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 صالة الجماعة

 عناصر الخطبة:

  حكم صالة الجماعة واألدلة على وجوبها

 فضل صالة الجماعة

  األعذار التي تبيح ترك الجماعة

 .مسائل متعلقة بصالة الجماعة

 التفصيل

 أوقات يف االجتامع هلا تركها، ورشع من وحذر هبا عناية، فأمر أعظم بالصالة اإلسالم عني : لقدمقدمة

رشيدة،  اجتامعية مرات، فصالة اجلامعة، تربية مخس ألدائها املسلمون وليلة، جيتمع يوم كل معلومة، ففي

 الناس مالقاة الناس، ألن بني والتواد التعارف من حيصل للمسلمني، بام ومنافع مصالح حتقيق إىل هتدف

والرعاية،  والعطف اإلحسان حيقق بام التواصل يف سببا   النفس، وتكون يف واملحبة املودة تبعث مومصافحته

. امللهوفني املوتى، وإغاثة عنهم، وتشييع والتخفيف املرىض بعيادة بعض، فيقومون أحوال بعضهم ومعرفة

 عز إظهار وفيها الصالة شعائره، وهي أعظم من اإلسالم، بل شعائر من لشعرية إظهار اجلامعة صالة ويف

 الكفار من األعداء غيظ يف سببا   ذلك مجيعا ، فيكون خروجهم ثم مجيعا   املساجد بدخوهلم وترابطهم املسلمني

 (1). واملنافقني

 :الجماعة صالة حكم -

، القربات وأجل، العبادات أعظم من هي املساجد يف اخلمس الصلوات إقامة أن عىل اإلسالم علامء اتفق

: قال من فمنهم، مؤكدة سنة أو، الكفاية عىل أو، األعيان عىل واجبة، كوهنا يف ذلك بعد العلامء تنازع ولكن

: قال من مؤكدة، ومنهم سنة إهنا: قال من الباقني، ومنهم عن اإلثم سقط البعض به قام كفاية، إذا فرض إهنا

 القرآن من ورصاحتها أدلتهم لقوةبالوجوب،  القائلون إليه ما ذهب والصحيح. الصالة لصحة رشط إهنا

 .الصحابة وأقوال النبوية والسنة

                                            

 (390وصف مفصل للصالة بمقدماهتا، للطيار)ص:  (1)
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 األدلة على وجوب صالة الجماعة: -

 مجاعة: بالصالة اخلوف حال تعاىل اهلل أمر - 1

 َسَجُدوا َفِإَذا َأْسلَِحتَُهمْ  َوْليَأُْخُذوا َمَعَك  ِمنُْهمْ  َطائَِفة   َفلْتَُقمْ  الَصالَةَ  هَلُمُ  َفَأَقْمَت  فِيِهمْ  ُكنَْت  َوإَِذا}قال تعاىل

 اَلِذينَ  َودَ  َوَأْسلَِحتَُهمْ  ِحْذَرُهمْ  َوْليَأُْخُذوا َمَعَك  َفلْيَُصُلوا ُيَصُلوا َلْ  ُأْخَرى َطائَِفة   َوْلتَأِْت  َوَرائُِكمْ  ِمنْ  َفلْيَُكوُنوا

 ِمنْ  َأذ ى بُِكمْ  َكانَ  إِنْ  َعَليُْكمْ  ُجنَاَح  َواَل  َواِحَدة   َميَْلة   َعَليُْكمْ  َفيَِميُلونَ  َوَأْمتَِعتُِكمْ  َأْسلَِحتُِكمْ  َعنْ  َتْغُفُلونَ  َلوْ  َكَفُروا

 َقَضيْتُمُ  َفِإَذا( 102) ُمِهين ا َعَذاب ا لِلَْكافِِرينَ  َأَعدَ  اّلَلَ  إِنَ  ِحْذَرُكمْ  َوُخُذوا َأْسلَِحتَُكمْ  َتَضُعوا َأنْ  َمْرىَض  ُكنْتُمْ  َأوْ  َمَطر  

ا اّلَلَ  َفاذُْكُروا الَصالَةَ  ا قِيَام   امْلُْؤِمننِيَ  َعىَل  َكاَنْت  الَصالَةَ  إِنَ  الَصالَةَ  َفَأقِيُموا اطَْمأَْننْتُمْ  َفِإَذا ُجنُوبُِكمْ  َوَعىَل  َوُقُعود 

 [103، 102: النساء{ ]َمْوُقوت ا كِتَاب ا

  َأْمرِ  َفِفي‘: قال ابن املنذر
ِ
 اأْلَْمنِ  َحالِ  يِف  َذلَِك  َأنَ  َعىَل  َبنِي   َدلِيل   اخْلَْوِف  َحالِ  يِف  اجْلاََمَعةِ  بِِإَقاَمةِ  اهلل

 (2)َأْوَجِب. 

 اْلَكِريَمِة، َحيُْث  اْْلَيةِ  َهِذهِ  ِمنْ  اجْلاََمَعةِ  ُوُجوِب  إىَِل  َذَهَب  ِمنْ  بِهِ  اْسَتَدَل  َما َأْحَسنَ  َوَما‘: قال ابن كثري 

 (3)َذلَِك.  َساغَ  َلاَم  َواِجَبة   َأهَنَا اجْلاََمَعِة، َفَلْواَل  أِلَْجلِ  َكثرَِية   َأْفَعال   اْغُتِفَرْت 

: البقرة{ ]الَراكِعنِيَ  َمعَ  َواْرَكُعوا الَزَكاةَ  َوآتُوا الَصالَةَ  َوأَقِيُموا: } فقال املصلني مع بالصالة - وجل عز - اهلل أمر - 2

 .الوجوب يقتيض املصلني، واألمر مجاعة مع بالصالة - وجل عز - اهلل أمر ، فقد[43

  ِمنَ  َكثرِي   اْسَتَدَل  َوَقدِ ‘: قال ابن كثري 
ِ
 (4)اجْلاََمَعِة.  ُوُجوِب  َعىَل  اْْلَيةِ  هِبَِذهِ  اْلُعَلاَمء

                                            

 (149/ 4األوسط البن املنذر ) (2)

 (400/ 2تفسري ابن كثري ) (3)

 (246/ 1تفسري ابن كثري ) (4)

http://www.altawhed.net/
http://www.facebook.com/MasjedAltawhed


 هـ1436ربيع األول صالة الجماعة       األمة لدعاة المهمة الخطب

 

www.altawhed.net                                               www.facebook.com/MasjedAltawhed         
 
 
 

 وجل عز قالالقيامة،  يوم السجود وبني بينهم حال بأن اجلامعة مع فيصيل املؤذن جُيب ل من اهلل عاقب - 3

 َكاُنوا َوَقدْ  ِذَلة   َتْرَهُقُهمْ  َأبَْصاُرُهمْ  َخاِشَعة   (42) َيْستَطِيُعونَ  َفالَ  الُسُجودِ  إىَِل  َوُيْدَعْونَ  َساق   َعنْ  ُيْكَشُف  َيْومَ }

ُونَ  َوُهمْ  الُسُجودِ  إىَِل  ُيْدَعْونَ 
ِ
 [43 -42: القلم{] َسامل

ُونَ  َوُهمْ  الُسُجودِ  إىَِل  ُيْدَعْونَ  َكاُنوا َوَقدْ : }َقْولِِه تعاىل يِف : ، َقاَل ^َعَباس   ابن َعنْ 
ِ
 [43: القلم{ ] َسامل

 (5). " الَصالَةَ  جُيِيُب  َفالَ اأْلَذانَ  َيْسَمعُ  الَرُجُل : َقاَل 

 ِمنْ  َنَفر   يِف  × النَبَِي  قال: َأَتيُْت ÷ احلَُوْيِرِث  ْبنِ  َمالِِك  فَعنْ اجلامعة،  مع بالصالة × النبي أمر - 4

ينَ  ِعنَْدهُ  َقْوِمي، َفَأَقْمنَا ، َوَكانَ  ِعْْشِ ا، َفَلاَم  َرِحيام   َليَْلة  فِيِهْم،  َفُكوُنوا اْرِجُعوا: ))َأَهالِينَا، َقاَل  إىَِل  َشْوَقنَا َرَأى َرِفيق 

ِت  َوَعِلُموُهْم، َوَصُلوا، َفِإَذا ُكمْ  َوْليَُؤَمُكمْ َأَحُدُكْم،  َلُكمْ  َفلْيَُؤِذنْ  الَصالَةُ  َحََضَ  بصالة أمرملسو هيلع هللا ىلص  فالنبي (6). ((َأْكََبُ

