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اﻟﺴﺆال
اﻋﺘﻨﻘﺖ اﻹﺳﻼم ﻣﻨﺬ ﻋﻬﺪ ﻗﺮﻳﺐ  ،واﻟﺤﻤﺪ ﻟﻪ  ،وﻗﺪ ﻧﺸﺄت وﻣﺎ زﻟﺖ أﻋﻴﺶ ﻓ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﻨﺪوﺳ ، وﻫﺬه اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺗﺼﻨﻊ ﻟ اﻟﺜﻴﺮ
ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺒﺎت ﻓ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻤﺴ ﺑﺪﻳﻨ اﻟﺠﺪﻳﺪ  ،وﺳﺆاﻟ ﻫﻨﺎ ﻋﻠ وﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻫﻮ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺼﻼة  ،ﻓﻮاﻟﺪاي ﻣﺘﺸﺪدان ﺟﺪّاً
وﻻ ﻳﺮوق ﻟﻬﻤﺎ أن ﻳﺴﻤﻌﺎ ﺷﻴﺌﺎً ﻋﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻀﻼ أن ﻳﻌﻠﻤﺎ أن اﺑﻨﺘﻬﻤﺎ ﻗﺪ اﻋﺘﻨﻘﺖ ﻫﺬا اﻟﺪﻳﻦ  ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺄﻧﺎ ﻣﺨﻔﻴﺔ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ
 ،وﻫﻨﺎ ﺗﻤﻦ اﻟﻤﺸﻠﺔ ﺣﻴﺚ أﻧ ﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أﺻﻠ ﻓ اﻟﺒﻴﺖ  ،ﻓﺎﻟﺒﻴﺖ ﺻﻐﻴﺮ ﺟﺪّاً وﻣﺎ أن ﻳﺘﺤﺮك ﻓﻴﻪ أﺣﺪ إﻻ وﻳﻌﻠﻢ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻦ
ﻓﻴﻪ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺤﺮﻛﺔ  ،وﻗﺪ ﺣﺪث أن رأﺗﻨ أﻣ ذات ﻣﺮة أﺻﻠ ﻓﻤﺎ ﺑﺮﺣﺖ ﻣﻨﺬ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﺤﻈﺔ ﺗﺸﺪد ﻋﻠ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وﺗﻔﺮض ﻋﻠ اﻟﻘﻴﻮد ،
ﻫﺬا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻴﺖ أﻣﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﺎﻟﻮﺿﻊ ﻓﻴﻪ أﺷﺪ إذ ﻻ ﻳﻤﻦ اﻟﺼﻼة ﻫﻨﺎك ﺑﺤﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال  .وﻧﻈﺮاً ﻟﻞ ﻫﺬه اﻟﻘﻴﻮد ﻓﺈﻧ أﺗﻮﺿﺄ
وأﺟﻬﺰ ﻧﻔﺴ ﻟﻠﺼﻼة ﻓﻤﺎ أن ﻳﺤﻴﻦ ﻣﻮﻋﺪﻫﺎ أﺻﻠﻴﻬﺎ وأﻧﺎ ﻗﺎﻋﺪة ﻋﻠ ﻣﺘﺒ ، ﻓﺄﻗﻮم ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻫﻴﺌﺎت اﻟﺼﻼة ﻓ ﻗﻠﺒ ، أﻣﺎ ﻓ
اﻟﺒﻴﺖ ﻓﺈﻧ أﺗﺤﻴﻦ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺼﻼة ﺑﺸﻞ ﻋﺎدي إن ﺳﻨﺤﺖ ﻟ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻣﺎذا وإﻻ ﻓﺈﻧ أﺻﻠ وأﻧﺎ ﻣﺴﺘﻠﻘﻴﺔ أو ﺟﺎﻟﺴﺔ أو
ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ  .إن اﻟﻮﺿﻊ ﺻﻌﺐ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ  ،ﻓﻔ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن أﺷﺮع ﻓ اﻟﺼﻼة ﺑﺸﻠﻬﺎ اﻟﻤﻌﺘﺎد ﻓﺄﺳﻤﻊ واﻟﺪﺗ ﺗﺄﺗ ﻓﺄﺿﻄﺮ ﻟﻘﻄﻌﻬﺎ
واﻻﻧﺸﻐﺎل ﺑﺸء آﺧﺮ  ،ﻓﻤﺎ ﻧﺼﻴﺤﺘﻢ ؟  .ﻛﻤﺎ أرﻳﺪ أن أﻋﺮف ﺣﻢ ﺿﺮورة ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﺮأس واﻟﻔﻴﻦ ﻓ اﻟﺼﻼة  ،ﻫﻞ ذﻟﻚ واﺟﺐ
؟ وﻣﺎذا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻮﺿﻌ أﻧﺎ ﺷﺨﺼﻴﺎً ﺑﻌﺪ أن ﺷﺮﺣﺖ ﻟﻢ ﺣﺎﻟﺘ ؟ وﻫﻞ ﺳﺘُﻘﺒﻞ ﺻﻼﺗ إذا ﺻﻠﻴﺘﻬﺎ دون ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻟﻠﺮأس واﻟﻔﻴﻦ ؟
 .ﻛﻤﺎ أرﻳﺪ ﻫﻨﺎ أن أﺧﺒﺮﻛﻢ ﻫﺬه اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻋﻦ ﻧﻔﺴ ، ﻓـﺄﻧﺎ أﻣﺮ ﺑﺎﻟﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎﻋﺐ واﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻟﺬﻟﻚ أﺟﺪ ﻓ اﻟﺼﻼة ﻣﺘﻨﻔﺴﺎً
وراﺣﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ  ،ﻓﻤﺎ أن أﺻﻠ وأدﻋﻮ اﻟﻪ إﻻ وﻳﻨﺸﺮح ﺻﺪري وﻳﻌﻮد إﻟ اﻷﻣﻞ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ  ،وﻟﻨ ﻻ أﻋﺮف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ،ﻓﻬﻞ أؤﺟﺮ
ﻋﻠ ﻗﺮاءﺗ ﻟﻠﻘﺮآن ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ؟ ﻛﻤﺎ أن ﻣﻌﻈﻢ ﺻﻼﺗ أﻳﻀﺎً ﺑﺎﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻓﻬﻞ ﺗُﻘﺒﻞ ؟ إﻧﻨ ﻣﺎ زﻟﺖ ﻓ ﻃﻮر ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
وﻓ اﻟﻘﺮﻳﺐ اﻟﻌﺎﺟﻞ إن ﺷﺎء ﺳﺘﻮن ﺻﻼﺗ ﻛﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  .أرﺟﻮ ﻣﻨﻢ اﻟﻨﺼﺢ واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻓﻠﻴﺲ ﻟﺪي أﺻﺪﻗﺎء ﻣﺴﻠﻤﻮن إﻻ
واﺣﺪاً أو اﺛﻨﻴﻦ وﻫﻤﺎ أﻧﻔﺴﻬﻤﺎ ﻟﻴﺴﺎ ﻋﻠ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﺘﺪﻳﻦ  ،وﻟﻴﺴﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﻤﺎن اﻟﺬي أﻋﻴﺶ ﻓﻴﻪ ﻣﺎﻧﺎً أﺗﺠﻪ إﻟﻴﻪ ﻷﺗﻌﻠﻢ دﻳﻨ
 ،ﻓﺎﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻫﻮ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟ ، وﻻ أﻧﺴ ﻫﻨﺎ أن أﺷﺮﻛﻢ ﺟﺰﻳﻞ اﻟﺸﺮ ﻋﻠ ﻫﺬه اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘ ﺗﻘﺪﻣﻮﻫﺎ ﻓﻘﺪ أﻓﺪت
ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺜﻴﺮ .
اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻪ
أوﻻ:
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ﻓ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻳﺴﺮﻧﺎ أن ﻧﻬﻨﺌﻚ ﻋﻠ ﻣﺎ ﺣﺒﺎك اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻌﻤﺔ ﺟﻠﻴﻠﺔ  ،وﻫ ﻧﻌﻤﺔ اﻹﺳﻼم  ،وﻟﻌﻠﻚِ ﻗﺪ ﺷﻌﺮتِ ﺑﻌﻈﻴﻢ ﻫﺬه اﻟﻨﻌﻤﺔ
ﺑﻤﺎ رأﻳﺘﻪ ﻣﻦ ﺗﻐﻴﺮ ﺣﺎﻟﻚ وﺷﻌﻮرك ﺑﺎﻟﺮاﺣﺔ واﻟﺴﻌﺎدة واﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ واﻧﺸﺮاح اﻟﺼﺪر  ،وﻛﻞ ذﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻠﻪ اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﻴﻦ
ﻟﻠﺸﻬﺎدﺗﻴﻦ  ،وﺗﺰداد ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻌﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﺣﺎم اﻹﺳﻼم  ،ﻓﻨﺴﺄل اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ أن ﻳﺜﺒﺘﻚ ﻋﻠ دﻳﻨﻪ وأن ﻳﺘﻢ ﻋﻠﻴﻚ ﻧﻌﻤﻪ ﻇﺎﻫﺮة وﺑﺎﻃﻨﺔ .
ﺛﺎﻧﻴﺎً:
اﻋﻠﻤ – أﺧﺘﻨﺎ اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ – أﻣﺮﻳﻦ ﻣﻬﻤﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺼﻼة :
اﻷول  :أﻧﻪ ﻻ ﻋﺬر ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ ﻓ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻇﺮوﻓﻪ  ،وﻓ ﺣﺎل اﻟﻤﺮأة ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺘﺮك اﻟﺼﻼة وﻗﺖ اﻟﺤﻴﺾ واﻟﻨﻔﺎس  ،وأﻣﺎ ﻏﻴﺮ
ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﺣﻮال ﻓﻼ ﻋﺬر ﻷﺣﺪٍ ﻓ ﺗﺮﻛﻬﺎ  ،ﻓﺎﻟﻤﻘﺎﺗﻞ ﻳﺼﻠ ، واﻟﻤﺴﺠﻮن ﻳﺼﻠ ، واﻟﻤﺮﻳﺾ ﻳﺼﻠ ؛ وﻣﺎ ذاك إﻻ ﻟﻌﻈﻢ ﻫﺬه
اﻟﻔﺮﻳﻀﺔ وأﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓ ﺷﺮع اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ. 
اﻟﺜﺎﻧ : أن وﺟﻮد اﻟﻤﺸﻘﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ  ،أو ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺘﺎدة  ،ﻋﻠ اﻟﻌﺒﺪ ﻓ ﻋﻤﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل دﻳﻨﻪ  ،ﺳﺒﺐ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﻋﻠﻴﻪ ،
وﺑﻤﺎ أن اﻟﺸﺮع اﻟﻤﻄﻬﺮ ﻗﺪ أﻣﺮ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺑﺎﻟﺼﻼة ﻋﻠ أي ﺣﺎل ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ  ،ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﺧُﻔﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﻓ اﻷﺣﺎم  ،ﻓﻴﺄﺗ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻪ
وﻳﺴﻘﻂ ﻋﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﻌﺠﺰ ﻋﻨﻪ أو ﻳﺸﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺸﻘﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ .
وﻓ ﻇﺮﻓﻚ اﻟﺬي ذﻛﺮﺗﻪ ﻟﻨﺎ ﻧﻘﻮل ﻟﻚ :
ﺗﻌﻠﻤﻴﻦ أن اﻷﺻﻞ ﻓ اﻟﺼﻼة أﻧﻬﺎ ﺗﻮن ﺑﻄﻬﺎرة وﺳﺘﺮ ﻟﻠﺒﺪن واﺗﺠﺎه ﻟﻠﻘﺒﻠﺔ وﻗﻴﺎم ﺑﺎﻷرﻛﺎن واﻟﻮاﺟﺒﺎت واﻟﺘﺰام ﺑﺎﻷوﻗﺎت اﻟﻤﻘﺪرة
ﻟﻬﺎ ﺷﺮﻋﺎً  ،وﻣﻦ ﻳﺴﺮ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻟﻤﺒﺎرﻛﺔ أﻧﻬﺎ راﻋﺖ أﺣﻮال اﻟﻨﺎس اﻟﻤﺼﻠﻴﻦ وﻇﺮوﻓﻬﻢ ﻓﻠﻢ ﺗﺄﻣﺮ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺠﺰ ﻋﻨﻪ أو
ﻳﺸﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺸﻘﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ  ،ﻓﻬﻨﺎك اﻟﻤﺮﻳﺾ ﻓ ﺳﺮﻳﺮه  ،وﻫﻨﺎك اﻟﻤﻘﺎﺗﻞ ﻓ اﻟﻤﻌﺮﻛﺔ  ،وﻫﻨﺎك اﻟﻤﺴﺠﻮن اﻟﻤﻘﻴﺪ  ،وﻫﻨﺎك اﻟﺨﺎﺋﻒ ﻣﻦ
إﻇﻬﺎر إﺳﻼﻣﻪ وﺻﻼﺗﻪ – ﻛﺤﺎﻟﺘﻚ ‐  ،وﻛﻞ أوﻟﺌﻚ وأﻣﺜﺎﻟﻬﻢ ﻻ ﻳﻄﺎﻟﺒﻮن إﻻ ﻣﺎ ﻓ اﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻬﻢ  ،وﻳﺴﻘﻂ ﻋﻨﻬﻢ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ،
ﻣﻊ ﺑﻴﺎن أن ﺻﻼﺗﻬﻢ ﺻﺤﻴﺤﺔ وﻻ ﻳﻠﺰﻣﻬﻢ إﻋﺎدﺗﻬﺎ اﻟﺒﺘﺔ .
وﻗﺪ ذﻛﺮﻧﺎ ﻓ أﺟﻮﺑﺔ ﻛﺜﻴﺮة ﻣﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺣﺎﻟﻚ ﻣﻦ أﺣﺎم ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺼﻼﺗﻚ  ،وﻣﻦ ذﻟﻚ :
 .1ﻳﺠﻮز ﻟﻚ اﻹﺗﻴﺎن ﺑﺄرﻛﺎن وواﺟﺒﺎت اﻟﺼﻼة وأﻧﺖ ﺟﺎﻟﺴﺔ أو ﻣﺴﺘﻠﻘﻴﺔ  ،ﻣﻊ اﻹﻳﻤﺎء ﻓ اﻟﺮﻛﻮع واﻟﺴﺠﻮد .
 .2ﻳﺠﻮز ﻟﻚ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﺼﻼﺗﻴﻦ ﻓ ﺣﺎل ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻴﻌ أداء ﻛﻞ ﺻﻼة ﻓ وﻗﺘﻬﺎ  ،أو ﻓ ﺣﺎل ﺗﻴﺴﺮ ﻟﻚ وﻗﺖ ﻛﺎفٍ ﻷداء ﺻﻼﺗﻴﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻴﻦ وأﻧﺖ ﻋﻠ أﺣﺴﻦ ﺣﺎل ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻄﻬﺎرة واﻟﻠﺒﺎس واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻷرﻛﺎن واﻟﻮاﺟﺒﺎت  ،ﻓﺠﻤﻌﻚ ﺑﻴﻦ اﻟﻈﻬﺮ واﻟﻌﺼﺮ ﻓ
وﻗﺖ إﺣﺪاﻫﻤﺎ  ،وﺑﻴﻦ اﻟﻤﻐﺮب واﻟﻌﺸﺎء ﻓ وﻗﺖ إﺣﺪاﻫﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﺧﺺ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻤﻦ ﻛﺎن ﻣﺜﻞ ﺣﺎﻟﻚ  .ﺑﻞ إذا ﻋﺠﺰت ﺣﺘ ﻋﻦ
ﻫﺬه اﻟﺼﻮرة  ،وﻟﻢ ﻳﻤﻨﻚ أن ﺗﺼﻠ ﻛﻞ ﺻﻼة ﻓ وﻗﺘﻬﺎ وﻟﻮ ﺟﺎﻟﺴﺔ  ،أو ﻋﻠ ﺟﻨﺒﻚ  ،أو ﺑﺎﻹﺷﺎرة  ،وﻻ أن ﺗﺠﻤﻌ ﺑﻴﻦ
اﻟﺼﻼﺗﻴﻦ  ،ﻋﻠ اﻟﺼﻮرة اﻟﺘ ذﻛﺮﻧﺎﻫﺎ ﻟﻚ  :ﻓﺼﻠ ﻣﺎ ﻳﻤﻨﻚ ﻓ وﻗﺘﻪ  ،وﻣﺎ ﻓﺎﺗﻚ  :ﻓﺼﻠﻴﻪ ﻓ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﺘﻴﺴﺮ ﻟﻚ  ،ﺣﻴﻦ
ﺗﻮﻧﻴﻦ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ أﻋﻴﻦ أﻫﻠﻚ .
