ﺼﻼة اﻟتطوع

�ﺎﻤﻼ ﻓﻲ اﻟتراو�ﺢ
ﺨتم اﻟﻘرآن ً
ﻼ ﻋﻠﻰ ﺠمﺎﻋﺔ
اﻟسؤال :ﻫﻞ ﻤن اﻟسنﺔ ﻓﻲ اﻟتراو�ﺢ وﻗیﺎم رﻤضﺎن أن �ﻘ أر اﻹﻤﺎم اﻟﻘرآن �ﺎﻤ ً

ﻤسجدﻩ؟

اﻟجواب :ﺴمﺎع اﻟﻘرآن ﻤن اﻹﻤﺎم أﻤر ﻤطﻠوب وﻤرّﻏب ﻓیﻪ ،واﻟمستمﻊ ﺸر�ك ﻟﻠﻘﺎرئ ﻓﻲ اﻷﺠر،
وذﻟك إذا �ﺎن ﻻ �شق ﻋﻠﻰ اﻟمﺄﻤوﻤین �سمﻌﻬم ﻤﺎ ﻻ �شق ﻋﻠیﻬم وﻤﺎ ﻻ �كﻠﻔﻬم ،واﻷﺼﻞ ﻓﻲ

و�كثر ﻓیﻬﺎ ﻤن اﻟﻘراءة ،وﻗد ﺜبت
ﺼﻼة اﻟﻠیﻞ �مﺎ ﺜبت ﻋنﻪ -ﻋﻠیﻪ اﻟصﻼة واﻟسﻼم -أﻨﻬﺎ ﺘُطﺎل ُ
ٍ
ر�ﻌﺔ اﻟبﻘرة ﺜم اﻟنسﺎء ﺜم آل ﻋمران ،ﻟكن ﻻ ﺸك أن
ﻋنﻪ -ﻋﻠیﻪ اﻟصﻼة واﻟسﻼم -أﻨﻪ ﻗ أر ﻓﻲ
اﻟنﺎس إذا ﺼﻠوا ﻓﻲ ﺠمﺎﻋﺔ ﻗد ﻻ �طیﻘون ﻤثﻞ ﻫذا ،واﻟمطﻠوب ﻤن اﻹﻤﺎم أن �خﻔﻒ ﻋﻠﻰ اﻟنﺎس،

ﻓتﺎﻨﺎ �مﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ ﺤدﯿث ﻤﻌﺎذ »�ﺎ ﻤﻌﺎذ أﻓتﺎن أﻨت؟!«
وﻻ �شق ﻋﻠیﻬم وﻻ ﯿنﻔرﻫم وﻻ �كون ً
�ﺎﻤﻼ ﻻﺴیمﺎ وأن اﻟنﺎس
]اﻟبخﺎري ،[٧٠٥ :ﻋﻠﻰ �ﻞ ﺤﺎل إذا �ﺎن ﻻ �شق ﻋﻠیﻬم إﺴمﺎﻋﻬم اﻟﻘرآن ً

ﻓﻲ اﻟﻌصور اﻟمتﺄﺨرة ﺼﺎروا ﻻ ﯿتحمﻠون ﻤثﻞ ﻫذﻩ اﻷﻤور ،وﻟذا �ﻘﻞ أن ﺘجد ﻤن اﻷﺌمﺔ ﻤن �ختم
اﻟﻘرآن� ،ﻞ ﻫذا ﻷﻨﻬم ﻋودوا اﻟمﺄﻤوﻤین ﻋﻠﻰ ﻗراءة ﺸﻲء �سیر ﻓﻲ اﻟر�ﻌﺔ ،و�ﺎن إﻟﻰ وﻗت ﻗر�ب
واﻟنﺎس �ختمون اﻟﻘرآن ﻓﻲ ﻟیﺎﻟﻲ رﻤضﺎن ﻤرة أو ﻤرﺘین ،و�ﻌضﻬم �ختم ﺜﻼث ﻤرات ،واﻟنﺎس

