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 فـضـل صـالة الـجـماعـة
إن الحمد هلل، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا 

ادي له، وأشهد ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال ه

 أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن محمًدا عبده ورسوله.

   ٍَّّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ُّٱ
 [.201]آل عمران:

 ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 [.2]النساء:  ٌَّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي خي حي جي يه ىه مهجه ين

 جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّٱ
 [.02-00 ألحزاب:]ا  َّمخ جخ مح جح مج حج مث هت متخت حت

وبينه رسوله   عباد اهلل، إن صالة الجماعة أمٌر أوجبه اهللأما بعد، 

  ذلك أن اهلل تعالى حينما فرض هذه الصلوات؛ وضع لها

 .مكاًنا، أال وهي بيوت اهلل 

 َّ مئ خئ حئ جئ يي  ىي نيُّٱ يقول سبحانه وتعالى:

 [.201]النساء:

دًدا، له وقٌت معلوٌم ابتداءه كتاًبا يعني فرًضا الزًما، موقوًتا يعني مح

 وانتهائه.

 أن هذه المساجد إنما ُتبنى لهذه الصلوات. وبين 
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 خي حي جي ٰه مه جه  هن من خن حن جن مم ُّٱ :قال اهلل 
 خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  مئ هي مي
 [.10-13]النور: َّ ىه مه جه ين ىن من

 جعل لها مكاًنا، أال وهي عباد اهلل، إن هذه الصلوات التي فرضها اهلل 

بيوت اهلل سبحانه وتعالى، ولذلك من المهم جًدا أن يعلم كل مسلم، أن صالة 

الجماعة واجبة، إال من عذر، والعذر إما أن يكون مرًضا، أو سفًرا، أو غير ذلك 

 مما يحول بين المسلم وبين وصوله إلى بيت اهلل رب العالمين.

ٌت ال حصر لها، منها وإن لصالة الجماعة فوائٌد كثيرٌة، وعوائٌد أثيرٌة، وبركا

عباد اهلل: أن فيها تزكية للذين يرتددون على المساجد، ويقيمون صالة الجماعة، 

 فهي تزكيٌة لهم، وتربئٌة من النفاق.

 زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ُّٱ :يقول اهلل 
  َّهب مب خب حب جب  هئ مئخئ حئ جئ يي ىي ني مي
 [.21]التوبة:

ََلِة َعَلى الْم  »يقول:  والنبي  صَلة نَافِِقيَن، َأْثَقِل الصَّ

َما َوَلْو َحبًْواالعشاء وصَلة الفجر،  وَن َما فِيِهَما أَلََتْوه   .(2)«َوَلْو َيْعَلم 

نعم عباد اهلل، إن إقامة صالة الجماعة، والحرص عليها فيها تزكية من اهلل 

 لهذا المصلي، وتربئة له من النفاق، عافانا اهلل وإياكم.

                                                           

من حديث أبي (، 21215(، وأحمد )919(، والنسائي )555أبو داود )أخرجه  (1)

 ، (.2252) «صحيح الجامع الصغير وزيادته»وحسنه األلباين يف 
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 زب رب يئ ىئ ُّٱ افقين:يقول عن بعض صفات المن واهلل 
 َّىث  نث مث زث رث يت ىت نت مت زت  رت يب ىب نب مب

 [.241]النساء:

كذلك عباد اهلل، فرق بين صالة الجماعة، وصالة الفذ يف بيته، فالنبي 

  :ل  َصَلََة الَفذِّ بَِسْبٍع َوِعْشرِيَن »قال َصَلَة  الَجَماَعِة َتْفض 

 .(2)«َدَرَجةً 

 ثواب.فمن الذي يفرط يف هذا األجر، ويف هذا ال

َمْن َسِمَع النَِّداَء َفَلْم »: كذلك عباد اهلل،  يقول النبي 

ْذرٍ   .(1)«ي ِجْب َفََل َصََلَة لَه  إَِّلَّ ِمْن ع 

َمْن َسِمَع النَِّداَء َفَلْم ي ِجْب َفََل َصََلَة َله  »قال العلماء يف توجيه ها الحديث 

ْذرٍ   ؛ قالوا فال صالة له صحيحة.«إَِّلَّ ِمْن ع 

 أهل العلم من قال ال صالة له كاملة، وهو قول جماهير أهل ومن 

 .(1)العلم 

فشتان شتان بين من تكون صالته كاملًة تامة األجر، وبين من ينال درجًة  

 واحدًة.

