 ‐ 65682ﻫﻞ ﺗﻘﻄﻊ اﻟﺼﻼة ﺣﺘ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ أﻫﻠﻬﺎ ﺑﺈﺳﻼﻣﻬﺎ؟
اﻟﺴﺆال
أﻧﺎ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﺟﺪﻳﺪة وﻫﺬه ﻫ اﻟﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘ أﺻﻮم ﻓﻴﻬﺎ رﻣﻀﺎن  .ﻋﺎﺋﻠﺘ ﻻ ﺗﺰال ﻋﻠ ﻏﻴﺮ اﻹﺳﻼم  ،وأﻧﺎ أﺻﻠ وأﺻﻮم دون
ﻋﻠﻤﻬﻢ  .ﻓﺄﻧﺎ ﻻ أﺻﻠ ﻓ اﻟﺒﻴﺖ إﻻ ﺻﻼﺗ اﻟﻔﺠﺮ واﻟﻌﺸﺎء  ،أﻣﺎ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺼﻠﻮات ﻓﺄﺻﻠﻴﻬﺎ ﺧﺎرج اﻟﻤﻨﺰل )ﻓ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻣﺜﻼ أو ﻓ
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻹﺳﻼﻣ أو ﻓ ﻣﻨﺰل إﺣﺪى اﻟﺼﺪﻳﻘﺎت(  .وﻋﻨﺪﻣﺎ أﺻﻠ ﻓ اﻟﺒﻴﺖ أﻋﻤﺪ إﻟ إﻗﻔﺎل ﺑﺎب ﻏﺮﻓﺘ ﺣﺘ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ أﺣﺪ ﺑﺄﻣﺮي
 ،ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن أﺧﺘ ﺗﻘﻴﻢ ﻣﻌ ﻓ اﻟﻐﺮﻓﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ  .وذات ﻣﺮة  ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﻨﺖ أﻫﻢ ﺑﺄداء ﺻﻼة اﻟﻌﺸﺎء ﻓ اﻟﻤﻨﺰل  ،ﻗﻤﺖ ﺑﺈﻗﻔﺎل اﻟﺒﺎب
ﻗﺒﻞ أن أﺷﺮع ﻓ اﻟﺼﻼة  ،وﻟﻦ ﻟﺴﺒﺐ أو ﻵﺧﺮ ﻟﻢ ﻳﻘﻔﻞ اﻟﺒﺎب  .ﺻﻠﻴﺖ اﻟﺮﻛﻌﺔ اﻷوﻟ واﺳﺘﻮﻳﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺴﺠﻮد وﺷﺮﻋﺖ
ﻓ ﻗﺮاءة اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ  ،وﻓﺠﺄة  ،ﻓﺘﺤﺖ أﺧﺘ اﻟﺒﺎب  .ﺗﻤﻠﻨ ﺧﻮف ﺷﺪﻳﺪ وﻟﻢ أﻛﻤﻞ اﻟﺼﻼة وﺳﻤﺤﺖ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل  .وﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺎت
ﻣﻦ ذﻟﻚ  ،ﺻﻠﻴﺖ اﻟﻌﺸﺎء ﻣﺮة أﺧﺮى .
ﺳﺆاﻟ ﻫﻮ  :ﻣﺎ ﺣﻢ ﻗﻄﻊ اﻟﻤﺮء ﺻﻼﺗﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻮن ﻗﺪ ﻧﻮى أن ﻳﺼﻠ أرﺑﻊ رﻛﻌﺎت ؟ وﻣﺎذا ﻛﺎن ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠ ﻓﻌﻠﻪ ﻓ ﺗﻠﻚ
اﻟﻠﺤﻈﺔ ؟.
اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻪ
أوﻻ :
ﻧﻬﻨﺌﻚ ﻋﻠ ﻧﻌﻤﺔ اﻹﺳﻼم  ،وﻧﺴﺄل اﻟﻪ أن ﻳﺜﺒﺘﻚ  ،وﻳﻌﻴﻨﻚ  ،وﻳﻘﻮي إﻳﻤﺎﻧﻚ  ،ﻛﻤﺎ ﻧﺴﺄﻟﻪ أن ﻳﻬﺪي ﺟﻤﻴﻊ أﻫﻠﻚ وإﺧﻮاﻧﻚ  ،وأن
ﺗﻮﻧ ﺳﺒﺒﺎ ﻓ ﻓﻼﺣﻬﻢ وﺻﻼﺣﻬﻢ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ :
إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺨﺸﻴﻦ ﻣﻦ إﻋﻼن إﺳﻼﻣﻚ وﻗﻮعَ اﻟﻀﺮر ﻋﻠﻴﻚ  ،أو أردت ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻫﺬا اﻹﻋﻼن ﺣﺘ ﺗﻨﺎﻟ ﺣﻈﺎ واﻓﺮا ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻹﺳﻼم
 ،ﺗﺘﻤﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ دﻋﻮة أﻫﻠﻚ  ،ﻓﻼ ﺣﺮج ﻋﻠﻴﻚ ﻓ ذﻟﻚ  ،ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻻ ﺣﺮج ﻋﻠﻴﻚ ﻓ ﻗﻄﻊ اﻟﺼﻼة  ،إذا ﺧﻔﺖ اﻃﻼع أﺣﺪ ﻋﻠﻴﻚ .
واﻷﺻﻞ أن اﻟﻤﺴﻠﻢ إذا ﺷﺮع ﻓ ﺻﻼة ﻓﺮﻳﻀﺔ وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ إﺗﻤﺎﻣﻬﺎ  ،وﺣﺮم ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻄﻌﻬﺎ إﻻ ﻣﻦ ﻋﺬر .
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وﻗﺪ ذﻛﺮ اﻟﻔﻘﻬﺎء أﻋﺬارا ﺗﺒﻴﺢ ﻗﻄﻊ اﻟﺼﻼة .
ﻣﻨﻬﺎ  :اﻟﺨﻮف ﻋﻠ اﻟﻨﻔﺲ ﻣﻦ ﻋﺪو أو ﺳﺒﻊ .
وﻣﻨﻬﺎ  :اﻟﺨﻮف ﻋﻠ اﻟﻤﺎل  ،ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻳﺼﻠ وﺟﺎء ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ أﺧﺬ ﻣﺎﻟﻪ  ،أو ﺧﺎف أن ﺗﻬﺮب داﺑﺘﻪ .
وﻣﻨﻬﺎ  :ﻗﻄﻊ اﻟﺼﻼة ﻹﻧﻘﺎذ إﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﺣﺮﻳﻖ أو ﻏﺮق  ،أو ﺧﺸﻴﺔ أن ﻳﻘﻊ أﻋﻤ ﻓ ﺑﺌﺮ  . . .وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ .
اﻧﻈﺮ " :رد اﻟﻤﺤﺘﺎر" )" ، (1/654اﻟﻤﺒﺴﻮط" )" ، (2/3ﻛﺸﺎف اﻟﻘﻨﺎع" ). (1/380
ﻓﺤﻴﺚ ﺧﻔﺖ ﻋﻠ ﻧﻔﺴﻚ إذا اﻃﻠﻊ أﺣﺪ ﻣﻦ أﻫﻠﻚ ﻋﻠ ﺻﻼﺗﻚ وﻋﻠﻢ ﺑﺈﺳﻼﻣﻚ  ،ﻓﻼ ﺷء ﻋﻠﻴﻚ ﻓ ﻗﻄﻊ اﻟﺼﻼة ﺣﻴﻨﺌﺬ  ،ﺛﻢ
ﺗﺼﻠﻴﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ زوال اﻟﺨﻄﺮ  ،ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ .
ﺛﺎﻟﺜﺎ :
ﻋﻠﻴﻚ ﺑﺎﻻﺟﺘﻬﺎد ﻓ ﺗﻌﻠﻢ أﺣﺎم اﻹﺳﻼم  ،وﻣﺼﺎﺣﺒﺔ اﻟﻤﺆﻣﻨﺎت اﻟﺨﻴﺮات  ،ﻟﻴﻦ ﻋﻮﻧﺎ ﻟﻚ ﻋﻠ ﻃﺎﻋﺔ اﻟﻪ  ،واﻟﺘﻔﻴﺮ ﻓ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺪﻋﻮة أﻫﻠﻚ إﻟ اﻹﺳﻼم  ،واﻟﺤﺮص ﻋﻠ ذﻟﻚ أﺷﺪ اﻟﺤﺮص  ،ﻓﺈﻧﻬﻢ أوﻟ اﻟﻨﺎس ﺑﺈﺣﺴﺎﻧﻚ ودﻋﻮﺗﻚ .
وﻓﻘﻨﺎ اﻟﻪ وإﻳﺎك ﻟﻤﺎ ﻳﺤﺐ وﻳﺮﺿ. 
واﻟﻪ أﻋﻠﻢ .
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