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 .  أجمعين وصحبه آله وعلى ، محمد نبينا على وسلم اهللا وصلى ، العالمين رب هللا الحمد

    :  مسألة

 ذهب ؟ منها ركعتين على يقتصر أن له يجوز أو ، يتمها أن يلزمه فهل ، المعادة الصالة في يالمصل شرع إذا

 على ليصلي لمسجد حضر فلو ، منها ركعتين على يقتصر أن جواز إلى ، عليهم اهللا رحمة العلم أهل بعض

 على ريقتص أن وأراد ، ذلك لغير أو ، شخص عن يبحث حضر أنه أو ، علم درس ليحضر أو ، جنازة

 .  فرضا وليست نافلة أصلها في ألنها ؛ له جائز وذلك ، ركعتين على فيقطعها  ، يسلم ثم ركعتين

    . والمدينة مكَّةَ مسجِدي غيرِ في الجماعة إعادةُ تُكْره وال:  قال ثم����
 الجماعة إعادة هل:  عن يتكلم وإنما ، الجماعة إعادة حكم يبين أن يريد ال ، اهللا رحمه المؤلف) : تكره ال(

 له يتعرض فلم اإلعادة حكم أما ، مكروهة الجماعة إعادة إن:  يقول من قول لدفع به فجاء ؟ ال أو مكروهة

 .  اهللا رحمه المؤلف

 ، مسجدال في فتصلي أخرى جماعة تأتي ثم ، المسجد في الراتب اإلمام يصلي أن:  الجماعة بإعادة والمراد

 :  صور ثالث لها المسألة هذه ؟ الحكم فما

 عامة كرهها الصورة وهذه ، راتب إمام له مسجد في دائما أمرا الجماعة إعادة تكون أن:  األولى الصورة

 وال ، الصحابة وال ، وسلم عليه اهللا صلى النبي يفعلها لم الصورة هذه ألن -  محرمة تكن لم إن - السلف

 ، الجماعة عن التكاسل إلى يؤدي قد الصورة هذه مثل فعل وألن ؛ المتقدمون األئمة هاكره وقد ، التابعون

 ، واحد آن في صالتين جماعتان تصلي أن:  ذلك من وأشد ، األم الجماعة من المسجد إلى الحضور وعدم

 .  باإلجماع حرام فهذا

 الراتب اإلمام يصلي كأن ، راتب مامإ له مسجد في ، طارئا أمرا الجماعة إعادة تكون أن:  الثانية الصورة

 هذه في اختلف ؟ اإلعادة هذه حكم فما ، جماعة فيصلون ، يصلوا لم الناس من مجموعة فتأتي ، وجماعته

 :  قولين على الصورة

  ، طارئة بل ، دائمة غير فيه الجماعة وإعادة ، راتب إمام له الذي المسجد في الجماعة إعادة أن:  األول القول

 والنخعي والحسن المسيب ابن عن وحكي ، قالبة وأبي ، سالم كراهتها إلى وذهب ، مكروهة اإلعادة ههذ أن

 ، حنيفة أبي رأي وهو ، المبارك وابن والثوري واألوزاعي الليث قول هوو والزهري والقاسم ، والضحاك

 .  قول في والحنابلة والشافعية والمالكية

 :  األدلة



��א�
ط������د:��د��א�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������−��٦١_��٢−���א�
	�����زאد �

  

� ا���
	� ا��ورة���
  ٢  www.dwrah.com                                 ���ي ا�� ���� ا�

 فوجد ، الصالة يريد المدينة نواحي من أقبل ، وسلم عليه اهللا صلى النبي أن " كرةب أبي عن : األول الدليل

 كان وإن ، األلباني وحسنه ، الطبراني أخرجه" بهم فصلى أهله جمعف ، منزله إلى فمال ، صلوا قد الناس

 .  كروهم أمر الجماعة إعادة أن على دليل فهذا ، به يحتج ال من رواته في:  يقول رجب ابن الحافظ

 فاستقبلهم ، المسجد إلى عنه اهللا رضي مسعود ابن مع أقبال ، واألسود علقمة أن " إبراهيم أثر : الثاني الدليل

 ، اهللا رحمه األلباني وحسنه ، الرزاق عبد أخرجه"  بهما صلى ثم البيت إلى ابهم رجعف ، صلوا وقد الناس

 .  البيت إلى ذهبوا ماوإن ، الجماعة يعيدوا ولم المسجد في يصلوا لم وهم

 وقد المسجد دخلوا إذا ، وسلم عليه اهللا صلى محمد أصحاب كان" قال أنه البصري الحسن عن:  الثالث الدليل

لييصلون كانوا بل ، أخرى مرة الجماعة يعيدون يكونوا لم فهم ، شيبة أبي ابن أخرجه "فرادى صلوا فيه ص 

 .  الجماعة إعادة يكرهون أنهم على يدل وهذا ، فرادى

 عن التخلف إلى يؤدي ألنه ؛ يفعلوه ولم ، وكرهوه السلف عابه قد أمر الجماعة إعادة أن : الرابع الدليل

 أن إلى أدى فربما ، غيره ومعه ، النفس في شيء اإلمام وبين اإلنسان بين كان إذا أنه ذلك ، األم الجماعة

 فتكره عليه بناء ، الكلمة تفريق إلى يؤدي وهذا ، وصلوا جاؤوا اإلمام صلى فإذا ، اإلمام يصلي حتى يتأخروا

 .  الجماعة إعادة

 ، ومكحول وقتادة عطاء ورأي ، عنه اهللا رضي أنس فعل وهو ، تكره ال الجماعة إعادة أن:  الثاني القول

