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اللهم ِّ
صل عىل حممد وآل حممد كام صليت
عىل إبراهيم وآل إبراهيم ،وبارك عىل حممد وآل
حممد كام باركت عىل إبراهيم وآل إبراهيم ،إنك
محيد جميد.

مقدمة

كلام تطورت حياة اإلنسان املادية ،كان بحاجة إىل تطور ونمو
روحي ،يوازي تطوره املادي.
ذلك ألن اإلمكانات املادية حت ّفز عند اإلنسان نوازع الشهوات
وتعمق جانب األنانية يف نفسه ،فيصبح أكثر جشع ًا
والرغبات،
ّ
وطمع ًا ،ويتجرأ عىل العدوان عىل الغري ،بدافع احلرص وإشباع
الرغبة.
وقد يصاب اإلنسان هبوس الثراء ومراكمة الكسب ،عىل حساب
راحته واستقراره النفيس ،فيقع يف أرس القلق واالضطراب.

إن وظيفة اإلمكانات املادية حتقيق السعادة والرضا والراحة
لإلنسان ،فهي وسيلة ،أما إذا حتولت إىل هدف وغاية ،فسيفقد
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اإلنسان ذاته وتضيع سعادته واستقراره.

وذلك هو مصداق خسارة النفس حسب مصطلح القرآن الكريم،
حيث يقول تعاىلُ :
سوا َأن ُْف َس ُه ْم}َ { .ذلِ َك ُه َو
{أو َلئِ َك ا َّل ِذ َ
ين َخ رِ ُ
خْ ُ
س ُان المْ ُبِنيُ }.
ال رْ َ

ويف هذا العرص ،وحيث انفتحت أمام اإلنسان آفاق التقدم
املادي ،وتنوعت فرص وجماالت إشباع الرغبات والشهوات،
فأصبح اإلنسان يعيش سباق ًا حمموم ًا نحو كسب املزيد من املصالح
واملطامع.

يف هذا العرص تشتدّ حاجة اإلنسان إىل التنمية الروحية ،وتأصيل
مهب رياح
القيم واملبادئ يف أعامق نفسه ،حتى ال يصبح ريشة يف ّ
الشهوات واألهواء ،وال يقع فريسة يف خمالب األنانية املفرطة التي
تدفع إىل العدوان.
إن كثري ًا من مشاكل العرص وأمراضه الفتاكة ناشئة من الفراغ

الروحي ،ومن أخطرها حاالت القلق واالكتئاب ،واللجوء إىل
االنتحار ،واإلدمان عىل املخدرات ،واالجتار بالبرش ،وفقدان األمن
االجتامعي.
وهنا تأيت قيمة الدين ،ويتجىل دوره األساس يف حياة اإلنسان،
إنه مصدر إهلام وإثراء للبعد الروحي يف شخصية اإلنسان ،حيث
ُي ّ
ذكر اإلنسان بإنسانيته ،وينعش فطرته ووجدانه ،ويرتقي به إىل

 سورة هود ،اآلية.21:
 سورة احلج ،اآلية.11:

المقدمة


مستوى السيطرة عىل الشهوات والرغبات ،لتكون يف خدمته ،بدل
أن يكون أسري ًا هلا.

ويمتاز ديننا اإلسالمي بكثافة وفاعلية براجمه الروحية،
التي جتعل اإلنسان يف اتصال دائم مع ربه تعاىل ،يستمد منه الثقة
والصمود يف مواجهة املشاكل واألزمات ،ويستعني به عىل مقاومة
األهواء والشهوات ،وينال بالتوكل عليه ورجاء رمحته الطمأنينة
واالستقرار النفيسَ ،
{أال بِ ِذ ْك ِر هَّ
وب}.
اللِ َت ْط َمئِ ُّن ا ْل ُق ُل ُ
وتأيت الصالة يف املقدمة من تلك الربامج الروحية يف اإلسالم،
فهي برنامج يتكرر مخس مرات يف اليوم ،يستوقف اإلنسان فيها
نفسه بني يدي ربه ،يف حلظات تأمل وتذكر وخشوع ،لتجديد عهد
االلتزام بالقيم والتمسك باملبادئ ،ونفض ما قد يصيب النفس من
غبار الشهوات واألهواء ،لذلك شبه رسول اهلل Aأثر أداء الصالة
يف تطهري نفس اإلنسان بأثر غسل اجلسم يف حتقيق نظافته.
روى اإلمام حممد الباقر عن جده رسول اهلل Aأنه قال« :لو
كان عىل دار أحدكم هنر فاغتسل يف كل يوم مخس مرات ،أكان يبقى
يف جسده من الدَّ َرن يشء؟ قالوا :ال ،قال :فإن مثل الصالة كمثل
النهر اجلاري كلام صىل صالة ك ّفرت ما بينهام من الذنوب».
ولكي يؤدي اإلنسان هذا الربنامج الروحي بحيوية ونشاط،

 سورة الرعد ،اآلية.28:
 حممد بن احلسن الطويس .هتذيب األحكام ،ج ،2الطبعة الثانية 1378هـ (النجف
األرشف :دار الكتب اإلسالمية) ،ص 237حديث .938
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رشع اهلل تعاىل أداءه بشكل مجاعي ،يتواكب فيه اتصال اإلنسان
بربه ،مع اتصاله بأبناء جمتمعه.
إن أداء الصالة مجاعة يضاعف ثواهبا عند اهلل تعاىل ،ويرفع
مستوى تأثريها اإلجي��ايب يف شخصية اإلنسان ،ويؤكد انتامءه
االجتامعي.
روى أبو سعيد اخلدري عن رسول اهلل Aأنه قال« :صالة
اجلامعة أفضل من صالة الفرد بخمس وعرشين درجة».

وعن أنس بن مالك عن رسول اهلل Aأنه قال« :صالة الرجل
يف مجاعة خري من صالته يف بيته أربعني سنة .قيل :يا رسول اهلل
صالة يوم؟ فقال :Aصالة واحدة».

وعن ابن عباس عن رسول اهلل Aأنه قال« :من حافظ عىل
مر عىل الرصاط كالربق اخلاطف اللاّ مع ،يف
اجلامعة حيث ما كان ّ
أول زمرة مع السابقني ،ووجهه أضوأ من القمر ليلة البدر ،وكان له
بكل يوم وليلة حيافظ عليها ثواب شهيد».
إن صالة اجلامعة متثّل إعالم ًا وإعالن ًا هلو ّية املجتمع اإلسالمي،
وهي ميزة عظيمة هلذه األمة ،فهي بحق أعظم شعائر هذا الدين؛
ألهنا شعرية يتكرر أداؤها كل يوم ،ويشارك فيها مجيع أبناء األمة.

 احلاج آقا حسني الطباطبائي الربوجردي .جامع أحاديث الشيعة ،ج ،7الطبعة
األوىل 1413هـ( ،قم :املؤلف) ص 266حديث .10885
 املصدر نفسه .ص 269حديث.10891
 املصدر نفسه .حديث .10892

المقدمة


إنه يمكن أخذ صالة اجلامعة مؤرش ًا عىل حجم تواجد املسلمني
يف أي بلد ،ومقياس ًا ملستوى التزامهم واهتاممهم الديني.

ومن املؤسف جدًّ ا ضعف اإلقبال عىل صالة اجلامعة يف معظم
جمتمعاتنا اإلسالمية املعارصة ،عدا صالة اجلمعة .وذلك بسبب
تعدد االهتاممات واالنشغاالت التي يعيشها اإلنسان اليوم ،ما
يؤكد احلاجة إىل التذكري بأمهية صالة اجلامعة وعظيم فضلها عند اهلل
تعاىل ،ومدى اآلثار االجيابية التي ترتكها عىل حياة الفرد واملجتمع.

كتبت هذه الصفحات املتواضعة ،للحث عىل
وهلذا الغرض
ُ
املعوقات التي قد حترم اإلنسان
إقامة صالة اجلامعة ،ومعاجلة بعض ّ
من خريها وعطائها ،ولتبيني بعض األحكام املتعلقة بصالة اجلامعة،
وما تتضمنه من املعاين واألبعاد.
أسال اهلل تعاىل أن حيقق هبا ما قصدت ،وأن يتقبلها بأحسن
رب العاملني.
القبول ،إنه ويل التوفيق ،واحلمد هلل ّ
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□ صالة الجماعة وتجاوز العصبيات
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يقر
الدين يف األصل حالة اعتقادية يف قلب اإلنسان ،حيث ّ
ويعتقد بر ّبه وخالقه ،ويؤمن برساالته ،وبالرجوع إليه يوم القيامة،
وينبثق عن هذا االعتقاد التزام بطاعة اهلل وعبادته.

وهذان األمران :االعتقاد وااللتزام ،يدوران يف إطار الشخص
ذاته ،لكن هناك بعد ًا آخر للدين هو أفقه االجتامعي ،فإن يف الدين
قوانني ومناهج تنظم حياة الناس وخمتلف شؤوهنم االجتامعية ،إىل
جانب ما فيه من عبادات ومناسك يؤدهيا اإلنسان بينه وبني اهلل
سبحانه.

وتتمظهر بعض العبادات واملناسك عىل شكل حالة مجعية،
يامرسها الناس مع بعضهم بعض ًا ،ومن أبرزها ما نراه يف مناسك
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احلج ،حيث ال حيج املسلم بمفرده ،ويف أي وقت شاء ،وإنام حيج
مع الناس ويف الوقت الذي حدده اهلل سبحانه وتعاىلُ ﴿ ،ث َّم َأ ِف ُ
يضوا
ِم ْن َح ْي ُث َأ َف َ
ات﴾.
اس﴾﴿ ،الحْ َ ُّج َأ ْش ُه ٌر َم ْع ُلو َم ٌ
اض ال َّن ُ

ومن مظاهر احلالة الدينية اجلمعية ما نشهده يف صالة اجلامعة،
رشعها اهلل سبحانه ّ
حيث ّ
ورغب يف حضورها ،من خالل كثري من
ِ
الص َ
الز َكا َة
ال َة َوآ ُتو ْا َّ
يمو ْا َّ
اآليات واألحاديث ،كقوله تعاىلَ ﴿َ :أق ُ
َوار َكعو ْا َمع الر ِ
اك ِعنيَ ﴾ ،أي صلوا مع املصلني حيث عربت عن
ْ ُ
َ َّ
الصالة بأهم أركاهنا وهو الركوع.

حكم صالة الجماعة
ي ّتفق مجيع املسلمني عىل أصل ترشيع صالة اجلامعة ،يف مجيع
الصلوات الواجبة ،كام يتفقون عىل عدم صحة صالة اجلمعة
والعيدين ـ يف حال وجوب صالة العيدين ـ إ ّ
ال مجاعة.

ووقع اخلالف بني الفقهاء يف حكم صالة اجلامعة يف الفرائض
اليومية ،واآلراء يف حكمها ثالثة:
األول :واجبة فرض عين:

يذهب هذا الرأي إىل القول بوجوب صالة اجلامعة عىل كل
يصح أن يؤدي املسلم الفريضة
مسلم قادر عىل حضورها ،وال
ّ
قادرا عىل حضور اجلامعة ،وإال فإنه يؤثم
اليومية منفر ًدا ما دام ً
ويعزر ،وتر ّد شهادته.
ّ
 سورة البقرة ،اآلية43 :
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وهو رأي املذهب احلنبيل وبعض األحناف.

وقد استدل القائلون هبذا الرأي باآلية الكريمةِ َ :
يمو ْا
﴿و َأق ُ
الز َكا َة َوار َكعو ْا َمع الر ِ
الص َ
اك ِعنيَ ﴾ ،وكذلك آية صالة
ال َة َوآ ُتو ْا َّ
َّ
ْ ُ
َ َّ
ِ
نت ف ِ
الص َ
ال َة
﴿وإِ َذا ُك َ
اخلوف ،حيث يقول تعاىلَ :
يه ْم َف َأ َق ْم َت لهَ ُ ُم َّ
َف ْلت َُق ْم َطآئِ َف ٌة ِّم ْن ُهم َّم َع َك﴾ ،بتقرير أن األمر هبا يف صالة اخلوف
جيعل وجوهبا يف احلاالت العادية أوىل.

وما ورد عن الرسول Aـ وهو حديث يرويه الفريقان وإن
اختلف لفظه ـ أنه قال « :لقد مهمت أن آمر فتياين أن يستعدّ وا يل
بحزم من حطب ثم آمر رج ً
بيوت عىل
ال يصيل بالناس ثم حترق
ٌ
من فيها» ،ويف رواية «ليوشك قوم يدعون الصالة يف املسجد أن
نأمر بحطب فيوضع عىل أبواهبم فتوقد عليهم نار فتحرق عليهم
بيوهتم».
ويف حديث آخر عنه Aأنه قال« :ال صالة جلار املسجد إال يف
مسجده».

	 املوسوعة الفقهية .ج 15الطبعة الثانية 1409هـ ( الكويت :وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية) ص .281
 سورة النساء ،اآلية102 :
	 مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري .صحيح مسلم ،الطبعة األوىل 1419هـ
(الرياض :دار املغني) ص 327حديث.253
 حممد بن احلسن احلر العاميل .وسائل الشيعة ج 5الطبعة األوىل 1413هـ (بريوت:
مؤسسة آل البيت Bإلحياء الرتاث) ص  194حديث.6311
	 وسائل الشيعة .ج ،5ص  194حديث  ،6310وراجع :البيهقي :السنن الكربى،
ج ،3ص .57
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الثاني :واجبة فرض كفاية

يتوجب إقامة صالة اجلامعة يف كل بلد فيه مسلمون ،وإن
حيث ّ
ُوجد من البالد من ال يقيم اجلامعة ،فعىل احلاكم الرشعي أن يأمرهم
حتى يقيموها ولو استلزم ذلك منازلتهم وقتاهلم.

وقال الفقهاء« :الصالة يف اجلامعة معنى الدين ،وشعار
اإلسالم ،ولو تركها أهل مرص قوتلوا ،وأهل حارة جربوا عليها
وأكرهوا».
وهو رأي الشافعية.

واستدلوا هلذا الرأي باحلديث املروي عن رسول اهلل Aأنه قال:
«ما من ثالثة يف قرية وال بدو ال تقام فيهم الصالة إال قد استحوذ
عليهم الشيطان ،فعليك باجلامعة فإنام يأكل الذئب القاصية».
ّ
ّ
الثالث :سنة مؤكدة

وهو رأي اجلعفرية واملالكية وبعض فقهاء احلنفية.
 املوسوعة الفقهية .ج 7ص .165
 وهبة الزحييل .الفقه اإلسالمي وأدلته ،ج 2الطبعة الثالثة 1409هـ( ،دمشق :دار
الفكر) ص  ،150قال :يف األصح املنصوص.
داود ،ج ،1الطبعة األوىل ،1409
 أبو داود سليامن بن األشعث السجستاين .سنن أيب ُ
(بريوت :دار اجلنان ،مؤسسة الكتب الثقافية) ص  205حديث .547
	 حممد بن مجال الدين مكي العاميل .اللمعة الدمشقية ج( ،1بريوت :مؤسسة
األعلمي للمطبوعات) ص ،377وحممد كاظم الطباطبائي اليزدي .العروة الوثقى
ج ،1الطبعة األوىل 1410هـ (بريوت :مؤسسة األعلمي للمطبوعات) ص.543
 الفقه اإلسالمي وأدلته ج 2ص.149
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مكانة صالة الجماعة
وقد وردت أحاديث وروايات كثرية ّ
تؤكد أمهية صالة اجلامعة،
ومنها ما جاء عن اإلمام الصادق Eعن آبائه  :Bعن رسول
اهللَ « :Aمن مشى إىل مسجد يطلب فيه صالة اجلامعة كان له بكل
خطوة خيطوها سبعني ألف حسنة».
وورد عنه Aيف حديث ذكرته املصادر من الفريقني« :صالة
اجلامعة أفضل من صالة الفرد بخمس وعرشين درجة» ،أو كام يف
صحيح مسلم« :صال ٌة مع اإلمام أفضل من مخس وعرشين صالة
يصليها وحده».
وورد عن اإلمام الباقر Eأنه قال« :من ترك اجلامعة رغبة عنها
وعن مجاعة املسلمني من غري ع ّلة فال صالة له».
ِّ
يصل مجاعة فال
وكذلك ورد عن اإلمام الصادقَ « :Eم ْن مل
صالة له بني املسلمني ،ألن رسول اهلل Aقال :ال صالة ملن مل َّ
يصل
يف املسجد مع املسلمني إال من علة».

وقد سأل زرارة اإلمام الصادق Eعن ما يروي الناس أن
الصالة يف مجاعة أفضل من صالة الرجل وحده بخمس وعرشين
 وسائل الشيعة .ج 8ص 287حديث .16081
 وسائل الشيعة .ج ،8ص  289حديث .10688
 صحيح مسلم .ص  ،326حديث .248
 وسائل الشيعة .ج ،7ص  299حديث .9394
 وسائل الشيعة .ج ،8ص  293حديث .10701
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صالة ،فقال :Eنعم ،صدقوا.

وعنه« :Eإن اهلل يستحي من عبده إذا صلىّ يف مجاعة ثم سأله
حاجته أن ينرصف حتى يقضيها».

ويف هذا السياق ينقل الشيخ الغزايل يف كتابه (إحياء علوم
يعزون أنفسهم ثالثة أيام إذا فاتتهم
الدين) :روي أن السلف كانوا ّ
التكبرية األوىل ،ويعزون أنفسهم سبع ًا إذا فاتتهم اجلامعة.

وقد حتدث الفقيه املعروف السيد حممد كاظم اليزدي رمحه اهلل
يف العروة الوثقى عن الرتغيب يف صالة اجلامعة بشكل تفصييل
ومن عباراته ما ييل« :هي من املستحبات األكيدة يف مجيع الفرائض،
سيام يف الصبح
خصوص ًا اليومية منها وخصوص ًا يف األدائية ،وال ّ
والعشاءين ،وخصوص ًا جلريان املسجد أومن يسمع النداء ،وقد
ورد يف فضلها وذم تاركها من رضوب التأكيدات ما كاد يلحقها
بالواجبات» إىل أن قال« :Dوكلام كان املأمومون أكثر كان األجر
أزيد ،وال جيوز تركها رغبة عنها أو استخفاف ًا هبا ...فمقتىض اإليامن
عدم الرتك من غري عذر سيام مع االستمرار عليه ،فإنه كام ورد ال
يمنع الشيطان من يشء من العبادات منعها».
 وسائل الشيعة .ج 8ص  ،286حديث.10677
 املصدر نفسه .ج 8ص 289حديث .10689
	 أبو حامد حممد بن حممد الغزايل .إحياء علوم الدين ،ج ،1الطبعة األوىل 1412هـ،
(بريوت :دار اهلادي) ص.226
 العروة الوثقى .فصل يف اجلامعة.
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فوائد صالة الجماعة
مجة يف حياة املسلمني ،منها:
لصالة اجلامعة فوائد ّ
تعزيز الحالة الدينية

حينام حيرض املسلمون املسجد ويصلون مع بعضهم البعض
وتتقوى ،فمن طبيعة
تتعزز احلالة الدينية يف نفس كل واحد منهم
ّ
اإلنسان أنه عندما يرى كثرة من الناس متارس عم ً
ال معين ًا يعطيه
ذلك دافع ًا للقيام هبذا العمل الذي جيد اآلخرين يقبلون عليه،
فالعمل اجلمعي له وقع وقيمة يف النفوس ،وبام أن صالة اجلامعة
هي يف األصل أداء للواجب والتكليف الرشعي ،ومظهر من مظاهر
التد ّين ،فتعزيزها تعزيز للحالة الدينية االجتامعية .وهذا ما أشار
إليه اإلمام عيل الرضا Eبقوله« :إنام جعلت اجلامعة لئال يكون
ظاهرا مكشو ًفا
اإلخالص والتوحيد واإلسالم والعبادة هلل إال
ً
حجة عىل أهل الرشق والغرب».
ً
مشهورا ،ألن يف إظهاره ّ
التداخل بين اتصال العبد بالله وصلته بالناس

خملصا
فاملصيل عندما يأيت للجامعة يف املسجد ،ينوي الصالة
ً
هلل سبحانه ،ولكنه يؤدهيا مع مجاعة املؤمنني ،وهذا ّ
يؤكد ـ وبشكل
ج ّ
يل ـ أن للدين بعدين ،البعد العبادي املتع ّلق بالصلة باهلل تعاىل،
والبعد االجتامعي املتع ّلق بعمق العالقة بني الفرد وبني جمتمعه.

 وسائل الشيعة .ج ،8ص  287حديث.10683
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توثيق الروابط االجتماعية

ففي صالة اجلامعة يلتقي املؤمنون ويتعرف بعضهم إىل بعض،
وتكون فرصة للتالقي اليومي ،وتبادل األحاديث عن األوضاع
االجتامعية ،كام يعيش املصلون حينام يقفون خلف إمام واحد
وبجانب بعضهم بعض ًا ،حالة من املساواة ،وانعدام الطبقية بني
خمتلف فئاهتم ورشائحهم ،وهو أمر يعزز التوا ّد واملحبة بني الناس.
التربية على النظام

صالة اجلامعة تريب اإلنسان عىل النظام واالنضباط اجلامعي،
فإذا واظب املصيل عىل اجلامعة ،فسينضبط يف أداء الصالة يف وقتها،
وعىل العكس من ذلك الصالة فرادى ،حيث ال يكون هناك أي
ُملزم ألدائها يف وقتها.
ويف اجلامعة تعويد عىل النظام ،حيث يكرب املأمومون بعد اإلمام،
ويؤدون مجيع أفعال الصالة بعده ،إىل أن تنتهي الصالة ،ويقفون
صفوف ًا منتظمة مرتاصة.
التوجيه والمعرفة الدينية

جيدة للتوجيه واملعرفة الدينية ،حيث
توفر صالة اجلامعة فرصة ّ
يستفيد املصلون من حضورهم للصالة ،باستامع اخلطب واملواعظ
الدينية ،وعرض أسئلتهم واستفتاءاهتم الدينية عىل إمام اجلامعة ،إذا
كان من أهل املعرفة والعلم.
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العزوف عن صالة الجماعة
وقد يتساءل البعض :ما دامت لصالة اجلامعة هذه الفوائد
واآلث��ار الطيبة عىل املجتمع ،إضافة إىل ما ورد من النصوص
الدينية يف احلث عليها ،وتبيني عظيم ثواهبا عند اهلل تعاىل ،فلامذا
نجد العزوف عند الكثريين من حضورها ،حيث ال يمثل احلضور
لصالة اجلامعة إال نسبة قليلة من املجتمع؟
ال بدّ أن هناك أسباب ًا لعل من أبرزها ما ييل:
األول :ضعف االهتمام الديني

فمن هيتم بتعاليم الدين ال يرتك صالة اجلامعة ،إذا كان عارف ًا
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.
الثاني :ضعف التشجيع

حيث ال نجد يف املجتمع حثًّا وتشجيع ًا كافي ًا عىل أداء صالة
اجلامعة ،فالكتابات حوهلا قليلة ،واخلطباء نادر ًا ما يتعرضون لفضل
صالة اجلامعة وحلث الناس عىل املواظبة عليها.
بل إن بعض اخلطباء وطالب العلوم الدينية ّ
قل أن يرى الناس
حضورهم يف صالة اجلامعة ،يف ما عدا تصدهيم لإلمامة ،وكأن طالب
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العلم ال صلة له هبذه الشعرية إال إذا كان إمام ًا وليس مأموم ًا.
الثالث :الكسل

إن قس ًام من الناس يستثقل الذهاب إىل صالة اجلامعة ،ألهنا
تأخذ جزء ًا من وقته ،وترصف شيئ ًا من جهده ،فريى صالته منفرد ًا
يف البيت 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.

