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تقدمي
الشيخ الدكتور بسام بن رضوان عليان
حفظه هللا ورعا
اضتمد هلل رب العاظتٌن ،والصالة والسالـ على سيدان دمحم وآلو وصحبو أرتعٌن ،وبعد...
فإنو يسعدين أف أكتب كلمة يف تقدمي ىذا الكتاب (نفائس الياقوت يف أحكاـ الصالة يف
البيوت) ظتؤلفو الدكتور /دمحم رفيق الشوبكي ،يسعدين ذلك؛ ألمهية اظتوضوع وشرفو؛ ألنو ديس حياة
اظتسلمٌن؛ ويتعلق بركن عظيم من أركاف اإلسالـ وىو الصالة.
ويسعدين كذلك ألف أخي وابين الدكتور دمحم ىو أحد أبناء مدرسة اإلسالـ اظتمتدة يف
األرض والزماف .إنو الداعية من أرض فلسطٌن اجملاىدة الصابرة ،نشأ فيها وتعلم وعلم فيها ،وكاف
رفيقو يف مسًنة حياتو كتاب هللا القرآف الكرمي والسنة اظتطهرة ،صحبة ؽتتدة مع كتاب هللا حفظاً
وحتفيظاً ،جعلت قلبو يتفتح على آايت القرآف الكرمي وأحاديث الرسوؿ العظيم ملسو هيلع هللا ىلص ،فينهل منهما من
نبعهما الفياض حىت فتح هللا عليو وىداه إىل أف خيتار ىذا اظتوضوع العظيم؛ ليكوف لو أثر طيب يف
ميداف التأليف والفكر ،وعسى أف يكوف ىذا العطاء منطلقاً لعطاء بعد عطاء يف مدرسة اإلسالـ
على طريق نصرة دين هللا  وإعالء كلمتو يف األرض كلها على صراط مستقيم.
ولقد سلك اظتؤلف يف كتابو أسلوبً سهالً قوايً؛ فجاء الكتاب شامالً مفيداً غنياً مبعلوماتو
القيمة ،مفيداً للدراس والباحث ،معيناً للمسلمٌن.
وأخًناً أدعو هللا أف يبارؾ ىذا اصتهد الكرمي ،وأف يضاعف ألخينا وابننا اضتبيب الدكتور دمحم
أجره وثوابو ،اللهم آمٌن.
الدكتور :بسام رضوان عليان
/6رمضان144/ه ـ 2020/4/22 -م
2



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

بسمميحرلا نمحرلا هللا 
اضتمد هلل الذي ر ِضي لنا اإلسالـ ديناً ،وجعلو دين ٍ
رزتة ويس ٍر ،سبحانوُ جل يف عُاله ،القائل
َ
َ َ
اجتَـبَا ُك ْم َوَما َج َع َل َعلَْي ُك ْم ِِف ال ِّدي ِن ِم ْن َح َرج( سورة اضتج ،)78:والقائل
يف ُػتكم التنزيلُ  :ه َو ْ
 :يُ ِري ُد ه
اَّللُ بِ ُك ُم الْيُ ْس َر َوََل يُ ِري ُد بِ ُك ُم الْعُ ْس َر( سورة البقرة .)185:وأشهد أف ال إلو إال هللا

وحده ال شريك لو ،وأشهد أف دمحماً عبده ورسولو ،الذي أخربت عنو أـ اظتؤمنٌن عائشة اهنع هللا يضر فقالت:

"ما ُخِّّي رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بني أمرين هإَل أخذ أيسرمها ،ما مل يكن إذتًا" (رواه البخاري ومسلم) ،صلى
هللا عليو وعلى آلو وصحبو ،ومن دتسك بسنتو إىل يوـ الدين ،وسلم تسليماً كثًناً.

أما بعد ،،،
لقد أمران هللا  بلصالة ،وجعلها ركناً من أركاف الدين ،وحثنا النيب ملسو هيلع هللا ىلص على أداء الصلوات
رتاعة يف اظتسجد مرغباً لنا بفضيلتها ،ومنفراً ملسو هيلع هللا ىلص من أداء الصالة يف البيوت بال عذر .غًن أنو قد
يعرض للمسلم أعذار دتنعو من أداء الصالة يف اظتسجد ،ومن ىذه األعذار :اظترض ،اظتطر الشديد،
والرايح الشديدة ،واطتوؼ من ضرر قد يقع على النفس أو األىل أو اظتاؿ .قاؿ اإلماـ اضتجاوي رزتو
وخائف حدوثَو ،أو زايدتَو" (اإلقناع.)143/1 :
يض،
ٌ
هللا" :ويُعذر يف ترؾ اصتمعة واصتماعة :مر ٌ
ِ
اصتم ِ
وقاؿ اإلماـ اظترداوي رزتو هللا" :ويػع َذر ِيف تَػرِؾ ْ ِ
ضا ِيف
يض بِ َال نَز ٍاعَ ،ويػُ ْع َذ ُر أَيْ ً
اصتُ ُم َعة َو َْ َ َ
اعة الْ َم ِر ُ
ْ
َُْ ُ
ِ ِ ِ
ؼ ح ُد ِ
وث الْ َمَر ِ
ض" (اإلنصاؼ .)300/2 :ومن ىنا أفىت عموـ أىل العلم اظتعاصرين
تَػ ْرك ِه َما طتَْو ُ

وىيئات اإلفتاء اظتعتمدة يف الدوؿ اإلسالمية بوقف صلوات اصتماعة وصالة اصتمعة يف اظتساجد خوفاً

من انتشار فًنوس كوروان اظتستجد ،وعليو أصبح لزاماً على اظتسلمٌن أداء الصلوات يف بيوهتم مبا يف
ذلك صالة اصتمعة والرتاويح .وأتيت ىذه الدراسة الشرعية؛ لتوضح أحكاـ الصالة يف البيوت بشكل
عاـ ،وأىم اظتسائل اظتتعلقة بلصالة يف البيوت يف شهر رمضاف بشكل خاص ،وذلك من خالؿ طرح
ستسة وعشرين سؤاالً واإلجابة عليها ،سائالً هللا  أف يتقبل منا ،وأف يكشف ىذه الغمة عن
اظتسلمٌن والناس أرتعٌن.
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السؤال األول :من ادلعلوم شرعاً أ هن صالة اجلماعة ِف ادلسجد تفضل الصالة ِف
البيوت ،فهل تنقص أجور ادلصلني ِف البيوت حال حتقق العذر ؟

إف من كرمو وفضلو سبحانو وتعاىل أنو يكتب األجر كامالً للمعذور الذي يصلي يف بيتو إذا

ِ
قاؿ" :إِ َذا
ري أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص َ
وسى َ
كاف من عادتو أف يصلي رتاعة يف اظتسجد؛ ضتديث أيب ُم َ
األشع ِّ
م ِرض الْعب ُد أَو سافَـر ُكتِب لَهُ ِمثْل ما َكا َن يـ ْعمل م ِقيما ِ
يحا" (رواه البخاري) .غًن أنو ينبغي
َ َُُ ً َ
صح ً
َُ
َ َ َْ ْ َ َ َ
على اظتسلم أف حيرص على أداء الصالة رتاعة مع أىل بيتو ذكوراً وإانثً ليكتسبوا أجر اصتماعة ،مبا
رسوؿ هللا
مر َر ِض َي هللاُ عنهما ،قاؿ :قاؿ ُ
يف ذلك صالة الرتاويح وقياـ الليل ،فعن عبد هللا ب ِن عُ َ
ِ
ِ ِ
ِ
شرين َدرجةً" (رواه البخاري ومسلم).
ملسو هيلع هللا ىلص" :صالةُ
اجلماعة تَ ُ
بسب ٍع وع َ
فض ُل على صالة الف ّذ َ

ويكفي إلقامة صالة اصتماعة اثناف؛ إماـ ومأموـ ،سواءً كاف ذلك يف البيت أو غًنه؛ قاؿ
اضتوي ِر ِ
ِِ
ث
اإلماـ البخاري رزتو هللا" :بب اثناف فما فوقهما رتاعة" مث روى فيو حديث َمالك بْ ِن َُْ ْ
ِ ِ
ِ
يما ُثُه لِيَـ ُؤهم ُك َما أَ ْكبَـ ُرُك َما" (رواه البخاري).
ت ال ه
ض َر ْ
يب ملسو هيلع هللا ىلص قَ َاؿ" :إِذَا َح َ
صالةُ فَأَذّ ََن َوأَق َ
َع ْن الن ِّ
وقاؿ اإلماـ النووي رزتو هللا" :إِذَا صلى الرجل ِيف بػيتِ ِو بِرفِ ِيق ِو ،أَو َزوجتِ ِو ،أَو ولَ ِده ،ح َاز فَ ِ
ضيلَةَ
َ
َ
ْ َْ ْ َ
ُ ُ َْ َ
اع ِة" (روضة الطالبٌن .)341/1 :وكلما زاد عدد اظتصلٌن كاف ذلك أحب إىل هللا  ،فعن
ْ
اصتَ َم َ
ِ
صالتِِه َو ْح َد ُ،
صالةُ ال هر ُج ِل َم َع ال هر ُج ِل أَ ْزَكى م ْن َ
أيب بن كعب  قاؿ :قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلصَ " :
ِّ
ِ
ب إِ َىل هِ
ِِ
صالةُ ال هر ُج ِل َم َع ال هر ُجلَ ْ ِ
اَّلل َع ه َ
َح ُّ
ني أَ ْزَكى م ْن َ
َو َ
صالته َم َع ال هر ُج ِلَ ،وَما َكانُوا أَ ْكثَـ َر فَـ ُه َو أ َ
َو َج هل " (رواه أبو داود والنسائي وحسنو األلباين).

السؤال الثاين :هل يُشرتط أذان وإقامة للمصلي ِف بيته ؟

يُ َسن ظتن يصلي يف بيتو سواءً رتاعة أو منفرداً أف يؤذف ويقيم؛ لعموـ فضل األذاف ،وألنو
ذكر هلل  ،فعن أيب ٍ
ك
سعيد
اطتدري هنع هللا يضر أف َ
ك أ َْو ََب ِديَتِ َ
ت ِِف غَنَ ِم َ
رسوؿ هللاِ  قاؿ" :إذَا ُك ْن َ
ِّ
صالَةِ فَارفَع صوتَ َ ِ ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
ت َِبل ه
س َوَلَ
فَأَذهنْ َ
ك َِبلنّ َداء ،فَِإنههُ َلَ يَ ْس َم ُع َم َدى َ
ْ ْ َْ
ص ْوت ال ُْم َؤذّن ج ٌّن َوَلَ إنْ ٌ
رسوؿ هللاِ  قاؿ:
َش ْيءٌ إَِله َش ِه َد لَهُ يَـ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة" (رواه البخاري) .وعن عُقبةَ بن عام ٍر  ،أف َ
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ب ربُّك ِمن راعي ٍ
غنم ِف ر ِ
أس ال ه
ِ
للجبل -يعين القطعة ادلرتفعة ِف رأس اجلبل-؛
ش ِظيهة
"يَ َ
عج ُ
ِ ِ
ِ
ِ
خياف
قيم ال ه
صالةَ؛ ُ
يُؤذّ ُن للصالة ويُصلّي ،فيقول هللا ع ه َ وج هل :انظروا إىل َع ْبدي هذا ،يُؤذّ ُن ويُ ُ
غفرت لعبدي ،وأدخلتُه اجلَنهةَ" (رواه أبو داود والنسائي وصححو األلباين).
مين! ق ْد
ُ

وإذا اكتفى أبذاف اظتسجد وأقاـ الصالة فقط فال أبس يف ذلك ،وىذا قوؿ طائفة من السلف

منهم :ميموف بن مهراف واألوزاعي واإلماـ مالك واضتسن البصري وابن سًنين ،وأفىت بذلك الشيخ
ور الْعُلَ َم ِاء ِم َن
ب رتُْ ُه ُ
ابن عثيمٌن .وىذا الرأي مفاد قوؿ اإلماـ النووي رزتو هللا ،حيث قاؿَ " :و َذ َى َ
اإلقَامةَ سنةٌ ِيف ح ِّق ِو –يقصد يف حق اظتصلي وحده -وَال يك ِ
ِ
ف وْ ِ ِ
ْف ِيو إِقَ َامةُ
َ َ
َ
اطتَلَف إ َىل أَف ِْ َ ُ
السلَ َ
ِ
اصتم ِ
ض ُه ْم :يُ ْشَرعُ لَوَُ ،وقَ َاؿ بَػ ْع ُ
اختَػلَ ُفوا ِيف ْاألَذَ ِاف فَػ َق َاؿ بَػ ْع ُ
اعةَ ،و ْ
َْ َ َ
يح أَنوُ
ض ُه ْمَ :ال يُ ْشَرعَُ ،وَم ْذ َىبُػنَا الصح ُ
اع ِة َوإِال فَ َال يُ ْشَرعُ" (شرح النووي على مسلم.)187/5 :
يُ ْشَرعُ لَوُ ْاألَ َذا ُف إِ ْف ََلْ يَ ُك ْن َِشت َع أَ َذا ُف ْ
اصتَ َم َ
ومن صلي يف بيتو رتاعة أو منفرداً دوف أذاف وال إقامة صحت صالتو وال إعادة عليو ،ولكنو
ِ
ِ
ٍ
مسعود ِف دا ِر  ،فقال:
بن
وعلقمةََ ،
فوت على نفسو ىذه الفضيلة .فعن األسود َ
قاال :أتينا عب َد هللا َ
"أَصلهى ِ
أبذان وَل ٍ
هؤَلء َخل َفكم؟ فقلناَ :ل ،قال :ف ُقوموا فصلُّوا ،فلم أيمرَن ٍ
إقامة" (رواه مسلم).
َ
ْ ْ
َحب إِ ََل أَ ْف يػُ َؤِذّ َف َويُِق َيم إِذَا
وقد طتص اإلماـ ابن اظتنذر رزتو هللا جواب ىذه اظتسألة بقولو" :أ َ
ٍ
ِ ٍ ِ
صلى و ْح َدهُ ،وُُْي ِز ِيو إِ ْف أَقَ َاـ وإِ ْف ََلْ يػ َؤِذّ ْف ،ولَو َ ِ
ب َعلَْي ِو ِْ
اإل َع َادةُ"
صلى بغَ ًِْن أَذَاف َوَال إقَ َامة ََلْ َُي ْ
ُ
َْ
َ
َ
َ َ
(األوسط.)58/3 :