 وهو ، والنخعي الحسن عن القولين أحد وهو ، الحنفية من الحسن بن ومحمد يوسف وأبي إسحق رأي وهو

 الثالثة المساجد:  رواية وفي ، الكراهة يرون فإنهم ، والمدينة مكة مسجدي في إال ، اهللا رحمهم الحنابلة ذهبم

 .  فيها الكراهة يرون ،

 :  األدلة

 فقال،  وسلم عليه اهللا صلى النبي صلى وقد رجل جاء :" قال عنه اهللا رضي سعيد أبي عن: األول الدليل

�מ[�� رحمه أحمد اإلمام وقواه ، داود وأبو أحمد اإلمام أخرجه " معه فصلى،  رجل فقام ]%ذא؟�"�!��� ���

 .  وسلم عليه اهللا صلى النبي بحضور الجماعة إعادة فيه وهذا ، اهللا

 خلف مفترضا فيها المصلي يكون جماعة إعادة ليست هنا الجماعة إعادة إن:  فقالوا األول أصحاب ناقش وقد

 الصورتين بين فرق ال بأنه المناقشة هذه وردت ، بينهما فرق وهناك ، فترضم خلف متنفل هي بل ، مفترض

 .  أعيدت وقد ، أخرى مرة الجماعة إعادة على هو إنما واالستدالل ، أعيدت قد الجماعة ألن ؛


ن��ز�!�א���ل�
��א���ل�()'[ قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن كعب بن أبي عن : الثاني الدليل�,�()�


ن��ز�!�א�����ن�
��و()�,�،�و.د-�,�()��
��2�1ن�و
�1،�א���ل��� أخرجه]�و�ل�"ز�א��,�4�!��.���3و�

 حتى ؛ الجماعة فاتته إذا الجماعة إعادة استحباب على يدل وهذا ، العلم أهل من طائفة وصححه ، أحمد اإلمام

 .  تهصال في منفرد غير اإلنسان كون على المرتب واألجر ، الجماعة فضيلة يدرك
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 ألن:  فقالوا ، األقصى:  رواية وفي ، والمدينة مكة مسجدي في الصالة إعادة بكراهة قالوا الذين الحنابلة أما

 وهذا ، اإلمام وعن الجماعة عن التأخر  إلى يؤدي ، والمدينة مكة مسجدي في الصالة إعادة بجواز القول

 بالجواز تقولوا أن فإما ، منقوض تعليل فهو ، غيرها في أم مكة في سواء ، صالة كل في مفروض التعليل

 .  مطلقا بالكراهة تقولوا أن وإما ، مطلقا

 حديث أن مع ، والمدينة مكة مسجد في الصالة إعادة بكراهة اهللا رحمه أحمد اإلمام يقول كيف:  قائل قال فإن

 عليه اهللا صلى النبي سجدم في وقعت اإلعادة وهذه ؟ صحته ورأى ، أيضا هو وقواه ، هو رواه قد سعيد أبي

 على يحرصون كانوا ، عنهم اهللا رضي الصحابة إن:  فقال ، اهللا رحمه اإلمام أجاب ؟ به يقول فكيف ، وسلم

 الجماعة إعادة بكراهة يقال حتى كغيرهم ليسوا فهم ، غيرهم حرص من أكثر ، عظيما حرصا الجماعة إقامة

 .  ماأل الجماعة عن التخلف إلى يؤدي ألنه ؛ لهم

 في وقع الذي وهذا ، الكبير العدد بخالف ، بها بأس ال القليل بالعدد الجماعة إعادة أن:  آخر جواب ولإلمام

 ومسجد ، وسلم عليه اهللا صلى النبي مسجد بين فرق ال:  فيقولون األئمة أما ، وسلم عليه اهللا صلى النبي مسجد

 .  وطلبه بأمره بل ، وبحضوره مسجده في يمتأق قد الجماعة فإن ، المساجد من غيرهما وبين ، مكة

 ال التي ، البعيدة والنواحي ، الطرقات كمساجد ، له إمام ال مسجد في الجماعة إعادة تكون أن:  الثالثة الصورة

 قالوا العلم أهل عامة أن" الباري فتح" في اهللا رحمه رجب ابن ذكر الصورة وهذه ، لها راتبا مؤذن وال إمام

 مؤذن له يكون أال يشترط وهل ، سعد بن الليث خال ، راتب إمام لها يكن لم إذا فيها الجماعة إعادة بجواز

 العلم أهل عامة  عن رجب ابن نقله الذي وأما ، مؤذن وال إمام ال:  ذكر" األم" في اهللا رحمه الشافعي ؟ راتب

 رحمه الشافعي ذكر يكون وقد ، أعلم واهللا رجب ابن ذكر ما هو واألظهر ، له إمام ال يكون أن:  قالوا فهم ،

 فإنه ، مؤذن له كان لو حتى ، ثابتة له جماعة ال فإنه ، الغالب في إمام له كان إذا فإنه ، رجب البن تبعا اهللا

 بأس فال راتب إمام له يكن لم فإذا ، راتب إمام له يكون أال المهم لكن ، ذلك بعد الجماعات وستكثر سيؤذن

 .  اهللا رحمه سعد بن الليث عن إال خالف فيه ينقل ولم ، العلم أهل عامة قول وهذا ، فيه الجماعة بإعادة

 .  مطلقا الجماعة إعادة في كراهة ال أنه:  الثانية الصورة في الراجح

    .  المكتوبة إال صالةَ فال الصالةُ ُأقيمت وإذا:  قال����

�6
4�5ذא[ قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، عنه اهللا رضي هريرة أبي حديث نص العبارة هذه���)�א�()'�

