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إف الحمد هلل نحمده,كنستعينو كنستهديو,كنعوذ باهلل من شركر أنفسنا
,كمن سيئات أعمالنا,من يهده اهلل فال مضل لو,كمن يضلل فال ىادم
لو ,كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لو ,كأشهد أف سيدنا
محمدا عبده كرسولو ,كصفيو من خلقو كخليلو ,بلغ الرسالة ,كأدل
األمانة ,كنصح األمة ,ككشف اهلل بو الغمة,صلوات ربي كسالمو عليو
,كعلى آلو كصحبو أجمعين ,كعلى تابعيهم بإحساف إلى يوـ الدين أما
بعد:
فهذه رسالة كتبتها في حكم صالة الجماعة,كقد أضفت إليها بعض
الفوائد الفقهية كاألصولية,كما كتبتها على كجو التأليف,بل للتعلم
كاالستفادة,كأسأؿ اهلل أف يجعلها خالصة لوجهو الكريم,كتبتها عاـ
 1424ىجريا,كآخر دعوانا أف الحمد هلل رب العالمين.
()ahmedtamtami@yahoo.com
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أوًال :تعريف الصالة لغة:
1

الصالة معناىا الدعاء الشتمالها علػيو.

كىي مشتقة من الصلوين  ,كمفرده الصلو,ك ىما عرقاف مع الودؽ
,كقيل ىما عظماف.
كقيل أصلها اإلقباؿ على الشيء ,كقيل مشتقة من الرحمة ,كقيل من
صليت العود إذا لينتو  ,كالمصلي يلين كيخشع  ,كقيل مشتقة من
المصلى كىو الفرس الثاني من خيل السباؽ

؛ ألف رأسو تلي صلوم

السابق ,كقيل أصلها من التعظيم.
كؽيل :سميت صالة؛ ألنها ثانية لشهادة التوحيد ,كقيل :ألنها صلة بين
العبد كربو ,كقاؿ األكثر الشتمالها على الدعاء.
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 1البحر الرائق شرح كن الدقائق,زين الدين ابن نجيم الحنفي ,دار
المعرفة,بيركت1,ص.256
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فالصالة من المولى  رحمة  ,كمن

المالئكة استغفار ,كمنا للرسوؿ دعاء ك قربة كعبادة .
قاؿ النوكم :الصالة ىي في اللغة الدعاء  ,كسميت الصالة الشرعية
صالة ؛ الشتمالها عليو ىذا ىو الصواب الذم قالو الجمهور من أىل
اللغة كغيرىم من أىل التحقيق ,كىي مشتقة من الصلوين  ,كىما عرقاف
من جانب الذنب ,كعظماف ينحنياف في الركوع كالسجود قالوا كلهذا
كتبت الصالة في المصحف بالواك  ,كقيل في اشتقاقها أقواؿ كثيرة
أكثرىا باطلة السيما قوؿ من قاؿ  :إنها مشتقة من صليت العود على
النار إذا قومتو  ,كالصالة تقومو لل اعة  ,كىذا القوؿ غباكة ظاىرة من
قائلو؛ ألف الـ الكلمة في الصالة كاك كفي صليت ياء.
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فكيف يصح االشتقاؽ مع اختالؼ الحركؼ األصلية؟.
كاص الحػان:

قاؿ السالمي اإلباضي  :ىي عبادة مشتملة على أقواؿ كأفعاؿ مفتتحة
3

بالتكبير كمختتمة بالتسليم.

كقيل الصالة قربة فعلية ذات إحراـ كتسليم أك سجود فقط.
قاؿ ابن نجيم الحنفي:ىي لغة الدعاء  ,كشرعا األفعاؿ المخصوصة من
4

القياـ كالقراءة كالركوع كالسجود.

 2تحرير ألفاظ التنبيو (لغة الفقو)ؿيحيى بن شرؼ بن مرم النوكم أبو زكريا ,دار القلم
– دمشق ,تحقيق  :عبد الغني الدقر,ج1ص.49
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معارج اآلماؿ شرح مختصر الخصاؿ,السالمي,مجموعة من

المحققين,ج2ص.407
 4البحر الرائق شرح كن الدقائق,زين الدين ابن نجيم الحنفي ,دار
المعرفة,بيركت1,ص.256
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قاؿ شهاب الدين البغدادم:الصالة لغة الدعاء  ,كىي في الشرع عبادة
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ذات أقواؿ كأفعاؿ مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم.

