
 فضل صلة الجماعة
27.05.11 

 الحمد ل الذي جعل الصلة عماد الدين وجعلها كتابا موقوتا على المؤمنين وألزم بها المسلمين
 وحثهم عليها في محكم الذكر المبين قال تعالى: { حافظوا على الصلوات والصلة والوسطى وقوموا
.{ ل قانتين
 أحمده تعالى وهو الكريم المتفضل البر الجواد، وأشكره عز وجل على إنعامه الذي ماله من نفاد،
 وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله القائل: ((رأس المر السلم وعموده الصلة وذروة سنامه
 .((الجهاد في سبيل ا
 اللهم صلي وسلم على محمد المرشد المين الموصوف بالرحمة واللين، صلى ا عليه وعلى آله
 .وأصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين

 

 إن السلم لم يكتف من المسلم أن يؤدي الصلة وحده في عزلة عن المجتمع الSSذي يعيSSش: أما بعد
 :فيSSه، ولكنSSه دعSSاه دعSSوة قويSSة إلSSى أدائهSSا فSSي جماعSSة المسSSلمين وفSSي المسSSاجد فقSSال تعSSالى

 :قال المام ابن كثير تفسيره]. 43:البقرة[ و�أ�ق�يم�وا� ٱلص�لو�ة� و�آت�وا� ٱلز�ك�و�ة� و�ٱر�ك�ع�وا� م�ع� ٱلر�اك�ع�ي�

". كونوا معهم ومنهم:  يقولأمرهم أن يركعوا مع الراكعين من أمة محمد "

 وشأن صلة الجماعة في السلم عظيم ومكانتها عند ا عالية، لSSذلك شSSرع ا بنSSاء المسSSاجد لهSSا

. 36:النSSور[ ف�ى ب�ي�وت* أ�ذ�ن� ٱلل)ه� أ�ن ت�ر�ف�ع� و�ي�ذ�ك�ر� ف�يه�ا ٱس�م�ه�: فقال سبحانه وتعالى  بSSل إن أول]

  حين قدم المدينة بناء المسجد لداء الصSSلة فيSSه، وشSSرع اSS النSSداءعمل بدأ به الرسول 
 لصلة الجماعة من أرفع مكان بأعلى صوت، ويستحب لهSا المSة، بSل كSان رسSول ا يتفقSد الغSائبين

.ويتوعد المتخلفين، وذلك من أجل صلة الجماعة

 وقد شهد ا سبحانه وتعالى لمن يحافظ علSى صSلة الجماعSة فSي المسSSاجد باليمSSان حيSSث يقSول

ـ�ج4د� ٱلل)ه� م�ن� ءام�ن� ب4ٱلل)ه� و�ٱل�ي�و�م4 ٱل�خ�ر4 و�أ�ق�ام� ٱلص�ل�و�ة� و�ءات�ى� ٱلز�ك�و�ة� و�ل�م� ي�خ�ش� إ4ل) ٱلل)ه� ف�ع�س�ى� أ1و�ل�ـئ�ك� أ�ن: سبحانه  إ4ن�م�ا ي�ع�م�ر� م�س�

].18:التوبة[ ي�ك1ون�وا� م�ن� ٱل�م�ه�ت�د�ين�

  أن الذي يداوم على صSلة الجماعSة وقلبSه معلSق بهSا وبالمسSجد فSإنه وقد أخبر الرسول
 ))سSبعة يظلهSم ا فSي ظلSه يSوم ل ظSل إل ظلSه((: يكون في ظل ا تعالى يوم القيامة فذكر وقال

 ورجSل قلبSه معلSق بالمسSجد إذا: "وعند المام مالSك)) ورجل قلبه معلق في المساجد((: وذكر منهم
".خرج منه حتى يعود إليه

 أي شSديد الحSب لهSا والملزمSة للجماعSة فيهSSا،:ورجل قلبه معلق في المسSاجد: "قال المام النووي
".وذلك معناه دوام القعود في المسجد