 الوجوب إال لقرينة صارفة. يقتيض اجلامعة، واألمر

 اجلامعة: صالة عن املتخلفني عىل البيوت بتحريقملسو هيلع هللا ىلص  النبي هم   - 5

  َرُسوُل  َقاَل : َقاَل ، ÷ ُهَرْيَرةَ  َأِب  َعنْ 
ِ
، َوَصالَةُ  َصالَةُ  امْلُنَافِِقنيَ  َعىَل  َصالَة   َأثَْقَل  إِنَ : ))ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل

ِ
 الِْعَشاء

ا فِيِهاَم  َما َيْعَلُمونَ  اْلَفْجِر، َوَلوْ  ا، َوَلَقدْ  َوَلوْ  أَلََتْوُُهَ ْمُت  َحبْو   َفيَُصيِلَ  َرُجال   آُمرَ  بِالَصالَِة، َفتَُقاَم، ُثمَ  آُمرَ  َأنْ  َُهَ

 ُبيُوهَتُمْ  َعَليِْهمْ  الَصالََة، َفُأَحِرَق  َيْشَهُدونَ  اَل  َقْوم   إىَِل  َحَطب   ِمنْ  ُحَزم   َمَعُهمْ  بِِرَجال   َمِعي َأنَْطلَِق  بِالنَاِس، ُثمَ 

 (7). ((بِالنَارِ 

                                            

 (367/ 4شعب اإليامن ) (5)

 (628رواه البخاري ) (6)

 ( واللفظ له651( ومسلم )657رواه البخاري ) (7)
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 َكاَنْت  َوَلوْ  بِالتَْحِريِق  َتاِرُكَها ُُيََددْ  َلْ  ُسنَة   َكاَنْت  َلوْ  أِلهََنَا َعنْي   َفْرَض  َكْوهِنَا يِف  هذا احلديث َظاِهر  ‘: قال احلافظ 

 َومَجَاَعة   َوَأْْحَدُ  َواأْلَْوَزاِعُي  َعطَاء   َذَهَب  َعنْي   َفْرُض  بِأهََنَا الَْقْولِ  َمَعُه. . . . َوإىَِل  َوَمنْ  بِالَرُسولِ  َقائَِمة   َلَكانَْت  كَِفاَية   َفْرَض 

 (8)ِحبَاَن.  وابن امْلُنْذر وابن ُخَزيَْمة وابن َثْور َكأَِب  الَشافِِعيَةِ  ُُمَِدثِي ِمنْ 

ص ل - 6  اجلامعة: عن التخلف يف الدار بعيد لألعمىملسو هيلع هللا ىلص  النبي يرخ 

،  َرُسوَل  َيا: َأْعَمى، َفَقاَل  َرُجل  ملسو هيلع هللا ىلص  النَبَِي  َأَتى: ، َقاَل ÷ُهَرْيَرَة  َأِب  َعنْ 
ِ
 إىَِل  َيُقوُدِن  َقائِد   ِل  َليَْس  إَِنهُ اهلل

  َرُسوَل  ، َفَسَأَل امْلَْسِجدِ 
ِ
 َتْسَمعُ  َهْل : ))َوىَل، َدَعاُه، َفَقاَل  َلُه، َفَلاَم  َبيْتِِه، َفَرَخَص  يِف  َلُه، َفيَُصيِلَ  ُيَرِخَص  َأنْ ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل

 (9). ((َفَأِجْب : ))َنَعْم، َقاَل : َقاَل  ((بِالَصالَِة؟  النَِداءَ 

: َعنِ  ،  َرُسوَل  َيا: ، َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلص  النَبَِي  َسَأَل  ، َأَنهُ ÷َمْكتُوم   ُأمِ  اْبنِ  ويف لفظ 
ِ
يرُ  َرُجل   إِِن اّلَل  َشاِسعُ  الْبََصِ  ََضِ

 َتْسَمعُ  َهْل : ))َبيْتِي؟ َقاَل  يِف  ُأَصيِلَ  َأنْ  ُرْخَصة   ِل  َفَهْل  ُيالَئُِمنِي اَل  َقاِئد   ، َوِل الَدارِ 

 (10). ((ُرْخَصة   َلَك  َأِجدُ  اَل : ))َنَعْم، َقاَل : ، َقاَل ((النَِداءَ 

،  َرُسوَل  َيا: ، َقاَل ÷َمْكتُوم   ُأمِ  اْبنِ  ويف لفظ  : َعنِ 
ِ
: ملسو هيلع هللا ىلص  النَبُِي  ، َفَقاَل َوالِسبَاعِ  اهْلََوامِ  َكثرَِيةُ  امْلَِدينَةَ  إِنَ اّلَل

َلُه.  ُيَرَخْص  َوَلْ  ((َهال   اْلَفالَِح؟ َفَحَي  َعىَل  الَصالَِة، َحَي  َعىَل  َحَي  َأَتْسَمعُ ))
(11) 

جَياِب  يِف  َنّص  َوَهَذا‘:  اإلسالم شيخ قال  (12). ُمْؤِمن ا الَرُجلِ  َكْونِ  َمعَ  لِلَْجاَمَعةِ  اإْلِ

.  َلهُ  َتُكونَ  اَل  بِأَنْ  أَْوىَل  َلُه، َفالْبَِصريُ  ُرْخَصةَ  َكَذلَِك، اَل  اأْلَْعَمى َكانَ  َفإَِذا‘: َقاَل ابن املنذر   (13)ُرْخَصة 

                                            

 (126/ 2فتح الباري البن حجر ) (8)

 (653رواه مسلم ) (9)

 (2( وصححه األلبان يف صحيح سنن أب داود )ص: 552رواه أبو داود ) (10)

 (73/ 3( وصححه األلبان يف  صحيح أب داود )926( والنسائي )553رواه أبو داود ) (11)

 (232/ 23جمموع الفتاوى ) (12)
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 له: صالة فال يأته فلم النداء سمع من أنملسو هيلع هللا ىلص  النبي بنَي  - 7

 (14). ((ُعْذر   ِمنْ  َلُه، إاَِل  َصالَةَ  َيأْتِِه، فاَلَ  فَلَمْ  النَِداءَ  َسِمعَ  َمنْ : ))، َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص  النَبِِي  ، َعنِ ^َعبَاس   ابْنِ  وَعنِ 

 اإلجزاء. عىل ناقصة، واجلمهور بل كاملة صالة ال أي: له صالة ال معنى

اإلعادة،  َعلِيهِ  جيب ال َأَنهُ  منفردا   وصىل عذر   لغري اجلامعة ترك َلوْ  َأَنهُ  َعىَل  وأكثرهم‘: قال ابن رجب 

 (15). أْحد اإلمام َعلِيهِ  ونص

 الضالل: أسباب ومن املنافقني عالمات من اجلامعة صالة تركُ  - 8

 بن مسعود  َعبْدِ  َعنْ 
ِ
هُ  َمنْ : ، َقاَل ÷اهلل ا اهللَ  َيلَْقى َأنْ  رََسَ ، َفلُْيَحاِفظْ  َغد    َعىَل  ُمْسلاِم 

ِ
 الَصَلَواِت  َهُؤاَلء

عَ  اهللَ  هِبَِن، َفِإنَ  ُينَاَدى َحيُْث   ُبُيوتُِكمْ  يِف  َصَليُْتمْ  َأَنُكمْ  اهْلَُدى، َوَلوْ  ُسنَنَ  َمنْ  اهْلَُدى، َوإهَِنُنَ  ُسنَنَ ملسو هيلع هللا ىلص  لِنَبِِيُكمْ  رَشَ

ْكُتمْ  يِف  امْلَُتَخِلُف  َهَذا ُيَصيِل  َكاَم   َيَتَطَهرُ  َرُجل   ِمنْ  َلَضَللُْتْم، َوَما َنبِِيُكمْ  ُسنَةَ  َتَرْكُتمْ  َنبِيُِكْم، َوَلوْ  ُسنَةَ  َبيْتِِه، َلََتَ

  بُِكِل  َلهُ  اهللُ  َكتََب  امْلََساِجِد، إاَِل  َهِذهِ  ِمنْ  َمْسِجد   إىَِل  َيْعِمدُ  الُطُهوَر، ُثمَ  َفُيْحِسنُ 
، َوَيْرَفُعهُ  ََيُْطوَها َخطَْوة   هِبَا َحَسنَة 

