 ‐ 246225اﺣﺎم ﻣﺴﺒﻮق در ﻧﻤﺎز )ﮐﺴ ﮐﻪ دﯾﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ رﺳﯿﺪه(
ﺳﻮال
ﻣﺧﻮاﻫﻢ اﺣﺎم ﮐﺴ ﮐﻪ دﯾﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ رﺳﯿﺪه را ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﺪاﻧﻢ.
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اوﻻ:
در اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﯿﺔ ) (۳۵۳ /۳آﻣﺪه اﺳﺖ:
ﻣﺴﺒﻮق ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم در ﻫﻤﻪی رﮐﻌﺎت ﯾﺎ ﺑﺮﺧ از آﻧﻬﺎ از وی ﺳﺒﻘﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺛﺎﻧﯿﺎ:
ﺑﺮﺧ از اﺣﺎم ﻣﺴﺒﻮق:
۲ـ ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﺨﺺ دﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ آﻣﺪه ﺑﺎ آراﻣﺶ و وﻗﺎر ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ وارد ﺷﻮد.
ﻫﻤﺎن ﻗﺴﻤﺘ ﮐﻪ ﻣﺴﺒﻮق ﺑﻪ اﻣﺎم ﻣرﺳﺪ اول ﻧﻤﺎز اوﺳﺖ ،ﯾﻌﻨ اﮔﺮ ﻣﺴﺒﻮق ـ ﻣﺜﻼ ـ در رﮐﻌﺖ دوم ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب ﺑﻪ اﻣﺎم رﺳﯿﺪ،
اﯾﻦ رﮐﻌﺖ ﺑﺮای اﻣﺎم رﮐﻌﺖ دوم اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻣﺎﻣﻮم رﮐﻌﺖ اول.
دﻟﯿﻞ اﯾﻦ دو ﺣﻢ ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻫﺮﮔﺎه اﻗﺎﻣﻪ را ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﻤﺎز ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ و
آراﻣﺶ و وﻗﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻋﺠﻠﻪ ﻧﻨﯿﺪ .ﭘﺲ ﻫﺮ ﭼﻪ ]از ﻧﻤﺎز[ را درک ﻧﻤﻮدﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی آورﯾﺪ و آﻧﭽﻪ را از دﺳﺖ دادﯾﺪ ﮐﺎﻣﻞ
ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری ).(۶۰۰
ﺑﺮﺧ از ﻋﻠﻤﺎ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ را اﺳﺘﺜﻨﺎ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ از ﻓﻮت ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺘﺶ ﺑﺘﺮﺳﺪ و ﮐﻤ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮﺳﺪ .ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻤﺎرهی ) (214858ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
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۲ـ ﻣﺴﺒﻮق اﮔﺮ در ﺣﺎل رﮐﻮع ﺑﻪ اﻣﺎم ﺑﺮﺳﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﺎل اﯾﺴﺘﺎده ﺗﺒﯿﺮة اﻻﺣﺮام را ﺑﻮﯾﺪ و اﮔﺮ در ﺣﺎل اﻧﺤﻨﺎ )در ﺣﺎل رﻓﺘﻦ ﺑﻪ
رﮐﻮع( ﺗﺒﯿﺮة اﻻﺣﺮام ﮔﻮﯾﯿﺪ ﻧﻤﺎزش ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻧﻮوی ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل اﯾﺴﺘﺎدن ﺗﺒﯿﺮة اﻻﺣﺮام ﮔﻮﯾﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ در ﺣﺎل ﻗﯿﺎم واﺟﺐ اﺳﺖ ،ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻣﺴﺒﻮﻗ ﮐﻪ وﻗﺘ اﻣﺎم در
ﺣﺎل رﮐﻮع اﺳﺖ ﺑﻪ او رﺳﯿﺪه ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺒﯿﺮة اﻻﺣﺮاﻣﺶ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ ﻫﻤﻪی ﺣﺮوﻓﺶ در ﺣﺎﻟ ادا ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﺴﺘﺎده ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﺣﺘ
ﺣﺮﻓ از آن را در ﻏﯿﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﯿﺎم ﺑﻪ زﺑﺎن آورد ﺑ ﻫﯿﭻ اﺧﺘﻼﻓ ﻧﻤﺎز ﻓﺮﺿﺶ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﺸﺪه.