 وقد جعل ا تعالى المشSي إلSى الجماعSات مSSن أسSباب تطهيSر العبSد مSSن الSذنوب، قSال رسSول ا

 :بلى يا رسول ا قSSال: إل أدلكم على ما يمحو ا به الخطايا ويرفع به الدرجات، قالوا((: 
 إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلSSى المسSSاجد، وانتظSSار الصSSلة بعSSد الصSSلة، فSSذلكم الربSSاط

.))فذلكم الرباط ، فذلكم الرباط

 ول يظن أحد أن كثرة الخطا إلى المسجد هي من أسباب محو الخطايا ورفع الدرجات عند الذهاب إلى
 مSSن راح إلSSى مسSSجد الجماعSSة((: المسجد فحسب، بل هي كSذلك عنSSد العSSودة مSSن المسSSجد، قSSال



uوراجعا uأحمد شاكر صحيح10/103أحمد  [))فخطوة تمحوا سيئة، وخطوة تكتب له حسنة، ذاهبا ،.[

 .))من خرج من بيته متطهراu إلى صلة مكتوبة فأجره كأجر الحSSاج المحSSرم((: بل إن الفضل أعظم يقول
 ا أكبر ما أعظم أجر الخارج إلى المسجد يدرك المرء المسلم يوميSSاu بخروجSSه للصSSلوات الخمSSس أجSSر

 وإذا كان هذا الجر العظيم على الخSSروج لداء الصSSلة فSSي جماعSSة. من خرج للحج محرماu خمس مرات
.فحسب، فكيف يكون الجر على أداء الصلة في جماعة

  من أن الخارج إلى الصلةومما يدل على فضل الذهاب إلى المسجد ما نبه النبي الكريم 
 ضامن على ا تعالى ثلثة، ضامن على ا عز وجل، من دخSSل بيتSSه فسSSل{م، ومSSن خSSرج إلSSى صSSلة

. ضامن أي مضمون. مكتوبة، ومن خرج في سبيل ا

  مثSSل ضSSمان الخSSالق القSSادر المقتSSدر أل ما أوثق هذا الضمان وأعظمه وأي ضمان يمكن أن يكون أوثSSق
!الحد الصمد سبحانه وتعالى؟

 :والخارج إلى الصلة في الجماعة، هو في صلة حSSتى يرجSSع إلSSى بيتSSه، قSSال رسSSول ا 
 إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد، كان في صلة حتى يرجSSع، فل يقSSل هكSSذا، هSSذا وشSSبك((

.))بين أصابعه

 بشSSر المشSSائين فSSي((: كما أنه بش{ر المشائين إلى المساجد في الظلمات بالنور التSSام يSSوم القيامSSة
 لمSا قاسSوا: "يقول العلمة المنSاوي]. صحيح ابن ماجه[)) الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة

".مشقة ملزمة المشي في ظلمة الليل إلى الطاعة جوزوا بنور يضيء لهم يوم القيامة

 مSSن غSSدا إلSSى((:  أن ا يعد نزلu مكاناu في الجنة للمحافظSSة علSSى الجماعSSة، فقSSالوأخبر 
 وإذا كان نزل الغادي والSرائح]. متفق عليه[)) المسجد أو راح أعد ا له ن�ز�ل�ه من الجنة كلما غدا أو راح

 إلى المسجد يعد من قبل ا رب السموات والرض وخالق الكون لك فكيف يكون؟ وإذا كان هذا الجSSر
على الذهاب والياب من المسجد، فماذا يكون من الجر والثواب على أداء الصلة مع الجماعة فيه؟

  مSSن أن وافSSد المسSSجد، زائرويكفي في فضل صلة الجماعة في المسجد ما نبه الرسول 
 من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر ا وحSSق علSSى المSSزور أن((: ل عز وجل
 ، وكيف يكون تكريم ا تعالى زائره سبحانه وتعالى، وهو أكرم الكرميSSن مالSSك السSSموات))يكرم الزائر
والرضين، 