، َوحَيُطُ  ، َوَلَقدْ  هِبَا َعنْهُ  َدَرَجة   بِهِ  ُيْؤَتى الَرُجُل  َكانَ  النَِفاِق، َوَلَقدْ  َمْعُلومُ  ُمنَاِفق   إاَِل  َعنَْها َيَتَخَلُف  َوَما َرَأْيُتنَا َسِيئَة 

 (16)الَصِف.  يِف  ُيَقامَ  َحَتى الَرُجَلنْيِ  َبنْيَ  ُُيَاَدى

  َعبْدُ  َأْخََبَ  َفَقدْ ‘: قال شيخ اإلسالم 
ِ
 َمْعُلومُ  ُمنَاِفق   إاَل  َعنَْها َيَتَخَلُف  َيُكنْ  َلْ  َأَنهُ  ÷َمْسُعود   ْبنُ  اّلَل

 َكاَنْت  َلوْ  إذْ ملسو هيلع هللا ىلص  النَبِِي  ِجَهةِ  ِمنْ  إاَل  َذلَِك  َيْعَلُموا َوَلْ  امْلُْؤِمننِيَ  ِعنْدَ  ُوُجوهِبَا اْستِْقَرارِ  َعىَل  َدلِيل   َوَهَذا النَِفاِق 

 َيْفَعُلَها َمنْ  ِمنُْهمْ  َكانَ . َذلَِك  َوَنْحوِ  الُضَحى َوَصالَةِ  اْلَفَراِئضِ  َمعَ  اَلتِي َوالَتَطُوَعاِت  الَليْلِ  َكِقَيامِ  ُمْسَتَحَبة   ِعنَْدُهمْ 

                                                                                                                                  

 (148/ 4األوسط البن املنذر ) (13)

 (1080/ 2( وصححه األلبان يف صحيح اجلامع )293/ 2( والدارقطني )793رواه ابن ماجه ) (14)

 (450/ 5فتح الباري البن رجب ) (15)

 (654رواه مسلم ) (16)
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 : اأْلَْعَراِبُ  َلهُ  َقاَل } َكاَم  إياَمنِهِ  َمعَ  َيْفَعُلَها اَل  َمنْ  َوِمنُْهمْ 
ِ
 إنْ  َأْفَلَح : َفَقاَل . ِمنْهُ  َأنُْقُص  َواَل  َذلَِك  َعىَل  َأِزيدُ  اَل  َوَاّلَل

 َغْزَوةِ  إىَل  َكُخُروِجِهمْ  اأْلَْعَيانِ  َعىَل  َواِجب ا َكانَ  ُمنَاِفق   إاَل  َعنْهُ  َيَتَخَلُف  اَل  َكانَ  َأْمر   ُكَل  َأنَ  َوَمْعُلوم  { َصَدَق 

 (17)َتُبوَك.

 النفاق نفاقهم؛ وعالمات املعلوم املنافقني عالمات من اجلامعة عن التخلف جعل‘: قال ابن القيم 

 أو فريضة ترك إما وجدها السنة يف النفاق عالمات استقرأ مكروه؛ ومن بفعل وال مستحب بَتك تكون ال

 حيث الصلوات هؤالء عىل فليحافظ مسلام غدا اهلل يلقى أن رَسه من: بقوله املعنى هذا أكد ُمرم، وقد فعل

 (18). هبن ينادى

 قلبه عىل باخلتم متوعد اجلامعة صالة تارك - 9

، َواْبن اْبن فعن  َودِْعِهمُ  َعنْ  َأقَْوام   َليَنْتَِهنَيَ )) َأْعَواِدهِ  َعىَل : َيُقوُل ملسو هيلع هللا ىلص  النَبَِي  َسِمَعا َأهَنُاَم ’  ُعَمرَ  َعَباس 

 (19). (( َالَْغافِلنِي ِمنَ  َليَُكوُننَ  ُقُلوهِبِْم، ُثمَ  َعىَل  اّلَلُ  َليَْختَِمنَ  اجْلاََمَعاِت، َأوْ 

 اجلامعة فيهم تقام ال قوم عىل الشيطان استحواذ - 10

  َأِب  َعنْ 
ِ
  َرُسوَل  َسِمْعُت : ، َقاَل ÷الَدْرَداء

ِ
 فِيِهمُ  ُتَقامُ  اَل  َبْدو   َواَل  َقْرَية   يِف  َثالََثة   ِمنْ  َما: ))َيُقوُل ملسو هيلع هللا ىلص  اّلَل

: الَساِئُب  َقاَل : َزائَِدةُ  َقاَل  ((اْلَقاِصيَةَ  الِذْئُب  َيأُْكُل  َفِإَناَم  بِاجْلاََمَعةِ  الَشيَْطاُن، َفَعَليَْك  َعَليِْهمُ  اْستَْحَوذَ  َقدِ  إاَِل  الَصالَةُ 

 (20)اجْلاََمَعِة.  يِف  الَصالَةَ : بِاجْلاََمَعةِ  َيْعنِي

                                            

 (230/ 23جمموع الفتاوى ) (17)

 (106الصالة وأحكام تاركها )ص:  (18)

 (366/ 2)( وصححه األلبان يف صحيح ابن ماجة 794رواه ابن ماجة ) (19)

 (994/ 2( وحسنه األلبان يف صحيح اجلامع )547رواه أبو داود ) (20)
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 وإقامة األذان شعارها التي اجلامعة بَتك عليهم الشيطان باستحواذملسو هيلع هللا ىلص  أخَب فقد‘:  القيم ابن قال

 وتارك تاركها عىل الشيطان استحوذ لام وتركها فعلها بني الرجل َيري ندبا اجلامعة كانت ولو، الصالة

 (21). شعارها

 العلماء:األدلة على وجوب صالة الجماعة من أقوال  -

 َمنْ : امْلَْسِجِد؟ ، َقاَل  َجارُ  َوَمنْ : لَِعيِلٍ  امْلَْسِجِد. َفِقيَل  يِف  إاَِل  امْلَْسِجدِ  جِلَارِ  َصالَةَ  اَل : ، َقاَل ÷َعيِلٍ  َعنْ 

 النَِداَء. َسِمعَ 

، َواْلَفْجرِ  َصالَةِ  يِف  َفَقْدَناهُ  َمنْ  ُكنَا÷: ُعَمَر  اْبنِ  وَقال
ِ
 الَظَن. بِهِ  َأَسأَْنا اْلِعَشاء

  َعبْدِ  َوَقال 
ِ
 نَِفاُقُه. َمْعُلوم   ُمنَاِفق   إاَِل  َعنَْها َيَتَخَلُف  َرَأْيُتنَا، َوَما َوَلَقدْ : ÷َمْسُعود   ْبنِ  اهلل

ا آَدمَ  اْبنِ  ُأُذَنا ََتَْتلَِئ  أَلَنْ : َقاَل  ، َأَنهُ ÷ُهَرْيَرَة  َأِب  َوَعنْ  ا َرَصاص   اَل  امْلُنَاِدَي، ُثمَ  َيْسَمعَ  َأنْ  ِمنْ  هُ لَ  َخرْي   َعَذاب 

 جُيِيَبُه.

  َخلِْق  ِمنْ  أِلََحد   َليَْس : َيُقوُل  ‘َعَطاء   َوَكانَ 
ِ
، َواْلَقْرَيةِ  يِف  اهلل  َيَدعَ  َأنْ  يِف  النَِداءَ  َسِمعَ  إَِذا ُرْخَصة   احْلَََضِ

 الَصالََة.