��و�74��8()'
 .  مسائل مجموعة العبارة هذه وتحت ، اهللا رحمه مسلم اإلمام أخرجه ]א�

 حمةر العلم أهل عامة ؟ الصالة فعل أو ؟ المعروفة باأللفاظ المعروفة اإلقامة الحديث في باإلقامة المراد هل

 .  المشهور المعروف الذكر هي التي اإلقامة بها المراد أن على ، عليهم اهللا

�74()'��)�،��ذא�,��;�א�
:ذن��9ذ�4ذא[ قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، هريرة أبي عن:  األول الدليل�

��و�8
  .  المشروع المعروف الذكر به المراد أن على يدل وهذا ، حبان ابن أخرجه ]א�
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 صالة فال الصالة أقيمت إذا[ قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، عنه اهللا رضي هريرة أبي عن:  الثاني الدليل
 . ] أقيمت التي إال صالة فال[ : ألحمد رواية وفي،  مسلم اإلمام أخرجه ]المكتوبة إال

 وهو ، العلم أهل  عامة ، نابلةوالح والشافعية والمالكية ، الفجر ركعتي غير في الحنفية إليه ذهب الذي وهذا

 . العلم أهل من وطائفة ، وإسحق ثور وأبي ، جبير وابن سيرين وابن،  وعروة عمر وابن ، هريرة أبي رأي

 صالة ال أنه على العلم أهل عامة ؟ تامة صالة ال أو ؟ مبتدأة صالة ال) الصالة أقيمت إذا( بالحديث المراد هل

 وسيأتي ، المسجد في كان إذا والمالكية ، الفجر ركعتي غير في والحنفية والحنابلة الشافعية إليه وذهب ، مبتدأة

 وابتداء ، مبتدأة صالة فال ، اإلقامة في المؤذن شرع إذا:  يقولون فهم ، المسجد خارج كان إذا فيما التفصيل

  . جميعا القول هذا أصحاب مكروه الحال هذه في الصالة

 فإن ، صالة يصلي أن يريد ، وكبر الصالة أقيمت فلو ، بها ابتدأ لو الصالة نعقدت ال أنه إلى الحنابلة وذهب 

 ابتداء تحريم إلى -  حزم ابن قال كما - السلف وجمهور ، والظاهرية الشافعي وذهب ، تنعقد ال هذه الصالة

 .  اإلقامة في المؤذن شرع إذا الصالة

 :  األدلة

 ) . المكتوبة إال صالة فال الصالة أقيمت إذا( المتقدم هريرة أبي حديث : األول الدليل

 أبي حديث : منها ، الفجر ركعتي حتى صالة فال الصالة أقيمت إذا ، الفجر في أدلة هناك أن : الثاني الدليل

 رسول يا قيل ] المكتوبة إال صالة فال الصالة أقيمت إذا[:  سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال هريرة

 مختلف الزنجي خالد بن مسلم إسناده وفي،  البيهقي أخرجه]  الفجر ركعتي وال:[ قال الفجر ركعتي وال: اهللا

  . غيره وضعفه،  به واحتج حبان ابن وثقه،  فيه

 يصلي الصالة أقيمت وقد رجال رأى سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول أن ، بحينة بن مالك حديث منهاو

 وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول له وقال، الناس به الث سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول انصرف فلما، ركعتين
]<=8)���1>8�� سبيل على قالها ، أربعا الصبح أتصلي:  أي عليه، وكررها،  عليه متفق ]��8<1؟���(8=>�؟�

    .  عليه اإلنكار

 صالة في وسلم ليهع اهللا صلى اهللا ورسول المسجد رجل دخل: قال سرجس بن عبداهللا عن : الثالث الدليل

 اهللا رسول سلم فلما،  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مع دخل ثم،  المسجد جانب في ركعتين فصلى،  الغداة

�[ قال سلم و عليه اهللا صلى 8�1()�@��מ�و.د@��8()�@�؟�א"�دد�5א�()��ن�8?���)ن���1:�>
 أخرجه ]�؟�

  . مسلم
 

 أخذ حين الغداة ركعتي يصلي رجال رأى وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن ، موسى أبي عن : الرابع الدليل

 إسناده وجود ، الطبراني أخرجه ]؟�%ذא�86ل�%ذא��1ن��7[ وقال ، منكبه في فغمزه ، اإلقامة في المؤذن

 سواء ، مطلقا صالة أي في يشرع ال أنه على تدل وهذه ؟ المؤذن إقامة قبل صالتك كانت أال:  أي ، العراقي
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 إال صالة فال اإلقامة في المؤذن شرع فإذا ، للصالة المؤذن يقيم أن بعد الفجر سنة غير أم ، فجر سنة نتكا

 .  لها المؤذن يقيم التي ، المكتوبة

 يبدأ أن يجوز أنه يرون ، اهللا رحمهم الحنفية إليه وذهب ، الفجر ركعتي إال مبتدأة صالة ال أنه:  الثاني القول

 والحسن ومسروق مكحول وعن ، مسعود ابن عن مروي وهو ، اإلقامة في المؤذن روعش بعد الفجر بركعتي

 يخش ولم المسجد خارج كان إذا المالكية ورأي ، الفجر ركعتي فوت يخاف أن إال الحنفية رأي وهو ، ومجاهد

 باب عند وهو ذنالمؤ وأقام ، جاء أنه فلو ، صالته يبتدئ فال المسجد داخل كان إذا وأما ، األولى الركعة فوت

 في كان إذا وأما ، األولى الركعة فوت يخش لم ما ، له يجوز فإنه ، ركعتين المسجد خارج فصلى ، المسجد