 

 :إذا قSSال المSSام((: كذلكم التأمين مSSع المSSام فSSي صSSلة الجماعSSة لSSه فضSSل عظيSSم، قSSال 

. 7:الفاتحة[ غ�ي�ر4 ٱل�م�غ�ض�وب4 ع�ل�ي�ه4م� و�ل� ٱلض�الDي�  آمين، فإنه مSSن وافSSق قSSوله قSSول: فقولوا]
.))الملئكة غفر له ما تقدم من ذنبه

  مSن صSلى أربعيSن يومSاu فSي جماعSةومما يدل على فضل صلة الجماعة ما بشر به نبينا 
 من صلى ل أربعين يومSSاu فSSي جماعSSة يSSدرك التكSSبيرة الولSSى كتSSب لSه((: يدرك التكبيرة الولى، فقال

 يSSؤمنه فSSي الSSدنيا أن يعمSSل عمSSل: "قSSال العلمSSة الطيSSبي. ))براءة من النار وبراءة من النفSSاق: براءتان
 المنافق، ويوفقه لعمل أهل الخلص، وفي الخرة يؤمنه مما يعذب به المنافق، ويشهد له بSSأنه ليSSس

 ما أعظم البشSSارة". منافقاu، وذلك بأن المنافقين إذا قاموا إلى الصلة قاموا كسالى وحال هذا بخلفهم
.، وما أجل هاتين البراءتين، اللهم ل تمتنا حتى ننالهما آمين

 هذا قليل مما ورد في فضل صلة الجماعة بشكل عام، أما بشكل خSSاص فهنSSاك تأكيSSد علSSى صSSلتي

 من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليSSل، ومSSن صSSلى((: العشاء والفجر، قال 



 :وفSSي صSSلتي العصSSر والفجSSر، قSSال رسSSول ا . ))الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله

 : قSSال، ويكفSSي فSSي صSSلتي الفجSSر والعصSر أن النSSبي ))من صSSلى الSبردين دخSل الجنSSة((
 يتعاقبون فيكم ملئكة بالليل وملئكة بالنهSار، ويجتمعSون فSي صSلة الفجSر وصSلة العصSSر، ثSم يعSSرج((

 تركنSSاهم وهSSم يصSSلون،: كيف تركتم عبادي، فيقولSSون: الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم
].الترغيب 649مسلم،  [))وأتيناهم وهم يصلون

.))ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة ا حتى يمسي((: وقال 

 أيها الخSSوة، لقSSد كSSان سSSلفنا الصSSالح يعرفSSون قيمSSة صSSلة الجماعSSة ومSSدى أهميتهSSا ووجوبهSSا فكSSانوا
. يحافظون عليها

 لذلك هل نعلم أن النبي كان يخرج لصلة الجماعة في مرض قومه كان يخرج محمولu بين رجلين حتى
 مSSاذا يSSا م�SSن�! ماذا أيهSSا الشSSباب؟! فماذا أيها الصحاء المعافون؟! يقعدانه لي الصف، في مرض الموت؟

 كيف ترضون لنفسكم التخلف عن المسجد والجماعة، وما الذي سSSتفعلونه! تنعمون بالقوة والنشاط؟
! بالصلة إذا مرضتم؟

 لقد كانوا يستعدون للصSSلة قبSSل إقامتهSSا، ذكSSر الSSذهبي عSSن عSSدي بSSن! أين نحن من السلف الصالح؟

 ، وهSذا سSعيد بSن)مSا أقيمSت الصSلة منSذ أسSلمت إل وأنSا علSى وضSوء: ( أنSه قSالحاتم 
 ما أذن المؤذن منذ ثلثيSSن سSSنة إل: (المسيب لم تفته صلة الجماعة مدة أربعين سنة، بل كان يقول