؟ َقاَل: َليَْس  يِف  اْلِعَشاءَ  ُيَصيِلَ  َأنْ  ُأُمهُ  َتنَْهاهُ  َرُجل   يِف ‘: احْلََسِن البصي  وَعنِ   َهِذهِ  هَلَا َذلَِك  مَجَاَعة 

 .  (22)َفِريَضة 

 َيْسَمْع. َلْ  النَِداَء، َأوْ  اجْلُُمَعِة، َواجْلاََمَعاِت، َسِمعَ  َتْركِ  يِف  لِلَْوالَِدْينِ  َطاَعةَ  اَل : اأْلَْوَزاِعُي  َوَقاَل  

َنْ  ُأَرِخُص  اَل : الَشاِفِعُي  َوَقاَل 
ِ
.  ِمنْ  إاَِل  إِتَْياهِنَا َتْركِ  يِف  اجْلاََمَعةِ  َعىَل  َقَدرَ  مل  (23)ُعْذر 

                                            

 (110الصالة وأحكام تاركها )ص:  (21)

 (125/ 2فتح الباري البن حجر ) (22)

 (153 -4/150األوسط البن املنذر ) (23)
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  َعنِ  ُأُمهُ  َمنََعتْهُ  إِنْ : احلََسنُ  اجلاََمَعِة، َوَقاَل  َصالَةِ  ُوُجوِب  َباُب ‘: وبَوَب البخاري 
ِ
 اجلاََمَعةِ  يِف  الِعَشاء

 ُيطِْعَها. َلْ  َشَفَقة  

 َدلِيلَِها لُِقَوةِ  َذلَِك  َوَكَأنَ  امْلَْسَأَلةِ  َهِذهِ  يِف  احْلُْكمَ  َبَت }أي البخاري { يف الفتح: َهَكَذا‘ احلافظ قال 

 َيْستَْعِمُل  َأَنهُ  َعاِدتِهِ  ِمنْ  ُعِرَف  َعنْي  لاَِم  ُوُجوُب  َأَنهُ  ُيِريدُ  بَِكْونِهِ  ُيْشِعرُ  احْلََسنِ  َعنِ  َذَكَرهُ  اَلِذي ِعنَْدُه. . . واأْلََثرُ 

اِجمِ  يِف  اْْلَثارَ   (24)اْلَباِب.  َحِديِث  يِف  ااِلْحتاَِماَلِت  َأَحدِ  َوَتْعِينيِ  َوَتْكِميلَِها لَِتْوِضيِحَها الََتَ

 (25). فريضة ِهَي : اجلامعة صالة يِف  أْحد اإلمام َوقَاَل . فريضة اجلامعة صالة‘: راهويه  بْن إِْسَحاق َوقَاَل 

 صحاب عن جييء وانتشارا ، ول وشهرة   صحة   تراها كام الصحابة نصوص فهذه‘:  القيم ابن قال

 تعاضدت إذا وحده، فكيف كان لو املسألة يف مستقل   دليل   اْلثار هذه من وكّل ، ذلك خالُف  واحد  

 (26)وتضافرت؟. 

 :الجماعة صالة فوائد -

 أن عىل يدل أجلها، وهذا من رشعت متعددة عظيمة، ومنافع كثرية، ومصالح فوائد فيها اجلامعة صالة

 :يأيت ما أجلها من رشعت التي واحلكم الفوائد هذه عني، ومن فرض اجلامعة صالة أن تقتيض احلكمة

 إِذْ  اجْلاََمَعة َصالَة يِف  َواضحا َهَذا َويظْهر، الَطاَعة عىل َلهُ  وتعويد   النظام عىل للُْمسلمِ  تدريب   الَصالَة يِف  -

 اْلقَدم، َفِإذا إىَِل  امْلنْكب، والقدم إىَِل  فرج، امْلنْكب َواَل  عوج َفالَ متالصقة ُمْسَتِقيَمة ُصُفوف يِف  امْلُسلُمونَ  يقف

وا، َوإِذا اإِلَمام كَب    عىل خرج ومن، سلُموا سلم سجدوا، َوإِذا سجد رَكُعوا، َوإِذا ركع َأنْصُتوا، َوإِذا َقَرأَ  كَب 

: َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص  النَبِِي  َعنِ ، ÷ ُهَرْيَرةَ  َأب فعن، احليوان مستوى إىل وانحط اإلنسانية عىل خرج فكأنام النظام هذا

                                            

 (125/ 2فتح الباري البن حجر ) (24)

 (446/ 5فتح الباري البن رجب ) (25)

 (111الصالة وأحكام تاركها )ص:  (26)
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َعَل  َأنْ ، اإِلَمامِ  َقبَْل  َرأَْسهُ  َرَفعَ  إَِذا َأَحُدُكمْ  ََيَْشى َأَما))  ، َأوْ  َرأَْس  َرأَْسهُ  اّلَلُ  جَيْ
َعَل  ِْحَار   ُصوَرةَ  ُصوَرَتهُ  اّلَلُ  جَيْ

 (27)((. ِْحَار  

 .صالة هنالك أن عرف ما بيوهتم يف كلهم صُلوا لو الناس اإلسالم؛ ألن شعائر أعظم من شعرية إظهار -

 ألهل إغاظة فيه مجيعا  بأعداد  كبرية ، وهذا خرجوا ثم املساجد دخلوا إذا وذلكاملسلمني،  عز   إظهار -

 .سبيلهم عن والبعد هبم التشبه عن البعد والكافرين، وفيه النفاق

 جوار يف والغني الفقري جانب إىل األمري يقف إذ الرائعةِ  املساواةِ  مظاهرِ  من مظهر   اجلامعةِ  صالةِ  يف -

 الثان والصف للوزراء األول الصف ختصص الئحة املسجد يف اخلادم، فليس ُماذاة يف املسكني، والسيد

 احتل املسجد إىل الذهاب يف بَكر فمن املشط كأسنان سواسية اجلميع وإنام للمدير الثالث للنواب، والصف

ا   مقدمته يف مكانه ا   منزلته كانت أي   .الناس يف عمله كان وأي 

 الضغائن تذهب فباالجتامع، للقوة وإظهار املحبة لروابط وتقوية   األخوة لعاطفة دعم   اجلامعة صالة يف -

 .الكلمة وتتحد القلوب األحقاد، وتتآلف وتزول

 إذا املسلمني ألن الرْحة وتنتْش اخلري ويعم، األرباب ورِب  امللوك ملِك  عظمةُ  تظهر اجلامعة صالة يف -

ا   يعبدون واحدة قبلة إىل واحد إمام وراء واحد صعيد يف اجتمعوا  عذابه خائفني خاضعني خاشعني واحدا رب 

  َرْْحََت  إِنَ  َوَطَمعا   َخْوفا   َواْدُعوهُ } إحسانه وعمهم رْحته غشيتهم فضله يف طامعني
ِ
 ِمنَ  َقِريب   اّلَل

 (28){.امْلُْحِسننِيَ 

                                            

 (427( ومسلم )691رواه البخاري ) (27)

 (91العبادات يف اإلسالم وأثرها يف إصالح املجتمع )ص:  (28)
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 وتبدو بالية ثيابا   يلبس اإلنسان رأوا إذا الناس فإنبالصالة؛  الفقراء، واملرىض، واملتهاونني أحوال تفقد -

 عاصيا   مريضا ، أو كان أنه عرفوا اجلامعة عن بعضهم ختلف إليه، وإذا رْحوه، وأحسنوا اجلوع عالمات عليه

 .املنكر عن والنهي باملعروف واألمر باحلق والتقوى، والتوايص الَب عىل التعاون فينصحوه، فيحصل

 بعض معرفة التعارف من حيصل التعارف، وقد حصل بعض مع بعضهم صىل إذا الناس ألنالتعارف؛  -

 .بحقه الناس فيقوم بلده عن الغريب يعرف قرابته، وقد بقدر صلته األقرباء، فتحصل

 .الَبكات نزول أسباب من اهلل عند فيام راغبني املسجد يف املسلمني اجتامع -

 .عظيمة فائدة فيه العبادة، وهذا يف النشاط أهل يشاهد عندما عمله فيزيد املسلم نشاط يزيد -

 .والعمل بالقول - وجل عز - اهلل إىل الدعوة -

 .األوقات عىل املحافظة عىل يربيهم معينة أوقات يف املسلمني اجتامع -

 فضل صالة الجماعة: -

 :يأيت ما كثرية، منها فضائل هلا اجلامعة مع الصالة

 هي شعار أهل اإليامن: -

  َمَساِجدَ  َيْعُمرُ  إَِناَم } قال تعاىل
ِ
  آَمنَ  َمنْ  اّلَل

ِ
 اّلَلَ  إاَِل  ََيَْش  َوَلْ  الَزَكاةَ  َوآَتى الَصالَةَ  َوَأَقامَ  اْْلِخرِ  َواْلَيْومِ  بِاّلَل

 [18: التوبة{ ] امْلُْهَتِدينَ  ِمنَ  َيُكوُنوا َأنْ  ُأوَلِئَك  َفَعَسى

 اَل  ِرَجال  ( 36) َواْْلَصالِ  بِاْلُغُدوِ  ِفيَها َلهُ  ُيَسِبُح  اْسُمهُ  ِفيَها َوُيْذَكرَ  ُتْرَفعَ  َأنْ  اّلَلُ  َأِذنَ  ُبُيوت   يِف } وقال سبحانه