                                                           

 . ( من حديث ابن عمر156(، ومسلم )155البخاري ) أخرجه (1)
( 495) «المستدرك»(، والحاكم يف 2615(، وابن حبان )397أبو داود ) أخرجه (2)

 (.1633) «المشكاة»، وصححه األلباين يف  من حديث ابن عباس
 .(171/ 2البن قدامة ) «المغني» ينظر: (7)
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؛ إال كذلك عباد اهلل، ما توضأ متوضٌأ وهو عامٌد من بيته إلى بيت اهلل 

لمالئكة تدعو وتقول: اللهم وهو يف صالة، فهو يف صالة، ما انتظر الصالة، وا

 اغفر له، اللهم ارحمه.

 وأما الذي يصلي يف بيته؛ فال ينال مثل هذا األجر، وال مثل هذا الثواب.

من أكثر من وجه وطريق، أنه بين  ولذلك صح عن النبي 

  أن الذي يعمد إلى بيت اهلل  وقد توضأ يف بيته، وذهب إلى

؛ فهو يف صالة بيت اهلل 
(1)

 . 

ي أنت يف عبادة وطاعة ما انتظرت الصالة، ما لم تحدث، فإن أحدث؛ يعن

 أتى بالوضوء، وكمل األجر والثواب بإذن اهلل رب العالمين.

كذلك عباد اهلل، صالة الجماعة، إنما يقيمها الرجال يف بيوت اهلل رب 

 العالمين.

 هؤالء الذين يقيمون الجماعة بقوله:  ولذلك امتدح اهلل

 ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ
 [.10]النور:  َّ ىه مه جه ين

                                                           

، عن النبي  أبي هريرة من حدث (159)لم ومس (،533البخاري )أخرجه  (1)

  :وقِِه، »قال ي س 
َصَلَة  الَجِميِع َتِزيد  َعَلى َصَلَتِِه فِي َبْيتِِه، َوَصَلَتِِه فِ

َأ َفَأْحَسَن، َوَأَتى الَمْسِجَد، َّلَ ي رِيد  إَِّلَّ  ْم إَِذا َتَوضَّ َخْمًسا َوِعْشرِيَن َدَرَجًة، َفإِنَّ َأَحَدك 

َلََة، لَ  َل الصَّ ْم َيْخط  َخْطَوًة إَِّلَّ َرَفَعه  اهَّلل  بَِها َدَرَجًة، َوَحطَّ َعنْه  َخطِيَئًة، َحتَّى َيْدخ 

ه ، َوت َصلِّي  َيْعنِي َعَلْيِه  -الَمْسِجَد، َوإَِذا َدَخَل الَمْسِجَد، َكاَن فِي َصَلٍَة َما َكاَنْت َتْحبِس 

مَّ اْرَحْمه ، َما َلْم َما َداَم فِي َمْجِلِسِه الَّ  -الَمَلَئَِكة   مَّ اْغِفْر َله ، اللَّه  يِه: اللَّه 
ِذي ي َصلِّي فِ

 .«ي ْحِدْث فِيهِ 
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فقدموا محبوب اهلل، ومراد اهلل على محبوب النفس ومراد النفس، 

 فاستحقوا مثل هذه التزكية من اهلل رب العالمين.

كان يسأل عن المتخلفين عن  كذلك عباد اهلل، نبينا 

ن صالة الجماعة، هل حضر فالن أو فالن؟ ليعلم بأهنم من المنافقي

 (2) . 

ولذلك يجب على المسلم أن يهرب من صفات المنافقين، وأن ينجو من 

مسالكهم، أال وإن من مسالكهم تخلفهم عن صلوات الجماعة، نسأل اهلل العافية 

 والسالمة.

صالة الجماعة فيها خيٌر كثيٌر، وثواٌب عظيٌم، من ذلك عباد اهلل: أن من 

ليل، ومن صلى الفجر يف جماعة صلى العشاء يف جماعة فكأنما قام نصف ال

 .(1) فكأنما قام الليل كله

لك أجر قيام  فإذا حرصت على صالة العشاء يف جماعة؛ كتب اهلل 

 نصف ليلة، وإذا شهدت صالة الفجر جماعة؛ كتب اهلل لك أجر قيام ليلة.