 .  اإلمام مع يصلي بل ، الركعتين في يشرع ال فإنه المسجد

 :  األدلة

�6
4�5ذא[ قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، هريرة أبي عن - ���و�74��8()'��)�א�()'�
�<�;��74،�א���

 هذا إسناد وفي ، شاذة زيادة أنها إلى العلم أهل من كثير وذهب ، الزيادة بهذه،  البيهقي أخرجه ]א�(8=

  .  الزيادة هذه تثبت فال ، ضعيفان رجالن الحديث
 

    :  الراجح

 وذلك ، لها المؤذن يقيم تيال المكتوبة إال ، مبتدأة صالة فال اإلقامة في المؤذن شرع إذا وأنه ، األول القول هو

 ال أنه على تدل ، غيرهما وفي الصحيحين في صريحة نصوص جاءت فقد الفجر ركعتا وأما ، األدلة لصراحة

 .  الفجر صالة إقامة في المؤذن يشرع أن بعد ، بهما اإلنسان يبتدئ

    .  فيقْطَعها الجماعة فَواتَ يخْشَى أن إال هاَأتَم نافلة في كان فإن:  اهللا رحمه قال����

 نافلة في كان فإن ، فريضة في يكون أن وإما نافلة في يكون أن فإما ، يصلي وهو اإلقامة في المؤذن شرع إذا

 تفوت ؟ الجماعة تفوت متى ، قطعها الفوات خشي فإن ، الجماعة فوات يخشى أن إال ، التخفيف مع يتم فإنه

 يسلم أن قبل اإلمام مع دخل إذا وأما ، معه يدخل لم والمصلي ، األولى التسليمة اإلمام سلم إذا الجماعة

 :  أقوال على فيها مختلف مسألة وهي ، المذهب وهذا ، حينئذ للجماعة مدركا يكون فإنه ، األولى التسليمة

 رحمهم والحنابلة الشافعية إليه ذهب ، يقطعها فإنه ، الجماعة فوت خشي إذا إال ، النافلة يتم أنه:  األول القول

 .  اهللا

 :  األدلة

ُ����ُ	�    ���َ����َ����َ����َ�{{{{ وتعالى تبارك اهللا قول -��	ُ����ُ��	ُ����ُ��	ُ�� ، الجماعة يدرك أن على يقدر وهو ، نافلته المصلي قطع وإذا }}}}�َ������َ�ُ���َ������َ�ُ���َ������َ�ُ���َ������َ�ُ��    �ُ��

 .  العمل إبطال وهو ، عنه نهي ما فعل فإنه
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 إليه ذهب) األخيرة الركعة( ركعة الركعة فوات يخشى أن إال يتمها فإنه نافلة في كان إذا أنه:  الثاني القول

 .  سيأتي كما ، ركعة بإدراك تحصل عندهم اإلدراكات جميع ألن ؛ اهللا رحمهم المالكية

 ، اهللا رحمهم الحنفية مذهب وهذا ، قطعها له يجوز وال ، وجوبا يتمها فإنه نافلة في كان إذا أنه:  الثالث القول

 أم صياما كانت سواء ، يتمها أن لزمه نافلة في المكلف شرع فإذا ، فيها بالشروع تجب فلةالنا أن يرون فإنهم

 .  الصالة فوات إلى األمر ذلك أدى لو حتى ، اإلتمام لزمه المؤذن وأقام النافلة في شرع فإذا ، غيرها أم صالة

 التشهد إال منها يبق لم إذا إال ، عهايقط فإنه اإلقامة في المؤذن وشرع ، نافلة في كان إذا أنه:  الرابع القول

 الشافعي رأي وهذا ، المنتهية حكم في فهي والتسليم التشهد إال منها يبق لم إذا ألنها ؛ يتمها فإنه ، والتسليم

 . رواية في والحنابلة ، جبير وابن - رأيه بل الشافعي مذهب ليس -  اهللا رحمه

    :  الراجح

 واإلنسان اإلقامة في المؤذن شرع إذا:  قال ، جميل تفصيل في اهللا رحمه عثيمين ابن الشيخ إليه ذهب ما هو

 يقطعها فإنه ذلك من أقل أدرك كان وإن ، يتمها فإنه بسجدتيها ركعة منها أدرك قد كان إن فإنه ، النافلة يصلي

�د�@�
ن[ يقول وسلم عليه اهللا صلى النبي ألن ؛��>� ركعة صلى الذي وهذا ]א�()'��د�@���د�א�()'�
ن��

 وكالمه ، صالته يقطع فإنه ذلك من أقل أدرك إذا وأما ، صالتك أتم:  له فيقال ، للصالة مدركا يكون كاملة

 أنها يفيد بالركعة اإلدراك حديث ألن ؛ بسجدتيها كاملة ركعة يدرك أن باشتراط ينتقد الكالم هذا أن إال ، جميل

 التي النافلة يتم عليه وبناء ، لها مدركا يكون فإنه الركوع كعةالر من أدرك إذا:  يقال ولهذا ؛ بالركوع تدرك

 بعض عن منقول وهذا ، الركوع بإدراك حصل اإلدراك ألن ؛ للسجدتين مدركا يكون أن يلزم وال ، فيها هو

 .  السلف

 فهذه ، فيها وهو الصالة فأقيمت ، فائتة يقضي المصلي هذا أن نفرض ؟ ال أو يتمها فهل فريضة في كان إذا

 :  قولين على خالف فيها المسألة

 فإذا ، اهللا رحمهم الحنفية مذهب وهذا ، يتمها أن عليه يجب فإنه ، فريضة فائتة في كان إذا أنه:  األول القول

 .  يتمها أن عليه فيجب ، أولى باب من فالفريضة ، قطعها يجوز ال النافلة أن يرون كانوا

