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 صالة الجماعة                                                                  6102ينايرتحديث  
 إلخ .. وجماعة من الناس مقتدين بإمام ليم يتبعونو في قيامو وركوعو وسجوده وجموس يىي أن يصم     
 فضمها : 

   ]الفرد = الفذ  [وفي رواية بخمس وعشرين درجة - )متفق عميو( " ةً جَ رَ دَ  رينَ شْ عِ وَ  عٍ بْ سَ بِ  ذ  الفَ  الةِ صَ  نْ مِ  لُ ضَ أفْ  ةِ اعَ مَ الجَ  الةُ صَ  " . 

      )الترمذي("  القيامة يومَ  التامّ  ورِ بالن   دِ اجِ سَ إلى المَ  مِ مَ في الظُ  ائينَ شّ المَ  رِ بش   ".    
  ،  قوا إليوبَ تَ لسْ  جيرِ يْ التَ  يفا مَ  نَ و ممعْ ، ولو يَ  وا عميومُ يَ تَ لسْ  ميوِ وا عَ مُ يِ تَ سْ يَ   أنْ دوا إّل جِ يَ  لمْ  ، ثمّ لِ األوّ  ف  والصّ  داءِ ا في النّ مَ  الناُس  ممُ عْ لو يَ  " .     

 )متفق عميو("  ًوابْ و حَ لَ وىا وَ تَ أَلَ  بحِ والص   مةِ تْ ولو يعممون ما في العَ          
 ] صالة الظير ، العتمة = صالة العشاء ، حبًوا = زحًفالتيجير = األذان ، يستيموا = يقترعوا ، ا = النداء [                           
 )مسمم( " وُ م  كُ  ى الميلَ مّ ما صَ فكأن   اعةٍ مَ في جَ  حَ بْ ى الص  مّ صَ  نْ ، ومَ  الميلِ  فَ صْ نِ  ما قامَ فكأنّ  ةٍ اعَ مَ ي جَ فِ  اءَ شَ العِ  ىم  صَ  نْ مَ  ".      
  و عُ فَ رْ ، ويَ  ةً نَ سَ ا حَ خطوىَ يَ  ةٍ طوَ خُ  بكل   لوُ  اللُ  بَ تَ ، إل كَ  دِ اجِ سَ المَ  ىذهِ  نْ مِ  دٍ جِ سْ إلى مَ  دُ عمَ يَ  ، ثم   الط يورَ  نُ سِ حْ يُ فَ  رُ ي  طَ تَ يَ  لٍ جُ رَ  نْ ا مِ مَ وَ   .. ".      

   مينِ جُ الر   ى بينَ بو ُييادَ  ىؤتَ يُ  جلُ الرّ  نَ ، ولقد كا النفاقِ  عمومُ مَ  قٌ نافِ إل مُ  اعني فُ خم  ما يتَ ا و نَ رأيتُ  ، ولقدْ  ئةً ي  عنو سَ  ط  حُ ، ويَ  جةً رَ بيا دَ           
 [ يعتمد عمييما ، يمسكانو من عضديو ُييادى=يور ، = الماء المستخدم في الطُ الَطيور يور = الوضوء ،الطُ ]  )مسمم(" ف  في الص   قامَ ى يُ حت            

 :حكمها 
 : لغ ، العاقل ، الحر ، المقيم قد تكون، لممسمم ، البا صالة الجماعة في الفرائض ، غير الجمعة      

    الحنابمة ← فرض عين.              الشافعية ←فرض كفاية  .         الحنفية والمالكية  ←سنة مؤكدة  .         
  ( ما تنعقد بو الجماعة )أقل الجماعة : 

 (و أنثى أ بالغ ، أو صبي مميز )اثنان ، إمام و مأموم  ←عند الجميور  -            
 ( مميزاللكن ل تنعقد بالصبي  )اثنان ، إمام و مأموم  ←عند المالكية وبعض الحنابمة  -            
 لمجماعة : يالمش 

 ي، ول يجوز الجر (  ىرولة = ما دون الجري )يستحب المشي لمجماعة في سكينة ووقار، ويجوز اإلسراع إلدراك الجماعة بال خبب      
 )متفق عميو(كم فأتموا " ا فاتَ وا ، ومَ مّ صَ م فَ تُ كْ وا ، فما أدرَ عُ رِ سْ ، ول تُ  قارُ والوَ  ةُ كينَ الس   مُ ميكُ ، وعَ  الةِ وا إلى الصّ شُ ، فامْ  ةَ قامَ اإلِ  عتمُ مِ "إذا سَ         
 عند الشافعية( األحق باإلمامة( : 

