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َِمامَ  وََجدَ  َولَو  
َرمَ  َراِكًعا اْل  ح 

َ
َ  ُثم   ُمن تَِصبًا أ ُكوِع، َكّب  ِبرَيةِ  َبع ُض  َوَقعَ  فَإِن   لِلرُّ  تَك 

َرامِ  ِح  ِ  ِف  اْل  ، لَم   ال ِقيَامِ  َغري  ُكوِع  َحد   إَِلى  وََصَل  فَإِن   1َتن َعِقد  ِزئِ  الرُّ ن   ال ُمج 
َ
َمأ  َرف عِ  َقب َل  َواط 

َِمامِ 
ُكوِع  َحد   َعن   اْل  ِزئِ  الرُّ َعُة. َلُ  َحَصلَت   ال ُمج  ك    2الر 

آورد سپس  و اگر امام را در حالت رکوع یافت در حالت راست ایستادن، تکبیره االحرام می
واقع شد ]نمازش[ آورد پس اگر قسمتی از تکبیره االحرام در غیر قیام  برای رکوع تکبیر می

 دو به دست کف دو رسیدن و شدن مخ]یعنی: اگر به حدِ رکوعِ کفایت کننده  شود. بسته نمی
در آن رکوع[ آرام گرفت آن کفایت کننده، ] رسید و قبل از باال آمدن امام از حدِ رکوعِزانو[ 

 شود. رکعت برای او حاصل می

َِمامُ  َرَفعَ  َهل   َشك   فَإِن   [1]
َد   َعِن  اْل  ِزئِ  اْل  َد   إَِل  وُُصوِلِ  َقب َل  ال ُمج  ِزئِ  اْل  و   ال ُمج 

َ
 أ

و  [ 2] َبع َدهُ 
َ
ُكوعُ  ََكنَ  أ َ  الرُّ َِمامِ  ََم ُسوب   َغري  ِدث   لِْل  [ 3] َخِفي ة   ََنَاَسة   بِهِ  َمن   3َوَكَذا َكُمح 

و  
َ
؛ ُرُكوِع  4أ . لَم   َخاِمَسة  رِك   يُد 

                                                           
. البخاري «َفَكبِّْ  الصَّاَلةِ  ِإَل  ُقْمتَ  ِإَذا»لقول النيب صلى اهلل عليه وسلم للمسيء صالته: . 1
757. 

. َفَكبِّْ  اْلِقْبَلةَ  اْسَتْقِبلِ  ُثَّ  اْلُوُضوَء، َفَأْسِبغِ  الصَّاَلةِ  ِإَل  ُقْمتَ  ِإَذا: َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   اهللُ  َصلَّى النَّيبي  قَالَ 
 .1556 بخاريال

 فَ َقدْ  الصَّاَلةِ  ِمنَ  رَْكَعة   أَْدَركَ  َمنْ : »قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصلَّى اهللَِّ  َرُسولَ  َأنَّ  ُهَريْ َرَة، َأِب  َعنْ . 2
َمامُ  يُِقيمَ  َأنْ  قَ ْبلَ  أَْدرََكَها . ضعفه 6161، سنن الدارقطين 6555. صحيح ابن خزمية «ُصْلَبهُ  اْْلِ

 النووي يف اخلالصة.
 إِلَْيَها فَ ْلُيِضفْ  َوَغْْيَِها اْْلُُمَعةِ  َصاَلةِ  ِمنْ  رَْكَعة   أَْدَركَ  َمنْ :  »َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصلَّى اهللَِّ  َرُسولُ  قَالَ 

 .6161سنن الدار قطين  .«َصاَلتُهُ  ََتَّتْ  َوَقدْ  ُأْخَرى
 يف بعض النسخ بدون: َكَذا.. 3
 يف بعض النسخ: َورُُكوِع.. 4
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اگر شک کرد که قبل یا بعد از رسیدنش به حدِ رکوعِ کفایت کننده، آیا امام از حدِ  [1]
وضویی  یا رکوع برای امام محسوب نبود مانند: بی [2]رکوعِ کفایت کننده باال آمد ]یا نه؟[؛ 