 .  المالكية مذهب وهو ، أتمها وإال،  قطعها ةركع فوت خشي إن أنه:  الثاني القول

    :  الراجح

 ينتظر أن األولى كان وإن ، أقيمت التي الصالة يدرك ثم ، فيها يخفف لكنه ، مطلقا الفريضة إتمام يلزمه أنه

 صالته من انتهى وإذا - الراجح على - الفائتة بنية الحاضرة في اإلمام مع ويدخل ، قريبة اإلقامة كانت إذا

 .  وقتها في هو التي الحاضرة لىص

    .  الجماعةَ لَحقَ إمامه سالمِ قبَل كَبر ومن:  قال ثم����
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 وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، عنه اهللا رضي هريرة أبي لحديث ؛ كاملة بركعة يدرك الوقت أن عرفنا نحن

��3�ن�86ل���<��א�<(��
ن��د�@�
ن[ قال�Aس�
�د�@���د�א���� 
ن��د�@�و
ن،���C�א��>��ن�86ل���

�د�@���د�א��
س��ط����� �3�ن�86ل�א�<(��()'�
ن�	�د'��د�@�4ذא[ اآلخر اللفظ وفي]�Aس��
�א��

�..()�,�����מ �د�@�
ن[ وسلم عليه اهللا صلى النبي وقول]��>� حديث من ]א�()'��د�@���د�א�()'�
ن��

 إذا أنه يرى اهللا رحمه المؤلف ؟ الجماعة تدرك بم:  أخرى مسألة المسألة ذهه ، الصحيحين في هريرة أبي

    : قولين على فيها اختلف المسألة وهذه ، للجماعة مدركا يكون فإنه ، إمامه سالم قبل كبر

 ، للجماعة مدركا يكون فإنه ، األولى التسليمة اإلمام سالم قبل اإلحرام تكبيرة أدرك من أن:  األول القول

 .  اهللا رحمهم الحنابلة عند المذهب وهو ، والشافعية الحنفية إليه هبوذ

 :  األدلة

�	�د'��.د�מ��د�@�4ذא�:[قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، عنه اهللا رضي هريرة أبي عن : األول الدليل

�3�ن�86ل�א�<(��()'�
ن�Aس��
���ط���ن�86ل�א�(8=�()'�
ن�	�د'��د�@�و4ذא�()�,�����מ�א��

  .عليه متفق ]()�,�����מ�א��
س
�3�ن�86ل�	�د'�א�<(��
ن��د�@�
ن[: قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، عنها اهللا رضي عائشة عنو�A��

�4
�1وא�	�د'��د������1د��ط����ن�86ل�א�(8=�
ن��و�א��
س�;%��>� أقل والسجدة،  مسلم أخرجه ]�א��

 للصالة مدركا يكون فإنه الصالة من جزءا أدرك من أن على يدل مما ؛ المفردة السجدة وهي ، ركعة من

    .  والجماعة

 يكون أن يمكن وال ، المفردة السجدة بها المراد وليس ، الركعة هنا بالسجدة المراد بأن:  االستدالل ونوقش

 أن قبل معه فسجد ساجد وهو يصلي شخص مع دخل يكون أن إال ، ركعة يدرك حتى لسجدة مدركا اإلنسان

 أن ، اآلخر هريرة أبي حديث ويفسره ، كاملة ركعة إدراك:  الدين أئمة عليه نص كما بالحديث فالمراد ، لميس

�د�@�
ن[ قال وسلم عليه اهللا صلى النبي��>� ]�.�א�()'��د�@���د�א�()'�
ن��

 الشيء من ءاجز أدرك ومن ، الصالة من لجزء مدركا يكون فإنه إمامه سالم قبل كبر من أن : الثاني الدليل

 .  كامال الشيء أدرك فقد

 الجزء هذا كان إذا إال ، مدركا يكن لم جزءا أدرك من بأن جاء قد النص فإن ؛ النص مقابل في تعليل وهذا

 .  كاملة ركعة

 وإن ، الجماعة أدرك فقد الصالة من ركعة أدرك فإذا ، الركوع بإدراك إال تدرك ال الجماعة أن:  الثاني القول

 رواية في والحنابلة،  وجه في والشافعية المالكية ذهب وإليه،  للصالة مدركا يكن لم كاملة ركعة يدرك لم

 .  عثيمين ابن وشيخنا اإلسالم شيخ اختارها

 :  األدلة
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 الصالة من ركعة أدرك من(  قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، عنه اهللا رضي هريرة أبي عن: األول الدليل

  .  عليه متفق)  الصالة أدرك فقد

 من ركعة أدرك من(  قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، عنه اهللا رضي هريرة أبي عن:  الثاني الدليل

 .  عليه متفق)  الصبح أدرك فقد الشمس تطلع أن قبل الصبح

�د	�و�و�.ن�א�()'�4��!��Eמ�4ذא[ قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، هريرة أبي عن : لثالثا الدليل

 ابن الحافظ وصححه ، أبوداود أخرجه ]א�()'��د�@���د���<�א���د�@�و
ن�،�����1E<دو%�1و1��،�7	�دوא

 السجود وفي ، ركعة بإدراك اإلدراك خص ، وسلم عليه اهللا صلى فالنبي،  اهللا رحمه األلباني وحسنه،  حجر

 .  عليها ويؤجر يسجد اوإنم ، الصالة ماهية من معتبرة غير ألنها ؛ بها االعتداد بعدم أمر

 أهل جماهير قول هو كما ، كاملة ركعة بإدراك إال تدرك ال الجمعة فإن ، الجمعة على القياس : الرابع الدليل