 ) إذا توافرت فيو  اإلمام الراتب في المسجد، أو صاحب البيت أو ) إن توافرت فييم  الشروط ( الوالي أو السمطان أو من يستخمفو           
 ،        )األسن( فاألقرأ ، فاألورع ، فاألتقى ، ثم األسبق إسالًما   ، ثم األفقو األقرأ ، ثم يقدم األفقو ، الشروط ولم يقدم غيره (          

 خ، فالمتزوج ..ال)وجًيا( حسن صورة فاألطيب صنعة ، فاألحسن صوًتا ، فاأل ،ا خمًقا ، فاألنظف ثوًبا وبدنً فاألفضل نسًبا، فاألحسن           
             حق باإلمامة أن يقدم غيرهيجوز لأل -     في كل ما ذكر اختاروا من بينيم من يرضون أو يقرع بينيم واإذا تساو  -:  يالحظ 

                             كان صاحب المنزل امرأة أنابت من يصمح لإلمامة ألن إمامتيا ل تصح لمرجال(                                                       )إذا يقدم المستأجر عمى المالك  -                        
 عم عمى ابن أخيويقدم معموم النسب عمى مجيولو ، واألعدل عمى مجيول الحال ، واألب عمى البن ، وال -                        

   كيفية وقوف المأمومين خمف اإلمام : 

ذا كان المأموم امرأة واحدة وقفت خمف اإلمامو  ن يمين اإلمام متأخًرا عنو قميال،وقف ع ←صبًيا مميًزاأو إذا كان المأموم رجال واحًدا  -        ا 
 ًرا عنو قميال ، ووقفت المرأة خمف الرجلوقف الرجل عن يمين اإلمام متأخ ←امرأة إذا كان المأمومون رجال و  -      
 وقف الصبي عن يمين اإلمام متأخًرا عنو قميال ، ووقفت المرأة خمف الصبي ←امرأة إذا كان المأمومون صبًيا و  -      
 وقفوا في صف أو صفوف متساوية خمف اإلمام ←إذا كان المأمومون رجمين فأكثر  -      
ناثًا )جمع خنثى( ل وصبياًنا وخناثى إذا كان المأمومون رجا -        قدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم اإلناث ←وا 
حتى يكونوا مؤىمين لالستخالف(ينبغي أن يقف أفضل المأمومين في الصف األول .    ينبغي لإلمام أن يقف متوسًطا الصفوف خمفو:  .  يالحظ( 

 أو قدميو عن القبمة بأن لصف المتقدم بشرط عدم تحول صدره سد الفرجة في ا ،ل في الصالة لو بعد أن يدخو  ،يندب لممأموم .               
 :  إذا لم يجد المأموم لنفسو مكاًنا في الصف األخير ، بدأ صًفا جديًدا إما.          يمشي لألمام أو لميمين أو لميسار                

 )ابن ماجو وأبو داود("  فوفِ الص   نِ امِ يَ عمى مَ  ونَ مّ صَ يُ  وُ تَ الئكَ مَ وَ  اللَ  إن   ين "من ناحية اليم -                            
 أو خمف اإلمام ثم يكمل من اليمين أول ثم اليسار -                            

 : فرجة في الصف األخير فإنو يقف منفرًدا في صف جديد مع إذا لم يجد المصمي سعة ول.              
 : جواز جذب أحد من الصف األخير بشروط -          كراىة جذب أحد من الصف األخير -                 

 تكبيرة اإلحرام      قد كبر المصمي . بعد أن يكبر                                                                   
 ) يستحب لممجذوب موافقتو ( كم. أن يكون المجذوب عالًما بالحُ                                                                    

 )كما سبق(بالصف من جية اليمين أو من خمف اإلمام  . يبدأ                                                                   
 صالة المسبوق : 

   ر تكبيرة اإلحرام بعد اعتدال اإلمام من الركوع (كبّ =  )أكثر مع اإلمام فاتتو ركعة أو المسبوق ىو من   -       
 المسبوق قبل تسميم اإلمام :  -       