قاؿ الغمراكم الشافعي  :ىي لغة الدعاء بخير  ,كشرعا أقواؿ كأفعاؿ
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مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة.

قاؿ شمس الدين المقدسي الحنبلي  :ىي لغة :الدعاء ,كشرعا أفعاؿ
كأقواؿ مخصوصة :سميت صالة ؛ الشتمالها على الدعاء ,ىذا قوؿ
عامة الفقهاء كأىل العربية كغيرىم.
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 5شهاب الدين البغدادم,عبد الرحمن,ج1ص.25

تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي,دار الفكر بيركت,ج1ص.303

 6السراج الوىاج على متن المنهاج لمحمد ال ىرم الغمراكم,دار المعرفة لل باعة
كالنشر بيركت,ج1ص.33

 7كتاب الفركع ك معو تصحيح الفركع لمحمد بن مفلح بن محمد بن مفرج ,أبو
عبد اهلل ,شمس الدين المقدسي الرامينى,تحقيق  :عبد اهلل بن عبد المحسن

التركي,مؤسسة الرسالة,ال بعة األكلى  1424ىػ .2003 -
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فوائد:
األكلى:اختلف األصوليوف في معناىا ىل ىي حقيقة شرعية أك
لغوية؟

-1قاؿ طائفة من الفقهاء

إنها حقائق شرعية لم تنقل عن المعنى

اللغوم ,حكاه أبو البقاء عن مشهور المعت لة  ,كأما أبو البقاء فذىب
إلى أف الصالة حقيقة شرعية باألركاف  ,كحقيقة لغوية فػي الدعاء  ,كمجاز
لغوم في األركاف,كمجاز شرعي فػي الدعػاء.
-2قيل إنها حقائق شرعية نقلت عن معاني لغوية كعليو األصحاب.
-3قيل إنها مجازات في معانيها ,حكي عن الباقالني.
 -4كتوقف بعض األصوليين كاآلمدم.
قلت:األقرب أنها حقائق شرعية نقلت من معانيها اللغوية فهي كإف
كانت تختلف في معناىا الشرعي ب يادة على المعنى اللغوم إال أف
الرابط بين المعنيين موجود.
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فالصالة لغة بمعنى الدعاء ,كىذا المعنى موجود في االص الح
الشرعي ,فالمعنى اللغوم ج ء من المعنى الشرعي.
قاؿ األعشى:
كاؿكجعا
األكصاب ػ
ػ
أبم
جنب ػ
ربت ـ ػرتحال  يا رب ػ
كؽد ػؽ ػ
بفػتم ػ
ؽكؿ ػ ػ
تػ
ػػ
اؿـ ػرء مض جعا
جنب ػ
عػؿيك مثل الذم صليت فاغتمضي  فكـػ ػا ػؼإف ػؿ ػ ػ
ػ
كالصوـ لغة :اإلمساؾ.
قاؿ النابغة الذبياني:
ً و
خيل ً
ك اللي يجما
الع ً
جاج كأخرل تىػ ٍعلي ي
ص ه
غير صائ ىمة  تحت ى
ياـ ه
ه
كخيل ي
كىو شرعا:اإلمساؾ عن كل مف ر بنية الصياـ منذ ب كغ الفجر إلى
غركب الشمس.
كالحج لغة :القصد.
قاؿ المخبل السعدم:
كأشهد من عوؼ حؤكال كثيرة  يحجوف سب ال برقاف الم عفرا
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كىذا المعنى موجود في االص الح الشرعي.
قاؿ اإلماـ السالمي :إذ ال معنى للحقيقة إال كوف اللفظ صادقان على
المسمى من نفس إطالقو بال قرينة
8

 ,كىذا المعنى موجود في

الموضوعين.

الثانية:متى شرعت الصالة؟
يشرعت الصالة في ليلة اإلسراء ك المعراج استد الالن بركاية أنس عند
الترمذم كغيره قاؿ( :فرضت على النبي الصلوات ليلة أسرم بو

خمسين ثم نقصت حتى جعلت خمسةن) قاؿ الترمذم :حديث حسن

صحيح.