اﻟﻤﺠﻤﻮع ).(۲۹۶ /۳
۳ـ اﮔﺮ ﻣﺴﺒﻮق در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ اﻣﺎم در رﮐﻮع اﺳﺖ ﺑﻪ او ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ اﺣﺘﯿﺎط ﻧﺰدﯾﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﺗﺒﯿﺮ ﮔﻮﯾﺪ :ﯾ ﺑﺮای اﺣﺮام و
دوﻣ ﺑﺮای رﮐﻮع ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﻓﻘﻂ ﯾ ﺗﺒﯿﺮ ﺑﺮای اﺣﺮام ﮔﻮﯾﺪ و ﺑﺮای رﮐﻮع ﺗﺒﯿﺮ ﻧﻮﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮل ﺻﺤﯿﺢ ﻋﻠﻤﺎ ﮐﺎﻓ اﺳﺖ.
از ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﺑﺎز ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ:
»اﮔﺮ ﻣﺎﻣﻮم در ﺣﺎﻟ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ اﻣﺎم در ﺣﺎل رﮐﻮع اﺳﺖ ،آﯾﺎ ﺗﺒﯿﺮ اﻓﺘﺘﺎح و ﺗﺒﯿﺮ رﮐﻮع را ﺑﻮﯾﺪ ،ﯾﺎ ﯾ ﺗﺒﯿﺮ ﮔﻮﯾﺪ و
ﺑﻪ رﮐﻮع رود؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﻪ اﺣﺘﯿﺎط ﻧﺰدﯾﺗﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﺗﺒﯿﺮ ﮔﻮﯾﺪ :ﯾ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺒﯿﺮة اﻻﺣﺮام ﮐﻪ رﮐﻦ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ
اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد.
و دوﻣ :ﺗﺒﯿﺮ رﮐﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﺎم رﻓﺘﻦ ﺑﻪ رﮐﻮع ﻣﮔﻮﯾﺪ ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﺗﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ رﮐﻌﺖ را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ ]و اﻣﺎم از رﮐﻮع ﺑﻠﻨﺪ
ﺷﻮد[ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮل ﺻﺤﯿﺢ ﻋﻠﻤﺎ ﻫﻤﺎن ﺗﺒﯿﺮة اﻻﺣﺮام ﺑﺮاﯾﺶ ﮐﺎﻓ اﺳﺖ ،زﯾﺮا اﯾﻨﻬﺎ دو ﻋﺒﺎدت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﯾ وﻗﺖ واﻗﻊ
ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﻮﭼﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﮐﻨﺪ و اﯾﻦ رﮐﻮع ﻧﺰد اﮐﺜﺮ ﻋﻠﻤﺎ ﮐﺎﻓ اﺳﺖ«.
ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎوی اﺑﻦ ﺑﺎز ).(۲۴۵ /۱۱
۴ـ اﮔﺮ ﻣﺎﻣﻮم در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ اﻣﺎم در رﮐﻮع اﺳﺖ ﺑﻪ او ﺑﺮﺳﺪ ،ﺑﻪ آن رﮐﻌﺖ رﺳﯿﺪه ﺣﺘ اﮔﺮ ﭘﺲ از ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن اﻣﺎم ﺗﺴﺒﯿﺢ ]رﮐﻮع
را[ ﮔﻮﯾﺪ .ﺑﺮای ﺷﺮح ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻮال ﺷﻤﺎرهی ) (75156ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
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۵ـ اﮔﺮ ﺷ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ رﮐﻮع اﻣﺎم رﺳﯿﺪه ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻇﻦ ﻏﺎﻟﺐ رﻓﺘﺎر ﻣﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻏﺎﻟﺒﺶ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ اﻣﺎم در
رﮐﻮع ﺑﻮده ﺑﻪ رﮐﻮع رﻓﺘﻪ ﭘﺲ رﮐﻌﺖ را درﯾﺎﻓﺘﻪ ،و اﮔﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻇﻦ ﻏﺎﻟﺐ در ﺣﺎل رﮐﻮع ﺑﻪ اﻣﺎم ﻧﺮﺳﯿﺪه در اﯾﻦ ﺻﻮرت
رﮐﻌﺖ ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﺷﻮد.
در اﻟﺸﺮح اﻟﻤﻤﺘﻊ ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ) (۳۸۳ /۳آﻣﺪه اﺳﺖ:
»ﻣﺴﺎﻟﻪ :اﮔﺮ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ اﻣﺎم در رﮐﻮع اﺳﺖ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺗﺒﯿﺮة اﻻﺣﺮام را ﺑﻮﯾﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ رﮐﻮع ﺑﺮود ،اﻣﺎ ﻧﺪاﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﺎم در
رﮐﻮع ﺑﻮد ﯾﺎ ﭘﯿﺶ از آﻧﻪ ﺑﻪ او ﺑﺮﺳﺪ از رﮐﻮع ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪه؟
در اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﻣﻮﻟﻒ اﯾﻦ رﮐﻌﺘﺶ ﺣﺴﺎب ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﺷ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪه ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﻘﯿﻦ ﻋﻤﻞ
ﻣﮐﻨﺪ ﯾﻌﻨ ﺑﻪ آن ﻧﺮﺳﯿﺪه و اﯾﻦ رﮐﻌﺖ ﻣﻠﻐ ﻣﺷﻮد.
اﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮل دوم ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻏﻠﺒﻪی ﻇﻦ اﺳﺖ ،ﻣﮔﻮﯾﯿﻢ :آﯾﺎ ﮔﻤﺎن ﻏﺎﻟﺒﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ رﮐﻮع اﻣﺎم رﺳﯿﺪهای ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
اﮔﺮ ﺑﻮﯾ ﺑﻠﻪ ،ﮔﻤﺎن ﻏﺎﻟﺒﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل رﮐﻮع ﺑﻪ اﻣﺎم رﺳﯿﺪهام ،ﭘﺲ اﯾﻦ رﮐﻌﺖ ﺑﺮاﯾﺖ ﺣﺴﺎب ﻣﺷﻮد.
و اﮔﺮ ﺑﻮﯾ :ﺑﺮ اﺳﺎس ﻇﻦ ﻏﺎﻟﺒﻢ ﺑﻪ او ﻧﺮﺳﯿﺪهام ،ﻣﮔﻮﯾﯿﻢ :اﯾﻦ رﮐﻌﺖ ﺑﺮاﯾﺖ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﺷﻮد و ﻧﻤﺎزت را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻦ.
و اﮔﺮ ﺑﻮﯾﺪ :ﺗﺮدﯾﺪ دارم و ﮔﻤﺎن ﻏﺎﻟﺒﻢ ﺑﺮ ﻫﯿﭻ ﯾ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﮔﻮﯾﯿﻢ :ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﻘﯿﻦ رﻓﺘﺎر ﮐﻦ و اﯾﻦ رﮐﻌﺖ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﯿﺎور
و ﻧﻤﺎزت را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻦ«.
۶ـ ﺑﺮای ﻣﺴﺒﻮق ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ در ﺻﻒ آﺧﺮ ﺟﺎﯾ ﻧﯿﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾ ﭘﺸﺖ ﺻﻒ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ .ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻮال
ﺷﻤﺎرهی ).(11199
۷ـ اﮔﺮ اﻣﺎم ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﯾ رﮐﻌﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،آﯾﺎ ﻣﺴﺒﻮق ﻣﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ رﮐﻌﺖ ﺑﺮای ﺧﻮدش ﺣﺴﺎب ﮐﻨﺪ؟ در
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻤﺎ اﺧﺘﻼف اﺳﺖ.
از ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ:
»اﮔﺮ اﻣﺎم ﭘﻨﺞ رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺷﺨﺼ در رﮐﻌﺖ دوم ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﺮﺳﺪ ،آﯾﺎ ﻫﻤﺮاه اﻣﺎم ﺳﻼم دﻫﺪ ﯾﺎ ﯾ رﮐﻌﺖ اﺿﺎﻓﻪ
ﺑﺨﻮاﻧﺪ؟
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اﯾﺸﺎن ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ :ﻋﻠﻤﺎ درﺑﺎرهی اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ .ﺑﺮﺧ ﺑﺮ اﯾﻦ رای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ وﻗﺘ اﻣﺎﻣ ﮐﻪ ﭘﻨﺞ
رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪه ﺳﻼم داد ﻣﺴﺒﻮق ﺑﺎﯾﺪ ﯾ رﮐﻌﺖ دﯾﺮ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻣﺎﻣﺶ ﭘﻨﺞ رﮐﻌﺖ ﺧﻮاﻧﺪه و
دﻟﯿﻠﺶ ﺳﺨﻦ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﮐﻪ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :آﻧﭽﻪ را رﺳﯿﺪﯾﺪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،و آﻧﭽﻪ را از دﺳﺖ دادﯾﺪ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ :اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﯾ رﮐﻌﺖ را ]ﻫﻤﺮاه اﻣﺎم[ از دﺳﺖ داده ﭘﺲ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
اﻣﺎ ﻗﻮل راﺟﺢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ رﮐﻌﺖ ﭘﻨﺠﻢ رود ،ﺑﻠﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎل ﻫﻤﺮاه اﻣﺎم ﺳﻼم ﻣدﻫﺪ ،زﯾﺮا اﻣﺎم از روی ﻋﺬر
]و ﻓﺮاﻣﻮﺷ [ﭘﻨﺞ رﮐﻌﺖ ﺧﻮاﻧﺪه اﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﭘﺲ از آﻧﻪ داﻧﺴﺖ ﭼﻬﺎر رﮐﻌﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ﻋﺬری ﻧﺪارد و ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮ ﻧﻤﺎز
ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ.
