 ‐ 33790ﻣﻘﺘﺪی در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﭼﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﻣﺎم اﻗﺘﺪا ﮐﻨﺪ؟
ﺳﻮال
ﮔﺎه ﻣﺑﯿﻨﯿﻢ ﺑﻌﻀ از ﻣﺮدم در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ از اﻣﺎم ﭘﯿﺮوی ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮﺧ دﯾﺮ در ﺳﺠﺪه و ﮔﺎه رﮐﻮع از اﻣﺎم ﺟﻠﻮ
ﻣزﻧﻨﺪ .ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﮐﻨﻢ ﺣﻢ ﺟﻠﻮ زدن از اﻣﺎم ﯾﺎ ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدن از او را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ در ﺷﺮح اﻟﻤﻤﺘﻊ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»ﻣﻘﺘﺪی در ﭘﯿﺮوی از اﻣﺎم ﭼﻬﺎر ﺣﺎﻟﺖ دارد:
 ‐۱ﺳﺒﻖ )ﺟﻠﻮ زدن(
 ‐۲ﺗﺨﻠﻒ )ﺗﺎﺧﯿﺮ زﯾﺎد(
 ‐۳ﻣﻮاﻓﻘﺖ )اﻧﺠﺎم ﺣﺮﮐﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻣﺎم(
 -۴ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ )ﭘﯿﺮوی(
ﻧﺨﺴﺖ :ﺳﺒﻖ
ﺳﺒﻖ ﯾﻌﻨ ﻣﻘﺘﺪی در ﯾ از ارﮐﺎن ﻧﻤﺎز از اﻣﺎﻣﺶ ﭘﯿﺸ ﺑﯿﺮد ،ﻣﺜﻼ ﭘﯿﺶ از اﻣﺎم ﺑﻪ ﺳﺠﺪه ﺑﺮود ﯾﺎ ﭘﯿﺶ از او ﺳﺮ از ﺳﺠﺪه
ﺑﺮدارد ﯾﺎ زودﺗﺮ از اﻣﺎم ﺑﻪ رﮐﻮع ﺑﺮود و ﯾﺎ زودﺗﺮ از او از رﮐﻮع ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺣﺮام اﺳﺖ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺨﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ
اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﮐﻪ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﭘﯿﺶ از آﻧﻪ ﺑﻪ رﮐﻮع رود ﺑﻪ رﮐﻮع ﻧﺮوﯾﺪ ،و ﭘﯿﺶ از آﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺠﺪه رود ﺑﻪ ﺳﺠﺪه ﻧﺮوﯾﺪ و اﺻﻞ
در ﻧﻬ ،ﺗﺤﺮﯾﻢ اﺳﺖ؛ ﺑﻠﻪ اﮔﺮ ﮐﺴ ﺑﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮐﺒﯿﺮه اﺳﺖ ﺣﺮف دور از ﺣﻘﯿﻘﺘ ﻧﻔﺘﻪ ،زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ
ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :آﯾﺎ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺳﺮش را از زودﺗﺮ از اﻣﺎم ﺑﻠﻨﺪ ﻣﮐﻨﺪ از اﯾﻦ ﻧﻤﺗﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺮش را ﺑﻪ ﺳﺮ اﻻغ ـ ﯾﺎ
ﭼﻬﺮهاش را ﺑﻪ ﭼﻬﺮهی اﻻغ ـ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ؟ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﯾ ﺗﻬﺪﯾﺪ اﺳﺖ و ﯾ از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﺒﯿﺮه
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ﺑﻮدن ﮔﻨﺎه ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎرهی آن ﺗﻬﺪﯾﺪ و وﻋﯿﺪ وارد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﻢ ﻧﻤﺎز ﮐﺴ ﮐﻪ از اﻣﺎﻣﺶ ﭘﯿﺸ ﺑﯿﺮد:
اﮔﺮ ﮐﺴ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﺪون ﻓﺮاﻣﻮﺷ از اﻣﺎﻣﺶ ﭘﯿﺸ ﺑﯿﺮد ،ﻧﻤﺎزش ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﮔﺮ از روی ﻧﺎداﻧ ﯾﺎ ﻓﺮاﻣﻮﺷ ﭼﻨﯿﻦ
ﮐﻨﺪ ﻧﻤﺎزش ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،ﻣﺮ آﻧﻪ ﻋﺬرش ﭘﯿﺶ از آﻧﻪ اﻣﺎم ﺑﻪ او ﺑﺮﺳﺪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود )ﯾﻌﻨ ﺑﺪاﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﯾﺎد آورد ﮐﻪ از اﻣﺎم
ﺟﻠﻮ زده و اﻣﺎم ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻌﺪی ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ( ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻗﺒﻠ ﺑﺮود و اﮔﺮ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺮﻧﺮدد،
ﻧﻤﺎزش ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ.