یا ]به اشتباه، امام به[ رکوع پنجم  [3]]امام[ و همچنین کسی که به او نجاست مخفی است 
 ر سه مسأله، رکعت را[ درک نکرده است.]رفته؛ در ه
د رَكَ  َوَمَتى 

َ
ِتَداَل َفَما أ َدهُ  اِِلع  ًا، َمَعهُ  ان تََقَل  َبع  دُ  َويَُسب حُ  ُمَكّب  ِ  ِف  َمَعهُ  َوَيتََشه   َغري 

  َمو ِضِعِه.
و هرگاه اعتدال یا بعد از آن ]یعنی: پایین رفت به سجود[ را درک کرد بهمراه اعتدال، 

گوید و بهمراه امام در غیر جای تشهد،  شود و ]در سجود[ تسبیح می تکبیرگویان منتقل می
  خواند. تشهد می

د َرَكهُ  َولَو  
َ
و   َساِجًدا، أ

َ
ًدا، أ و   ُمتََشه 

َ
. بَِل  َجلََس  َسَجَد أ ِبري  َِمامُ  َسل مَ  َولَو   تَك 

 َوُهوَ  اْل 
بُوقِ  ُجلُوِس  َمو ِضعُ  ا، قَامَ  ال َمس  ً ِبرَي. فََل  َمو ِضَعهُ  يَُكن   لَم   فَإِن   ُمَكّب    تَك 

و اگر امام را در حالت سجود یا در حالت تشهد درک کرد؛ ]در مسألۀ اول:[ بدون تکبیر، 
نشیند. و اگر امام سالم داد و آن، مکانِ  کند و ]در مسألۀ دوم: بدون تکبیر[ می سجود می

خیزد، و اگر مکانِ  مسبوق است[ تکبیرگویان برمینشستنِ مسبوق است ]یعنی: رکعت دوم 
]یعنی رکعت اول یا سوم مسبوق باشد[ پس ]برای برخاستن،[ تکبیر  نشستنِ مسبوق نباشد

 .گوید نمی

د رَكَ  َوإِن  
َ
َِمامَ  أ

ن   َقب َل  اْل 
َ
د رَكَ  يَُسل مَ  أ

َ
ََماَعِة، فَِضيلَةَ  أ د َرَكهُ  َوَما اْل 

َ
ُل  َفُهوَ  أ و 

َ
 ،َصَلتِهِ  أ

ِت  َوَما
 
َِمامِ  َسَلمِ  َبع دَ  بِهِ  يَأ

 5.ال ُقنُوَت  ِفيهِ  َفيُِعيدُ  َصَلتِِه، آِخرُ  َفُهوَ  اْل 
و اگر امام را قبل از سالم دادن، درک کرد فضیلت نماز جماعتی بدست آورده است. و 

آن آخر  دهد بعد از سالم امام انجام میآنچه ]همراه امام[ درک کرد اول نمازش است و آنچه 
 کند. نمازش است پس در آن، قنوت را تکرار می

َِمامِ  ُمتَاَبَعةُ  ُب َوَتِ 
َعاِل. ِف  اْل  ف 

َ َُكن   اْل  ِلهِ  اب ِتَداءُ  َوْل  ًرا فِع  خ 
َ
 اب ِتَدائِهِ  َعِن  ُمتَأ

ًما ى  َوُمتََقد  ق َوالِ  ِف  َوُيتَابُِعهُ  فََراِغِه. ََعَ
َ ي ًضا اْل 

َ
ِميَ  إِِل   أ

 
  6.ِفيهِ  َفيَُقاِرنُهُ  اتل أ

                                                           
 .115. البخاري «َفَأَتيوا فَاَتُكمْ  َوَما َفَصليوا أَْدرَْكُتمْ  َفَما» :َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصلَّى اهللَِّ  َرُسولُ  قَالَ . 5
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شود. و باید ابتدای فعل امام، متأخر از ابتدای فعل  و در افعال، پیروی از امام واجب می
کند مگر آمین  مأموم و متقدم بر فراغ امام ]از آن رکن[ باشد. و در اقوال نیز پیروی از امام می