 )ين وقىف ،أو زكىع ، أوسجىد .. انخ(عهى نفس هٍئت اإليبو  ←تكبيرة اإلحرام(  + )بالنية . الدخول في الصالة                   
 كما يقرأ اإلمام ←)الفاتحة ، السورة ، التشيد( ة . القراء                   
 حخى نى نى ٌقسأ انفبححت يع اإليبو()بإدزاك اإليبو فً انسكىع أو قبهه  ←)ُتحسب(  . ُتدرك ←. الركعات :  * ادراكيا                    

 عخدال ين انسكىعين عهى زكبخٍه نال هبسفع اإليبو ٌدٌ ←  ُتدرك    . ل                                               
 انفبححت وانسىزة أو نى ٌقسأ( فٍهب )سىاء قسأيع إيبيه أول زكعبحه )أدزك( ٌجعم يب صهى  ←* عددهب                                         
 )متفق عميو(وا" ضُ رواية ".. فاقْ  وا " و فيمّ وا ، وما فاتكم فأتِ مّ م فصَ كتُ رَ ".. فما أدْ المسبوق بعد تسميم اإلمام :  -       

 أدرك مع إمامو أول ركعاتو( )= يجعل مامامو إيبني عمى ما أدرك مع   ←. الركعات                   
 بعد كم زكعخٍن  ←حُقسأ فً جًٍع انسكعبث            . انخشهد      ←. الفاتحة                         
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 عهٍه انقساءة فً زكعخٍن( )=* انجًهىز : ٌقضً      ←اخخالف  انقساءة(). انسىزة                      

 (سىاء قسأ يعه أو نى ٌقسأ .. يع ايبيه أول صالحه ) = ٌجعم يب أدزك* انشبفعٍت  : ٌُخى                                                          
          

 
 

 بالصالة كاممة بعد تسميم اإلمام ىأت إمامو في التشيد األخير إذا أدرك المسبوق.  :  يالحظ           
 إن شك المأموم ىل ركع قبل اعتدال اإلمام أو بعده ل تحسب لو  الركعة .                                  

 قال لمركوعمن أدرك اإلمام راكًعا أجزأتو تكبيرة اإلحرام عن تكبيرة النت .                                   
 ) الحنابمة والحنفية( من كبر قبل التسميمة األولى لإلمام ، ولو لم يجمس معو -:  إدراك ثواب الجماعة.                                    

 ة(الشافعي)من كبر قبل تسميمتي اإلمام ، ولو لم يجمس معو  -                                                           
 المالكية( )  ( والسبع والعشرين درجةأإلدراك الخمس  )بإدراك ركعة كاممة مع اإلمام  -                                                           

   عة و لكنو في األجر أقلمدرك ما دون الركعة مأجور بالدخول مع اإلمام في الجما -                                                            
 اإلمام بعد الرفع من الركوع   فييا ، ومن أدرك صالة الجمعة ل تدرك إل بإدراك ركعة كاممة مع اإلمام -                                                           

   :  اما ميوالثاني فع                                                                 
   )الجميور(ركعات ظيًرا  4يصمي .        أو ( )األحناف أن يقضي ركعتين.                                                                          

 )اختالف(المسبوق في صالة الجنازة :  -      
 فإذا سمم اإلمام أتم ما فاتو ام فيكبر معو وتصبح ىذه أول تكبيرة لو ، ثم ُيتابع اإلمام في التكبيرحتى ُيكبر اإلم ، ثم ينتظرُيكبر ←األحناف والمالكية .         
 حتى ُيكبر اإلمام ويعتبر تكبيرة اإلمام التكبيرة الثانية لو ، ثم يتابعو حتى ُيسمم وُيتم مافاتو ُيكبر ويقرأ ما يستطيع من الفاتحة ←الشافعية والحنابمة .         
 )اختالف( لمسبوق في صالة العيد :ا -     

 . ٌأحً بًب فبحه ين حكبٍس أثنبء قساءة اإليبو                    . الٌجىش انخكبٍس نفىاث يحهه ←اإلمام : * قبل الركوع    دراكإ              
 . الٌجىش انخكبٍس نفىاث يحهه        )أبى حنٍفت( نسكىع. ٌأحً ببنخكبٍس أثنبء انسكىع يع حسبٍح ا ←  أثناء الركوع*                           
 يأتي بالتكبير بعد تكبيرة القيام بعد تسميم اإلمام  ←* بعد الركوع                            

 المسبوق في صالة التراويح : -    
 ٌأحً بهب بعد حسهٍى اإليبو )يسبىقب( ← * من فاتتو ركعة         