 .3إذا ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻴﻌ اﻟﻮﺿﻮء أو اﻻﻏﺘﺴﺎل ﻓﺈن اﻟﺘﻴﻤﻢ ﻳﻮن ﻣﺠﺰﺋﺎً ﻓ ﺣﻘﻚ ﺑﺪﻻ ﻣﻨﻬﻤﺎ .
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واﻧﻈﺮي ﻟﻠﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺟﻮاب اﻟﺴﺆال رﻗﻢ ) . ( 100627
 .4ﻳﺠﻮز ﻟﻚِ ﻗﻄﻊ اﻟﺼﻼة إذا ﺧﻔﺖِ ﻣﻦ أن ﻳﺮاكِ أﺣﺪ ﻣﻦ أﻫﻠﻚ ﺗﺼﻠﻴﻦ .
واﻧﻈﺮي ﺟﻮاب اﻟﺴﺆال رﻗﻢ ) . ( 65682
 .5ﻳﺠﻮز ﻟﻚ اﻟﺼﻼة ﻓ اﻟﺤﻤﺎم اﻟﻨﻈﻴﻒ إذا ﻟﻢ ﺗﺠﺪي ﻣﺎﻧﺎً ﺗﺼﻠﻴﻦ ﻓﻴﻪ ﻏﻴﺮه .
واﻧﻈﺮي ﺟﻮاب اﻟﺴﺆال رﻗﻢ ) . ( 153572
 .6وإﻟ أن ﻳﻤﻨﻚ أن ﺗﺘﻌﻠﻤ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﺤﻔﻈﻴﻦ ﺳﻮرة اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﻌﻚ أن ﺗﻘﻮﻟ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ " ﺳﺒﺤﺎن اﻟﻪ واﻟﺤﻤﺪ
ﻟﻪ وﻻ إﻟﻪ إﻻ اﻟﻪ واﻟﻪ أﻛﺒﺮ "  ،وﻳﺴﺘﻤﺮ أﺧﺬك ﺑﺎﻟﺮﺧﺼﺔ ﻫﺬه ﺣﺘ ﻳﺘﻴﺴﺮ ﻟﻚ ﺣﻔﻆ ﻫﺬه اﻟﺴﻮرة  ،وﻟﻌﻠﻚ ﻋﻠﻤﺖِ أن ﻗﺮاءﺗﻬﺎ ﻓ
اﻟﺼﻼة رﻛﻦ ﻣﻦ أرﻛﺎﻧﻬﺎ  ،ﻓﺎﺟﻌﻠﻴﻬﺎ أول ﺷء ﺗﺘﻌﻠﻤﻴﻨﻪ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ،وﺗﺤﻔﻈﻴﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن .
واﻧﻈﺮي ﺟﻮاب اﻟﺴﺆال رﻗﻢ ) . ( 3471
 .7واﻟﺪﻋﺎء ﻓ اﻟﺮﻛﻮع واﻟﺴﺠﻮد ﻻ ﻳﺸﺘﺮط أن ﻳﻮن ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ،ﺑﺨﻼف أذﻛﺎر اﻟﺼﻼة  ،ﻓﻠﻚ اﻟﺪﻋﺎء ﺑﻠﻐﺘﻚ ﻓ أﻣﻮر اﻟﺪﻧﻴﺎ
واﻵﺧﺮة .