السؤال الثالث :هل يل َم اَلنتظار بني األذان واإلقامة للمصلني ِف بيوهتم ؟
ليس ىناؾ وقت ػتدد شرعاً لالنتظار بٌن األذاف واإلقامة ،وإف الغاية من االنتظار اجتماع
اظتصلٌن وأداء صالة السنة القبلية ،قاؿ اإلماـ ابن بطاؿ رزتو هللا" :أما كم بٌن األذاف واإلقامة يف
أكثر من اجتماع الناس ،ودتكن دخوؿ الوقت" (شرح صحيح
الصلوات كلها ؟ فال َحد يف ذلك َ
ِ
صل الْم َؤِذّ ُف و ِْ
ٌن ْاألَ َذ ِاف
اإل َم ُاـ بَػ ْ َ
البخاري .)252/2 :وقاؿ اطتطيب الشربيين رزتو هللاَ " :ويُ َسن أَ ْف يَػ ْف َ ُ َ
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ِ
ِ ِ
اإلقَام ِة بَِق ْد ِر ِ
اس ِيف م َك ِ
يض ِة" (مغين احملتاج:
اف الص َالةَ ،وبَِق ْد ِر أ ََداء السنة ال ِِت قَػْب َل الْ َف ِر َ
ْ
اجت َم ِاع الن ِ َ
َو ِْ َ
.)138/1
واخلالصة ال ينتظر اظتصلوف يف بيوهتم إال بقدر االجتماع للصالة وأداء السنن القبلية ،مع
مراعاة اضترص على الصالة يف أوؿ وقتها.

السؤال الرابع :ما هي أفضل أوقات الصالة للمصلني ِف بيوهتم ؟
إف أفضل أوقات الصالة أف تصلى يف أوؿ وقتها ،فعن ِ
عبد هللاِ ب ِن م ٍ
سألت
سعود هنع هللا يضر قاؿ:
ُ
َ
ب إىل ِ
سول ِ
سول ِ
ِ
صالةُ على وقتِها "...
أي
فقلت :اي َر َ
َر َ
هللا؟ قال :ال ه
أح ُّ
هللاُّ ،
هللا ُ ،
األعمال َ
(رواه البخاري ومسلم) .وقد جاء ىذا اضتديث يف رواية عند أيب دواد واضتاكم والطرباين والبيهقي
والدارقطين وابن خزدية وابن حباف بلفظ( :الصالة يف أوؿ وقتها) .قاؿ اضتافظ ابن حجر رزتو هللا:
ِ
ِ
ِِ
ِ
ض ُل ِم َن
"قَػ ْولُوُ (الص َالةُ َعلَى َوقْت َها) :قَ َاؿ ابْ ُن بَط ٍاؿ فيو أَف الْبِ َد َار إِ َىل الص َالة ِيف أَوِؿ أ َْوقَاهتَا أَفْ َ
اخي فِيها؛ ِألَنو إَِّنَا َشر َط فِيها أَ ْف تَ ُكو َف أَحب ْاأل َْعم ِاؿ إِ َذا أُقِيم ِ ِ
التػر ِ
ب" (فتح:
َ ْ
ُ
َ َ
َ
َ
ت ل َوقْت َها الْ ُم ْستَ َح ِّ
َ
َ
.)13/2

غًن أنو يُسن أتخًن صالة العشاء إذا َل يرتتب على ذلك مشقة ،فعن جاب ِر ب ِن َشتَُرَة هنع هللا يضر،
الع ِ
شاء ِ
رسول ِ
هللا  يؤ ِّخر صالةَ ِ
اآلخرةِ" (رواه مسلم) .ووقت العشاء ديتد إىل
قاؿ" :كان
ُ
ُ ُ
منتصف الليل ،فال ُيوز أتخًنىا عن ذلك لغًن ضرورة؛ ف َع ْن َعْب ِد اَّللِ بْ ِن َع ْم ٍرو بن العاص رضي هللا
وؿ اَّللِ ملسو هيلع هللا ىلص قَ َاؿ" :ووقْت ص َالةِ ال ِْع َ ِ
صِ
ف اللهْي ِل األ َْو َس ِط" (رواه مسلم).
عنهما ،أَف َر ُس َ
شاء إِ َىل نِ ْ
ََ ُ َ
واألفضل يف شهر رمضاف أف تُصلى صالة العشاء يف أوؿ وقتها؛ لكي يتسع الوقت

لالجتهاد يف صالة الرتاويح وقياـ الليل ،وهللا أعلم.

السؤال اخلامس :كيف يقف ادلصلون للصالة ِف البيت خصوصاً أ هن فيهم الرجال
والصبيان والنساء ؟
لإلجابة على ىذا السؤاؿ ،البد من بياف األحواؿ اآلتية:
6
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 .1إذا صلى مع اإلماـ رجل أو صيب فإنو يقف عن ديينو ،فع ْن ابْ ِن َعب ٍ
اس هنع هللا يضر قَ َاؿ" :بِ ُّ
ت ِع ْن َد
َخ َذ
سا ِرِ ،فَأ َ
ُصلِّي َم َعهُ ،فَـ ُق ْم ُ
صلِّي ِم ْن اللهْي ِل ،فَـ ُق ْم ُ
ام النِ ُّ
هب ملسو هيلع هللا ىلص يُ َ
َخالَِِت َم ْي ُمونَةَ ،فَـ َق َ
تأ َ
ت َع ْن يَ َ
بَِرأْ ِسي َوأَقَ َام ِين َع ْن ََيِينِه" (رواه البخاري ومسلم).

وال ُيوز أف يتقدـ اظتأموـ على إمامو ،فإف تقدـ عليو بطلت صالتو على قوؿ رتهور أىل العلم،
اإلمام ليُـ ْؤ َته به ( "...رواه البخاري
رسوؿ هللاِ ملسو هيلع هللا ىلص" :إ هَّنا ُج ِع َل
فعن عائشةَ ِّأـ
اظتؤمنٌن اهنع هللا يضر ،قاؿ ُ
ُ
َ
ومسلم).
 .2إذا صلى مع اإلماـ رجالف أو رجل وصيب فإّنما يقفاف يف صف مستقيم خلف اإلماـ ،فعن
جاب ِر ب ِن ِ
رسول ِ
قمت عن يسا ِر ِ
هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،فأخذ بيدي فأدارين
جئت حىت ُ
عبد هللا هنع هللا يضر قَ َاؿُ " :

رسول ِ
حىت أقامين عن َيينِهُ ،ث جاء جبار بن صخ ٍر فتوضأَُ ،ث جاء فقام عن يسا ِر ِ
هللا ملسو هيلع هللا ىلص،
ُ ُ
فأخذ ُ ِ
رتيعا ،فدفعنا حىت أقامنا خل َفه" (رواه مسلم).
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بيدَن ً
َس َود ،أَنػ ُه َما
وإف وقف أحدمها عن ديٌن اإلماـ واآلخر عن مشالو جاز ذلك؛ ضتديث َع ْل َق َمةَ ،و ْاأل ْ
ام
َصلهى َم ْن َخ ْل َف ُك ْم ؟ قَ َ
َد َخ َال َعلَى َعْب ِد اَّللِ –يعين ابن مسعود ،-فَـ َق َ
ال :نَـ َع ْم ،فَـ َق َ
ال :أ َ
ِ ِِ
ِ ِِ
ِِ
ين ِأبَف
بَـ ْيـنَـ ُه َماَ ،و َج َع َل أ َ
َج َ
َح َد ُمهَا َع ْن ََيينه َو ْاآل َخ َر َع ْن ِشَاله " (رواه مسلم)َ .وأ َ
اب َعْنوُ ابْ ُن سًن َ
ِ
ض ِيق الْم َك ِ
ك َكا َف لِ ِ
اف (ابن حجر ،فتح الباري.)249/2 :
َذل َ
َ
وإف وقفا عن ديينو فقط جاز ذلك (وابن قدمة ،اظتغين .)18/2 :غًن أف األصح أف يقفا خلف
قوؿ َِ
رتيع الْعُلَ َم ِاء ِم َن الص َحابَِة
اإلماـ إذا كانوا اثنٌن فأكثر عمالً ُنديث جابر السابق ،وىذا ُ
ٍ
ود و ِ ِ
َس َود (شرح النووي على مسلم:
صاحبَػْيو َع ْل َق َمة َو ْاأل ْ
فَ َم ْن بَػ ْع َد ُى ْم إِ َىل ْاآل َف إِال ابْن َم ْسعُ َ َ
.)187/5

س ب ِن مالِ ٍ
ك
 .3إذا صلى مع اإلماـ امرأة واحدة فإّنا تقف خلفو وال تقف عن ديينو ،فقد روى أَنَ ِ ْ َ
ت والْيتِيم وراء  ،والْعج ُ ِ
ول هِ
ِ
اَّلل ملسو هيلع هللا ىلص رْك َعتَـ ْ ِ
ني
صلهى لَنَا َر ُس ُ
وز م ْن َوَرائنَا ،فَ َ
هنع هللا يضر قاؿَ ... " :و َ
ص َف ْف ُ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ ُ
َ
ف" (رواه البخاري ومسلم) .قاؿ اإلماـ النووي رزتو هللا يف شرح ىذا اضتديثَ " :وفِ ِيو:
ص َر َ
ُثُه انْ َ
ِ
ِ
ِ
ف ِّ
َخَرةً" (شرح
الر َج ِاؿَ ،وأَنػ َها إِذَا ََلْ يَ ُك ْن َم َع َها ْامَرأَةٌ أ ْ
ُخَرى تَق ُ
ف َخ ْل َ
أَف الْ َم ْرأَةَ تَق ُ
ف َو ْح َد َىا ُمتَأ ّ
7
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النووي على مسلم .)294/5 :ولو صلى أكثر من امرأة مع اإلماـ فإّنم يقفوف يف صف
مستقيم خلف اإلماـ؛ ضتديث أنس بن مالك هنع هللا يضر" ،أ هن رسول هللا  قام فصلهى بنا ركعتَ ِ
ني
تطوعا ،فأقام أ هم حر ٍام وأ هم ُسلَ ٍيم خ ْل َفنا ،وأقامين عن َيينِه" (رواه أزتد وصححو األلباين).
ً
 .4إذا صلى مع اإلماـ رجل أو صيب واحد وامرأة واحدة ،فإف الرجل أو الصيب يصلي عن ديٌن
ول هِ
صلهى بِ ِه َو ِأب ُِّم ِه
س بن مالك هنع هللا يضر" :أَ هن َر ُس َ
اَّلل ملسو هيلع هللا ىلص َ
اإلماـ ،وتصلي اظترأة خلفهما ،فقد َرَوى أَنَ ٌ
ِ ِِ
ِِ
ام ال َْم ْرأَ َة َخ ْل َفنَا" (رواه مسلم).
أ َْو َخالَته ،فَأَقَ َام ِين َع ْن ََيينهَ ،وأَقَ َ
 .5إذا صلى مع اإلماـ رجل أو صيب واحد وأكثر من امرأة ،يقف الرجل أو الصيب عن ديينو ،وتقف