 . ٌأحً بهب أثنبء زكعخً شفع اإليبو )ٌدخم يع اإليبو بنٍت انخسوٌحت( ثى ←بحخه حسوٌحت * ين ف          
 ٌسهى يعه ثى ٌأحً بسكعت ، ثى . ٌنىي انشفع يع وحس اإليبو وٌقنج يعه ، وال                                       
 . ٌأحً بسكعت انىحس                                       

 ٌأحً بهب ابخداء ين زكعخً شفع اإليبو  )زكعخٍن وٌسهى( ثى ٌصهً انشفع وانىحس ←* ين فبحخه أكثس ين حسوٌحت          
 بًب فبحه بعد حسهٍى اإليبو يسبىقب ينفسدا )انري ٌصهً حساوٌح( انعشبء ، وٌأحً ٌنىي يع اإليبو ←فً انخساوٌح ، ونى ٌُصم انعشبء يهحىظت : ادزاك اإليبو          

 اخخالف( ←)اححبد نٍت  )صالة( اإليبو يع انًأيىو                        

 :( انري ٌُبٍح انقصس)انًسبىق فً انسفس   -    
 ٌُخى صالحه   ←  (      ٌُخى )خهف : . إيبو ُيقٍى  إذا كبنج انصالة           

 ٌقصس   ←   )ٌقصس( . إيبو يسبفس                                         
 ..)انري ٌقصس( إيبيب بًقًٍٍن ، وجب حنبٍه انًأيىيٍن قبم انصالة وبعدهب أنه ٌُصهً قصسا نٍُخًىا صالحهى  يهحىظت : إذا صهى انًسبفس               

 صالة الالحق : 
    )كانقطاع كيرباء مكبرات ىة الالحق ىو الذي يبدأ صالتو مع إمامو ثم تفوتو بعض أفعال إمامو لعذر مؤقت يزول بعد بر   -            
 ( ، أو الزحام الشديد.. الخ الصوت                    
 ُتدرك الركعة ←ويدرك اإلمام في الركن التالي  ، يأتي بو استطاع أن ، و  إذا فات المأموم ركن  -            

  بعد تسميم  )إعادتيا(ىا ؤ لغاء الركعة وقضاا  عميو متابعة اإلمام و  ←)لم يدرك اإلمام في الركن التالي( فاتو ركن أو أكثر إذا   -            
 )فقد ركن من أركان الصالة(اإلمام                 

 عند ركوع اإلمام وعدم استطاعة المأموم أن يتم الفاتحة، وجب عميو الركوع مع إمامو، ويسقط عنو باقي الفاتحة.  -            
 : ، فعمى المأموم إما ابعة المأموم لإلمام أثناء الصالةعند فقد مت  -            

 ، ويتم صالتو منفرًدا أن ينوي مفارقة الجماعة بقمبو .                  
 ن في الصف األول ليحل محل اإلمامأن يتقدم أحد المأمومي .                  

 : اإلمامة 
  شروط صحة اإلمامة : 

    )لتصح إمامة المرأة أو الخنثى لمرجال(الذكورة المحققة .    )اختالف(البموغ  العقل   . اإلسالم   . .              
 )النجاسة(الطيارة من الحدث والخبث   .              

                     عند المالكية إن عمم اإلمام بالحدث أو بالخبث ممحوظة : : 
 فصالتو وصالة المأمومين صحيحة  ← بعد الصالة -                             
 صالتو وصالة المأمومين صحيحة   ←    نسيان الحدث أو الخبث .  ←قبل الصالة  -                             

 أمومينبطمت صالة اإلمام ، وصحت صالة الم ← تعمد ترك الحدث أو الخبث .                                                
 تفسد صالتو ، وتصح صالة المأمومين   ← أثناء الصالة -                            

 ل يصح اقتداء قارئ بأمي ، ول تصح الصالة وراء أخرس إل إذا كان المأموم مثمو ← إحسان القراءة .             
 إل إذا كان المأموم مثموال زاًيا( ذ، وال اءً ثنا ، والسين غي)من يبدل الراء كاأللثغ  ←سالمة المسان من العيوب .             
 ( خروج دم من األنف =فصادة  = )رعاف الكسمس البول أو انفالت الريح أو  ←السالمة من األعذار .             
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 العمم بكيفية الصالة وشروطيا وأركانيا عمى النحو الذي تصح بو .             
 ء بو فال تصح صالتو(اىا ونوى القتدمصمي منفرًدا ثم وجد إماًما أثناء)فمو بدأ الالقتداء باإلمام من أول صالتو نية المأموم  توفر.              
                     اختالف(بعد سالم إمامو  )مأموًما(كان مقتدًيا  نيجوز القتداء بم  -  :  يالحظ( 

