
 اإلمامة وصالة الجماعة 
 ن�عث ممن �جوارهجل رائحة الثوم أو ال�صل التي تأل ؛قطع المصلي الصالةَ 

 
 ؟ لذي بجواري قد أكل ثوًما أو �صًال هل لي أن أقطع الصالة إذا كان ا :السؤال

فال   ثوًما أو �صًال  ن أكلأن مَ  -عل�ه الصالة والسالم-جاءت األحادیث الصح�حة عنه  :الجواب
 ،]567[مسلم: وأمر �ه أن ُیخَرج من المسجد ، ]564مسلم: / و  855البخاري: [ مسجدنا �قر�نَّ 

 �أكل في  وأالَّ  ، یؤذي الناس برائحتهن احتاج إلى أكل الثوم وال�صل أالَّ وعلى كل حال على مَ 
وقد  ،لئال یتسبب في ترك الصالة مع الجماعة في المساجد إذا احتاج إلى ذلك ؛أوقات الصلوات

، مْت رَّ حُ : الثوم عن قر�ان المسجد �عد أكل -صلى هللا عل�ه وسلم -قال الناس لما َنهى النبي 
«أیها الناس إنه ل�س بي تحر�م ما أحل   فقال:  -صلى هللا عل�ه وسلم-، فبلغ ذاك النبي مْت رِّ حُ 

لكن  ،فهما من �اب العالج ال مانع من أكلهما ،]565مسلم: [ لي، ولكنها شجرة أكره ر�حها»هللا 
وٕان �قي شيء �سیر منها  ،ى في ذلك أوقات تذهب فیها الرائحة قبل حضور وقت الصالةیتحرَّ 
 .للناس فاألمر في هذا سهل فه �ما رائحته طی�ة فصار مقبوًال غیر مؤذٍ فَّ وخ

إن كان �ستط�ع إتمام الصالة  :ن أكل الثوم وال�صل وتضایق بذلكمَ  ن جاوری�قى أن مَ 
والروائح أ�ًضا تتفاوت   ،ألن الناس یتفاوتون في هذا ؛وٕاذا كان ال �ستط�ع ذلك ،فعل�ه أن یتمها

 . واالنتقال من هذا الموضعطیق ذلك فال مانع من قطعه الصالة فإذا كان ال �ُ  ،�عضها ال ُ�طاقف
 ؛و�هذا نعرف حكمة النهي النبوي عن أكل الثوم وال�صل مع الحضور إلى الصالة في المساجد 

ن �أكل �عض مَ ، و و�عضهم شمُّه ضعیف ،لو�عض الناس یتحمَّ  ،طیق ألن �عض الناس ال �ُ 
یف �قدر  وعلى كل حال �سعى للتخف ،و�عضهم أخف ،تخرج منه الروائح كر�هة �حیث ال ُتطاق

 و�نظر في الوقت الذي �مكن أن تذهب معه الرائحة قبل حضور وقت الصالة. ،اإلمكان

{َوالَِّذیَن ُیْؤُذوَن   ،یؤذي ُ�مَنعكل ما ، فشرب الدخان�همل نظافة فمه أو یُ  نوكذا مَ 
] فهذا 58 [األحزاب: ُبْهَتانًا َوِ�ْثمًا مُِّبینًا}اْلُمْؤِمِنیَن َواْلُمْؤِمَناِت ِ�َغْیِر َما اْكَتَسُبوا َفَقِد اْحَتَمُلوا 

 ،للجماعة ى والناس �صلون ال شك أن هذا مؤذٍ ن یترك جواله على موس�قوكذلك مَ  ،یؤذي
 خشى أن یدخل في اآل�ة. فیُ 
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