف صدقه إشكال، والعربة بالصدق العرف.

ومما ُعّد من الكبائر: البهتان عىل املؤمن، )وهو ذكره بام يعيبه وليس هو 
فيه(، وسب املؤمن وإهانته وإذالله، والنميمة بني املؤمنني بام يوجب الفرقة 
املحرم(،  الوطيء  عىل  جلمعهام  اثنني  بني  السعي  )وهي:  والقيادة،  بينهم، 
به  استهان  ما  الذنوب  أشد  فإن  الذنب،  واستحقار  للمسلمني،  والغش 
صاحبه، والرياء، والغيبة، )وهي: أن َيذكر املؤمن بعيب ف غيبته، سواء أكان 
بقصد االنتقاص، أم مل يكن، وسواء أكان العيب ف بدنه، أم ف نسبه، أم ف 
َخلقه، أم ف فعله، أم ف قوله، أم ف دينه، أم ف دنياه، أم ف غي ذلك مما يكون 
عيبًا مستورًا عن الناس، كام ال فرق ف الذكر بني أن يكون بالقول، أم بالفعل 
الاكي عن وجود العيب، والظاهر اختصاصها بصورة وجود سامع يقصد 
إفهامه وإعالمه أو ما هو ف حكم ذلك. كام أن الظاهر أنه ال بد من تعيني 
البلد جبان ال يكون غيبة، وكذا لو قال:  املغتاب، فلو قال: واحد من أهل 
أحد أوالد زيد جبان، نعم قد حيرم ذلك من جهة لزوم اإلهانة واالنتقاص 
ال من جهة الغيبة، وجيب عند وقوع الغيبة التوبة والندم، واألحوط استحبابا 
االستحالل من الشخص املغتاب إذا مل ترتتب عىل ذلك مفسدة أو االستغفار 

له(.

� وكيف نعرف أن هذا الرجل املؤمن عادل حتى نصيّل خلفه؟

وليس  ظاهره،  حسن  ذلك  ف  ويكفي  باملعارشة،  العدالة  تثبت   -
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املراد بحسن الظاهر زّيه وحديثه.. بل البد من املعارشة الكاشفة عن التزامه 
باألحكام الشعية ولو ظاهرًا.

وتثبت أيضًا بشهادة عدلني، بل يكفي االطمئنان إذا حصل من شهادة 
عدل واحد، وكذا إذا حصل من اقتداء عدلني به، أو من اقتداء مجاعة مهولني 

به)1(، وكل ما يوجب الوثوق. 

العدالة يف الشخص بواسطة مراقبته ومتابعته  � وهل جيوز حتصيل 
والتفتيش عنه، أم يكون ذلك من التجسس املحرم ومن تتبع عثرات املؤمن، 
وعىل  مراقبة،  غري  من  املعروفة  املعارشة  عىل  العدالة  حتصيل  يف  فيقترص 

السؤال عنه من أهل حملته، وحسن الظاهر الكاشف عن العدالة؟ 

حسن  ويكفي  املعارشة،  من  العدالة  وتعلم  التجسس،  جيوز  ال   -
الظاهر كام قلت لك قبل قليل.

يقيم  إماما  فأجد  املساجد  من  مسجدًا  أدخل  األحيان  بعض  يف   �
الصالة ومل أكن أعرف اإلمام أو أحد املأمومني، فهل أصيل مجاعة أم فرادى؟ 

- صل مفردًا.

� أفهم من كالمك أنه من الرضوري معرفة سرية إمام اجلامعة قبل 
التي صليتها من دون علم هذا  أن أصيل خلفه... إذن فام حكم الصلوات 

احلكم؟ 
- ال شء عليك بالنسبة إليها، إذا كنت جاهاًل قارصًا.

)1( تعليقة السيد السيستاين عىل كتاب العروة الوثقى للسيد اليزدي: ج2، ص273.
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� لديَّ سؤال أخري فإنني قد أكثرت عليك وأتعبتك سيدنا.

- تفضل ولدي فهذا من واجبي.

� هل جيوز لإلمام الشاك يف عدالة نفسه أن ينوي أنه إن كان عند اهلل 
عادالً فهو ينوي اإلمامة وإالّ فهو ينوي االنفراد؟ 

- جيوز له قصد اإلمامة وإن علم من نفسه عدم العدالة، وعىل أيِّ حال 
فالنية املذكورة ال ختل بالصالة وال باجلامعة.
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اليوم الثاني:

حممد  السيد  وبني  بيني  دار  ما  كل  دونت  البيت  إىل  رجعت  بعدما 
وكنت مرسورًا بذلك ومتشوقًا ملعرفة مزيٍد من األحكام الفقهية، ويف اليوم 
الثاين افتتحت أسئلتي عن الرشط الثاين من رشوط إمام اجلامعة والذي ذكره 

السيد باألمس وهو صحة القراءة.

إمام  رشوط  من  نعم  عليه:  وأثنى  اهلل  محد  بعدما  حممد  السيد  فقال 
اجلامعة صحة قراءته، إذا كان االئتامم ف الركعتني األوىل والثانية وكان املأموم 

صحيَح القراءة، بل مطلقا عىل األحوط لزومًا.     

الثالثة  الركعة  يف  اجلامعة  يف  الدخول  جيوز  أنه  كالمك  من  أفهم   �
والرابعة حتى لو كان إمام اجلامعة غري صحيح القراءة مع توفر بقية الرشوط؟

- نعم جيوز لك ذلك.

حكم  فام  القراءة  يف  واحدة  بكلمة  خيطئ  اجلامعة  إمام  كان  إذا   �
االقتداء به؟ 

- ال يصح االقتداء به، وإذا كان ف أثناء الصالة انفرد وقرأ لنفسه إن 
أمكن.

� وهل يكفي يف بطالن صالة اجلامعة إذا كان اإلمام خيطئ يف قراءة 
حركات الكلامت، مثاًل يقرأ )غرَي املغضوب( بالفتح أو ما شابه ذلك؟

صالة  لبطالن  كاٍف  فهذا  بالفتح  قرأها  أنه  بوضوح  لك  تبني  اذا   -
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اجلامعة، وعليك االنفراد والقراءة إن أمكن.

اشباع  أنه ال جيوز  املدرسة  العربية يف  اللغة  قواعد  قد درست يف   �
احلركة كام لو اشبع كرسة الكاف يف قوله تعاىل )مالِك يوم الدين(؟ أو أشبع 
كرسة الباء يف قوله تعاىل )غري املغضوِب عليهم(، فتصبح الكرسة ياًء )مالكي 

يوم( )املغضويب عليهم(، وسؤايل هو هل يرض ذلك بصحة اجلامعة؟

وسؤايل الثاين هو: هل جتوز الصالة خلف إمام يقرأ السورة ويصل 
آيتني أو أكثر دون التلفظ باحلركة؟ 

بحيث  بدرجة  اإلشباع  كان  فإذا  األول:  سؤالك  بخصوص  أما   -
فالقراءة غي صحيحة، ولكن مرد إشباع الكرسة  يتولد من الركة حرف 

من دون ذلك ال يرض بصحتها.

وأما جواب السؤال الثاين: فإن الوصل بالسكون ال يرض بالقراءة.

� ما هي وظيفة املأموم يف حال اكتشافه ان اإلمام يلحن يف القراءة يف 
الركعتني األولتني؟ 

- إذا مل يعلم بذلك إاّل بعد فوت حمل تداركها -كام بعد الدخول ف 
الركوع-  أو بعد الصالة: فال إشكال ف بقائه عىل االئتامم، وإن علم بذلك 
أثناء القراءة نبهه عليه ليتدارك مع بقاء حمله، وإن مل يمكن أو مل يتنبه أو ترك 

تنبيهه )حيث إنه غي واجب عليه(: وجب عليه االنفراد عىل األحوط.

� وإذا صليت مع إمام مجاعة ولكني شككت يف صحة قراءته هل 
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أتى هبا عىل الوجه الصحيح أم ال، فام احلكم يف ذلك؟ 

- صالتك صحيحة.

� إذا كان إمام اجلامعة صحيح القراءة إال أنه أخطأ سهوا يف صالة 
املغرب مثاًل، فهل يل أن أأتم به يف صالة العشاء؟

العشاء  ف  به  االقتداء  جاز  الصحيحة  القراءة  من  متمكنًا  كان  إذا   -
لصحة صالته، وإن اخطأ ف صالة املغرب؟

� إذا كان اإلمام يلحن أو يقرأ بصورة غري صحيحة يف بعض السور 
جيوز  فهل  الصحيحة،  بالصورة  يقرأ  غريمها  ويف  مثاًل  والكوثر  كالزلزلة 

الصالة خلفه؟

- جيوز إذا كان يقرأ السور الصحيحة وال يقرأ السور غي الصحيحة.