 : نية اإلمام ليست بشرط  لصحة اإلمامة إل في أربع ماعدا الحنابمة(عند الجميور )  -                                   
 المستخمف الذي قام مقام اإلمام لعذر .       صالة الخوف.     عند اإلمامة بالنساء .  صالة الجمعة    .                                              
 )اختالف(يجوز اختالف نية المأموم مع اإلمام   -                                   

 لكن يجوز :، تقدم اإلمام عمى المأموم  .             
 تقدم بعض المأمومين عمى اإلمام في الصالة حول الكعبة فقط -     أن يكون المأموم محاذًيا لإلمام متأخًرا عنو قميال -               
                       اختالف(: تقدم المأمومين عمى اإلمام في المساجد  ظةممحو( :  
    أو وجود فاصل بينيما من حائط أو ساتر .. إلخ تصح الصالة خاصة عند الزحام *       )الجميور(يبطل الصالة *                      

 أفعال اإلمام واتصال الصفوف بشرط ضبط  )المالكية(                                                        
 )حتى في الخطأ منيا(. متابعة اإلمام في كافة أفعال الصالة         غمع اإلمام برؤية أو سماع  ولو بُمَبمّ  . ضبط أفعال المأموم    
 تو ب اإلمام بطمت صال. صحة صالة اإلمام عمى مذىب المأموم ، فمو اعتقد المأموم بطالن حكم من أحكام الطيارة أو الصالة في مذى    

            يجب عمى المأموم أل يأتي بالركن إل بعد انتقال اإلمام إليو بالفعل أي عدم مصاحبتو أو سبقو بالحركة  -:   يالحظ                          
 ( يع و التحميد عند العتدال من الركوع، والدال في التسم سماع الراء في تكبيرة النتقال  )                                       

 فإذا استمر  ،  رجال ، أو بالتصفيق إن كانت امرأة المأموم بقول سبحان الل إن كانيجب تنبييو  اإلمام عند خطأ  -                          
 ) اختالف ( عمى خطئو وجبت متابعتو                             

 ل يجوز لممأموم أن يبدأ التسميم إل بعد أن ينتيي اإلمام من التسميمة الثانية  -                        
 المأموم مثمو فال تصح خمف عاجز عن القيام أو الركوع أو السجود إل إذا كان  ، )القولية والفعمية(القدرة عمى القيام بأركان الصالة .    

             اختالف(ماعة واقفين إمامة اإلمام القاعد لج:  يالحظ( : 
                                ين ليم أن اإلمام   والصحابة وقوف خمفو ، فب لصالتو صمى الل عميو وسمم عند مرضو قاعًدا ، ".. ل تجوز 

 )متفق عميو(، و إذا صمى واقًفا وقفوا.."  قعدوا إذا صمى قاعًدا                                  
                                بصالتو، والصحابة بجانبو يصمي بكر واقًفا لصالتو صمى الل عميو وسمم عند مرضو قاعًدا و أبو  " تجوز 

 ]ح = األرج األمرينآخر [()متفق عميو.."  النبي صمى الل عميو وسمم قاعديصمون بصالة أبي بكر و  قائمينخمفيما                                   
 مكروىات اإلمامة : 

 إمامة الفاسق إل في الجمعة و العيد ، إذا لم يوجد غيره.  
 إمامة المتيمم لممتوضئ.         إطالة اإلمام لمصالة ، إل إذا عمم رضا المأمومين بذلك .     
 )اختالف(عمم  القوم لعدم توقيو النجاسة إل إذا كان أ)من ل يرى بالميل( األصم واألعشى إمامة األعمى و .      
 ومن ل  ، المستقيم (بدل من  م)من يأتي بإدغام في غير موضعو ..كأن يقول المتقيواألرت  ، )من يكرر الفاء(، والفأفاء  )من يكرر التاء(إمامة التمتام  .     