 کند.  گفتن، پس امام را در آمین گفتن، همراهی می

ِبرَيةِ  ِف  قَاَرنَهُ  َولَو   َراِم، تَك  ِح  و   اْل 
َ
؛ لَم    7،قَاَرنَهُ  َهل   َشك   أ و   8َتن َعِقد 

َ
ِهِ  ِف  أ  9ُكِرهَ  َغري 

ََماَعِة. فَِضيلَةُ  َوفَاَتت هُ    10اْل 
 االحرام،[ تکبیره و اگر در تکبیره االحرام، امام را همراهی کرد، یا شک کرد که آیا ]در

امام است ]یا نه؟؛ نمازش[ بسته نشده است. یا در غیر تکبیره االحرام ]کرده  همراهی را امام
 [ مکروه است و فضیلت جماعتی از او فوت شده است.را همراهی کرد

، إَِلى  َسبََقهُ  َوإِن   ن 
ن   ُرك 

َ
 َسبََقهُ  َوإِن   ُمتَاَبَعِتِه. إَِلى  ال َعو دُ  َونُِدَب  ُكِرهَ  َقب لَُه، َرَكعَ  بِأ

، ن 
ن  بِ  بُِرك 

َ
ى  َمَكَث  ُثم   َوَرَفعَ  َرَكعَ  أ َِماُم، َرَفعَ  َحت 

، َولَم َحُرمَ  اْل  و   11َتب ُطل 
َ
ِ  أ نَي   بُِرك 

ًدا، َبَطلَت   و   َعم 
َ
ًوا أ ِذهِ  ُيع تَدُّ  َوَِل  فََل، َسه  َعِة. بِهى ك    الر 

                                                                                                                                                                                     
َمامَ  تُ َباِدُروا َل : " يَ ُقولُ  يُ َعلُِّمَنا َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصلَّى اهللِ  َرُسولُ  َكانَ : قَالَ  ُهَريْ َرَة، َأِب  َعنْ . 6  اْْلِ

ُوا َكبََّ  ِإَذا َدُه، ِلَمنْ  اهللُ  َسَِعَ : قَالَ  َوِإَذا فَارَْكُعوا، رََكعَ  َوِإَذا آِمَي،: فَ ُقوُلوا الضَّالِّيَ  َوَل : قَالَ  َوِإَذا َفَكبِّ  َحَِ
 .565. مسلم " اْْلَْمدُ  َلكَ  َرب ََّنا اللُهمَّ : فَ ُقوُلوا

ُتمْ  ِإَذا: َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  للاُ  َصلَّى للاِ  َرُسولُ  قَالَ   َكب َّرَ  فَِإَذا َأَحدُُكْم، ْليَ ُؤمَُّكمْ  ُثَّ  ُصُفوَفُكمْ  َفأَِقيُموا َصلَّي ْ
ُوا، ْبُكمُ  آِمَي،: فَ ُقوُلوا ،[7: الفاحتة] ﴾الضَّالِّيَ  َوَل  َعَلْيِهمْ  اْلَمْغُضوبِ  َغْْيِ ﴿ قَالَ  َوِإذْ  َفَكبِّ  فَِإَذا للاُ  ُيُِ