كفي الحديث فوائػد منها على كجو السرعة :

 8معارج اآلماؿ شرح مختصر الخصاؿ,السالمي,مجموعة من
المحققين,ج2ص.409
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-1في الحديث داللة على فريضة الصلوات الخمس دكف غيرىا  ,كىذا
ما سنبينو بإذف اهلل كىو القوؿ األقرب إلى الصواب  ,كالدليل الصريح
لذلك ركاية األعرابي عند البخارم من طريق طلحة بن عبيد اهلل أف
إعرابينا جاء إلى رسوؿ اهلل  ثائر الرأس فقاؿ يا رسوؿ اهلل  :أخبرني ما
فرض اهلل علي من الصالة قاؿ :الصلوات الخمس إال أف ت وع شيئان.

كجو الداللة:نفى النبي  فرضية صالة على األعياف غير الصلوات
الخمس المفركضة في اليوـ كالليلة.
كقيل إف الوتر كاجب ,كقيل إف سنة الفجر كاجبة,كقيل بفرضية غير
ىذه الصلوات على األعياف ,كالصواب ما قدمتو.
-2استدؿ بالحديث على قوؿ األشاعرة بجواز النسخ قبل الفعل ؛ ألف
الخمسين نسخت بالخمس قبل كقوع الفعل ,كيعبر عنها آخركف بنسخ
الشيء قبل حضور كقت العمل بو ,كعبره عنها آخركف بجواز النسخ
قبل كجوب العمل ,كقاؿ بعض األحسن أف يقاؿ :نسخ الشيء قبل
مضى مقدار ما يسعو من كقتو ,كإليك بياف المسألة باختصار شديد.
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نص األصوليوف على كقوع النسخ قبل الفعل بعد دخوؿ الوقت بما
يج م فعل المأمور بو,كحكى بعضهم اإلجماع على ذلك كأبي الحسن
المرداكم ,كابن عقيل ,كأبم المعالي في "البرىاف ",كابن برىاف في
"الوجي ",كاآلمدم,ك أبو الخ اب في "التمهيد".
كاختلفوا في جواز النسخ قبل دخوؿ كقت الفعل:
ذىب طائفة من األصوليين إلى جواز النسخ قبل دخوؿ كقت الفعل
كعليو األشاعرة ,كأكثر الشافعية,كعامة الحنابلة,كنسب إلى أكثر
الفقهاء , ,كاستدلوا بأدلة منها:
-1قصة إبراىيم  حين أمر بذبح ابنو,قاؿ تعالى {فىػلى َّنما بىػلى ىغ ىم ىعوي
اؿ
ك فىانظيٍر ىماذىا تىػ ىرل قى ى
الس ٍع ىي قى ى
َّن
اؿ يىا بػينى َّني إًنِّهي أ ىىرل فًي ال ىٍمنى ًاـ أىنِّهي أى ٍذبى يح ى
يا أىب ً
ت افٍػ ىعل ىما تيػ ٍؤىمر ىستى ًج يدنًي إًف ىشاء اللَّنوي ًمن َّن ً
ين
ى ى
الصاب ًر ى
ى
ٍ
ي
}الصافات.102

كجو االستدالؿ :أف اهلل أمر إبراىيم بذبح ابنو إسماعيل-عليهما
السالـ -كنسخ األمر قبل دخوؿ كقت الفعل.
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كاعترض:بأنو أمر بمقدمات الذبح كليس بالذبح.

كيجاب من كجوه:
أ-أنو أمر بالذبح كالدليل قولو( إني أرل في المناـ أني أذبحك ) كرؤيا
األنبياء حق ,كىي نوع من الوحي ,فقاؿ لو ابنو عليهما السالـ( يا أبت
افعل ما تؤمر ) كىذا نص صريح على أنو أمر بالذبح ,كالقوؿ بخالؼ
ذلك باطل.
ب-لو أمر بمقدمات الذبح لما صح أف يوصف بالبالء المبين قاؿ
ً
ً
ين }الصافات.106
اهلل{إ َّنف ىى ىذا لى يه ىو الٍبى ىالء ال يٍمب ي
ج -لو أمر بمقدمات الذبح لما فدم بذبح عظيم ,قاؿ تعالى { ىكفى ىديٍػنىاهي
بً ًذبٍ وح ىع ًظ ويم }الصافات, 107كلقد كصف اهلل ىذا الذبح بالعظيم؛ ألنو
فداء لرجل عظيم امتثل أمر ربو في ابتالء عظيم.