  ِذْكرِ  َعنْ  َبيْع   َواَل  ِِتَاَرة   ُتلِْهيِهمْ 
ِ
  الَصالَةِ  َوإَِقامِ  اّلَل

ِ
اُفونَ  الَزَكاةِ  َوإِيَتاء ا ََيَ {  َواأْلَْبَصارُ  اْلُقُلوُب  ِفيهِ  َتتََقَلُب  َيْوم 

 [37 - 36: النور]
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 مضاعفة أجر الصالة يف مجاعة عن صالة املنفرد: -

  َعبْدِ  َعنْ 
ِ
  َرُسوَل  َأنَ ’: ُعَمَر  ْبنِ  اّلَل

ِ
ينَ  بَِسبْع   الَفذِ  َصالَةَ  َتْفُضُل  اجلاََمَعةِ  َصالَةُ : ))َقاَل  × اّلَل  َوِعْْشِ

 (29). ((َدَرَجة  

 بَِخْمس   الَفذِ  َصالَةَ  َتْفُضُل  اجلاََمَعةِ  َصالَةُ : ))َيُقوُل  × النَبَِي  َسِمعَ  ، َأَنهُ ÷اخلُْدِرِي  َسِعيد   َأِب  َعنْ 

ينَ   (30). ((َدَرَجة   َوِعْْشِ

  َرُسوَل  ، َأنَ ÷ُهَرْيَرَة  َأِب  َعنْ 
ِ
 بَِخْمَسة   َوْحَدهُ  َأَحِدُكمْ  َصالَةِ  ِمنْ  َأْفَضُل  اجْلاََمَعةِ  َصالَةُ : ))، َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل

ينَ  ا َوِعْْشِ  (31). ((ُجْزء 

  َرُسوُل  َقاَل : ، َقاَل ÷ُهَرْيَرَة  َأِب  َعنْ 
ِ
َبيْتِِه،  يِف  َصالَتِهِ  َعىَل  َتِزيدُ  مَجَاَعة   يِف  الَرُجلِ  َصالَةُ  )): ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل

ا يِف  َوَصالَتِهِ  ينَ  ُسوِقِه، بِْضع  ((.  َوِعْْشِ  (32)َدَرَجة 

 :َأْوُجه   َثالََثةِ  ِمنْ  َبنْيَ الروايات َواجْلَْمعُ ‘: قال النووي 

 اأْلُُصولِِينَي. مُجُْهورِ  ِعنْدَ  َباطِل   اْلَعَددِ  َوَمْفُهومُ  اْلَكثرِيَ  َينِْفي اَل  اْلَقلِيلِ  َفِذْكرُ  َبيْنََها ُمنَاَفاةَ  اَل  َأَنهُ  َأَحُدَها -1

 هِبَا. َفَأْخََبَ  اْلَفْضلِ  بِِزَياَدةِ  َتَعاىَل  اّلَلُ  َأْعَلَمهُ  ُثمَ  بِاْلَقلِيلِ  َأَوال   َأْخََبَ  َيُكونَ  َأنْ  َوالَثاِن  -2

تَلُِف  َأَنهُ  الَثالُِث  -3 ونَ  مَخْس   لَِبْعِضِهمْ  َفيَُكونُ  َوالَصالَةُ  امْلَُصِلنيَ  َأْحَوالِ  بِاْختاِلَِف  ََيْ  َسبْع   َولَِبْعِضِهمْ  َوِعْْشُ

ونَ  ِف  َوَفْضلِِهمْ  مَجَاَعتَِها َوَكثَْرةِ  َوُخُشوِعَها هيآهتا عىل وُمافظته الصالة كامل بحسب َوِعْْشُ  َوَنْحوِ  اْلُبْقَعةِ  َورَشَ

 (33)امْلُْعَتَمَدُة.  اأْلَْجِوَبةُ  ِهَي  َفَهِذهِ  َذلَِك 

                                            

 (650( ومسلم )645رواه البخاري ) (29)

 (646رواه البخاري ) (30)

 (649رواه مسلم) (31)

 ( واللفظ له649( ومسلم )2119رواه البخاري ) (32)
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 املصلني: عدد كلام زاد يف الصالة األجر يزيد -

، َقاَل  ْبنِ  ُأَبِ  َعنْ    قال َرُسوُل : َكْعب 
ِ
 َوْحَدُه، َوَصالَُتهُ  َصالَتِهِ  ِمنْ  َأْزَكى الَرُجلِ  َمعَ  الَرُجلِ  َصالَةَ  : ))ملسو هيلع هللا ىلص  اّلَل

  إىَِل  َأَحُب  َفُهوَ  َكثُرَ  الَرُجِل، َوَما َمعَ  َصالَتِهِ  ِمنْ  َأْزَكى الَرُجَلنْيِ  َمعَ 
ِ
 (34). ((َتَعاىَل  اّلَل

 صالة اجلامعة عصمة من شياطني اإلنس واجلن: -

  َأِب  َعنْ 
ِ
  َرُسوَل  َسِمْعُت : َقاَل ، ÷ الَدْرَداء

ِ
 ِفيِهمُ  ُتَقامُ  اَل  َبْدو   َواَل  َقْرَية   يِف  َثالََثة   ِمنْ  َما: ))َيُقوُل ملسو هيلع هللا ىلص  اّلَل

: الَسائُِب  َقاَل : َزائَِدةُ  َقاَل  ((اْلَقاِصَيةَ  الِذْئُب  َيأُْكُل  َفِإَناَم  بِاجْلاََمَعةِ  الَشيَْطاُن، َفَعَليَْك  َعَليِْهمُ  اْسَتْحَوذَ  َقدِ  إاَِل  الَصالَةُ 

 (35). اجْلاََمَعةِ  يِف  الَصالَةَ : بِاجْلاََمَعةِ  َيْعنِي

 :تليها التي الصالة وبني بينها فيام الذنوب هبا اهلل يغفر -

  َرُسوَل  َسِمْعُت : قال، ÷ َعَفانَ  ْبن ُعثاَْمنَ  عن
ِ
 اْلُوُضوءَ  َفيُْحِسنُ  ُمْسلِم   َرُجل   َيتََوَضأُ  الَ : )) َيُقوُل ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل

 (36)((. َتلِيَها اَلتِي الَصالَةِ  َوَبنْيَ  َبيْنَهُ  َما َلهُ  اّلَلُ  َغَفرَ  إاِلَ  َصالَة   َفُيَصيِل 

 :الذنوب من قبلها ما تكفر -

  َرُسوَل  َسِمْعُت  َقاَل ، ÷ عفان بن ُعثاَْمنَ  عن 
ِ
هُ  ُمْسلِم   اْمِرئ   ِمنَ  َما: ))َيُقوُل ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  َمْكُتوَبة   َصالَة   حَتَُْضُ

 الَدْهرَ  َوَذلَِك  َكبرَِية   ُيْؤِت  َلْ  َما الُذُنوِب  ِمنَ  َقبَْلَها لاَِم  َكَفاَرة   َكاَنْت  َوُرُكوَعَها، إاَِل  َوُخُشوَعَها ُوُضوَءَها َفُيْحِسنُ 

 (37). ((ُكَلهُ 

                                                                                                                                  

 (151/ 5ووي عىل مسلم )رشح الن (33)

 (446/ 1( وحسنه األلبان يف صحيح اجلامع )554رواه أبو داود ) (34)

 (994/ 2( وحسنه األلبان يف صحيح اجلامع )547رواه أبو داود ) (35)

 ( واللفظ له227( ومسلم )160رواه البخاري ) (36)

 (228رواه مسلم ) (37)
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 :حتبسه الصالة دامت ما صالة يف ُمصال ه، وهو يف دام ما صاحبها عىل املالئكة ُتصيِل  -

 َلْ  َما الَصالَةَ  َينْتَظِرُ  امَلْسِجدِ  يِف  َكانَ  َما َصالَة   يِف  الَعبْدُ  َيَزاُل  الَ : ))× النَبُِي  َقاَل : ، َقاَل ÷ُهَرْيَرَة  َأِب  َعنْ 