النساء خلف اإلماـ؛ ضتديث أنس بن مالك هنع هللا يضر" ،أ هن رسول هللا  قام فصلهى بنا ركعتَ ِ
ني
تطوعا ،فأقام أ هم حر ٍام وأ هم ُسلَ ٍيم خ ْل َفنا ،وأقامين عن َيينِه" (رواه أزتد وصححو األلباين).
ً
 .6إذا صلى مع اإلماـ رجاؿ وصبياف ونساء ،فيقف الرجاؿ يف صف مستقيم خلف اإلماـ ،ويقف
الصبياف -وىم الذكور دوف البلوغ -خلفهم ،والنساء خلف الصبياف ،وال أبس أف يكوف الصبياف
س ب ِن مالِ ٍ
وؿ
ت َر ُس َ
بٌن الرجاؿ إذا كاف عدد الصبياف ً
ك هنع هللا يضر :أَف َجدتَوُ ُملَْي َكةَ َد َع ْ
قليال ،ف َع ْن أَنَ ِ ْ َ
اَّللِ ملسو هيلع هللا ىلص لِطَع ٍاـ صنَػعْتو لَو ،فَأَ َكل ِمْنوُ ،مث قَ َاؿ :قُوموا فَِِلُص ِل لَ ُكم ،قَ َاؿ أَنَس :فَػ ُقمت إِ َىل ح ِ
ص ًٍن
ٌ ْ ُ
َ ُ
َ ََُ ُ
َ
ُ
َّ ْ
ِ ٍ
ول هِ
ِ
اَّلل ملسو هيلع هللا ىلص ،وص َف ْف ُ ِ
ِ
ِ
اء ُ،
ام َر ُس ُ
س فَػنَ َ
َ َ
ض ْحتُوُ مبَاء ،فَـ َق َ
لَنَا قَ ْد ْ
يم َوَر َ
ت َوالْيَت َ
اس َود م ْن طُوؿ َما لُب َ
والْعج ُ ِ
ول هِ
ِ
اَّلل ملسو هيلع هللا ىلص رْك َعتَـ ْ ِ
ف" (رواه البخاري ومسلم) .قاؿ
صلهى لَنَا َر ُس ُ
ص َر َ
ني ُثُه انْ َ
وز م ْن َوَرائنَا ،فَ َ
َ َُ
َ
ِ ِ
ِ
اضتافظ ابن حجر رزتو هللا" :وِيف ى َذا ْ ِ ِ
ص ُفوؼ
َ َ
اضتَديث م ْن الْ َف َوائدَ َ... :أتْخًن النّ َساء َع ْن ُ
ِ
ِّ
دىا إِ َذا ََلْ يَ ُك ْن َم َع َها اِ ْمَرأَة َغ ًْنَىا" (فتح الباري.)586/1 :
صفًّا َو ْح َ
الر َجاؿَ ،وقيَاـ الْ َم ْرأَة َ

 .7إذا أمت اظترأة امرأة واحدة ،تقف اظترأة اظتأمومة عن ديينها ،كاظتأموـ الذي يصلي مع اإلماـ (ابن
قدامة ،اظتغين.)18/2 :

ِ
ي
أما إذا أمت اظترأة أكثر من امرأة ،تقف وسطهن على قوؿ رتهور العلماء؛ ل َما ُر ِو َ
ِ
اء فَـ َق َامتَا َو ْسطَ ُه هن (النووي ،اجملموع ،)187/4 :وألف ذلك أسرت،
أَ هن َعائِ َ
سً
شةَ َوأُ هم َسلَ َمةَ أَ همتَا ن َ

8



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
فاظترأة مطلوب منها السرت بقدر اظتستطاع ،وصالهتا يف وسط النساء أسرت عتا؛ ألّنا تسترت هبن
من جانبيها (ابن قدامة ،اظتغين.)17/2 :
فائدة:

إذا خالف اظتصلوف أحكاـ الوقوؼ يف الصالة سابقة الذكر ،كأف وقفت اظترأة َنانب اإلماـ

مثالً ،فإف صالهتما تصح وال تبطل على قوؿ رتهور العلماء؛ ذلك أف األصل أف الصالة صحيحة
حىت يرد دليل صحيح شرعي يف البطالف ،واألوىل العمل بلسنة (النووي ،اجملموع.)331،332/3 :

السؤال السادس :هل خيتلف أداء صالة السنن الرواتب ِف البيوت عنها ِف ادلسجد ؟
ال ختتلف صالة السنن الرواتب يف البيوت عنها يف اظتسجد ،غًن أين ذكرت ىذه اظتسألة
أتكيداً على فضيلة السنن الرواتب ،وألف من اظتسلمٌن من يتهاوف يف أداء السنن الرواتب إذا صلى
ِ
وؿَ " :م ْن َ ه
ِت َع ْش َرةَ َرْك َعةً ِِف يَـ ْوٍم
وؿ اَّللِ  يَػ ُق ُ
ت َر ُس َ
يف بيتو .عن أُـ َحبِيبَةَ قَالَتَ :شت ْع ُ
صلى اثْـنَـ َ ْ
ول هِ
ٍ
ت أ ُُّم َحبِيبَةَ :فَما تَـرْكتُـ ُه هن ُم ْن ُذ ََِس ْعتُـ ُه هن ِم ْن ر ُس ِ
اَّلل صلى
ت ِِف ا ْجلَن ِهة ،قَالَ ْ
ين لَهُ ِبِِ هن بَـ ْي ٌ
َ
َ َ
َولَْيـلَة بُِ َ

ت:
هللا عليه وسلم" (رواه مسلم) .وجاء تفصيل االثنِت عشرة ركعة يف رواية أخرىَ :ع ْن أُِّـ َحبِيبَةَ قَالَ ْ
وؿ اَّللِ " :من صلهى ِِف يـوٍم ولَْيـلَ ٍة ثِ
ِ
ت ِِف ا ْجلَن ِهة ،أ َْربَـ ًعا قَـ ْب َل
ب
ة
ع
ك
ر
ة
ر
ش
ع
ِت
ـ
ن
ْ
قَ َاؿ َر ُس ُ
َ
ً
ْ
ين لَهُ بَـ ْي ٌ
ْ
َ
َ
َ
َْ َ
ُ
َْ َ
َ
ْ
َ
َ
ني بَـ ْع َد ال َْمغْ ِر ِ
الظُّ ْه ِر َورْك َعتَـ ْ ِ
ني بَـ ْع َد َهاَ ،ورْك َعتَـ ْ ِ
بَ ،ورْك َعتَـ ْ ِ
ش ِاءَ ،ورْك َعتَـ ْ ِ
ص َالةِ الْ َف ْج ِر"
ني بَـ ْع َد ال ِْع َ
ني قَـ ْب َل َ
َ
َ
َ
َ
(رواه الرتمذي وصححو األلباين).

وذىب رتاعة من العلماء إىل أف السنن الرواتب عشر ركعات ،ركعتاف قبل الظهر وركعتاف
بعدىا ،وركعتاف بعد اظتغرب ،وركعتاف بعد العشاء ،وركعتاف قبل الفجر ،استناداً ضتديث ابن عمر
ِ
ْت ِمن النِّب َ ع ْشر رَكع ٍ
ني قَـ ْبل الظّ ْه ِرَ ،ورْك َعتَـ ْ ِ
ات :رْك َعتَـ ْ ِ
ني بَـ ْع َد َها،
َ ََ
َ
َ
َ
رضي هللا عنهما قاؿَ " :حفظ ُ ْ ّ
ِ
ني بَـ ْع َد ال َْمغْ ِر ِ
ش ِاء ِِف بَـ ْيتِ ِهَ ،ورْك َعتَـ ْ ِ
ب ِِف بَـ ْيتِ ِهَ ،ورْك َعتَـ ْ ِ
َورْك َعتَـ ْ ِ
الص ْب ِح" (رواه
ني بَـ ْع َد ال ِْع َ
ص َالة ّ
ني قَـ ْب َل َ
َ
َ
َ

البخاري ومسلم).
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ورتع اضتافظ ابن حجر رزتو هللا بٌن القولٌن السابقٌن فيما يتعلق بسنة الظهر القبلية من
حيث كوّنا أربع ركعات أـ اثنتٌن ،فقاؿُْ " :حيمل َعلَى َحالَ ْ ِ
صلِّي ثِْنػتَػ ْ ِ
صلِّي
ٌنَ ،و ََت َرةً يُ َ
ٌن :فَ َكا َف ََت َرةً يُ َ
ََ
ِ
ِِ
ِِ ِ
صر َعلَى رْك َعتَػ ْ ِ
ِ
صلِّي أ َْربَػ ًعا،
يلُ :ى َو َْػت ُم ٌ
ٌنَ ،وِيف بَػْيتو يُ َ
وؿ َعلَى أَنوُ َكا َف يف الْ َم ْسجد يَػ ْقتَ ُ
أ َْربَػ ًعاَ ،وق َ
َ
ِِ
ِ ِِ
وَْحيتَ ِمل أَ ْف ي ُكو َف ي َ ِ ِ
ِ
ِ
صلِّي رْك َعتَػ ْ ِ
ٌن ،فَػَرأَى ابْ ُن
ُ
َ ُ َ
صلّي إ َذا َكا َف يف بَػْيتو َرْك َعتَػ ٌْنُ ،مث َخيُْر ُج إ َىل الْ َم ْسجد فَػيُ َ َ
ِِ
ِِ
ت َعائِ َشةُ َعلَى ْاأل َْمَريْ ِن" (فتح الباري ،ج ،3ص.)70
عُ َمَر َما ِيف الْ َم ْسجد ُدو َف َما ِيف بَػْيتوَ ،واطلَ َع ْ

الفج ِر
وآكد السنن الرواتب ركعتا الفجر ،ومها سنة الفجر القبلية ،لقولو َ " :رْكعتا ْ
خ ْيـ ٌر ِم َن ُّ
وما فِيها" (رواه مسلم) .ولقوؿ عائشة اهنع هللا يضر عن ىاتٌن الركعتٌنَ " :ملْ يَ ُك ْن يَ َدعُ ُه َما
الدنيا َ
ِ
ٍِ
أَبَ ًدا" (رواه البخاري) .وعنها ،قالتَ " :ملْ يَ ُك ِن النِ ُّ
اه َداً منهُ
هوافِ ِل أ َش هد تَـ َع ُ
هب َ علَى َش ْيء م َن النـ َ
َعلَى َرْك َع َِت ال َف ْج ِر" (متفق عليو).

وإف أداء صالة السنة الراتبة يف البيت أفضل من اظتسجد ،ف َع ْن ابْ ِن عُ َمَر رضي هللا عنهما،
عن النِ ِيب ملسو هيلع هللا ىلص قَ َاؿ" :اجعلُوا ِمن ص َالتِ ُكم ِِف بـيوتِ ُكم وََل تَـت ِ
ورا" (متفق عليو) .و َع ْن َزيْ ِد
هخ ُذ َ
َْ
وها قُـبُ ً
ْ َ ْ ُُ ْ َ
َْ ّ
ٍِ
ُّ
صالةِ صالةُ ادلَْرِء ِف بَـ ْيتِ ِه
هاس ِِف بُـيُوتِ ُك ْم ،فَإ هن
أفضل ال ه
بْ ِن َثبت هنع هللا يضر ،أَف النِيب " :صلوا أَيُّها الن ُ
َ
إَِله ادل ْكتُوبَةَ" (متفق عليو).

السؤال السابع :هل يوجد مكان ِف البيت له أفضلية ِف الصالة على غّي ؟
ال يوجد مكا ٌف يف البيت أفضل من غًنه بلنسبة للرجاؿ ،غًن أنو يُشرع للمسلم اختاذ مصلى
يف بيتو أي :مكاف خاص ألداء الصالةُ ،نيث يكوف خالياً من الشواغل والصوارؼ ،فعن َػتم ِ
ود بْ ِن
َ ْ ُْ
ِ
ول هِ
ٍِ
ال لِر ُس ِ
اَّلل َ :اي
الربِي ِع ْاألَنْ َ
ي " :أَ هن ع ْتـبَا َن بْ َن َمالك َكا َن يَـ ُؤُّم قَـ ْوَمهُ َو ُه َو أَ ْع َمىَ ،وأَنههُ قَ َ َ
صا ِر ِّ
ول هِ
ول هِ
اَّلل ِِف بَـيْ ِِت
ص ِّل َاي َر ُس َ
َر ُس َ
اَّلل! إِنهـ َها تَ ُكو ُن الظُّل َْمةُ َوال ه
س ْي ُلَ ،وأ َََن َر ُج ٌل َ
ص ِر ،فَ َ
ض ِر ُير الْبَ َ
ول هِ
ب أَ ْن أُصلِّي ؟ فَأَ َشار إِ َىل م َك ٍ
ال :أَيْن ُِ
ِ
ان ِم ْن
حت
ق
ـ
ف
،

اَّلل
َ
اء ُ َر ُس ُ
َ
َ
ُّ
َم َك ًاَن أ هَخت ُذ ُ ُم َ
َ
َ َ
َ
صلهى ،فَ َج َ
َ
ول هِ
ِِ
الْبـ ْي ِ
صلهى فِ ِيه َر ُس ُ
ت ،فَ َ
َ
اَّلل ( "رواه البخاري ومسلم) .قاؿ اإلماـ النووي رزتو هللاَ " :وفيو :أَنوُ
ِ
َال أبْ ِ ِ
ٌن ِمن الْبػي ِ
ِ
ت" (شرح النووي على مسلم.)293/5 :
س مبَُال َزَمة الص َالة ِيف َم ْوض ٍع ُم َع ٍ َ َ ْ
َ َ
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وقاؿ اضتافظ ابن رجب رزتو هللا" :مس ِ
اج ُد الْبػيوتِ ،ىي أَماكِن الص َالةِ ِمْنػها ،وقَ ْد َكا َف ِمن عادةِ
ْ ََ
ُُ
َ َ
َ َ ُ
ََ
السلَ ِ
ف أَ ْف يَػت ِخ ُذوا ِيف بػُيُوهتِِ ْم أ ََماكِ َن ُم َعدةً لِلص َالةِ فِ َيها " (فتح الباري.)377/2 :

