
جماعت نماز دير رسيدن به   

اگر به امام، در حالي كه حمد و سوره را مي خواند، يا در ركوع است، اقتدا كند و به ركـوع امـام   

  .برسد، نماز جماعتش صحيح است و يك ركعت محسوب مي شود

مي شـود، امـام هنـوز از حالـت       رسيدن به ركوع به اين معنا است كه وقتي به اندازه ي ركوع خم

  .ركوع خارج نشده باشد، اگرچه ذكر ركوع را گفته باشد

اگر تكبير گفت و قبل از اينكه به ركوع برود، امام سر از ركوع بردارد، نبايد نمـاز را بشـكند و دو   

  :راه دارد 

  .بسم اهللا را بگويد و نمازش را تا آخربه صورت فرادا بخواند. 1

ركعت بعد به امام ملحق شود، يعني وقتي امام بلند شد خودش را مثل  صبر كند تا در. 2

  .كسي حساب كند كه تازه اقتدا كرده و نيازي به تكبير مجدد نيست

اگر به خيال اينكه به ركوع امام مي رسد، به ركوع رفت، ولي قبل از رسـيدن بـه ركـوع، امـام سـر      

ده يا نه، نماز را به صورت فرادا به پايان برسـاند  برداشته بود، يا شك كرد كه آيا به ركوع امام رسي

  .و احتياطا دوباره آن را بخواند

اگر در ركعت دوم اقتدا كند، مستحب است قنوت و تشهد را با امام بخوانـد، ولـي موقـع خوانـدن     

تشهد به صورت نيم خيز نشسته و بعد از تشهد با امام برخيزد و حمد و سوره ركعت دوم را به طور 

، و اگر فرصت نبود به حمد تنها اكتفا مـي كنـد   )حتي اگر نماز مغرب وعشاء باشد( بخواند، آهسته

بـراي ركعـت   ) در نماز چهـار ركعتـي   ( و خود را به ركوع امام مي رساند و بعد از سجده كه امام 

چهارم برمي خيزد، نشسته و تشهد را سريع خوانده و برخيزد، و اگر وقت ندارد، يك بار تسبيحات 

ا خوانده و خود را به ركوع امام مي رساند و بعد از دو سجده كه امام براي تشهد آخر مي نشيند، ر

  .او برخاسته و يك ركعت آخر را به تنهايي مي خواند

اگر امام در ركعت سوم يا چهارم مشغول تسبيحات باشد، راه آسان تر آن است كه صـبر نمايـد تـا    

  .اقتدا كندامام به ركوع برود و در ركوع به او 