دوم :ﺗﺨﻠﻒ
ﺗﺨﻠﻒ از اﻣﺎم ﺑﺮ دو ﻧﻮع اﺳﺖ:
 ‐۱ﺗﺨﻠﻒ از روی ﻋﺬر
 ‐۲ﺗﺨﻠﻒ ﺑﺪون ﻋﺬر
ﻧﻮع اول ،ﺗﺨﻠﻒ ﻫﻤﺮاه ﻋﺬر اﺳﺖ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻣﺎم ﻣرﺳﺎﻧﺪ و ﻧﻤﺎزش ﻣﺸﻠ ﻧﺪارد ﺣﺘ اﮔﺮ ﯾ ﯾﺎ
دو رﮐﻦ از اﻣﺎم ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﺷﺨﺼ ﺳﻬﻮا ﯾﺎ از روی ﻏﻔﻠﺖ ،ﻣﺜﻼ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻨﻪ ﺻﺪای اﻣﺎم را ﻧﺸﻨﯿﺪه ﯾ ﯾﺎ
دو رﮐﻦ از اﻣﺎم ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده ،آن رﮐﻦﻫﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﺪ و ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻣﺎم ﻣرﺳﺎﻧﺪ ،ﻣﺮ آﻧﻪ اﻣﺎم ﺑﻪ ﻫﻤﺎن رﮐﻦ در رﮐﻌﺖ
ﺑﻌﺪ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آنﻫﺎ را اﻧﺠﺎم ﻧﻤدﻫﺪ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻣﺎم اداﻣﻪ ﻣدﻫﺪ و ﻫﺮ دو رﮐﻌﺘ ﮐﻪ اﻣﺎم اﻧﺠﺎم داده
ﺑﺮای وی ﯾ رﮐﻌﺖ ﺣﺴﺎب ﻣﺷﻮد )ﯾﻌﻨ رﮐﻌﺘ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه اﻣﺎم اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده و رﮐﻌﺘ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻣﺎم ﺑﻪ ﺟﺎی آورده .ﻣﺜﺎل:
ﺷﺨﺼ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ اﻣﺎم ﻧﻤﺎز ﻣﺧﻮاﻧﺪ ،اﻣﺎم ﺑﻪ رﮐﻮع ﻣرود و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺷﻮد و ﺑﻪ ﺳﺠﺪه ﻣرود و ﻣﻧﺸﯿﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺠﺪهی دوم
ﻣرود و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺷﻮد و ﻣاﯾﺴﺘﺪ؛ اﻣﺎ ﻣﻘﺘﺪی ﻣﺜﻼ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻗﻄﻊ ﺑﺮق ﺻﺪای ﺗﺒﯿﺮ را ﻧﺸﻨﯿﺪه و ﺑﺎ اﻣﺎم ﻫﻤﺮاﻫ ﻧﻤﮐﻨﺪ .ﯾﺎ
ﻓﺮض ﻣﮐﻨﯿﻢ داﺷﺘﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ را ﻣﺧﻮﻧﺪه و ﺻﺪای اﻣﺎم را ﻣﺷﻨﯿﺪه ﮐﻪ ﺳﻮرهی ﻓﺎﺗﺤﻪ را ﻣﺧﻮاﻧﺪ .اﻣﺎ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﺮق
ﻣرود و اﻣﺎم رﮐﻌﺖ اول را ﺗﻤﺎﻣ ﻣﮐﻨﺪ و ﺑﺮای رﮐﻌﺖ دوم ﺑﺮﻣﺧﯿﺰد ،ﻣﻘﺘﺪی ﮔﻤﺎن ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺑﻪ رﮐﻌﺖ اول ﻧﺮﻓﺘﻪ و
ﻧﺎﮔﻬﺎن ]ﺑﺮق وﺻﻞ ﻣﺷﻮد[ و ﻣﺷﻨﻮد ﮐﻪ اﻣﺎم دارد ﺳﻮرهی ﻏﺎﺷﯿﻪ را ﻣﺧﻮاﻧﺪ.