 يفصح  ببعض الحروف كالصاد والضاد والقاف        
 اختالف مستوى اإلمام عن المأمومين إل لضرورة كزحام أو تعميم صالة ...إلخ.  في القراءة(       )كثير المحن = الخطأإمامة المحان .      
 إمامة من يكره المأمومين إمامتو أو من انتزع اإلمامة بغير استحقاق.      
 اس مرتين في صالة واحدةيكره لإلمام أن يؤم الن.          إمامة من يؤم الناس بأجر ، إل إذا شرط لو الحاكم أجًرا.      
 :تكرار الجماعة في مسجد 

 يكره تكرار إقامة الجماعة بغير إذن اإلمام الراتب ، ول تكره في مساجد الطرقات ، أو في األسواق أو في ما ليس لو إمام راتب ،   -    
 أو خيف خروج الوقت ...إلخ        
 ماعة في مسجد لو إمام راتب فإذا دخل جماعة مسجًدا ليصموا فوجدوا اإلمام الراتب قد صمى ،  يندب ليم يكره تكرار الج ← ممحوظة : عند المالكية            

  فرادى ، ألن الصالة  المنفردة فييا  فيصمون فييا )الحرام، النبوي، األقصى( الخروج ليصموا جماعة خارج المسجد ، إل في المساجد الثالثة                       
 الجماعة مع اإلمام الراتب في ىذه المساجد( يتكاسل الناس عن حضور حتى ل ) أفضل من الجماعة ويكره فييا تكرار الجماعة                      

 تغيب اإلمام أو تأخره ...إلخ أويكره إقامة جماعة بعد األذان قبل جماعة اإلمام الراتب إل لضرورة كسفر   -  
 ء إقامة الصالة مع اإلمام الراتبأثنا،  ، جماعة أو فرادىو نفالالصالة فرًضا أوز جل ت -  
 : )اختالف(إعادة المنفرد الصالة جماعة  -  
 إل في المساجد الثالثة لفضل الصالة فييا   ←ل تجوز. )مما عميو(       تكون صالتو الثانية نفال أو فرًضا إذا نوى الفرضو  ←تجوز.       

 عند تكرار الجماعة في المسجد الواحد ، وجب أن تكون الجماعة الثانية بعيدة عن المحراب .   : يالحظ            
 ول بعد المغرب إذا قصد بتكرار الجماعة التنفل ، فال تجوز صالتيا في أوقات الكراىة )بعد الفجر وبعد العصر( .                      
  :اختالف(تحمل اإلمام عن المأموم( 
 ًئا من فرائض الصالة إل القراءةشييتحمل  ، لكن ل يو المأمومتحمل اإلمام سي -           
 ( : )اختالفقراءة المأموم الفاتحة وسورة خمف اإلمام  -           

 (الحنابمة) إذا لم يسمع اإلمام. يقرأ في السرية ول يقرأ في الجيرية إل                 (المالكية) يقرأ في السرية ول يقرأ في الجيرية .                
 (الحنفية)ل يقرأ في السرية أو الجيرية   .    ( الشافعية)يقرأ في السرية ويقرأ الفاتحة فقط في الجيرية  .                

 : االستخالف في الصالة 

 خوف عمى نفس أو مال..( ع أو السجود،عجز عن القراءة أو الركو  ، وفاة مرض، ، حدث )ذا حدث لإلمام عذر يمنعو من إكمال الصالة إ
 . أن يستخمف )ُينيب( اإلمام أحد المأمومين لُيكمل بيم الصالة ، فإن تعّذرفإنو يجوز : 

 يتقدم أحد المأمومين بنفسو ليحل محل اإلمام ، فإن لم يحدث  .             
 ليحل محل اإلمام -بغير كالم  –يختار المأمومون أحدىم  .             

كأنو قد خر منحنًيا واضًعا يده عمى أنفو يتأو  ، الستخالف يكون باإلشارة ل بالكالم ، يأخذ فيو اإلمام بثوب المستخمف إلى المحراب
 أو واضًعا يده عمى ركبتو لترك ركوع أو عمى ، مشيًرا بأصابعو بعدد الركعات الباقية ، ( حتى لو كان ذلك خالًفا لمواقع) سال منو دم الرعاف 
 قراءة لترك  أو عمى فمو ، جبيتو لترك سجود
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  أكمموىا فرادى بطمت صالتيمحد من المأمومين إلكمال الصالة و ممحوظة : إذا لم يستخمف اإلمام أحًدا ولم يتقدم أ. 
 صالة الجماعة لمنساء : 
 ()األحنافتكره  .       تؤم نساء دارىا ..(ن ) أذن النبي ألم ورقة أ( لجميورا) سطينو  تصح وتقف.  :إمامة المرأة لمنساء  -           

