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أكمل  م اإلمام وقمتُ فسلَّ  ،مع اإلمام في الصالة ولم أدرك الر�عة األخیرة : لقد دخلتُ السؤال

سؤالي:  ،معهم صالتي ودخلتُ  الصالة، وفي أثناء ذلك قامت جماعة جدیدة في المسجد فقطعتُ 

 ؟، وجزاكم هللا خیًراحكم فعلي هذا ما

وأدرك اإلمام قبل سالمه  ،دخل مع اإلمام في الصالة �عد أن فاتته جمیع الر�عاتهذا  :الجواب

 أكمل الصالة، وفي أثناء ذلك قامت جماعة جدیدة في المسجد فقطعتُ  قمتُ (�قول:  ،من صالته

ا، والخالف بین أهل العلم �ثیرً هذا �حصل ، و فیسأل عن حكم فعله هذا )،معهم صالتي ودخلتُ 

ن ومَ  ،درك �أي جزء من الصالة �كون قبل السالمفاألكثر على أنها تُ  ،درك �ه الجماعةفیما تُ 

ر تكبیرة اإلحرام قبل سالم إمامه أدرك الجماعة ولو لم �جلس عند الحنابلة وجمع من أهل كبَّ 

 حال على واإلمام الصالة أحد�م أتى إذا« وعلى هذا علیه أن یتم صالته و�عضده حدیث: ،العلم

الجماعة ال تدرك إال  یرى أنَّ من  ومن أهل العلم، ]٥٩١الترمذي: [ »اإلمام �صنع �ما فلیصنع

ه المنفرد إذا قلب فرَض  وحینئذٍ  ،حكمه حكم المنفرد فإنَّ  فعلى هذا إذ فاتت الر�عة األخیرة ،بر�عة

و�تم  �قلب فرضه نفًال أن له  :فإذا قلنا: إنه منفرد، قلنا ،سع جاز عند أهل العلمفي وقته المتَّ  نفًال 

على على �ل حال و  ،�عد سالم اإلمام ها نافلة، و�دخل مع الجماعة التي دخلْت صالته على أنَّ 

 الصالة أحد�م أتى إذا« :-علیه الصالة والسالم-ه ممتثل لقوله المأموم أن یدخل مع اإلمام؛ ألنَّ 

 ،وهو مدرك بذلك الجماعة عند جمهور أهل العلم ،»اإلمام �صنع �ما فلیصنع حال على واإلمام

ترجو أن یدخل أحٌد �صلي معك �عد سالم اإلمام فال تدخل مع اإلمام؛  و�عضهم �قول: إذا �نتَ 

مع اإلمام �عد فوات الر�عة األخیرة  و�دراكك للجماعة إذا دخلتَ  ،درك الجماعة بیقینتُ  ألنك حینئذٍ 

 ،إذا دخل واإلمام على حال فلیصنع �ما �صنع اإلمام -مثلما قلنا-وعلى �ل حال  ،مشكوك فیه

و�ذا لم �كن فوات جمیع الر�عات �سبب تفر�ط فال  ،درك للجماعةوقول جمهور أهل العلم أنه مُ 

 فأحسن توضأ من«رجى له األجر الكامل؛ لحدیث أبي داود: شك أنه مأجور على ذلك و�ُ 

 وحضرها، صالها من أجر مثل -وجل عز- هللا أعطاه صلوا، قد ناسال فوجد راح ثم وضوءه،

 سمعتم إذا«فعلیه أن یؤدي ما �ستطیع  ،]٥٦٤ أبوداود:[» اشیئً  أجرهم من ذلك ینقص ال



 فاتكم وما فصلوا، أدر�تم فما تسرعوا، وال والوقار، �السكینة وعلیكم الصالة إلى فامشوا اإلقامة،

 لتحق �اإلمام على أي حال �ان.ا یَ وعلى هذ ،]٦٣٦ البخاري: [ »فأتموا
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