 ما أذن المؤذن لصSSلة الصSSبح منSSذ أربعيSSن سSSنة إل وأنSSا: (، وهذا ربيعة بن يزيد يقول)وأنا في المسجد
uأو مسافرا uي)في المسجد إل أن أكون مريضاSي تبكSه وهSول لبنتSان يقSران كSبل إن سليمان بن مه ، 

 ابكي أو ل تبكSSي فSSوا مSSا فSSاتتني تكSSبيرة الحSSرام مSSع الجماعSSة سSSتين: (عند رأسه في مرض موته
 ، بل إن الصحابي الحارث بن حسان تزوج في ليلة من الليالي فحضر صSSلة الفجSSر مSSع الجماعSSة)سنة

 وا إن امSSرأة تمنعنSSي مSSن صSSلة: (فقيل له أتخرج وإنما بنيت بأهلك في هذه الساعة الليلة، فيقSSول
). الفجر في جماعة لمرأة سوء

.هكذا كانوا بل حتى وهم مرضى كانوا يحملون حملu إلى الصلة حتى ل يتخلفوا عن الجماعة

 لقد مرض أحد الصالحين من التابعين واسمه ثابت بن عامر، مSSرض فسSSمع أذان المغSSرب فقSSال لبنSSائه
 ل إله إل ا اسSSمع حSSي علSSى الصSSلة: أنت مريض وقد عذرك ا، قال: قالوا. احملوني إلى المسجد

 ولمSا كSان فSSي. حي على الفلح ثم ل أجيب، وا لتحملوني إلى المسSSجد، فحملSSوه إلSSى المسSجد
!سبحان ا أين نحن من هؤلء؟. السجدة الخيرة من صلة المغرب قبض ا روحه

 إننا نرى اليSSوم مSSن النSاس تسSاهلu عظيمSSاu فSي الصSSلة مSSع الجماعSSة، فمSSن النSاس مSSن ل ي�Sر�ى فSي
  إنهSSا المسجد أبداu وفي جميع الصلوات، ومنهم من ل ي�ر�ى إل في الجمعة وقد يسكن بجوار المسجد،

 أن نرى أعداداu كثيرة وجموعاu غفيرة من الناس في مجتمع المسلمين ل يبSSالون بصSSلة.لخسارة كبيرة 
 حSSي علSSى(الجماعة ول يرتادون المساجد وهم يسمعون المنادي يدعوهم بأعلى صوته ويقSSول لهSSم 

 إن. فيعرضون عنه وهو يقولون بلسان حSSالهم ل نريSد الصSلة ول نريSد الفلح ) الصلة حي على الفلح
 المؤذن يقيم عليك الحجة في اليوم والليلة خمس مSSرات، والملSSك يكتSSب عليSSك التثاقSSل عSSن الحضSSور،
 ويسجل عليك الغياب في محفوظة تعرض عليك يوم القيامة أمام ا، وتوضع في ميزان عملSSSك؟فماذا

 تركت صلة الجماعSSة وتهSSاونت بهSSا فاقتSSدى بSSك أقربSSائك، واقتSSدى بSSك جيرانSSك،. أنت فاعل لربك وقتها
 واقتدى بك أبناؤك فصرت قدوة في الشر بدلu من أن يكون قدوة في الخير، فهل ترضSSى لنفسSSك ذلSSك،

 ي�ق�و�م�ن�ا: إذا كنت ل ترضى لنفسك ذلك فأجب، أجب داعي ا وحافظ علSSى صSSلة الجماعSSة

 Lأ�ل�يم Lن� ع�ذ�ابMن ذ1ن�وب4ك1م� و�ي�ج4ر�ك1م� مMف�ى ٱلر�ض4 و�ل�ي�س�أ�ج4يب�وا� د�اع�ى� ٱلل)ه� و�ءام�ن�وا� ب4ه� ي�غ�ف�ر� ل�ك1م� م Lو�م�ن ل) ي�ج4ب� د�اع�ى� ٱلل)ه� ف�ل�ي�س� ب4م�ع�ج4ز  

