 ‐ 50664ﻫﻞ ﻳﺘﺮك ﻋﻤﻠﻪ وﻳﺬﻫﺐ ﻟﺼﻼة اﻟﺘﺮاوﻳﺢ ؟
اﻟﺴﺆال
أﻧﺎ أﻋﻤﻞ ﻓ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﺮﻃﺔ  ،وأﺣﻴﺎﻧﺎً ﻳﺤﺪث أن أﺳﺘﻠﻢ اﻟﻤﻨﺎوﺑﺔ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﺑﺎﻷﺳﺒﻮع وﻻ أﺗﻤﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﻼم ﻣﻦ ﻣﻐﺎدرة اﻟﻤﺮﻛﺰ
ﻟﻈﺮوف اﻟﻌﻤﻞ وﻷواﻣﺮ رؤﺳﺎﺋ ، ﻓﻬﻞ ﻳﺠﻮز ﻟ أن أﻏﺎدر اﻟﻤﺮﻛﺰ وأﺧﺎﻟﻒ أواﻣﺮﻫﻢ ﻷداء ﺻﻼة اﻟﺘﺮاوﻳﺢ ﻓ اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻣﻦ
اﻟﻤﺮﻛﺰ ؟.
اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻪ.
ﻻ ﺷﻚ أن ﺣﺮص اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠ اﻻﺳﺘﺰادة ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﻷﺟﺮ واﻟﻤﻐﻔﺮة ﻓ رﻣﻀﺎن أﻣﺮ ﻣﺤﻤﻮد وﻣﻨﺪوب إﻟﻴﻪ  ،إﻻ أن ﻫﺬا ﻣﺸﺮوط
ﺑﺄن ﻻ ﻳﺆدي اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻓﻀﻞ إﻟ ﺗﻔﻮﻳﺖ أو اﻹﺧﻼل ﺑﻤﺎ ﻫﻮ أﻓﻀﻞ ﻣﻨﻪ .
وﻟﻮ ﻛﺎن ﻋﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎن ﻓ ﻣﺤﻞ ﺗﺠﺎري أو ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﺟﺎز ﻟﻪ ﺗﺮك اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻨﺎﻓﻠﺔ  ،ﻓﻴﻒ إذا ﻛﺎن ﻋﻤﻠُﻪ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻣﻦ وﻫﻮ أﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ أرواح اﻟﻨﺎس وأﻣﻨﻬﻢ ؟
ﻓﻼ ﺗﺤﺮص ﻋﻠ ﻧﺎﻓﻠﺔ ﻋﻠ ﺣﺴﺎب اﻟﺘﻔﺮﻳﻂ ﻓ واﺟﺐ  ،وﻳﻤﻨﻚ أن ﺗﺆدي اﻟﺘﺮاوﻳﺢ ﻓ ﻣﺎن ﻋﻤﻠﻚ ﻣﺠﺰأة ﻋﻠ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺮاغ
واﻟﺴﻌﺔ  ،أو ﻓ آﺧﺮ اﻟﻠﻴﻞ ﻓ ﺑﻴﺘﻚ  ،وﻗﺪ ﻳﺘﺐ ﻟﻚ اﻷﺟﺮ ﻛﺎﻣﻼ إن ﻋﻠﻢ اﻟﻪ ﻣﻨﻚ ﺻﺪﻗﺎً ﻓ أداﺋﻬﺎ إن ﻟﻢ ﻳﺘﻴﺴﺮ أداؤﻫﺎ ﻓ اﻟﻌﻤﻞ
أو ﻓ اﻟﺒﻴﺖ .
وﺳﺌﻞ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺜﻴﻤﻴﻦ – رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ‐ :
أﻋﻤﻞ ﻓ أﺣﺪ اﻟﻤﺤﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أﺻﻠ ﺻﻼة اﻟﺘﺮاوﻳﺢ ﻓ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻧﻈﺮاً ﻷن ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻮن ﻣﻦ ﺑﻌﺪ
اﻟﻤﻐﺮب إﻟ ﻗﺮب اﻟﺴﺤﻮر  ،ﻫﻞ آﺛﻢ ﻋﻠ ذﻟﻚ ؟ وﻛﻴﻒ أﻋﻮِض ﻫﺬا اﻟﺜﻮاب اﻟﺬي ﻓﺎﺗﻨ ؟ .
ﻓﺄﺟﺎب :
ﻻ ﺗﺄﺛﻢ ﺑﺘﺮك اﻟﺘﺮاوﻳﺢ ﻷن اﻟﺘﺮاوﻳﺢ ﺳﻨﱠﺔ  ،إن أﻗﺎﻣﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﻛﺎن ﻟﻪ أﺟﺮ  ،وإن ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺑﻬﺎ ﻓﻠﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ إﺛﻢ .
وإذا ﻋﻠﻢ اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﻣﻦ ﻧﻴﺘﻚ إﻧﻪ ﻟﻮﻻ اﺷﺘﻐﺎﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ اﻷﺟﺮة ﻋﻠ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻘﻤﺖ ﺑﻬﺬه اﻟﺘﺮاوﻳﺢ  :ﻓﺈن ﻓﻀﻞ
اﻟﻪ واﺳﻊ  ،ﻳﺜﻴﺒﻚ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟ ﻋﻠ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ ﻧﻴﺘﻚ  " .ﻓﺘﺎوى إﺳﻼﻣﻴﺔ " ) . ( 255 / 2
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وﺳﺌﻞ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ آل اﻟﺸﻴﺦ – ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻪ ‐ :
ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس ﻳﺬﻫﺐ ﻟﻴﻌﺘﻤﺮ ﻓﻴﺘﺮك ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ أو وﻇﻴﻔﺘﻪ أو اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﺬي ﻳﺼﻠ ﺑﻪ أو ﻳﺆذن ﺑﻪ  ،ﻓﻤﺎ ﻛﻠﻤﺘﻢ ﻟﻬﻢ ؟ .
ﻓﺄﺟﺎب :
ﻻ ﻳﻨﺒﻐ أن ﻧﺘﻘﺮب إﻟ اﻟﻪ ﺑﻨﺎﻓﻠﺔ ﻣﻊ إﺧﻼﻟﻨﺎ ﺑﻮاﺟﺐ  ،اﻟﻨﻮاﻓﻞ ﻻ ﻳﺘﻘﺮب ﺑﻬﺎ إﻻ إذا أدﻳﻨﺎ اﻟﻮاﺟﺒﺎت  ،ﻓﻤﻦ ﺿﻴﻊ ﺑﻴﺘﻪ أو ﺿﻴﻊ
ﻋﻤﻠﻪ  ،أو إﻣﺎم ﺿﻴﻊ إﻣﺎﻣﺘﻪ  :ﻓﻬﺬا ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺄﺟﻮراً  ،ﺑﻞ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺄزوراً وآﺛﻤﺎً .
واﻟﻪ أﻋﻠﻢ .
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