ِدْث   (38). ((حُيْ

  َرُسوَل  َأنَ : ُهَرْيَرةَ  َأِب  َعنْ 
ِ
ِدْث  َلْ  ُمَصالَُه، َما يِف  َدامَ  َما َأَحِدُكمْ  َعىَل  ُتَصيِل  امَلالَِئَكةُ  )): َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص  اّلَل  الَلُهمَ : حُيْ

َب  َأنْ  َيْمنَُعهُ  الَ ، حَتْبُِسهُ  الَصالَةُ  َداَمِت  َما َصالَة   يِف  َأَحُدُكمْ  َيَزاُل  اْرَْحُْه، الَ  َلُه، الَلُهمَ  اْغِفرْ 
 إاَِل  َأْهلِهِ  إىَِل  َينَْقلِ

 (39)((.  الَصالَةُ 

  َرُسوُل  َقاَل : ، َقاَل ÷ ُهَرْيَرةَ  َأِب  َعنْ 
ِ
 ِهَي  الَصالَةُ  َكاَنِت  َما الَصالَةِ  يِف  َكانَ  امْلَْسِجدَ  َدَخَل  َفِإَذا: ))× اهلل

َلُه،  اْغِفرْ  اْرَْحُْه، اللُهمَ  اللُهمَ : ِفيِه، َيُقوُلونَ  َصىَل  اَلِذي جَمْلِِسهِ  يِف  َدامَ  َما َأَحِدُكمْ  َعىَل  ُيَصُلونَ  حَتْبُِسُه، َوامْلَالَِئَكةُ 

((. ِفيهِ  حُيِْدْث  َلْ  ِفيِه، َما ُيْؤذِ  َلْ  َعَليِْه، َما ُتْب  اللُهمَ 
(40) 

 :اهلل سبيل يف رباط انتظارها -

  َرُسوَل  َأنَ ، ÷ ُهَرْيَرةَ  َأِب  َعنْ 
ِ
 بِهِ  اخْلََطاَيا، َوَيْرَفعُ  بِهِ  اهللُ  َيْمُحو َما َعىَل  َأُدُلُكمْ  َأاَل : ))َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل

  َرُسوَل  َيا َبىَل  َقاُلوا ((الَدَرَجاِت؟ 
ِ
  إِْسَباغُ : ))َقاَل  اهلل

ِ
 امْلََساِجِد، َوانْتَِظارُ  إىَِل  اخْلَُطا امْلََكاِرِه، َوَكثَْرةُ  َعىَل  اْلُوُضوء

 (41). ((الِرَباطُ  الَصالَِة، َفَذلُِكمُ  َبْعدَ  الَصالَةِ 

 

 

                                            

 (649( ومسلم )176رواه البخاري ) (38)

 (649( ومسلم )659رواه البخاري ) (39)

 (649رواه مسلم ) (40)

 (251رواه مسلم ) (41)
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 :املحرم احلاج كأجر إليها خرج من أجر -

  َرُسوَل  َأنَ ، ÷ ُأَماَمةَ  َأِب  َعنْ 
ِ
ا َبيْتِهِ  ِمنْ  َخَرَج  َمنْ : ))َقاَل  × اّلَل   إىَِل  ُمَتَطِهر 

 َكَأْجرِ  َفَأْجُرهُ  َمْكتُوَبة   َصالَة 

 اَل  َصالَة   َأَثرِ  َعىَل  امْلُْعَتِمِر، َوَصالَة   َكَأْجرِ  َفَأْجُرهُ  إَِياهُ  إاَِل  َينِْصبُهُ  اَل  الُضَحى َتْسبِيِح  إىَِل  َخَرَج  امْلُْحِرِم، َوَمنْ  احْلَاِج 

َتاب   َبيْنَُهاَم  َلْغوَ 
 (42). ((ِعِليِنيَ  يِف  كِ

 :يرجع حتى صالة يف فهو إليها وخرج تطهر إذا -

  َرُسوُل  َقاَل : َقاَل ، ÷ ُهَرْيَرةَ  َأِب  َعنْ 
ِ
 َحتَى َصالَة   يِف  الَصالََة، َفُهوَ  ُيِريدُ  َخَرَج  ُثمَ  َتَوَضأَ  َمنْ : ))ملسو هيلع هللا ىلص  اّلَل

 (43). َأَصابِِعهِ  َبنْيَ  ُيَشبُِك : َيْعنِي ((َهَكَذا َتُقوُلوا َبيْتِِه، َفالَ إىَِل  َيْرِجعَ 

 :للدرجات هي رفعة -

  َرُسوُل  َقاَل : َقاَل ، ÷ ُهَرْيَرةَ  َأِب  فَعنْ 
ِ
  ُبيُوِت  َمنْ  َبيْت   إىَِل  َمَشى ُثمَ ، َبيْتِهِ  يِف  َتَطَهرَ  َمنْ : )) ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل

ِ
 اهلل

  َفَرائِضِ  ِمنْ  َفِريَضة   لِيَْقيِضَ 
ِ
ا َخطَْوَتاهُ  َكاَنْت ، اهلل  (44)((. َدَرَجة   َتْرَفعُ  َواألُْخَرى، َخطِيَئة   حَتُطُ  إِْحَداُُهَ

 إاَِل  ُأَحِدُثُكُموهُ  َما َحِديث ا ُُمَِدُثُكمْ  إِِن : َفَقاَل ، امْلَْوُت  اأْلَنَْصارِ  ِمنَ  َرُجال   َحََضَ : امْلَُسِيِب، َقاَل  بْنِ  َسِعيدِ  وَعنْ 

ا، َسِمْعُت    َرُسوَل  اْحتَِساب 
ِ
 َيْرَفعْ  َلْ  الَصالَةِ  إىَِل  َخَرَج  الُْوُضوَء، ُثمَ  َفَأْحَسنَ  َأَحُدُكمْ  َتَوَضأَ  إَِذا: ))َيُقوُل  × اّلَل

، َوَلْ  َلهُ  َوَجَل  َعزَ  اّلَلُ  َكتََب  إاَِل  اْليُْمنَى َقَدَمهُ  ى َقَدَمهُ  َيَضعْ  َحَسنَة   َفلْيَُقِرْب  َسيِئَة   َعنْهُ  َوَجَل  َعزَ  اّلَلُ  َحطَ  إاَِل  اْليُْْسَ

 (45). ((َلهُ  ُغِفرَ  مَجَاَعة   يِف  امْلَْسِجَد، َفَصىَل  َأَتى َفِإنْ  لِيُبَِعدْ  َأوْ  َأَحُدُكمْ 

 

                                            

 (1070/ 2( وحسنه األلبان يف صحيح اجلامع )558رواه أبو داود ) (42)

 (139/ 1( وصححه األلبان يف صحيح اجلامع )206/ 1( واحلاكم )1446رواه الدارمي ) (43)

 (282رواه مسلم ) (44)

 (138/ 1( وصححه األلبان يف صحيح اجلامع )563رواه أبو داود ) (45)
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 :راح أو املسلم إليها غدا كلام هبا اجلنة يف الضيافة ُتعدُ  -

 َغَدا ُكَلاَم  اجلَنَةِ  ِمنَ  ُنُزَلهُ  َلهُ  اّلَلُ  َوَراَح، َأَعدَ  امَلْسِجدِ  إىَِل  َغَدا َمنْ : ))َقاَل  × النَبِِي  َعنِ ، ÷ ُهَرْيَرةَ  َأِب  َعنْ 

 (46). ((َراَح  َأوْ 

 هي نور  لصاحبها يف الدنيا واألخرة: -

  َرُسوُل  َقاَل : ، َقاَل ÷اأْلَْشَعِرِي  َمالِك   َأِب  َعنْ 
ِ
 (47). ((ُنور   َوالَصالَةُ  : ))ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل

 َيْومَ  التَامِ  بِالنُورِ  امَلَساِجدِ  إىَِل  الُظَلمِ  يِف  امَلَشائنِيَ  َبِْشِ : ))َقاَل ×النَبِِي  َعنِ ، ÷ األَْسَلِمِي  ُبَرْيَدةَ  وَعنْ 

 (48). ((الِقيَاَمةِ 

 براءة من النفاق وبراءة من النار ملن حافظ عىل اجلامعة: -

  َرُسوُل  َقاَل : ، َقاَل ÷َمالِك   ْبنِ  َأَنسِ  َعنْ 
ِ
  َصىَل  )) َمنْ : ملسو هيلع هللا ىلص  اّلَل