أما بلنسبة للمرأة ،فكلما كانت صالهتا يف موضع أكثر سرتاً وخصوصية كاف ذلك أفضل،
فعن عب ِد اَّللِ بن مسعود  عن النِ ِيب  قَ َاؿ" :ص َالةُ الْمرأَةِ ِِف بـيتِها أَفْ َ ِ
ص َال ِهتَا ِِف
َْ َ
ض ُل م ْن َ
َ
َ ْ َْ
َْ
َْ ّ
حجرِهتَا ،وص َالتُـها ِِف َمْ َد ِعها أَفْ َ ِ
ص َال ِهتَا ِِف بَـ ْيتِ َها" (رواه أبو داود وصححو األلباين).
َ
ُ َْ َ َ َ
ض ُل م ْن َ

ومعىن (يف بيتها) :أي اضتجرة الِت تكوف فيها اظترأة .ومعىن (حجرهتا) :أي صحن الدار الِت تكوف

أبواب الغرؼ إليها -وتُسمى يف زماننا الصالة .-ومعىن (ؼتدعها) :وىي الغرفة الصغًنة الِت تكوف
داخل الغرفة الكبًنة ،والِت حتفظ فيها األمتعة النفيسة ،وىذا فيو زايدة يف التسرت (عوف اظتعبود:
.)195،194/2
َو َع ْن أُِّـ
واضتاكم

وؿ اَّللِ  قَ َاؿَ " :خ ْيـ ُر
َسلَ َمةَ أَف َر ُس َ
وصححو األلباين) .وقَػ ْعر كل شيء:

م ِِ ِ
س ِاء قَـ ْع ُر بُـيُوهتِِ هن" (رواه أزتد وابن خزدية
ساجد النّ َ
ََ
ّناية أسفلو ،وىذا يدؿ على أف أفضل مكاف لصالة

بيوهتن.
للنساء ىو أكثر مكاف مستور يف ّ

السؤال الثامن :هل تُشرع صالة حتية ادلسجد عند دخول مصلى البيت ؟
إف ركعِت حتية اظتسجد خاصتاف بلصالة يف اظتسجد ،فعن أيب قتادة هنع هللا يضر قاؿ :قاؿ النيب
ِ
ِ
صلِّي رْك َعتَـ ْ ِ
ني " (رواه البخاري ومسلم) .ومصلى
ملسو هيلع هللا ىلص" :إِذَا َد َخ َل أ َ
َح ُد ُك ْم ال َْم ْسج َد فَ َال ََْيل ْ
س َح هىت يُ َ َ َ
البيت ال تثبت لو أحكاـ اظتسجد ،وبلتاَل ال يُصلى فيو حتية اظتسجد .قاؿ اضتافظ ابن رجب رزتو
اج ُد –يعين أماكن الصالة يف البيوتَ -ال يػثْػبت َعتا شيء ِمن أَح َك ِاـ الْمس ِ
هللا" :وى ِذهِ الْمس ِ
اج ِد
َُ ُ َ ٌَْ ْ ْ
ََ
ََ َ َ
الْمسبػلَ ِة –أي اظتساجد العامة ،-فَ َال َُِي ِ
اس ٍة َوَال َجنَابٍَة َوَال َحْي ٍ
ب
ب صيَانَػتُػ َها َع ْن َؾتَ َ
ضَ .ى َذا َم ْذ َى ُ
ُ
َُ
أَصحابِنَا وأَ ْكثَ ِر الْ ُف َقه ِاء  ...وبِ ُك ِل ح ٍاؿ :فَػيػْنػبغِي أَ ْف ُْحتتَػرـ ى ِذهِ الْبِ َقاع الْمعدةُ لِلص َالةِ ِمن الْبػي ِ
وت،
ََ َ
ُ َُ
َ
َ ُُ
ََ
َ ّ َ
َْ َ
ف َوتُطَهَر" (فتح الباري.)379-377/2 :
َوتُػنَظ َ
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السؤال التاسع :هل جتوز إمامة ادلرأة حال الصالة ِف البيت ؟
ال ُيوز إمامة اظترأة للرجاؿ وال الصبياف بتفاؽ اظتذاىب الفقهية األربعة ،فعن أيب بَكَْرةَ ،
لن يُـ ْفلِح ٌ ه
أمرهم امرأةً" (رواه البخاري) .قاؿ اإلماـ النووي رزتو
أف َ
رسوؿ هللا  قاؿَ ْ " :
قوم ول ْوا َ
ِ
ف ْامَرأَةٍَ ...و َس َواءٌ ِيف َمْن ِع َإم َام ِة
صِ ٍّ
َص َحابػُنَا َعلَى أَنوُ َال ََتُ ُ
يب َخ ْل َ
هللاَ " :واتػ َف َق أ ْ
ص َالةُ َر ُج ٍل َبل ٍغ َوَال َ
وز َ
يح ،وسائِر النػوافِ ِل ،ى َذا م ْذىبػنا ،وم ْذىب َرت ِ
ِِ ِ
ص َالةُ الْ َف ْر ِ
اى ًِن الْعُلَ َم ِاء ِم ْن
َ َ َ َُ َ َ َ ُ َ
الْ َم ْرأَة ل ِّلر َجاؿ َ
ض َوالتػَرا ِو ِ َ َ ُ َ
اطتلَ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
السلَ ِ
ٌنَ ،وُى َو
ف َو َْ
ف َرزتَ ُه ُم اَّللَُ ،و َح َكاهُ الْبَػْيػ َهقي َع ْن الْ ُف َق َهاء السْبػ َعة فُػ َق َهاء الْ َمدينَة التابِع َ
م ْذىب مالِ ٍ
ك َوأَِيب َحنِي َفةَ َو ُس ْفيَا َف َوأ ْ
َ َ ُ َ
َزتَ َد َوَد ُاود" (اجملموع .)151/4 :وإذا أمت اظترأة رجاالً ونساءً
وصبياانً ،فصالة النساء ُغت ِزئَة ،وصالة الرجاؿ والصبياف غًن ُغت ِزئَة (الشافعي ،األـ.)191/1 :
ِ
ِ
ِ
أما إمامة اظترأة للنساء فهي جائزة عند رتهور العلماء ،فعن ّأـ ورقةَ بنت نوفل َرض َي هللاُ
ِ ِ
ِ
أهل
عنها" :أ هن َ
 َورها ِف بيتهاَ ،
وجعل ذلا مؤذّ ًَن يؤذّ ُن ذلاَ ،
رسول هللا  كان يَ ُ
وأم َرها أن تَـ ُؤهم َ
دا ِرها -يعين النساء( "-رواه أزتد وأبو دواد وحسنو األلباين).

وإذا أمت اظترأة امرأة واحدة ،تقف اظترأة اظتأمومة عن ديينها ،أما إذا أمت اظترأة أكثر من امرأة،
فإّنا تقف وسطهن ،وقد سبق بياف ذلك يف جواب السؤاؿ اطتامس.

السؤال العاشر :هل جتوز إمامة الصب ادلمي َ غّي البالغ ؟
َتوز إمامة الصيب اظتميز للرجاؿ والنساء على الصحيح من أقواؿ أىل العلم إذا كاف متقنًا
لقراءة القرآف ،وعاظتاً مبا تصح بو الصالة من أحكاـ؛ ضتديث َع ْمَرو بْ َن َسلَ َمةَ أنوَ :كا َن يَـ ُؤُّم
ول هِ
ِ
قَـ ْوَمهُ َعلَى َع ْه ِد ر ُس ِ
ني (رواه البخاري) .ولعموـ حديث أيب
اَّلل َ و ُه َو ابْ ُن ِس ِّ
ت أ َْو َس ْب ِع سنِ َ
َ
لكتاب ِ
ٍ
ِ
هللا" (رواه مسلم).
القوم أقرُؤهم
مسعود
األنصاري  ،أف النيب  قاؿُّ " :
يؤم َ
ِّ
ومثل ىذا يقاؿ يف إمامة الصبية اظتميزة ألمها أو ألخواهتا أو لغًنىا من النساء ،فيجوز ذلك
إف كانت أقرؤىن لكتاب هللا تعاىل ،ولكن ال ُيوز عتا أف تَػ ُؤـ أببيها أو إخواّنا الذكور بتفاؽ
الفقهاء؛ ألنو ال َتوز إمامة النساء للرجاؿ كما سبق بيانو.
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السؤال احلادي عشر :هل خيتلف حال الصالة من حيث اجلهر واإلسرار َبلنسبة

للمصلني ِف بيوهتم ؟

ال خيتلف حكم اصتهر واإلسرار حاؿ الصالة يف البيوت ،فيُسن اصتهر بلقراءة يف صالة
اصتَ ْه ُر ِيف َرْك َع ِِت الصْب ِح
الفجر ويف الركعتٌن األوليٌن من اظتغرب والعشاء .قاؿ النووي رزتو هللا" :فالسنةُ ْ
ب والْعِش ِاء وِيف ِ
ِ
اصتُم َع ِة ،و ِْ
ص ِرَ ،و َثلِثَِة اظتغرب ،والثالثة َوالرابِ َع ِة ِم ْن
اإل ْسَر ُار ِيف الظ ْه ِر َوالْ َع ْ
َوالْ َم ْغ ِر َ َ َ َ
ص َالة ْ ُ َ
ِ
ِ
ِ
الْعِ َش ِاء ،وى َذا ُكلو ِبِِ ْرت ِاع الْمسلِ ِمٌن مع ْاأل ِ ِ
ْم
يح ِة الْ ُمتَظَاىَرةِ َعلَى ذَل َ
ََ
َحاديث الصح َ
ُ َ ُ ْ َ ََ َ
كَ ،ى َذا ُحك ُ
ِْ
اصتُ ْم ُهوِر" (اجملموع.)355/3 :
اصتَ ْه ُر ِعْن َد َان –أي الشافعيةَ -و ِعْن َد ْ
اإل َم ِاـَ .وأَما الْ ُمْنػ َف ِرُد فَػيُ َسن لَوُ ْ
وَتهر اظترأةُ الِت تؤـ النِّساءَ يف ركعِت الفجر والركعتٌن األوليٌن من اظتغرب والعشاء ،إال أف

ت ْامَرأَةٌ ََلْ ََْت َه ْر
يكوف ىناؾ رجاؿ من غًن ػتارمها فال َتهر ،قاؿ اإلماـ الشًنازي رزتو هللاَ " :وإِ ْف َكانَ ْ
اؿ أَجانِ ِ
ِ ِِ ِ
ِ
َت ِهبَا" (اظتهذب .)142/1 :وقاؿ اإلماـ ابن
ب؛ ألَنوُ َال يػُ ْؤَم ُن أَ ْف يػُ ْفتَػ ََ
يف َم ْوض ٍع فيو ر َج ٌ َ ُ
اؿ َال ََْت َه ُر ،إال أَ ْف يَ ُكونُوا ِم ْن َػتَا ِرِم َها ،فَ َال
اصتَ ْه ِرَ ،وإِ ْف َكا َف ُمث ِر َج ٌ
ص َالةِ ْ
قدامة رزتو هللاَ " :وََْت َه ُر ِيف َ
س" (اظتغين.)17/2 :
َأبْ َ

السؤال الثاين عشر :هل يُشرع للمرأة رفع الصوت عند التأمني ؟ وهل َيوز ذلا أن
تُـنَـبِّه اإلمام إذا أخطأ ِف الصالة أو تفتح عليه إذا نسي ِف القراءة ؟

هر هبا يف
التأمٌن –قوؿ آمٌن -سنة مؤكدة بعد قراءة الفاحتة ،يُسر هبا يف الصالة السرية ُ
وُي ُ
اإلمام
رسوؿ هللاِ  قاؿ" :إذا أ همن
الصالة اصتهرية ،ويؤمن فيها مع اإلماـ ،فعن أيب ُىَريرَة  ،أف َ
ُ
ِ
ِ
ادلالئكة ،غُ ِف َر له ما تق هد َم ِمن َذنبِه" (رواه البخاري ومسلم).
أتمني
فأمنوا؛ فإنهه َمن وافَ َق أتمينُه َ
ّ
وُيوز للمرأة أف َتهر بلتأمٌن إذا كانت تصلي مع ػتارمها ،فإف كانت تصلي يف موضع فيو أجانب

–غًن ػتارـ -فإّنا ال َتهر يف التأمٌن مثل :حكم اصتهر بلقراءة.
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إح َدى
وى َو َ
وُيوز للمرأة أف تُػنَػبِّو اإلماـ إذا أخطأ يف الصالة ،وذلك بلتصفيق ُ -
ب ْ
ض ْر ُ
ِِ
ٍ
وؿ ِ
اليَ َديْ ِن َعلَى األ ْ
ي هنع هللا يضر أَف َر ُس َ ّ
اَّلل ملسو هيلع هللا ىلص قاؿَ " :م ْن ََنبَهُ َش ْيءٌ
ُخَرى ،-ف َع ْن َس ْه ِل بْ ِن َس ْعد الساعد ِّ
ِِف صالَتِِه فَـلْيسبِح؛ فَِإنههُ إِذَا سبهح الْتُِف َ ِ
هص ِف ِ ِ
س ِاء" (رواه البخاري ومسلم).
ُ َّ ْ
َ
ت إِلَْيهَ ،وإِ هَّنَا الت ْ ُ
َ َ
يح للنّ َ
وُيوز للمرأة أف تفتح على زوجها أو أحد ػتارمها إذا نسي يف القراءة ،لكن إذا كاف اإلماـ
أجنبياً –من غًن احملارـ -أو كانت الصالة ُنضور رجل أجنيب ،فاألصل أف ال تقدـ على ذلك إال يف
حاؿ عدـ وجود من يقوـ بذلك من الرجاؿ ،وإذا أمنت الفتنة؛ ذلك أّنا ُمنِعت من التسبيح تنبيهاً
لإلماـ لئال خيرج صوهتا يف الصالة ،فمن بب أوىل الفتح عليو ،وهللا أعلم