ﯿتجﺎو�ون ﻤﻊ ﻫذا وﻻ ﯿتذﻤرون وﻻ ﯿتضﺎ�ﻘون ،ﻟكن اﻟنﺎس ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ُﻋِّودوا ﻤﻊ اﻷﺴﻒ ،وﻓﻲ اﻟحﻘیﻘﺔ
أن اﻟذي ﯿتﻌﺎﻤﻞ ﻤﻊ ﷲ ﻓﻲ ﻤثﻞ ﻫذﻩ اﻟمواطن ﻫو اﻟﻘﻠب وﻟیس اﻟبدن ،ووﺠد ﻤن �بﺎر اﻟسن ﻤن
ﯿتحمﻞ اﻟﻘیﺎم اﻟطو�ﻞ ،ووﺠد ﻤن اﻟشبﺎب اﻟممتﻌین �ﺎﻟصحﺔ واﻟسﻼﻤﺔ واﻟﻘوة واﻟجﻠد ﻤن ﯿتضﺎﯿق إذا

ﻋود ﻨﻔسﻪ
زاد اﻹﻤﺎم آ�ﺔ واﺤدة ،ﻓﻌﻠﻰ اﻹﻨسﺎن أن ﯿو ّ
طن ﻨﻔسﻪ ﻋﻠﻰ اﻟخیر ،وأن �صبر ﻋﻠیﻪ ،و�ذا ّ
ﺘﻌودت ،ﻟكن اﻹﺸكﺎل إذا ﺘسﺎﻫﻞ ﻓﻲ ﻤثﻞ ﻫذا اﻷﻤر واﺴتمر ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟتسﺎﻫﻞ ﻓﺈن ﻤثﻞ ﻫذا
ّ

اﻟتسﺎﻫﻞ ﻻ ﻨﻬﺎ�ﺔ ﻟﻪ ،ﻓنجد ﻤن ﯿتذﻤر ﻤن ﻗراءة ﻨصﻒ ﺼﻔحﺔ ﻤن اﻟشبﺎب ﻤﻊ اﻷﺴﻒ ،وﻷﺌمﺔ
اﻟمسﺎﺠد دور ﻓﻲ ﻤثﻞ ﻫذا ﺤیث ﻋودوﻫم ﻋﻠﻰ ذﻟك ،وﺘجد اﻟنﺎس ﯿزدﺤمون ﻋﻠﻰ اﻟمسجد اﻟذي

إﻤﺎﻤﻪ �خﻔﻒ إﻟﻰ ﻫذا اﻟحد أو أﻗﻞ ،وﺘُﻬجر اﻟمسﺎﺠد اﻟتﻲ ُ�ﻘ أر ﻓیﻬﺎ أﻛثر ﻤن ﻫذا اﻟﻘدر .اﻟمسﺄﻟﺔ
ﻫﻲ ﻟیﺎﻟﻲ ﻤﻌدودة وأ�ﺎم ﺘنتﻬﻲ ﻓﻲ ٍ
ﻟیﺎل ﻓﺎﻀﻠﺔ وأوﻗﺎت ﻤضﺎﻋﻔﺎت ﻓﻌﻠﻰ اﻹﻨسﺎن أن �حتمﻞ
�ﺎﻤﻼ وأﺴمﻌﻪ اﻟنﺎس ﻻ ﺸك أن ﻫذا أﻓضﻞ وأﻛمﻞ ،و�ن
و�صبر و�تحمﻞ ،ﻓﺈذا ﻗ أر اﻹﻤﺎم اﻟﻘرآن
ً
ﻛﺎن �شق ﻋﻠیﻬم ذﻟك وﻻﺤظ اﻟمﺄﻤوﻤین وﻓیﻬم َﻤن ﻻ �حتمﻞ ﻤثﻞ ﻫذﻩ اﻷﻤور ﻓخﻔﻒ ﻋنﻬم ﻓﻬو
ﻤﺄﺠور -إن ﺸﺎء ﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ.-

اﻟمصدر :ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻓتﺎوى ﻨور ﻋﻠﻰ اﻟدرب ،اﻟحﻠﻘﺔ اﻟثﺎﻤنﺔ واﻟتسﻌون ١٤٣٣/٩/١٢ه