ﻣﮔﻮﯾﯿﻢ :در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻣﺎم ﻣﻣﺎﻧ و رﮐﻌﺖ دوم اﻣﺎم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻘﯿﻪی رﮐﻌﺖ اول ﺗﻮ ﺣﺴﺎب ﻣﺷﻮد اﻣﺎ وﻗﺘ اﻣﺎم
ﺳﻼم ﮔﻔﺖ ]ﺗﻮ ﺳﻼم ﻧﻤدﻫ [و رﮐﻌﺖ دوم را اﻧﺠﺎم ﻣدﻫ .ﻋﻠﻤﺎ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ :در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﯾ رﮐﻌﺖ ﻣﻘﺘﺪی ﺗﺮﮐﯿﺒ از دو
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رﮐﻌﺖ اﻣﺎم اوﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﺨﺸ از ﯾ رﮐﻌﺘﺶ را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﮐﻌﺖ اول اﻣﺎم و ﺑﺨﺸ دﯾﺮ را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﮐﻌﺖ دوم اﻣﺎﻣﺶ اﻧﺠﺎم
داده اﺳﺖ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن اﻣﺎم ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺣﺮﮐﺖ در رﮐﻌﺖ ﺑﻌﺪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ] ،ﺣﺮﮐﺎﺗ را ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﺪ و[ از اﻣﺎم
ﭘﯿﺮوی ﻣﮐﻨﺪ .ﻣﺜﺎل:
ﻣﺮدی ﭘﺸﺖ ﺳﺮ اﻣﺎم ﻧﻤﺎز ﻣﺧﻮاﻧﺪ؛ اﻣﺎم ﺑﻪ رﮐﻮع ﻣرود اﻣﺎ او ﺻﺪای ]ﺗﺒﯿﺮ[ رﮐﻮع اﻣﺎم راﻧﻤﺷﻮﻧﺪ ،و ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ اﻣﺎم
ﺳﻤﻊ اﻟﻪ ﻟﻤﻦ ﺣﻤﺪه را ﮔﻔﺖ ،آن را ﻣﺷﻨﻮد .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ او ﻣﮔﻮﯾﯿﻢ :ﺑﻪ رﮐﻮع ﺑﺮو و از رﮐﻮع ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮ و ]ﺳﭙﺲ[ از
اﻣﺎم ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﻦ و در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ رﮐﻌﺖ را ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهای زﯾﺮا اﯾﻦ ﺗﺨﻠﻒ از روی ﻋﺬر ﺑﻮده.
ﻧﻮع دوم ،ﺗﺨﻠﻒ ﺑﺪون ﻋﺬر اﺳﺖ :ﯾﺎ ﺗﺨﻠﻒ در اﻧﺠﺎم رﮐﻦ ،ﯾﺎ ﺗﺨﻠﻒ در ﺧﻮد رﮐﻦ.