 ، عليه الصحابة إجماع نقل إنه حتى ، الصحابة من وطائفة ، عمر ابن رأي وهو ، عليهم اهللا رحمة العلم

 .  كاملة بركعة إال تدرك ال ، الجماعة صالة فكذلك

    :  الراجح

 يدرك لم ركعة من أقل أدرك ومن ، كاملة بركعة تدرك ال الجماعة صالة وأن ، أعلم واهللا القول هذا هو

  .  اهللا شاء إن سيأتي ؟ أخرى جماعة ينتظر أو اإلمام مع يدخل أن له ينبغي هل لكن ، الجماعة

  
 

    .  الركعة في معه دخََل كعارا لَحقَه وإن:  قال����

 يكبر أن يلزمه ال أنه" الركعة في معه دخل" قوله ومفهوم ، الركعة في معه يدخل فإنه راكعا اإلمام لحق إذا

 .  يركع ثم الركوع تكبيرة يكبر ثم ، واقفا اإلحرام تكبيرة يكبر بل ، يركع ثم الفاتحة ويقرأ اإلحرام تكبيرة

    .  التحريمةُ وَأجزَأتْه:  قال ثم����

 .  اإلحرام تكبيرة أجزأته:  أي

 :  الحالين من واحد فله ، راكعا اإلمام أدرك من أن وليعلم

 عامة وعليها ، فيها إشكال وال ، وأفضل أكمل وهذه ، الركوع وتكبيرة اإلحرام تكبيرة يكبر أن:  األول الحال

 .  صحيحتان وتكبيرتاه ، اهللا همرحم العلم أهل

 . عليهم اهللا رحمة العلم أهل عامة رأي وهذا ، الفاتحة يقرأ أن إلى يحتاج وال

 :  األدلة

 أدرك من ، شيئا تعدوها وال ، فاسجدوا سجود ونحن الصالة إلى جئتم إذا( السابق الحديث : األول الدليل

 .  الركوع أدرك قد اإلنسان وهذا ، لركعةبا اإلدراك علق فالنبي) الصالة أدرك فقد ركعةال
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 الركعة أدرك قد وهذا) الصالة أدرك فقد الصالة من ركعة أدرك من( وسلم عليه اهللا صلى قوله : الثاني الدليل

 .  للصالة مدركا فيكون ،

 قبل فركع راكع وهو سلم و عليه اهللا صلى النبي إلى انتهى أنه: " عنه اهللا رضي بكرة أبي عن : الثالث الدليل

�א����198��9�F>��[,د�و�7.�(�1א��,�زאد@[ : فقال وسلم عليه اهللا صلى للنبي ذلك فذكر،  الصف إلى يصل أن

 .  الفاتحة فيها يقرأ لم التي الركعة بإعادة يأمره ولم،�

 إلماما لحق من أن على ، بعدهم ومن السلف من ، واألمة والتابعين الصحابة عمل عليه هذا : الرابع الدليل

 شيخ حكاه وممن ، الحال هذه في القراءة وجوب عدم على اإلجماع حكي قد بل ، يجزئه فإنه معه وركع راكعا

 البخاري عن الخالف حكي قد ألنه ؛ نظر فيه اإلجماع وهذا ، الفاتحة قراءة تلزمه ال أنه ، اهللا رحمه اإلسالم

 وجوب ويرون ، عليه اهللا رحمة الشوكاني واختاره ، الحال هذه في الفاتحة قراءة من بد ال أنه ، اهللا رحمه

 يكبر ثم ، الفاتحة يقرأ ثم ، اإلحرام تكبيرة يكبر أن عليه يجب فإنه ، راكعا اإلمام كان لو حتى ، الفاتحة

 قيام من تتكون الركعة ألن:  قالوا ، مدركا يكن لم يدركه لم وإن ، الركعة أدرك فقد أدركه فإن ، للركوع

 .  الفاتحة قراءة له تحصل لم لكن ، القيام له حصل اإلنسان هذاو ، وقراءة

 وأما ، واقفا كان إذا إال مجزئة تكبيرته تكون ال ألنه ؛ بالقيام وجاء ، بالتكبير جاء قد اإلنسان هذا:  فيقال

 ىإل وصل حتى ودب الصف دون كبر الرجل فإن ، بكرة أبي كحديث ، السابقة للنصوص ؛ تلزمه فال القراءة

 قد الفاتحة وألن ، الفاتحة بقراءة وسلم عليه اهللا صلى النبي يأمره ولم ، الفاتحة قرأ أنه فيه ينقل ولم ، الصف

 اهللا صلى والنبي ، إليه وصل حين من فيتابعه ، يقرأ أن له يشرع ال فإنه ، وقتها انتهى قد كان وإذا ، انقضى


<�מ�4ذא[ قال وسلم عليه	��
16Gوא�א�
 ، عام وهذا ]�(�وא��د���מ��
�1،�وא�و��16א�	�����و"���מ��1

 .  حال أية في اإلمام مع يدخل بل ، شيئا يستثن ولم ، قائما أو ساجدا كان أو ، راكعا اإلمام كان إذا ما يشمل

 وأن ، صحيحة صالته أن على ، عليهم اهللا رحمة العلم أهل فعامة ، واحدة تكبيرة يكبر أن:  الثانية الحال

 حنيفة أبي رأي وهو ، والثوري وعطاء والحسن المسيب وابن وزيد عمر ابن رأي وهو ، تجزئ هتكبيرت