Lب4يVم Lـ�ل ]. 32-31:الحقاف[ ل�ه� م�ن د�ون4ه� أ�و�ل�ي�اءY أ1و�ل�ـئ�ك� ف�ى ض�ل�



 

 الخطبة الثانية

 فيظن بعض الناس أن صلة الجماعة سنة يثاب فاعلها ول يأثم تاركهSSا، متعلليSSن بقSSول النSSبي: أما بعد

 إن� المتخلSف: فSSأفتوا بقSSولهم)) صلة الجماعة تفضل صلة الفذ بخمس وعشرين درجة((: 
 -عن الجماعة ل يحصل إل على درجة واحدة ولكن ليس عليه شيء في تخلفSSه عSSن صSSلة الجماعSSة 

 هذا هو الذي حفظتموه من الدين، لماذا ل تحفظون من اليات والحاديث إل التي تخSSدم- سبحان ا 
 كسلكم وإهمالكم في أداء الطاعات، إن صلة الجماعة واجبSة علSى كSل رجSSل مسSSلم عاقSSل، والدلSة

و�أ�ق�يم�وا� ٱلص�لو�ة� و�آت�وا� ٱلز�ك�و�ة� و�ٱر�ك�ع�وا� م�ع� ٱلر�اك�ع�ي�: علSSSى ذلSSSك كSSSثيرة جSSSداu، مSSSن ذلSSSك يقSSSول تعSSSالى

".استدل كثير من العلماء بهذه الية على وجوب الجماعة: "قال ابن كثير]. 43:البقرة[ 

ــل�و�ة�: وقال تعالى آمراu نبيه أن يقيم صلة الجماعة في حال الخSSSSوف  و�إ4ذ�ا ك1نت� ف�يه4م� ف�أ�ق�م�ت� ل�ه�م� ٱلص�
 ف�ل�ت�ق1م� ط�ائ�ف�̀ة مMن�ه�م� م�ع�ك� و�ل�ي�أ�خ�ذ1وا� أ�س�ل�ح�ت�ه�م� ف�إ4ذ�ا س�ج�د�وا� ف�ل�ي�ك1ون�وا� م�ن و�ر�ائ�ك1م� و�ل�ت�أ�ت� ط�ائ�ف�̀ة أ1خ�ر�ى� ل�م� ي�ص�̂لوا� ف�ل�ي�ص�ــ̂لوا� م�ع�ــك� و�ل�ي�أ�خ�ــذ1وا� ح�ــذ�ر�ه�م�

. 102:النساء[ و�أ�س�ل�ح�ت�ه�م�  هذه الية في وجوب صلة الجماعة في حالة الخوف وفSSي الحSSرب]
!.وإذا لم ي�خص في ترك الجماعة في الخوف والحرب فكيف بوقت السلم والمن؟

ــ̀ةي�و�م� ي�ك�ش�ف� ع�ن س�اقL و�ي�د�ع�و�ن� إ4ل�ى ٱلسVج�ود� ف�ل� ي�س�ت�ط�يع�ون� : وقال تعالى ـ�ر�ه�م� ت�ر�ه�ق1ه�م� ذ�ل) ـ�ش�ع�ةk أ�ب�ص�   خ�

ـ�ل�م�ون� . 43-42:القلSSم[ و�ق�د� ك�ان�وا� ي�د�ع�و�ن� إ4ل�ى ٱلسVج�ود� و�ه�م� س�  والSSذي أنSSزل التSSوراة علSSى: (قSSال كعSSب]
 موسى والنجيل على عيسى والزبور على داود والفرقان على محمد، أنزلت هذه اليات في الصلوات

 و�ق�د� ك�ان�وا� ي�د�ع�و�ن� إ4ل�ى ٱلسVــج�ود�: (، وقال سعيد بSSSن جSSSبير)المكتوبات حيث ينادى بهن