� وإذا احتمل املأموم أن االمام يقرأ السور التي يلحن فيها، ففي هذه 
الصورة هل جيوز الصالة خلفه؟ 

- ال جيوز عىل األحوط وجوبًا.

� وهل جيوز االئتامم بمن يرتك املد الواجب يف القراءة سهوًا، أو مع 
اجلهل باحلكم؟ 

- ال جتب رعاية املد إال فيام يتوقف عليه أداء الكلمة كام ف )الضآّلني( 
حيث يتوقف التحفظ عىل التشديد واأللف عىل مقدار من املد فيجب هبذا 

املقدار ال أزيد. 
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� سيدنا سمعت من استاذ اللغة العربية يف املدرسة أن مهزة )اهدنا( 
مهزة وصل، فال جيوز قراءهتا إذا وصل الكلمة بالتي قبلها، بل حتذف لفظا، 
هذه  يراعي  ال  بمن  االقتداء  جيوز  فهل  الكالم  هذا  صح  إذا  هو:  وسؤايل 

القاعدة يف صالته؟

- األحوط وجوبًا ترك االقتداء به وقراءته غي صحيحة.

يقف عىل  مل  أي:  اجلامعة سورة اإلخالص وصاًل،  إمام  قرأ  وإذا   �
قرأها  بأن  الصمد(  )اهلل  تعاىل  بقوله  أحد( ووصلها  اهلل  )قل هو  )أحد( يف 
هكذا )أحُدِن اهلل الصمد( فهل الم لفظ اجلاللة الذي يأيت بعدها تكون المًا 
مرققة  تكون  العريب  األسلوب  ضوء  عىل  أنه  خصوصًا  مفخمة،  أم  مرققة 

وليست مفخمة؟ 

- األوىل أن تكون مرققة، وال تبطل إذا أتى هبا مفخمة. 

� سؤال أخري: إذا كان إمام اجلامعة يف لسانه لكنة، كأن ال يستطيع 
نطق حرف الراء بالشكل الصحيح هل تصح الصالة خلفه؟ 

ويمكن  صحيح،  بنحو  الروف  أداء  من  يتمكن  مل  إذا  جيوز  ال   -
االلتحاق به ف ركوع الركعة الثانية. والمد هلل رب العاملني.
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اليوم الثالث:

من  عجالة  عىل  استذكر  أخذت  السيد  جميء  وقبل  الثالث  اليوم  يف 
أمري ما دار بيني وبينه يف اليومني السابقني فتذكرت أنه قال يل من رشائط 
إمام اجلامعة اإليامن والرجولة وطهارة املولد ومل يبينها يل مكتفيًا ببيان معنى 

العدالة وصحة القراءة فقط. 

وما أن جاء السيد حتى بادرته بالسؤال عنها.

فتبسم السيد حممد بوجهي وقال يل: إنك متَلٍق جيد ال يفوتك شء ثم 
قال: بسم اهلل نبدأ وبه نستعني وعليه نتوكل: أما اإليامن يا ولدي فنقصد به أن 
يكون إماُم اجلامعة إثني عشيًا، أي: ممن يعتقد بإمامة األئمة اإلثني عش بعد 
رسول اهلل حممد F وهم اللفاء الشعيون بعد الرسول F والذي طاملا 
أكد عىل أحقيتهم ف قيادة األمة حتى ف آخر لظات حياته الشيفة أوهلم: 
أمي املؤمنني عيل أبن أيب طالب،  والسن ابن عيل املجتبى، والسني بن عيل 
الشهيد، وعيل بن السني السجاد، وحممد بن عيل الباقر، وجعفر بن حممد 
الصادق، وموسى بن جعفر الكاظم، وعيل بن موسى الرضا، وحممد بن عيل 
اجلواد، وعيل بن حممد اهلادي، والسن بن عيل العسكري، وآخرهم صاحب 
العص والزمان اإلمام الجة املنتظر حممد بن السن )عجل اهلل تعاىل فرجه 

الشيف(. 

� أفهم من كالمك لو كان الشخص عادالً صحيح القراءة، إال أنه ال 
يعتقد بإمامة االئمة B فال جيوز الصالة خلفه؟



............................................................................................................ حوارية صالة اجلماعة26

- نعم هو كذلك فال جيوز الصالة خلف املخالف هلم أو ممن يعتقد 
بإمامة بعٍض منهم.

� وهل تصح الصالة خلف اإلمام - اإلثني عرشي - إال أنه خيالفني 
يف بعض الفروع كاألخباري والشيخي وغريمها؟

- املناط هو العدالة وصحة القراءة.. فإن كان األخباري والشيخي ف 
تقليده مثال وغيه مستندًا إىل حجة رشعية فال مانع من الصالة خلفه.

اإلمام  بني  التقليد  من  ناشئًا  االختالف  كان  لو  احلكم  وكذلك   �
واملأموم؟ 

- ال خيل ذلك بصحة اجلامعة، إذا مل يكن هناك تقصي.

� وماذا عن الرشط الثاين وهو الرجولة؟ 

كان  إذا  رجاًل  اإلمام  يكون  أن  البد  أنه  هبا  فنقصد  الرجولة  أما   -
املأمومون رجاالً، فال تصح إمامة املرأة إال للمرأة.   

� معنى ذلك أن للنساء مجاعة كام للرجال؟ 

- نعم، فيجوز للمرأة أن تصيّل صالهتا مجاعًة خلف رجل تتّوفر فيه 
ت  رشوُط اِمام اجلامعة ماّرة الذكر، كام جيوز هلا أن تأتم باملرأة، ولكن اِذا أمَّ
املرأُة النساء وجب أن تقف ف صفهن من دون أن تتقّدم عليهّن عىل األحوط 

وجوبًا، كام يفعل إمام مجاعة الرجال. 

أما إِذا صلَّت النساء مع الرجال وجب أن يصلني خلف الرجال، أو 
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بصفّهم مع حائل ولو كان جدارًا. 

� وهل يصح أن يكون إمام اجلامعة صبيًا قد بلغ عرش سنني؟

- ف صحة إمامة الصبي البالغ عشًا وجٌه، ولكنه ال خيلو عن إشكال 
)أي: األحوط وجوبًا عدم الصالة خلفه(.

� بقي لنا الرشط الثالث وهو طهارة املولد؟

ابن  خلف  الصالة  جيوز  ال  أنه  به  فنقصد  املولد،  طهارة  أما  نعم،   -
الزنا، املتولد من الوطيء الرام، وإن توفرت فيه بقية رشوط إمامة اجلامعة؟ 

� وهل يعترب يف اجلامعة واِمامها رشائط أخرى مل تذكرها يل؟

عىل  الشعي  الد  عليه  جرى  ممّن  ااِلمام  يكون  ال  أن  يعترب  نعم   -
املأموم يصيّل عن قيام؛  اِذا كان  األحوط لزومًا، وأن تكون صالته عن قيام 
وأن يكون توّجهه إىل اجلهة التي يتوّجه اِليها املأموم؛ فال جيوز ملن يعتقد أّن 
القبلة ف جهة أن يأتّم بمن يعتقد أهّنا ف جهة أخرى، وأن تكون صالته بنظر 

املأموم صحيحة.

� لقد ذكرت أمورًا كثرية ومهمة حتتاج إىل توضيح فهاّل بينَتها يل؟

- سأبينّها لك يوَم غٍد إن شاء اهلل تعاىل، فلم يبَق لنا وقت، فقد اقرتب 
وقت صالة املغرب.
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 اليوم الرابع:

حممد  السيد  أن  أتوقع  وكنت  ممطرًا  باردًا  اجلو  كان  الرابع  اليوم  يف 
من  مزيٍد  ملعرفة  لتشوقي  مرسعا  ذهبت  أنني  إال  اجلامعة  صالة  إىل  يأيت  ال 
األحكام الفقهية مّلا قرأُت رواية زادت من عزيمتي يف تعلم األحكام الرشعية 
عىل  ياَط  السِّ )َليَت  قال:  أنه   A الصادق  اإلمام  عن  جاء  ما  هي  والرواية 
ُهوا ف اَلالِل واَلراِم()1(، فاإلمام A وملعرفته  َيَتَفقَّ ُرؤوِس َأصحايِب حّتى 
بأمهية تعلم مسائل احلالل واحلرام كان يتمنى أن ُيرِغَم أصحابه عىل تعّلِمها، 

فأدركُت مدى أمهية هذا األمر.