واﻧﻈﺮي ﺟﻮاب اﻟﺴﺆال رﻗﻢ ) . ( 20953
 .8وﻣﺜﻞ ذﻟﻚ ﻳﻘﺎل ﻓ ﻟﺒﺎﺳﻚ وﺣﺠﺎب اﻟﺼﻼة  ،ﻓﺈذا اﺳﺘﻄﻌﺖِ اﻟﺼﻼة ﺑﺎﻟﻠﺒﺎس اﻟﺎﻣﻞ – ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻮﺟﻪ واﻟﻔﻴﻦ – ﻓﺎﻓﻌﻠ ذﻟﻚ
وإن ﺿﺎق ﻋﻠﻴﻚ وﻗﺖ اﻟﺼﻼة وﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻴﻌ ﻟﺒﺲ اﻟﺤﺠﺎب  ،ﻓﺼﻠّ ﺑﺎﻟﻠﺒﺎس اﻟﺬي ﻋﻠﻴﻚِ .
وﺧﻼﺻﺔ اﻷﻣﺮ ﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ أﻧﻚ ﺗﻔﻌﻠﻴﻦ ﻣﺎ ﺗﺴﺘﻄﻴﻌﻴﻨﻪ ﻣﻦ أﺣﺎم اﻟﺼﻼة  ،وﻳﺴﻘﻂ ﻋﻨﻚ ﻣﺎ ﺗﻌﺠﺰﻳﻦ ﻋﻨﻪ  ،وﻻ ﺗﺸﻐﻠ ﻧﻔﺴﻚ
ﺑﺒﻄﻼن ﺻﻼﺗﻚ وإﻋﺎدﺗﻬﺎ ؛ ﻷن اﻟﺼﻼة ﺻﺤﻴﺤﺔ وﻟﺴﺖ ﻓ ﺣﺎﺟﺔ إﻟ إﻋﺎدﺗﻬﺎ  ،وﻫﺬا ﻣﻦ ﻳﺴﺮ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ وﺳﻤﺎﺣﺘﻬﺎ  ،وﻳﺴﺘﻤﺮ
اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﺮﺧﺺ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺣﺘ ﻳﻴﺴﺮ اﻟﻪ أﻣﺮك وﺗﺘﻤﻨﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﺣﺎم اﻟﺼﻼة ﻛﺎﻣﻠﺔ  ،وﻋﺴ أن ﻳﻮن ذﻟﻚ ﻗﺮﻳﺒﺎً .
ﻋﻠ أﻧﻨﺎ ﻧﻨﺼﺤﻚ ﺑﺄﻻ ﺗﺴﺘﻌﺠﻠ ﺑﺈﻇﻬﺎر إﺳﻼﻣﻚ وﺻﻼﺗﻚ إذا ﻛﻨﺖِ ﺗﺨﺎﻓﻴﻦ ﻋﻠ ﻧﻔﺴﻚ ﻣﻦ ﻓﺘﻨﺔ أﻫﻠﻚ ﻟﻚ  ،وﻋﺪم ﺻﺒﺮك ﻋﻠ
أذاﻫﻢ وﺿﺮرﻫﻢ .
ﻧﺴﺄل اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ أن ﻳﻤﻦ ﻋﻠ أﻫﻠﻚ ﺑﺎﻟﻬﺪاﻳﺔ  ،وأن ﻳﻴﺴﺮ أﻣﺮك  ،وأن ﻳﺘﺐ ﻟﻚ أﺟﺮ ﻣﺠﺎﻫﺪﺗﻚ وﺻﺒﺮك ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻮﻓﻮراً  ،وأن ﻳﺠﻌﻞ
ﻟﻚ ﻓﺮﺟﺎ وﻣﺨﺮﺟﺎ ﻣﻤﺎ أﻧﺖ ﻓﻴﻪ .
وﻧﺮﺟﻮ ﻣﻨﻚ ﻋﺪم اﻟﺘﺮدد ﻓ ﻣﺮاﺳﻠﺘﻨﺎ  ،وﺳﻨﻮﻟ أﺳﺌﻠﺘﻚ أﻫﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ؛ ﻣﺮاﻋﺎة ﻟﻈﺮﻓﻚ  ،واﻟﻪ ﻳﻮﻓﻘﻚ وﻳﺮﻋﺎك .

واﻟﻪ أﻋﻠﻢ
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