
 الجماعة وصالة اإلمامة
 سنة الصالة في الرحال

 

قال في ، أو تُ قال مكان: (حي على الصالة)وهل تُ  ؟عمل �سنة الصالة في الرحال: متى �ُ السؤال

  آخر األذان؟

حتاج إلیها إذا �ان هناك مشقة في �ُ حقیقًة إنما  ذه السنة التي ُهِجرت إال ما ندر: هالجواب

�حضروا للصالة،  نجدت المشقة والناس لفإذا وُ  ،الحضور إلى المسجد ألداء صالة الجماعة

: صلوا �معنى، : (الصالة في الرحال)حي على الفالح) ،مكان (حي على الصالة فالسنة أن �قال

مكان (حي على و  ا  �امًال ن أذانً یؤذَّ ف ،وال تحضروا من أجل المشقة ،في بیوتكمأي: في رحالكم 

حي على الصالة، حي على (قال في مثلما �ُ وُتكرر  ،: (الصالة في الرحال)لاق�ُ  الصالة)

 ؛ ألنها مكانها فهي بدٌل عنها.)الفالح

 أو بردٍ  أو وحلٍ  و�ذا حضر الناس إلى المسجد في وقت األولى مع وجود هذه المشقة �مطرٍ 

جمع بین الصالتین التي �مكن فیها الجمع، وما ال فإنه حینئٍذ �ُ  ،أو اجتمعت هذه األمور شدیدٍ 

(الصالة في الرحال)؛  :ُینادى حینئذٍ  فإنه�حضروا  نو�ن �انت الجماعة ل ،�مكن فیه الجمع یبقى

: - عنهمارضي هللا– من حدیث ابن عباس -علیه الصالة والسالم-فقد ثبت عنه  ،دفًعا للمشقة

 والمغرب والعصر، الظهر: وثمانًیا سبًعا �المدینة صلى -وسلم علیه هللا صلى- النبي أن«

 غیر في« وفي روا�ة: ،]٧٠٥ [مسلم: »سفر وال خوف، غیر في« ،]٥٤٣[البخاري:  »والعشاء

 :مسلم[ »أمته ُ�ْحِرج أالَّ  أراد« حرَج أمته�ُ  والعلة في ذلك أالَّ  ،]٧٠٥ :مسلم[ »مطر وال خوف،

 ،دین �سر ولیس بدین عسر -وهلل الحمد-ودیننا  ،فإذا ُوجد الحرج ُوجد السبب للجمع ،]٧٠٥

الوحل �ان �حول دون وصول ف ،األوضاع في أ�امنا اختلفت عن األوضاع في السابق ِعلًما �أنَّ 

وقد �سقط علیه  ،لوجود الوحل ؛فمن خرج من بیته سقط عند �ا�ه ،كثیر من الناس إلى المساجد

المشي على األرصفة ال  -وهلل الحمد-وهذا شيء أدر�ه �بار السن، أما اآلن  ،أشیاء من الجدران

شق على لة �حیث ُتقطع الرخصة أو �ُ أد في هذه المسشدَّ وال �ُ  ،یؤثر �ثیًرا مثل الوحل السابق

بین الصالتین؛ ألن  تساهل فیها �ما �فعل �ثیر من الناس إذا وجد أدنى شيء جمعوال یُ  ،الناس

 :من الناس �حث اإلمام على الجمع و�ثیرٌ  ،والمحافظة على الشرط أمر ال بد منه ،الوقت شرط

�جمع بین الصالتین و�خرج  !ثم �عد ذلك �خرج لینظر إلى المطر ،المطر المطر ،اجمع اجمع
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لیواصل من  هأو �جمع بین الصالتین و�ذهب إلى محله ومتجره �فتح ،إلى البراري ینظر المطر

في عبادته ال سیما مثل  -جل وعال-فعلى اإلنسان أن یتقي هللا  !لصالة الثانیة�اغیر فاصل 

ط �شروطها التي الوقت فرَّ ط فیها وال �ُ فرَّ فال �ُ  ،العبادة التي هي أعظم العبادات �عد التوحید ههذ

الذي ( :ما �قال ،فإنها تعمها أسبابُ  جدْت ووُ  حقْت واستُ  جدتْ ومع ذلك یبقى أن الرخص إذا وُ  ،منها

  أسباُبهاجدْت الرخص إذا وُ  )،�سكن في المسجد ال �جمع؛ ألنه في المسجد وال �شق علیه الخروج

والذي �قیس المشقة  ،تساهل أ�ًضاد على الناس في هذا الباب وال یُ شدَّ وال �ُ  ،فإنها تعم الجمیع

جدت المشقة على الناس من إذا وُ ، ففالضا�ط في ذلك المشقة ،العلم أهلُ هم وعدمها في الغالب 

حرج  �ُ الَّ أراد أ -علیه الصالة والسالم-فإن النبي  ،شدیدٍ  أو بردٍ  ،في األرض أو وحلٍ  وجود مطرٍ 

 .ن یتضرراألصل مَ ف �ان �عض أهل المسجد یتضرر والبعض اآلخر ال یتضرر، و�ذا أمته

 

 .١٨/٢/١٤٣٢والعشرون، برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة السا�عة المصدر: 

 

 