وصلُت إىل املسجد وقد تفاجأت بوصول السيد حممد قبيل، فسّلمُت 
اليوم  أنت مستعٌد  هل  قال يل:  بعد ذلك  فرد عيلَّ بكل أدب ولطف،  عليه 

إلكامل حماورتنا؟

ولنبدأ  عة،  والسَّ حِب  الرَّ عىل  سيدنا  رسور  وبكل  نعم  له:  فقلت   �
بالرشوط التي ذكرهتا يوم أمس، املعترب توفرها يف إمام اجلامعة والتي وعدتني 

ببياهنا بشكل أوضح.   

- نعم ولدي )عيل( إن من رشوط إمام اجلامعة:

أوالً: أن ال يكون ممن أقيم عليه الدُّ الشعي بسبب ارتكاب بعض 
املحرمات عىل األحوط لزوما.

فال  قيام،  من  املأموم يصيل  كان  إذا  قيام  من  تكون صالته  أن  وثانيًا: 
)1( بحار األنوار للعالمة املجليس: ج1، ص213. 
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من  يصيل  إمام  خلف  يصيَل  أن  قيام،  من  الصالة  عىل  قادرا  كان  ملن  جيوز 
جلوس مثاًل.

وثالثًا: أن تكون صالته صحيحة عند املأموم، فال جيوز االئتامم بمن 
كانت صالته باطلة بنظر املأموم، كام إذا تيمم ف حالٍة ّما باعتقاد أن وظيفته 
التيمم فيها، ف حني يرى املأموم أن وظيفته فيها الوضوء أو الغسل، أو توّضأ 
ااِلمام بامء نجس وهو ال يعلم بنجاسته واملأموم يعلم بذلك عندئٍذ ال جيوز 

للمأموم أن يأتمَّ به.

فهل  جلوس،  من  صالته  َمْن  خلف  الصالة  تصح  ال  قلت  إنك   �
تصح إمامة َمْن ُقطِعْت يدُه من املرفق، أو رجله من مفصل الركبة؟ 

- نعم تصح إمامته إذا كان قادرًا عىل الصالة من قيام.

� وهل جيوز ملن به سلس البول أن َيُؤَم الناس يف الصالة؟ 

- إذا عمل بوظيفته جيوز له ذلك حتى حال نزول البول.

� أنا ال أعرف هل بقي يشء مل تبينه يل فيام يعترب يف إمام اجلامعة؟

- ال مل يبَق شء مهم.

� إذن عن أيِّ يشء سنتكلم يف حواريتنا يوم غد؟

- سنتكلم إن شاء اهلل عام يعترب ف انعقاد صالة اجلامعة.
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� أنا شاكٌر لك سيدنا وأكن لك من االحرتام والتعظيم الكثري، فإين 
ين  َصريَّ َفقْد  َحرَفا  َعلََّمني  )َمْن  فيه:  يقول   A املؤمنني  ألمري  قوالً  قرأت 

َعبدًا()1(.

- عفوا إن الشكر هلل الذي وفقنا لذلك، ثم إن وظيفة رجل الدين أن 
يبلغ األحكام للناس فأنا أؤدي واجبي ف تعليم الناس كام إنك بدورك تؤدي 

واجبك بالتعلم ملا هيمك من أحكام الدين.

)1( آداب املتعلمني للشيخ الطويس: ص75.





33 اليوم اخلامس: ما يعترب يف إنعقاد صالة اجلماعة..................................................................

اليوم الخامس: 

يف اليوم اخلامس كانت حماورتنُا عام يعترب يف انعقاد صالة اجلامعة.

بينّا ف األيام  بعدما  بدأ السيد كالمه بعدما محد اهلل وأثنا عليه قائاًل: 
ف  يعترب  ما  اليوم  نبني  رشائط،  من  اجلامعة  إمام  ف  يعترب  ما  املاضية  األربعة 

انعقاد اجلامعة وهي كاآليت:

أوالً: أن تقف عىل يمني اإلمام اِن كنت وحدك عىل األحوط األوىل، 
متأخرًا عنه قلياًل، أو تقف خلفه اِذا كنتام اثنني أو أكثر.

� وهل يل أن أصيل خلف إمام اجلامعة مبارشة إذا كنت بمفردي أو 
أصيل عن يساره مثاًل.

- نعم جيوز لكن األحوط األوىل أن تقف عن يمني اإلمام حماذيًا له.

وأراد  وحده  اإلمام  يمني  عىل  واقفًا  كان  املأموم  أن  فرضنا  وإذا   �
مأموم ثاٍن االلتحاق هبم، فهل يرجع املأموم األول إىل اخللف ليلتحق الثاين 

بالصالة؟ وكيف يرجع؟ 

- عليه أن يرجع خلف اإلمام ليقف بجانبه من أراد  االلتحاق باجلامعة.

وكيفية الرجوع: أن يتحرك إىل اللف من دون التفات أو ذكر، خطوة 
أو خطوات حتى يكون بمستوى املأموم الثاين.

عىل  متقدمًا  األول،  الصف  وسط  اإلمام  يقف  أن  جيوز  وهل   �
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املأمومني قلياًل، كام لو كان متقدمًا عليهم يف مكان سجوده؟ 

- نعم جيوز.

� وهل كذلك يف إمامة املرأة للمرأة؟

- ال يا ولدي فهنا األمر خمتلف متاما، فاألحوط وجوبا ف إمامة املرأة 
للنساء أن تقف ف وسطهن وال تتقدمهن.

� سيدنا أتذكر انك قلت - يف حماورتنا يف اليوم الثالث- إِذا صلَّت 
النساء مع الرجال وجب أن يصلني خلف الرجال، أو بصفّهم ويكون بينهام 

حائل، فهل كذلك احلال إذا أمَّت املرأُة النساء؟

 - ال ليس كذلك فوجود الائل بينهام يرض بصحة اجلامعة.  

� وهل يشرتط يف احلائل أن يكون مانعًا عن الرؤية؟ 

أو  - ال يشرتط ذلك، فلو كان الائل بني اإلمام واملأمومني زجاجًا 
شباكًا أو جدارًا خمرمًا ُعد ذلك مانعًا من صحة انعقاد اجلامعة أيضًا.

� حتى لو كان احلاجز من خشب خمرم، أي: يمكن رؤية اإلمام من 
خالله، كام ويمكن اجتياز احلاجز من فوق؟

- نعم يعترب حائاًل فال تصح معه اجلامعة.

� وهل يرض لو كان موقف املأموم أعىل من موقف اإلمام؟ 

- ال بأس به بمقدار يصدق معه االجتامع عرفا.
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� سيدنا دخلُت يف أحد املساجد املكّونة من طابقني، حيث تقام يف 
الطابق األريض صالة اجلامعة، وشاهدت بعض املصلني يصلون يف الطابق 

العلوي، فام حكم صالهتم؟    

املكان واحدًا عرفًا  إذا كان  العلوي  الطابق  الصالة ف  مانع من  - ال 
اجلامعة  عنوان  صدق  هو  واملناط  حائل  بينها  وليس  متصلة  والصفوف 

الواحدة عرفًا.

� وما هو مقدار الفاصل املسموح به بني املأمومني بالدقة، هل هو 
بحدود مرت مثاًل؟

- نعم تقريبًا عىل األحوط وجوبًا، ويكفي أن يرتبط املصيّل بصاحبه 
عن  أو  يمينه  عن  أو  أمامه  بُمصلٍّ  يرتبط  أن  فيكفيه  واحدة،  جهة  من  ولو 

شامله، يكفيه أحدهم. 