الدعوة لصالة الجماعة
حيتاج جمتمعنا إىل محلة مكثفة من التوعية والتوجيه ،حلث
الناس عىل صالة اجلامعة ،بنرش الكتب واملقاالت التي تتناول
فضلها وأمهيتها ،وينبغي أن تفتح املنتديات عىل مواقع االنرتنت
باب النقاش والبحث حول أسباب العزوف عن صالة اجلامعة يف
املجتمع ،وطرق التشجيع عىل املواظبة عليها ،والعلامء واخلطباء
عليهم أن يكرروا الدعوة إليها واحلث عىل االهتامم هبذه الشعرية
العظيمة.
ويمكن االستفادة من اجلوال ،بإرسال رسائل قصرية إىل
األصدقاء واألقرباء ،لدعوهتم لصالة اجلامعة.
ولو تشكلت يف كل مسجد جلنة للدعاية واإلعالم لصالة
اجلامعة ،وابتكار الوسائل واألساليب املؤثرة يف جذب الناس هلا،
فإهنا ستحقق نتائج جيدة.
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وعىل كل فرد منا أن حيث ويشجع أقرباءه وأصدقاءه ،وال يسأم
من دعوهتم لصالة اجلامعة ،فإن الدال عىل اخلري كفاعله .وذلك
مصداق من مصاديق الدعوة إىل اهلل واألمر باملعروف.

صالة الجماعة وقيم االقتداء واإلتباع

املهمة يف املجتمعات
قضية االتباع واالقتداء من القضايا
َّ
البرشية ،حيث يشعر كل إنسان بحداثة جتربته يف هذه احلياة،
وبمحدودية إمكاناته جتاه متطلباهتا وحتدياهتا ،فيبحث عمن يطمئن
إىل كفاءته وصالحه ليستعني بخربته وجتربته ،وعادة ما تربز يف
كل جمتمع شخصيات متميزة يف قدراهتا أو موقعيتها االجتامعية،
فتجتذب هلا األتباع ،وتأخذ يف حميطها دور القدوة والزعامة.
مقومات
ويتعاظم هذا الدور والتأثري كلام توفرت للشخصية ِّ
القيادة ،وما يطلق عليه مصطلح الكرزمة.
وعىل الصعيد الديني ،فإن اإلسالم يدعو إىل االلتفاف حول
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القادة الصاحلني ،واالقتداء بالصادقني املخلصني.

إن االقتداء واالتباع إذا مل يصحبه وعي وبصرية ،قد يصبح سبب ًا
للضياع واالنحراف ،عىل مستوى الشخص واملجتمع.
فال بد أو ً
ال من حسن االختيار للقدوة ،حتى ال يضل اإلنسان

أو ينخدع بمن ال يستحق هذا املقام.
وال بد ثاني ًا من اليقظة والوعي يف حال االقتداء واالتباع ،حتى
ال يكون ا ِّتباع ًا أعمى ،واقتدا ًء دون معرفة وتفكري .فمن تقتدي به
وتتبعه من البرش ،ما مل يكن معصوم ًا فإنه عرضة للخطأ واالنحراف،
كام أن بإمكانك أن تساهم يف رفع مستوى أداء من تقتدي به وتتبعه،
عندما تستثري عقلك ،وتبذل شيئ ًا من طاقتك.

إن االقتداء ال يعني تعطيل الفكر ،وال الذوبان وإلغاء الشخصية،
بل يعني استفادة اإلنسان من اخلربات وامليزات اإلجيابية لدى القدوة،
كام يعني تضافر وحشد الطاقة االجتامعية باجتاه خدمة املصلحة العليا
للمجتمع.
ونقرأ يف النصوص الدينية ،الكثري من التعاليم والتوجيهات
التي ُتعنى بمعاجلة موضوع القيادة واالقتداء ،بدء ًا من تبيني صفات
القادة الصادقني ،والتحذير من اتّباع غري الصاحلني ،وصو ً
ال إىل
حتديد قيم وضوابط االتباع الواعي.

اختيار القدوة
إن عىل اإلنسان أن خيتار قدوة عىل أساس املقاييس الصحيحة،

أعظم شعائر الدين
27

وبتحكيم عقله ،فقد وهب اهلل تعاىل لإلنسان عق ً
ال ليهتدي به،
ولريجع إليه يف اختاذ مواقفه وقراراته.

واختيار القدوة هو من أهم القرارات التي ال ينبغي أن يتخذها
اإلنسان اعتباط ًا ،وباخلضوع للتأثريات العاطفية ،واملحسوبيات
االجتامعية ،وإنام باالسرتشاد بالعقل.

لقد سأل العامل األديب ابن السكيت الكويف اإلمام عيل الرضا:E
ما احلجة عىل اخللق اليوم؟ فأجاب اإلمام« :Eالعقل تعرف به الصادق
عىل اهلل فتصدّ قه ،والكاذب عىل اهلل ّ
فتكذبه».
إن كثري ًا من الناس يكون سبب انحرافهم وضالهلم سريهم

خلف زعامات وجهات غري صاحلة ،وكام ينقل القرآن الكريم عن
هؤالء األتباع تربيرهم يوم القيامة النحرافهم بذلك ،يقول تعاىل:
َ
َ
َ
السبِيلاَ ﴾ .وقد ال
﴿ َقا ُلوا َر َّبنَا إِ َّنا أ َط ْعنَا َسا َد َتنَا َو ُكبرَ َ اء َنا َفأ َض ُّلو َنا َّ
تكون املسألة دائ ًام مسألة ضالل وانحراف باملعنى املصطلح ،وإنام
قد تكون مسألة ختلف وجتميد للطاقات ،حني يتبع اإلنسان زعامة
ّ
وجتمد قدراته بأفكارها
وتشل فاعليته،
تثبط عزيمته،
ّ
غري فاعلةّ ،
السلبية.

االقتداء بوعي
وحني يثق اإلنسان بمن اختاره قدوة له ،فإن عليه أن ال ُيغمض
 حممد باقر املجليس .بحار األنوار ج 1الطبعة الثالثة 1403هـ (بريوت :دار إحياء
الرتاث العريب) ص105حديث.1
 سورة األحزاب ،اآلية.67 :
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عينيه ،ويلغي عقله ،بل يكون اقتداؤه واتباعه عىل بصرية ووعي،
يقول تعاىلُ ﴿ :ق ْل َه ِذ ِه سبِيليِ َأ ْد ُعو إِلىَ هّ ِ
ري ٍة َأ َن ْا َو َم ِن
َ
الل َعلىَ َب ِص َ
ات ََّب َعنِي﴾.
فالرسول Aعىل بصرية من دعوته ،ومن اتبعه أيض ًا عىل بصرية.

ذلك أن أي قائد أو قدوة مل يمنحه اهلل تعاىل العصمة ،فهو
معرض للخطأ واالنحراف ،وهو بحاجة إىل إنضاج رأيه ،وتعزيز
قدراته بآراء وقدرات من حوله ،مما يستلزم حركة عقوهلم ،وتفعيل
أدوارهم إىل جانبه.

إن من أهم مشاكل القيادة يف املجتمعات املتخلفة ،إلقاء العبء
عليها ،وانتظار املعاجز منها ،مع تقاعس من حوهلا ،كام ينقل القرآن
نت َو َر ُّب َك
الكريم عن منطق قوم نبي اهلل موسى﴿َ :Eا ْذ َه ْب َأ َ
اهنَا َق ِ
اعدُ َ
ون﴾ ،وقد تكون اهليمنة املفرطة للقيادة
َف َقاتِال إِ َّنا َه ُ
سبب ًا 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.

يذم النصارى ألهنم قلدوا زعاماهتم الدينية
إن القرآن الكريم ّ
تقليد ًا أعمى ،واتبعوهم اتباع ًا مطلق ًا دون أية ضوابط من دين أو
عقل ،فكأهنم بذلك يؤهلوهنم من دون اهلل .يقول تعاىل﴿ :اتخَّ َ ُذو ْا
 سورة يوسف ،اآلية.108 :
 سورة املائدة ،اآلية.24 :
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ار ُهم َو ُر ْهبانهَ ُ م َأر َبا ًبا ِّمن ُد ِ
َ
ون هّ
اللِ﴾.
َ ْ ْ
أ ْح َب َ ْ

قال عدي بن حاتم :قلت لرسول اهلل :Aإنا لسنا نعبدهم.
حيرمون ما ّ
حرم اهلل
أحل اهلل
فتحرمونه ،وحي ّلون ما ّ
ّ
قال :Aأليس ّ
فتستح ّلونه؟ قال :قلت :بىل .قال :Aفتلك عبادهتم.
وصالة اجلامعة باعتبارها متثّل مظهر ًا من مظاهر االجتامع

اإلسالمي ،حيث يقف اجلمع خلف إمام يؤدي هبم الصالة ،ضمن
حالة من االنتظام واالنضباط ،فإننا نستطيع أن نقرأ يف أحكام
صالة اجلامعة ،جت ّليات القيم واملبادئ التي يضعها اإلسالم لالقتداء
الصحيح ،واالتباع الواعي ،عىل املستوى االجتامعي العام .حتى
أطلق بعض الفقهاء املسلمني عىل إمامة اجلامعة مصطلح اإلمامة
الصغرى.

جاء يف املوسوعة الفقهية :أما اإلمامة الصغرى (وهي إمامة
ٍّ
بمصل آخر ،برشوط ّبينها
الصالة) ،فهي ارتباط صالة املصيل
الرشع .فاإلمام مل يرص إمام ًا إال إذا ربط املقتدي صالته بصالته،
وهذا االرتباط هو حقيقة اإلمامة ،وهو غاية االقتداء.

من أحكام االئتمام
ذكرت الكتب الفقهية تفاصيل مسائل صالة اجلامعة وأحكام
 سورة التوبة ،اآلية.31 :
	 الفضل بن احلسن الطربيس .جممع البيان ج ،5الطبعة األوىل 1415هـ( ،بريوت:
مؤسسة األعلمي للمطبوعات) ص.43
 املوسوعة الفقهية .ج 6ص.201
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االئتامم ،ونذكر فيام ييل أهم تلك األحكام:

■ ال يعترب يف اجلامعة قصد القربة إىل اهلل تعاىل هبا ،ويكفي أن
تكون صالته بنية التقرب إىل اهلل ،أما أداؤه الصالة مجاعة،
فيصح حتى لو كان يستهدف من ذلك غرض ًا دنيوي ًا مباح ًا
ّ
مثل الفرار من الشك ،أو تعب القراءة ،أو تعليم اآلخرين
طريقة الصالة ،أو غري ذلك ،فاجلامعة صحيحة ،وترتتب
عليها كل األحكام املتعلقة بصالة اجلامعة ،أما ثواب صالة
اجلامعة فيكون عىل أساس نية القربة.
■ اختيار اإلمام لصالة اجلامعة جيب أن يتم وفق ضوابط
ورشوط ،فال يصح االئتامم بمن ال تتوفر فيه املواصفات
املطلوبة ،وتلك الرشوط هي اإليامن والعقل وطهارة
املولد ،والرجولة إذا كان املأموم رج ً
ال ،وتصح إمامة املرأة
للمرأة ،والعدالة ،فال تصح الصالة خلف الفاسق ،وأن
يكون اإلمام صحيح القراءة ،وأن ال يكون ممن جرى عليه
احلدّ الرشعي.
■ ال جيوز االقتداء باملأموم فيشرتط أن ال يكون إمامه مأموم ًا
لغريه.
■ ال ينبغي لإلنسان أن يتقدم إلمامة قوم يف الصالة إال
برضاهم ،ويكره له أن يؤمهم إذا كانوا كارهني إلمامته،
وإن كان جامع ًا لرشائط إمامة اجلامعة .فقد ورد أن رسول
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اهلل Aهنى أن يؤم الرجل قوم ًا إال بإذهنم .وورد يف
حديث آخر عنه Aأن ممن ال يقبل اهلل هلم صالة« :إمام
قوم يصيل هبم وهم له كارهون» .وجاء يف سنن الرتمذي
عن أنس بن مالك أنه قال« :لعن رسول اهلل Aثالثة:
رجل ّأم قوم ًا وهم له كارهون.»...

■ ال يشرتط التطابق بني صالة املأموم وصالة اإلمام،
فيجوز اقتداء من يصيل إحدى الصلوات اليومية بمن
يصيل األخرى ،وإن اختلفا باجلهر واالخفات ،واألداء
والقضاء ،والقرص والتامم .فيجوز اقتداء مصيل املغرب
بمصيل العشاء ،ومصيل الظهر بمصيل العرص ،واملسافر
باحلارض والعكس صحيح أيض ًا.
يتحمل اإلمام عن املأموم شيئ ًا من أفعال الصالة وأقواهلا،
■ ال ّ
غري القراءة يف األوليني ،إذا ائتم به فيهام فتجزيه قراءته.
■ اإلمام يقود حركة أداء أعامل الصالة ،وجيب عىل املأموم
أي من
متابعته ،فال جيوز أن يسبق اإلمام أو يتقدم عليه يف ٍّ
أفعال الصالة ،أما األقوال وأذكار الصالة فال جتب فيها
املتابعة ،فيجوز للمأموم أن يأيت بذكر الركوع أو السجود
	 وسائل الشيعة .ج 8ص 349حديث .10872
 املصدر نفسه .ج 8ص 348حديث .10871
	 حممد بن عيسى الرتمذي .سنن الرتمذي ج ،1الطبعة األوىل 2000م( ،بريوت :دار
الكتب العلمية) ص .266
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أو التشهد قبل تلفظ اإلمام به ،عدا تكبرية اإلحرام فال بد
أن تكون بعد اإلمام.
■ إذا حصل خطأ من اإلمام يف الصالة سهو ًا ،بزيادة يشء أو
نقصه ،فإن املأموم ال يتبع اإلمام يف خطئه .وإذا بدأ اإلمام
الصالة باعتقاد دخول الوقت ،واملأموم ال يعتقد ذلك ،ال
جيوز له الدخول معه يف الصالة ،إال بعد أن يطمئن من
دخول وقت الصالة.
■ إذا نيس اإلمام شيئ ًا من واجبات الصالة ّنبهه املأموم
بأي إشارة
ليتداركه ،بأن يرفع صوته له بالتكبري أو الذكر أو ّ
مناسبة ،وإن مل يمكن ذلك ،أو جتاوز اإلمام حمل التدارك،
يتحملها اإلمام
فإن كان املنيس ركن ًا من الصالة ،أو قراءة
ّ
عنه ،انفرد املأموم بصالته.

■ إذا علم املأموم بطالن صالة اإلمام من جهة من اجلهات،
ككونه عىل غري وضوء ،أو متجه ًا لغري القبلة اشتباه ًا منه يف
حتديدها ،أو تارك ًا لركن من الصالة ،أو نحو ذلك ،ال جيوز
له االقتداء به ،وإن كان اإلمام معتقد ًا صحتها من جهة
اجلهل أو السهو أو نحو ذلك.

بصائر وتأمالت
هذه األحكام الرشعية هلا أدلتها التي استنبطها منها الفقهاء،
واجتامعيا،
وحني نتأمل يف بعض مدلوالت هذه األحكام تربو ًّيا
ًّ
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فهو ليس من باب حتديد علل هلذه األحكام ،وإنام هو نوع من
التبصرّ يف االستشهاد هبا ،كنموذج تطبيقي لقيم ومبادئ االقتداء
الواعي ،واالتباع الصحيح.
يأتم اإلنسان إال بمن تتوفر فيه مؤهالت
ففي صالة اجلامعة ،ال ّ
اإلمامة ،وكذلك عىل اإلنسان أن خيتار القدوة له يف حياته ،والقيادة
االجتامعية التي يتبعها يف حركته ونشاطه ،عىل أسس سليمة ،ووفق
الضوابط الصحيحة.

ووجود قدوة لإلنسان ال يعني إلغاء كل خصوصيات اإلنسان
وذوبانه ،دون مراعاة للفوارق املوضوعية التي ربام تكون موجودة
بينه وبني من يقتدي به ،فاالقتداء يف التوجه العام ال يلغي
اخلصوصيات ،ونحن نجد يف صالة اجلامعة احتامل االختالف بني
اإلمام واملأموم يف الفريضة التي يؤدهيا كل منهام ،فقد يصيل أحدمها
الظهر واآلخر العرص ،وقد يصيل أحدمها قرص ًا بركعتني فقط،
واآلخر يتم صالته أربع ركعات.
والقيادة ليست بدي ً
عمن تقودهم ،وإنام هي إدارة لنشاطهم،
ال ّ

وتوجيه لفاعليتهم ،وما نجده يف بعض املجتمعات من إلقاء العبء
عىل كاهل القادة ،ال ينتج إال الضياع والتخلف ،بينام املطلوب أن
يقوم كل فرد بدوره يف إطار املسار الذي ترسمه القيادة ،وتقود
حركته ،ويف صالة اجلامعة يقوم كل فرد بواجبه يف أداء أقوال الصالة
وأفعاهلا ،عدا القراءة يف الركعتني األوليني ،ولكن هذا األداء منضبط
بحركة اإلمام حيث ال جيوز التقدم عليه يف األفعال.
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واالقتداء واالتباع وإن كان ملن يتوفر عىل صفات الفضل
والصالح ،لكنه جيب أن يكون بفكر يقظ ،وعني مفتوحة ،فقد
حيصل خطأ من هذا القائد ،ما دام ليس معصوم ًا ،فعليك التنبيه
للخطأ ،وعدم املتابعة فيه .وهذا ما ِّ
تؤكده أحكام صالة اجلامعة.

إن صالة اجلامعة أنموذج ملنهجية العمل اجلمعي ضمن رؤية
اإلسالم وتوجيهاته ،وتدريب عىل التزام القيم واملبادئ يف جمال
ألي قيادة أو زعامة.
االقتداء واالتباع ِّ

صالة الجماعة وتجاوز العصبيات

جمرد عبادة شكلية ،أو عمل طقويس ،دون
صالة اجلامعة ليست ّ
تكرس قيماً
مردود اجتامعي ،وإنام هي شعرية ذات رسالة ،تريد أن ّ
إسالمية يف املجتمع ،وهلا ذلك البعد الرتبوي ،حيث تريب املجتمع
عىل تعاليم اإلسالم وأخالقه وقيمه ،وهذا أمر يمكن مالحظته من
العام.
خالل تأمل األحكام التفصيلية لصالة اجلامعة يف جمموعها ّ
ومن القيم التي تغرسها صالة اجلامعة يف املجتمع مسألة القيادة
االجتامعية ،وااللتفاف حول الرمز ،حيث إن الرشع اإلسالمي
يضع إلمام اجلامعة ـ وصالة اجلامعة أنموذج للحالة االجتامعية
ً
رشوطا ومواصفات ال يقدّ مه الناس ليؤ ّمهم إال بعد
يف اإلسالم ـ
حتققها فيه.
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ومن النصوص التي ّ
تؤكد هذا املعنى ما ورد يف حديث عن رسول
تزكو صالتكم فقدّ موا خياركم».
رسكم أن َ
اهلل Aأنه قال« :إن ّ
تصل إ َّ
وورد عن اإلمام الباقر Eأنه قال« :ال ِّ
ال خلف من تثق
بدينه».

قلت لإلمام عيل بن
وجاء عن سعد بن إسامعيل عن أبيه قالُ :
موسى الرضا« :Eرجل يقارف الذنوب ،وهو عارف هبذا األمر،
أصيل خلفه؟ قال :Eال».
و ُن ِق َل عن أيب ذر Hأنه قال« :إن إمامك شفيعك إىل اهلل ،فال
سفيها وال فاس ًقا».
جتعل شفيعك
ً
والرشائط التي ذكرها الفقهاء يف إمام اجلامعة كثرية ومعروفة،
منها :البلوغ والعقل واإلسالم واإليامن وغريها.
ولكن أبرز رشطني قد يبتىل هبام املك ّلف ،وحيتاج إىل التأكد من

توفر إمام اجلامعة عليهام ،مها:

ً
أوال :العدالة

واملقصود بالعدالة :االستقامة عىل جا ّدة الرشع ،وذلك بعمل
 وسائل الشيعة .ج ،8ص  315حديث  .10770املناوي ،فيض القدير رشح اجلامع
الصغري ،ج ،3حديث .2663
	 حممد بن يعقوب الكليني .الكايف ،ج ،3الطبعة الثالثة 1405هـ (بريوت :دار
األضواء) باب الصالة خلف من ال يقتدى به ،ص 374حديث .5
 هتذيب األحكام .ج 3ص 31حديث.22
 وسائل الشيعة .ج ،8باب عدم جواز االقتداء بالفاسق ،ص  313حديث .2
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املحرمات .وبمعنى آخر :االستقامة السلوكية.
الواجبات وترك
ّ

واملسلمون يف مذاهبهم خيتلفون يف اشرتاط العدالة يف إمام
اجلامعة ،عىل ثالثة آراء:

أي صالة ،دون
■ وجوب حت ّقق العدالة يف إمام اجلامعة يف ّ
تفريق بني الفرائض اليومية واجلمعة والعيدين .وهو رأي
اإلمامية والزيدية.

■ وجوب حتققها يف الفرائض اليومية فقط ،ويتغاىض عن
هذا الرشط يف صالة اجلمعة والعيدين .وهو رأي احلنابلة.

■ عدم اشرتاطها يف إمام اجلامعة ،فتصح الصالة وراء كل
أي صالة ،وهو رأي بقية املذاهب اإلسالمية
َب ٍّر وفاجر يف ّ
احلنفي واملالكي والشافعي ،أخذ ًا بام رواه الدارقطني عن
رسول اهلل Aأنه قال« :صلوا خلف من قال ال إله إال
اهلل».
غاية األمر كراهة تقديم الفاسق مطلق ًا عند املالكية ،وعند

الشافعية.

واحلنفية تكره إمامة الفاسق إال إذا كان إمام ًا ملثله.

جاء يف فقه السنة :روى البخاري أن ابن عمر كان يصيل خلف
احلجاج .وروى مسلم أن أبا سعيد اخلدري صىل خلف مروان صالة
	 عبدالرمحن اجلزيري .الفقه عىل املذاهب األربعة ج( ،1بريوت :دار إحياء الرتاث
العريب) ص.379
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العيد ،وصىل ابن مسعود خلف الوليد بن عقبة بن أيب معيط ،وقد
كان يرشب اخلمر ،وصىل هبم يوم ًا الصبح أربع ًا ،وجلده عثامن بن
عفان عىل ذلك .وكان الصحابة والتابعون يصلون خلف ابن عبيد،
وكان م ّته ًام باإلحلاد ،وداعي ًا إىل الضالل .واألصل الذي ذهب إليه
العلامء ،أن كل من صحت صالته لنفسه ،صحت صالته لغريه.
لكنهم مع ذلك كرهوا الصالة خلف الفاسق واملبتدع.
وتفريق احلنابلة بني اجلمعة والعيدين ،وبني بقية الفرائض ،يف
اشرتاط عدالة اإلمام ،راجع عندهم إىل أن صالة اجلمعة والعيدين
وغالبا ما يتو ّ
الها احلاكم يف ذلك
تعتربان شعرية عامة لأل ّمة كلها،
ً
الوقت ،فإذا اشرتط الفقهاء العدالة يف اجلمعة والعيدين ،فلن تصح
ٍ
الصالة خلف أولئك ّ
وحينئذ تسقط هذه
احلكام يف ذلك الوقت،
الشعرية ،أو حيصل حرج يف أمر إقامتها.