ُوا َورََكعَ  َكب َّرَ  َمامَ  فَِإنَّ  َوارَْكُعوا، َفَكبِّ َلُكْم، يَ رَْكعُ  اْْلِ َلُكمْ  َويَ ْرَفعُ  قَ ب ْ  َعَلْيهِ  للاُ  َصلَّى للاِ  َرُسولُ  فَ َقالَ  ،" قَ ب ْ
 .404". مسلم  بِِتْلكَ  فَِتْلكَ : " َوَسلَّمَ 
 يف بعض النسخ: قَارَنَُه ِفيِه أَْم َل.. 7
 النجم: ألنه اقتدى مبن مل تنعقد صالته بعد.. 8
 .ِفيَها خُمَاَلَفةَ  َل  ُمْنَتِظَمة   اْلُقْدَوةَ  أِلَنَّ : املغين النجم: ومل يضر؛ ألنه مل يكن بذلك خمالفا.. 9

 يف تلك املخالفة.. 10
 يَ ْومٍ  َذاتَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصلَّى اهللِ  َرُسولُ  بَِنا َصلَّى: قَالَ  أََنٍس، َعنْ دل على عدم البطالن: . 11

 َوَل  ِِبلريُكوعِ  َتْسِبُقوِن  َفاَل  ِإَماُمُكْم، ِإّنِ  النَّاُس، أَي يَها: »فَ َقالَ  ِبَوْجِهِه، َعَلْيَنا أَق َْبلَ  الصَّاَلةَ  َقَضى فَ َلمَّا
 ُُمَمَّدٍ  نَ ْفسُ  َوالَِّذي: »قَالَ  ُثَّ  «َخْلِفي َوِمنْ  أََماِمي أَرَاُكمْ  فَِإّنِ  ِِبِلْنِصرَاِف، َوَل  ِِبْلِقَيامِ  َوَل  ِِبلسيُجوِد،
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و اگر بسوی یک رکن از امام سبقت گرفت به اینکه قبل از امام، رکوع کرد، مکروه است 
شود. و اگر به یک رکن از امام جلو زد به اینکه  و برگشتن برای پیروی کردن از امام سنت می

رکوع کرد و ]برای اعتدال[ باال آمد سپس ]در اعتدال[ ماند تا اینکه امام ]برای اعتدال[ باال 
رام است و ]نمازش[ باطل نشده است. یا به دو رکن به عمد ]از امام پیشی گرفت؛ آمد ح

نمازش[ باطل است، یا ]به دو رکن[ به اشتباه ]از امام جلو زد پس نه ]نمازش باطل نیست،[ و 
 شود.  ]اما[ این رکعت به حساب آورده  نمی

ن   ََتَل َف  َوإِن  
ر   بَِل  بُِرك 

و   12ُكِرَه؛ ُعذ 
َ
ِ  أ نَي  . بُِرك  تََدَل  َرَكعَ  فَإِن   13َبَطلَت   َواع 

ُمومُ 
 
، لَم   قَائِم   َبع دُ  َوال َمأ ُجدَ  َهَوىى  فَإِن   َتب ُطل   َيب لُغِ  لَم   َوإِن   َبَطلَت   قَائِم   َبع دُ  َوُهوَ  ِليَس 

ُجوَد، ن هُ  السُّ
َ
َل  ِْل . َكم  ِ نَي  ك    الرُّ

افتاد مکروه است؛ یا به دو رکن ]از امام عقب  و اگر بدون عذر به یک رکن ]از امام[ عقب
افتاد، نمازش[ باطل است. پس اگر رکوع کرد و اعتدال گرفت و مأموم هنوز ایستاده است 
باطل نشده است. پس اگر ]امام[ برای سجود پایین رفت و او هنوز ایستاده است ]نمازش[ 

 دو رکن را تکمیل کرده است. باطل است و اگر چه ]امام[ به سجود نرسیده است، زیرا امام

ر   ََتَل َف  َوإِن  
ءِ  - بُِعذ  ز   قَِراَءتِهِ  َكبُط  وََسة   َِل  ِلَعج  ى  - 14لِوَس  َِماُم، َرَكعَ  َحت 