� وهل تتأثر صالة املأموم بَمن َأَمامه؟ 

- املعترب أن حَيَتِمل صحَة صالة الواسطة، فإذا علم بطالَن صالته ومل 
يكن للمأموم واسطٌة غيه كان منفردًا؟

� وهل وجود طفل أو إنسان أصم )ال يسمع( يؤثر عىل صالة املأموم 
إذا كان ذلك الطفل أو ذلك األصم هو الذي يتصل املصيل به يف اجلامعة؟

- ال يرض الطفل إذا كان مميزًا واحَتَمل املأموُم صحَة صالته، وال دخل 
للصمم ف صحة الصالة. 
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� وهل موضع املصيل يف الصف األول أو غريه له خصوصية يف هذا 
املوضوع؟

من  األول  الصف  الواسطة ف  أن  األول وغيه  الصف  بني  الفرق   -
مثاًل ال يمكن  اإلمام  يسار  الذي عىل  املأموم  أن  بمعنى:  فقط،  جهة واحدة 
جهة  من  اجلامعة  أو  باإلمام  يتصل  فال  اليمني،  جهة  من  إال  باإلمام  اتصاله 

اليسار وال من اللف.

� وإذا أحدث املأموم يف أثناء صالة اجلامعة، - أي: انتقض وضوئه-  
فهل يعد وجوده حائاًل؟ وهل جيب عليه اخلروج من بني اجلامعة؟ 

- ال جيب إذا مل يكن بقاؤه موجبًا لبطالن اجلامعة ملن يتصل به.

� وماذا بعد ذلك؟

- بقي لنا من األحكام الكثي، ولكن مل يبَق لنا وقت، فوقت الصالة 
قد قرب، فنكمل إن شاء اهلل تعاىل ف األيام القادمة، والمد هلل رب العاملني.
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اليوم السادس:

يف اليوم السادس وقبل أن نبدأ الدرس سألني السيد )حممد( قائاًل: 
ن الدرس بعدما ترجع إىل البيت؟ ولدي )عيل( هل أنت ُتدوِّ

� فقلت له: نعم فإنني ومنذ اليوم األول اشرتيت دفرتًا وقمت بكتابة 
الدروس مستعينا بالتسجيل الصويت.

وأهل  F اهلل  رسول  فإن  ولدي،  يا  صنعا  أحسنت  السيد:  قال   - 
قال:  أنه   F اهلل  رسول  عن  ورد  فقد  العلم،  كتابة  عىل  حيثوننا   B بيته 

)َقيُِّدوا الِعلَم، ِقيَل: َوَما َتْقييُدُه؟ َقال: كَِتاَبُتُه()1(.

َحتى  َفُظوَن  َتْ ال  َفإِنَُّكم  )ُاْكُتُبوا   :A الصادق  اإلمام   وعن 
َتْكُتُبوا()2(.

ثم بدأ السيد الدرس قائال يل: سألتني باألمس وماذا بعد ذلك؟ فاليوم 
أجيبك.

وأقول:

إِذا كربَّ إِمام اجلامعة مبتدئًا صالته كربَّ املصلون خلفه، فاِذا قرأ سورة 
المد والسورة الالحقة هلا مل يقرأ املأمومون شيئًا، ذلك أن تالوة اإلمام جُتزئ 
عن تالوهتم، فهو يتحمّل عنهم قراءهتم، فإذا ركع ركعوا بعده، واِذا سجد 
ف  عليه  التقدم  عدم  وجوبًا  واألحوط  جلسوا،  جلس  واِذا  بعده  سجدوا 

)1( بحار األنوار للعالمة املجليس: ج2، ص151.
)2( الكايف للشيخ الكليني: ج1، ص52.
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التشهد األخي إال لعذر، واألفضل أن يسلِّموا بعد تسليمه.  

� وهل ُأكربَّ حاملا ُيكربَّ اإلمام يف صالة اجلامعة، أم أنتظر حتى يكرب 
الذي ييل اإلمام وهكذا األسبق فاألسبق؟

- لك أن تكرب بعدما يكرب اإلمام، وإن مل يكرب املتقدم عليك إذا كان ف 
حالة التهيؤ للصالة.

� وماذا تقصد بالتهيؤ؟

آخر  بيشء  منشغاًل  وليس  للصالة  يتهيُأ  واقفًا  املأموم  يكون  بأن   -
كالنوافل وغي ذلك.

� وما هي نية صالة اجلامعة بالنسبة لإلمام واملأموم؟

صالة  أصيل   :- مثال  يقول-  أن  هي  فنيته  املأموم  إىل  بالنسبة  أما   -
ف  يستحرضها  أو  تعاىل،  اهلل  إىل  قربة  الارض  اإلمام  خلف  مأمومًا  املغرب 

نفسه.

وأما بالنسبة إىل إمام اجلامعة فنيته هي أن يقصد أصل الصالة ويكتفي 
بذلك وال جيب قصد اإلمامة إال ف حاالت:

1- ف الصالة املعادة فيام إذا كان امُلعيد إمامًا.

2- صالة اجلمعة. 

3- صالة العيدين حني وجوهبام.
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�   قلَت يل قبل قليل: إن اإلمام يتحمل عني القراءة يف الركعة األوىل 
والثانية، فامذا عن غري القراءة يف الركعتني األوليني، فهل أتلو بنفيس الذكر 
يف ركوعي وسجودي وتشهّدي، وهل أقرأ التسبيحات يف الركعتني الثالثة 

والرابعة، أو أصمت وأنصت له؟

- بل تقرأ كام كنت تقرأ وأنت تصيّل منفردًا.. اقرأ اّلذكر ف الركوع 
كام  والرابعة  الثالثة  الركعتني  ف  التسبيحات  ورّدد  والتشّهد،  والسجود 

اعتدت،  فقط قراءة السورتني يتحمّلهام عنك اإلمام، ثّم إن عليك متابعته. 

�   ماذا تقصد باملتابعة؟

- عليك أن تتابع اِمام اجلامعة ف كل خطوة خيطوها، فاِذا كرب تكبية 
اإلحرام كربت بعده، وإذا ركع ركعت بعده، وإِذا سجد سجدت بعده، وإِذا 
رفع رأسه من السجود رفعت رأسك بعده، وهكذا فال تتقّدم عليه ف أفعال 

الصالة. 

� ولو صادف إين كربت قبل إمام اجلامعة؟ 

- إذا كربت قبل اإلمام سهوا كانت صالتك فرادى وجيوز لك قطعها 
واستئنافها مجاعة.

أو  القنوت  بسبب  اإلمام  عن  املأموم  يتأخر  قد  األحيان  بعض   �
لرسعة اإلمام، حتى يرفع اإلمام رأسه من الركوع وأنا ال زلت مل أركع؟ 

- ال جيوز التأخر عن اإلمام ألداء القنوت أو السورة بل عليه قطعهام 
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للمتابعة، فإن مل يتابع بطلت مجاعته، ولكن الصالة صحيحة إذا أتى بوظيفة 
املنفرد بل حتى لو مل يكمل المد وجبت املتابعة عىل األحوط وجوبًا.

� بعض املأمومني يركع أو يسجد قبل اإلمام دائاًم، ويكون يف الصف 
صالته  تُصحُّ  فهل  يرتدع..  ال  أنه  إالّ  بذلك،  وإخباره  علمه  ومع  األول، 
مجاعة؟ وهل تصح صالة املتصلني به؟ وهل جيوز هنره من الصالة يف الصف 

االول؟ 

- تصح مجاعته ومجاعة اآلخرين إذا كان ذلك عن غفلة، وأما إذا كان 
بواسطته  اتصل  ممن  بذلك  يعلم  َمْن  ومجاعة  مجاعته  صحة  فيشكل  متعمدًا 
فقط، وال جيوز منعه من الصالة هناك، ولكن َمن علم بكون ذلك عن عمد 

ال يقف إىل جانبه.

� بعض األحيان أرفع رأيس من الركوع قبل اإلمام سهوًا، فامذا جيب 
عيّل أن أفعل وكيف أترصف؟ 

بطالن  وجوبًا  فاألحوط  تعد  مل  فإن  وجوبًا،  األحوط  عىل  تعود   -
يرض  بام  املنفرد  بوظيفة  أخللَت  قد  يكن  مل  إن  صالتك  وتصح  مجاعتك، 

اإلخالل به ولو عن عذر، مثل زيادة ركوع للمتابعة؟

� إذا وجب عيّل العود ثانيًا للركوع )بعدما رفعت رأيس قبل اإلمام( 
- كام تقول - فسوف آيت بركوع زائد،  فهل يرض ذلك بصاليت؟ 

- ال يرض للمتابعة.
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� ومن كان يصيل مأمومًا وسجد للمتابعة بعدما رفع اإلمام رأسه من 
السجدة األوىل بفاصل حلظة )ثانية أو أقل( وكذا يف السجدة الثانية،  حيث مل 

يسعه متابعة السجود مع اإلمام لبطئه أو رسعة اإلمام.. ما هو حكمه؟ 

- تبطل مجاعته عىل األحوط وجوبًا إذا مل يكن عدم املتابعة لعذر، وإن 
كان لعذر مما ذكرت فال تبطل.