 .  عموما األئمة ، وأحمد والشافعي ومالك

 :  األدلة

   . عنهما ثابت فهو ، عمر وابن زيد عن مروي أنه : األول الدليل

 .  اآلخر نع أحدهما فأجزأ ، واحد جنس من واجبان اجتمع قد أنه : الثاني الدليل

 في والحنابلة وحماد، ، اهللا رحمه العزيز عبد بن عمر رأي وهذا ، تكبيرتين يكبر أن بد ال أنه:  الثاني القول

 . رواية

 .  بهما يأتي أن بد فال ، مطلوبة واجبة التكبيرتين كال ألن -
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    :  الراجح

 .  أخرى تكبيرة يكبر أن يلزمه وال ، زئهتج فإنها واحدة تكبيرة كبر إذا وأنه ، أعلم واهللا ، األول القول هو

    :  فرعية مسألة

 بين شرك ألنه ؛ تجزئه ال أنها المذهب ؟ ال أو تجزئه فهل ، التكبيرتين بها ونوى ، واحدة تكبيرة كبر لو

 فحمد ، الركوع من القيام عند  المصلي عطس لو ما على اإلمام ونص ، تكبيرته تصح فلم ، وغيره  الركن

 عن يجزئه فلم مطلوبين شيئين بين شرك ألنه ؛ يجزئه ال فإنه العطاس بعد الحمد ونية الرفع ذكر بنية اهللا

 .  التحميد

 ، قدامة وابن المجد اختارها أيضا الحنابلة عند رواية وهو ، الصورة هذه في اإلجزاء صحة:  الثاني القول

 . صالح ابنه رواية في أحمد اإلمام عن منصوص وهو

 .  الصحة واألصل ، اإلبطال على دليل ال أنه : األول الدليل

 عن التحريمة( الصغرى مقام الكبرى وتقوم ، أجزأ نواهما فإذا ، واحد جنس من عبادتان ألنهما : الثاني الدليل

 ) . الركوع تكبيرة

 .  هتجزئ لم اإلحرام تكبيرة ينو ولم الركوع تكبيرة نوى ولو ، أجزأتاه جميعا نواهما لو أنه:  الراجح

 ركبتيه على يقبض أن فيه لإلنسان يمكن ما:  وهو ، الركوع حد تقدم ؟ الركوع أدرك بأنه للمصلي يحكم متى

 كما ، المعتدل القيام إلى منه أقرب المعتدل الركوع  إلى انحناؤه يكون أن:  وقيل ، المعتدلين الناس أوساط عند

 اإلدراك قدر هو ما ، الركوع من جزء في واإلمام مومالمأ اجتمع  إذا الركعة إدراك ويحصل ، المجد رأي هو

 الواجب الذكر قدر:  أخرى رواية وفي ، قل وإن السكون قدر أنها على المذهب أن الطمأنينة في تقدم ؟

 ال أنه والراجح ، السابق الخالف فعلى الواجب الذكر من أقل لكنه سكونا وسكن ، اإلمام أدرك أنه لو) تسبيحة(

 .  الواجب الذكر قدرب يكون أن بد

 ، عليهم اهللا رحمة العلم أهل فجمهور ، الناس عند كثير وهذا ؟ ال أو الركعة أدرك هل شك إذا:  أخرى مسألة

 إلى ، المفردات من وهو ، وجه في الحنابلة وذهب ، لها مدرك غير فإنه ، الركعة إدراك في شك إذا أنه على

 أحوال أحد من يخلو ال فهذا ، راكع واإلمام اإلنسان جاء إذا:  فنقول ، تفصيل إلى تحتاج والمسألة ، يجزئه أنه

 : 

 .  يدرك لم فهذا ، يدرك لم أنه يتيقن أن:  األول الحال

 .  مدركا يكون فهذا ، أدرك قد أنه يتيقن أن:  الثاني الحال

 يبني أن وإما ، ظن غلبة دهعن كان إذا ، الظن غلبة على يبني أن فإما شك وإذا ، شاكا يكون أن:  الثالث الحال

 أدى ألنه ؛ السالم قبل للسهو ويسجد ، بها يعتد فال ، اإلدراك عدم فاألصل اليقين على بنى فإن ، اليقين على

 ألن ؛ السالم بعد ويسجد ، للركعة مدركا يكون فإنه مدرك أنه ظنه على غلب وإن ، فيه شاكا صالته من جزءا
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 سجود أحكام في تقدم وهذا ، السالم بعد ويسجد ، للشيء مدركا يكون فإنه ، ظنه غالب على وبنى شك من

 .  السهو

    :  الجمعة إدراك

 التسليمة اإلمام تسليم قبل اإلحرام تكبيرة بإدراك أو ركعة بإدراك الجمعة تدرك هل ، إليه نحتاج استطراد هذا

 :  قولين على ؟ األولى

 فهو ، عليهم اهللا رحمة العلم أهل جمهور إليه ذهب ، كاملة ركعة بإدراك إال تدرك ال الجمعة أن:  األول القول

 .  والحنابلة والشافعية المالكية مذهب أيضا وهو ، الصحابة عامة مذهب

 من إجماع أنه يرون بل ، عنهم اهللا رضي ، أنس وعن ، دوسعم ابن وعن ، عمر ابن عن مروي ألنه -

 .  الصحابة

 الحنفية إليه ذهب ، األولى التسليمة اإلمام سالم قبل اإلحرام تكبيرة إدراكب تدرك الجمعة أن:  الثاني القول

 .  عليهم اهللا رحمة

 :  األدلة

 .  للصالة مدركا فيكون ، الصالة من جزءا أدرك قد أنه -

    :  الراجح

 رضي الصحابة إجماع عليه ألن ؛ كاملة ركعة بإدراك إال الجمعة اإلنسان يدرك ال وأنه ، الجمهور قول هو