قلت:كمع ما قدمتو فإف ىذا الدليل ال يصلح لالحتجاج بو في ىذه
المسألة؛ ألف النسخ ىنا كاف بعد دخوؿ الوقت ,كبعد أف ىم إبراىيم
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 بذبح ابنو,فإذف ىذا الدليل خارج عن محل الخالؼ ىذا

ما

يظهر لي كاهلل أعلم.
-2حديث اإلسراء كالمعراج السابق ذكره :فرضت على النبي الصلوات
خمس.
ا
ليلة أسرم بو خمسين ,ثم نقصت حتى جعلت
كجو االستدالؿ :أف الصلوات فرضت خمسين ,ثم نسخت إلى خمس
قبل دخوؿ كقت الفعل.
كأجيب :أف ما ركم في ليلة المعراج من فرض خمسين صالة  ,ثم
استقرت بخمس كاف على كجو التقدير دكف الفرض ؛ألف الفرض يستقر
بنفوذ األمر ,كلم يكن من اهلل تعالى فيو أمر إال عند استقرار الخمس.
كيجاب:أف لفظ الحديث " فرضت على النبي الصالة ",كىو صريح في
الوجوب ,كال يصرؼ الدليل الظاىر إلى الباطن إال بدليل,كما ذكره
المعترض ال يرقى إلى صرؼ ظاىر الحديث ,كاهلل أعلم.
كاعترض أيضا:أف الحديث كقع النسخ فيو قبل البالغ ,كقد نص كال
الفريقين على أف النسخ ال يقع إال بعد البالغ.

13
كأجيب من كجهين:
-1أف ىذا الكالـ قد يسلم بو بالنسبة لؤلمة,كأما بالنسبة للنبي -صلى
اهلل عليو كسلم -فقد كقع النسخ بعد البالغ كىو مكلف.
-2أف األصوليين اختلفوا في جاكز النسخ قبل علم المكلف بو

قاؿ

قوـ :ال يجوز النسخ قبل علم المكلف بالمأمور بو لعدـ الفائدة
باعتقاد الوجوب كالع ـ على الفعل ,ك قاؿ اآلمدم :يجوز لعدـ مراعاة
ً
الح ىكم في أفعالو تعاؿل.
– 3حديث أبي ىريرة -رضي اهلل عنو  -الذم قاؿ فيو :بعثنا رسوؿ اهلل
صلى اهلل عليو ك سلم في بعث فقاؿ ( إف كجدتم فالنا كفالنا
فأحرقوىما بالنار ) ثم قاؿ :رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم حين أردنا
الخركج ( إني أمرتكم أف تحرقوا فالنا كفالنا كإف النار ال يعذب بها إال
9

اهلل فإف كجدتموىما فاقتلوىما.

 9صحيح البخارم-باب ال يعذب بعذاب اهلل.2853-
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كجو االستدالؿ :أف النبي صلى اهلل عليو كسلم نسخ األمر بالتحريق
قبل مضي كقت يسع فيو الفعل.
 -4ما جاء عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم في الحديث ( :ما
ىذه النار على أم شيء توقدكف )  .قالوا على حمر إنسية
فقاؿ:أىريقوا ما فيها ككسركىا,قاؿ رجل يا رسوؿ اهلل أال نهريق ما فيها
10

كنغسلها ؟قاؿ ( أك ذاؾ).

كجو االستدالؿ:أف النبي صلى اهلل عليو كسلم نسخ األمر بالكسر إلى
الغسل ,كىذا كلو قبل دخوؿ كقت الفعل.
فإف قيل إف النبي صلى اهلل عليو كسلم خيرىم بين األمرين كلم ينسخ
بدليل قولو (أك ذلك) ك أك تدؿ على التخيير.

 10صحيح مسلم-باب تحريم لحم الحمر اإلنسية.5130-
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قلت:إف الحديث كرد بلفظ (فذاؾ)كما عند ابن حباف ,كىذا اللفظ ال
يدؿ على التخيير ,كالسبب في اختالؼ اللفظين كما يظهر ىو تصرؼ
الركاة.
كذىب أكثر المعت لة كاألحناؼ كنسب إلى أكثر الحنابلة إلى عدـ
كقوع النسخ قبل دخوؿ كقت الفعل.