لذلك مل يشرتط احلنابلة يف هاتني الصالتني العدالة .قال ابن
قدامة يف املغني« :فأما اجلمع واألعياد فإهنا تصىل خلف كل ّبر
ود َي لِلص ِ
ين آ َمنُوا إِ َذا ُن ِ
الة ِم ْن َي ْو ِم
وفاجر ...قال تعاىلَ ﴿ :يا َأيهُّ َ ا ا َّل ِذ َ
َّ
ِ
اس َع ْوا إِلىَ ِذ ْك ِر هَّ
اللِ﴾ وهو يعلم أن بني العباس سيلوهنا،
الجْ ُ ُم َعة َف َ
وألن هذه الصالة من شعائر اإلسالم الظاهري ،وتليها األئمة دون
غريهم ،فرتكها خلفهم يفيض إىل تركها بالكلية».
	 السيد سابق .فقه السنة ج 1الطبعة األوىل 1971م( ،بريوت :دار الكتاب العريب)
ص.237
	 عبداهلل بن أمحد بن قدامة .املغنى ج  ،3الطبعة األوىل 1987م ( ،القاهرة :هجر
للطباعة والنرش) ص .22
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تحصيل العدالة

وقد أمجع فقهاء الشيعة اإلمامية عىل اشرتاط العدالة يف إمام
اجلامعة يف مجيع الفرائض ،وقصدوا بالعدالة ما ذكرناه من تعريف
أي سبيل حيصل من خالله االطمئنان للمصيل
هلا ،وأشاروا إىل أن ّ
بعدالة اإلمام يكفي لتحقق الرشط ،كاملعارشة الشخصية ،واملعرفة
املبارشة ،وشهادة عادلني ،والشياع املفيد لالطمئنان.
قال اليزدي يف العروة الوثقى ووافقه السيد السيستاين ما ييل:
«بل يكفي االطمئنان إذا حصل من شهادة عدل واحد ،وكذلك إذا
حصل من اقتداء عدلني به ،أو من اقتداء مجاعة جمهولني به».

ونشري هنا إىل أن العدالة ال تعني العصمة ،فقد يصدر من
اإلنسان ذنب ويرص عليه ،ويفتقد العدالة ،لكنه إذا تاب عادت
إليه عدالته .يقول املرجع السيد السيستاين« :ترتفع العدالة بمجرد
وقوع املعصية وتعود بالتوبة والندم».
وجيب القول أيض ًا إن اختالف الرأي ال يصح أن يعترب خل ً
ال
يف العدالة أو مسقط ًا هلا ،فإذا كان هناك اختالف يف رأي فكري ،أو
موقف سيايس ،أو شأن اجتامعي ،فال يعني ذلك أن يشكك أحد
الطرفني يف عدالة اآلخر ،إال إذا ثبت له حصول خمالفة ألحكام
الرشع دون مربر مقبول.

	 السيد كاظم اليزدي .العروة الوثقى ،مع تعليقة السيد السيستاين رقم .1975
	 السيد عيل السيستاين .منهاج الصاحلني ،الطبعة األوىل 1423هـ( ،قم :مدين)
مسألة رقم .30
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أما اختالف التشخيص للظروف واملوضوعات ،واختالف
االنتامء للمرجعيات والتجمعات ،فهذا راجع الختالف االجتهادات
والقناعات.
ورائع جد ًا موقف الفقيه املحدّ ث الشيخ يوسف البحراين

صاحب (احلدائق النارضة) تويف سنة 1186هـ ،الذي كان عىل
خالف شديد مع العالمة الشيخ حممد باقر الشهري بالوحيد البهبهاين،
يف موضوع األصوليني واإلخباريني ،فالشيخ البحراين زعيم مدرسة
املحدثني اإلخباريني ،والوحيد البهبهاين ،زعيم املدرسة األصولية،
وكان ير ّد آراء الشيخ يوسف بعنف ،ووصل به األمر إىل أن أفتى
ببطالن الصالة خلف الشيخ يوسف البحراين ،لكن الشيخ يوسف
أفتى بصحة الصالة خلف الوحيد.

ً
ثانيا :صحة القراءة

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

	 الشيخ عيل البالدي .أنوار البدرين ج  ،1الطبعة األوىل 1424هـ( ،بريوت:
مؤسسة اهلداية ،حتقيق عبدالكريم البالدي) ،ص .435
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يف علم التجويد مث ً
ال.

وهذا الرشط مطلوب يف االئتامم يف الركعة األوىل والثانية فقط،
لذلك لو كان املصيل يف بلد غري عريب ـ مث ً
ال ـ وكان إمام اجلامعة ال
جييد القراءة ونطق احلروف بالعربية الصحيحة ،يستطيع هذا املصيل
أن ينتظر إىل أن ينتهي اإلمام من القراءة يف الركعة الثانية ويأتم به،
خصوصا إذا كان عدد
فذلك أفضل من أن خيرس ثواب اجلامعة،
ً
ريا فإن الثواب يكون أكثر .جاء يف العروة الوثقى بتعليقة
املصلني كب ً
السيد السيستاين« :ال بأس باالقتداء بمن ال حيسن القراءة يف غري
املحل الذي يتحملها اإلمام عن املأموم كالركعتني األخريتني،
وكالركعة الثانية إذا التحق به يف الركوع».

وجاء يف مسألة أخرى« :جيوز االقتداء بمن ال يتمكن من
كامل اإلفصاح باحلروف أو كامل التأدية ،إذا كان متمكن ًا من القدر
الواجب فيها وإن كان املأموم أفصح منه».

التعقيدات االجتماعية
واملسألة ـ يف إمامة اجلامعة ـ لو اقترصت عىل احلدود الرشعية،
فلن تكون إقامتها بتلك 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 مسأل َة حت ّقق
 السيد كاظم اليزدي .العروة الوثقى ،مع تعليقة السيد السيستاين رقم .1963
 املصدر نفسه .تعليقة رقم .1963
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العدالة بحدودها الرشعية وطرق حتصيلها التي يذكرها الفقهاء،
فالبعض يتصورون رشط أن يكون إمام اجلامعة من طلبة العلوم
الدينية.
وهو أمر قد ّ
حيث العلامء عليه يف حدود مسألة إمام املسجد
الراتب ،عند تعيينه ليكون إما ًما دائماً فيه ،حيث ينبغي أن يكون
من علامء الدين ،وذلك من باب أنه سيكون له دور أكثر من إمامة
اجلامعة ،كأن يامرس دور التثقيف الديني واالجتامعي ،باإلضافة
تؤكد أفضلية االئتامم باألكثر علماً
إىل وجود روايات ّ
وورعا ،ولكن
ً
هذه الروايات ناظرة إىل مسألة الرتاتب واألفضلية يف إمامة اجلامعة،
وليس إىل حتققها ،فهي تتحقق وتصح بإمامة من ُع ِر َف بعدالته.

يشجع العلامء عىل إقامة اجلامعة،
ولكن يف غري هذا املوضع ّ
باحلدود املمكنة ،وليس ً
رشطا أن يكون اإلمام من العلامء .فإذا مل
يكن يف املنطقة عامل ديني ،فال ينبغي أن تتعطل هذه الشعرية ،وإذا
حان وقت الصالة وهناك مجع من املؤمنني وليس فيهم عامل دين،
فلامذا ال يقدّ مون من يثقون به وتتوفر فيه الرشوط؟

والبعض قد يبالغ أكثر ،فال يكفي يف نظره أن يكون إمام اجلامعة
من طلبة العلوم الدينية ،بل ال بدَّ أن يكون مجُ ً
ازا من قبل املرجع،
وهذا رشط غريب ،حيث مل يرد حوله نص أو فتوى فقهية ،فاملرجع
والتجمعات
ال يعينّ أئمة اجلامعة يف املساجد ،أو يف أماكن العمل
ّ
العا ّمة.
وتشتدّ املبالغة عند البعض ،فيشرتطون أن يكون إمام اجلامعة
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مق ِّلدً ا لنفس املرجع الذي يق ِّلدونه ،وربام يشرتطون أن يكون من
والتوجه الذي ينتمون إليه.
نفس االنتامء
ّ

عمليا امتناع بعض األصوليني من الصالة مجاعة
حيث نجد
ًّ
خلف إمام من اإلخباريني بحجة أنه يقلد امليت ابتدا ًء ،وقد سئل
السيد اخلوئي Dبالسؤال التايل :هل يصح أن أقتدي يف صالة
اجلامعة بإمام أثق بعدالته إال أنه مقلد ملرجع ميت ابتدا ًء؟
فأجاب السيد اخلوئي :إذا كنت واثق ًا بعدالته جاز لك أن
تقتدي به.

ووافقه الشيخ التربيزي عىل هذا الرأي.

إن التشدّ د يف مسألة إقامة اجلامعة يف غري ما اشرتطه الرشع ،له
انعكاساته السلبية عىل جمتمعنا ،ويمكن تصويرها يف ناحيتني:
ّ
التشتت والتمزق االجتماعي

فعندما نبالغ يف مواصفات إمام اجلامعة ،إىل احلدّ الذي يصل
بنا إىل أ َّ
ال نصيل إال خلف من يؤيدنا يف توجهاتنا الفكرية والعملية،
جوا تصبح فيه املساجد مفروزة ،كل مسجد هو
فهذا سيخلق ًّ
جلامعة وفئة معينة ،وهبذا تتكرس العصبيات والتصنيفات املرجعية
جتمع عبادي يقصد منه الوحدة
والفئوية،
وتتحول اجلامعة من ّ
ّ
والتآلف إىل مصدر من مصادر تفتت املجتمع وتشتته.
	 السيد أبو القاسم اخلوئي .رصاط النجاة ج ،1الطبعة الثانية 1416هـ( ،الكويت:
مكتبة الفقيه) ص ،98مسألة رقم .244
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انحسار إقامة الجماعة

مع هذه الرشوط التي توضع لإلمام دون مستند رشعي،
جيدة،
ستنحرص إقامة اجلامعة يف بعض املساجد ،وهذه ظاهرة غري ّ
إذ من املفرتض أن ال يبقى مسجد بدون صالة مجاعة ،وأن ال يكون
املسجد املكان الوحيد الذي تقام فيه اجلامعة ،بل تستثمر أماكن
التجمع ،كالعمل واملدارس ،والرحالت اجلامعية واألرسية ،فتقام
ّ
خصوصا البيئات الرتبوية كاملدرسة ،فمن املفرتض
فيها اجلامعة،
ً
أن تكون مكا ًنا مالئماً لتعويد الطالب عىل إقامة اجلامعة فيام بينهم،
وأن يكون املعلمون قدوة لطالهبم يف االلتزام بذلك ،حيث خيتار
املعلمون أحدهم ليتقدّ م ويؤمهم.
ومن املناسب إنه يف حال صالة األب يف املنزل ،أن يتقدّ م ويقيم
اجلامعة بأفراد أرسته.

ومما يساعد عىل انتشار هذه الثقافة واملامرسة ،ما يمكن أن يقوم
نائبا له فيام لو حصل له ظرف
به أئمة اجلامعة ،بأن يعينّ كل إمام ً
طارئ .أو أن يبادر املصلون عند غياب اإلمام إىل تقديم من يثقون
به من بينهم ،فام حيصل يف معظم املساجد من انفراط عقد اجلامعة
عند غياب اإلمام ،وأدائهم الصالة فرادى ،هو ظاهرة سلبية خاطئة،
فهل خيلو اجلمع من شخص موثوق؟
ومناسب أن نذكر هنا موقف العامل الكبري الشيخ جعفر النجفي
املشهور بكاشف الغطاء (تويف سنة 1227هـ) حيث أبطأ يوم ًا عن
الذهاب إىل املسجد لصالة الظهر ،فجعل الناس يصلون فرادى،
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فلام دخل املسجد جعل يوبخهم ويقول :أما فيكم من تصلون
خلفه؟ ثم رأى أحد التجار األخيار يصيل ،فقال :دعونا نأتم هبذا
العبد الصالح فائتم به هو واجلامعة ،فخجل التاجر خج ً
ال شديد ًا،
وال يمكنه قطع الصالة ،وملا فرغ من الصالة تأخر خج ً
ال ،فقال له
الشيخ :ال بد أن تؤمنا يف صالة العرص أيض ًا ،فامتنع ،فأرص عليه،
فقال التاجر :هذا ال يمكن ،قال الشيخ :إذ ًا فافتد نفسك بامل تدفعه
للفقراء ،فدفع مائتي شامي أو أزيد وفرقها عىل الفقراء ،وأعفاه من
اإلمامة لصالة العرص.

النزاعات الشخصية والفئوية
إن ما نعيشه من تعقيدات اجتامعية بخصوص صالة اجلامعة،
ناشئ من اجلهل ،والنزاعات التي هي يف أغلبها شخصية بني األفراد،
أو اجلهات الدينية املوجودة ،وال أصل هلا من الناحية الرشعية،
فليس هناك ما يمنع من الصالة بني اإلخباريني واألصوليني ـ
مث ً
مرجعا آخر،
مرجعا خلف من يق ِّلد
ال ـ ،أو ِمن صالة َمن يقلد
ً
ً
حولت صالة اجلامعة
فهذه التعقيدات واالشرتاطات غري امل ّ
ربرةّ ،
من مظهر من مظاهر الوحدة والتالقي بني املؤمنني ،إىل مظهر من
والتعصب بني أبناء املجتمع الواحد ،وكذلك
التحزب
مظاهر
ّ
ّ
حولت اجلامعة من مظهر عبادي جيزي اهلل سبحانه عليه الثواب
ّ
	 السيد حمسن األمني .أعيان الشيعة ج ،4الطبعة األوىل 1986م( ،بريوت :دار
التعارف) ص .101
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اجلزيل ،إىل سبب ألن حترم رشحية كبرية من هذا الثواب ،ويف هذه
النقطة يقول السيد كاظم اليزدي يف (العروة الوثقى):

«وهي (أي صالة اجلامعة) من املستحبات األكيدة يف مجيع
وخصوصا يف األدائية ،والسيام
خصوصا اليومية منها،
الفرائض،
ً
ً
وخصوصا جلار املسجد أو من يسمع النداء،
يف الصبح والعشاءين،
ً
وذم تاركها من رضوب التأكيدات ما كاد يلحقها
وقد ورد يف فضلها ّ
بالواجبات<.
إىل أن يقول:

«وإذا كان املأمومون أكثر كان األجر أزيد ،وال جيوز تركها
رغبة عنها أو استخفا ًفا هبا ،فمقتىض اإليامن عدم الرتك من غري
عذر ،السيام مع االستمرار عليه ،فإنه ـ كام ورد ـ ال يمنع الشيطان
من يشء من العبادات منعها ،ويعرض عليهم الشبهات من
جهة العدالة ونحوها ،حيث ال يمكنهم إنكارها ألن فضلها من
رضوريات الدين».
ومن املظاهر املؤسفة أن جتد يف بعض احلاالت انقسام ًا يف صالة
اجلامعة بني املؤمنني ،انطالق ًا من هذه العصبيات الفئوية ،ففي بعض
قوافل احلجيج ،قد تقام أكثر من صالة مجاعة ،وغالب ًا ما ال يأتم إمام
مجاعة بإمام مجاعة آخر .ويف بعض املساجد والعتبات املقدسة ،قد
تقام أكثر من صالة مجاعة يف أرجاء املكان الواحد ،من أبناء املذهب

	 السيد كاظم اليزدي .العروة الوثقى ،ج ،3فصل اجلامعة ،ص .111
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الواحد ،وكام كتب الشيخ عيل الكوراين معلق ًا عىل ذلك يف كتابه
فلسفة الصالة« :ومن طريف ما يناسب أن نختم به هذا البحث ما
علقة أحد الزمالء الفضالء وقد نظرنا إىل ساحات مشهد مقدس
من مشاهد األئمة املعصومني ،Bوقد تكاثرت فيها اجلامعات
للصالة.
عز وجل إنام ضاعف ثواب الصالة مجاعة
قال :إذا كان اهلل ّ
أضعاف ًا كثرية ألن فيها اجتامع املسلمني ووحدة كلمتهم ...فأي
ثواب يف هذه اجلامعات التي هي مظهر واضح للفرقة وتشتت
الكلمة؟».

واألسوأ من كل ذلك ،أن جتد بعض األشخاص يصلون فرادى
يف مسجد تقام فيه صالة اجلامعة ،يف ذات الوقت ،بمربر اختالف
توجههم املرجعي مع اإلمام ،أو لعدم اطمئناهنم إليه ،وهذا ترصف
يسء ،ملا يمثله من إعالن التجريح يف إمام اجلامعة.
وقد أجاب السيد اخلوئي عن سؤال حول هذا املوضوع بقوله:
ال تصح الصالة فرادى إذا استوجبت هتك حرمة اإلمام ،وأضاف
الشيخ التربيزي( :أو تشكيك املأمومني يف عدالته).

	 عيل الكوراين .فلسفة الصالة ،الطبعة األوىل 1972م( ،بريوت :دار الزهراء)
ص.249
 رصاط النجاة .ج 2ص ،95مسألة .296

الفصل الثاني
حضور المسجد والمشاركة
االجتماعية للمرأة
□ المرأة وصالة الجماعة
□ الحضور إلى المسجد
□ المشاركة االجتماعية للمرأة

حني نقرأ عن دور املرأة يف عرص الرسالة ،وحضورها يف الساحة
االجتامعية ،ومشاركتها إىل جانب الرجل يف خدمة مصالح اإلسالم
واألمة ،وإدارة املجتمع اإلسالمي ،ونقارن بني تلك الصور التي
تنقلها لنا مصادر احلديث وكتب السرية والتاريخ ،وبني واقع املرأة
يف أوساطنا الدينية ،ندرك عمق الرتاجع والتخلف الذي أصاب
ثقافة األمة وواقعها احليايت ،عام كانت عليه يف عرص الرسالة.

فاملرأة آنذاك كانت خترج ضمن جيوش القتال واملواجهة
للدفاع عن الدعوة والكيان اإلسالمي الناشئ ،جاء َع ْن َأ َن ِ
س ْب ِن
َمالِ ٍ
اللِ َصلىَّ هَّ ُ
ول هَّ
ك َق َ
ان َر ُس ُ
الَ :
«ك َ
الل َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َيغْ ُزو بِ ُأ ِّم ُس َل ْيمٍ
ار َم َع ُه إِ َذا َغزَ ا َف َي ْس ِقنيَ المْ َا َء َو ُيدَ ِ
َونِ ْس َو ٍة ِم ْن الأْ َ ن َْص ِ
ين الجْ َ ْر َحى».
او َ
رواه مسلم.

وكانت حترض صالة اجلامعة يف املسجد حتى يف صالة الفجر،
اللِ
«ك َّن نِس ُاء المْ ُ ْؤ ِمن ِ
َات َيشْ َهدْ َن َم َع َر ُس ِ
ول هَّ
كام ورد عن عائشة قالتَ ُ :
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ات بِمر ِ
الل َع َلي ِه َوس َّلم َصلاَ َة ا ْل َفج ِر ُم َت َل ِّف َع ٍ
وط ِه َّن ُث َّم َي ْن َق ِل ْب َن
ْ
َصلىَّ هَّ ُ ْ َ َ
ُ ُ
ِ
الصلاَ َة لاَ َي ْع ِر ُف ُه َّن َأ َحدٌ ِم ْن ا ْل َغ َل ِ
س» .رواه
إِلىَ ُب ُيوتهِ ِ َّن حنيَ َي ْق ِضنيَ َّ
البخاري ومسلم.

وكانت ختطب يف ساحة املسجد أمام اخلليفة ومجوع املسلمني،
كام جاء يف خطبة الزهراء Fيف مطالبتها بفدك من اخلليفة األول.
وكانت تشارك يف خمتلف املناسبات الدينية ،والنشاط
االجتامعي ،وتساهم يف اجلانب السيايس من حياة املجتمع .كام
يتضح ذلك لكل قارئ لتاريخ العرص اإلسالمي األول.
لكننا اآلن وبعد أربعة عرش قرن ًا عىل انبثاق نور اإلسالم ،يشغل

ساحتنا النقاش واجلدل حول خروج املرأة من بيتها إىل املسجد،
وهل هو مكروه أم ال؟

كام نعيش سجال االختالف حول املشاركة السياسية للمرأة،
وكأن ما حصل يف العهد النبوي الرشيف ،من دور ومشاركة املرأة،
أمر خيص أولئك املعارصين لرسول اهلل ،Aوال ينطبق عىل من
بعدهم.
من ناحية أخرى ،فقد حتقق تقدم وإنجاز كبري عىل املستوى
العاملي لصالح تعزيز دور املرأة ،وتكريس مشاركتها يف خمتلف
ميادين احلياة العامة ،وهذه التحفظات املتشددة يف بعض ساحتنا
الدينية جتاه دور املرأة ،تضع اإلسالم يف قفص االهتام ،وتقعد
باملرأة املسلمة عن اللحاق بركب التطور ،بل تعيق تقدم املجتمع
اإلسالمي كله.
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وألن هذه التحفظات تعبرِّ عن وجهة نظر تستند إىل بعض
النصوص الدينية واآلراء الفقهية ،فإهنا بحاجة إىل مناقشة ونقد.
***

حني كانت املجتمعات البرشية تعيش رصاعات وحروب ًا تعتمد
عىل قوة العضالت ،واملواجهة املبارشة بالسالح األبيض ،كان كثرة
الرجال املقاتلني هو مورد القوة واهليبة لكل قبيلة وجمتمع ،بينام كانت
املرأة لنعومة جسمها ،وضعف قوهتا البدنية ،ال ختدم معادلتهم يف
كسب احلرب والقتال ،بل عىل العكس من ذلك فإن محايتها من أن
تقع يف أرس العدو ،كان يشكل عبئ ًا عىل جبهة املعركة.

وهذا هو سبب رئيس لتفضيل الرجل عىل املرأة يف تلك
املجتمعات السابقة ،ألن معيار القوة هو العضالت املفتولة،
واألجسام اخلشنة.

أما حني ترتقي املجتمعات البرشية ،وختوض الرصاع فيام بينها
عىل خمتلف الصور العلمية واالقتصادية والفكرية واالجتامعية ،فإن
ٍ
حينئذ عىل جمرد القوة البدنية التي يمتاز هبا الرجل،
املعول لن يكون
ّ
وهنا تظهر إمكانات املرأة وقدراهتا يف منافسة الرجل ضمن سائر
امليادين واملجاالت.
وهذا ما جاء اإلسالم ليبرش به ،وليدّ شن عهد ًا جديد ًا يف تاريخ
البرشية ،تأخذ فيه املرأة موقعها اإلنساين ،ودورها الفاعل يف احلياة،
من خالل تفجري طاقاهتا الفكرية ،وقدراهتا النفسية.
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فاملرأة كالرجل خمزون هائل من القدرات والطاقات ،جيب أن
تتاح هلا الفرصة ،و ُترشع أمامها األبواب لتثبت كفاءهتا وتساهم يف
بناء جمتمعها.

ميدان القيم وساحات العمل
الذكورة واألنوثة ليست كسب ًا اختياري ًا ،وإنام هي تكوين إهلي،
فاإلنسان ال خيتار جنسه ،هل يكون ذكر ًا أو أنثى؟ وإنام خيلقه اهلل
كذلك ،فال فخر له بذكورته أو أنوثته ،كام ال حيط انتامؤه ألهيام من
قدره.

إن الفضل والفخر هو يف كسب الصفات االختيارية ،التي
يناهلا اإلنسان بإرادته وسعيه وجدّ ه واجتهاده ،بغض النظر عن لونه
وعرقه وجنسه .وهذا ما يقرره اإلسالم ويؤكده بنصوص واضحة
رصحية مطلقة ال تقييد فيها وال حتديد.
أي فكرة للتمييز بني أبناء البرش،
وعىل ضوء ذلك جيب رفض ِّ
عىل أساس العنرص أو اجلنس ،خارج إطار قيم التفاضل الكسبية.