� أفهم من كالمك أنه جيب أن يكون هناك توافق بني حركة اإلمام 
واملأموم؟ فال جيوز للمأموم أن يبقى يف الركوع واإلمام وصل إىل السجود؟ 

- نعم هو كذلك، فتجب متابعة اإلمام.

�   ومتى ألتحق بإمام اجلامعة؟

- يمكن االلتحاق بإمام اجلامعة وهو قائم بعد تكبية اإلحرام إىل حني 
االنتهاء من ذكر الركوع قبل رفع اإلمام رأسه منه.

�   اِذا التحقت به وهو يتلو السورتني فال أقرأمها فإّنه يتحملهام عني 
كام قلت يل، ولكن اِذا كان راكعًا فكيف ألتحق به؟

- كربِّ لصالتك ثم اركع مبارشة وأِت بذكر الركوع، حتى إذا أهنى 
إمام اجلامعة ركوعه وقام، قمت معه. 

� وقراءيت للسورتني؟

- تسقط قراءهتام عنك اِذا التحقت به وهو راكع. 

� واِذا التحقت به وهو قائم يسبِّح لركعته الثالثة أو الرابعة؟
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- كربِّ ثم اقرأ السورتني بصوت خافت. 

�   واِذا مل يسعني الوقت إلمتامهام. 

- اِقرأ سورة المد وحدها، أو انتظر إىل حني ركوع اإلمام فالتحق 
باجلامعة، ليسقط عنك وجوب القراءة.

� سيدنا بالنسبة للمسبوق بركعة إذا كانت ثالثة اإلمام وثانية املأموم 
ومل يمهله اإلمام لقراءة السورة.. فهل تسقط عنه السورة، أو ينفرد؟ 

- عليه قطع قراءته حيثام كان، ويتابع اإلمام ف ركوعه.

� وإذا كان اإلمام يف الركعة الثالثة وأردت االلتحاق به وكنت أعلم 
أنه ال يمهلني لقراءة الفاحتة، فهل يل الدخول باجلامعة؟ 

- نعم لك ذلك وجيب عليك قراءة المد باملقدار املمكن، ويمكنك 
أن تقطعها وتلحق بركوع اإلمام.

� ولو كرّب املأموم والتحق باجلامعة، أثناء هوي اإلمام للركوع.. هل 
يدرك اجلامعة؟ 

- نعم يدركها.

� وماذا لو ركع املأموم يف حالة أن اإلمام كان يرفع رأسه من الركوع؟ 
هل حتتسب صالته مجاعة؟ 

- إذا رفع اإلمام رأسه قبل أن يصل املأموم إىل حد الركوع جاز له إمتام 
صالته فرادى، وكذا لو شك ف إدراك اإلمام راكعًا مع عدم جتاوز املحل، 
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نعم لو كان الشك بعد الركوع فتصح صالته مجاعة. 

يصيّل  اجلامعة  واِمام  الظهر،  صالة  ألصيل  اجلامعة  بإمام  أألتحق   �
العرص؟

- نعم، حيق لك أن تلتحق باجلامعة، واِن اختلفت صالتك مع صالة 
اِمام اجلامعة من حيث نوعها، فيجوز ائتامم مْن يصيل الظهر بمن يصيل العص 
أو العشاء، وكذلك من حيث اجلهر واإلخفات، أو القص والتامم أو القضاء 

واألداء. 

عن  الذمة  يف  ما  إفراغ  بقصد  مجاعة،  بالصالة  اإلتيان  جيوز  وهل   �
واجب حمتمل خلف من يصيل الفريضة؟ 

- نعم جيوز له ذلك. 

� سيدنا سمعت من أحد األصدقاء أمرًا أحب أن أتأكد من صحته، 
املبارك عىل إقامة مراسيم إحياء  وهو: أن املؤمنني اعتادوا يف شهر رمضان 
من  فات  ما  قضاء  بنية  مجاعة  يصّلون  أهنم  بينها  ومن  الرشيفة،  القدر  ليايل 

الصالة اليومية، فهل صالة اجلامعة صحيحة رشعا؟ 

- يصح ذلك بشط أن يكون اإلمام مشتغل الذمة بصالة واجبة إما 
أصالة أو نيابة عمن مل يصلِّ من األموات، أو يصليها احتياطًا مع اتاد جهة 

االحتياط عنده مع املأمومني.

التي  التحقت بصالة اجلامعة متأخرًا، وكانت من الصلوات  � وإذا 
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يتوجب عىل املصيل فيها اجلهر مثل صالة العشاء، وكان اإلمام قد وصل إىل 
الركعة الثالثة أو الرابعة بينام أنا ال زلت يف إحدى األوليتني.. فهل جيب عيل 

اجلهر بينام اإلمام خافت؟ 

- ال جيوز رفع الصوت حينئذ، بل البد من اإلخفات. 

بحيث  والتشهد  والقنوت  باألذكار  جيهر  أن  للمأموم  جيوز  وهل   �
ُيسِمع اإلماَم صوته؟ 

- جيوز، ولكنه مكروه.

� وهل حكم كراهة إسامع املأموم صوته لإلمام يشمل حتى تكبرية 
اإلحرام؟ 

- نعم يشملها.

�   وهل بقي يشء مل تبينه يل خيص مسألة متابعة اإلمام؟

- نعم بقي أشياء كثية سأبينها لك إن شاء اهلل يوم غد، والمد هلل 
رب العاملني. 
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اليوم السابع:

يف اليوم السابع كنت مرهقًا حتى بدا عىل وجهي التعب، فلقد قضيت 
ليلة البارحة مستيقظا إىل الصباح، بسبب ما سمعته عن أمهية كتابة العلم، 

فلم ُأبِق شيئًا إال دونتُه بشكل دقيق.

حاولت أن ُأخفي ما يب من تعب وإرهاق وما أن جاء السيد )حممد( 
حتى أكتشف ذلك قائاًل يل: هل أنت بصحة جيدة يا ولدي؟

� فقلت له: نعم يا سيدي إال إنني متعٌب  قلياًل.

- فقال السيد: إذا أردت أن نأجل درسنا إىل الغد فال مانع.

وجنتاي،  وتوردت  يدق  قلبي  أخذ  حتى  ذلك  سمعت  أن  وما   �
ودامهني شعور باحلرج واخلجل واحلرية واالرتباك، فإنني وإن كنت متعبًا 
إال أنني ال أحب أن ُيؤَجل الدرس فبادرته قائال: ال يا سيدي فإنني مستعٌد 

للدرس وكيل أذن صاغية.      

- فقال السيد بعدما محد اهلل وأثنى عليه: سألتني باألمس عام بقي من 
شأن املتابعة التي جتب عىل َمْن أراد االلتحاق باجلامعة، فأقول:

لك  يستحب  الثانية،  الركعة  ف  اإلمام  وكان  باجلامعة  التحقت  إذا 
وجوبًا،  األحوط  عىل  التشهد  حال  والتجاف  والتشهد،  القنوت  ف  متابعته 
فإذا كان ف ثالثة اإلمام ختلف عنه ف القيام فيجلس للتشهد مقتصًا فيه عىل 

املقدار الواجب من غي تواٍن ثم يلحق باإلمام.
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� وماذا تقصد بالتجايف؟

- التجاف: هو أن تضع   يديك عىل األرض وترفع ركبتيك عنها قليال.

� وماذا عن التشهد األخري إذا كان اإلمام يسبقني بركعة؟

- يستحب لك أن تتابعه ف التشهد متجافيًا إىل أن يسلم ثم تقوم إىل 
التي   هي  اإلمام  رابعة  من  الثانية  السجدة  بعد  تقوم  أن  لك  وجيوز  الرابعة، 

ثالثتك وتنفرد.

� أشاهد بعض املصلني يلتحقون باإلمام يف السجودين األخرييني، 
السجودين  يف  اجلامعة  ثواب  عىل  واحلصول  منفردًا  الصالة  نية  تكون  هل 

األخريين، أم ماذا؟ 

- جيوز لك أن تكرّب بقصد األعم من تكبية اإلحرام والذكر املطلق 
ويتابع اإلمام ف السجود والتشهد بقصد القربة املطلقة ثم تقوم بعد تسليم 

اإلمام وجتدد التكبي بنفس القصد املذكور وتصيل.