كاستدلوا:
-1بأنو إذا كقع النسخ قبل الفعل صار بمعنى البداء كالغلط.
كأجيب:بأف البداء إنما يظهر على ما كاف خافيا ,كاهلل ال يخفى عليو
شيء في السماكات كاألرض.
-2كاحتجوا :أف األمر من اهلل تعالى يدؿ على أف المأمور بو فيو صالح
للمكلفين ,كما كاف صالحا لهم ال يجوز للحكيم أف ينهاىم عنو
كيمنعهم منو.
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كيجاب:أنو كاف صالحا للمكلفين في الفترة التي أرادىا اهلل كإف
قصرت,ثم كاف األصلح لهم نسخو,كمن ناحية أخرل فإف اهلل ال يجب
عليو شيء ,كال يسأؿ عما يفعل كىم يسألوف ,ك لو كاف ىذا دليال على
المنع من النسخ قبل الفعل لوجب أف يجعل دليال على إب اؿ النسخ
أصال,كأنتم ال تقولوف بذلك.
-3كاستدلوا :أنو لو جاز أف ينسخ الشمء قبل كقت الفعل ؛ لجاز
اجتماع األمر كالنهي في نفس المحل ,كىذا غير جائ  ,كعلى ىذا فال
يجوز األمر كالنسخ في الفعل قبل دخوؿ كقتو.
كأجيب من كجهين:
األكؿ:أف ىذا المنع إنما يكوف عند كركد األمر كالنهي في نفس
المحل ,كأما إذا ما اختلف المحل فإنو حينئذ يحل.
الثاني:أف األمر كالنهي يختلفاف عن اإلثبات كالنسخ,كفائدة األمر أنو
يتضمن كجوب االعتقاد ,كالع ـ على الفعل ,فافترؽ األمراف.

17

الثالثة:ىل كانت ىناؾ صالة قبل اإلسراء ؟
اختلف أىل العلم في ذلك  ,فذىبت طائفة من أىل العلم إلى أنو لم
يكن قبل اإلسراء صالة مفركضة ال على النبي صلى اهلل علية كسلم
,كال على أمتو إال ما كاف مفركضا على النبي -صلى اهلل عليو كسلم-
من صالة الليل من غير تحديد.
كذىبت طائفة من أىل العلم إلى كجوب ركعتين قبل ليلة اإلسراء على
الرسوؿ  دكف أمتو.
كقيل كاف الرسوؿ  يخرج إلى الكعبة أكؿ النهار فيصلي صالة
الضحى ,ككانت صالة ال تنكرىا قريش.
كقيل  :فرض اهلل تعالى في أكؿ اإلسالـ الصالة ركعتين بالغداة أم قبل
طلوع الشمس  ,كركعتين بالعشي أم قبل غركب الشمس.
كاختلفوا متى كانت ليلة اإلسراء إلى أقواؿ  ,كاختلفوا ىل كانت رحلة
ركحية ,أك رحلة ركحية جسدية ,كىل تعددت؟

18
خالؼ  ,كليس ىذا محل بحثنا كال يتسع المقاـ لو  ,كلكن الحق أنها
كانت رحلة ركحية جسدية.

 فضل

الصػالة 

مما ال يختلف فيو مسلماف فضل الصالة التي يعج المرء عن كصف
فضلها في ىذه العجالة ,كيكفي أف نعلم أف الصالة ىي ثاني أركاف
اإلسالـ بعد الشهادتين  ,كال يقوـ إسالـ بدكنها كىي من أجل صفات
المؤمنيف,كلقد تعددت مظاىر ذكر صفات المتقين بأساليب مختلفة في
القراف الكريم,كإنك لتجد أف أىم صفاتهم المذكورة في القراف إقاـ
الصالة,إذ الصالة ركن من أركاف اإلسالـ,كىو ركن ال يقوـ بناء اإلسالـ
بدكنو,فتارة يذكرىا اهلل في معرض ذكر الخوؼ منو سبحانو ,كتارة في

19
معرض ذكر المتقين,كتارة في معرض ذكر ىداية القرآف
للمؤمنين,كأخرل في معرض الذكر أكلياء اهلل الصالحين.

20
قاؿ اهلل رب العالمين:
َّن ً
ٍكتىاب الى ريب فً ًيو ى ندل لِّهل ً
{ذىلً ى ً
ين يػي ٍؤًمنيو ىف بًالٍغىٍي ً
ب
ي
ي
ين ,الذ ى
ٍمتَّنق ى
ك ال ي ى ٍ ى
كي ًقيمو ىف َّن ً
اى ٍم يي ًنف يقو ىف }البقرة .3-2
الصال ىة ىكم َّنما ىرىزقػٍنى ي
ىي ي

الر ً
كقاؿ تعالى { :لَّن ً
اس يخو ىف فًي ال ًٍعل ًٍم ًم ٍنػ يه ٍم ىكال يٍم ٍؤًمنيو ىف يػي ٍؤًمنيو ىف بً ىما
ػك ًن َّن
ًً
الصالىةى} ..النساء.162
ين َّن
يك ىكىما أين ً ىؿ ًمن قىػ ٍبلً ى
أين ً ىؿ إًلى ى
ك ىكال يٍمقيم ى