السؤال الثالث عشر :ما هي األمور الِت ينبغي احملافظة عليها حال الصالة ِف البيوت؟
ُيدر بظتصلي يف بيتو االلتزاـ بألمور اآلتية:
 .1احملافظة على أداء الصالة رتاعة مع أىل بيتو يف أوؿ وقتها ،وتفصيل ىذا يف جواب السؤالٌن
األوؿ والرابع .وليحذر اظتصلوف يف بيوهتم من إخراج الصالة عن وقتها احملدد شرعاً؛ ألف أتخًن
الصالة عن وقتها بال عذر شرعي يعد من كبائر الذنوب (اعتيتمي ،الزواجر ،)220/1 :فقاؿ
تعاىل" :فَـويل لِّلْمصلِّ ه ِ
اهو َن" (اظتاعوف.)5-4 :
ص َالهتِِ ْم َس ُ
َْ ٌ ُ َ َ
ين ُه ْم َعن َ
ني ،الذ َ
ِ
هِ
ص َالهتِِ ْم
ين ُه ْم ِِف َ
 .2اطتشوع يف الصالة وأف يعطيها حقها ،قاؿ تعاىل" :قَ ْد أَفْـلَ َح ال ُْم ْؤمنُو َن ،الذ َ
َخ ِ
اشعُو َن" (اظتؤمنوف .)2-1:ففي كثًن من األحياف يضيع من يصلي يف بيتو اطتشوع يف الصالة،

ورمبا نقر صالتو كنقر الديك أو الغراب ،فال يطمئن يف أركاف الصالة ،ويسرع يف قراءتو وركوعو

وسجوده ،ورمبا انصرؼ من صالتو وىو ال يتذكر منها شيئاً .عن أيب ىريرة هنع هللا يضر قاؿ " :ونَـ َه ِاين
ول هِ
اَّلل َ -عن نَـ ْقرةٍ َكنَـ ْقرةِ ال ِّد ِ
يك" (رواه أزتد وحسنو األلباين) .و َع ْن َعْب ِد الر ْزتَ ِن بْ ِن
 َر ُس َُ
ْ َ
ول هِ
اَّلل َ ع ْن نَـ ْقرةِ الْغُر ِ
اب" (رواه أزتد وأبو داود وحسنو األلباين).
ِشْب ٍل قَ َاؿ " :نَـ َهى َر ُس ُ
َ َ

ومن اصتدير بلذكر أف الذي يُسرع يف صالتو إذا أخل بركن الطمأنينة فإف صالتو تبطل ،لقوؿ
تصل" (رواه البخاري
فصل فإنك مل ِّ
النيب  للمسيء صالتو ظتا رآه ال يطمئن يف صالتو" :ارجع ِّ
14
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ومسلم) .وتتحقق الطمأنينة بسكوف واستقرار األعضاء ولو ضتظة ،وعند بعض العلماء تكوف
بقدر الذكر الواجب وىو تسبيحة واحدة (الزحيلي ،الفقو اإلسالمي وأدلتو.)862،861/2 :
 .3احملافظة على السنن الرواتب ،وتفصيل ىذا يف جواب السؤاؿ السادس.
 .4احملافظة على األذكار اظتسنونة بعد الصالة :فينبغي على اظتصلٌن يف بيوهتم أف ال يستعجلوا بعد
الصالة ،وأف حيافظوا على األذكار اظتسنونة؛ لعظم أجرىا وفضلها ،ومن األدلة الِت تبٌن فضل
األذكار عقب الصلوات،
وؿ اَّللِ ملسو هيلع هللا ىلصَ " :م ْن قَـ َرأَ آيَةَ الْ ُك ْر ِس ِّي
حديث أَِيب أ َُم َامةَ هنع هللا يضر قَ َاؿ :قَ َاؿ َر ُس ُ
ُ
ص َالةٍ َم ْكتُوبٍَة َملْ َيَْنَـ ْعهُ ِم ْن ُد ُخ ِ
ت" (رواه النسائي وصححو األلباين).
ول ا ْجلَن ِهة إِهَل ال َْم ْو ُ
ُدبُـ َر ُك ِّل َ
ٍ
وحديث أَِيب ىريػرَة هنع هللا يضر َعن رس ِ
وؿ اَّللِ ملسو هيلع هللا ىلص قَ َاؿَ " :م ْن َسبه َح ه
ني،
ص َالة ثََال ًًث َوثََالثِ َ
اَّللَ ُدبُـ َر ُك ِّل َ
ْ َُ
ُ َْ َ
زت َد هِ
و َِ
نيَ ،وَكبهـ َر ه
ْك تِ ْس ٌع َوتِ ْس ُعو َنَ ،وقَ َ
ني ،فَتِل َ
ام ال ِْمائَ ِةََ :ل إِلَهَ
اَّللُ ثََال ًًث َوثََالثِ َ
اَّلل ثََال ًًث َوثََالثِ َ
ال َدتَ َ
َ
إِهَل ه
ْكَ ،ولَهُ ا ْحلَ ْم ُدَ ،و ُه َو َعلَى ُك ِّل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير ،غُ ِف َر ْ
اَّللُ َو ْح َد ُ ََل َش ِر َ
يك لَهُ ،لَهُ ال ُْمل ُ
ت لَهُ
ت ِمثْ َل َزبَ ِد الْبَ ْح ِر" (رواه مسلم).
َخطَ َااي َُ ،وإِ ْن َكانَ ْ

استحضارا لعظمتو؛ ألف أخذ الزينة يف الصالة ضتق هللا تعاىل ،وليس
خشوعا هلل و
 .5التزين للصالة
ً
ً
صلهى
ألجل نظر الناس ،فعن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما ،أف رسوؿ هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص قاؿ" :إِ َذا َ

ِ
َح ُّق َم ْن تُ ِ َيه َن لَهُ" (رواه البيهقي وصححو األلباين).
س ثَـ ْوبَـ ْيه ،فَِإ هن هللاَ َع ه َ َو َج هل أ َ
أَ
َح ُد ُك ْم فَـ ْليَـلْبَ ْ

وقاؿ اإلماـ ابن القيم رزتو هللا " :كاف لبعض السلف حلة مببلغ عظيم من اظتاؿ ،وكاف يلبسها

ت لو يف صاليت" (مدراج السالكٌن ،ج ،2ص.)285
وقت الصالة ،ويقوؿ :ريب أحق من ََتَم ْل ُ
ص ِّل يف مالبس ال تليق أف يقف هبا بٌن يدي
فينبغي للمصلي يف بيتو أف حيرص على ذلك ،فال يُ َ

هللا سبحانو وتعاىل ،فاهلل أحق أف يُتزين لو.
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السؤال الرابع عشر :هل يُشرع اجللوس ِف مكان الصالة ِف البيت وذكر هللا حىت
شروق الشمس ،ومن ُث أداء ركعِت اإلشراق ؟
نعم ،يُشرع للمصلي رتاعة يف بيتو للعذر أف ُيلس يف مصاله يذكر هللا ويقرأ القرءاف حىت
شروؽ الشمس مث يصلي ركعتٌن ،يرَتى فيهما األجر الوارد يف حديث أَنَ ٍ
س بن مالك هنع هللا يضر ،قَ َاؿ :قَ َاؿ
رس ُ ِ
صلهى رْك َعتَـ ْ ِ
اَّللَ َح هىت تَطْلُ َع ال ه
اع ٍة ُثُه قَـ َع َد يَ ْذ ُك ُر ه
ني
صلهى الغَ َدا َة ِِف َرتَ َ
وؿ هللا َ " :م ْن َ
َُ
سُ ،ثُه َ َ
ش ْم ُ
َج ِر َح هج ٍة َوعُ ْم َرةٍََ ،ت هم ٍة ََت هم ٍة ََت هم ٍة" (رواه الرتمذي وحسنو األلباين).
َكانَ ْ
ت لَهُ َكأ ْ

السؤال اخلامس عشر :هل يُشرع للمؤذن قول (الصالة ِف بيوتكم) أو (الصالة ِف
رحالكم) ِف األذان ؟ وإن صح ذلك مىت تقال هذ الصيغة ؟
نعم ،يُشرع للمؤذف أف يقوؿ يف أذانو( :أال صلوا يف الرحاؿ) ،أو (أال صلوا يف رحالكم) ،أو
(صلوا يف رحالكم) ،أو (صلوا يف بيوتكم) عند وجود ٍ
مشقة دتنع من الذىاب إىل اظتسجد ،استناداً
إىل األدلة اآلتية:
ال ِِف ِ
ص َالةِ ِِف لَْيـلَ ٍة َذ ِ
آخ ِر
يح َوَمطَ ٍر ،فَـ َق َ
َ .1ع ْن َانفِعَ ،ع ْن ابْ ِن عُ َمَر أَنوُ ََن َدى َِبل ه
ات بَـ ْرٍد َوِر ٍ
ول هِ
ِ
ِ ِِ
الر َح ِ
صلُّوا ِِف ِّ
اَّلل َ كا َن َأي ُْم ُر
الُ .ثُه قَال :إِ هن َر ُس َ
صلُّوا ِِف ِر َحال ُك ْم ،أ َََل َ
ن َدائه :أ َََل َ
صلُّوا ِِف ِر َحالِ ُك ْم" (رواه
س َف ِر أَ ْن يَـ ُق َ
ات َمطَ ٍر ِِف ال ه
ال ُْم َؤِذّ َن إِ َذا َكانَ ْ
ت لَْيـلَةٌ ََب ِر َدةٌ أ َْو َذ ُ
ول :أ َََل َ

البخاري ومسلم واللفظ لو).
ٍ
 .2عن َعْب ِد هللاِ بْ ِن َعب ٍ
ْت :أَ ْش َه ُد أَ ْن ََل إِلَهَ إِهَل هللاُ ،أَ ْش َه ُد
اس أنو قَ َاؿ لِ ُم َؤِذّنِِو ِيف يَػ ْوـ َم ِط ًٍن" :إِذَا قُـل َ
ول ِ
هللا ،فَ َال تَـ ُقل :ح هي َعلَى ال ه ِ
هاس
صلُّوا ِِف بُـيُوتِ ُك ْم .قَ َ
أَ هن ُُمَ هم ًدا َر ُس ُ
ص َالة ،قُ ْلَ :
ْ َ
ال :فَ َكأَ هن الن َ
ال« :أَتَـ ْع َجبُو َن ِم ْن ذَا!؟ قَ ْد فَـ َع َل ذَا َم ْن ُه َو َخ ْيـ ٌر ِم ِّين ،إِ هن ا ْجلُ ُم َعةَ َع ْ ََمةٌ،
اك ،فَـ َق َ
استَـ ْن َك ُروا ذَ َ
ْ
شوا ِِف ال ِطّ ِ
ني َوال هد ْح ِ
ض" (رواه البخاري ومسلم).
ُح ِر َج ُك ْم فَـتَ ْم ُ
َوإِِّين َك ِرْه ُ
ت أَ ْن أ ْ
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هب ملسو هيلع هللا ىلص يـع ِين ِِف لَيـلَ ٍة م ِطّيةٍ
ِ
ِ
ِ ِ ٍ
َ .3ع ْن َع ْم ِرو بْ ِن أ َْو ٍس يَػ ُق ُ
ي النِ ِّ َ ْ
وؿ" :أَنْـبَأ َََن َر ُج ٌل م ْن ثَقيف أَنههُ ََس َع ُمنَاد َ
ْ َ َ
ول :ح هي َعلَى ال ه ِ
صلُّوا ِِف ِر َحالِ ُك ْم" (رواه أزتد والنسائي
ِِف ال ه
ص َالة َح هي َعلَى الْ َف َال ِحَ ،
س َف ِر يَـ ُق ُ َ
وصححو األلباين).

قاؿ اإلماـ النووي رزتو هللا" :ويف حديث ابن َعب ٍ
صلوا
اس َ -ر ِض َي اَّللُ َعْنوُ -أَ ْف يَػ ُق َ
وؿ" :أََال َ
س ْاألَ َذ ِاف ،وِيف حديث ابن عمر أَنو قَ َاؿ ِيف ِ
ِيف ِر َحالِ ُك ْم" ِيف نَػ ْف ِ
آخ ِر نِ َدائِِوَ ،و ْاأل َْمَر ِاف َجائَِز ِاف ،نَص
ُ ََ ُ
َ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ك،
َص َحابِنَا ِيف َذل َ
ور أ ْ
َعلَْيه َما الشافعي َ -رزتَوُ اَّللُ تَػ َع َاىلِ -يف ْاأل ُّـ ِيف كتَاب ْاألَ َذافَ ،و ََتبَػ َعوُ رتُْ ُه ُ
ِِ
ِِ ِ ِ
ِ
ِ
َح َس ُن؛ لِيَػْبػ َقى نَظْ ُم ْاألَذَ ِاف َعلَى
فَػيَ ُج ُ
وز بَػ ْع َد ْاألَذَافَ ،وِيف أَثْػنَائو؛ لثػُبُوت السنة في ِه َما ،لَكن قَػ ْولَوُ بَػ ْع َدهُ أ ْ
وؿ
ضعِ ِو" (شرح النووي على مسلم .)326/6 :وقاؿ اضتافظ ابن رجب رزتو هللا " :يُ ْستَ َحب أَ ْف يَػ ُق َ
َو ْ
غ ِمن أَ َذانِِو( :أََال صلوا ِيف ِرحالِ ُكم) ،فَِإ ْف قَالَو ِيف أَثْػنَ ِاء ْاألَ َذ ِاف بػع َد ْ ِ
ِ ِ
س"
َْ
ُ
َ
الْ ُم َؤذّ ُف إ َذا فَػَر َ ْ
َ ْ
اضتَْيػ َعلَة فَ َال َأبْ َ
(فتح الباري.)495/3 :
واخلالصة ُيوز للمؤذف حٌن حتقق العذر الذي دينع اظتصلٌن من الذىاب إىل اظتسجد أف
بدال من
يقوؿ( :أال صلوا يف الرحاؿ) ،أو (صلوا يف رحالكم) ،أو (صلوا يف بيوتكم) أثناء األذاف ً
(حي على الصالة) (حي على الفالح) ،أو أف يقوعتا بعد (حي على الصالة) (حي على الفالح)،
أو أف يقوعتا بعد انتهاء األذاف ،واألمر يف ىذا واسع ،سواءً قاعتا يف أثناء األذاف أو بعد الفراغ منو،
فكلو جائز ِبذف هللا تعاىل ،وقوعتا بعد األذاف أفضل؛ ليبقى نظم األذاف على وضعو.