 إِت َمامُ  لَِزَمهُ  اْل 
هُ  لَم   َما َخل َفهُ  َويََسَعى  ال َفاِِتَِة، ِبق  َثَ  يَس  ك 

َ
. 15ثََلثَةِ  ِمن   بِأ ر ََكن 

َ
 ُهوَ  ِفيَما َواَفَقهُ  َزاَد، فَإِن   16أ

  17َسَلِمِه. َبع دَ  فَاتَهُ  َما َيتََدارَكُ  ُثم   ِفيِه،

                                                                                                                                                                                     

 رَأَْيتُ »: قَالَ  اهللِ  َرُسولَ  يَ  رَأَْيتَ  َوَما: قَاُلوا «َكِثْي ا َولََبَكْيُتمْ  قَِليال   َلَضِحْكُتمْ  رَأَْيتُ  َما رَأَيْ ُتمْ  َلوْ  بَِيِدِه،
 .551. مسلم «َوالنَّارَ  اْْلَنَّةَ 

َماِم، قَ ْبلَ  رَْأَسهُ  يَ ْرَفعُ  الَِّذي ََيَْشى أََما»: َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  للاُ  َصلَّى للاِ  َرُسولُ  قَالَ ودل على اْلرمة:   اْْلِ
 .691، البخاري 427. مسلم «َِحَاٍر؟ رَْأسَ  رَْأَسهُ  للاُ  ُُيَوِّلَ  َأنْ 

 .ألنه ختلف يسْي ومل تبطل؛العجالة: . 12
 املغين: لكثرة املخالفة.. 13
 تنوير املسالك: وأما الوسوسة فهي أمر مبقدوره طرده، فال يعذر.. 14
ااملغين: . 15  .[6511 ودأبو دا. صحيحِبُعْسَفاَن ] َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللَُّ  َصلَّى َصاَلتِهِ  ِمنْ  َأْخذ 
 يف بعض النسخ زيدة: َطوِيَلٍة.. 16
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مانند: کُندی قرائتش برای عجز]ی که دارد[ نه برای  –و اگر به عذر ]از امام[ عقب افتاد 
شود و پشت سر امام  تا اینکه امام رکوع کرد تکمیل کردن سورۀ فاتحه الزم او می –وسوسه 

شتابد تا وقتی که ]امام[ به سه رکن ]طویل[ از او جلو نیفتد. پس اگر ]سبقت گرفتن امام  می
کند در جایی که امام در آن قرار دارد  [ زیادتر شد امام را همراهی میطویل از او، بر سه رکن

 دهد. از او فوت شده را بعد از سالم امامش انجام میسپس آنچه 

 

                                                                                                                                                                                     
َمامُ  إلَّ  اْلَفاحِتَةِ  ِمنْ  يَ ْفرَغْ  ملَْ  ِِبَنْ  الثَّاَلثَةِ  ِمنْ ( ِبَِْكَثرَ  ُسِبقَ  فَِإنْ ) املغين:. 17  َأوْ  السيُجودِ  َعنْ  قَائِم   َواْْلِ
 ُهوَ  ِفيَما يَ ْتَبُعهُ ) َبلْ  اْلُمَفاَرَقةُ  تَ ْلَزُمهُ  َل ( َواأْلََصحي ) اْلُمَوافَ َقةِ  لَِتَعذيرِ  ِِبلنِّيَّةِ ( يُ َفارِقُهُ  َفِقيلَ ) لِلتََّشهيدِ  َجاِلس  

َمامِ  َساَلمِ  بَ ْعدَ  يَ َتَداَركُ  ُثَّ  ِفيهِ   ِمنْ  اْْلَالَةِ  َهِذهِ  يف  َصاَلتِهِ  َنْظمِ  ُمرَاَعاةِ  يف  ِلَما َكاْلَمْسُبوقِ  فَاتَهُ  َما( اْْلِ
 . اْلَفاِحَشةِ  اْلُمَخاَلَفةِ 