ﺗﺨﻠﻒ در اﻧﺠﺎم رﮐﻦ ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺪی از ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ اﻣﺎم ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ اﻣﺎ ﭘﯿﺶ از آﻧﻪ اﻣﺎم ﺑﻪ رﮐﻦ ﺑﻌﺪی ﺑﺮود ﺧﻮد
را ﺑﻪ اﻣﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﻣﺜﺎل :ﻫﻨﻮز ﯾ ﯾﺎ دو آﯾﻪ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﻮره ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه و اﻣﺎم ﺑﻪ رﮐﻮع ﺑﺮود .ﺗﻮ اﻣﺎ دو آﯾﻪ را ﺑﺨﻮاﻧ و ﺳﭙﺲ
در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز اﻣﺎم در رﮐﻮع اﺳﺖ ﺑﻪ رﮐﻮع ﺑﺮوی .اﯾﻨﺠﺎ رﮐﻌﺖ ﺷﻤﺎ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ اﻣﺎ ﮐﺎرﺗﺎن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ زﯾﺮا
ﻣﺸﺮوع آن اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘ اﻣﺎم ﺑﻪ رﮐﻮع ﻣرود ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از وی ﺑﻪ رﮐﻮع ﺑﺮوی زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ
ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻫﺮﮔﺎه ]اﻣﺎم[ ﺑﻪ رﮐﻮع رﻓﺖ ،رﮐﻮع ﮐﻨﯿﺪ.
اﻣﺎ ﺗﺨﻠﻒ در ﺧﻮد رﮐﻦ ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم ﯾ رﮐﻦ از ﺗﻮ ﺟﻠﻮ ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ .ﻣﺜﺎل :اﻣﺎم ﺑﻪ رﮐﻮع ﺑﺮود و ﭘﯿﺶ از آﻧﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ
رﮐﻮع ﺑﺮوی از رﮐﻮع ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮد .ﻓﻘﻬﺎء ـ رﺣﻤﻬﻢ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ :اﮔﺮ در رﮐﻮع از اﻣﺎم ﺗﺨﻠﻒ ﮐﺮدی ]و اﻣﺎم از رﮐﻮع ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ[
ﻧﻤﺎزت ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﮔﺮ زودﺗﺮ از اﻣﺎم ﺑﻪ رﮐﻮع ﺑﺮوی ،اﻣﺎ اﮔﺮ در ﺳﺠﺪه از اﻣﺎم ﺗﺨﻠﻒ ﻧﻤﻮدی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺨﻦ ﻓﻘﻬﺎ
ﻧﻤﺎزت ﺑﺎﻃﻞ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﺗﺨﻠﻒ در رﮐﻨ ﻏﯿﺮ از رﮐﻮع اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻗﻮل راﺟﺢ و ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻘﺘﺪی در ﻫﺮ رﮐﻨ ﺑﺪون ﻋﺬر ﺗﺨﻠﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ ]ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﻣﺎم ﺑﻪ رﮐﻦ ﺑﻌﺪی ﺑﺮود[
ﻧﻤﺎزش ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ و ﺗﻔﺎوﺗ ﻣﯿﺎن رﮐﻦ رﮐﻮع ﯾﺎ دﯾﺮ ارﮐﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ اﻣﺎم ﺳﺮش را از ﺳﺠﺪهی اول ﺑﺮداﺷﺖ
و ﻣﻘﺘﺪی در ﺣﺎل دﻋﺎ در ﺣﺎل ﺳﺠﺪه ﺑﻮد و ﺳﺮش را از ﺳﺠﺪه ﺑﺮﻧﺪاﺷﺖ ﺗﺎ آﻧﻪ اﻣﺎم ﺑﻪ ﺳﺠﺪهی دوم رﻓﺖ ،ﻧﻤﺎزش ﺑﺎﻃﻞ
اﺳﺖ ،زﯾﺮا در ﺧﻮد رﮐﻦ از اﻣﺎم ﺗﺨﻠﻒ ورزﯾﺪه و اﮔﺮ اﻣﺎم ﯾ رﮐﻦ از ﻣﻘﺘﺪی ﺟﻠﻮ اﻓﺘﺎد ﭘﺲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ اﻣﺎم ﭼﻪ ﺷﺪ؟
ﺳﻮم :ﻣﻮاﻓﻘﺖ:
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ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ اﻣﺎم ﯾﺎ در اﻗﻮال ﻧﻤﺎز ﺻﻮرت ﻣﮔﯿﺮد و ﯾﺎ در ﺣﺮﮐﺎت ،و ﺑﺮ دو ﻧﻮع اﺳﺖ:
ﻧﻮع اول :ﻣﻮاﻓﻘﺖ در اﻗﻮال ﻧﻤﺎز ﮐﻪ اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد ﻣﺮ در ﺗﺒﯿﺮة اﻻﺣﺮام و ﺳﻼم ﻧﻤﺎز.