� وهل يل أن التحق باإلمام يف التشهد األخري؟

- إذا أدركت اإلمام وهو ف التشهد األخي جاز لك أن تكرب تكبية 
اإلحرام وجتلس معه بقصد املتابعة وتتشهد بنية القربة املطلقة، ولكن ال ُيسلِّم 
عىل األحوط وجوبًا، فإذا سّلم اإلمام قمت إىل صالتك من غي حاجة إىل 

إعادة التكبي وتصل بذلك فضل اجلامعة وإن مل تصل لك ركعة. 

� وما هو تكليف املأموم أثناء قيام اإلمام بقراءة احلمد والسورة، هل 
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هو السكوت مطلقًا أو يمكنه أن يقرأ بعض الذكر؟ 

اإلخفاتية  الصالة  من  األوليني  الركعتني  ف  للمأموم  األفضل   -
االشتغال بالذكر والصالة عىل النبي F، وأما ف األوليني من اجلهرية فإن 
سمع صوت اإلمام ولو مههمة وجب عليه ترك القراءة بل األحوط األوىل 
اإلنصات لقراءته وال ينافيه االشتغال بالذكر ونحوه ف نفسه وإن مل يسمع 

حتى اهلمهمة فهو باليار إن شاء قرأ وإن شاء ترك والقراءة أفضل.

يتحمل عن  إمام اجلامعة  إن  اكرر سؤايل بصيغة خمتلفة، قلت يل:   �
املأموم يف الركعتني األوليني قراءة  الفاحتة والسورة.. فهل جيوز للمأموم أن 

يقرأ إخفاتًا؟ 

- ال جيوز ف اإلخفاتية عىل األحوط وجوبًا، وكذلك ف اجلهرية إذا 
كنت تسمع صوت اإلمام ولو مههمة.

كل  أن  وهو  خاص  حكم  له  األول  الصف  أن  سابقًا  يل  ذكرت   �
من  االتصال  إن  أي:  فقط  اإلمام  إىل  منه  أقرب  هو  بمن  متصل  فيه  واحد 
جانب واحد، وعليه لو فرض أن َمن يتصل به كان يصيل قرصًا مثاًل وأهنى 
صالته عند تشهد اإلمام يف الثانية ثم قام والتحق باإلمام، فهل هذا االنقطاع 
القليل يؤثر يف صالة َمن يتصل به ممن هو أبعد منه عن اإلمام.                                                        

- نعم تبطل مجاعتهم باالنقطاع، إال إذا عاد إىل اجلامعة بال فصل، هذا 
إذا مل يكن هنالك ُبعٌد مانٌع عن انعقاد اجلامعة بسبب انفراده.   

وأما إذا كان هناك بعد مانع عن انعقاد اجلامعة كام لو كان متقدما ف 
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الصف فال جيدي عوده إىل االئتامم ف بقاء قدوة الصف املتأخر عىل األحوط 
وجوبًا.

� إذا كنت أصيل فرادى ويف األثناء جاء اإلمام وأقام اجلامعة، فهل 
جيوز يل العدول يف األثناء إىل االئتامم؟

- ال جيوز للمنفرد العدول إىل االئتامم ف األثناء.
� واذا كنت أصيل نافلة فأقيمت اجلامعة وخفت من إمتام النافلة عدم 

إدراك اجلامعة، فهل يل أن أقطعها أللتحق باجلامعة؟
- نعم يستحب لك قطعها. 

� وهل احلكم كذلك لو كنت أصيل الفريضة؟
- إذا كنت ف فريضة غي ثنائية عدلت استحبابا إىل النافلة وأمتمتها 
قبل  ما  العدول وهو  تتجاوز حمل  مل  إذا  اجلامعة، هذا  ثم دخلت ف  ركعتني 
الركوع من الثالثة، وإذا خفت بعد العدول من إمتامها ركعتني فوت اجلامعة 

استحب لك قطعها.
� سيدنا وإذا نويت اإلنفراد يف أثناء قراءة اإلمام أو بعد إكامهلا وقبل 

الركوع ماذا جيب عيل أن أفعل؟  
- إذا نويت االنفراد وجب عليك القراءة من جديد وال جتتزئ بقراءة 

اإلمام عىل األحوط وجوبًا. 
� وهل يل أن أعود إىل اجلامعة بعدما نويت االنفراد؟

- ال جيوز لك الرجوع إىل االئتامم.
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اليوم الثامن:

أوراقي  أرتب  أن  حاولت  املسجد  إىل  ذهايب  وقبل  الثامن  اليوم  يف 
التي  املسائل  بعض  فقرأُت  اجلامعة،  بصالة  اخلاصة  الكتب  بعض  وأراجع 
إىل  السيد  وصل  أن  وما  أفهمها،  مل  ولكن  اجلامعة  صالة  يف  اخللل  ختص 

املسجد بادرته بالسؤال:

عن  للحديث  اليوم  هذا  نخصص  أن  يف  َعيّل  تفضلت  لو  سيدنا   �
مسائل اخللل يف صالة اجلامعة، فإنني قرأت بعض املسائل حول املوضوع 

فلم أفهمها.

- فقال السيد: عىل الرحب والسعة سل ما بدا لك.

كرّب  املأموم(  )أي  أنه  اإلمام،  قراءة  حال  املأموم  شك  إذا  فقلت:   �
تكبرية االفتتاح أم ال.. فهل يعتني بشكه؟ 

- نعم، يعتني بشكه إذا مل يتجاوز حمل التدارك، أي: مل يدخل ف اجلزء 
الالحق وهو الركوع. 

� لو كان املأموم يف الصالة اإلخفاتية )الظهر أو العرص( يقرأ الفاحتة 
والسورة جاهاًل وكان يصيل عىل هذا النحو لسنني فهل صالته باطلة، وجيب 

عليه اإلعادة؟

- ال تبطل.

� وهل عليه سجود السهو يف كل صالة؟ 
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- ال جيب.

� وهل خيتلف احلكم لو كان يقرأ متعمدًا؟ 

- نعم الكم خيتلف إذا كان يقرأ عن عمد، فاألحوط وجوبًا له إعادة 
الصالة.

فكرّب  األخري  التشهد  يف  اإلمام  أن  املأموم  ختيل  إذا  الثاين:  سؤايل   �
وجلس وتبني بعدها أن اإلمام يف التشهد األول، فام هو الواجب عليه؟ 

- يقطع صالته ويلتحق باجلامعة ف الركعة التالية.

قهرًا وهو يصيل  السجود  ارتفعت جبَهَتُه عن حمل  � وما حكم من 
مأمومًا هل ينتظر اإلمام، أو ينفرد، أو يرجع للسجود مع اإلمام متابعة؟ 

- يتابع مع اإلمام فيسجد.

� سؤايل اآلخر: بينام أنا أصيل فرَض العشاء خلَف اإلمام يف الركعة 
اللذين عىل جانبي يصلون  الثالثة، تبني يل أن املصيل الذي أمامي واإلثنني 

املغرب، فجلسوا للتسليم.. فام حكم صاليت؟ هل أنقطع عن اجلامعة؟ 

يكن  مل  إذا  أمامك  الذي  جانبَي  عىل  يكون  َمْن  االتصال  ف  يكفي   -
الفاصل كثيًا، وعىل كل حال فصالُتك صحيحة.

� إذا نيس اإلمام السجدة ومل ُينَبه من قبل املأمومني، وَعِلم بعد الفراغ 
من الصالة.. فام حكم املأموم الذي التفت ومل يأت بالسجدة جهال، وكان 

جهله عن قصور  أو تقصري؟ 
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قارصًا  جاهاًل  كان  وإذا  صالته،  بطلت  مقصًا  جاهاًل  كان  إذا   -
صحت صالته، وعليه قضاء السجدة.

� لو أخطأ اإلمام يف القراءة، ومل يتم تنبيهه من قبل بعض املأمومني 
الذين سمعوا منه اخلطأ.. فام حكم صالة اإلمام واملأمومني؟ 

انتبه  َمْن  وكذا  صحيحة،  املأمومني  ِمَن  ينتبه  مل  وَمْن  اإلمام  صالة   -
وانفرد وقرأ لنفسه، فإن مل يفعل بطلت صالته، إال إذا كان جاهاًل قارصًا.