ِ
َ
ِ
ا َأْرَبِعنيَ  ّلل   يِف  َيْوم 

 التَْكبرَِيةَ  ُيْدِركُ  مَجَاَعة 

 (49)النَِفاِق((.  ِمنَ  النَاِر، َوَبَراَءة   ِمنَ  َبَراَءة  : َبَراَءَتانِ  َلهُ  ُكتَِب  األُوىَل 

ْخالَِص، َويِف  َأْهلِ  لِِعلْمِ  َوُيَوِفُقهُ  امْلُنَاِفِق  َعَمَل  َيْعَمَل  َأنْ  الُدنَْيا يِف  ُيَؤِمنُهُ : َأيْ ‘: الِطيبُِي  َقاَل   اْْلِخَرةِ  اإْلِ

ُكَساىَل،  َقاُموا الَصالَةِ  إىَِل  َقاُموا إَِذا امْلُنَاِفِقنيَ  بَِأنَ : َيْعنِي ُمنَاِفق   َغرْيُ  بَِأَنهُ  َلهُ  َوَيْشَهدُ  امْلُنَاِفُق  بِهِ  ُيَعَذُب  مِِمَا ُيَؤِمنُهُ 

 (50)بِِخالَِفِهْم.  َذاهَ  َوَحاُل 

 

                                            

 (669( ومسلم )662رواه البخاري ) (46)

 (223رواه مسلم ) (47)

 (545/ 1( وصححه األلبان لغريه يف صحيح اجلامع )223رواه الَتمذي ) (48)

 (1089/ 2( وحسنه األلبان يف صحيح اجلامع )241رواه الَتمذي ) (49)

 (880/ 3مرقاة املفاتيح ) (50)
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 يميس: حفظ اهلل وأمانه حتى يف فهو مجاعة يف الصبح صىل من - 5

  َعبْدِ  ْبن عن ُجنَْدب
ِ
  َرُسوُل  ، قال: َقاَل ÷اهلل

ِ
،  ِذَمةِ  يِف  { َفُهوَ  مَجَاَعة   يِف  الُصبَْح} َصىَل  َمنْ : ))ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل

ِ
اهلل

  ِذَمتِهِ  ِمنْ  اهللُ  َيطُْلبَنَُكمُ  َفالَ 
 
ء . ((َجَهنَمَ  َنارِ  يِف  َفيَُكبَهُ  َفيُْدِرَكهُ  بََِشْ

(51) 

 َأن ألحد َينْبَِغي َفالَ ذماما اهلل من َأخذ فقد اْلفْجر صىل من َأن: احلَِديث معنى‘: قال ابن اجلوزي 

 (52). بِِذَمتِهِ  ُيَطالِبهُ  اهلل َفِإن ظلمه بُظلْم، َفمن ُيْؤِذيه

  َلهُ  َتتََعَرُضوا اَل : َوامْلَْعنَى‘: وقال اهلروي 
 
ء ا، َفِإَنُكمْ  َوَلوْ  بََِشْ  َوحُيِيطُ  اّلَلُ  ُيْدِرْكُكمُ  َلهُ  َتَعَرْضُتمْ  إِنْ  َيِسري 

 الَرُجلِ  ُخُلوصِ  َمظِنَةُ  َوَأَداُؤَها اْلُكلَْفةِ  ِمنَ  ِفيَها لاَِم  الُصبِْح  َصالَةَ  َخَص  َوإَِناَم : الِطيبُِي  َقاَل . النَارِ  يِف  َوَيُكبُُكمْ  بُِكمْ 

ا َكانَ  َعالََمتُُه، َوَمنْ  َأيْ  إِياَمنِهِ  َوُمتْنَةُ  .  ِذَمةِ  يِف  َكانَ  َخالِص 
ِ
 (53)اّلَل

 مجاعة: يف والصبح العشاء صالة ثواب عظم -

َوْحَدُه،  امْلَْغِرِب، َفَقَعدَ  َصالَةِ  َبْعدَ  ، امْلَْسِجدَ ÷َعَفاَن  بْنُ  ُعثاَْمنُ  َدَخَل : َعْمَرَة، َقاَل  َأِب  بْن الَرْْحَنِ  فعن َعبْد

  َرُسوَل  َسِمْعُت  َأِخي اْبنَ  َفَقاَل، َيا إَِليْهِ  َفَقَعْدُت 
ِ
 نِْصَف  َقامَ  َفَكَأَناَم  مَجَاَعة   يِف  اْلِعَشاءَ  َصىَل  َمنْ : ))، َيُقوُل ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل

 (54). ((ُكَلهُ  الَليَْل  َصىَل  َفَكَأَناَم  مَجَاَعة   يِف  الُصبَْح  َصىَل  الَليِْل، َوَمنْ 

 بعض األعذار التي تبيح ترك الجماعة: -

 اخلوف أو املرض: -1

 (55). ((ُعْذر   ِمنْ  َلُه، إاَِل  َصالَةَ  َيأْتِِه، فاَلَ  فَلَمْ  النَِداءَ  َسِمعَ  َمنْ : ))، َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص  النَبِِي  ، َعنِ ̂ َعبَاس   ابْنِ  فَعنِ 

                                            

 (252/ 2( وزيادة} يِف مَجَاَعة  { أخرجها أبو نعيم يف املستخرج )657رواه مسلم ) (51)

 (49/ 2كشف املشكل من حديث الصحيحني ) (52)

 (542/ 2مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح ) (53)

 (656رواه مسلم ) (54)
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  َرُسوُل  ، َقاَل: َقاَل ^َعَباس   اْبنِ  وَعنِ 
ِ
 َلْ  ُعْذر   اِتَباِعهِ  ِمنِ  َيْمنَْعهُ  َفَلمْ  امْلُنَاِدَى  َسِمعَ  َمنْ : )) -ملسو هيلع هللا ىلص  - اّلَل

 (56)((.  َمَرض   َأوْ  َخْوف  : )) اْلُعْذُر؟ َقاَل  َوَما: َقاُلوا((.  َصىَل  اَلتِى الَصالَةُ  ِمنْهُ  ُتْقبَْل 

  َرُسوُل  َمِرَض ‘: َبْكر  ابن املنذر  َأُبو َقاَل 
ِ
 َأْهلِ  َبنْيَ  َأْعَلُمهُ  اْختاِلََف  َواَل  اجْلاََمَعةِ  َعنِ  ، َفَتَخَلَف ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل

 (57). امْلََرضِ  َأْجلِ  ِمنْ  اجْلاََمَعةِ  َعنِ  َيَتَخَلَف  َأنْ  لِلَْمِريضِ  َأنَ  اْلِعلْمِ 

 املطر الشديد: -

  َعبْدِ  َعنْ 
ِ
َُؤِذنِهِ  َقاَل  ، َأَنهُ ^َعَباس   ْبنِ  اهلل

ِ
َ  اَل  َأنْ  َأْشَهدُ : ُقلَْت  إَِذا: " َمطرِي   َيْوم   يِف  مل  َأنَ  اهلُل، َأْشَهدُ  إاَِل  ِِإَ

ا ، َفالَ َرُسوُل  ُُمََمد 
ِ
َذاَك،  اْسَتنَْكُروا النَاَس  َفَكَأنَ : ، َقاَل " ُبُيوتُِكمْ  يِف  َصُلوا: الَصالَِة، ُقْل  َعىَل  َحَي : َتُقْل  اهلل

، َوإِِن  اجْلُُمَعةَ  ِمنِي، إِنَ  َخرْي   ُهوَ  َمنْ  َذا َفَعَل  َذا، َقدْ  ِمنْ  َأَتْعَجُبونَ : َفَقاَل   يِف  َفَتْمُشوا ُأْحِرَجُكمْ  َأنْ  َكِرْهُت  َعْزَمة 

 (58)َوالَدْحِض.  الِطنيِ 

 الباردة: املظلمة الليلة يف الشديدة الريح -

، ُثمَ  َبْرد   َذاِت  َليَْلة   يِف  بِالَصالَةِ  أَنه، َأَذنَ  ^ُعَمَر  عن اْبن  إِنَ : َقاَل  الِرَحاِل، ُثمَ  يِف  َصُلوا َأالَ : َقاَل  َوِريح 

  َرُسوَل 
ِ
، َيُقوُل  َبْرد   َذاُت  َليَْلة   َكاَنْت  إَِذا املَُؤِذنَ  َيأُْمرُ  َكانَ ملسو هيلع هللا ىلص  اّلَل  (59). ((الِرَحالِ  يِف  َصُلوا َأالَ : ))َوَمَطر 