فالقرآن الكريم يتحدث عن معادلة التفاضل يف إطار قيمة
التقوى ،حيث يقول تعاىل﴿ :إِ َّن َأ ْك َر َم ُك ْم ِعندَ هَّ
اللِ َأ ْت َق ُاك ْم﴾ فاألتقى
رج ً
ال كان أو امرأة هو األفضل عند اهلل ،وال يمكن ملسلم أن يعترب
الرجل غري التقي أفضل من املرأة التقية لذكورته ،وال أن ّ
يفضل
تقوى باعتباره رج ً
ال عىل املرأة األكثر درجة يف التقى.
الرجل األقل
ً
 سورة احلجرات ،اآلية.13 :
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كام يتحدث القرآن الكريم عن قيمة العلم كإطار للتفاضل بني
ين َي ْع َل ُم َ
ون
بني البرش بشكل مطلق يقول تعاىلُ ﴿ :ق ْل َه ْل َي ْس َت ِوي ا َّل ِذ َ
ون﴾  ﴿ َير َفعِ هَّ ُ
ين آ َمنُوا ِم ُ
ين لاَ َي ْع َل ُم َ
ين ُأو ُتوا
نك ْم َوا َّل ِذ َ
الل ا َّل ِذ َ
َوا َّل ِذ َ
ْ
ا ْل ِع ْلم َدر َج ٍ
ات﴾ ،وهنا ال يمكن أن يقبل عاقل بتفضيل الرجل
َ َ
اجلاهل عىل املرأة العاملة ،وال الرجل األدنى مستوى يف العلم عىل
املرأة األرفع منه يف درجات العلم.
كذلك فإن العمل الصالح هو اآلخر معيار ومقياس يف منطق
القرآن لقيمة اإلنسان ،وحتديد درجته ومستواه ،يقول تعاىل﴿َ :لِ ُك ٍّل
ات ممِّ َّا َع ِم ُلو ْا﴾ .
َد َر َج ٌ
ويتساوى يف درجات هذا املعيار الرجل واملرأة ،يقول تعاىل:
ال ُأ ِضيع َعم َل َع ِ
اب لهَ ُ ْم َربهُّ ُ ْم َأنيِّ َ
ام ٍل ِّم ُ
نكم ِّمن َذ َك ٍر َأ ْو
است ََج َ
ُ َ
﴿ َف ْ
ُأن َثى﴾ ،فاألكثر عم ً
ال أعظم درجة ذكر ًا كان أو أنثى.

لذلك يقدّ م القرآن املرأة الصاحلة كمثل وأنموذج للمؤمنني
﴿وضرَ َ َب هَّ ُ
رجا ً
ين آ َمنُوا ا ِ ْم َر َأ َة
الل َم َثلاً ِّل َّل ِذ َ
ال ونسا ًء يقول تعاىلَ :
ِف ْر َع ْو َن﴾.
وكام قال الشاعر العريب:
 سورة الزمر ،اآلية.9 :
 سورة املجادلة ،اآلية.11 :
 سورة األنعام ،اآلية.132 :
 سورة آل عمران ،اآلية.195 :
 سورة التحريم ،اآلية.11 :
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كن النساء كمثل هذي
ولو ّ
فام التأنيث السم الشمس عيب

لفضلت النساء عىل الرجال
وال التذكري فخر للهالل

من هنا ُيرشع اإلسالم أبواب التنافس ،ويفتح ميادين السباق
الص ُعد أمام الرجل واملرأة ،ليتسايرا وليتسابقا عىل درب
عىل مجيع ُّ
الفضيلة والصالح.
ني َوالمْ ُ ْؤ ِمن ِ
ني َوالمْ ُس ِلماَ ِ
ت َوالمْ ُ ْؤ ِمنِ َ
يقول تعاىل﴿ :إِ َّن المْ ُ ْس ِل ِم َ
َات
ْ
الص ِ
الص ِ
الصابِر ِ
اد َق ِ
ني َوا ْل َقانِت ِ
اد ِق َ
َوا ْل َقانِتِ َ
ات
الصابِ ِر َ
ات َو َّ
ني َو َّ
َات َو َّ
ين َو َّ َ
ال ِ
ال ِ
ني َوالمْ ُت ََصدِّ َق ِ
اش َع ِ
ني َو خْ َ
َو خْ َ
الصائِ ِم َ
ات َوالمْ ُت ََصدِّ ِق َ
اش ِع َ
ني
ات َو َّ
ين هَّ َ ِ
الذ ِ
وج ُهم َوالحْ َ ِاف َظ ِ
الصائِماَ ِ
ات َو َّ
ت َوالحْ َ ِاف ِظ َ
ريا
اك ِر َ
َو َّ
الل َكث ً
ني ُف ُر َ ْ
َو َّ ِ
اكر ِ
ات َأ َعدَّ هَّ ُ
الل لهَ ُ م َّمغْ ِف َر ًة َو َأ ْج ًرا َع ِظيماً ﴾  .
الذ َ
ففي اآلية الكريمة إقرار لتكافؤ الفرص بني الرجل واملرأة ،يف
كسب صفات التقدم ،وميزات التفوق ،حيث احتوت اآلية الكريمة
عىل ذكر عرش صفات ،بعضها فكرية اعتقاديه كاإلسالم واإليامن،
وبعضها مناقبية أخالقية كالصدق والصرب ،وبعضها ممارسات
عملية كالصوم والصدقة .ويف مجيعها توازي املرأة الرجل وتسايره،
وقد تسبقه وتتفوق عليه.
وإذا كان اإلسالم قد أسقط عن املرأة بعض التكاليف والواجبات
كقتال األعداء ما مل تستدع الرضورة مشاركتها ،وكوجوب احلضور
يف صالة اجلمعة ،فإن رفع التكليف عنها مراعاة لظروفها اجلسمية

 سورة األحزاب ،اآلية.135 ،
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والعائلية ،وحني جتد نفسها قادرة عىل املشاركة فيها فإن اإلسالم ال
يمنعها من ذلك .كام هو مقرر يف فتاوى الفقهاء.

المرأة وصالة الجماعة

للمسجد مكانة رائ��دة يف االجتامع اإلسالمي ،ففيه تقام
صالة اجلامعة ،وتلقى خطب الوعظ واإلرشاد ،ويلتقي املسلمون
ببعضهم ،ويتشاورون يف أمورهم ،إنه ليس حمراب عبادة فقط ،بل
مدرسة هداية وعلم ،وساحة تواصل واجتامع.

ومن املتسامل عليه بني املسلمني فضل الصالة يف املساجد،
تارخيي ًا أن املرأة يف العهود
وأفضلية صالة اجلامعة ،ومن الثابت
ّ
اإلسالمية األوىل ،بدء ًا من تأسيس املسجد عىل عهد رسول اهلل،A
كانت تشارك يف احلضور إىل املسجد ،وتشرتك يف صالة اجلامعة،
وتصغي إىل خطب رسول Aوإرشاداته.
وحتدث الفقه اإلسالمي عن أحكام مشاركة املرأة يف صالة
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اجلامعة ،حيث أجاز الفقهاء من السنة والشيعة صحة إمامة املرأة
ملثلها من النساء ،عدا فقهاء املذهب املالكي ،جاء يف املوسوعة
الفقهية( :أما إمامة املرأة للنساء فجائزة عند مجهور الفقهاء ـ وهم
احلنفية والشافعية واحلنابلة ـ واستدل اجلمهور جلواز إمامة املرأة
للنساء بحديث أم ورقة «إن النبي Aأذن هلا أن تؤم نساء أهل
دارها)  ...أما املالكية فال جتوز إمامة املرأة عندهم مطلق ًا ولو ملثلها
يف فرض أو نفل) .

كام استند فقهاء الشيعة إىل روايات عن أئمة أهل البيت،B
دالة عىل جواز إمامة املرأة للنساء كموثق سامعة قال« :سألت أبا
عبد اهلل ـ الصادق ـ Eعن املرأة تؤم النساء؟ فقال :ال بأس به»
وصحيح عيل بن جعفر عن أخيه اإلمام موسى بن جعفر Eقال:
«سألته عن املرأة تؤم النساء ما حدّ رفع صوهتا بالقراءة والتكبري
فقال :قدر ما ُتسمع» ونحومها غريمها .
وال تصح إمامة املرأة للرجال عند فقهاء السنة والشيعة ،وقد
استدل فقهاء السنة بحديثني ملنع ذلك ،أحدمها ما رواه جابر« :ال
تؤمن امرأة رج ً
ال» أخرجه ابن ماجه ،وقال البوصريي يف الزوائد:
إسناده ضعيف .
 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية .املوسوعة الفقهية ج ،6الطبعة األوىل 1418هـ
1997م( ،الكويت) ،ص. 204
 السيد عبد األعىل السبزواري .مهذب األحكام ج 8ص .136
 املوسوعة الفقهية .ج 6ص.204
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والثاين ما ورد من حديث ابن مسعود أن النبي Aقال« :أخروهن
من حيث أخرهن اهلل» صححه ابن حجر يف فتح الباري.

أما فقهاء الشيعة فلم يرد عندهم نص صحيح يف املنع من ائتامم
الرجل باملرأة ،لكنهم استندوا (لإلمجاع ،والسرية خلف ًا عن سلف،
ولصحة دعوى القطع من مذاق الرشع بعدم جوازه أيض ًا)  .

ويف هذه املستندات جمال للبحث والنظر كام ال خيفى عىل
املتأمل.
وانفرد ـ فيام أعلم ـ الشيخ يوسف الصانعي (أحد الفقهاء
املعارصين يف قم) بالقول بجواز ذلك معترب ًا أن تساوي اإلمام واملأموم
يف الذكورية إذا كان املأموم رج ً
ال جمرد احتياط استحبايب.
وال يعرتض أحد من الفقهاء عىل مشاركة املرأة يف صالة اجلامعة
بإمامة الرجل ،بل تضمنت أبحاث الفقه وكتب الفتاوى تفاصيل
األحكام املرتبطة باشرتاكها يف صالة اجلامعة.

 املصدر نفسه.
 السيد عبد األعىل السبزواري .مهذب األحكام ج 8ص.130
 الشيخ يوسف الصانعي .مصباح املقلدين ،مسألة رقم 1426ـ رشائط إمام
اجلامعة.

الحضور إلى المسجد

انطالق ًا من رضورة احلفاظ عىل أجواء العفاف يف االجتامع
اإلسالمي ،وصيانة لسرت املرأة ،وعدم تعرضها ملواقع الفتنة ،حيرص
علامء اإلسالم وفقهاء الرشيعة عىل التقليل من حاالت االختالط
واللقاء بني الرجال والنساء ،وخفضها إىل أدنى حد ممكن ضمن
حاالت الرضورة واحلاجة.

ومع أن السرية النبوية الرشيفة ال تؤيد هذا املنحى من احلرص
الشديد عىل الفصل بني الرجال والنساء ،إال أن هذا االجتاه أصبح
هو السائد بني علامء املسلمني وفقهائهم.

ففي املجتمع اإلسالمي عىل عهد رسول اهلل ،Aكانت
مشاركة املرأة واضحة مكثفة يف املجاالت املختلفة ،حيث حترض
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املسجد ،وخترج إىل املعارك ،وتلتقي مع الرجال يف الكثري من
املشاهد واملوارد ،فيام يرتبط بالشأن الديني واالجتامعي ،مع احلفاظ
عىل أحكام السرت وأجواء العفاف ،فقد ورد عن اإلمام جعفر
«كن النساء يص ّلني مع
الصادق Eقال :قال أيب :قال عيلّ :E
وكن يؤمرن أن ال يرفعن رؤوسهن قبل الرجال لضيق
النبيّ A
األزر».

ويف صحيح مسلم عن فاطمة بنت قيس :سمعت نداء املنادي،
منادي رسول اهلل Aينادي :الصالة جامعة ،فخرجت إىل املسجد،
فصليت مع رسول اهلل ،Aفكنت يف صف النساء التي تيل ظهور
القوم .
ونجد أن مناسك احلج تفرض حالة طبيعية من االختالط
بني النساء والرجال ،كام يف الطواف والسعي ورمي اجلامر وسائر
املناسك واألعامل.
لكن اجتاه املبالغة يف احلرص عىل العفاف وسرت املرأة ،الذي
ساد يف أوساط العلامء ،مستند ًا إىل بعض النصوص الواردة ،أنتج
توجه ًا متحفظ ًا جتاه خروج املرأة من بيتها ،ومشاركتها يف احلياة
االجتامعية العامة.
بالطبع ،فإن البيئة التي يعيشها الفقيه ،والثقافة التي حيملها،

 حممد بن احلسن احلر العاميل .وسائل الشيعة ،حديث رقم .858
 مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري .صحيح مسلم ،ط1419 ،1هـ(الرياض:
دار املغني) حديث رقم .2942
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ترتك أثر ًا عىل آرائه الفقهية وترجيحاته ملا يراه مصلحة دينية ،وال
يعني ذلك التشكيك يف نزاهة الفقيه أو مصداقية استنباطه ،وإنام
يعني التأثري الواقعي للقناعات التي يؤمن هبا عىل املستوى الثقايف.

لذا نجد الرأي السائد لدى الفقهاء عدم تشجيع املرأة عىل
حضور املساجد ،وقد عربوا عن ذلك بقوهلم( :األفضل للنساء
الصالة يف بيوهتن) وقوهلم( :صالة املرأة يف بيتها أفضل من
صالهتا يف املسجد) .

ويبدو من كالم السيد الطباطبائي (1161هـ ـ 1231هـ) يف
رياض املسائل أن هذا الرأي مل يكن القول به سائد ًا بني الفقهاء،
وأن املفتني به قلة ،وهذا نص عبارته:
«ثم إن إطالق العبارة (ويستحب صالة الفريضة يف املسجد)
كغريها من الفتوى والرواية يقتيض عدم الفرق يف استحباب املكتوبة
يف املسجد بني ما لو كان املصيل رج ً
ال أو امرأة.

ويف الفقيه :وروي أن خري مساجد النساء البيوت ،وصالة املرأة
يف بيتها أفضل من صالهتا يف ص ّفتها ،وصالهتا يف ص ّفتها أفضل
من صالهتا يف صحن دارها ،وصالهتا يف صحن دارها أفضل من
صالهتا عىل سطح بيتها.
ٍ
مفت هبا من األصحاب عدا قليل .ولكن يف
ومل أقف عىل
الذخرية نسبها إىل األصحاب ،فقال :وأما النساء فذكر األصحاب

 السيد حممد كاظم اليزدي .العروة الوثقى ،مسألة  4يف األمكنة املكروهة.
 املصدر نفسه .مسألة  2يف أحكام املساجد.
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أن املستحب هلن أن ال حيرضن املساجد ،لكون ذلك أقرب إىل
االستتار املطلوب منهن» .

مرجحني
وقد استند الفقهاء يف رأهيم هذا إىل بعض الرواياتِّ ،
هلا عىل ما هو ثابت من سرية املسلمني يف عهد رسول اهلل ،Aمن
مشاركة النساء يف الصالة يف املسجد مجاعة ،وإقرار الرسولA
لذلك ،بل أجاب الشيخ النراقي عىل هذا التعارض بقوله:

«وال ينافيه تقرير النبي Aحضورهن املسجد والصالة معه
مجاعة ،ألن التقرير ال يفيد األفضلية .مع أنه ال يعارض القول ،إذ
لعله إلدراك فضيلة مجاعة النبي ،Aالتي هي أفضل الفضائل).
لكن حضور النساء صالة اجلامعة يف عهده Aمل يكن مقترص ًا

عىل مسجده ،والصالة خلفه ،فقد جاء يف صحيحة أيب بصري عن
أحدمها ـ الباقر أو الصادق Cـ يف حديث قال« :أن بني عبد االشهل
أتوهم وهم يف الصالة قد صلوا ركعتني إىل بيت املقدس ،فقيل هلم:
إن نبيكم رصف إىل الكعبة ،فتحول النساء مكان الرجال ،والرجال
مكان النساء ،وجعلوا الركعتني الباقيتني إىل الكعبة ،فصلوا صالة
واحدة إىل قبلتني ،فلذلك سمي مسجدهم مسجد القبلتني».
 السيد عيل الطباطبائي .رياض املسائل ج ،3الطبعة األوىل 1418هـ(،قم :مؤسسة
آل البيت Bإلحياء الرتاث) ،ص.23
 املوىل أمحد بن حممد مهدي النراقي .مستند الشيعة ج ،4الطبعة األوىل 1415هـ،
(قم :مؤسسة آل البيت Bإلحياء الرتاث) ص.475
 وسائل الشيعة .حديث رقم .5200
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فالرواية رصحية يف حضور النساء للصالة يف املسجد بإمامة غري
رسول اهلل ،Aمما يلغي احتامل اخلصوصية التي أشار إليها الشيخ
النراقي.

تحرير المسألة
فضل صالة اجلامعة وثواهبا ال خيتص بالرجل ،بل يشمل املرأة
بنفس الدرجة من الثواب ،إذا كانت إقامة اجلامعة يف املكان الذي
تتواجد فيه املرأة .وهذا ما ال يناقش فيه أحد من فقهاء املسلمني.

وخروج املرأة للصالة يف املسجد ،واملشاركة يف صالة اجلامعة،
أمر جائز صحيح ال يعارضه أحد من الفقهاء.

لكن حمل اخلالف هو يف أفضلية خروج املرأة إىل املسجد عىل
صالهتا يف املنزل ،كام هو احلال بالنسبة للرجل ،حيث قال كثري
من الفقهاء بأفضلية صالهتا يف املنزل ،وربام عبرّ بعضهم عن ذلك
بكراهة صالهتا يف املسجد ،والكراهة هنا بمعنى قلة الثواب .وبذلك
ختتلف عن الرجل.
لكن فقهاء آخرين ال يرون فرق ًا بني الرجل واملرأة يف هذه

املسألة ،فكام ّ
حيض اإلسالم الرجل عىل قصد املساجد للصالة
ّ
احلض
فيها ،واملشاركة يف صالة اجلامعة ،كذلك يشمل املرأة هذا
والتشجيع ،وتكون صالهتا يف املسجد منفردة أو يف اجلامعة،
أفضل من صالهتا يف البيت متام ًا كالرجل ،مع حفاظها عىل سرتها
وعفافها.
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ِّ
مناقشة التحفظات
حينام ندرس الرأي الفقهي الذي يرى أفضلية صالة املرأة
يف بيتها عىل صالهتا يف املسجد ،فإننا سنجده معتمد ًا عىل األدلة
التالية:
 .1وجود روايات تدل عىل ذلك.
 .2أمهية رعاية السرت.

 .3اإلمجاع ورأي األصحاب.

أما الروايات الواردة فقد ذكرت يف (وسائل الشيعة) وهي
مخس روايات برقم  6431إىل رقم  6435وهذا نصها:

 .1حممد بن عيل بن احلسني بإسناده عن هشام بن سامل ،عن أيب
عبد اهلل Eقال :صالة املرأة يف خمدعها أفضل من صالهتا
يف بيتها ،وصالهتا يف بيتها أفضل من صالهتا يف الدار.
 .2قال :وقال الصادق :Eخري مساجد نسائكم البيوت.
 .3قال :وروي أن خري مساجد النساء البيوت.

 .4حممد بن احلسن بإسناده عن حممد بن أمحد بن حييى ،عن
يعقوب بن يزيد ،عن زياد بن مروان ،عن يونس بن ظبيان
قال :قال أبو عبد اهلل :Eخري مساجد نسائكم البيوت.
 .5يف مكارم األخالق قال :قال النبي :Aصالة املرأة وحدها
يف بيتها كفضل صالهتا يف اجلمع مخس ًا وعرشين درجة.

وواضح أن ثالث روايات من الروايات اخلمس مرسلة من
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حيث السند ،وهي الثانية والثالثة واخلامسة فال يثبت هبا حكم.
وبقيت روايتان األوىل والرابعة ويف داللتهام نقاش.

والرواية األوىل حول تفاضل أجزاء البيت ،وليس فيها ذكر
لتفضيله عىل املسجد .أما الرواية الرابعة فهي تدل عىل أن البيت
للمرأة خري من املسجد دون ربط ذلك بالصالة ،فهو من قبيل
قوهلم :الكتاب حمراب العامل ،فيكون ذلك حتريض ًا هلا يف مالزمة
البيت ،كام احتمل السيد الشريازي.
وحول رعاية السرت ،وهو املستند الثاين هلذا الرأي كام أشار
إليه الشهيد األول يف (ذكرى الشيعة) بقوله :األقرب رشعية إتيان
املساجد للنساء ،وقد رووه يف صحاحهم .نعم ،األقرب أن البيت
أفضل هلن ،ملا فيه من االستتار وعدم التعرض للفتنة .
فإن الدقة واملوضوعية تقتيض التقييد بالظرف اخلارجي ،فإذا
توفرت رعاية السرت ،ومل تكن هناك عرضة للفتنة ،فإن إطالق
أدلة فضل الصالة يف املسجد ،وفضل صالة اجلامعة يشمل الرجل
واملرأة.

وهذا ما الحظه السيد السيستاين يف تعليقته عىل ما ذكره السيد
اليزدي يف العروة الوثقى ،من أن األفضل للنساء الصالة يف بيوهتن.
فعلق السيد السيستاين بقوله :بل األفضل هلن اختيار املكان األسرت
وخيتلف حسب اختالف املوارد.
 الشهيد األول حممد بن مكي العاميل اجلزيني .ذكرى الشيعة ج ،3الطبعة األوىل
1419هـ( ،قم :مؤسسة آل البيت Bإلحياء الرتاث) ص.131
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أما االستدالل باإلمجاع كام أشار السيد السبزواري يف (مهذب
األحكام) فغري متحقق ،وقد نقلنا ما ذكره السيد الطباطبائي يف
رياض املسائل من قوله :ومل أقف عىل ٍ
مفت هبا من األصحاب عدا
قليل.
كام أشار صاحب اجلواهر إىل أن بعض األصحاب أطلق ،أي
مل خيصص أفضلية الصالة يف املسجد بالرجال ،وقال إنه هو مقتىض
أصالة االشرتاك يف األحكام.

آراء لفقهاء معاصرين
يرى السيد السيستاين أنه «إذا كان سرتها يف املسجد كسرتها
يف البيت فاملسجد أفضل ،وكذلك األماكن املقدسة وأجرها كأجر
الرجل».
وسئل السيد اخلامنئي :هل صالة النساء يف املساجد أفضل
أم يف البيوت؟ فأجاب سامحته« :فضيلة الصالة يف املسجد ليست
خمتصة بالرجال».

وقال الشيخ املنتظري« :األفضل للمرأة أن تؤدي صالهتا يف
بيتها ،بل يف الغرفة التي يف مؤخرة بيتها .ولكن إذا استطاعت أن
حتفظ نفسها من غري املحارم بشكل كامل فاألفضل هلا أن تصيل
 الشيخ حممد كاظم اجليش .الفوائد الفقهية مطابق ًا لفتاوى السيد السيستاين ج،1
الطبعة األوىل 2006م( ،بريوت :دار الوالء) ص.158
 السيد عىل احلسيني اخلامنئي .أجوبة االستفتاءات ج 1مسألة رقم .390
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يف املسجد».
ورد ًا عىل سؤال :هل ثمة كراهة يف مشاركة النساء يف صلوات

اجلامعة اليومية وصالة اجلمعة؟ أجاب الشيخ نارص مكارم
الشريازي بام ييل« :إن مشاركتهن يف الظروف احلالية أفضل وأحيان ًا
تكون واجبة».

