
 صالة التطوع
 فضل النافلة في المسجد الحرام، ومحافظة المسافر على الرواتب في الحرم

 
وهل األفضل للمسافر أن �حافظ على الرواتب في  ؟هل النافلة في المسجد الحرام تعدل فر�ضة :السؤال
 الحرم؟

الصلوات في المسجد الحرام النافلة یختلف فیها أهل العلم هل تدخل في المضاعفات التي جاءت في  :الجواب
أفضل الصالة « :وقیل أ�ضا ، -عل�ه الصالة والسالم-الحدیث قیل في مسجده أن مع  أو ال، والمسجد النبوي 

فالصالة في البیت أفضل  ،]1044نظر: أبو داود: [و�ُ  ]731[البخاري:  »صالة المرء في بیته إال المكتو�ة
مع أن الصالة في بیته في المدینة ل�س فیها مضاعفة   ،وكذلك في المسجد النبوي  ،من الصالة في الحرم

نعم هي أفضل منها  ، أن هذه المضاعفة ال تشمل النافلةر كثیر من أهل العلم قرِّ وعلى هذا �ُ  ،بخالف مكة
و�ألف صالة في  ،لكن ل�ست بهذا القدر المذكور �مائة ألف صالة في المسجد الحرام البلدان في سائر
 : لكن إذا قارنا بین الحدیثین ،وٕان كان لفظ الحدیث عام�ا ،في الفر�ضة هذا ،-عل�ه الصالة والسالم-مسجده 

 ، ]1190[البخاري:  «صالة في مسجدي هذا خیر من ألف صالة ف�ما سواه، إال المسجد الحرام»بین حدیث 
والصالة في المدینة ل�ست فیها مضاعفة كما   ،«أفضل الصالة صالة المرء في بیته إال المكتو�ة» :مع قوله

وهو قول جمع من   ،استروحنا إلى القول �أن المضاعفات بهذا المقدار ال تشمل النافلة ، هو الشأن في مكة
 . أهل العلم

عل�ه  -قال في مسجده  -عل�ه الصالة والسالم-االستدالل من كونه أن وجه االستشهاد: وتوض�ح 
مع أنه  ،«صالة في مسجدي هذا خیر من ألف صالة ف�ما سواه، إال المسجد الحرام» :-الصالة والسالم

  النافلة  فدل على أن صالة الرجل ،«أفضل الصالة صالة المرء في بیته إال المكتو�ة» :قال وهو في المدینة
في  تهوصال ،النافلةفي هذا  ،-عل�ه الصالة والسالم-  النبي أفضل من صالته في مسجد  المدینة في في بیته

«صالة في المسجد  :ما قال مثل المسجد الحرام «صالة في مسجدي هذا» قال:ألنه  ال تضاعف؛ بیته
  ، ومكة كلها حرم عند جمهور أهل العلم ،]1406[ابن ماجه:  »الحرام أفضل من مائة ألف صالة ف�ما سواه

 شمل البیوت ال �شمل البیوت؟ ال �هل  «في مسجدي هذا»: -عل�ه الصالة والسالم–قوله ف ،فهذا یختلف
صالة النافلة في البیت الذي ال مضاعفة ف�ه ال تدخل في   نإذ  ،س�ما وأن الصالة النافلة في البیت أفضل

ن الجمع بین الحدیثین أن  إ :فإذا ضممنا هذا الحدیث إلى ذاك الحدیث قلنا، «صالة في مسجدي هذا»حدیث 
 . -عل�ه الصالة والسالم-صلى في مسجده حدیث المضاعفة خاص �المكتو�ة التي تُ 



لو  " :-مارضي هللا عنه– عمرفجاء عن ابن  اكان مسافرً  وأما المحافظة على الرواتب في الحرم إذا
 ، وهو المق�م ،تم الصالةن یُ �عني أن التسب�ح الذي هو النافلة من شأن مَ ، ]689[مسلم: " ا ألتممتحً مس�ِّ  كنتُ 

  لكنَّ  ،والمسألة في الرواتب مسألة خالف�ة بین أهل العلم ،كثر من النوافل المطلقةعل�ه أن �ُ  ،وعلى كل حال
فإذا كان  ،اكتب له ما كان �عمله مق�مً ألن المسافر �ُ  ؛ترك في السفرمنهم �میل إلى أن الرواتب تُ  اكثیرً 

 كتب له في حال السفر. ا علیها في الحضر تُ محافظً 