كذلك عباد اهلل، مالئكة الليل والنهار تحضر يف صالة العصر، وتحضر يف 

أخرب عن مالئكة الليل والنهار،   ولذلك النبي صالة الفجر، 

وهو أعلم: كيف تركتم  يشهدون صالة العصر، وصالة الفجر، ويسألهم اهلل 

عبادي؟ فتقول مالئكة النهار: تركناهم يصلون، وتقول مالئكة الليل: تركناهم 

 .(1)يصلون

                                                           

ابن (، و21215أحمد )و( 919) «الكربى»النسائي يف (،و555) داود وأب أخرجه (1)

 . أبي بن كعب من حديث (2653) ،(2651حبان )
 .عن عثمان بن عفان  (151)مسلم  أخرجه  (2)
  . ،من حديث أبي هريرة(172(، ومسلم )555أخرجه البخاري )  (7)
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يا لها من تزكية، يوم يذكر اسمك عند اهلل رب العالمين، وتشهد لك 

على  وقد تغيظ النبي  -جال وعال وتقدس–الئكة الرحمن م

َر »: أقوام ال يشهدون صالة الجماعة، فقال  لََقْد َهَمْمت  َأْن آم 

َلَةِ  ونَ أقواٍم  ث مَّ أ َخالَِف إِلَىفتقام،  بِالصَّ مْ الجماعة  َّلَ َيْشَهد  َق َعَلْيِهْم ب ي وَته  َحرِّ
 َفأ 

 .(2)«بالنار

الجماعة شأهنا عظيم، ومكانتها سامية، ومنزلتها رفيعة  نعم عباد اهلل، صالة

عند اهلل رب العالمين، ولألسف الشديد خف ميزان صالة الجماعة عند كثيٍر من 

، وأصبحت صالة الجماعة آخر ما يفكرون مالرجال، فأصبحت آخر اهتماماهت

 به، وهو أمٌر ينذر بخطٍر عظيٍم داهٍم على القلوب وعلى الصدور، نسأل اهلل

 السالمة والعافية.

أال فاتقوا اهلل يا عباد اهلل، واحرصوا على صالة الجماعة يف أوقاهتا يف بيوت 

 زب رب يئ ىئ نئ مئ ُّٱ قال: اهلل رب العالمين، فإن اهلل 
 [.5-4]الماعون:  َّ  نب مب

 مئ ُّٱقال بعض أهل العلم يف وجٍه صحيٍح من أوجه التفسير: 
وا: قال ؛[5-4]الماعون:  َّ  نب مب زب رب يئ ىئ نئ

هؤالء الذين ال يشهدون الجماعة، أو يؤخرون الصالة عن وقتها حتى يخرج 

 وقتها، فيقومون فيصلون، نسأل اهلل أن يعايف الجميع.

أقول ما تسمعون، وأستغفر اهلل لي ولكم، ولسائر المسلمين من كل ذنٍب 

 وخطيئٍة، ويا فوز المستغفرين أستغفر اهلل.

 

 

                                                           

 . أبي هريرةعن ( 172(، ومسلم )555البخاري ) أخرجه  (1)
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 ةـيـانـثـة الـبـطـخـال

الحمد هلل على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن ال إله 

إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن محمًدا عبده ورسوله، صلى اهلل وسلم 

 وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، وسلم تسليًما مزيًدا.

كم يا أهل صالة ل أما بعد، فاتقوا اهلل يا عباد اهلل، وانظروا إلى تزكية اهلل 

  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ الجماعة حينما قال:
 [.10]النور: َّ ىه مه جه ين ىن من خن

نعم عباد اهلل، رجاٌل ال تلهيهم تجارٌة وال بيٌع عن ذكر اهلل، فكل ما يحول 

بينك وبين إقامة صالة الجماعة يف بيت اهلل رب العالمين، يجب أن يتقزم أمام 

شهود هذه الجماعة؛ لتنال تزكية اهلل رب العالمين، عظمة هذه الصالة، وأمام 

 .ولتنال تزكية محمد بن عبد اهلل 

من أشد الناس تعاهًدا على  وألجل هذا، كان سلفنا الصالح 

 ُسئلت أم عبد اهلل عائشة  صالة الجماعة، وهذا نبينا 
يف بيته؛  عن حال الرسول  حبيبة رسول اهلل 

شر يفلي ثوبه، ويرقع دلوه، ويقصف نعله، ويحلب كان بشًرا من الب»فقالت: 

 .»(2)شاته، فإذا سمع المؤذن خرج

                                                           

