
 صالة التطوع
 في البیت و�ین المبادرة إلى المسجد راتبة الفجر المفاضلة بین أداء

 
 

النبي �ما �ان ذان، مسلم �صلیها في بیته �عد سماع األذ�رتم في صفة راتبة الفجر أن ال :السؤال
، فهل هذا ینطبق أدى ذلك إلى التأخر عن المبادرة و�ن ،�صلیها في بیته -صلى هللا علیه وسلم–

على َمن اعتاد أن یذهب الى المسجد قبل األذان وُ�ؤذَّن وهو في المسجد، �معنى هل یبقى في 
ا للصالة؟  ه إلى أن یؤذَّن، و�ن �ان �قظانَ بیت  ومستعد�

في  -راتبة الصبح-أنه �صلى ُسْبَحَة الصبح  -علیه الصالة والسالم-ثبت من فعله  :الجواب
-فال شك أن االقتداء �ه  ،]٦٢٦[البخاري:  بالل �اإلقامة بیته و�ضطجع على �مینه حتى ُیْؤِذنه

فاالقتداء  ،ق بین اإلمام والمأموملكن یبقى أن ُ�َفرَّ  ،إنما یتم بهذه الكیفیة -علیه الصالة والسالم
�جلس في بیته  :لمن �انت حاله مثل حاله، فاإلمام �صنع هذا -علیه الصالة والسالم-�كون �ه 

ثم �ضطجع على �مینه، ثم �خرج للصالة  ،-�عد اآلذان-و�صلي الر�عتین �عد دخول الوقت 
إلى  موم فیتعارض عنده فضائل: التبكیروأما المأ ،-علیه الصالة والسالم-�الناس �فعله 

 ،وقراءة ما یتیسر من القرآن ،والصف األول ،والقرب من اإلمام ،وانتظار الصالة ،الصالة
واألذ�ار قبل أداء الصالة، فمثل هذه األمور إذا ُلوِحَظت ال شك أنها قد تكون أفضل من أن 

من �ان حاله مثل حاله  -علیه الصالة والسالم-فیقتدي �ه  صلي الراتبة في بیته و�ضطجع.�ُ 
  في اإلمامة مثًال.

وة، لكن یبقى �المعنى العام هو األصل والقدوة واألس -علیه الصالة والسالم-أفعاله في و 
صدر منه أموٌر وفعَل أشیاء �اعتباره اإلمام حیث  ،خاصة �اعتباره اإلمام األعظم أن له أحواًال 

 یقتدي �ه من هو في مثل حاله وال �قتدي �ه عامة الناس. ف ،األعظم
إذا  -علیه الصالة والسالم-�قتدي �ه  و�ذلك إمام الصالة �ختلف وضعه عن المأموم؛ فكلٌّ 

وعلى �ل حال في العموم هو القدوة واألسوة في جمیع األفعال والتصرفات إال ما  .هشا�ه وضعَ 
 ، هل �قولها المأموم؟ )سمع هللا لمن حمده(َندَّ عن ذلك وخرج، �ما قیل في قول اإلمام: 

إذا قال اإلمام: سمع هللا لمن حمده، فقولوا: «�قول:  -علیه الصالة والسالم-الرسول 
 ،)ر�نا ولك الحمد ،قولوا: سمع هللا لمن حمده(ما قال:  ،]٧٩٦[البخاري:  »اللهم ر�نا لك الحمد

لكن إذا  ،-علیه الصالة والسالم-اقتداًء �النبي  ؛على أن الشافعیة یرون أن المأموم �جمع بینهما
 )سمع هللا لمن حمده(، �عد قول اإلمام: )ر�نا ولك الحمد(نظرنا إلى أن المأموم مطالب �قول: 

التي تقتضي الترتیب �الفاء  »فقولوا« ،»إذا قال اإلمام: سمع هللا لمن حمده«مباشرة؛ ألنه �قول: 
�النسبة للمأموم، و�هذا نعرف الفرق بین  )سمع هللا لمن حمده(فإنه ال مجال لقول:  ،والتعقیب



-والمأموم �قتدي �ه  ،فیما �خصه -علیه الصالة والسالم-اإلمام والمأموم، وأن اإلمام �قتدي �ه 
فال شك أن  ،هوأقوالُ  -علیه الصالة والسالم-ه وهناك أفعالُ  .فیما �خصه -علیه الصالة والسالم

 . -صلى هللا علیه وسلم–ه أعم من أفعاله أقوالَ 
 
 

 .٢٢/١١/١٤٣١برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الخامسة عشرة، المصدر: 
 
 
  



 