ﻣﻮاﻓﻘﺖ در ﺗﺒﯿﺮة اﻻﺣﺮام :اﮔﺮ ﭘﯿﺶ از اﻣﺎم ﺗﺒﯿﺮة اﻻﺣﺮام ﺑﻮﯾ اﺳﺎﺳﺎً ﻧﻤﺎزت ﻣﻨﻘﻌﺪ ﻧﺸﺪه زﯾﺮا ﻣﻘﺘﺪی ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن
ﺗﺒﯿﺮة اﻻﺣﺮام اﻣﺎم ﺗﺒﯿﺮ ﺑﻮﯾﺪ.
اﻣﺎ در ﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ اﻣﺎم در ﺳﻼم ﻧﻤﺎز ﻋﻠﻤﺎ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻣﺮوه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺘﺪی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻣﺎم ﺳﻼم اول و دوم را ﺑﻮﯾﺪ،
اﻣﺎ اﮔﺮ ﭘﺲ از ﺳﻼم اول اﻣﺎم ،ﺳﻼم اول را ﺑﻮﯾﺪ و ﭘﺲ از ﺳﻼم دوم اﻣﺎم ﺳﻼم دوم را ﺑﻮﯾﺪ اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ
اﺳﺖ ﻣﻘﺘﺪی ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ دو ﺳﻼم اﻣﺎم ،ﺳﻼم ﺑﻮﯾﺪ.
اﻣﺎ در ﺑﻘﯿﻪی اﻗﻮال ﻧﻤﺎز ﺗﻔﺎوﺗ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻣﺎم ﯾﺎ ﭘﯿﺶ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از اﻣﺎم آن را ﺑﻮﯾﺪ .ﯾﻌﻨ اﮔﺮ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪی
اﻣﺎم ﺗﺸﻬﺪ ﻣﮔﻮﯾﺪ و ﺗﻮ زودﺗﺮ از او ﺗﺸﻬﺪ ﺑﻮﯾ اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد زﯾﺮا زودﺗﺮ ﮔﻔﺘﻦ اﻗﻮال ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﺒﯿﺮ اول و ﺳﻼم آﺧﺮ
ﺗﺎﺛﯿﺮی ﻧﺪارد و ﻣﻀﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﮔﺮ ﻣﺜﻼ در ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ ،ﺳﻮرهی ﻓﺎﺗﺤﻪ را زودﺗﺮ از اﻣﺎم ﺑﺨﻮاﻧ و وﻗﺘ وﻻ اﻟﻀﺎﻟﻴﻦ
ﮔﻔﺘ ،اﻣﺎﻣﺖ إﻳﺎك ﻧﻌﺒﺪ وإﻳﺎك ﻧﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﻮﯾﺪ اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد ،زﯾﺮا ﻣﺸﺮوع اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم در ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ و ﻋﺼﺮ ﮔﺎﻫ ﻃﻮری
ﺳﻮرهﻫﺎ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺘﺪﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﮔﺎه ﺑﻪ ﮔﺎه اﻧﺠﺎم ﻣداد.
ﻧﻮع دوم :ﻣﻮاﻓﻘﺖ در اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎز ﮐﻪ ﻣﺮوه اﺳﺖ.
