قيام املسبوق بعد التسليم األول أو الثاني
It is common for a masbūq to stand up to complete the Ṣalāh after the Imam’s first
salām. Is this correct?
A masbūq (the one who missed one or more Rakʿah) should stand up to complete his Ṣalāh after
the Imam’s second salām and not the first salām. This has been explicitly mentioned by scholars
from all four schools of thought. In recent times, this has been affirmed by Mufti Maḥmūd Ḥasan
Gangohī (d. 1417/1996) and Mufti Rashīd Aḥmad Ludyānwī (d. 1422/2002).
If a masbūq stands up after the first salām of the Imam, his Ṣalāh will be valid according to the
Ḥanafī, Mālikī and Shāfiʿī schools of thought. However, according to some Ḥanbalī scholars, his
Ṣalāh will not be valid and will be regarded as Nafl (supererogatory). This is because according to
these scholars, the second salām is necessary similar to the first salām.
Irrespective of the difference of the opinion regarding the status of the second salām, it is
important for a masbūq not to stand until after the second salām for two reasons. Firstly, the
Prophet  ﷺhas emphasised the importance of not preceding the Imam. Whilst the second
salām is not necessary according to the Ḥanafī school of thought, it is still part of the Ṣalāh.
Although the masbūq will not say either salām, he should wait until the Imam has completed his
Ṣalāh. Secondly, one must be assured that the Imam does not intend to do Sajdah al-Sahw; and
this can be performed after the second salām. It is for this reason, our Ḥanafī scholars in
particular have mentioned that even after the second salām, a masbūq should not stand until he
is assured that the Imam has completed his Ṣalāḥ and does not intend to do Sajdah al-Sahw.
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.)٤۲٦(  رواه مسمل،  احلدیث، ابالنرصاف
 بل ینتظر فراغ االمام بعدهام الحامتل،  ومن أحاكمه أنه ال یقوم اىل القضاء قبل التسلميتنی:)٤۱۱ :۱( قال العالمة ابن جنمی يف البحر الرائق
. فیصرب حیت یفهم أنه ال سهو علیه اذ لو اكن لسجد، سهو عیل االمام

ويف حاش یة الطحطاوي عیل مرايق الفالح (صـ ( :)٤٦٤وینبغي أن ميكث املس بوق بقدر ما یعمل أنه ال سهو علیه) وذكل بتسلمی االمام الثانیة
عیل الحص أو بعدهام بيشء قلیل بناء عیل ما حصحه يف الهدایة فلیتأمل.
وقال العالمة ابن عابدین يف رد احملتار (( :)٥۷۳ :۱وینبغي أن یصرب حیت یفهم أنه ال سهو عیل االمام) :أي ال یقوم بعد التسلمية أو التسلميتنی
 ،بل ینتظر فراغ االمام بعدهام كام يف الفیض والفتح والبحر  ،قال الزندويس يت يف النظم :ميكث حیت یقوم االمام اىل تطوعه أو يستند اىل
احملراب ان اكن ال تطوع بعدها  ،اهـ قال يف احللبة :وليس هذا بالزم  ،بل املقصود ما یفهم أن ال سهو عیل االمام أو یوجد هل ما یقطع حرمة
الصالة  ،اهـ  ،انهتی  ،وراجع حلبة اجمليل (.)٤٦٤ :۲
ويف الهندیة ( :)۱۲۱ :۱وینبغي للمس بوق ان ميكث ساعة بعد سالم االمام جلواز ان یكون عیل االمام سهو  ،هكذا يف حمیط الرسخيس ،
وفیه ( )۷۱ :۱عن البحر الرائق :ال یقوم اىل القضاء بعد التسلميتنی بل ینتظر فراغ االمام  ،انهتی .
وقال صدر الرشیعة ابن مازة البخاري يف احملیط الربهاين ( :)۲۱۲ :۲واذا سمل االمام فاملؤمت املس بوق یتأىن  ،وال یتعجل يف القیام  ،وینظر هل
يش تغل االمام بقضاء ما نس یه من صالته  ،فاذا تیقن فراغ االمام من صالته حینئذ یقوم اىل قضائه  ،وال يسمل مع االمام لنه يف وسط صالته
 ،وفیه حاكیة أن أاب یوسف اكن عیل مائدة هارون الرش ید  ،فسأل زفر وقال :ما تقول اي أاب هذیل میت یقوم املس بوق اىل قضائه؟ فقال زفر
رمحه هللا :بعد سالم االمام  ،فقال أبو یوسف رمحه هللا :أخطأت  ،فقال زفر :بعدما سمل االمام تسلمية واحدة  ،فقال أبو یوسف :أخطأت ،
فقال زفر :قبل سالم االمام  ،فقال أبو یوسف :أخطأت  ،مث قال أبو یوسف رمحه هللا :امنا یقوم بعد تیقنه أن االمام فرغ من صالته  ،فقال زفر:
أحسنت أید هللا القايض  ،انهتی  ،وحنوه يف حاش یة الشليب عیل تبينی احلقائق ( )۱۲٤ :۱وحلبة اجمليل (.)٤٦٤ :۲
وقال فقیه العرص املفيت رش ید امحد الدلهیانوي يف احسن الفتاوی ( :)۷۳۳ :۷وبسمما قام اےكاونںو امال ا هیرےناےكا دعایام ینأاخ ریا ےامےا