السؤال السادس عشر :إذا قال ادلؤذن (صلوا ِف بيوتكم) ،أو (صلوا ِف رحالكم)،
فماذا يردد السامع؟
اختلف أىل العلم يف ىذه اظتسألة على ثالثة أقواؿ:
القول األول :يقوؿ السامع( :ال حوؿ وال قوة إال بهلل) قياساً على اضتيعلة (يعين :حي على الصالة
حي على الفالح) ،وألف كالً منهما دعوة فيطلب فيهما العوف من هللا ،وطلب العوف من هللا ليس
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فقط يف الذىاب إىل اظتسجد ،بل حىت يف القياـ للصالة وأدائها ،ونص على ىذا القوؿ بعض
الشافعية (الشربيين ،مغين احملتاج ،)329/1 :وأفتت بو دار اإلفتاء اظتصرية.
القول الثاين :ال يقوؿ السامع شيئاً؛ ألنو ىذا اللفظ ذكر زائد على األذاف وليس منو كالتثويب،
وىذا مقتضى مذىب اظتالكية (اضتطاب ،مواىب اصتليل ،)431/1 :واختار ىذا الرأي بعض
اظتعاصرين ،ومنهم :الشيخ ابن عثيمٌن رزتو هللا.

القول الثالث :يردد السامع مثل ما يقوؿ اظتؤذف لعموـ حديث أَِيب سعِ ٍ
وؿ اَّللِ
يد ْ
ي هنع هللا يضر أَف َر ُس َ ّ
َ
اطتُ ْد ِر ِّ
وؿ الْ ُم َؤِذّ ُف" (رواه البخاري ومسلم) .وىذا مقتضى
ملسو هيلع هللا ىلص قَ َاؿ" :إِذَا َِشت ْعتُ ُم النِّ َداءَ فَػ ُقولُوا ِمثْ َل َما يَػ ُق ُ

مذىب اضتنابلة (اظتغين ،ابن قدامة.)255/1 :

واظتسألة ػتتملة ،فإف قاؿ( :ال حوؿ وال قوة إال بهلل) فهذا طيب؛ ألنو ذكر يثاب عليو ،وإف
ردد مثل ما يقوؿ اظتؤذف ،فقد عمل بظاىر اضتديث السابق ،وهللا أعلم.

السؤال السابع عشر :هل َيوز أداء صالة اجلمعة ِف البيوت كما تصلى ِف ادلسجد؟
ال ُيوز إقامة صالة اصتمعة يف البيوت ،وذلك لِلسباب اآلتية:
 .1األصل يف العبادات أّنا توقيفية قائمة على االتباع ال االبتداع ،فال ُيوز أداؤىا إال وفق ما ثبت
عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،وَل يثبت عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص وال الصحابة الكراـ أّنم صلوا اصتمعة يف بيوهتم مع أنو مر
هبم الكثًن من األعذار الِت دتنع من الصالة يف اظتسجد.
 .2إف اظتقصد األساسي من إقامة صالة اصتمعة ىو اجتماع اظتسلمٌن والتقاؤىم يف مكاف واحد،
وليس أداء الصالة فحسب ،وأدائها يف البيوت يُ ِّ
فوت ىذا اظتقصد.

 .3اشرتط العلماء شروط معينة النعقاد صالة اصتمعة من حيث اظتكاف والعدد وإذف السلطاف،
وبلنظر إىل اظتذاىب الفقهية األربعة يتضح عدـ صحة أداء صالة اصتمعة يف البيوت؛ ألف اضتنفية
يشرتطوف أف تصلى اصتمعة يف مكاف عاـ برز معلوـ مفتوح للجميع ،والبيت ليس مكاانً عاماً،
ويشرتط اضتنفية أيضاً إذف السلطاف أو حضوره أو حضور انئبو؛ وىذا غًن متحقق ظتن يصلي يف
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بيتو .أما اظتالكية فيشرتطوف أف تصلى اصتمعة يف مسجد .يف حٌن أف الشافعية واضتنابلة يشرتطوف
لصحة صالة اصتمعة حضور أربعٌن رجالً ؽتن َتب عليهم اصتمعة.
وعليو فإف من حبسو العذر عن أداء صالة اصتمعة يف اظتسجد ،فإنو يصليها ظهراً ،ولو أف
ِ
ري أف النيب
وسى َ
يصليها رتاعة مع أىلو ،ولو أجر اصتمعة إف شاء هللا تعاىل؛ ضتديث أيب ُم َ
األشع ِّ

قاؿ" :إِذَا م ِرض الْعب ُد أَو سافَـر ُكتِب لَهُ ِمثْل ما َكا َن يـ ْعمل م ِقيما ِ
يحا" (رواه البخاري).
ملسو هيلع هللا ىلص َ
َ َُُ ً َ
صح ً
َُ
َ َ َْ ْ َ َ َ

السؤال الثامن عشر :هل َيوز أداء صالة اجلمعة َبتباع من يصليها ِف مكان آخر عرب
ِ
وسائل اَلتصال احلديثة ؟
التلفاز أو
إف أداء صالة اصتمعة واالستماع طتطبتها بلتلفاز واظتذايع وغًنىا من وسائل االتصاؿ
شرعا؛ ظتخالفتها للشروط واألركاف الشرعية ،وظتا تفضي إليو من مآالت فاسدة،
اضتديثة ال َتوز ً
ٍ
وؼتالفة صرحية ظتقاصد اصتمعة واصتماعات ،وينبغي على اظتسلمٌن إذا تعذرت عليهم صالة اصتمعة يف
اظتساجد ،أف يعملوا بلرخصة الشرعية البديلة وىي صالة الظهر ،دوف تكلف وال تعسف ،وذلك
لِلسباب التالية:
 .1األصل يف العبادات أّنا توقيفية ال غتاؿ للزايدة أو النقصاف فيها ،وما شرعو هللا تعاىل فيها مؤقتًا
ػتددا مبكاف ،أو موصوفًا هبيئة؛ فيجب التقيد بو حاؿ القدرة واالستطاعة ،فإف تعذر
بزماف ،أو ً
االستطاعة ُُيخذ بلرخصة دوف تكلف وابتداع.

 .2إف اظتقصد األساسي من إقامة صالة اصتمعة ىو اجتماع اظتسلمٌن والتقاؤىم يف مكاف واحد
حقيقة ،وليس أداء الصالة فحسب ،وأدائها يف البيوت يفوت ىذا اظتقصد.
ِِ ِ ِِ ِ
ُيمع اظتأموـ واإلماـ
 .3اشرتط أصحاب اظتذاىب الفقهية األربعة لصحة االقْت َداء يف الصالة أف َ
رسوؿ هللاِ ملسو هيلع هللا ىلص" :إ هَّنا ُج ِع َل
مكا ٌف واحد ،فعن عائشةَ ِّأـ
اإلمام ليُـ ْؤ َته
اظتؤمنٌن َر ِض َي هللاُ عنها ،قاؿ ُ
ُ
َ
به ( "...رواه البخاري ومسلم) .ووجو االستدالؿ :أف االئتماـ يطلق شرعاً على اجتماع اإلماـ
واظتأموـ يف الصالة يف مكاف واحد ،دؿ عليو السنة الفعلية وعمل الصحابة واألمة واتفاؽ
اظتذاىب.
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سن اَلغتسال يوم اجلمعة للمصلي ِف بيته ؟
السؤال التاسع عشر :هل يُ ُّ

إف غُسل اصتمعة يتعلق بصالة اصتمعة و ِ
الذىاب إىل اظتسجد ،وىو سنة على الراجح؛ فعن أَِيب
ِ ِ
ِ
ِ
ب بَ َدنَةً"
اح فَ َكأَهَّنَا قَـ هر َ
س َل يَـ ْوَم اجلُ ُم َعة غُ ْس َل اجلَنَابَة ُثُه َر َ
ُىَريْػَرةَ هنع هللا يضر أف َر ُسوؿ اَّلل ملسو هيلع هللا ىلص قَ َاؿ" :م ِن ا ْغتَ َ
ِ
ِ
وؿَ " :م ْن
وؿ هللاِ ملسو هيلع هللا ىلص يَػ ُق ُ
ت َر ُس َ
(رواه البخاري ومسلم) .وضتديث اب ِن عُ َمَر رضي هللا عنهما قاؿَ :شت ْع ُ
اء ِم ْن ُك ُم اجلُ ُم َعةَ فَـ ْليَـغْتَ ِس ْل" (رواه البخاري ومسلم) .قاؿ اضتافظ ابن حجر رزتو هللا يف شرح ىذا
َج َ
ِ
ِ
اضتديث " :و ِ ِ
اضت ِد ِ
اصتُ ُم َعةَ َ ...وَى َذا ُى َو
ض ِر ْ
يث َعلَى أَف الْغُ ْس َل َال يُ ْشَرعُ ل َم ْن ََلْ َْحي ُ
َْ
استُدؿ م ْن َم ْف ُهوـ َْ
ور " (فتح الباري.)417/2 :
صح ِعْن َد الشافِعِي ِةَ ،وبِِو قَ َاؿ ْ
ْاألَ َ
اصتُ ْم ُه ُ
ِ
اىر قَػوِؿ رس ِ
اصتُ ُم َعةَ فَػ ْليَػ ْغتَ ِس ْل) يَ ُدؿ
وؿ هللاِ ملسو هيلع هللا ىلصَ ( :م ْن َجاءَ ِمْن ُك ُم ْ
وقاؿ اإلماـ ابن اظتنذر رزتو هللا " :ظَ ُ ْ َ ُ
ِ
ِ ِ ِ ِ
اصتمعةَ ،فَ َال معىن ِال ْغتِس ِاؿ من َال ُيِْيت ْ ِ
ين
َعلَى أَف ْاأل َْمَر ِبال ْغت َساؿ ل َم ْن أَتَى ُْ ُ َ
ََْ
َ َْ َ
اصتُ ُم َعةَ م َن الْ ُم َساف ِر َ
ِ
ِ
ف عن إِتْػي ِ
ِ
اصتُ ُم َع ِة " (األوسط.)48/4 :
اف ْ
ص لَوُ ِيف الت َخل َ ْ َ
َو َسائ ِر َم ْن ُر ّخ َ

وَتدر اإلشارة إىل أف ىذه اظتسألة متعلقة بغسل اصتمعة اظتسنوف ،وال يُقصد من ذلك أف ال

يغتسل اظتسلم يوـ اصتمعة على اإلطالؽ ،وإَّنا ينبغي على اظتسلم أف حيافظ على نظافتو وطهارتو،
وعن أَِيب ىريػرةَ هنع هللا يضر قَ َاؿ :قَ َاؿ النِيب " :ح ٌّق ِهِ
َّلل َعلَى ُك ِّل ُم ْسلِ ٍم أَ ْن يَـغْتَ ِس َل ِِف ُك ِّل َس ْبـ َع ِة أَ هايٍم،
َ
َ ْ ُ َْ َ
ِ
س َد ُ" (رواه البخاري ومسلم).
يَـغْس ُل َرأْ َسهُ َو َج َ

السؤال العشرون :هل يُشرع القنوت ِف الصالة ِف البيت لرفع البالء والوَبء ؟

شرع القنوت إذا نزؿ بظتسلمٌن انزلة كوبء أو ضرر ظاىر عند عامة أىل العلم ،قاؿ اإلماـ
يُ َ
النووي رزتو هللا" :الص ِحيح الْم ْشه ِ
اصتمهور :إ ْف نَػزلَت ِبلْمسلِ ِمٌن َان ِزلَةٌ َكخو ٍ
ِِ
ؼ أ َْو
َ ْ ُْ َ
َْ
ور الذي قَطَ َع بو ُْ ْ ُ ُ
ُ َ ُُ
ٍ
ِ
ٍ
ك قَػنَػتُوا ِيف َِ
رتيعِ َها –يعين رتيع الصلوات اظتكتوبة( "-اجملموع:
قَ ْح ٍط أ َْو َوَبء أ َْو َجَراد أ َْو َْؿت ِو ذَل َ
.)474/3