 إليه: تتوق ونفسه الطعام حضور -

  الَصالَُة، فَابَْدُءوا َوأُقِيَمِت  الَعَشاءُ  ُوِضعَ  إَِذا: ))َقاَل  َأَنهُ ملسو هيلع هللا ىلص  النَبِِي  ، َعنِ ’ َعائَِشةَ عن 
ِ
 (60). ((بِالَعَشاء

                                                                                                                                  

 (1080/ 2اجلامع )( وصححه األلبان يف صحيح 293/ 2( والدارقطني )793رواه ابن ماجه ) (55)

 (75/ 3رواه البيهقي ) (56)

 (139/ 4األوسط ) (57)

 (699( ومسلم )901رواه البخاري ) (58)

 (697( ومسلم )666رواه البخاري ) (59)
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  َرُسوُل  َقاَل : ، َقاَل ^ُعَمَر  اْبنِ  وَعنِ 
ِ
 الَصالَُة، َفاْبَدُءوا َوُأِقيَمِت  َأَحِدُكمْ  َعَشاءُ  ُوِضعَ  إَِذا: ))× اّلَل

 
ِ
َيْفُرَغ،  َحتَى َيأْتِيَها الَصالَُة، َفالَ الَطَعاُم، َوُتَقامُ  َلهُ  ُيوَضعُ : ))ُعَمرَ  اْبنُ  َوَكانَ  ((ِمنْهُ  َيْفُرغَ  َحتَى َيْعَجْل  َوالَ  بِالَعَشاء

 (61). ((اإِلَمامِ  ِقَراَءةَ  َليَْسَمعُ  َوإَِنهُ 

 َحاَجتَهُ  َيْقيِضَ  َحتَى َيْعَجْل  الَطَعاِم، َفالَ َعىَل  َأَحُدُكمْ  َكانَ  إَِذا)): ملسو هيلع هللا ىلص  النَبُِي  َقاَل : ، َقاَل ^ُعَمَر  اْبنِ  وَعنْ 

 (62). ((الَصالَةُ  ُأِقيَمِت  ِمنُْه، َوإِنْ 

 [والغائط البول] األخبثني مدافعة -

  َرُسوَل  َعنَْها، قالت: َسِمْعُت  اهللُ  َرِضَ  َعاِئَشةَ  عنْ 
ِ
ةِ  َصالَةَ  اَل : ))َيُقوُل ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ُهوَ  الَطَعاِم، َواَل  بَِحَْضَ

 (63). ((اأْلَْخَبَثانِ  ُيَداِفُعهُ 

  َأُبو َوَقاَل 
ِ
  ِفْقهِ  ِمنْ ÷: الَدْرَداء

ِ
.  َوَقلُْبهُ  َصالَتِهِ  َعىَل  ُيْقبَِل  َحَتى َحاَجتِهِ  َعىَل  إِْقَباُلهُ  امَلْرء  (64)َفاِرغ 

 حيَضه: وال موته َياف قريب له يكون -

،  َعنْ  َبْدِرًيا،  ، َوَكانَ ÷ُنَفيْل   ْبنِ  َعْمِرو ْبنِ  َزْيدِ  ْبنَ  َسِعيدَ  َأنَ : َلهُ  َعنُْهاَم، ُذكِرَ  اّلَلُ  َرِضَ  ُعَمرَ  اْبنَ  َأنَ َناِفع 

، َفَركَِب  َيْومِ  يِف  َمِرَض  َبِت  َتَعاىَل  َأنْ  َبْعدَ  إَِليْهِ  مُجَُعة   (65)اجلُُمَعَة.  اجلُُمَعُة، َوَتَركَ  النََهاُر، َواْقََتَ

 

                                                                                                                                  

 ÷. ( من حديث أنس 557( ورواه مسلم )671رواه البخاري ) (60)

 (559( ومسلم )673رواه البخاري ) (61)

 (674رواه البخاري ) (62)

 (560رواه مسلم ) (63)

 (135/ 1رواه البخاري) (64)

 (3990رواه البخاري ) (65)
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 :الجماعة بصالة تتعلق أحكام

 اإلمام بإذن راتب، إال إمام له مسجد يف يؤم أن لإلنسان جيوز ال -

  َرُسوُل  َقاَل : ، َقاَل ÷اأْلَنَْصاِرِي  َمْسُعود   َأِب  َعنْ  
ِ
 ُسلَْطانِِه، َواَل  يِف  الَرُجَل  الَرُجُل  َيُؤَمنَ  اَل : )) ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل

 إىل والفرقة، واإلساءة والتنازع الفوىض إشاعة إىل ذلك يؤدي لام (66). ((بِِإْذنِهِ  إاَِل  َتْكِرَمتِهِ  َعىَل  َبيْتِهِ  يِف  َيْقُعدْ 

 :العلم ألهل قوالن ذلك اإلمام، ويف إذن بدون صىل من صالة حكم يبقى ولكن. عنه والتنفري الراتب اإلمام

 هو وهذا اإلثم مع الصالة صحة: والثان. إعادهتا وعليهم صالهتم تصح وال آثمون أهنم: األول

 .الصواب

 إىل يعود التحريم هذا ألن الصالة صحة عدم يستلزم ال، إذنه بال راتب إمام له مسجد يف اإلمامة حتريم ألن

 الصالة، ألهنا تبطل أن ينبغي حقه، فال عىل اإلمام، والتقدم عىل االفتيات إىل الصالة، يعود عن خارج معنى

 .التحريم مع لكن الصحة املْشوع، فاألصل الوجه وعىل مجاعة يف وقعت

 هي حقه يف األوىل مسجد مجاعة أن يصيل مع اجلامعة، وتكون حَض صىل املفروضة، ثم ملن يسن -

 نافلة: الفريضة، والثانية

اعتزال الصالة معه ألهنام صليا يف ، أنه قال للرجلني اللذين ÷َأبِيِه  األَْسَوِد، َعنْ  بْنِ  َيِزيدَ  بْن حلديث َجابِر 

 (67). ((َنافَِلة   َلُكاَم  َمَعُهْم، َفِإهَنَا َفَصِليَا مَجَاَعة   َمْسِجدَ  َأَتيْتاَُم  ُثمَ  ِرَحالُِكاَم  يِف  َصَليْتاَُم  إَِذا))  رحاهلام

  َرُسوُل  ِل  َقاَل : ، َقاَل ÷َذٍر  َأِب  وحلديث
ِ
 الَصالَةَ  ُيَؤِخُرونَ  ُأَمَراءُ  َعَليَْك  َكاَنْت  إَِذا َأنَْت  َكيَْف )): ×اهلل

 َلَك  َمَعُهْم، َفَصِل، َفِإهَنَا َأْدَرْكَتَها لَِوْقتَِها، َفِإنْ  الَصالَةَ  َصِل : ))َتأُْمُرِن؟ َقاَل  َفاَم : ُقلُْت : َقاَل  ((َوْقتَِها؟  َعنْ 

 (68). ((َناِفَلة  

                                            

 (    673رواه مسلم ) (66)

 (176/ 1( وصححه األلبان يف صحيح اجلامع )219رواه الَتمذي ) (67)

 (648رواه مسلم ) (68)
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السلف،  عادة من ليس هذا لإلعادة، ألن املساجد قصد يسن صالة، وال دون صالة ذلك من يستثنى وال

 املسلمني وحدة عىل اإلسالم حيرص وهكذا. عليهم اهلل رضوان الصحابة إليه لسبقنا اخلري أمور من كان ولو

 .والفضل اخلري من ذلك يف واملخَب، لام املظهر يف

 مطلقا   نفل يف الْشوع جيوز الصالة، فال إقامة يف املؤذن رشع إذا -

 (69). ((امْلَْكُتوَبةُ  إاَِل  َصالَةَ  َفالَ الَصالَةُ  ُأِقيَمِت  إَِذا: ))، َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص  النَبِِي  ، َعنِ ÷ُهَرْيَرَة  َأِب  حلديث

 .مجاعة فريضة، يؤدوهنا يف والناس وحده يقيمها بنافلة اإلنسان يتشاغل ال أن ذلك، هو من واحلكمة

 والحمد هلل رب العالمين
 

                                            

 (710رواه مسلم ) (69)

http://www.altawhed.net/
http://www.facebook.com/MasjedAltawhed