ــج�ود�: ، وقال حبر المة ابن عبSSSSاس)الصلوات في الجماعات Vو�ق�د� ك�ان�وا� ي�د�ع�و�ن� إ4ل�ى ٱلس 
).الرجل يسمع الذان فل يجيب الصلة: (قال

 ، مSا هSو العSذر؟))من سمع النداء فلم يجب فل صSلة لSه إل عSن عSذر((: وقال رسول ا 
 يSا رسSول ا إن منزلSي شاسSSع، وأنSا: وأتى ابن أم مكتSSوم إلSى النSSبي فقSSال)) خوف أو مرض((: قال

 ما أجد لك رخصة فإن سSSمعت النSSداء فSSأجب ولSSو((: مكفوف البصر، وأنا أسمع الذان فقال 
uحبوا أو زحفا((.

 لينتهيSSن رجSSال عSSن تSSرك((: بل إن النبي هم بأمر عظيم يفعله مع المتخلفين عن أداء الجماعSSة فقSSال
.))الجماعة أو لحرقن بيوتهم

.ول يهم الرسول بأمر كهذا وهو أرحم الخلق بأمته إل لعظم هذا المر وأهميته وخطورته

 أثقSSل الصSSلة علSSى المنSSافقين((: وأخيراu إن المتخلف عن صلة الجماعSSة هSSو منSSافق قSSال 
 ولقSSد رأيتنSSا: (وقال ابن مسعود عن صSSلة الجماعSSة. ))العشاء والفجر ولو علموا ما فيهما لتوا ولو حبوا

).وما يتخلف عنها إل منافق معلوم النفاق



 ول يزال المرء يتأخر عن الصSف الول وعSSن صSSلة الجماعSSة حSSتى يSSؤخره ا فSSي النSSار كمSا فSSي قSSوله

:صSSحيح الجSSامع[)) ل يزال قوم يتأخرون عن الصSSف الول حSSتى يSSؤخرهم ا فSSي النSSار((: 
7576.[

 ، وسSSئل)كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسSSأنا بSSه الظSSن: (وعن ابن عمر رضي ا عنهما قال
 )هSSذا فSSي النSSار: (ابن عباس عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل ول يشSSهد الجماعSSة ول الجمعSSة فقSSال

 ، هSSذا الSSذي)إذا رأيت الرجل يتهSSاون فSSي التكSSبيرة الولSSى فاغسSSل يSSدك منSSه: (وقال إبراهيم النخعي

  فيهSSميتهاون في التكبيرة الولى فكيف بالذين يتهاونون بالجماعSSة، إن هSSؤلء يقSSول نبي�نSSا 
 لينتهين أقSSوام عSSن ودعهSSم الجماعSSات أو ليختمSSن ا علSSى قلSSوبهم ثSSم ليكSSونن مSSن((: وفي أمثالهم

.))الغافلين

 إذن يتبين لنا من القرآن الكريم والسنة المطهSSرة وعمSSل الصSSحابة وعمSSل المسSSلمين إلSSى يومنSSا هSSذا
 وجوب صلة الجماعة، فما عذرك أيها المتخلف عن صلة الجماعة؟ وقد يكون المسجد بجوار منزلك ثم

.ل تحضر الجماعة، هل أنت لم تسمع اليات والحاديث؟ أو سمعتها وقلت سمعنا وعصينا

 هل ترضى بأن تكون مع الخوالف؟ هل ترضى بالعقوبة؟ هل ترضى بوصف النفاق يا لها مSSن خسSSارة ل
. تشبهها خسارة الرواح والموال

 :فاتقوا ا عباد ا وتوبوا إلى ا وحSافظوا علSى صSلة الجماعSة مSن قبSل أن يحSل علينSا غضSSب ا

ــه ول خلل  قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلة وينفقوا ما رزقناهم سراk وعلنية من قبل أن يأت يوم ل بيع في
.فهل تفعل؟ نرجو ذلك]. 31:إبراهيم[