(، من 5157(، وأبو يعلى )5131، 5135(، وابن حبان )21195أحمد ) أخرجه  (1)

 .(131) «الصحيحةالسلسلة »، وصححه األلباين يف حديث عائشة 
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كانوا يحرصون الحرص  وأرضاهم وهكذا الصحابة الكرام 

الشديد على صالة الجماعة، حينما ينادي المنادي: حي على الصالة، حي على 

حي على الفالح، يفهمون هذه المعاين، ويفهمون هذه المفردات، وهذه الجمل: 

الصالة، هلموا إلى الصالة، حي على الفالح، هلموا إلى الفوز العظيم يف الدنيا 

 ويوم القيامة.

فاتته صالة العصر جماعًة وليس وقًتا،  ولذلك عمر بن الخطاب 

فاتته صالة العصر مرًة جماعًة، وكان يف حائٍط، أي يف بستاٍن من بساتينه، فقال: 

فتصدق به هلل رب العالمين،  «ذا الحائط؟!تفوتني صالة الجماعة بسبب ه»

 . (2)جعله للفقراء والمساكين 

ما أذن المؤذن منذ ثَلثين سنة إَّل »يقول:  وهذا سعيد بن المسيب 

 .(1)«وأنا يف المسجد

؛ «منذ أربعين سنة لم أنظر إلى ظهور الرجال» وهذا بعض العلماء يقول:

 بمعنى أنه كان يكون يف الصفوف األولى.

ما فاتتني صالة الجماعة إال مرًة »ر عن بعض العلماء كان يقول: وذ ك

 .«واحدًة، اشتغلت بتجهيز والديت حينما توفيت

                                                           

 .(112/ 1البن كثير ) «مسند الفاروق» كما يف« الزهد»د يف اإلمام أحمأخرجه  (1)
ألحمد بن حنبل  «الزهد» وأحمد يف (،7522) «مصنفال» يفابن أبي شيبة أخرجه  (2)

(2251.) 
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يحرصون على صالة الجماعة، ويأتون إليها  وأرضاهم كانوا 

مبكرين، ألن من انتظر اإلقامة مع مرور الوقت؛ ستفوته الجماعة، ومن حرص 

مع اآلذان أو قبله؛ واظب على الجماعة  على الوقت، وذهب إلى بيت اهلل 

 بإذن اهلل رب العالمين.

عباد اهلل، صالة الجماعة ولألسف الشديد، أقولها بكل مرارة، أقولها بكل 

أسف، خف ميزاهنا عند كثير من الناس، وواهلل ال ينفعك هذا التقميش، وهذا 

 البحث عن حكم صالة الجماعة، من هنا ومن هناك.

 بأقوال، ويحاول أن يحتمي ببعض األقوال، واهلل بعض الناس يتعلل 

 مطلع على سريرته، وعلى قلبه، وعلى نيته.

وعلى  فاهلل اهلل يا عباد اهلل، كونوا على منهج رسول اهلل 

 طريقة أصحابه الكرام، هذه الصالة شأهنا يف اإلسالم، سماها اهلل إيمانًا.

 [.241]البقرة:  َّ مليك ىك مك لك اك ُّٱ قال تعالى:

ببناء المساجد لها، هذه الصلوات بُنيت لها مثل هذه المساجد،  ر اهلل أم

وأمر بالذهاب إليها، وقاعدة الشريعة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فالوسيلة 

إلى الواجب واجبة، فحينما تذهب إلى بيت اهلل؛ فذهابك واجٌب من الواجبات 

وهي واجبٌة كما بينا وذلك ألن المقصود هو الصالة،  التي فرضها اهلل 

 وأسلفنا.
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أال فلتتقوا اهلل عباد اهلل، ولتحرصوا على صلوات الجماعة، ولتكونوا 

قدوات ألهليكم ولذراريكم، ولمن تحت أيديكم، ولتعينوا خدمكم وعمالكم، 

 ومن تحت أيديكم على إقامة صالة الجماعة، تؤجرون بإذن اهلل رب العالمين.

المصطفى، والرسول المجتبى، إذ أمركم هذا وصلوا وسلموا على النبي 

 رئ ّٰ ِّ ُّٱ بالصالة والسالم عليه فقال وهو أصدق القائلين: اهلل 
 [.53]األحزاب: َّيب ىب نب مب زب  رب يئ ىئنئ مئ زئ

 