وقاؿ تعالى {إًنَّنما كلًيُّي يكم اللٌوي كرسوليوي كالَّن ًذين آمنيواٍ الَّن ًذ ً
يمو ىف َّن
الصالىةى
ى ى ي ىى ي ى ى ى
ين ييق ي
ى
ىكيػي ٍؤتيو ىف ال َّنىكاةى ىك يى ٍم ىراكًعيو ىف }المائدة.55
ً َّن ً
ً
ت
ت قيػليوبػي يه ٍم ىكإً ىذا تيلًيى ٍ
ين إً ىذا ذيكً ىر اللٌوي ىك ًجلى ٍ
كقاؿ تعالى {إنَّن ىما ال يٍم ٍؤمنيو ىف الذ ى
ادتٍػهم إًيمانان ك ىعلىى ربِّه ًهم يػتىػوَّنكليو ىف,الَّن ًذ ً
الصالى ىة
يمو ىف َّن
ين ييق ي
ىعلىٍي ًه ٍم آيىاتيوي ىز ى ي ٍ ى ى
ى
ى ٍ ىى
ً
اى ٍم يي ًنف يقو ىف }األنفاؿ.3-2
ىكم َّنما ىرىزقػٍنى ي
اج ىد الل ًٌو من آمن بًالل ًٌو كالٍيػوًـ ً
كقاؿ سبحانو { :إًنَّنما يػ ٍعمر مس ً
اآلخ ًر
ى ىٍ
ىٍ ىى
ى ى يي ى ى
الصالى ىة ىكآتىى ال َّنىكا ىة ىكلى ٍم يى ٍخ ى ً
اـ َّن
ك أىف يى يكونيواٍ
سى أ ٍيكلىػئً ى
ىكأىقى ى
ش إالَّن اللٌوى فىػ ىع ى
ً
ً
ين }التوبة.18
م ىن ال يٍم ٍهتىد ى
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ض يه ٍم أ ٍىكلًيىاء بىػ ٍع و
ض يىأ يٍم يرك ىف
ات بىػ ٍع ي
كقاؿ ع من قائل { ىكال يٍم ٍؤًمنيو ىف ىكال يٍم ٍؤًمنى ي
ً
ً
ً
الصالىةى ىكيػي ٍؤتيو ىف ال َّنىكاةى ىكيي ً يعيو ىف
يمو ىف َّن
بال ىٍم ٍع يركؼ ىكيىػ ٍنػ ىه ٍو ىف ىع ًن ال يٍمن ىك ًر ىكييق ي
ً
يم }التوبة.71
اللٌوى ىكىر يسولىوي أ ٍيكلىػئً ى
ك ىسيىػ ٍر ىح يم يه يم اللٌوي إً َّنف اللٌوى ىع ًي ه ىحك ه
َّن ً
الصالى ىة ىكأىن ىف يقواٍ ًم َّنما
صبىػ يركاٍ ابٍتًغىاء ىك ٍج ًو ىربِّه ًه ٍم ىكأىقى يامواٍ َّن
ين ى
كقاؿ تعالى  { :ىكالذ ى
رىزقػٍنى ً
ً
ك لى يه ٍم عي ٍقبىى َّن
الدا ًر
سنى ًة َّن
السيِّهئىةى أ ٍيكلىئً ى
ى ي
اى ٍم س ٌران ىك ىعالىنيىةن ىكيى ٍد ىريؤك ىف بًال ى
ٍح ى
}الرعد.22
َّن ً
نَّناى ٍم فًي ٍاأل ٍىر ً
ض أىقى ياموا َّن
الص ىالةى ىكآتىػ يوا ال َّنىكاةى
ين إًف َّنم َّنك ي
كقاؿ سبحانو {:الذ ى
كأىمركا بًالٍمعر ً
كؼ ىكنىػ ىه ٍوا ىع ًن ال يٍمن ىك ًر ىكلًلَّن ًو ىعاقًبىةي ٍاأل ييموًر }الحج.41
ى ىي ى ٍي
الص ىالةً
كقاؿ تعالىً {:ر ىج ه
اؿ َّنال تيػ ٍل ًهي ًه ٍم تً ىج ىارةه ىكىال بىػ ٍي هع ىعن ًذ ٍك ًر اللَّن ًو ىكإًقى ًاـ َّن
كإًيتىاء ال َّنىكاةً ي ىخافيو ىف يػومان تىػتىػ ىقلَّن ً ً
ار }النور.37
وب ىك ٍاألىبٍ ى
ب فيو الٍ يقلي ي
ىٍ
ى
صي
ى
ي
كاآليات في ذلك كثيرة,ي وؿ المقاـ بذكرىا ,كبياف كجو االستدالؿ فيها
مع فوائدىا ,كىذا أمر ال تتسع لو مثل ىذه المختصرات.
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ما جاء عن النبي  في