وقال الشيخ يوسف الصانعي« :األفضل للنساء الصالة يف
البيوت ،بل يف خمادعها ،ولكن إذا أرادت أن تدرك فضيلة اجلامعة
ونحوها ،كانت الصالة يف املسجد أفضل».

رأي السيد الشيرازي
وقد ناقش السيد الشريازي املسألة يف موسوعته (الفقه) ،مؤكد ًا
أفضلية وأمهية صالة املرأة يف املسجد ،مفند ًا أدلة الرأي اآلخر ،وفيام
ييل مقتطفات من كالمه:

«واألفضل للنساء الصالة يف بيوهتن ،وأفضل البيوت بيت
املخدع ،أي بيت اخلزانة يف البيت ،هذا ما ذكره مجع من العلامء،
بل بعضهم َّادعى الشهرة عليه ،بل عن العالمة يف التذكرة ادعاء
كراهة إتياهنن املساجد ،لكن عن الدروس والذكرى :أنه يستحب
للنساء االختالف إىل املساجد كالرجال ،وإن كان البيت أفضل
 الشيخ حسني عيل املنتظري .األحكام الرشعية مسألة رقم .908
 الشيخ نارص مكارم الشريازي .الفتاوى اجلديدة ،مسألة رقم .260
 الشيخ يوسف الصانعي .مصباح املقلدين ،مسألة رقم .875
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خالف ًا إلطالق الغالب من الفقهاء حيث مل خيصص فضيلة املسجد
بالرجال ،كام مل خيصصوا فضيلة اجلامعة وزيارة املشاهد واحلج
والعمرة هبم .بل هذا هو الذي يقتضيه إطالق دليل االشرتاك.
ولقد أغرب يف اجلواهر حيث قال :ال نعرف خالف ًا بينهم بل
ظاهرهم االتفاق عليه يف فضيلة صالهتا يف املنزل من صالهتا يف
املساجد إلخ ،بعد أن ذكر هو أن بعض األصحاب أطلق وأنه هو
مقتىض أصالة االشرتاك يف األحكام فتأمل.

وكيف كان فقد استدل لإلطالق بإطالقات األدلة ،وبأنه
كان املتبع من زمان الرسول ،Aحيث إهنن كن حيرضن املساجد
واملشاهد يف الصلوات والزيارات ،من غري إنكار من الرسول أو
من األئمة ،Bبل تقرير منهم هلن ،بل هو سرية املتدينات واملتدينني
الذين يأذنون هلن إىل هذا اليوم ،ولذا ترى املشاهد واملساجد يعج
بالنساء كام يعج بالرجال ،واستدل ملا ذكره املصنف تبع ًا للجواهر
وغريه بأن املطلقات مقيدات ،بجملة من الروايات...
هذا ولكن شيئ ًا من هذه الروايات ال تصلح مقيدة للمطلقات
البالغة أكرب قدر من التواتر ،هذا مع إن غالب هذه الروايات مراسيل
فال تقاوم املسانيد القطعية املطلقة ،ولو قيل بالتسامح فمع املطلقات
ال مع هذه الروايات ،باإلضافة إىل معارضتها بام رواه العوايل،
عن رسول ،Aقال :إذا استأذنت أحدكم امرأته إىل املسجد فال
يمنعها.
وإىل معارضتها بتقرير رسول اهلل ،Aوعيل ،Eحيث كن
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النساء حيرضن املسجد للجامعة يف طول األيام ،ومل يصدر من
الرسول واإلمام منع أو تنبيه عىل املنع ،والسرية القطعية مؤيدة
لذلك ،ثم هل يقال مثل الكالم يف املساجد بالنسبة إىل املشاهد
املرشفة واحلج والعمرة ،إذ القول بذلك يف املسجد يستلزم القول به
يف املشهد للتالزم العريف بني األمرين؟ واملسألة حسب ما وجدت
من ما تعرض هلا قلة من الفقهاء املتأخرين كالعالمة والشهيد ومن
تبعهام ،كام أين مل أجد عبارة (مسجد املرأة بيتها) يف الروايات ،ولعله
من عبارة الشهيد كام تنسب إليه ،فالقول بمساواهتن للرجال يف
فضيلة املساجد واملشاهد أقرب».

رأي السيد فضل الله
ويف االجتاه ذاته كان رأي السيد حممد حسني فضل اهلل حيث
قال يف (فقه الرشيعة) ما نصه:

«ال فرق يف استحباب الصالة يف املسجد بني الرجال والنساء،
وأما ما ورد من استحباب صالة املرأة يف بيتها ،فالظاهر أن امللحوظ
فيه جانب السرت ،فقد جاء يف احلديث عن اإلمام الصادق Eقال:
«صالة املرأة يف خمدعها أفضل من صالهتا يف بيتها ،وصالهتا يف بيتها
أفضل من صالهتا يف الدار».
وأما كون الصالة يف البيت أفضل من الصالة يف املسجد فلم

 السيد حممد احلسيني الشريازي .الفقه -كتاب الصالة ج ،19الطبعة الثانية 1408هـ
1987م( ،بريوت :دار العلوم) ،ص.201-198
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أجده إ َّ
ال بسند ضعيف ،وقد يستفاد من بعض األحاديث الضعيفة،
مثل الوارد عن النبي Aأنه قال« :صالة املرأة وحدها يف بيتها
كفضل صالهتا يف اجلمع مخس ًا وعرشين درجة» ،قد يستفاد منه
أن اهلل تعاىل يعطيها ثواب ذلك رعاية هلا ومالحظة للخصوصيات
الناجتة عن ارتباطها الغالب بأمور البيت وشؤونه .ولو فرض
ثبوت هذا احلديث وصحته ،فإن الذي نستقر به بضميمة أمور
أخرى ،أن فضل الصالة يف البيت ليس مطلق ًا ،وذلك بمالحظة
أن صالة املرأة يف املسجد مجاعة ،أو للحصول عىل احلالة الروحية
يف جمالس الدعاء ،أو لالستامع ألحاديث الوعظ واإلرشاد ،أو
نحو ذلك مما ال يتسنى هلا يف بيتها جتعل صالهتا وحضورها يف
املسجد أفضل من الصالة يف البيت ،ال سيام مع مراعاة السرت،
بل قد يكون واجب ًا متعين ًا عليها قي بعض احلاالت ،إذ ال ختفى
حاجة املرأة إىل هذه األمور كحاجة الرجل إليها ،كام أن كتب
السرية قد حتدثت عن صالة النساء مجاعة مع الرسولA
يف املسجد».

رأي علماء السنة
مع أن كتب احلديث والسرية النبوية عند أهل السنة ،قد احتوت
عىل عدد كبري من األحاديث والنصوص ،أكثر من املصادر الشيعية،
 السيد حممد حسني فضل اهلل .فقه الرشيعة ،اجلزء األول مسألة رقم  ،605الطبعة
األوىل 1420هـ 1999م (بريوت :دار املالك) ،ص.275-274
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حول مشاركة املرأة يف احلضور إىل املساجد ،وإقامة صالة اجلامعة،
وبأحاديث يف صحاحهم تنهى عن منع النساء من احلضور إىل
املساجد ،إ َّ
ال أن املبالغة يف احلرص عىل السرت والعفاف واجتناب
الفتنة ،دفع أكثر فقهائهم ،كام هو احلال عند الشيعة ،للقول بكراهة
خروج املرأة إىل املسجد ،وأفضلية صالهتا يف املنزل ،استناد ًا إىل
أحاديث وروايات واردة.

جاء يف املوسوعة الفقهية« :ذهب الفقهاء إىل أنه يستحب للنساء
أن تكون صالهتن يف بيوهتن ،فذلك هلن أفضل من صالهتن يف املسجد،
فعن ابن عمر ريض اهلل عنهام قال :قال رسول اهلل« :Aال متنعوا
نساءكم املساجد وبيوهتن خري هلن» ،فإن أرادت املرأة حضور املسجد
مع الرجال :فإن كانت شابة أو كبرية يشتهى مثلها كره هلا احلضور،
وإن كانت عجوز ًا ال ُتشتهى مل يكره هلا ،ملا روي عن ابن مسعود
ريض اهلل عنه قال« :والذي ال إله غريه ما ص ّلت امرأة صالة قط خري
هلا من صالهتا يف بيتها ،إال أن يكون املسجد احلرام أو مسجد رسول
اهلل Aإال عجوز ًا يف منقلها» ،وذلك حيث تقل الرغبة فيها ،ولذا
جيوز هلا حضور املساجد كام يف العيد.

وإن كانت شابة غري فارهة يف اجلامل والشباب جاز هلا اخلروج
لتصيل يف املسجد ،برشط عدم الطيب ،وأن ال خيشى منها الفتنة،
وأن خترج يف رديء ثياهبا ،وأن ال تزاحم الرجال ،وأن تكون الطريق
مأمونة من توقع املفسدة ،فإن مل تتحقق فيها تلك الرشوط كره هلا
الصالة فيه ،فقد كانت النساء يباح هلن اخلروج إىل الصلوات ،ثم ملا
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صار سبب ًا للوقوع يف الفتنة منعن عن ذلك».

ونقل الدكتور وهبة الزحييل عن فقهاء املالكية تقسي ًام للنساء يف
حكم اخلروج إىل املسجد ،إىل أربعة أقسام:

عجوز انقطعت حاجة الرجال منها ،ومتجالة مل تنقطع حاجة
الرجال منها باجلملة ،وشابة غري فارهة يف الشباب والنجابة ،وشابة
فارهة يف الشباب والنجابة...
كام نقل عن فقهاء الشافعية واحلنابلة التفريق بني حكم املرأة
احلسناء وغري احلسناء يف اخلروج إىل املسجد.

إن مثل هذه العبارات املستخدمة من قبل هؤالء الفقهاء ،تعطي
انطباع ًا سيئ ًا عن نظرة فقهاء اإلسالم للمرأة ،من حيث الرتكيز عىل
البعد اجلنيس وجانب الشهوة الغريزية.
لكن علامء آخرين من أهل السنة عارضوا هذا التح ّفظ ورأوا
فيه تشدد ًا غري مربر.

رأي الشيخ القرضاوي
قال الدكتور الشيخ يوسف القرضاوي :حتى املساجد منعوها
من الذهاب إليها حلضور صالة أو موعظة ،مع علمهم بأن النساء
يف العرص النبوي كن يشهدن اجلامعة ،حتى يف العشاء والفجر ،وأن
النبي صىل اهلل وسلم قال برصيح العبارة« :ال متنعوا إماء اهلل مساجد
 املوسوعة الفقهية .ج  37ص.217
 الدكتور وهبة الزحييل .الفقه اإلسالمي وأدلته ج 2ص.155-154
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اهلل» ،رواه مسلم.

والعجيب أن بعض النساء إىل اليوم حمرومات من هذا احلق
الذي متارسه كل من تنتسب إىل دين آخر غري اإلسالم ،فاليهودية
تذهب إىل البيعة ،والنرصانية تذهب إىل الكنيسة ،والبوذية أو
اهلندوسية تذهب إىل املعبد ،واملسلمة وحدها هي املحرومة من
الذهاب إىل املسجد.

وقال الشيخ ابن دقيق العيد يف رشحه حلديث (صالة الرجل
يف مجاعة تضعف عىل صالته يف بيته ويف سوقه مخس ًا وعرشين
ضعف ًا ،)...قال« :أما وصف الرجولية فحيث يندب للمرأة اخلروج
إىل املسجد ينبغي أن تتساوى مع الرجل ،ألن وصف الرجولية
بالنسبة إىل ثواب األعامل غري معترب رشع ًا».
وجاء يف صحيح البخاري عن ابن عمر ريض اهلل عنهام ،عن
النبي Aقال« :إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إىل املسجد فأذنوا
هلن».
ويف صحيح مسلم أن عبد اهلل بن عمر قال :سمعت رسول
اهلل Aيقول« :ال متنعوا نساءكم املساجد إذا استأذنّكم إليها» .قال:
فقال بالل بن عبد اهلل بن عمر :واهلل لنمنعهن ،قال فأقبل عليه عبد

 عبد احلليم أبو شقة .حترير املرأة يف عرص الرسالة ج ،1الطبعة األوىل 1990م
(الكويت :دار القلم) ص. 10
 املصدر نفسه .ج 2ص.178
 صحيح البخاري .حديث رقم .865
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سبه مثله قط ،وقال :أخربك عن رسول
فسبه ًّ
سبا سيئ ًا ما سمعته ّ
اهلل ّ
اهلل Aوتقول :واهلل لنمنعهن.

 صحيح مسلم .حديث رقم .135

المشاركة االجتماعية للمرأة

قضية حقوق املرأة وتكافؤ الفرص بينها وبني الرجل ،واالعرتاف
بدورها يف احلياة االجتامعية العامة ،أصبحت من التحديات الرئيسة
التي تواجه املجتمعات اإلسالمية ،فاملرأة يف معظم هذه املجتمعات
ال تتاح هلا فرص احلركة واملشاركة يف الشأن السيايس واالجتامعي
العام ،وال حتظى بكثري من االمتيازات واألدوار التي يناهلا الرجل،
وتعاين يف الغالب من احليف وهضم احلقوق ،و ُيتهم اإلسالم بأنه
وراء التمييز ضد املرأة ،وهتميش دورها يف احلياة ،لتنحرص يف
الوظائف املنزلية واخلدمة العائلية .يف الوقت الذي تفتح املجتمعات
األخرى جمال املشاركة أمام املرأة يف خمتلف املواقع واملسئوليات،
وقد متكنت املرأة بالفعل من الوصول إىل رئاسة الدولة يف أكثر من

صالة الجماعة بحث فقهي اجتماعي ...
80

بلد ،فض ً
ال عن مواقع الوزارة والسفارة واإلدارة ،واقتحمت ميادين
العلم والعمل ،وأثبتت جدارهتا وكفاءهتا يف التصدي ملختلف
الوظائف واملهام.
ونتيجة هلذا الواقع تستعر احلرب الثقافية اإلعالمية ضد اإلسالم،
وضد تقاليد املجتمعات اإلسالمية ،كام تشتد الضغوط الدولية
وخاصة من املؤسسات احلقوقية العاملية عىل البلدان اإلسالمية،
لتحسني واقع املرأة وتعزيز فرص مشاركتها االجتامعية.

ومن الطبيعي أن جتد هذه املواقف والضغوط صدى يف أوساط
املرأة يف املجتمعات اإلسالمية ،فتندفع للتجاوب مع هذه الدعوات،
وللمطالبة بحقوقها ،ومعاجلة أوضاعها ،مما جيعلها عرضة للتأثر
بألوان الثقافات ،وأنامط السلوك الوافدة من املجتمعات األخرى،
عىل حساب القيم والتعاليم اإلسالمية.
من هنا ينبغي النظر إىل املسائل املرتبطة بقضايا املرأة بأفق أوسع،
يأخذ بعني االعتبار خمتلف الزوايا لشخصيتها اإلنسانية ،وللظروف
االجتامعية املحيطة.
ومشاركة املرأة يف صالة اجلامعة واحدة من هذه املسائل ،التي
حتتاج إىل إعادة نظر ،فرعاية السرت أمر مطلوب ،لكنه ال يستلزم
حرماهنا من فرص كسب الثواب ،والفوائد املختلفة التي يمكن
حتصيلها من املشاركة يف احلضور للمسجد وصالة اجلامعة.

إن مشاركة املرأة يف صالة اجلامعة مظهر من مظاهر االعرتاف
بحضورها الديني واالجتامعي ،كام تعني تكافؤ الفرصة بينها وبني
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الرجل عىل هذا الصعيد ،وعكس ذلك يعني حالة من التمييز.

وبالنظر إىل طوفان اإلغراءات املادية اجلارفة ،التي تريد متييع
األخالق والقيم يف جمتمعاتنا ،وتستهدف الوسط النسائي بشكل
أساس ،فإن مشاركة املرأة يف الربامج الدينية ،كحضور املسجد،
وصالة اجلامعة ،يعزز ارتباطها باحلالة الدينية ،ويتيح هلا فرصة
كسب املعارف اإلسالمية ،واالستفادة من املواعظ والتوجيه
األخالقي والديني.

كسب للحالة الدينية
يف الوقت الذي تسعى فيه خمتلف االجتاهات املادية ،والتيارات
الثقافية ،للتأثري عىل أوساط جمتمعاتنا ،وتبذل جهود ًا خارقة للتبشري
بأنامط السلوك وألوان الثقافات الوافدة ،مستهدفة الوسط النسائي
بشكل ّ
مركز ،لسعة رقعة هذا الوسط وعظيم تأثريه ،عرب خمتلف
الربامج اإلعالمية والثقافية واالجتامعية.
ويف الوقت الذي نلحظ فيه مدى التأثري والتغيري الذي تركته
هذه االجتاهات والتيارات عىل واقع جمتمعاتنا ،فإن ذلك جيب أن
يدفعنا لتحصني ساحة جمتمعاتنا ،وتعزيز االنتامء الديني يف صفوفها،
واستقطاب خمتلف رشائح املجتمع نحو االلتزام باملبادئ والقيم
األخالقية والتعاليم اإلسالمية ،وخاصة رشحية النساء املستهدفة
من قبل االجتاهات األخرى.
وحضور املرأة إىل املسجد هو كسب كبري للحالة الدينية ،بام
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يعنيه هذا احلضور من تأييد والتفاف حول االجتاه الديني ،واستعداد
للتفاعل مع أطروحاته وبراجمه ،وجيب أن يأخذ املسجد دوره يف
الوسط النسائي ،كمدرسة تربوية لتنمية األخالق والقيم ،وكمنرب
إعالمي للدعوة إىل الفضيلة والعفاف ،وكساحة لقاء وتواصل بني
املؤمنات للتعاون عىل الرب والتقوى.

من هنا جيب أن حتتضن املساجد نساءنا وبناتنا ،وأن يكون
هلن يف كل مسجد جانب خاص حلضورهن واجتامعهن ،وأن تتاح
هلن الفرصة للمشاركة يف خمتلف الربامج الدينية واالجتامعية ،مع
مراعاة كل ضوابط السرت والعفاف.

ال ِّ
مبرر للتشدد
وإذا كان البحث يف األدلة الرشعية والنظر يف أقوال الفقهاء،
والقراءة للظروف اخلارجية االجتامعية ،يقودنا إىل ترجيح الرأي
القائل بأفضلية صالة املرأة يف املسجد ،ويدفعنا إىل التشجيع عىل
حضورها ومشاركتها يف صالة اجلامعة ،مع االلتزام برعاية السرت
والعفاف .فإننا جيب أن نحرتم الرأي اآلخر باعتباره اجتهاد ًا له
أدلته وقناعاته.
لكننا ال نجد مربر ًا ملواقف التشدد التي يامرسها بعض أتباع أهل
هذا الرأي ،حيث يبالغون يف اإلنكار عىل حضور املرأة للمسجد،
ومشاركتها يف صالة اجلامعة ،وكأنه خطر عظيم ،ومعصية كبرية،
ويسعون ملنع ذلك بمختلف ألوان الضغوط ،مع أن أحد ًا من الفقهاء
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مل يقل بحرمته ،وغاية ما يقال فيه أنه مفضول ،وأن صالة املرأة يف
املنزل أفضل من صالهتا يف املسجد ،وأنه يكره هلا ذلك ،بمعنى أن
ثواب صالهتا يف املسجد أقل من ثواب صالهتا يف البيت.
وما دام ليس حرام ًا ،بل إن فيه فض ً
ال وثواب ًا ،وإن كان هناك ما
هو أفضل وأثوب ـ عىل رأهيم ـ ،فام الذي يربر اإلنكار واملواجهة.

ثم إن من يعمل وفق الرأي اآلخر القائل بأفضلية صالة املرأة
يف املسجد ،باجتهاد أو تقليد ملن يراه ،فإنه ليس يف موقع املؤاخذة
وال يصح اإلنكار عليه.
وإذا كان تشدّ د هؤالء انطالق ًا من حرصهم عىل سرت املرأة

وجتنيبها موارد الفتنة ،فإن الطريق األفضل خلدمة هذا اهلدف
النبيل ،هو املساعدة عىل توفري األجواء الصاحلة ومعاجلة الثغرات،
ليكون حضور املرأة إىل املسجد وفق الضوابط الرشعية واألخالقية
املطلوبة.

وما جيب االلتفات إليه :أن حضور املرأة إىل املسجد يف هذا
الزمان ليس عىل حساب بقائها يف منزهلا ،فهي حسب العرف والعادة
خترج إىل خمتلف األماكن ،من املدرسة ومكان العمل واألسواق
والزيارات واملناسبات االجتامعية واألسفار الرتوحيية ،فلامذا تتجه
معارضة هؤالء خلروجها إىل املسجد؟
وتزمت يرض باحلالة
إن ذلك يكشف عن ضيق أفق ،وعن تشدد ّ
الدينية ،ويشغل الساحة برصاعات مفتعلة ال مربر هلا.

الفصل الثالث

مظهر الوحدة والتآلف
□ صالة الجماعة واالختالف المذهبي
□ أقوال أئمة أهل البيت
□ الرأي الشرعي والواقع االجتماعي

من يقرأ سرية أئمة أهل البيت ،Bويتأمل أقواهلم ووصاياهم،
برص صفوفها،
يدرك مدى حرصهم عىل وحدة األمة ،واهتاممهم ّ
وإبعاد شبح الفرقة واالنقسام عن ساحتها.
فهم مل يدخلوا معرتك الرصاع عىل مواقع السلطة واحلكم ،رغم
قناعتهم بحقهم ،وإيامن أتباعهم بأولويتهم وجدارهتم.

كام بذل األئمة كل ما يف وسعهم من أجل قوة كيان األمة،
سد الثغرات وتاليف العثرات،
ومساعدة اخللفاء واحلاكمني يف ّ
بتقديم الرأي واملشورة ،وإبداء النصح والتوجيه.

وربى األئمة تالمذهتم وأتباعهم عىل رعاية املصلحة العامة
لإلسالم واألمة ،والتنازل عن املصالح اخلاصة من أجلها.

وأوصوا شيعتهم باالندماج يف أوساط األمة ،ومقاومة كل
حماوالت العزل واحلصار هلم من قبل املستبدين الظاملني.

صحيح أن ملدرسة أهل البيت Bخصوصيتها الفكرية والفقهية،
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لكن ذلك ال يعني القبول بحالة االنطواء واالنفصال عن بقية جسم
األمة وكياهنا الكبري.

وقد حققت سياسة االندماج والتواصل التي أرساها األئمة،B
أفضل املكاسب والنتائج ملصلحة اإلسالم واألمة ،ولصالح مدرسة
أهل البيت فهي:
أو ًال :حافظت عىل وحدة كيان األمة ،ومنعت متزقها املذهبي يف
حد كبري.
تلك العصور إىل ٍّ
ثانياً :فوتت عىل األعداء واملستبدين الكثري من فرص إشغال
األمة باخلالفات املذهبية.
ثالثاً :أتاحت املجال لتمدد مدرسة أهل البيت Bواتساع رقعتها
داخل ساحة األمة.

ومن جتليات هذا النهج الوحدوي ،والسياسة احلكيمة،
ألئمة أهل البيت Bرأهيم وموقفهم من املشاركة يف صالة مجاعة
املسلمني ،رغم االختالف العقدي والفقهي ،ورغم املشكالت
والضغوط السياسية التي كانت حتيط هبم وبأتباعهم.

صالة الجماعة واالختالف المذهبي

هناك نوعان من االختالفات االجتهادية بني املذاهب اإلسالمية،
مها :االختالفات الفقهية ،واالختالفات العقدية ،ولكل مذهب أدلته
فقهي ًا وعقد ّي ًا.
وبراهينه فيام يذهب إليهّ ،

وكالمها قديم النشأة يف تاريخ األمة ،وترتبت عليهام الكثري
من اآلثار السياسية واالجتامعية ،يف العالقات الداخلية بني أبناء
األمة.

