 ‐ 12451أﻳﻦ ﺗﻘﻒ إﻣﺎﻣﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﻓ ﺻﻼة اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ  ،وأﻓﻀﻠﻴﺔ اﻟﺼﻼة ﻓ اﻟﺒﻴﺖ ﻟﻠﻤﺮأة
اﻟﺴﺆال
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﺻﻼة اﻟﻤﺮأة ﺗﻮن أﻓﻀﻞ ﻓ ﺑﻴﺘﻬﺎ  ،ﻓﻬﻞ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠ ﻧﻔﺲ اﻷﺟﺮ ﻛﺎﻟﺮﺟﻞ ﻓ ﺻﻼة اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اذا أدت اﻟﺼﻼة ﻓ
اﻟﺒﻴﺖ أو اﻟﻤﺴﺠﺪ ؟ وﻫﻞ ﺗﺤﺼﻞ اﻳﻀﺎ ﻋﻠ أﺟﺮ  27درﺟﺔ إذا أدت اﻟﺼﻼة ﺑﻤﻔﺮدﻫﺎ ﻓ اﻟﺒﻴﺖ ؟
و ﻣﺎﻫﻮ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠ أن اﻟﻤﺮأة ﺗﺆم ﺑﺎﻗ اﻟﻤﺼﻠﻴﺎت ﻓ اﻟﺼﻼة  ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻘﻒ ﻓ ﻧﻔﺲ اﻟﺼﻒ وﻟﻴﺲ أﻣﺎم اﻟﻤﺄﻣﻮﻣﻴﻦ ﻛﺎﻟﺮﺟﺎل ؟.
اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻪ
ﻫﺬا اﻟﺴﺆال ﻣﻦ ﺷﻘّﻴﻦ :
اﻷول  :وﻫﻮ أﻓﻀﻠﻴﺔ ﺻﻼة اﻟﻤﺮأة ﻓ ﺑﻴﺘﻬﺎ :
ﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﻴﻤﻴﻦ  " :اﻟﺴﻨﺔ ﺗﺪل ﻋﻠ أن اﻷﻓﻀﻞ ﻟﻠﻤﺮأة أن ﺗﺼﻠ ﻓ ﺑﻴﺘﻬﺎ ﻓ أي ﻣﺎن ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻮاء ﻓ ﻣﺔ أو ﻏﻴﺮﻫﺎ ،
وﻟﻬﺬا ﻗﺎل اﻟﻨﺒ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  ) :ﻻ ﺗﻤﻨﻌﻮا إﻣﺎء اﻟﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ اﻟﻪ  ،وﺑﻴﻮﺗﻬﻦ ﺧﻴﺮ ﻟﻬﻦ (  ،ﻳﻘﻮل ذﻟﻚ وﻫﻮ ﻓ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﻊ
أن اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﻨﺒﻮي اﻟﺼﻼة ﻓﻴﻪ زﻳﺎدة ﻓﻀﻞ  ،وﻷن ﺻﻼة اﻟﻤﺮأة ﻓ ﺑﻴﺘﻬﺎ أﺳﺘﺮ ﻟﻬﺎ وأﺑﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﻔﺘﻨﺔ وﻛﺎﻧﺖ ﻓ ﺑﻴﺘﻬﺎ أوﻟ
وأﺣﺴﻦ " .
اﻧﻈﺮ اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ،ج 1/ص ، 207/وﻳﺮاﺟﻊ ﺳﺆال رﻗﻢ ) ، (3457وﺗﻀﻌﻴﻒ اﻟﺼﻼة ﻓ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺧﺎص
ﺑﺎﻟﺮﺟﺎل  ،وﻗﺪ ﻗﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻟﻠﻤﺮأة
ﻗَﺪْ ﻋﻠﻤﺖ اﻧﱠﻚِ ﺗُﺤﺒِﻴﻦ اﻟﺼَةَ ﻣﻌ... وﺻَﺗُﻚِ ﻓ دارِكِ ﺧَﻴﺮ ﻟَﻚِ ﻣﻦ ﺻَﺗﻚِ ﻓ ﻣﺴﺠِﺪِ ﻗَﻮﻣﻚِ  (..اﻟﺤﺪﻳﺚ رواه أﺣﻤﺪ ) ﻣﺴﻨﺪ
ﺑﺎﻗ اﻷﻧﺼﺎر (25842/وﺣﺴﻨﻪ اﻷﻟﺒﺎﻧ ﻓ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺘﺮﻏﻴﺐ واﻟﺘﺮﻫﻴﺐ ﺑﺮﻗﻢ 337
اﻟﺸﻖ اﻟﺜﺎﻧ: 
اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠ أن اﻟﻤﺮأة إذا أﻣﺖ اﻟﻨﺴﺎء ﺗﻘﻒ وﺳﻄﻬﻦ :
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ﻗﺎل اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ  :ﻛﺬﻟﻚ ﺳﻦ ﻹﻣﺎﻣﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻘﻴﺎم وﺳﻄﻬﻦ ﻓ ﻛﻞ ﺣﺎل  ،ﻷﻧﻬﻦ ﻋﻮرات  .اﻟﻤﻐﻨ ج1/ص 347/وﻗﺎل اﻟﻨﻮوي :
اﻟﺴﻨﺔ أن ﺗﻘﻒ إﻣﺎﻣﺔ اﻟﻨﺴﺎء وﺳﻄﻬﻦ  ،ﻟﻤﺎ روي أن ﻋﺎﺋﺸﺔ وأم ﺳﻠﻤﺔ أﻣﺘﺎ ﻧﺴﺎء ﻓﻘﺎﻣﺘﺎ وﺳﻄﻬﻦ . اﻟﻤﺠﻤﻮع ﺷﺮح اﻟﻤﻬﺬّب ج4/
ص192/
و " إذا ﺻﻠ اﻟﻨﺴﺎء ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻓﺈن إﻣﺎﻣﺘﻬﻦ ﺗﻘﻒ وﺳﻄﻬﻦ  ،ﻷن ذﻟﻚ أﺳﺘﺮ  ،واﻟﻤﺮأة ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺴﺘﺮ ﺑﻘﺪر اﻟﻤﺴﺘﻄﺎع  ،وﻣﻦ
اﻟﻤﻌﻠﻮم أن وﻗﻮف اﻟﻤﺮأة ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺴﺎء أﺳﺘﺮ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺗﻘﻒ ﺑﻴﻦ أﻳﺪﻳﻬﻦ  ،واﻟﺤﺠﺔ ﻓ ذﻟﻚ ﻣﺎ روي ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ وأم ﺳﻠﻤﺔ رﺿ
اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ  ) :أﻧﻬﻤﺎ إذا أﻣﺘﺎ اﻟﻨﺴﺎء وﻗﻔﺘﺎ ﻓ ﺻﻔّﻬﻦ (  ،وﻫﺬا ﻓﻌﻞ ﺻﺤﺎﺑﻴﺔ  ،واﻷﺻﺢ أﻧﻪ ﺣﺠﺔ ﻟﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺨﺎﻟﻔﻪ ﻧﺺ ، واﻟﻤﺮأة ﻣﻊ
ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﺮأة اﻟﻮاﺣﺪة ﻛﻮﻗﻮف اﻟﺮﺟﻞ ﻣﻊ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻮاﺣﺪ "  .اﻧﻈﺮ اﻟﺸﺮح اﻟﻤﻤﺘﻊ ﻻﺑﻦ ﻋﺜﻴﻤﻴﻦ ج 4/ص.387/
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