ہكام اےكامہ دجسهخأوساہ وہ انامولع اوہائا ےا وقد وافقه املفيت رضاء احلق يف فتاوی دار العلوم زكراي ( ، )۷۱۱ :۱وكذكل افیت املفيت محمود
احلسن اجلنجويه ان املس بوق یقوم بعد التسلميتنی  ،كذا يف فتاوی محمودیه (.)٤۲۲ :۱۱
وقال االمام النووي يف اجملموع ( :)٤۱۷ :۷اتفق أحصابنا عیل أنه يس تحب للمس بوق أن ال یقوم لیأيت مبا بقي علیه اال بعد فراغ االمام من
التسلميتنی  ،وممن رصح به البغوي واملتويل وأٓخرون  ،ونص علیه الشافعي رمحه هللا يف خمترص البویطي فقال :ومن س بقه االمام بيشء من
الصالة فال یقوم لقضاء ما علیه اال بعد فراغ االمام من التسلميتنی  ،قال أحصابنا :فان قام بعد فراغه من قوهل السالم علیمك يف الوىل جاز لنه
خرج من الصالة  ،انهتی .
وقال الش یخ زكراي النصاري يف أس ىن املطالب ( :)۲۷۲ :۱ويس تحب للمس بوق انتظار التسلمية الثانیة  ،فاهنا من الصالة ،مبعىن أهنا من
لواحقها ال من نفسها  ،ولهذا ال ترض مقارنهتا احلدث  ،ذكره الرافعي يف امملعة  ،فال ینايف ما وقع هل ولغريه يف مواضع أهنا ليست مهنا  ،ومبا تقرر
عمل أنه جيوز أن یقوم عقب الوىل  ،فان قام بال نیة مفارقة عامدا عاملا ابلتحرمي قبل متام الوىل بطلت صالته  ،انهتی  ،وراجع مغين احملتاج
(.)۷۷٥ :۱
وقال احلافظ ابن عبد الرب يف الاس تذاكر ( :)٤۱۷ :۱ومل خيتلف قول ماكل أن املس بوق ال یقوم اىل القضاء حیت یفرغ االمام من التسلميتنی اذا
اكن ممن يسمل التسلميتنی.
وقال االمام الرحیباين احلنبيل يف مطالب أويل الهنیي (( :)٦۲۲ :۱وان قام مس بوق) لقضاء ما فاته (قبل تسلمية اثنیة ومل یرجع) لیقوم بعد
سالهما (ویلزمه الرجوع انقلبت) صالته (نفال) لرتكه العود الواجب ملتابعة امامه بال عذر  ،فیخرج من االئامتم ویبطل فرضه (ویتجه) أن صالة
املس بوق تنقلب نفال مبجرد قیامه قبل تسلمية امامه الثانیة ان مل یرجع (ولو) اكن املس بوق (جاهال) أن قیامه مرض يف فرضه (و) یتجه أیضا
(أنه) أي املس بوق هل أن (یقوم ابايس) من تسلمية (اثنیة) ممن ال یرى وجوهبا (من حنو شافعي) كامليك لنه خرج من صالته ابلتسلمية الوىل ،
انهتی .

وقال الش یخ ابن ضواين يف منار السبیل ( :)۱۱۷ :۱وان قام املس بوق قبل تسلمية امامه الثانیة ومل یرجع انقلبت نفال  ،لرتكه العود الواجب
ملتابعة امامه بال عذر  ،فیخرح عن االئامتم ویبطل فرضه  ،انهتی .
وقال العالمة املرداوی يف االنصاف ( :)۲۲۲ :۲ال یقوم املس بوق قبل سالم امامه من الثانیة  ،فلو خالف وقام قبل سالمه لزمه العود فیقوم
بعد سالمه مهنا  ،ان قلنا بوجوهبا وأنه ال جيوز مفارقته بال عذر  ،فان مل یعد خرج من االئامتم وبطل فرضه وصار نفال  ،زاد بعضهم صار نفال
بال امام  ،وهذا أحد الوجوه  ،قدمه ابن متمی وابن مفلح يف حواش یه  ،والوجه الثاين :یبطل ائامتمه وال یبطل فرضه  ،ان قیل مبنع املفارقة لغري
عذر  ،وأطلقهام يف الفائق  ،والوجه الثالث :تبطل صالته رأسا فال یصح هل نفل وال فرض  ،وهو احامتل يف خمترص ابن متمی وأطلقهن يف الفروع
والرعایة  ،مث قال بعد حاكیة القوال الثالثة وقلت :ان تركه معدا بطلت صالته  ،واال بطل ائامتمه فقط  ،انهتی .
وقال االمام ابن قدامة يف املغين ( :)۷۷٦ :۱والواجب تسلمية واحدة والثانیة س نة  ،قال ابن املنذر :أمجع لك من أحفظ عنه من أهل العمل أن
صالة من اقترص عیل تسلمية واحدة جائزة  ،وقال القايض :يف روایة أخرى أن الثانیة واجبة  ،وقال :يه أحص حلدیث جابر بن مسرة  ،ولن
النيب صیل هللا علیه وسمل اكن یفعلها ویداوم علهیا  ،ولهنا عبادة لها حتلالن فاكان واجبنی كتحليل احلج  ،ولهنا احدى التسلميتنی فاكنت واجبة
اكلوىل  ،والصحیح ما ذكرانه  ،وليس نص أمحد برصحي بوجوب التسلميتنی  ،امنا قال :التسلميتان أحص عن رسول هللا صیل هللا علیه وسمل ،
وحدیث ابن مسعود وغريه أذهب الیه  ،وجيوز أن یذهب الیه يف املرشوعیة والاس تحباب دون االجياب  ،انهتی  ،وراجع االوسط البن املنذر
(.)٤٤٦ :٥
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