ومن املوارد التي تأثرت بتلك االختالفات الفقهية والعقدية
صالة اجلامعة ،التي أرادها اهلل تعاىل مظهر ًا الجتامع املسلمني
واحتادهم.
حيث بحث أئمة املذاهب ،مسألة التوافق والتباين املذهبي بني
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املأموم واإلمام ،يف املجال الفقهي والعقدي.

االختالف الفقهي
اتفق العلامء من السنة والشيعة ،عىل أنه ال يشرتط التوافق بني
اإلمام واملأموم يف سائر مسائل الفقه ،عدا ما يرتبط بصالة اإلمام
نفسه.
فيصح االئتامم بمن تتوفر فيه رشائط إمامة الصالة ،حتى
ولو اختلف مع املأموم اجتهاد ًا أو تقليد ًا يف كل املسائل الفقهية
األخرى.
أما إذا كان االختالف الفقهي بني املأموم واإلمام مرتبط ًا بأداء
اإلمام لصالته ،فإن مجهور الفقهاء من السنة والشيعة ،يشرتطون
أن تكون صالة اإلمام صحيحة يف مذهب املأموم ورأيه ،اجتهاد ًا
أو تقليد ًا.

قال فقهاء الشيعة :املدار يف مجيع املوارد عىل أن تكون صالة
اإلمام يف حقه صحيحة يف نظر املأموم ،فال جيوز االئتامم بمن كانت
صالته باطلة بنظر املأموم اجتهاد ًا أو تقليد ًا ،ويف غري ذلك جيوز له
االئتامم به.
وإىل ذلك ذهب احلنفية والشافعية ،حيث رأوا أن من رشط
اإلمامة أن تكون صالة اإلمام صحيحة يف مذهب املأموم ،فلو صىل

 السيد عيل احلسيني السيستاين .منهاج الصاحلني ،ج ،1الطبعة األوىل1423هـ( ،قم
املقدسة :مدين) ،مسألة .81
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حنفي خلف شافعي سال منه دم ومل يتوضأ بعده ،أو صىل شافعي
خلف حنفي ملس امرأة مث ً
ال ،فصالة املأموم باطلة ،ألنه يرى بطالن
صالة إمامه باتفاق احلنفية والشافعية.

وقال احلنفية :تكره الصالة خلف شافعي ،وقال الشافعية:
األفضل الصالة خلف إمام شافعي ال حنفي أو غريه.
وخالف املالكية واحلنابلة حيث قالوا :ما كان رشط ًا يف صحة
الصالة ،فالعربة فيه بمذهب اإلمام فقط ،بأن تكون صالته صحيحة
حسب رأي مذهبه ،وليس حسب مذهب املأموم .فلو اقتدى مالكي
أو حنبيل بحنفي أو شافعي مل يمسح مجيع الرأس يف الوضوء فصالته
صحيحة ،لصحة صالة اإلمام يف مذهبه .وأما ما كان رشط ًا يف صحة
االقتداء ،فالعربة فيه بمذهب املأموم ،فلو اقتدى مالكي أو حنبيل ،يف
صالة فرض بشافعي يصيل نف ً
ال ،فصالته باطلة ،ألن رشط االقتداء
احتاد صالة اإلمام واملأموم.

ووافق الزيدية رأي املالكية واحلنابلة فقالوا :إذا اختلف
الشخصان يف املذهب ،يف مسائل االجتهاد ،نحو أن يرى أحدمها أن
التامني يف الصالة مرشوع ،واآلخر يرى أنه مفسد ،أو أن الرعاف ال
ينقض الوضوء ،واآلخر يرى أنه ينقضه ،أو نحو ذلك ،فاملذهب أن

 الدكتور وهبة الزحييل .الفقه اإلسالمي وأدلته ج ،2الطبعة الثالثة 1409هـ،
(دمشق :دار الفكر) ،ص.181
 الشيخ عبد الرمحن اجلزيري .الفقه اإلسالمي عىل املذاهب األربعة ج( ،1بريوت:
دار إحياء الرتاث العريب) ص.366
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اإلمام حاكم ،فيصح أن يصيل كل واحد منهام بصاحبه ،ألننا لو قلنا
بخالف هذا ،أدى إىل أن يمتنع الناس أن يؤم بعضهم بعض ًا يف كثري
من الصور ،واالمتناع عن مساجدهم ،ومل يظهر ذلك من الصحابة
مع ظهور االختالف.

االختالف العقدي
نص عليه
أصول العقيدة متفق عليها بني املسلمني ،وهي ما ّ
القرآن الكريم ،من اإليامن باهلل ورسله وكتبه ومالئكته واليوم
اآلخر ،لكن االختالف وقع بني علامء األمة حول تفاصيل تلك
األص��ول ،مما يرتبط بصفات اهلل تعاىل ،وسرية رسول اهلل،A
وتفسري آيات الكتاب ،وأمثال ذلك.

وهذا االختالف العقدي يف التفاصيل هو أخطر وأعمق من
االختالف الفقهي ،وخاصة حني يلزم كل طرف اآلخر بلوازم قوله
التي ال يقول هبا ،وقد ترتب عىل ذلك يف بعض األحيان اهتام كل
طرف لآلخر يف دينه ،كوصفه بالرشك أواالبتداع.
وانعكس ذلك عىل مستوى الرأي الفقهي ،فيام يرتبط بالعالقات
الداخلية بني أبناء األمة ،ومن أوضح مواردها إمامة اجلامعة ،حيث
اشرتط معظم أئمة املذاهب يف صحة إمامة اجلامعة ،عدم التباين
العقدي ،فيام يراه كل مذهب من قضايا أصول االعتقاد.

 العالمة أمحد قاسم العنيس الصنعاين .التاج املذهب ألحكام املذهب ،ج( ،1صنعاء:
مكتبة اليمن الكربى) ص.112
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وفرق بعض أئمة املذاهب بني املعلن والداعي إىل بدعته ـ
ّ
حسب تعبريهم ـ فال تصح الصالة خلفه ،وبني من ال يعلن وال
يدعو ،فالصالة خلفه صحيحة.
قال ابن قدامةَ ( :م ْن ا ْئت ََّم بِ َم ْن ُي ْظ ِه ُر بِدْ َعت َُهَ ،و َيت ََك َّل ُم بهِ َ اَ ،و َيدْ ُعو
إ َليهاَ ،أو ين ِ
إعا َد َة
َاظ ُر َع َل ْي َهاَ ،ف َع َل ْي ِه الإْ ِ َعا َد ُةَ ،و َم ْن لمَ ْ ُي ْظ ِه ْر بِدْ َعت َُهَ ،فلاَ َ
َْ ْ ُ
ِ
ِ
َعلىَ المْ ُ ْؤ َت ِّم بِهَ ،وإِ ْن َك َ
ان ُم ْعتَقدً ا لهَ َا .
ال الأْ َ ْثرمُ :ق ْلت لأِ َ بيِ َعب ِد هَّ ِ
َق َ
ين
الر ِاف َض ُة ا َّل ِذ َ
َُ
الل -اإلمام أمحدَّ :-
ْ
اللِ
يل لأِ َ بيِ َع ْب ِد هَّ
ون بِماَ َت ْع ِر ُف؟ َف َق َ
الَ :ن َع ْمُ ،آم ُر ُه َأ ْن ُي ِعيدَ ِ .ق َ
َيت ََك َّل ُم َ
َو َه َك َذا َأ ْه ُل ا ْلبِدَ ِع ُك ُّل ُه ْم؟ َق َ
ال :لاَ َّ ،
إن ِم ْن ُه ْم َم ْن َي ْس ُك ُتَ ،و ِم ْن ُه ْم َم ْن
َي ِق ُف َولاَ َيت ََك َّل ُم.
ان َد ِ
َو َق َ
اع َي ًة إلىَ
ال :لاَ ُت َص ِّل َخ ْل َ
ف َأ َح ٍد ِم ْن َأ ْه ِل الأْ َ ْه َو ِاء ،إ َذا َك َ
َه َوا ُه.

ان َد ِ
َو َق َ
ال :لاَ ُت َص ِّل َخ ْل َ
ف المْ ُ ْر ِج ِئ إ َذا َك َ
اع َي ًة .
ف ُمبت َِد ٍع بِ َح ٍ
َ
َ
ِ
الَ ،ق َ
ال فيِ
َو َقدْ ُرو َي َع ْن أحمْ َ دَ  ،أ َّن ُه لاَ ُي َصلىَّ َخ ْل َ ْ
ف مر ِج ٍئ ولاَ ر ِافضيِ ٍّ  ،ولاَ َف ِ
ِ ِ
ِ ِ َ
اس ٍق،
َ
َ َ
ر َوا َية أبيِ الحْ َ ارث :لاَ ُي َصليِّ َخ ْل َ ُ ْ
إلاَّ َأ ْن يخَ َ ا َف ُه ْم َف ُي َصليِّ َ ُ ،ث َّم ُي ِعيدَ .
ال َأ ُبو َد ُاودَ ،ق َ
َو َق َ
ف َم ْن َي ُق ُ
ال َأحمْ َ دُ َ :متَى َما َص َّل ْيت َخ ْل َ
ول:
آن مخَ ْ ُل ٌ
ا ْل ُق ْر ُ
وق َف َأ ِعدْ .
و َعن مالِ ٍ
كَ :أ َّن ُه لاَ ُي َصلىَّ َخ ْل َ
ف َأ ْه ِل ا ْلبِدَ ِع.
َ ْ َ
َف َح َص َل ِم ْن َه َذا َأ َّن َم ْن َصلىَّ َخ ْل َ
ف ُم ْبت َِد ٍع ُم ْع ِل ٍن بِبِدْ َعتِ ِه،
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َف َع َل ْي ِه الإْ ِ َعا َد ُة.
َو َم ْن لمَ ْ يع ِل ْن َها َف ِفي الإْ ِ َعا َد ِة َخ ْل َف ُه ِر َوايت ِ
َان.
َ
ُْ
و َأباح الحْ َ سن ،و َأبو جع َف ٍر ،و َّ ِ ِ
الصلاَ َة َخ ْل َف َأ ْه ِل ا ْلبِدَ ِع
َ
الشافع ُّي َّ
َ َ َ
َ ُ َ ُ َ ْ
الش ِ
َو َق َ
اف ِع َّي ِةَ :م ْن ُن َك ِّف ُر ُه بِبِدْ َعتِ ِه لاَ ُي َصلىَّ
ال ا ْب ُن المْ ُ ْن ِذ ِرَ ،و َب ْع ُ
ض َّ
الصلاَ ُة َخ ْل َف ُه).
َخ ْل َف ُهَ ،و َم ْن لاَ ُن َك ِّف ُر ُه َت ِص ُّح َّ
وأمجع فقهاء الشيعة عىل اشرتاط اإليامن يف صحة إمامة اجلامعة،
بمعنى أن يؤمن بإمامة أئمة أهل البيت االثني عرش ،Bوأنه ال
يصح االقتداء مجاعة بغريه.

 عبداهلل بن أمحد ابن قدامة احلنبيل .املغني ج ،3الطبعة الثانية 1412هـ( ،القاهرة:
هجر للطباعة والنرش) ،ص 17ـ .18
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ال بد أن يتقيد اإلنسان بالضوابط واألحكام الرشعية يف أدائه
لعباداته والتزاماته الدينية ،تلك الضوابط واألحكام احلاكية عن
رأي الرشع ،حسب اجتهاد املكلف إن كان من أهل االجتهاد ،أو
تقليده لفقهاء املذهب الذي يعتنقه ويعتقد صحته.

وحني تكون هناك رشائط مقررة لصحة إمامة اجلامعة ،فإن
املكلف ال يصح له أن يقتدي يف صالته بإمام ال تتوفر فيه تلك
الرشائط ،ألن صالته ستكون باطلة ،وتبقى ذمته مشغولة بأدائها.
لكنه لو اضطر إىل ذلك خوف ًا من سطوة إمام اجلامعة ،الذي ال
تتوفر يف إمامته رشوط الصحة ،أو خوف ًا من أذى أتباعه ومجاعته،
فهنا يكون املوقف مشمو ً
ال بالقواعد الرشعية الرصحية ،كقوله
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تعاىل﴿ :إِلاَّ َم ْن ُأ ْك ِر َه َو َق ْل ُب ُه ُم ْط َمئِ ٌّن بِالأْ ِيماَ ِن﴾ وقوله تعاىل﴿ :إِلاَّ
ِ
﴿و َما َج َع َل َع َل ْي ُك ْم فيِ الدِّ ِ
ين
َأ ْن َت َّت ُقوا م ْن ُه ْم ُت َقا ًة﴾ وقوله تعاىلَ :
ِم ْن َح َر ٍج﴾ .وغري ذلك من النصوص الدينية.
ٍ
حينئذ للمكلف أن يصيل يف مجاعة ال يتصف إمامها
فيجوز

بالرشوط املقررة لصحة اإلمامة .وهذا ما أمجع عليه فقهاء األمة
بمختلف مذاهبها ،لكنهم اختلفوا يف االكتفاء بتلك الصالة التي
أداها عىل نحو التقية واالضطرار ،أو أن عليه اإلعادة.
ار ِ
جاء يف املغني البن قدامة :فيِ ِر َوا َي ِة َأبيِ الحْ َ ِ
ث ـ عن أمحد
ف مر ِج ٍئ ولاَ ر ِافضيِ ٍّ  ،ولاَ َف ِ
اس ٍق ،إلاَّ َأ ْن
َ
َ َ
بن حنبل ـ :لاَ ُي َصليِّ َخ ْل َ ْ
يخَ َ ا َف ُه ْم َف ُي َصليِّ َ ُ ،ث َّم ُي ِعيدَ ....

ان ا ْب ُن ُع َم َر ُي َصليِّ َخ ْل َ
وجاء فيه أيض ًاَ :ك َ
ف الحْ َ َّج ِ
اجَ ،والحْ ُ َسينْ ُ
ِ
ون َم َع َم ْر َو َ
الص َحا َب ِة َكا ُنوا ُي َص ُّل َ
ين
.و َا َّل ِذ َ
ان َ
َوالحْ َ َس ُنَ ،و َغيرْ ُ همُ َ ا م ْن َّ
َكا ُنوا فيِ ِولاَ ي ِة ِزي ٍ
اد َوا ْبنِ ِه َكا ُنوا ُي َص ُّل َ
ون َم َع ُهماَ .
َ َ
وص َّلوا وراء ا ْلولِ ِ
يد ْب ِن ُع ْق َب َةَ ،و َقدْ شرَ ِ َب خْ َ
الص ْب َح
ال ْم َر َو َصلىَّ ُّ
َ َ ْ ََ َ َ
َأ ْر َب ًعاَ ،و َق َ
الَ :أ ِزيدُ ُك ْم .
ِ
الص َحا َب ِة محَ ُْم ٌ
ول َعلىَ َأنهَّ ُ ْم َخا ُفوا
ار َه َذا إجمْ َ ً
اعا َ ...وف ْع ُل َّ
َف َص َ
ِ
الصلاَ ِة َم َع ُه ْم.
الضرَّ َ َر بِترَ ْك َّ
 سورة النحل ،اآلية.106 :
 سورة آل عمران ،اآلية.28 :
 سورة احلج ،اآلية.78 :
 ابن قدامة احلنبيل .املغني ،ج 3ص.21-20
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وأفتى فقهاء الشيعة بجواز الصالة خلف إمام ال تتوفر فيه
رشائط صحة اإلمامة تقية واضطرار ًا ،وأهنا تكفيه عن صالته
الواجبة وال حاجة إىل اإلعادة رشط أن يقرأ لنفسه.

الصالة في الجماعة تآلفاً

التزام ًا من أتباع املذاهب بآراء أئمة مذاهبهم ،فإهنم خيتارون
إلمامتهم يف صالة اجلامعة من تتوفر فيهم رشوط صحة اإلمامة،
ومن بينها التوافق أو عدم التباين العقدي يف التفاصيل الرئيسة
املختلف عليها بني املذاهب.
وهذا ما هو قائم بالفعل يف املجتمعات اإلسالمية من السنة
والشيعة ،حيث يكون أئمة املساجد واجلامعات يف كل قوم من
علامء ودعاة مذهبهم ،خاصة وأن إمام اجلامعة الراتب يكون
مصدر ًا للتوجيه والتعليم الديني ،يأخذون عنه أحكامهم الرشعية،
ويرجعون إليه يف أمورهم الدينية .فال بد أن يكون ناطق ًا عن املذهب
الذي ينتمون إليه.
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ويف البلدان التي تتنوع فيها املذاهب العقدية كالسنة والشيعة،
يكون ألتباع كل من الطرفني مساجدهم اخلاصة هبم ،نظر ًا الختالف
رشوط صحة اإلمامة ،والختالف بعض فروع أحكام الصالة.
وهو أمر طبيعي ،وحق مرشوع ،ناتج من احرتام اخلصوصيات
املذهبية ،التي تشكل التزام ًا ديني ًا تعبد ّي ًا لكل من الطرفني.

وهو ال يتنايف مع مبدأ الوحدة اإلسالمية ،فالوحدة ال تضيق
بالتنوع املذهبي ،وال تلغي حق االجتهاد ومرشوعية اختالف الرأي،
يف إطار االحرتام املتبادل ،وخدمة املصالح العامة لإلسالم واألمة.

وقد يتمنى بعض املتطلعني ألرقى مظاهر الوحدة بني املسلمني،
جتاوز حال التصنيف املذهبي للمساجد واجلامعات ،بأن تكون
املساجد مشرتكة بني السنة والشيعةُ ،يص ُّلون خلف بعضهم بعض ًا،
وهذه أمنية رائعة ،لكن حتققها حيتاج إىل رأي رشعي من قبل أئمة
املذاهب ،فيام يتصل برشوط صحة إمامة اجلامعة حسبام تقدم.

أما حينام حيصل لقاء ما ،فيتواجد بعض الشيعة يف مكان تقام فيه
مجاعة ألهل السنة ،أو يتواجد بعض السنة يف مكان تقام فيه مجاعة
للشيعة ،مع عدم وجود خوف ألحد الطرفني من أذى اآلخر ،فام
هو املوقف املطلوب من الناحية الرشعية؟
يف هذه احلالة ،هل يتاميزون فتقام مجاعتان يف مكان ووقت
واحد؟
أم ينسحب أتباع املذهب اآلخر من املكان مع إقامة الصالة؟
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أم يصلون فرادى وصالة اجلامعة تقام أمامهم؟

إن كل هذه اخليارات منافية للذوق االجتامعي ،ومثرية
للحساسية واالشمئزاز ،ومسيئة ألجواء ُ
األلفة والوحدة ،ومظاهر
االنسجام والوئام.

لذا أفتى أئمة املذاهب أتباعهم بالصالة يف اجلامعة املقامة حني
حيرضوهنا ،وإن كان بنية املتابعة وليس االئتامم ،رعاية لآلداب،
وحفظ ًا ملظهر الوحدة واالنسجام.
ِ
الصلاَ ُة َوالإْ ِن َْس ُ
ان
قال ابن قدامة احلنبيل يف املغنيَ :
يم ْت َّ
(وإِ َذا ُأق َ
فيِ المْ َ ْس ِج ِدَ ،والإْ ِ َم ُام ممِ َّْن لاَ َي ْص ُل ُح لِلإْ ِ َما َم ِةَ ،فإِ ْن َشا َء َصلىَّ َخ ْل َف ُه،
َو َأ َعا َد.
وع والسج ِ
ود
الصلاَ َة َو ْحدَ ُهَ ،و َوا َفقَ الإْ ِ َم َ
الر ُك ِ َ ُّ ُ
َوإِ ْن َن َوى َّ
ام فيِ ُّ
ِ
ِ
ِ
يح ٌة؛ لأِ َ َّن ُه َأ َتى بِ َأ ْف َع ِ
الصلاَ ِة
َوا ْلق َيا ِم َوا ْل ُق ُعودَ ،ف َصلاَ ُت ُه َصح َ
ال َّ
وشرُ ُ ِ
وط َها َعلىَ ا ْل َكماَ ِلَ ،فلاَ َت ْفسدُ بِموا َف َقتِ ِه َغ ُه فيِ الأْ َ ْف َع ِ
الَ ،كماَ َل ْو
َ
يرْ َ
ُ ُ َ
لمَ ْ َي ْق ِصدْ المْ ُ َوا َف َق َة.
َو ُر ِو َي َع ْن َأحمْ َ دَ َأ َّن ُه ُي ِعيدُ .
ال الأْ َ ْثرمُ :ق ْلت لأِ َ بيِ َعب ِد هَّ ِ
َق َ
الر ُج ُل َي ُك ُ
ون
َُ
الل ـ أمحد بن حنبل ـَّ :
ْ
ِ
الصلاَ ُةَ ،و َي ُك ُ
الر ُج ُل ا َّل ِذي ُي َصليِّ بهِ ِ ْم لاَ َي َرى
فيِ المْ َ ْس ِجدَ ،ف ُت َق ُام َّ
ون َّ
الصلاَ َة َخ ْل َف ُهَ ،و ُي ْك َر ُه خْ ُ
وج ِم ْن المْ َ ْس ِج ِد َب ْعدَ ال ِّندَ ِاء؛ لِ َق ْو ِل ال َّنبِ ِّي
َّ
ال ُر ُ
ِ
ِ
َصلىَّ هَّ ُ
ف َي ْصن َُع ؟ َق َ
الل َع َل ْيه َو َس َّل َمَ ،ك ْي َ
إن َخ َر َج َك َ
الْ :
ان فيِ َذل َك
ُش ْن َع ٌةَ ،و َل ِك ْن ُي َصليِّ َم َع ُهَ ،و ُي ِعيدُ َ ،وإِ ْن َشا َء َأ ْن ُي َصليِّ َ بِ َصلاَ تِ ِهَ ،و َي ُك َ
ون
ُي َصليِّ لِ َن ْف ِس ِهُ ،ث َّم ُي َكبرِّ ُ لِ َن ْف ِس ِه َو َي ْر َك ُع لِ َن ْف ِس ِهَ ،و َي ْس ُجدُ لِ َن ْف ِس ِهَ ،ولاَ ُي َباليِ
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ِِ
ري ِ
ري ُه َم َع َت ْكبِ ِ
َأ ْن َي ُك َ
ه).
ون ُس ُج ُ
ود ُه َم َع ُس ُجودهَ ،و َت ْكبِ ُ

وكان ألئمة أهل البيت Bالريادة يف التأسيس هلذا املوقف
الوحدوي ،وحث أتباعهم عىل املشاركة يف صالة اجلامعة مع
إخواهنم املسلمني من أهل السنة ،مع ما كانوا عليه من اختالف
عقدي ،واختالف فقهي يف تفاصيل واجبات الصالة ،ومع ما كان
يعانيه أتباع أهل البيت Bمن الظلم واجلور.

 ابن قدامة احلنبيل .املغني ج 3ص.25

أقوال أئمة أهل البيت

كانت سرية أهل البيت Bقائمة عىل أساس احلفاظ عىل وحدة
األمة ،ومنع متزق صفوفها ،لذلك كانوا يأمرون شيعتهم وأتباعهم
بالتواجد يف ساحة األمة ،وعدم االعتزال واالنكفاء ،وحيثوهنم عىل
توثيق عرى التواصل االجتامعي ،مع سائر أبناء األمة ،حتى ال
يكون االختالف العقدي سبب ًا للقطيعة واجلفاء ،وحتى ال يفسح
غياهبم عن املشاهد العامة املجال لتشويه سمعتهم ،وإلصاق خمتلف
التهم هبم.