وُيهر اإلماـ بدعاء القنوت بعد الرفع من الركعة األخًنة من الصلوات اطتمس؛ ظتا ثبت من
َحيَ ٍاء ِم ْن بَِين
الرُك ِ
ت َش ْه ًرا بَـ ْع َد ُّ
هب  قَـنَ َ
وع يَ ْدعُو َعلَى أ ْ
فعل النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،فعن أنس " :أن النِ ّ
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ول هِ
ُسلَْي ٍم" (رواه البخاري ومسلم) .و َع ْن ابْ ِن َعب ٍ
اَّلل َ ش ْه ًرا
ت َر ُس ُ
اس رضي هللا عنهما قَ َاؿ " :قَـنَ َ
ب وال ِْع َ ِ
الََِ :س َع ه
ص َالةٍ إِذَا قَ َ
ص َال ِة ُّ
ُمتَـتَابِ ًعا ِِف الظُّ ْه ِر َوال َْع ْ
اَّللُ
الص ْب ِح ِِف ُدبُ ِر ُك ِّل َ
شاء َو َ
ص ِر َوال َْم ْغ ِر ِ َ
زت َد ِمن ال هرْكع ِة ْاآل ِخرةِ ،ي ْدعو علَى أ ٍ ِ
ِ
صيهةََ ،ويُـ َؤِّم ُن
َ َ ُ َ ْ
َحيَاء م ْن بَِين ُسلَْي ٍم َعلَى ِر ْع ٍل َوذَ ْك َوا َن َوعُ َ
ل َم ْن َِ ُ ْ َ
َم ْن َخ ْل َفهُ" (رواه أزتد أبو داود وحسنو األلباين).
ويشرع قنوت النوازؿ للمنفرد على الراجح ،وىو اختيار شيخ اإلسالـ ابن تيمية رزتو هللا

(اظترداوي ،اإلنصاؼ.)175/2 :
وال يوجد يف قنوت النوازؿ دعاء مأثور ،وإَّنا يدعو اإلماـ أو اظتصلي مبا يناسب اضتاؿ
(غتموع فتاوى ابن تيمية.)109/23 ،
واخلالصة ُيوز أف يقنت اظتصلي يف بيتو سواءً صلي رتاعة مع أىل بيتو أو منفرداً ،وذلك يف

رتيع الصلوات اظتكتوبة بعد الرفع من الركوع يف الركعة األخًنة ،ويدعو مبا يشاء لرفع الوبء والبالء.

السؤال الواحد والعشرون :هل يُشرع للرجل أن يصلي أبهله قيام الليل رتاعة ؟

فعن ابْ ِن َعب ٍ
اس هنع هللا يضر قَ َاؿ" :بِ ُّ
ت ِع ْن َد َخالَِِت َم ْي ُمونَةَ،
نعم يُشرع ذلك؛ لثبوتو عن النيب ملسو هيلع هللا ىلصْ ،
َخ َذ بَِرأْ ِسي َوأَقَ َام ِين
سا ِرِ ،فَأ َ
ُصلِّي َم َعهُ ،فَـ ُق ْم ُ
صلِّي ِم ْن اللهْي ِل ،فَـ ُق ْم ُ
ام النِ ُّ
هب ملسو هيلع هللا ىلص يُ َ
فَـ َق َ
تأَ
ت َع ْن يَ َ
َع ْن ََيِينِه" (رواه البخاري ومسلم).
وقد حث النيب ملسو هيلع هللا ىلص على أف يقوـ الرجل وامرأتو قياـ الليل رتاعة ،فعن أَِيب سعِ ٍ
يد
َ
اطت ْد ِر ِي وأَِيب ىريػرَة رضي هللا عنهما ،قَ َاال :قَ َاؿ رس ُ ِ
ظ
ظ ِم َن اللهْي ِل َوأَيْـ َق َ
استَـ ْيـ َق َ
وؿ اَّلل َ " :م ِن ْ
َُ
ُْ ّ َ ُ َْ َ
امرأَتَه فَصلهيا رْكعتـ ِ ِ ِ ِ
ِ
اَّلل َكثِّيا وال هذاكِر ِ
ات" (رواه أبو داود وصححو
ْ َ ُ َ َ َ ََ ْ
ني َرت ًيعا ُكتبَا م َن ال هذاك ِر َ
ين هَ ً َ َ
ِ
ِ
ِ
اَّلل َكثِّيا وال هذاكِر ِ
َع هد ه
يما"
ات أ َ
اَّللُ َذلُم هم ْغف َرًة َوأ ْ
َج ًرا َعظ ً
األلباين) .وقاؿ تعاىلَ " :وال هذاك ِر َ
ين هَ ً َ َ
(األحزاب.)35:
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السؤال الثاين والعشرون :هل َيوز إقامة صالة الرتاويح رتاعةً ِف البيت ؟
صالة الرتاويح سنة ِبرتاع العلماء ،وُيوز أداؤىا رتاعة أو منفرداً ،وفعلها رتاعة أفضل
(النووي ،اجملموع)526/3 :؛ ألف النيب ملسو هيلع هللا ىلص صالىا رتاعة يف اظتسجد ،وَل دينعو من االستمرار من
رسوؿ هللاِ  صلى يف
أداء رتاعة إال ختوفو من أف تفرض على أمتو ،فعن عائشةَ َر ِض َي هللاُ َعْنها :أف َ
ِ
القابلة ،فكثُر الناس ،مث اجتمعوا من ِ
ِ
ِ
ٍ
الليلة
انس ،مث صلى من
اظتسجد َ
ذات ليلة ،فصلى بصالتو ٌ
ُ
الثالثة ،أو الر ِ
ِ
أيت الذي صنعتُم ،ومل
ابعة ،فلم خير ْج إليهم ُ
رسوؿ هللاِ  ،فلما أصبح قاؿ" :قد ر ُ
رمضان" (رواه البخاري
َينعين من
ِ
ض عليكم ،وذلِك ِف َ
أين َخ ُ
اخلروج إليكم هإَل ِّ
ْ
فر َ
شيت أ ْن تُ َ
ومسلم).

وقد قاؿ بعض أىل العلم كاإلماـ مالك وأبو يوسف من اضتنفية وبعض الشافعية أبف أداء
ض ُل
صالة الرتاويح يف البيت أفضل من اظتسجد (شرح النووي على مسلم)378/6 :؛ لَِق ْولِِو " :أَفْ َ
ال ه ِ
ص َالةُ ال َْم ْرِء ِِف بَـ ْيتِ ِه إِهَل ال َْم ْكتُوبَةَ" (رواه البخاري ومسلم).
ص َالة َ

وينبغي أف حيرص اظتسلموف يف ىذا العاـ على أداء صالة الرتاويح يف البيت رتاعة أو فرادى؛
سبب لغفر ِاف
نظراً إلغالؽ اظتساجد بسبب تفشي وبء كوروان .وأال يفوتوا أجر صالة الرتاويح ،فهي ٌ
ِ
واحتساَب غُ ِف َر له
إَياَن
قام رمضا َن ً
يب  قاؿَ " :من َ
ً
ما تَقد َـ من الذنوب؛ فعن أَيب ُىَر َيرة  ،أف الن ِّ
ِ
ِ
ص َالةُ
ما تَق هد َم من َذنبِه" (رواه البخاري ومسلم) .قاؿ اإلماـ النووي رزتو هللاَ " :والْ ُمَر ُاد بِقيَ ِاـ َرَم َ
ضا َف َ
يح" (شرح النووي على مسلم.)378/6 :
التػَرا ِو ِ
وإف أداء صالة الرتاويح رتاعة يف البيت يف ظروؼ إغالؽ اظتساجد اضتالية أفضل من صالهتا

فرادى؛ وذلك من عدة وجوه ،األوؿ :أنو أدعى للنشاط وعلو اعتمة يف الطاعة ،الثاين :إشراؾ األوالد
يف الصالة وتعويدىم عليها ،الثالث :التدريب على تالوة القرآف؛ حيث يستعد األب أو أحد األبناء
لإلمامة بتحضًن بعض السور واآلايت القرآنية ،الرابع :اجتماع األسرة يف رتاعة واحدة يعزز الرتابط
األسري ويقوي العالقات بٌن أفراد األسرة ،اطتامس :زايدة األجواء اإلديانية والسكينة واالستقرار يف
البيت.
22



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
ويكوف األب أو الزوج ىو اإلماـ ،فإف كاف ىناؾ من أبنائو من ىو أقرأ منو وأكثر حفظاً
ٍ
األنصاري  ،أف
مسعود
للقرآف ،يؤـ الولد وإف َل يكن بلغاً ما داـ ؽتيزاً على الراجح ،فعن أيب
ِّ
لكتاب ِ
ِ
هللا" (رواه مسلم).
القوم أقرُؤهم
النيب  قاؿُّ " :
يؤم َ

السؤال الثالث والعشرون :كم عدد ركعات صالة الرتاويح ؟ وكيف تُصلهى صالة
الرتاويح ِف البيت ؟
وأجيب على ىذا السؤاؿ من خالؿ الفرعٌن اآلتيٌن:
أوَلً :عدد ركعات صالة الرتاويح:
صالة الرتاويح كقياـ الليل َل يرد فيها عدد معٌن ال ُيوز أف يُزاد عليو أو يُنقص ،بل للمسلم
ِ
ِ
أف يصلي ما يشاء من الركعات .قاؿ اإلماـ السي ِ
يث
ت بِِو األَ َحاد ُ
وط ّي رزتو هللا" :الذي َوَرَد ْ
ُ
الص ِحيحةُ و ِْ
ضا َف والتػر ِغيب فِ ِيو ِمن َغ ًِن َختْ ِ
ِِ ِ
ص ٍ
يص بِ َع َد ٍد" (السيوطي ،اظتصابيح:
ْ ْ
َ َ
اضت َسا ُف األَ ْم ُر بقيَاـ َرَم َ َ ْ ُ
ص.)15-14

ولكن ثبت عن النيب  أنو كاف ال يزيد يف رمضاف وغًن رمضاف على إحدى عشر ركعة
–مع صالة الوتر ،-ويف رواايت أخرى ثالث عشرة ركعة ،فعن أيب سلمةَ ب ِن ِ
سأؿ
عبد الرزت ِن ،أنو َ
َ
رسول ِ
كانت صالة ِ
هللا ِ ف رمضان ؟ فقالت" :ما كان يَ َي ُد ِف رمضا َن ،وَل
عائشةَ اهنع هللا يضر :كيف ْ
إحدى َعشرةَ ركعة؛ يصلِّي أربع رَك ٍ
عات فال ْ
تسأل عن ُحسنه هن وطوذل هنُ ،ث يُصلِّي
ِف غ ِّي على ْ
ُ
َ َ
وطوذلنُ ،ث يُصلِّي ثالًثً" (رواه البخاري ومسلم) .وعن اب ِن عب ٍ
أربعا ،فال ْ
اس
تسأل عن ُحسنه هن
ً
ِّ
ثالث َعشرَة ركعةً .يعينَ :بلليل" (رواه البخاري
النب َ 
رضي هللا عنهما قاؿ" :كان صالةُ ِّ
ومسلم).
ويرى رتهور العلماء أف صالة الرتاويح عشروف ركعة غًن الوتر (اظتغين ،ابن قدامة،)123/2 :

اخلَطه ِ
واستدلوا مبا جاء َع ِن السائِ ِ
ومو َن َعلَى َع ْه ِد عُ َم َر بْ ِن ْ
اب هنع هللا يضر
ب بْ ِن يَِز َ
يد هنع هللا يضر ،قَ َاؿَ " :كانُوا يَـ ُق ُ

ِِف َش ْه ِر رم َ ِ ِ
ين َرْك َعةً" (رواه البيهقي وصححو النووي وغًنه).
ََ
ضا َن بع ْش ِر َ
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ومن اصتدير بلذكر أنو وردت أقواؿ أخرى يف عدد ركعات صالة الرتاويح ،فذكر اإلماـ مالك
وح ِكي أف األسود بن يزيد كاف يقوـ أبربعٌن ركعة ويوتر بسبع
يف قوؿ أّنا ستة وثالثوف غًن الوترُ ،
(النووي ،اجملموع.)527/3 :
واخلالصة ُيوز للمسلم أف يصلي الرتاويح بعدد الركعات الِت يشاء وال حرج يف ذلك ،فإف
صلى ذتاين ركعات عمالً بفعل النيب ملسو هيلع هللا ىلص فهذا خًن ،وإف صلى عشرين ركعة عمالً بقوؿ رتهور
العلماء فهذا خًن ،وليحرص اظتسلم أف يستزيد من الطاعات يف شهر رمضاف اظتبارؾ قدر استطاعتو
مع غتاىدة النفس يف ىذا اظتوسم العظيم.
ًثنياً :كيفية صالة الرتاويح ِف البيت:

 .1تُصلى صالة الرتاويح مثىن مثىن (يعين يسلم من كل ركعتٌن) عند رتاىًن أىل العلم؛ ضتديث ِ
عبد
ُ
ِ
رسوؿ هللاِ " :صالةُ ِ
أيت أ هن
مر رضي هللا عنهما ،قاؿ :قاؿ ُ
ثَ َمثَ ،فإذا ر َ
الليل َم َ
هللا ب ِن عُ َ
ِ
ٍ
ِ
كل
ثَ َم َ
الصبح يُدرُكك فأَوتر بواحدة ،قال :فقيل َلبن عُمر :ما َم َ
َ
ثَ؟ قال تُسلّم ِف ِّ
ركعت ِ
ني" (رواه البخاري ومسلم).