فضلها

ما جاء أف الصالة من أركاف اإلسالـ:
-1ثبت عن النبي  أنو قاؿ " :بني اإلسالـ على خمس شهادة أف ال
إلو إال اهلل  ,كأف محمدا رسوؿ اهلل  ,كإقاـ الصالة  ,كإيتاء ال كاة  ,كحج
البيت ,كصوـ رمضاف "
كقد شبو الرسوؿ  اإلسالـ بالبيت الذم بني على خمسة أركاف
,كثاني تلك األركاف كأىمها بعد شهادة التوحيد إقاـ الصالة.

11

ما جاء أف الصالة عمود الدين:
-2من طريق معاذ رضي اهلل عنو عن النبي  أنو قاؿ  " :رأس األمر
اإلسالـ كعموده الصالة كذركة سناه الجهاد ".
 11سنن الترمذم,باب بني اإلسالـ على خمس.2609,
 12سنن الترمذم,باب ما جاء في حرمة الصالة.2825,

12

23
-3ككرد أيضا من طريق عائشة أـ المؤمنين رضي اهلل عنها عن الرسوؿ
 قاؿ  " :لكل شيء عمود  ,كعمود الدين الصالة  ,كعمود الصالة
13

الخشوع .

ما جاء أف الصالة نور:
-4عن أبي مالك األشعرم قاؿ:قاؿ رسوؿ  " :ال هور ش ر اإليماف
,كالحمد هلل تمؤل المي اف ,كسبحاف اهلل كالحمد هلل تمآلف-أك تمؤل -ما
14

بين السماكات كاألرض ,كالصالة نور".

-5من طريق أبي الدرداء -رضي اهلل عنو-قاؿ:قاؿ النبي  ":من
15

مشى في ظلمة الليل إلى المساجد آتاه اهلل نورا يوـ القيامة "
 13مسند الربيع,فضل الصالة كخشوعها288,
 14صحيح مسلم-فضل الوضوء.328-

 15صحيح ابن حباف-ذكر تفضل اهلل جل كعال على الماشي في الظلم إلى
المساجد بنور يوـ القيامة يمشي بو.2046-

24
قلت:صححو غير كاحد  ,كفيو داللة على فضل السعي للجماعة  ,كإ ٍف
في ظلمات الليالي ,فمن مشى في ظلمة الليل إلى المساجد جعل اهلل
لو نورا يوـ القيامة  ,كيا هلل ما أحوج اإلنساف إلى نور اهلل في يوـ يفر
المرء فيو من أخيو ,كأمو ,كأبيو ,كصاحبتو كبنيو.

ما جاء أف الصالة كفارة للذنوب:
-1من طريق أبي ىريرة رضي اهلل عنو أف الرسوؿ  قاؿ  ":الصلوات
الخمس ,كالجمعة إلى الجمعة ,كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر
".

16

ما جاء في أجر صالة الجماعة:
 -7من طريق أبي ىريرة رضي اهلل عنو أف الرسوؿ

 قاؿ " :صالة

الرجل في الجماعة ت يد صالتو كحده بخمس كعشرين درجة"  17كجاء

في حديث أخر "بسبع كعشرين درجة".18

 16سنن الترمذم-فضل الصلوات الخمس.198-

25
كالركايات في فضل صالة الجماعة كثيرة ي وؿ المقاـ

بذكرىا ,كقد

تكلم أىل الحديث في الجمع بين الركاية الدالة على سبع كعشرين
,كالدالة على خمس كعشرين.
كقد جمع أىل العلم بين الركايتين  ,كمن المعلوـ أنو إذا ثبتت الركايات
كأمكن الجمع بينهما فال يلجأ إلى النسخ مع العلم أف النسخ في
الفضائل مختلف فيو بين األصوليين