� وهل احلكم كذلك لو نيس اإلمام كلمة أو حرفا أثناء القراءة؟ 

املأمومني،  ِمَن  يلتفت  مل  وَمْن  اإلمام  فتصح صالة  نعم هو كذلك   -
بطلت  يفعل  مل  فإن  لِنفسه،  والقراءة  االنفراد  وظيفته  فإن  التفت  َمْن  وأما 

صالته، إال إذا كان جاهاًل قارصًا.

يرفع  بحيث  اإلمام  قراءة  أثناء  يستقر  ال  املأمومني  بعض  ُأشاهد   �
رجله عن األرض، فام حكم صالته وصالة من اتصل به ِمن املأمومني؟ 

- ال يرض ذلك بصحة صالته وال صالة َمْن اتصل به. 

اإلمام  املغرب، وكان  لو دخلُت يف مجاعة ألُصيل  � وما هو احلكم 
يصيل العشاء، فسهوت فأكملت الصالة مع اإلمام، أي: أربع ركعات، ومل 
أتذكر االّ بعد االنتهاء من الصالة؟ وما احلكم لو تذكرت بعد ركوع الرابعة 

أو قبله؟ 

بعدها  املغرب  بصالة  اإلتيان  فيجزيك  االنتهاء،  بعد  تذكرت  لو   -
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فقط، وكذا إذا تذكرت بعد الركوع، وأما إذا تذكرت قبل الركوع، فيجب 
العدول إىل املغرب، ثم اإلتيان بالعشاء. 
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اليوم التاسع: 

املوجودة  الكتب  يف  أقرأ  وأخذت  املسجد  وصلت  التاسع  اليوم  يف 
وسلم  السيد  وصل  حتى  األسئلة  بعض  واستحرضت  املسجد  مكتبة  يف 
لننهي درسنا،  يوم واحد  إال  يبَق  مل  قال يل:  ثم  السالم،  فرددت عليه   ، عيلَّ
يف ذلك الوقت دخلني احلزن واألسى ألنني سوف ُأحَرم من هذه النعمة، 
وهي نعمة تعلم األحكام الرشعية وجمالسة السيد والتحدث معه، ويف نفس 
الوقت محدت اهلل وأثنيت عليه لتوفيقه إياي لتعلم جزء يسري من فقه أهل 
البيت B، فشكرت السيد عىل ما رصفه من وقته الثمني يف سبيل تعليمي، 

بعد ذلك بدأنا بالدرس فقلت له:

يف  القراءة  املأموم  عن  يتحمل  اجلامعة  إمام  إن  سبق  فيام  يل  قلت   �
الركعتني األوليتني وسؤايل حينام يقرأ اإلمام هل جيب عىل املأموم الطمأنينة؟

أحوط  ولكنها  اإلمام  قراءة  حال  املأموم  عىل  الطمأنينة  جتب  ال   -
استحبابا.

� دخلت املسجد واإلمام قد فرغ من صالة املغرب .. ما األفضل؟ 
انتظار اإلمام حتى يصيل العشاء وَأْأتمُّ به للمغرب، أو ُأصيل املغرب منفردًا 

وَأْأتمُّ به يف صالة العشاء؟ 

أدى  إذا  وأما  أفضل،  فاجلامعة  الفضيلة  وقت  فوات  إىل  يؤد  مل  إذا   -
أن  يمكنه  نعم  اجلامعة،  انتظار  أفضلية  يثبت  فلم  الفضيلة  وقت  فوات  إىل 
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يأتمَّ باإلمام ف صالة املغرب والركعة األوىل من العشاء ليحصل عىل ثواب 
اجلامعة لكال الصالتني. 

يتأخر اإلمام فنصيل فرادى وبعد االنتهاء من الصالة يأيت  � أحيانا 
اإلمام، فهل حيق ملن صىل فرادى أن يعيدها مجاعة؟

- نعم يستحب هلم اإلعادة.  

وهل  مأمومًا؟  أو  إمامًا  مجاعة  اآليات  صالة  تكرار  يرشع  هل   �
يتحمل اإلمام القراءة عن املأموم؟ 

باقيًا،  الكسوف  أو  السوف  دام  ما  اآليات  صالة  إعادة  تستحب   -
واإلمام يتحمل القراءة عن املأموم. 

� سيدنا لدي أسئلة نقلتها من بعض الكتب، أرجو اإلجابة عنها.

مرات،  لعدة  مجاعة  العيد  صالة  يكرر  أن  اجلامعة  إلمام  جيوز  هل 
الزدياد عدد املصلني وضيق املكان؟

- يشكل جوازه ملن صىل مجاعة أن يعيدها مجاعة، إمامًا أو مأمومًا.

� هل جيوز له تكرار الصالة الواجبة؟

هو  بل  مأمومًا  أو  إمامًا  مجاعة  يعيدها  أن  منفردًا  صالها  ملن  جيوز   -
مستحب.

� هل جيوز أن يصيل اإلمام قرصًا واملأموم متامًا؟ 
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- جيوز عىل كراهة.

� هل جيوز االقتداء بإمام يضع اجلبس عىل رجله لكرس ونحوه، فال 
يستطيع بسبب ذلك أن يضعها حال السجود عىل األرض بشكل صحيح. 

- اذا صدق السجود أمكن االقتداء.

ام أفضل بعد االنتهاء من صالة اجلامعة مبارشة: صالة النافلة أم  � أهيُّ
مشاركة اجلامعة يف الدعاء؟ 

- الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصالة تنفاًل. 

املسجد  يف  مجاعة  يصلون  وال  البيت  يف  يصلون  اإلخوان  بعض   �
بحجة أن اإلمام غري متبحر بعمق يف العلم؟ 

- ال يشرتط ف إمام اجلامعة أن يكون متبحرا بالعلم. 

� إذا كنُت يف الصالة، فهل جيب عيل رد السالم؟ وكيف أرده؟ وهل 
جيوز يل تأخري رد السالم إىل االنتهاء من الصالة؟ 

- نعم جيب رد التحية كفايًة بمثل ما سلم فال يزيد عليه، وأما تأخي 
رد السالم فال جيوز إذا كان االنتهاء من الصالة ُيفّوت املواالة العرفية املطلوبة 

بني السالم والرد.

� هل جيوز يل الصالة فرادى يف املسجد مع وجود صالة اجلامعة؟ 

- إذا كان ف صالة املنفرد هتٌك إلمام اجلامعة، ترم الصالة وال تبطل، 
وإال فال إشكال.



............................................................................................................ حوارية صالة اجلماعة56

� هل جيب إنصات املأموم حال قراءة اإلمام يف الركعتني األوليني؟ 

- اإلنصات ليس واجبًا حال القراءة، وإن كان أوىل وأحوط استحبابًا، 
وال ينافيه االشتغال بالذكر والصالة عىل النبي F ف نفسه. 

البعُض وضَع َرحله يف صالة اجلامعة لكي حيجز له مكانا،  � اعتاد 
فإذا كان وضع الَرحل لصالة آتية يستغرق ساعات عديدة، بحيث استلزم 

تعطيل املكان، فهل يثبت لصاحبه حٌق يف املكان؟

- ال يثبت له حق بذلك.

� إذا كان وضع الَرحل )كاألمتعة ونحوها( يؤذي املصلني، لكثرته 
فهل جيوز هلم رفعه؟

- إذا كان موجبا لإلخالل باالتصال املعترب ف الصف، وقد حان وقت 
صالة اجلامعة، جاز رفعه.
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اليوم العاشر:

صادف اليوم العارش أخر يوم من أيام عطلة نصف السنة املدرسية ويف 
أثناء ذهايب إىل املسجد التقيت ببعض زمالئي فسألوين إىل أين أنت متوجه؟ 
فقلت إىل املسجد، فقالوا يل ال زال الوقت مبكرا فلم حَيْن وقُت الصالة بعد، 
فأجبتهم: عندي درس يف فقه اجلامعة واليوم هو آخر يوم، وأخذت أبني هلم 
ما استفدته من هذه األيام القالئل التي قضيتها يف تعلم األحكام الرشعية 
حتى استغرقت يف ذلك، فطلبوا مني أن يعطيهم السيد حممد درسًا فقهيًا، 
فرد عيّل  بانتظاري، فسلمت عليه،  السيد  املسجد وجدت  إىل  فلام وصلت 
السالم، وقال يل: اليوم قد تأخرت عشة دقائق عن موعدنا يظهر أنك بدأت 
ويف  فإنني  التأخر،  أعتذر عن  له عفوا سيدنا  فقلت  املَلل.  ويصيبك  تتعب 
الطريق إىل املسجد صادفت بعض األصدقاء ودار حديث بيننا حتى فاتني 
األحكام  تعلم  يف  برغبتهم  أخربك  أن  مني  طلبوا  فإهنم  وباملناسبة  الوقت، 

الرشعية، فلو تفضلت بفتح دورة هلم. 