ﻣﺜﺎل :ﭘﺲ از آﻧﻪ اﻣﺎم اﻟﻪ اﮐﺒﺮ ﮔﻔﺖ و ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ رﮐﻮع ﺧﻢ ﺷﺪ ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاه او ﺧﻢ ﺷﻮی ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮوه اﺳﺖ ،زﯾﺮا
رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﭘﺲ ﻫﺮ ﮔﺎه ﺑﻪ رﮐﻮع رﻓﺖ ،ﺑﻪ رﮐﻮع ﺑﺮوﯾﺪ و ﯾﺎ در ﺳﺠﺪه ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺑﺮای
ﺳﺠﺪه ﺗﺒﯿﺮ ﮔﻔﺖ ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺠﺪه ﺑﺮوی و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻣﺎم ﺳﺠﺪه ﮐﻨ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮوه اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ
از اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﻬ ﮐﺮده و ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :ﺑﻪ ﺳﺠﺪه ﻧﺮوﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﻪ اﻣﺎم ﺳﺠﺪه ﮐﻨﺪ.
ﭼﻬﺎرم :ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ )ﭘﯿﺮوی(:
ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ اﻣﺎم در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ .ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻼﻓﺎﺻﻪ ﭘﺲ از آﻧﻪ اﻣﺎم ﺣﺮﮐﺘ را ﺷﺮوع
ﮐﺮد آن را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺪون ﻣﻮاﻓﻘﺖ.
ﻣﺜﻼ :ﭘﺲ از آﻧﻪ اﻣﺎم ﺑﻪ رﮐﻮع رﻓﺖ ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ رﮐﻮع ﺑﺮوی ﺣﺘ اﮔﺮ ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﺴﺘﺤﺐ را ﺗﻤﺎم ﻧﺮدهای و ﺣﺘ اﮔﺮ ﯾ آﯾﻪ ﺑﺎﻗ
ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺷﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻮره را ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﮐﻨ .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر در ﺳﺠﺪه ﻫﺮ ﮔﺎه اﻣﺎم ﺳﺮش را
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ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد ﺗﻮ ﻧﯿﺰ از اﻣﺎم ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﮐﻨ و ﺑﻪ ﺳﺠﺪه اداﻣﻪ ﻧﻤدﻫ ،زﯾﺮا ﭘﯿﺮوی از اﻣﺎم ﺑﻬﺘﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺠﺪه اداﻣﻪ دﻫ
و دﻋﺎ ﮐﻨ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺗﻮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز اﻣﺎم ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﺎﻣﻮر ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از اﻣﺎم ﻫﺴﺘ «ﺑﺎ اﻧﺪﮐ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺼﺮف
از اﻟﺸﺮح اﻟﻤﻤﺘﻊ ).(۲۷۵ /۴
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺘﺪی ﺑﻪ رﮐﻦ ﺑﻌﺪی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﺸﻮد ﻣﺮ ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ اﻣﺎم ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ ﯾﻌﻨ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ
ﺳﺠﺪه ﺧﻢ ﻧﺸﻮد ﻣﺮ ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ اﻣﺎم ﭘﯿﺸﺎﻧ ﺧﻮد را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﺬارد.
ﺑﺮاء ﺑﻦ ﻋﺎزب ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻫﺮﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺳﻤﻊ اﻟﻪ ﻟﻤﻦ ﺣﻤﺪه ﻣﮔﻔﺖ ،ﮐﺴ از ﻣﺎ
ﮐﻤﺮش را ﺧﻢ ﻧﻤﮐﺮد ﻣﺮ ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺑﺮای ﺳﺠﺪه ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣرﺳﯿﺪ ،آﻧﺎه ﭘﺲ از وی ﺑﻪ
ﺳﺠﺪه ﻣرﻓﺘﯿﻢ) .ﺑﺨﺎری (۶۹۰ :و )ﻣﺴﻠﻢ.(۴۷۴ :
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