وقد جاء يف املصادر احلديثية ملذهب أهل البيت عرشات
النصوص والروايات ،التي تؤكد املشاركة يف صالة اجلامعة مع بقية
املسلمني املخالفني للشيعة من أهل السنة ،وتعدُّ ها من أفضل موارد
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الثواب ،وإن أجر تلك الصالة مع أهل السنة مضاعف عند اهلل
سبحانه ،وال تفسري لذلك إ َّ
ال بالنظر إىل اآلثار اإلجيابية التي تنتجها
تلك املشاركة ،يف تكريس حالة التواصل والتآلف ،واالنسجام
والوحدة بني أبناء األمة ،ويف تفويت الفرصة عىل املستبدين
واملغرضني الذين يريدون إشغال األمة باخلالفات الداخلية.
وفيام ييل بعض النامذج منها:

عن جابر اجلعفي قال سألت أبا جعفر الباقر« :Eإن يل جريان ًا
بعضهم يعرف هذا األمر ـ أي والية أهل البيت Bـ وبعضهم ال
يعرف ،قد سألوين أن أؤ ّذن هلم ،وأصيل هبم ،فخفت أن ال يكون
ّ
وحتر األوقات».
ذلك موسع ًا يل .فقال :أ ّذن هلم،
وصل هبم ّ

ج��اء بسند صحيح عن مح��اد بن عثامن ،عن أيب عبداهلل
الصادق Eأنه قال« :من صىل معهم يف الصف األول كان كمن صىل
خلف رسول اهلل Aيف الصف األول».

وعن اإلمام الصادق Eأنه قال« :إذا صليت معهم غفر لك
بعدد من خالفك».

عن احلسني بن سعيد ،عن أيب عيل ـ يف حديث ـ قال :قلت
أليب عبداهلل الصادق :Eإن لنا إمام ًا خمالف ًا وهو يبغض أصحابنا
 السيد حسني الطباطبائي الربوجردي .جامع أحاديث الشيعة ،الطبعة األوىل
1417هـ ( ،قم املقدسة) حديث رقم .10996
 وسائل الشيعة .حديث رقم.10717
 املصدر نفسه .حديث رقم.10718
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كلهم؟ فقال« :Eما عليك من قوله ،واهلل لئن كنت صادق ًا ألنت
أحق باملسجد منه ،فكن أول داخل وآخر خارج ،وأحسن خلقك
ريا».
مع الناس وقل خ ً
عن اسحق بن عامر ،قال :قال يل أبو عبداهلل الصادق« :Eيا
إسحاق ،أتصيل معهم يف املسجد؟ قلت :نعم .قالّ :E
صل معهم
فإن املصيل معهم يف الصف األول كالشاهر سيفه يف سبيل اهلل».

عن عبداهلل بن سنان قال :سمعت أبا عبداهلل Eيقول:
«أوصيكم بتقوى اهلل عز وجل ،وال حتملوا الناس عىل أكتافكم
فتذلوا ،إن اهلل تبارك وتعاىل يقول يف كتابهُ ﴿َ :قو ُلوا لِل َّن ِ
اس ُح ْسن ًا﴾
ثم قال :عودوا مرضاهم ،واشهدوا جنائزهم ،واشهدوا هلم
وعليهم ،وصلوا معهم يف مساجدهم».

الشحام عن جعفر بن حممد Eأنه قال له« :يا زيد
عن زيد
ّ
خالقوا الناس بأخالقهم ،صلوا يف مساجدهم ،وعودوا مرضاهم،
واشهدوا جنائزهم ،وإن استطعتم أن تكونوا األئمة واملؤذنني
فافعلوا ،فإنكم إذا فعلتم ذلك قالوا :هؤالء اجلعفرية ،رحم اهلل
جعفر ًا ما كان أحسن ما يؤدب أصحابه .وإذا تركتم ذلك قالوا:
هؤالء اجلعفرية فعل اهلل بجعفر ما كان أسوأ ما يؤدب أصحابه».

 املصدر نفسه .حديث رقم.10721
 املصدر نفسه .حديث رقم .10723
 املصدر نفسه .حديث رقم .10724
 السيد حسني الطباطبائي الربوجردي .جامع أحاديث الشيعة ،حديث رقم
.10995
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عن عيل بن جعفر يف كتابه ،عن أخيه موسى بن جعفر Eقال:
«صىل حسن وحسني خلف مروان ونحن نصيل معهم».

 وسائل الشيعة حديث رقم .10725

فتاوى فقهاء الشيعة

عىل هدى توجيهات أئمة أهل البيت ،Bومحاية لوحدة األمة،
وصون ًا ُ
لأللفة والوئام بني أبنائها ،أفتى فقهاء الشيعة يف املايض
واحلارض باستحباب حضور صالة اجلامعة مع أهل السنة ،وأن
املصيل معهم ينال ثواب اجلامعة ،وصالته صحيحة جمزية ال حتتاج
إىل اإلعادة.

قال الشهيد األول حممد بن مكي العاميل يف الدروس الرشعية:
(ويستحب حضور مجاعة العامة كاخلاصة بل أفضل ،فقد روي:
ّ
من صىل معهم يف الصف األول كان كمن صىل خلف رسول
رسا ولو مثل
اهلل Aفيه ،ويتأكد مع املجاورة ،ويقرأ يف اجلهرية ًّ
فيتم فيه إن أمكن
حديث النفس ،وتسقط لو فجأه ركوعهم ّ
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وإال سقط).

وقال السيد عبداحلسني رشف الدين( :حاشا أمري املؤمنني
علي ًا ـ أن يصليّ إلاّ تقرب ًا هلل وأدا ًء ملا أمره اهلل به ،وصالته
ـ ّ
خلفهم ـ أي اخللفاء ـ ما كانت إلاّ خالصة لوجهه الكريم ،وقد اقتدينا
عز ّ
أئمة مجاعة
فتقربنا إىل اهلل ـ ّ
وجل ـ بالصالة خلف كثري من ّ
بهّ E
أهل الس ّنة ،خملصني يف تلك الصلوات هلل تعاىل ،وهذا جائز يف
مذهب أهل البيت ،و ُيثاب املصليّ م ّنا خلف اإلمام السني كام ُيثاب
بالصالة خلف الشيعي .واخلبري بمذهبنا يعلم أنّا نشرتط العدالة يف
شيعيا ،فال جيوز االئتامم بالفاسق من الشيعة
إمام اجلامعة إذا كان
ًّ
وال بمجهول احلال ،أ ّما الس ّني فقد جيوز االئتامم به مطلق ًا).
وإذا كان الفقهاء يبحثون هذه املسألة ضمن عنوان التقية،
فألن التقية عندهم وحسبام ُيفهم من النصوص الدينية ،ال تقترص
عىل موارد اخلوف عىل النفس واملال والعرض ،بل تشمل اخلوف
عىل مصالح اإلسالم واألمة ،برعاية الوحدة ُ
واأللفة بني صفوف
أبنائها ،وذلك هو اجلانب األهم واألساس يف املوضوع.

 حممد بن مكي العاميل .ال��دروس الرشعية ،ضمن سلسلة الينابيع الفقهية،
الصالة ،ج ،10عيل أصغر مرواريد ،الطبعةاألوىل1413هـ( ،ب�يروت :دار
الرتاث)ص.651
 موسوعة اإلمام السيد عبد احلسني رشف الدين .مركز العلوم والثقافة اإلسالمية،
أجوبة مسائل موسى جار اهلل ،ج ،4الطبعة األوىل 1427هـ( ،بريوت :دار املؤرخ
العريب) ،ص.73
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رأي السيد السبزواري:
يقول الفقيه السيد عبد األعىل السبزواري عن التقية :موردها
حاليا كان أو
ما إذا حتقق فيه خوف نفيس أو عريض ،أو مايل،
ًّ
استقباليا ،أو تودد ،وحتبب ،وألفة ،ولو مل يكن خوف يف البني،
ًّ
والدليل عىل هذه التوسعة إطالق األدلة املرغبة فيها ...مما ظاهره
الرتغيب فيها ،الدالة عىل أن حتقق التحبب والتودد وزوال املنافرة
أيض ًا من موجباهتا ،فكيف بمورد اخلوف .وال ريب يف أن زوال
املنافرة وحتقق املودة بني أفراد املسلمني أهم من ترك قيد أو جزء
يف عمل فرعي ،لكثرة اهتامم النبي Aوأوصيائه املعصومني بذلك،
كام ال خيفى عىل من راجع حاالهتم ،فهي ـ التقية ـ واجبة إما مع
الرضر واخلوف لألدلة العامة ،وإما مع عدمهام وحتقق املودة وزوال
املنافرة ،فلام تقدم من األدلة الظاهرة يف الوجوب....
مقتىض إطالقها ـ التقية ـ وعموماهتا املرغبة إليها أنه ال يعترب
عدم املندوحة –أي عدم املهرب -يف التقية ،لورودها يف مقام البيان،
ومل يرش إليه فيها ،وهو املوافق لسهولة الرشيعة يف هذا األمر العام
البلوى بني املسلمني ،بل اعتبارها ـ أي اعتبار عدم القدرة عىل
املهرب ـ يوجب إلقاء املنافرة خصوص ًا بالنسبة إىل العوام الذين ال
يلتفتون إىل مجلة من األمور ،وقد رشعت التقية لزوال املنافرة....

مل يرد حتديد من الرشع يف الرضورة واخلوف املوجبني للتقية ،بل
مها موكالن إىل املتعارف .قال أبو جعفر« :Eالتقية يف كل رضورة
وصاحبها أعلم هبا حني تنزل به»..
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وقيد االضطرار والرضورة يف مثل هذه األخبار ال ينايف ثبوهتا
مر ،إلطالق
يف غري مورد االضطرار من مورد املجاملة وغريها ،كام َّ
تلك األدلة الواردة مورد ُ
األلفة واملوادة التي يأبى سياقها عن
التقييد باالضطرار ،ألن االئتالف واملوادة يشء ،واالضطرار يشء
آخر .وكذا ال حتديد للمجاملة واملوادة املوجبة هلا ،وهي أيض ًا عرفية
وختتلف باختالف األزمنة واألمكنة واألشخاص والعادات...

ترشيع التقية إنام هو لرفع االختالف ،وحتقق الوحدة واالئتالف،
والتسهيل واالمتنان عىل الناس ،وذلك كله يقتيض الصحة واإلجزاء
يف مورد التقية مطلق ًا بال إعادة وال قضاء ،ألن إجياهبا يف موردها
ـ إجياب اإلعادة والقضاء ـ من موجبات املنافرة والبغضاء ،فهذا
ينايف حكمة ترشيعها ،ويدل عىل ذلك أيض ًا إطالقات أدلة التقية
وعموماهتا ،واألخبار الكثرية املرغبة إليها بألسنة شتى...
مقتىض اإلطالقات والعمومات الواردة يف التقية أنه ال يعترب
فيها عدم القدرة عىل احليلة يف دفعها...

ويف سياق توضيح مفهوم التقية يف مدرسة أهل البيتB
يقول الباحث ،أستاذ الدراسات العليا يف احلوزة العلمية الشيخ
أمحد عابديني( :التقية ليست خلوف القتل أو الرضب أو غريمها
من األرضار اجلسمية فحسب ،بل قد تكون حلفظ الدين ووحدة
املسلمني ،لذا نرى يف الروايات «أن تسعة أعشار الدين يف التقية،

 السيد عبد األعىل السبزواري .مهذب األحكام ،ج ،2الطبعةالرابعة 1413هـ( ،قم
املقدسة :مؤسسة املنار) ،ص.389-384
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فأي باحث يدقق يف هذه األحاديث يرى
وال دين ملن ال تقية له»ّ ...
هذه التعابري غري متناسبة مع حفظ النفس عن الظامل أو السلطان
اجلائر ،وال أحد يقول بأن يارس ًا وسمية ،أبوا عامر ال دين هلام ألهنام
تركا التقية ،أو أن زيد بن عيل بن احلسني ال دين له ،ألنه ترك التقية،
أو أن الذين ذهبوا لزيارة احلسني واستشهدوا يف طريقه يف زمن
املتوكل العبايس ال دين هلم ،ألهنم تركوا التقية.

بىل ،هذه األحاديث تناسب حال من ترك التقية وصار عمله هذا
موجب ًا لتفرقة صفوف املسلمني ،أو صار سبب ًا الستيالء الكفار عىل
بالد املسلمني ،أو لتضعيفهم وانحطاطهم الثقايف واالقتصادي...
فأئمتنا Bحيث كانوا يرون هذه املصائب اتفقوا عىل األمر
بالتقية والعمل هبا ،فحرضوا يف صلوات أهل السنة ،وعادوا
مرضاهم ،وشيعوا جنائزهم ،وأمروا شيعتهم بذلك .وبجملة
واحدة :أرص األئمة Bعىل توحيد الكلمة لتبقى كلمة التوحيد.
وشيئ ًا فشيئ ًا تغيرّ هدف التقية من حفظ الدين إىل حفظ النفس،
ودخل يف الكتب الفقهية املتأخرة ليصبح قرين ًا لالضطرار ،مع
أهنام عنوانان مستقالن ،فاالضطرار حكم ثانوي حلفظ النفس عن
اهللكة ،جيري يف كل يشء ،أما التقية فقد وضعت حلفظ الدين).

 الشيخ أمحد عابديني .الوحدة اإلسالمية بني الشعار والعمل ،جملة نصوص معارصة،
عدد  ،11صيف 2007م( ،بريوت :مركز البحوث املعارصة) ص.106
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فتوى اإلمام الخميني
يف أول موسم حج بعد انتصار الثورة اإلسالمية يف إيران
بقيادة اإلمام اخلميني (1320هـ1409-هـ) ،وجه بيان ًا للحجاج
اإليرانيني وجلميع الشيعة بتاريخ  28شوال 1399هـ ،طالبهم فيه
باملشاركة يف صالة اجلامعة مع أهل السنة ،واجتناب أي عمل يثري
حساسيات اخلالف والتفرقة بني السنة والشيعة.
ومما جاء يف ذلك البيان:

(يلزم عىل األخوة اإليرانيني والشيعة يف سائر البلدان اإلسالمية،
يتجنبوا األعامل السقيمة املؤدية إىل تفرقة صفوف املسلمني ،ويلزم
أن
ّ
احلضور يف مجاعات أهل السنة ،واالبتعاد بشدة عن إقامة صالة
اجلامعة يف املنازل ،ووضع مكربات الصوت بشكل غري مألوف،
وعن إلقاء النفس عىل القبور املطهرة ،وعن األعامل التي قد تكون
خمالفة للرشع).

وكان لبيان اإلمام اخلميني تأثري عميل فعيل ،حيث التزم به
احلجاج اإليرانيون ،واستقبلته اجلهات الرسمية واألوساط الدينية
يف اململكة العربية السعودية بارتياح وتقدير.

ومل تقترص فتوى اإلمام اخلميني بالصالة مع أهل السنة عىل
مورد احلج ،حيث قدم له السؤال التايل :هل يمكن للشيعة أن يقتدوا
 الشيخ جعفر السبحاين .دور الشيعة يف بناء احلضارة اإلسالمية ،الطبعة الثانية
1416هـ( ،إيران :معاونية شؤون التعليم والبحوث اإلسالمية) ،ص .10
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يف الصالة بإمام مجاعة من أهل السنة يف غري موارد احلج أم ال؟
فأجاب( :يمكنهم ذلك).

وقدم له السؤال التايل:
طبق ًا لرسالة اإلمام فإنه يشرتط يف إمام اجلامعة أن يكون شيعي ًا،
بعض اإلخوة اجلامعيني خارج البالد ،واستناد ًا إىل هذه املسألة،

ال يشاركون يف مساجد ومجاعات املسلمني ،وهذا العمل أوجب
النظرة السيئة لنا من قبل املسلمني اآلخرين ،فهل هذا العمل
صحيح رشع ًا أم ال؟
فأجاب:

(إذا كان عدم املشاركة مع هؤالء يف الصالة موجب ًا للنظرة
السيئة ،فشاركوا وصلوا معهم).

فتاوى السيد الخوئي
أجاب السيد اخلوئي (1317هـ ـ 1413هـ) ،وهو من أبرز
مراجع الشيعة املعارصين ،عن كثري من االستفتاءات حول صحة
الصالة مع أبناء السنة يف اجلامعة ،مؤكد ًا يف إحدى إجاباته استحباب
الصالة خلف اإلمام السني ،وأن ذلك ال يقترص عىل حالة اخلوف
واالضطرار ،حيث قدم له السؤال التايل :هل الصالة خلف اإلمام
 السيد روح اهلل املوسوي اخلميني .أحكام اإلسالم بني السائل واإلمام ،مسألة
 ،484الطبعة األوىل 1993م( ،بريوت :دار الوسيلة) ،ص.223
 املصدر نفسه .مسألة رقم  482ص .222
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املخالف مستحبة وما كيفيتها ؟
فأجاب:

نعم يستحب ويقرأ القراءة الواجبة لنفسه باإلخفات ،وال بأس
بالفراغ قبل فراغ اإلمام عنها ،ويصرب ويركع معه ،واإلخفات مطلقا
يتقيد ٍ
بأمر ما سوى كونه مسل ًام من غري اإلمامية ،فإذا
لقراءته ،وال ّ
يتقيد كل ما ذكر بحال التقية.
كان اإلمام خمالف ًا ال ّ
كام أفتى السيد اخلوئي بحضور صالة مجاعة أهل السنة يف
املناطق التي ال توجد هبا صالة مجاعة للشيعة ،حيث قدّ م له السؤال
التايل :هل جيوز ،حيث ال توجد مجعة وال مجاعة للمؤمنني ،االقتداء
بإمام غري مؤمن –غري شيعي -يف اجلمعة واجلامعة؟

فأجاب :نعم جيوز االقتداء به ،ولكن يأيت املقتدي بالقراءة
ٍ
وحينئذ ال جتب عليه اإلعادة هذا يف غري اجلمعة ،وأما يف
بنفسه،
اجلمعة فال جيزي عن الظهر.
وحني سئل عن رشط العدالة ،وهل يلزم توفره يف اإلمام السني
للصالة خلفه كام يشرتط توفره يف اإلمام الشيعي؟
أجاب :ال تعترب العدالة يف مفروض السؤال.

وأشار السيد اخلوئي إىل اجلوانب اإلجيابية يف صالة الشيعة

 السيد أبو القاسم اخلوئي .رصاط النجاة ج ،1الطبعة الثانية1416هـ( ،الكويت:
مكتبة الفقيه) ،ص 102مسألة رقم .257
 املصدر نفسه .ص 101مسألة.255
 املصدر نفسه .مسألة .256
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مع إخواهنم السنة ،وأبرزها إظهار الوحدة يف صفوف أبناء األمة،
حيث سئل :ما هي فلسفة صالة اجلامعة مع اإلخوان السنة؟
فأجاب :منها إظهار الوحدة يف صفوف املسلمني.

ويرى السيد اخلوئي :أن الصالة مجاعة مع أهل السنة ،ترتتب
عليها مجيع أحكام صالة اجلامعة مع الشيعة ،عدا القراءة .وكان نص
السؤال املوجه إليه كالتايل :إذا صىل مجاعة مع العامة فهل ترتتب
أحكام اجلامعة كام يف مجاعة املؤمنني ،كالرجوع إىل اإلمام احلافظ
عند الشك يف الركعات ،وكاغتفار زيادة الركوع إذا قام قبل اإلمام
سهو ًا فريجع للمتابعة مث ً
ال؟
فكان نص جوابه التايل :نعم ترتتب األحكام ،سوى القراءة
فإنه ال يتحملها اإلمام ،وال بد من القراءة.

فتاوى السيد السيستاني
استنكر السيد السيستاين ،وهو املرجع األعىل للشيعة اليوم،
عىل بعض الشيعة خروجهم من املسجدين الرشيفني يف مكة
املكرمة واملدينة املنورة حني إقامة اجلامعة ،حيث ُقدِّ م له السؤال
التايل :يالحظ خروج بعض أبناء الطائفة من املسجدين الرشيفني
حني إقامة اجلامعة فيهام ،فام هو رأيكم؟
أجاب سامحته :هذا العمل غري مناسب ،بل ربام ال جيوز ،لبعض

 املصدر نفسه .ج 3ص 74مسألة .214
 املصدر نفسه .ص 76مسألة .217
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العناوين الثانوية كاإلساءة إىل سمعة املذهب.

وحني سئل عن إقامة صالة اجلامعة يف فنادق مكة املكرمة
واملدينة واملنورة ،من قبل بعض احلجاج والزائرين الشيعة ،أجاب
بأفضلية املشاركة يف مجاعة املسلمني يف املسجدين لغرض التآلف
بينهم.

فتاوى السيد الخامنئي
سئل السيد اخلامنئي املرشد األعىل للجمهورية اإلسالمية
اإليرانية ،هل جتوز الصالة خلف السنة مجاعة؟

فأجاب :الصالة مجاعة ألجل حفظ الوحدة اإلسالمية جائزة

وصحيحة.

وقدم له السؤال التايل :حمل عميل يقع يف إحدى املناطق
الكردية ،وأكثرية أئمة اجلمعة واجلامعة هناك من أهل السنة ،فام هو
حكم االقتداء هبم؟
فأجاب :ال إشكال يف املشاركة يف الصالة معهم يف مجعتهم
ومجاعتهم ألجل حفظ الوحدة اإلسالمية.

 السيد عيل احلسيني السيستاين .ملحق مناسك احلج ،الطبعة األوىل 1426هـ( ،قم
املقدسة :مكتب السيد السيستاين) ص.455
 املصدر نفسه .ص.455
 السيد عيل احلسيني اخلامنئي .أجوبة االستفتاءات ،الطبعة األوىل 1425هـ،
(العراق :منشورات كربالء املقدسة) مسألة .598
 املصدر نفسه .مسالة .599
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ويالحظ هنا أن السؤال عن منطقة يف إيران ذات احلكومة
يوجه قائدها الفقيه إىل املشاركة يف
واألغلبية الشيعية ،ومع ذلك ِّ
صالة اجلامعة لألقلية السنية.
وقدم له السؤال التايل:

ما حكم املشاركة يف صالة اجلمعة التي تقام يف البالد األوربية
وغريها من قبل طالب اجلامعات من أبناء الدول اإلسالمية ،والتي
يكون أغلب املشاركني فيها وإمام اجلمعة أيض ًا من أبناء السنة؟ ويف
هذه احلالة هل يلزم اإلتيان بصالة الظهر بعد إقامة صالة اجلمعة؟
فأجاب :ال بأس باملشاركة فيها حفاظ ًا عىل وحدة احتاد املسلمني

وال جيب اإلتيان بصالة الظهر بعد صالة اجلمعة.

كام قدم له السؤال التايل :تنطلق احلمالت الدينية من منطقة
القطيف واألحساء لزيارة العتبات املقدسة يف مكة واملدينة .وهذه
احلمالت تقيم صالة اجلامعة يف السكن ،فهل جيوز ذلك؟ وما هو
حكم الصالة فرادى يف السكن؟ هل جتب املشاركة يف صالة اجلامعة
يف احلرم الرشيف؟
فأجاب :ينبغي للمؤمنني يف مثل موسم احلج يف املدينة املنورة
ومكة املكرمة الذي هو حضور الوافدين ،من مجيع فرق املسلمني،
هيتموا بالوحدة اإلسالمية باالشرتاك مع سائر
من مجيع البالد ،أن ّ
يتعودوا
املسلمني يف احلضور يف املساجد والصالة معهم مجاعة ،وال ّ

 املصدر نفسه .مسألة .620
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عىل الصالة يف السكن والفنادق ،حتى ولو كانت فرادى ،هذا إذا مل
تكن إقامة اجلامعة يف السكن والفنادق عىل خالف مصلحة اإلسالم
واملسلمني ،وإال فال جتوز.