 .  قولهم بعد جاء بقول عبرة وال ، عنهم اهللا

    :  مهمة مسألة

 ؛ نفال تنقلب صالته أن عندنا فالمذهب ، الثانية التسليمة وقبل ، األولى التسليمة اإلمام سالم بعد اإلنسان قام إذا

 على بناء وهذا ، الفريضة يعيد أن ويلزمه ، نفال صالته فيتم ، فرضه ففسد يبيحه عذر بال الواجب ترك ألنه

 .  فيها متابعته يلزمه لم سنة الثانية التسليمة إن:  قلنا إذا وأما ، ركن الثانية التسليمة بأن القول

    :  أخرى مسألة

 اإلمام ووجد دخل إذا بعضهم ، الناس كبعض يعمل وال ، وجده حيث اإلمام مع يدخل أن للمأموم يستحب

 .  وجده حيث معه يدخل أن له يستحب:  قالوا ، انتظر ساجدا

 أخرجه) شيئا هاتعتدو وال ، فاسجدوا سجود ونحن الصالة إلى جئتم إذا( :قال وسلم عليه اهللا صلى النبي ألن -

 الحاالت كل في وكذلك ، ساجدا وجده إذا اإلمام مع يسجد أن المأموم وسلم عليه اهللا صلى النبي فأمر،  أبوداود

 السجود في اإلمام ، األخيرة الركعة هي هذه أن شاكا اإلنسان انك إذا ما:  وهي ، واحدة صورة في إال ،

 القادمة الجماعة مع دخل األخير الركعة كانت فإن ، ينتظر الحال هذه في فإنه ، قادمة جماعة وهناك ، األخير

 .  اإلمام مع دخل وإال ،
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    :  مسألة

 فهل ، اإلحرام تكبيرة سيكبر هو ؟ يكبر ال أو بتكبير ينحط فهل ، السجود أو القيام في اإلمام وجد دخل إذا

 بل ، القيام بعد الذي الركن إلى ينتقل لن ألنه ؛ االنتقال تكبيرة يكبر ال:  المذهب ؟ ال أو االنتقال تكبيرة يكبر

 بال ينحط أنه فالمذهب االنتقال وأما ، اإلحرام تكبيرة فسيكبر ، ساجد واإلمام جاء لو ، بعده ركن إلى سينتقل

 .  السجود وهو ، بعده لركن وإنما ، الركوع وهو ، القيام بعد الذي للركن ليس هنا المأموم انتقال ألن ؛ رتكبي

 من انتقل إذا إال اإلمام يتابع أن يمكن ال فإنه ، المتابعة أجل من واجب انتقال ألنه ؛ يكبر أنه:  الثاني القول

 .  صحيحة صالته فإن يكبر لم وإن ، أحوط فهو كبر فإن ، واسع هذا في واألمر ، سجود إلى قيام

 :  قولين على خالف فيها المسألة هذه ؟ صالته  آخر أو صالته أول هو المأموم يدركه ما هل

 الحنفية مذهب فهو ، الجمهور مذهب وهذا ، صالته آخر هو اإلمام مع المأموم يدركه ما أن:  األول القول

 .  والحنابلة والمالكية

 :  األدلة


<�מ�4ذא[ قال وسلم عليه اهللا صلى النبي نأ ، هريرة أبي ثحدي -	��
16Gوא�א�
�،�א�	�����و"���מ��1

1
 األداء بعد يكون إنما والقضاء ، )فاقضوا( رواية وفي ، عليه متفق ]�?�
وא���1�מ�و
�1،��(�وא��د���מ��

 الركعة في اإلمام مع دخل إذا:  عليه وبناء ، صالته أول يقضي ثم ، صالته آخر هو يدركه الذي فيكون ،

 اإلمام وانتهى ، هو له بالنسبة للثالثة قام وإذا ، أيضا فقط الفاتحة سيقرأ واإلمام ، فقط الفاتحة يقرأ فإنه الثالثة

 .  له بالنسبة األولى الركعة تعتبر ألنه ؛ وسورة الفاتحة يقرأ فإنه ، صالته من

 ، الشافعية مذهب وهو ، رواية في المالكية إليه ذهب ، صالته لأو هو المسبوق يدركه ما أن:  الثاني القول

 .  رواية في والحنابلة

 :  األدلة

 إنما واإلتمام) فأتموا فاتكم وما ، فصلوا أدركتم فما( قال وسلم عليه اهللا صلى النبي فإن ، هريرة أبي حديث -

 على مقدمة فتكون ، هريرة ألبي واإللزام واألضبط األكثر رواية هي) فأتموا( ورواية ، مبتدأ شيء على يكون

 تعالى قال كما ، الشيء فعل هو الذي القضاء على) فاقضوا( رواية تحمل أنه كما ،) فاقضوا( رواية

}}}}�����َ�َ�َ������َ�َ�َ������َ�َ�َ������َ�َ�َ�    �������������������� .  وأتمهن أنجزهن:  أي }}}}��������! ��������! ��������! ��������!     ����

    :  الراجح



��א�
ط������د:��د��א�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������−��٦١_��٢−���א�
	�����زאد �

  

� ا���
	� ا��ورة���
  ١٣  www.dwrah.com                                 ���ي ا�� ���� ا�

 في وسورة الفاتحة يقرأ فإنه عليه بناءو ، صالته أول هو المسبوق المصلي يدركه ما وأن ، الثاني القول هو

 يقرأ فإنه له بالنسبة والرابعة الثالثة وأما ، كذلك والرابعة ، الثالثة كانت إذا ، اإلمام مع يدركها التي الركعة

 .  أعلم واهللا ، فقط الفاتحة فيها

  . محمد نبينا على وسلم اهللا وصلى