اﻣﺎ درﺑﺎرهی اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ :ﻫﺮ ﭼﻪ را از دﺳﺖ دادﯾﺪ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻟﻔﻆ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ دال
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رﮐﻌﺘ ﮐﻪ از دﺳﺖ داده ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﻗﺺ ﺷﺪن ﻧﻤﺎزش ﺷﺪه و او ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه اﻣﺎم ﭼﻬﺎر رﮐﻌﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﻤﺎزش
ﻧﺎﻗﺺ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ ،واﻟﻪ اﻋﻠﻢ«.
ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎوی اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ).(۲۰ /۱۴
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ) (49046و ).(87853
۸ـ اﮔﺮ اﻣﺎم ﭘﯿﺶ از ﺳﻼم ﺑﻪ ﺳﺠﺪهی ﺳﻬﻮ رود ﻣﺴﺒﻮق ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاه او ﺑﻪ ﺳﺠﺪه ﻣرود ،ﻓﺮﻗ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻫﻨﺎم اﺷﺘﺒﺎه ﻫﻤﺮاه اﻣﺎم
ﺑﻮده ﯾﺎ ﭘﺲ از آن وارد ﻧﻤﺎز ﺷﺪه ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺳﺠﺪهی ﺳﻬﻮ اﻣﺎم ﭘﺲ از ﺳﻼم ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺴﺒﻮق در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ از اﻣﺎم ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﮐﻨﺪ
زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺣﺎل اﻣﺎن ﭘﯿﺮوی از اﻣﺎم را ﻧﺪارد .ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻤﺎرهی ) (72290ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
۹ـ ﻣﺴﺒﻮق در ﺻﻮرﺗ ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﯾ رﮐﻌﺖ از ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ را درﯾﺎﺑﺪ و ﯾ رﮐﻌﺖ ﺑﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ رﮐﻮع ﺣﺴﺎب
ﻣﺷﻮد.
در ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ،اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ) (۲۲۵ /۶آﻣﺪه اﺳﺖ:
»ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮل ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﺒﻮق ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎورده ﻣﺮ ﺑﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ]ﺣﺪاﻗﻞ[ ﯾ رﮐﻌﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺣﺪﯾﺚ ﻫﺮ ﮐﺲ
ﯾ رﮐﻌﺖ از ﻧﻤﺎز را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ را درک ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ در ﺻﺤﯿﺢ .و رﮐﻌﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
رﮐﻮع ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣآﯾﺪ.
۱۰ـ اﮔﺮ ﻣﺴﺒﻮق ﭘﺲ از آﺧﺮﯾﻦ رﮐﻮع ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ آﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه اﻣﺎم وارد ﻧﻤﺎز ﺷﻮد و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺟﻤﺎﻋﺖ دﯾﺮ ﻧﻨﺸﯿﻨﺪ.
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در ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ،اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ) (۲۲۵ /۶آﻣﺪه اﺳﺖ:
»اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭘﺲ از رﮐﻮع آﺧﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ آﻣﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﻤﺮاه اﻣﺎم وارد ﻧﻤﺎز ﺷﻮد؛ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻤﻮم ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ
ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﮐﻪ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﻧﻤﺎز آﻣﺪﯾﺪ در ﺣﺎل آراﻣﺶ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ،ﭘﺲ ﻫﺮ ﭼﻪ را درک ﮐﺮدﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی آورﯾﺪ و
ﻫﺮﭼﻪ را از دﺳﺖ دادﯾﺪ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ و اﯾﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﯿﺶ از رﮐﻮع ﭘﺎﯾﺎﻧ و ﭘﺲ از آن اﺳﺖ«.
ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻤﺎرهی ) (31029را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
۱۲ـ ﻣﺴﺒﻮق اﮔﺮ ﺑﻪ رﮐﻮع دوم ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﻧﺮﺳﺪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ را از دﺳﺖ داده ،و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﭘﺲ از ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن اﻣﺎم از رﮐﻮع در
رﮐﻌﺖ دوم ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ آﻣﺪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪاش ﻓﻮت ﺷﺪه و وارد ﻧﻤﺎز ﻣﺷﻮد اﻣﺎ ﭘﺲ از ﺳﻼم اﻣﺎم ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ را ﮐﺎﻣﻞ ﻣﮐﻨﺪ.
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻮال ﺷﻤﺎرهی ).(12601
۱۳ـ ﺑﺮای ﻣﺴﺒﻮق ﺑﻪ اﺣﺘﯿﺎط ﻧﺰدﯾﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اداﻣﻪی ﻧﻤﺎزش ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺸﻮد ﻣﺮ ﭘﺲ از آﻧﻪ اﻣﺎم ﺳﻼم دوم را ﻫﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺳﻮال ﺷﻤﺎرهی ) (119604را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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