 رواه أحمد() ] غير متطيبات تفالت=  [  " التٍ َتفِ  نَ جْ رُ خْ يَ لْ ، وَ  اللِ  دَ اجِ سَ مَ  اللِ  اءَ وا إمَ عُ نَ ل تمْ  " : حضور النساء الجماعة بالمسجد -           
                                      والعجائز عطراتتغير الم،  الحسناواتلغير  ← تُباح .              عند خوف الفتنة ←تكره  .                

  اختالف(:  قام فيها الجماعةتأفضل المساجد التي( 
 ..الخ، ثم أعظميا  ، ثم أقدم المساجد ، ثم مسجد قباء ، ثم المسجد األقصى ، ثم المسجد النبوي المسجد الحرام ←عند الحنفية              

 
 : أمثمة في صالة المسبوق  عند الجمهور والشافعية 
 

 الشافعية                                الجمهور                              
 
 
 : عية ا: ادراك اإلمام في الركعة الرابعة من صالة رب 1مثال  -

              
 . ركعة بفاتحة وسورة                         . ركعة بفاتحة وسورة                                 

 . تشهد أول     . تشهد أول                                                          
 . ركعة بفاتحة فقط     . ركعة بفاتحة وسورة                                                
 . ركعة بفاتحة فقط                                   . ركعة بفاتحة فقط                    
 . تشهد ثاني     . تشهد ثاني                                                        

 
 
 
 دراك اإلمام في التشهد األول من صالة المغرب :إ:  2مثال  -
 

 ركعة بفاتحة وسورة .            . ركعة بفاتحة وسورة                                       
 . تشهد أول                                                       . تشهد أول      
 . ركعة بفاتحة وسورة                                             . ركعة بفاتحة فقط      
 . تشهد ثاني                 . تشهد ثاني                                           

 
 
 
 دراك اإلمام في الركعة الثالثة من صالة رباعية :إ:  3مثال  -
 

 . ركعة بفاتحة وسورة                                            . ركعة بفاتحة فقط     
 تحة فقط. ركعة بفاتحة وسورة                                            . ركعة بفا     
 . تشهد ثاني                                                     . تشهد ثاني     

 
 
 
 دراك اإلمام في الركعة الثانية من صالة الصبح :إ:  4مثال  -
 

 . ركعة بفاتحة وسورة وقنوت                                   . ركعة بفاتحة وسورة وقنوت    
 . تشهد ثاني                                                   . تشهد ثاني    

 
 
 : مسائل خالفية في صالة الجماعة 

 ، فصالتهم :  إمامهم لم يكن متوضًئا*  إذا عمم المأمومون بعد الصالة أن 
 )الشافعية والحنابمة(. صحيحة         )األحناف(. باطمة وعميهم اإلعادة          
 )المالكية(إذا كان اإلمام عالما ، وصحيحة إذا كان ناسيا  طمة . با        

 
 *  الصالة منفردا خمف الصف :

 ) الحنابمة(. باطمة إذا صمى ركعة كاممة            )الجميور(. صحيحة مع الكراهة          
 

 *  إذا كان اإلمام قاعدا ، يكون المأمومون :
 ) الحنابمة(. قعودا                 )األحناف والمالكية( . قياما        
 )الشافعية(تجوز الصالة   . ال       
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 *  الركوع خمف الصف إلدراك الركعة :

 )المالكية(. يجوز        )األحناف والحنابمة(يجوز   . ال       
 تعد ( : زادك الل حرصا .. ول لصف ، فقال لو النبي"كبر وركع" أبو بكرة خمف الصف ثم مشى إلى ا =)أحرم )الشافعية(يجوز مع الكراهة   .          

        
 مأموم :اإلمام وال صالة( )اتحاد نية * 

 )الجميور(  ) لكن يجوز التنفل خمف المفترض ( . واجبة       
 أو خمف جنازة  صالة خمف نظم صالتي اإلمام والمأموم ، فال تصح مكتوبة ) = تجوز صالة المفترض خمف المتنفل بشرط اتفاقتجب  . ال      

 ) الشافعية (   استسقاء أو خمف صالة الكسوف ..الخ ( صالة                  
 