وق ُّدم له السؤال التايل :بعض املؤمنني خيرج قبيل اآلذان من
املطهر ،أو يذهب احلرم بعد انتهاء صالة احلرم مبارشة ،فام
احلرم ّ
رأيكم يف ذلك؟

فأجاب :ال جيوز اخلروج من صفوف اجلامعة ومن احلرم الرشيف
النبويأواملكيحنيانعقادصالةاجلامعةوالقبيلانعقادهابزمانقليل،
بل جيب آنذاك االشرتاك معهم يف صالهتم ،وأما الذهاب إىل احلرم
والدخول يف املسجد بعد انتهاء صالة اجلامعة يف احلرم فال مانع منه،
ما مل يكن مظهر ًا لعدم االعتناء بصالهتم ،كام لو كان الدخول يف احلرم
بصورة االجتامع.

فتوى الشيخ حسين آل عصفور
أكد الفقيه الشيخ حسني آل عصفور (تويف 1216هـ) يف رسالته
(سداد العباد) عىل استحباب حضور صالة اجلامعة مع املخالفني
يف املذهب ،وإن كان قد صىل فرضه فيستحب له أن يشارك معهم
أيض ًا .وجواز املشاركة معهم ال يقترص عىل حال االضطرار بل حتى
مع االختيار.
قال يف املسألة احلادية عرشة من لواحق وفروع صالة اجلامعة:

 موقع Rwww.raoofonline.com
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مر حتقيق ما يستحب من حضور مجاعة أهل اخلالف استحباب ًا
(قد ّ
مؤكد ًا ،حتى أن املصيل معهم يف الصف األول كاملصيل خلف
رسول اهلل Aيف الصف األول ،ويستوي ذلك من صىل الفرض
ّ
يصل ،ومن صىل عىل االنفراد ثم حرضهم خرج
لنفسه ومن مل
بحسناهتم.
وال يشرتط يف جواز الدخول معهم عدم املندوحة ،فيجوز مع
االختيار.
وعدم املندوحة أي عدم الفسحة بمعنى أن جواز الصالة يف
مجاعة أهل السنة ،ليس مرشوط ًا بحال االضطرار ،وعدم فسحة
اخلالص ،بل هو جائز اختيار ًا.

 الشيخ حسني آل عصفور .سداد العباد ،ج1421 ،1هـ (قم املقدسة :جممع البحوث
العلمية ) ص .150

الرأي الشرعي والواقع االجتماعي

كام سبق احلديث ،فإن لكل طائفة من املسلمني من السنة
والشيعة مساجدهم وصالة مجاعتهم ،طبق ًا لرشوط صحة إمامة
اجلامعة عند كل من الطرفني.

ومن الطبيعي أن يقصد أتباع كل مذهب مساجدهم ،ويؤدون
صالهتم وفق أحكام مذهبهم.
لكن الكالم هو عن موارد التالقي واالجتامع ،ومن أبرزها
املوارد التالية:
يف احلرمني الرشيفني ،حني يأيت الشيعة ألداء احلج والعمرة.

يف الدوائر واملؤسسات التي يعمل فيها بعض الشيعة ،ويقيم
إخواهنم السنة صالة اجلامعة.
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يف املؤمترات وامللتقيات حيث يتنوع املشاركون فيها مذهبي ًا.
يف حاالت السفر واملرافقة وحني جيتمع أفراد من الطرفني.

يف مثل هذه املوارد ،فإن الرأي الرشعي ملدرسة أهل البيتB
واضح ،من خالل النصوص الواردة عن األئمة ،Bومن خالل ما
حتكيه سريهتم ،وبرصيح آراء وفتاوى فقهاء الشيعة ،فإن املطلوب
من أبناء الشيعة يف مثل هذه املوارد املشاركة يف صالة اجلامعة ،مع
إخواهنم السنة ،من أجل تكريس ُ
األلفة والوئام.
وإذا ما أخذنا الظروف احلارضة التي تعيشها األمة بعني
االعتبار ،فإن هذه املشاركة تبدو أكثر أمهية وإحلاح ًا.

ألن هناك من يريد إشعال نار الفتنة الطائفية ،وهناك من يامرس
التحريض عىل الكراهية بني الطرفني ،وهناك دعايات مغرضة،
وإعالم مض ِّلل ،يرسم عن الشيعة ومذهبهم صورة سوداء قامتة يف
أنظار بقية املسلمني.

فإذا ما انسحب الشيعة عن الصالة مع إخواهنم السنة يف
أمثال هذه املوارد ،فإهنم يتيحون الفرصة إلنجاح تلك املحاوالت
ويكرسون بذلك حالة
املشبوهة ،لإليقاع بينهم وبني بقية املسلمني،
ِّ
الفرقة والقطيعة.
بينام تكون مشاركتهم يف صالة اجلامعة كرس ًا للحواجز النفسية،
وإسقاط ًا للتهم الباطلة ،وإتاحة ملجال التعارف والتواصل.
إن احلج والعمرة من أفضل فرص التعارف والتواصل بني
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املسلمني ،حيث يفد املسلمون من خمتلف البلدان واألقطار ،وأداء
الصالة يف احلرمني الرشيفني هو امللتقى الطبيعي هلؤالء احلجيج
واملعتمرين ،فإذا ما انترش الشيعة يف أوساط بقية إخواهنم املسلمني
عند أداء الصالة ،متكنوا من التعريف بأنفسهم ،والتعرف إىل
إخواهنم من سائر املذاهب والطوائف ،أما إذا انعزلوا بصالهتم
فوتوا عىل أنفسهم تلك الفرصة العظيمة،
يف أماكن إقامتهم ،فقد ّ
وأضاعوا منفعة من أهم منافع احلج ،وزيارة األماكن املقدسة.

وكذلك احلال يف الدوائر واملؤسسات التي يعمل فيها بعض
املوظفني من الشيعة ،فإن حضورهم صالة اجلامعة مع إخواهنم
السنة حينام تقام ،يؤكد أهنم جزء من ذلك املجتمع ،وأن هناك انتام ًء
وجامع ًا مشرتك ًا بينهم ،بينام يشري انحيازهم عن صالة اجلامعة إىل
جهة االفرتاق واالختالف ،ويفسح املجال ملختلف التفسريات
السلبية جتاههم.

ومع وجود الرأي الرشعي الدافع إىل املشاركة ،ووضوح
الفائدة واملصلحة اخلاصة والعامة يف ذلك ،إال أن بعض الشيعة
يرتدد ويتلكأ يف األمر.

ومن املوضوعية واإلنصاف أن نشري إىل أهم وأبرز العوامل
واألسباب وراء هذه الظاهرة:
أو ًال :ما ألفه الناس من اختصاص كل طائفة بمساجدها
وصالة مجاعتها ،أوجد تصور ًا يف األذهان بعدم صحة املشاركة،
وهناك تقصري يف تبيني الرأي الرشعي للجمهور الشيعي من قبل
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العلامء واخلطباء .لذلك حني تبنت القيادة الدينية يف إيران وبعثتها
للحج هذا املوقف ،ونرشت الفتاوى والبيانات ،ومنعت محالت
احلج اإليرانية من إقامة صالة اجلامعة يف مقارها ،أصبح الشيعة
اإليرانيون أكثر استجابة لدعوة املشاركة يف صالة اجلامعة يف احلرمني
الرشيفني.
ثاني ًا :اشرتاط إحراز عدالة اإلمام يف الفقه الشيعي ،الذي
يرتتب عليه توقف الشيعي من الصالة خلف إمام ال يعرفه وال
يطمئن لعدالته .وقد بالغ بعض الشيعة يف االلتزام هبذا الرشط أكثر
من املطلوب رشع ًا يف الوسط الشيعي.
لذا يتوقفون عن املشاركة يف صالة اجلامعة مع إمام شيعي إذا مل
يعرفوه أو مل حيصل هلم االطمئنان بعدالته.
لكن هذا الرشط غري وارد يف الصالة مع مجاعة أهل السنة،
وهذا ما جيهله كثري من أبناء الشيعة ،أو ال يلتفتون إليه.
ثالث ًا :أجواء التعبئة الطائفية ضد الشيعة وما تسببه من رد فعل

يف الوسط الشيعي ،حيث حيصل أن يصيل الشيعة خلف إمام سني،
فيسمعون يف خطبته كالم ًا قاسي ًا جتاههم ،من اهتامهم يف دينهم،
ووصفهم بصفات باطلة .لذا يتجنبون املشاركة يف صالة اجلامعة
ليجنبوا أنفسهم حتمل أمل سامع ذلك البهتان.
ويفرتض يف من يؤم املسلمني وخيطبهم وخاصة يف الديار
املقدسة ،واألماكن املشرتكة ،أن يلتزم بخطاب الوحدة اإلسالمية،
وأن يدعو إىل ُ
األلفة والتضامن بني أبناء األمة ،وال يصح له العزف
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عىل وتر الفرقة واخلالف ،وإثارة الكراهية والبغضاء بني املسلمني.
رابع ًا :وجود توجس عند بعض الشيعة من أن ُينظر إىل صالهتم

مع أهل السنة عىل أهنا نوع من الضعف والتملق وممارسة التقية،
هم غري صحيح  ،وإذا كان يف أهل السنة من ينظر إىل األمر
وهو ُّتو ٌ
هبذه الصورة ،فهم فئة حمدودة متأثرة بالدعايات واإلشاعات ،وقد
يغريون نظرهتم حينام تكون مشاركة الشيعة مشهد ًا مألوف ًا.

وهناك توجس آخر لدى بعض الشيعة وهو اخلوف عىل أبنائهم
من التأثر بالتواجد يف األجواء الدينية ألهل السنة ،مما قد يضعف
والءهم وانتامءهم املذهبي.
هلؤالء املتوجسني نقول :إِ َّنا ال ندعو أبناء الشيعة لرتك مساجدهم
وصلوات مجاعتهم ،وقد ذكرنا أن من رشوط صحة اإلمامة كون
اإلمام اثني عرشي ًا ،وأرشنا إىل أن من الطبيعي واملرشوع أن تقيم كل
طائفة صالة مجاعتها وفق أحكام املذهب الذي تنتمي إليه.

لكن الكالم يف أماكن االجتامع وحيث تقام صالة اجلامعة ،ثم
تشيع الشيعة من أئمتهم
هل أن هؤالء املتوجسني أكثر حرص ًا عىل ّ
ومراجعهم؟
إن تعزيز االنتامء للمذهب يكون بالرتبية الصاحلة والتوعية
السليمة ،وليس بالعزلة واالنكفاء التي حيتمي هبا الضعفاء غري
الواثقني من أنفسهم وقناعاهتم.

أحكام الجماعة مع أهل السنة

 .1أمجع فقهاء الشيعة عىل استحباب صالة اجلامعة مع أهل
السنة حلفظ الوحدة وإجياد التآلف واالنسجام.

وعدّ ه السيد املرعيش ضمن إمجاعيات فقه الشيعة
قال( :وال ُيصىل خلف الغايل ،و ُيصىل خلف املخالف يف
املذهب ،لو اقتضت التقية ،أو املصالح العامة ،وما له نفع
لألمة ،وإلجياد الوحدة ،وحتصيل القوة عىل األعداء).
 .2ال يشرتط يف إمام اجلامعة من أهل السنة أ ّي ًا من رشوط صحة
اإلمامة يف الفقه الشيعي.
 السيد إسامعيل بن أمحد احلسيني املرعيش .إمجاعيات فقه الشيعة ،ج ،1الطبعة الثانية
1998م ،ص.486
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 .3إذا كان ترك الصالة مع أهل السنة موجب ًا لوهن اإلسالم ،أو
تشويه سمعة املذهب والطائفة كان حرام ًا.

 .4مجهور أهل السنة يقرؤون خلف اإلم��ام ،إما عىل نحو
الوجوب كام هو رأي الشافعية ،أو عىل نحو االستحباب يف
الرسية ،والكراهة يف اجلهرية ،إال إذا قصد مراعاة اخلالف
فيستحب حتى يف اجلهرية ،حسب رأي املالكية.
ويرى احلنابلة استحباب القراءة خلف اإلمام يف الصالة
الرسية ،ويف سكتات اإلمام يف الصالة اجلهرية ،وتكره حال
قراءة اإلمام يف الصالة اجلهرية .أما احلنفية فريون أن قراءة
املأموم خلف اإلمام مكروهة حتري ًام.

فإذا صىل الشيعي مع أهل السنة فإن بعض فقهاء
الشيعة كالسيد اخلوئي والسيد السيستاين والسيد الشريازي
وآخرين يرون أن عليه أن يقرأ لنفسه يف الركعتني األوليتني،
سورة الفاحتة وسورة من السور القصار ،وتكون قراءته
إخفات ًا ،ولو كانت الصالة مما جيب فيه اجلهر ،وإذا ركع
اإلمام ومل يتسع وقته لقراءة السورة اكتفى بالفاحتة ،وإذا
أهنى قراءته قبل اإلمام اشتغل بالتسبيح.
بينام يفتي فقهاء آخرون بعدم لزوم القراءة عليه ،وهو ما
يظهر من فتاوى اإلمام اخلميني ،والسيد اخلامنئي ،والشيخ

 املوسوعة الفقهية .ج 33ص .53-52
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الفاضل اللنكراين ،والشيخ نارص مكارم الشريازي ،والشيخ
يوسف الصانعي.

جاء يف فتوى الشيخ اللنكراين( :تكون الصالة خلفهم
عىل نحو نية اجلامعة وال جيب فيها أن يقرأ لنفسه وتكون
صحيحة ال حتتاج إىل القضاء أو اإلعادة).
ويقول الشيخ مكارم الشريازي( :الظاهر من جمموع
روايات املعصومني أنه يقصد االئتامم ويعمل عىل وفقه من
دون حاجة إىل اإلعادة أو إىل قراءة احلمد والسورة)(.)2

ويقول الشيخ الصانعي( :تكون املشاركة معهم يف
صالة اجلامعة كاملشاركة يف االئتامم يف صالة اجلامعة مع
الشيعة ،فتكون صالة اجلامعة معهم بنية االئتامم وتسقط
القراءة عن املصيل ،وترتتب عليه كل آثار االئتامم ،وكيف
ال تكون كذلك مع ما يف اجلامعة معهم من حفظ الوحدة
وعظمة صالة اجلامعة واملداراة بني املسلمني املأمور هبا يف
الرشع عىل النحو األكيد) (.)3

 .5يؤدي الشيعي صالته مع أهل السنة وفق أحكام الصالة يف
املذهب الشيعي فيسبل يديه وال يتكتف ،وإرسال اليدين
وعدم التكتف مستحب عند بعض السنة وهم املالكية .وال
يقول (آمني) بعد إهناء اإلمام للفاحتة .وال يسجد عىل ما ال
 ( )3()2استفتاء خطي لدى المؤلف.
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بأي من هذه األحكام إذا
يصح السجود عليه .لكن االلتزام ٍّ
كان يسبب مشكلة أو إثارة ضارة ،فال تكون واجب ًا ،فيجوز
ألي رضر
للشيعي أن يتكتف وأن يسجد عىل الفراش منع ًا ِّ
حمتمل ،وصالته صحيحة وال حيتاج إىل إعادة.

أما القنوت قبل اإلتيان بالركعة الثانية ،فهو مستحب
وال خيل تركه بالصالة ،ويمكن أداؤه دون رفع الكفني ،بل
يقترص عىل الدعاء ،إن وسعه الوقت قبل ركوع اإلمام.

 .6ال خيتلف حتديد أوقات الصالة بني الشيعة والسنة ،عدا
صالة املغرب ،حيث يؤجلها الشيعة إىل زوال احلمرة
املرشقية ،أي بعد حوايل عرش دقائق من غروب الشمس،
واملعمول به عند أهل السنة تأجيل إقامة صالة اجلامعة بمثل
هذا القدر ،فال تقام اجلامعة عندهم يف املساجد فور دخول
الوقت.
وعليه ،فليس هناك إشكال يف الصالة مع أهل السنة
فيام يرتبط بأوقاهتا ،عدا ما أرشنا إليه يف صالة املغرب ،فإنه
تصح الصالة معهم عندما يؤخرون إقامتها بمقدار عرش
دقائق.

أدى صالته ،وأقيمت صالة اجلامعة
 .7إذا كان الشيعي قد َّ
ألهل السنة ،يستحب أن يصيل معهم قضا ًء عام قد يكون يف
ذمته من صلوات سابقة.

نصيحة وتوجيه

انطالق ًا من توجيهات أئمة أهل البيت ،Bواستجابة لفتاوى
الفقهاء املراجع ،ومن أجل تكريس الوحدة اإلسالمية والوطنية،
ولتفويت الفرصة عىل مثريي الفتن الطائفية واخلالفات املذهبية،
أدعو إخواين الشيعة إىل املشاركة يف صالة اجلامعة مع إخواهنم
السنة ،يف أماكن التالقي واالجتامع ،كموسم احلج وأداء العمرة،
بأن حيرصوا عىل الصالة مجاعة يف احلرمني الرشيفني.

كام أويص املوظفني الشيعة باملشاركة يف صالة اجلامعة التي تقام
يف أماكن عملهم.
وأويص أبنائي طالب اجلامعات أيض ًا باملشاركة يف صالة
اجلامعة املنعقدة يف جامعاهتم.

صالة الجماعة بحث فقهي اجتماعي ...
132

وال ينبغي ألحد من الشيعة أن يصيل منفرد ًا يف مكان تقام فيه
صالة مجاعة ألهل السنة.

يربر البعض عدم املشاركة يف صالة اجلامعة ألهل السنة،
وقد ّ
باخلشية من أن ينظر إليهم البعض كمتملقني وجماملني وممارسني
للتقية.
يفس األمر كذلك،
لكن هذا جمرد ُّ
توهم ،وإذا كان هناك من رّ
فإهنم فئة حمدودة من املتشددين ،وال ينبغي أن نخالف الرأي
الرشعي ،ونخرس الثواب واملصلحة املرجوة بسببهم.

إن واقع التجربة يدل عىل ارتياح أهل السنة من صالة
الشيعة معهم ،وعىل التأثري اإلجيايب الذي ترتكه هذه املشاركة
يف العالقة بني الطرفني ،أما من ينظر إىل ذلك بسلبية من
أهل السنة ،فهو قد يكون متأثر ًا بالدعايات املغرضة ضد
الشيعة ،أو يكون متطرف ًا يزعجه التواصل واالندماج بني
السنة والشيعة .وعلينا أن ال نعطي هؤالء الفرصة بانسحابنا
لتحقيق توجهاهتم الطائفية البغيضة .بل نلتزم بتوجيهات أئمتنا
الطاهرين ،Bونحرص عىل التواجد واملشاركة فيام خيدم مصلحة
الدين والوطن.
وآخر دعوانا أن احلمدهلل رب العاملني.
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 .7أنوار البدرين .الشيخ عيل البالدي ،الطبعة األوىل 1424هـ
(بريوت :مؤسسة اهلداية ،حتقيق عبدالكريم البالدي).
 .8بحار األنوار .حممد باقر املجليس ،الطبعة الثالثة 1403هـ
(بريوت :دار إحياء الرتاث العريب).
 .9التاج املذهب ألحكام املذهب .العالمة أمحد قاسم العنيس
الصنعاين( ،صنعاء :مكتبة اليمن الكربى).
 .10هتذيب األحكام .حممد بن احلسن الطويس ،الطبعة الثانية
1378هـ (النجف األرشف :دار الكتب اإلسالمية).

 .11جامع أحاديث الشيعة .احلاج آقا حسني الطباطبائي
الربوجردي ،الطبعة األوىل 1413هـ (قم :املؤلف).
 .12الدروس الرشعية .حممد بن مكي العاميل ،ضمن سلسلة
الينابيع الفقهية ،عيل أصغر مرواريد ،الطبعة األوىل
1413هـ (بريوت :دار الرتاث).
 .13دور الشيعة يف بناء احلضارة اإلسالمية .الشيخ جعفر
السبحاين ،الطبعة الثانية 1416هـ (إيران :معاونية شؤون
التعليم والبحوث اإلسالمية).
 .14سداد العباد .الشيخ حسني آل عصفور1421 .هـ (قم:
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جممع البحوث العلمية).

داود .أبو داود سليامن بن األشعث السجستاين،
 .15سنن أيب ُ
الطبعة األوىل 1409هـ(بريوت :دار اجلنان ،مؤسسة
الكتب الثقافية).
 .16سنن الرتمذي .حممد بن عيسى الرتمذي ،الطبعة األوىل
2000م (بريوت :دار الكتب العلمية).
 .17السنن الكربى .أمحد بن احلسني بن عيل البيهقي ،الطبعة
األوىل 1344هـ (بريوت :دار صادر).
 .18صحيح مسلم .مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري،
الطبعة األوىل 1419هـ (الرياض :دار املغني).
 .19رصاط النجاة .السيد أبو القاسم اخلوئي ،الطبعة الثانية
1416هـ (الكويت :مكتبة الفقيه).

 .20العروة الوثقى .السيد كاظم اليزدي ،مع تعليقة السيد
السيستاين ،الطبعة األوىل 1415هـ (قم املقدسة :مكتب آية
اهلل العظمى السيد السيستاين).

 .21العروة الوثقى .السيد حممد كاظم الطباطبائي اليزدي،
الطبعة األوىل 1410ه��ـ (ب�يروت :مؤسسة األعلمي
للمطبوعات).
 .22الفقه اإلسالمي عىل املذاهب األربعة .الشيخ عبد الرمحن
اجلزيري( ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب).
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 .23الفقه اإلسالمي وأدلته .الدكتور وهبة الزحييل ،الطبعة
الثالثة 1409هـ (دمشق :دار الفكر).
 .24فقه السنة .السيد سابق ،الطبعة األوىل 1971م (بريوت:
دار الكتاب العريب).

 .25فلسفة الصالة .عيل الكوراين ،الطبعة األوىل 1972م
(بريوت :دار الزهراء).
 .26فيض القدير رشح اجلامع الصغري .املناوي.

 .27الكايف .حممد بن يعقوب الكليني .الطبعة الثالثة 1405هـ
(بريوت :دار األضواء).
 .28اللمعة الدمشقية .حممد بن مجال الدين مكي العاميل،
(بريوت :مؤسسة األعلمي للمطبوعات).
 .29جملة نصوص معارصة ( .بريوت :مركز البحوث املعارصة).

 .30جممع البيان .الفضل بن احلسن الطربيس ،الطبعة األوىل
1415هـ (بريوت :مؤسسة األعلمي للمطبوعات).
 .31املغني .عبداهلل بن أمحد بن قدامة احلنبيل ،الطبعة الثانية
1412هـ (القاهرة :هجر للطباعة والنرش).
 .32ملحق مناسك احلج .السيد عيل احلسيني السيستاين ،الطبعة
األوىل 1426هـ (قم :مكتب السيد السيستاين).
 .33منهاج الصاحلني .السيد عيل السيستاين ،الطبعة األوىل
1423هـ (قم :مدين).
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 .34مهذب األحكام .السيد عبد األعىل السبزواري ،الطبعة
الرابعة 1413هـ (قم املقدسة :مؤسسة املنار).
 .35املوسوعة الفقهية .الطبعة الثانية 1409هـ ( الكويت:
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية).
 .36موقع . Rraoofonline.com

 .37ميزان احلكمة ،حممد الري شهري .الطبعة األوىل 1403هـ
(قم :مكتب اإلعالم اإلسالمي).
 .38وسائل الشيعة ،حممد بن احلسن احلر العاميل .الطبعة
األوىل 1413هـ (بريوت :مؤسسة آل البيت Bإلحياء
الرتاث).
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