اﻹﻤﺎﻤﺔ وﺼﻼة اﻟجمﺎﻋﺔ

اﻟصﻼة ﺠمﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﺴتراﺤﺔ ﻤﻊ ﺴمﺎع أذان اﻟمسجد

ﻋنﺎ �مﺎ
�ﻌید ّ
أﺤیﺎﻨﺎ ﻨكون أر�ﻌﺔ ،ﻨسكن ﻓﻲ اﺴتراﺤﺔ ،واﻟمسجد ٌ
اﻟسؤال :ﻨحن ﺜمﺎﻨیﺔ أﺸخﺎص ،و ً
�ﻘﺎرب ﺴبﻌمﺎﺌﺔ ﻤتر ،وﻨسمﻊ اﻷذان ،ﻓﻬﻞ �جوز ﻟنﺎ أن ﻨصﻠﻲ ﺠمﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻻﺴتراﺤﺔ أو ﻻ �جوز

إﻻ ﻓﻲ اﻟمسجد؟

أﺤیﺎﻨﺎ ﻨكون أر�ﻌﺔ( �ﻌنﻲ ﺠمﺎﻋﺔ ،ﻓﺎﺜنﺎن ﻓمﺎ ﻓوق
اﻟجواب :ﻫذا �ﻘول) :ﻨحن ﺜمﺎﻨیﺔ أﺸخﺎص ،و ً
ﺼﺢ ﻓﻲ ﺤﻘﻬم أﻨﻬم ﺼﻠوا ﺠمﺎﻋﺔ ،ﻟكن اﻟخﻠﻞ �ﺄﺘﻲ ﻤن �وﻨﻬم
ﺠمﺎﻋﺔ ،ﻓﺈذا ﺼﻠوا ﻓﻲ اﻻﺴتراﺤﺔ ﱠ

و�ین ﻟﻠنبﻲ –ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ
�سمﻌون اﻟنداء ،ﻓﺈﻨﻪ ﻟ ﱠمﺎ ﺠﺎء اﻟرﺠﻞ اﻷﻋمﻰ -اﺒن أم ﻤكتومّ -
رﺠﻞ أﻋمﻰ ،وﻟیس ﻟﻪ ﻗﺎﺌد �ﻘودﻩ إﻟﻰ اﻟمسجد ،وﻓﻲ طر�ﻘﻪ إﻟﻰ اﻟمسجد
وﺴﻠم -ﺤﺎَﻟﻪ وظرَﻓﻪ ،وأﻨﻪ ٌ
و ٍاد ﻓیﻪ ﻫوام وﻓیﻪ أﺸیﺎء ،وذ�ر ﻤﻌوﻗﺎت �ثیرة ،ﻗﺎل :أﺘجد ﻟﻲ رﺨصﺔ أن أﺼﻠﻲ ﻓﻲ ﺒیتﻲ؟ ﻗﺎل ﻟﻪ

اﻟنبﻲ -ﻋﻠیﻪ اﻟصﻼة واﻟسﻼم :-ﻨﻌم ،ﻓﻠمﺎ ﱠ
وﻟﻰ دﻋﺎﻩ اﻟنبﻲ -ﻋﻠیﻪ اﻟصﻼة واﻟسﻼم -ﻓﻘﺎل ﻟﻪ» :ﻫﻞ
ﺘسمﻊ اﻟنداء �ﺎﻟصﻼة؟« ﻗﺎل :ﻨﻌم ،ﻗﺎل» :ﻓﺄﺠب« ]ﻤسﻠم» [٦٥٣ :ﻻ أﺠد ﻟك رﺨصﺔ« ]أﺒو داود:

.[٥٥٢

ِّ
اﻟمﻌوﻗﺎت ﻤﺎ ﻓیﻪ ،وﻟیس ﻟﻪ ﻗﺎﺌد ُﯿﻼﺌمﻪ ،ﻟم �ﻌذرﻩ اﻟنبﻲ
ﻓﺈذا �ﺎن ﻫذا أﻋمﻰ وﻓﻲ طر�ﻘﻪ ﻤن
ﻋﻠیﻪ اﻟصﻼة واﻟسﻼم -ﻓكیﻒ ﺒﻬؤﻻء اﻟشبﺎب اﻟذﯿن ﺠﻠسوا ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻻﺴتراﺤﺔ ،وﻫم ﻤﻌﺎﻓون ﻓﻲِ
یسر ﻟﻬم ﻫذا
اﻷﺒدان ،وﻋندﻫم ﻓراغ ،واﻟذي �ﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟظن أن ﻋندﻫم وﺴیﻠﺔ ﻨﻘﻞ –ﺴیﺎرة -ﺘُ ّ
�مكبرات اﻟصوت ،وﻤن
اﻷﻤر؟! ﻤﻊ أن اﻟمﻘصود �ﺎﻷذان اﻟذي ُ�سمﻊ ﻫو ﻤﺎ �ﺎن ﻤن ﻏیر أﺴبﺎب ُ

ﻏیر ﻤواﻨﻊ �ﺎﻷﺼوات اﻟنﺎﺘجﺔ ﻋن اﻟسیﺎرات واﻟمصﺎﻨﻊ وﻏیر ذﻟك ،وﻗد �ﺎن اﻟصوت ُ�سمﻊ ﻤن
أ�ﻌد ﻤن ﺴبﻌمﺎﺌﺔ ﻤتر �ﺎﻟصوت اﻟﻌﺎدي ،ﺒدون ُﻤكبر و�دون ﻤﺎﻨﻊ ،اﻵن ﻤﻊ اﻟمكیﻔﺎت واﻟسیﺎرات
واﻟمصﺎﻨﻊ ﻗد ﻻ ُ�سمﻊ اﻟنداء ﺒدون ِّ
ﻤكبر ،ﻓكﺎن ﻫذا ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒﻞ ﻫذا ،ﻓﺈذا ُﺴ ِمﻊ اﻟنداء ﻓﻼ ﺒد ﻤن
و�صﻠﻲ ﻤﻊ اﻟجمﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟمسجد.
اﻹﺠﺎ�ﺔ� ،ﺄن ُ�جیب اﻟنداء ُ
اﻟمصدر :ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻓتﺎوى ﻨور ﻋﻠﻰ اﻟدرب ،اﻟحﻠﻘﺔ اﻟثﺎﻤنﺔ ﻋشرة .١٤٣١/١٢/١٤