- فقال يل وهو مبتسم بتلك االبتسامة التي ال تفارق وجهه الوضاء: 
عىل الرحب والسعة فإنني ف خدمتك وخدمتهم ف أيِّ وقت شاؤوا.

� غمرتني السعادة والبهجة يف تلك اللحظة ملا وفقني اهلل إليه حتى 
رصت سببًا يف تعلم االخرين...

بيان  إال  لنا  يبَق  فلم  النهاية  إننا شارفنا عىل  السيد:  قال  ذلك  بعد   -
بعض مستحبات اجلامعة ومكروهاهتا.
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� فقلت له وما هي تلك املستحبات واملكروهات؟

- فقال السيد: قد ذكر الفقهاء )أعىل اهلل مقامهم( أنه يستحب لإلمام 
أن يقف حماذيا لوسط الصف األول، وأن يصيل بصالة أضعف املأمومني فال 
يطيل إال مع رغبة املأمومني بذلك، وأن ُيسِمَع َمن خلفه القراءة واألذكار فيام 

ال جيب اإلخفات فيه.

أتم  إذا  يقوم من مقامه  بداخل، وأن ال  إذا أحس  الركوع  يطيل  وأن 
صالته حتى يتم َمن خلفه صالته.

ويستحب أن يقف أهُل الفضل ف الصف األول، وأفضلهم ف يمني 
الصف، وميامن الصفوف أفضل من ميارسها، واألقرب إىل اإلمام أفضل، 
بمواقف  الالحق  الصف  مساجد  واتصال  الصفوف،  تسوية  ويستحب 
أقمها  )اللهم  قائال:  الصالة(  قامت  )قد  املؤذن:  قول  عند  والقيام  السابق، 
من  اإلمام  فراغ  عند  يقول  وأن  أهلها(،  صالي  خي  من  واجعلني  وأدمها 

الفاتة: )المد هلل رب العاملني(.

� فقلت له سيدنا إنك ذكرت كاْمً هائاًل من املعلومات فلو تفضلت 
عيل ببيان ما يستحق البيان؟

- فقال السيد وبكل أدب وتواضع: أنا بخدمتك ثم قال:

أن  أي:  األول،  الصف  لوسط  يقف حماذيا  أن  لإلمام  يستحب  أوالً: 
عدد  كان  فلو  عليهم،  متقدم  أنه  إال  بينهم  كان  لو  الصف  وسط  ف  يكون 
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الصف مثاًل تسعة أشخاص فيستحب له أن يكون أمام الشخص الامس، 
إال أنه ليس املطلوب من الوسطية هبذه الدقة، ولكن أردت من املثال تقريب 

املسألة.

طلب  إذا  إال  يطيل  فال  املأمومون،  أضعف  بصالة  يصيل  أن  وثانيًا: 
َصلَّيَت  إذا  )يا َعيل   :Fاملأمومون منه ذلك، فقد جاء ف وصية رسول اهلل

َفَصلِّ َصالَة َأْضَعِف َمْن َخْلَفَك()1(.

وثالثًا: أن ُيسِمع َمن خلفه أثناء قراءته للفاتة والسورة ف الركعتني 
األوليني ف الصلوات اجلهرية، مثل صالة الصبح واملغرب والعشاء، وكذا 

يستحب له اجلهر ف قنوته وركوعه وسجوده وتشهده.

ورابعًا: أن يطيل الركوع إذا أحس بداخل، حتى يتمكن من االلتحاق 
باجلامعة، وذلك بأن يكرر ذكر الركوع مرتني.

خلفه  َمْن  يتم  حتى  صالته  أتم  إذا  مقامه  من  يقوم  ال  أن  وخامسًا: 
صالته، حتى يتسنى ملن عنده استفسار أو حاجة عند اإلمام قصده وسؤاله.

وسادسًا:  أن يقف أهل الفضل - وهم العلامء والوجهاء- ف الصف 
األول، وأفضلهم يقف ف يمني الصف.

وسابعًا: ميامن الصفوف أفضل من ميارسها )أي: الصفوف التي تقع 
عىل جهة يمني اإلمام أفضل من الصفوف التي تقع عىل جهة يسار اإلمام(، 

واملكان األقرب إىل اإلمام أفضل. 
)1( وسائل الشيعة للشيخ احلر العاميل: ج5، ص447.
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واتصال  الثغرات  وسد  وإمتامها،  الصفوف  تسوية  يستحب  وثامنًا: 
أنه   Fاهلل رسول  عن  ورد  فقد  السابق،  بمواقف  الالحق  الصف  مساجد 

الِة()1(.  ُفوِف مَتَاُم الصَّ وا ُصُفوَفُكم َفإِنَّ َتْسِوَيَة الصُّ قال: )َسوُّ

َتلُِفوا َفَتْخَتلَِف ُقُلوُبُكم()2(. وعنه F: )اسَتُووا َوال خَتْ

َتلُِفوا َفَتْخَتلَِف ُقُلوُبُكم()3(، أي: إذا  وا ُصُفوَفُكم َوال خَتْ وعنهF: )َسوُّ
تقدم بعضهم عىل بعض ف الصفوف تأثرت قلوهبم ونشأ بينهم االختالف. 

وتاسعًا: يستحب للمصلني القيام عند قول املؤذن: )قد قامت الصالة( 
قائال: )اللهم أقمها وأدمها واجعلني من خي صالي أهلها(.

الفاتة:  من  اإلمام  فراغ  عند  يقول  أن  للمصيل  يستحب  وعارشًا: 
)المد هلل رب العاملني(.

- ثم قال السيد: اآلن قد انتهينا من بيان مستحبات صالة اجلامعة وأما 
مكروهات الصالة فهي:    

ف  موضعا  وجد  إذا  وحده  صف  ف  الوقوف  للمأموم  يكره  أوالً: 
الصفوف، لسد الفراغ ورص الصفوف.

أو  نافلة  أخرى  بصالة  االشتغال  )أي:  التنفل  للمصيل  يكره  وثانيًا: 
مستحبة( بعد الشوع ف اإلقامة، وتشتد الكراهة عند قول املقيم: )قد قامت 

)1( بحار األنوار للعالمة املجليس: ج85، ص20.
)2( مستدرك الوسائل للمريزا النوري: ج6، ص507.

)3( بحار األنوار للعالمة املجليس: ج85، ص100.
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الصالة(.

وثالثًا: يكره للمصيل التكلم بعد قول املقيم: )قد قامت الصالة( إال 
إذا كان إلقامة اجلامعة كتقديم إمام ونحو ذلك.

ورابعا: يكره للمصيل إسامع اإلمام ما يقوله من أذكار.

مسائل  أهم  من  تعاىل  اهلل  بحمد  انتهينا  اآلن  السيد حممد:  قال  ثم   -
صالة اجلامعة وأنا اشكرك ملواظبتك عىل الدرس واهتاممك بكتابته وعليك 
ُه()1(، وف رواية  نُش ما تعلمته، فقد قال أمي املؤمنني A: )َزكاُة الِعْلِم َنْشُ
َمُه  ُيَعلِّ َأْن  الِعْلِم  َوَزكاُة  َزكاٌة،  َشٍء  )لُِكلِّ   :A الصادق  اإلمام  عن  أخرى 

َأْهَلُه()2(.

تعلمته  ما  كل  بكتابة  فقمت  حممد  السيد  بوصية  عملت  أنا  ولذلك 
به يوم  البسيط وينفعنا  املؤمنني هبذا اجلهد  ينفع  ونرشه، أسأل اهلل تعاىل أن 
ال ينفع مال وال بنون إال من أتى اهلل بقلب سليم، واحلمد هلل رب العاملني 
وآله  حممد  القاسم  أيب  واملرسلني  األنبياء  أرشف  عىل  والسالم  والصالة 

الطيبني الطاهرين.

تم االنتهاء بحمد هلل تعاىل يف يوم األربعاء الرابع والعرشين  من شهر 
صفر اخلري سنة 1436هـ.   

)1( مستدرك الوسائل للمريزا النوري: ج7، ص46.
)2( بحار األنوار للعالمة املجليس: ج2، ص25.
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