 .2يستحب يف صالة الرتاويح اصتهر بلقراءة ،قاؿ اإلماـ النووي رزتو هللا" :أرتع اظتسلموف على
استحباب اصتهر بلقراءة يف الصبح واصتمعة والعيدين واألولتٌن من اظتغرب والعشاء ويف صالة
الرتاويح والوتر عقيبها ،وىذا مستحب لإلماـ واظتنفرد" (النووي ،التبياف :ص.)130،129
 .3اتفق الفقهاء على مشروعية االسرتاحة بعد كل أربع ركعات من صالة الرتاويح ،فقد كاف السلف
رزتهم هللا يطيلوف القياـ والقراءة يف الرتاويح وُيلس اإلماـ واظتأموـ لالسرتاحة بعد كل أربع
ركعات؛ ولذا شتيت صالة الرتاويح هبذا االسم (ابن حجر ،فتح الباري .)294/4 :وَل يثبت
دعاء أو ذكر ؼتصوص يف ىذه االسرتاحة ،فقد يشغل ىذا الوقت بلسكوت أو التسبيح أو قراءة
القرءاف (حاشية ابن عابدين.)46/2 :
وديكن استغالؿ وقت االسرتاحة مبوعظة خفيفة يلقيها األب على أسرتو ،وىذا أمر فيو خًن كبًن؛
فهو يعزز القيم اإلسالمية يف األسرة ،ويقوي الرتابط األسري بٌن أفرادىا ،وفيو تربية وتعليم
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لِلوالد وغرس لإلدياف يف قلوهبم ،واي عتا من نعمة كبًنة أف ينشأ أوالدان على طاعة هللا وعبادتو،
وااللتزاـ بسنن النيب ملسو هيلع هللا ىلص خصوصاً يف ىذا الشهر الفضيل.

السؤال الرابع والعشرون :هل ورد ِف القراءة ِف صالة الرتاويح مقدار ُمدد ؟ وهل
َيوز القراءة من ادلصحف أو اذلاتف احملمول ِف صالة الرتاويح ؟
أجيب على ىذا السؤاؿ من خالؿ الفرعٌن اآلتيٌن:

أوَلً :مقدار القراءة ِف صالة الرتاويح:
َل يرد يف حتديد القراءة يف صالة الرتاويح مقدارىا دليل عن النيب  ،فاألمر فيو واسع وال
حرج إف شاء هللا تعاىل ،قاؿ اإلماـ الشوكاين رزتو هللاَ " :وأَما ِم ْق َد ُار الْ ِقَراءَةِ ِيف ُك ِّل َرْك َع ٍة فَػلَ ْم يَِرْد بِِو
ِ
ِ ٍ
ِ
يح َعلَى َع َد ٍد ُم َع ٍ
وص ٍة ََلْ يَِرْد بِِو
ص ُر الص َالةِ الْ ُم َسماةِ ِبلتػَرا ِو ِ
يل  ...فَػ َق ْ
ص َ
يص َها بِقَراءَة ؼتَْ ُ
ٌنَ ،وَختْص ُ
َدل ٌ
ُسنةٌ " (الشوكاين ،نيل األوطار.)66/3 :

ولقد استحب اضتنفية واضتنابلة ختم القرءاف الكرمي يف صالة الرتاويح (حاشية ابن عابدين:

46/2؛ والبهويت ،كشاؼ القناع)427/1 :؛ وذلك حىت يسمع اظتصلوف كل القرءاف يف شهر
رمضاف ،فقد أنزؿ القرآف العظيم يف ىذا الشهر الفضيل ،وكاف جربيل عليو السالـ يُدا ِرس النيب 

القرآف يف شهر رمضاف (غتموع فتاوى ابن تيمية.)123،122/23 :

واخلالصة يقرأ اظتصلي ما يشاء يف صالة الرتاويح ،وإف صلى رتاعة يراعي حاؿ اظتصلٌن
معو ،فيقرأ بلقدر الذي يرغبهم يف الصالة وال ينفرىم منها.

ًثنياً :جواز القراءة من ادلصحف ِف صالة الرتاويح:
ُيوز القراءة من اظتصحف يف صالة الرتاويح على قوؿ رتهور العلماء ،وال حرج يف ذلك؛
فقد ثبت أف أـ اظتؤمنٌن عائشة اهنع هللا يضر" :كان يـ ُؤُّمها غالمها ذَ ْكوا ُن من ادلُ َ ِ
رمضا َن" (رواه
صحف ِف َ
ُ
َ
البخاري معلقاً) ،وقاؿ اإلماـ النووي رزتو هللا" :لَو قَػرأَ الْ ُقرآ َف ِمن الْم ْ ِ
ص َحف ََلْ تَػْبطُ ْل َ
ص َالتُوُ َس َواءٌ
ْ َ ْ ْ ُ
َكا َف َحيفظُو أَـ َال ،بل َُِيب علَي ِو ذَلِك إذَا ََل َحيف ْظ الْف ِ
اان ِيف
ل
ػ
ق
و
ل
و
،
ق
ب
س
ا
م
ك
ة
احت
َ
َ
َ
َ
ْ َْ َ
َحيَ ً
َْ ُ ْ َ ْ ُ َ ْ َ
َ
ب أ َْوَراقَوُ أ ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
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ِ
ِ
ِ
ِِ
صح ِ
ف َال تُػْب ِط ُل الص َال َة َم ْذ َىبُػنَا
َ
ص َالتو ََلْ تَػْبطُ ْل َ ...وَى َذا الذي ذَ َك ْرَانهُ م ْن أَف الْقَراءَ َة ِيف الْ ُم ْ َ
وم ْذى ِ ٍ
َزتَ َد " (اجملموع.)24/4 :
ف َوُػتَم ٍد َوأ ْ
وس َ
ب َمالك َوأَِيب يُ ُ
ََ َ ُ

وكذلك ُيوز للمأموـ أف ينظر إىل اظتصحفُ ،نيث يتابع قراءة اإلماـ ،ويُصحح لإلماـ إذا
نسي أو أخطأ .فعن َثبِ ٌ ِ
ص َح َ
صلِّي َوغُ َال ُمهُ َيُْ ِس ُ
ف َخ ْل َفهُ
ك ال ُْم ْ
س يُ َ
ت الْبُػنَاين رزتو هللا قَ َاؿَ " :كا َن أَنَ ٌ

فَِإ َذا تَـ َع َااي –يعين عج َ ونسيِِ -ف آيٍَة فَـتَ َح َعلَْيه"(مصنف ابن أيب شيبة :87/5 ،ح.)7300

السؤال اخلامس والعشرون :ما هو البديل لعبادة اَلعتكاف ِف زمن إغالق ادلساجد ؟
االعتكاؼ شرعاً ىو اظتكث يف اظتسجد بنية التقرب إىل هللا تعاىل ،ومن شروطو أف يكوف يف
مسجد ،وَل ينقل عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنو اعتكف يف غًن مسجد ،قاؿ تعاىلَ " :وأَنتُ ْم َعاكِ ُفو َن ِِف
الْمس ِ
أسه
اج ِد" (البقرة ،)187:وعن عائشة اهنع هللا يضر قالت" :وإن كان
ُ
رسول هللا  لَيُ ْد ِخ ُل ه
علي ر َ
ََ
ٍ
ِ
حلاجة ،إذا كان
البيت هإَل
يدخ ُل
وهو ِف
ادلسج ِد ،فأ َُرِّجلُهُ –يعين أمشط شعر  ،-وكان َل ُ
َ
ُمعتَ ِك ًفا" (رواه البخاري ومسلم).

وأجاز اضتنفية–خالفاً للجمهور -للمرأة االعتكاؼ يف مسجد بيتها (يعين :موضع صالهتا من
بيتها) ،وىو أفضل من خروجها إىل اظتسجد؛ حيث صالهتا يف بيتها أفضل ُنسب األصل (حاشية
ابن عابدين.)441/2 ،
والسؤال هنا :إذا أغلقت ادلساجد ،ما هو البديل لعبادة اَلعتكاف ِف رمضان؟
واصتواب :إف البديل لالعتكاؼ ىو أف حيٍن اظتسلموف لياَل العشر األواخر من رمضاف يف بيوهتم

بلقياـ والذكر وتالوة القرآف وغًنىا من أوجو الطاعات ،فقد كاف النيب ُ يتهد يف العشر األواخر
ول ِ
ِ
هللا ََْ يتَ ِه ُد ِِف
تَ " :كا َن َر ُس ُ
من رمضاف اجتهاداً حىت ال يكاد يُ َ
فع ْن َعائ َشة اهنع هللا يضر قَالَ ْ
قدر عليوَ ،
الْع ْش ِر األَو ِ
اخ ِر َما َلَ ََْيتَ ِه ُد ِِف غَ ِّْيِ" (رواه مسلم).
َ
َ
ول هِ
ِ
ظ أ َْهلَهُ،
تَ " :كا َن َر ُس ُ
َحيَا اللهْي َلَ ،وأَيْـ َق َ
وع ْن َعائ َشةَ اهنع هللا يضر قَالَ ْ
اَّلل  إِذَا َد َخ َل ال َْع ْش ُر أ ْ
َ
ف الْعُلَ َماءُ ِيف َم ْع َىن
َو َج هد َو َش هد ال ِْم ْئـ َ ََر" (رواه البخاري ومسلم) .قاؿ اإلماـ النووي رزتو هللاْ " :
اختَػلَ َ
( َشد الْ ِمْئػزر) ،فَِقيل :ىو ِاالجتِهاد ِيف الْعِباد ِ
ات ِزَاي َدةً َعلَى َع َادتِِو ِ يف َغ ًِْنهَِ ،وَم ْعنَاهُ :الت ْش ِمًنُ ِيف
ََ
َ َُ ْ َ ُ
ََ
26



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
اؿ :شدد ِ
ِ
ِ ِ
ِ
يلُ :ى َو كِنَايَةٌ َع ِن ْاعتَِز ِاؿ
َي :تَ َشم ْر ُ
الْعبَ َادات ،يػُ َق ُ َ َ ْ ُ
ت لَوُ َوتَػ َفر ْغ ُ
ت عتََذا ْاأل َْم ِر مْئػَزِري ،أ ْ
تَ .وق َ
ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ
استَػ ْغَرقَوُ ِبلس َه ِر ِيف الص َالةِ َو َغ ًِْنَىاَ .وقَػ ْوُعتَا:
النّ َساء لال ْشتغَاؿ ِبلْعبَ َاداتَ .وقَػ ْوُعتَا( :أ ْ
َحيَا اللْي َل) أَ ِيْ :
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
اضت ِد ِ
يث:
( َوأَيْػ َق َ
َي :أَيْػ َقظَ ُه ْم للص َالة ِيف اللْي ِل َو َجد ِيف الْعبَ َادة ِزَاي َد ًة َعلَى الْ َعا َدة .فَفي َى َذا َْ
ظ أ َْىلَوُ) أ ْ
اخ ِر ِمن رمضا َف واستِحباب إِحي ِاء لَيالِ ِيو ِبلْعِباد ِ
أَنو يستَحب أَ ْف يػزاد ِمن الْعِباد ِ
ات ِيف الْع ْش ِر ْاألَو ِ
ات"
ََ
َُ َ َ َ َ
َ
ْ ََ َ َ ْ ْ َ ُ ْ َ َ
ُ ُْ َ
َ
(شرح النووي على مسلم.)250/8 :

ِ
ِ
يب  قاؿ:
وؽتا يُ ّبٌن فضيلة قياـ العشر األواخر من رمضاف ،حديث أَيب ُىَر َيرة  ،أف الن ِّ
واحتساَب غُ ِف َر له ما تَق هد َم ِمن ذَنبِه" (رواه البخاري ومسلم).
إَياَن
قام رمضا َن ً
" َمن َ
ً

وإف ليلة القدر اظتباركة ىي إحدى لياَل العشر األواخر من شهر رمضاف الِت يسن االجتهاد
ٍ
رسوؿ هللاِ  قاؿ:
دري  ،أف َ
فيها يف العبادة؛ لتحصيل عظيم أجرىا ،فعن أيب سعيد اطتُ ِّ
ِ
األواخ ِر ،والتَ ِمسوها ِف ُك ِّل ِوت ٍر" (رواه البخاري ومسلم).
العش ِر
"فالتَ ِمسوها –أي ليلة القدرِ -ف َ
وقد بٌن هللا  فضيلة ليلة القدر ،فقاؿ سبحانو" :لَْيـلَةُ الْ َق ْد ِر َخ ْيـر ِم ْن أَل ِ
ْف َش ْه ٍر"
ٌ
ِ
واحتساَب غُ ِف َر له ما
إَياَن
قام ليلةَ ال َقد ِر ً
يب  قاؿَ " :من َ
ً
(القدر .)3:و َع ْن أَيب ُىَر َيرة  ،أف الن ِّ
تَق هد َم ِمن ذَنبِه" (رواه البخاري ومسلم).

واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات
والصالة والسالم على سيدَن دمحم  وعلى آله وصحبه أرتعني
والتابعني ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين

كتبه راجي رزتة الغفور/

د .دمحم رفيق مؤمن الشوبكي
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