 ,كىي مسألة ال يتسع المقاـ

للحديث عنها ,كقد قيل في الجمع عدة أكجق:
األكؿ  :أف ذكر القليل ال ينافي ذكر الكثير  ,كىذا قوؿ من ال ملتفت
إلى مفهوـ العدد .
الثاني :لعل النبي  أخبر بالخمس ثم أعلمو اهلل ب يادة الفضل فأخبر
بالسبع .
 17صحيح البخارم-فضل الصالة الجماعة.610-
 18صحيح البخارم-فضل الصالة الجماعة.609-
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الثالث :اختالؼ العددين يكوف باختالؼ ممي ه ما .
الرابع  :الفرؽ بين قرب سكن المصلي عن المسجد كبعده حيث
يحصل صاحب المكاف األبعد على سبع كعشرين  ,كصاحب المكاف
األقرب على خمس كعشرين .
الخامس  :الفرؽ بحاؿ المصلي كأف يكوف أعلم أك أخشع  ,حيث إف
العالم الورع أعلم كأخشع من عامة الناس فيكوف بالفضل أكلى ؛ لتفاكت
الخشوع بين المصلين .
السادس  :الفرؽ في إيقاعها بالمسجد أك غيره .
كيجاب  :أف الصالة كاجبة على من سمع النداء في المسجد مع
الجماعة إال لعذر  ,فقد كرد ال صالة لجار المسجد إال في المسجد
,ؼال يشرع ترؾ صالة الجماعة في المسجد إال لعذر كاهلل أعلم  ,فإف
كاف القصد في غير المسجد مع العذر فلو كجو  ,كإف ؾاف بغير عذر
فهم ال صالة لو كما كرد .
السابع  :الفرؽ بين المنتظر للصالة كغيره.

27
قلت  :كىو كجو حسن كالوجهين الرابع كالخامس ,فقد كرد ما مدؿ
على فضل المرابط في المسجد من الصالة إلى الصالة .
الثامن  :الفرؽ بإدراكها كلها أك بعضها .
التاسع  :الفرؽ بكثرة الجماعة أك قلتهم .
العاشر :ؽمؿ إف السبع تختص بصالتي الفجر كالعصر.
صالتي الفجر كالعشاء.
كالحادم عشر :قيل إف السبع مختصة ب
قلت :ال تخصيص في ركاية السبع بصالة معينة

 ,كإنما الوارد في

الجماعة فمن أين جاء ىذا التخصيص؟
اؿثاني عشر :أف السبع مختصة بالصلوات الجهرية .
قلت:ىذا تخصيص بغير مخصص.
كاؿـ تأمل مجد أف الجمع محتمل احتماالت متعددة منها:
 كثرة الجماعة كالفرؽ بين المصلين في الخشوع كالعلم.

28
 كالفرؽ بين من يدرؾ الصالة من أكلها كمن يستدرؾىا.
 تفاكت بعد المسافة بين المصلين كالمسجد.
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 حكم صالة

الجماعة 

اختلف أىل العلم في حكم صالة الجماعة إلى أقواؿ:

مذىب اإلباضية:
اختلف أصحابنا اإلباضية في صالة الجماعة ىل ىي فرض كفاية
أكعين:
جاء في النيل كشرحو ( :صالة الجماعة فرض على الكفاية)في كل بلد كقيل
:في كل مسجد عامر ,كقيل  :تل ـ كل اثنين غير مسافرين  ,كقيل  :كفي كل
حوزة ,كقيل  :من قاـ بها في الدنيا أج أ ككذا في سائر فركض الكفاية إذا لم
يتعين كصالة الميت ( على الصحيح )  ,مقابلو القوؿ بأنها فرض عين ,كالقوؿ
بأنها سنة كفاية ,كتلك األقواؿ بعضها من كتب المشارقة  ,كبعضها من كتب
غيرنا .

19

 19حممد يوسف-شرح النيل.206/2-

30

مذىب األحناؼ:
جاء في حاشية رد المختار :بقي ىنا شئ كىو أف صالة الجماعة كاجبة
على الراجح في المذىب  ,أك سنة مؤكدة في حكم الواجب كما في
البحر  ,كصرحوا بفسق تاركها كتع يره  ,كأنو يأثم  ,كمقتضى ىذا أنو لو
صلى مفردا يؤمر بإعادتها بالجماعة  ,كىو مخالف لما صرحوا بو في
باب إدراؾ الفريضة من أنو لو صلى ثالث ركعات من الظهر ثم أقيمت
الجماعة يتم كيقتدم مت وعا فإنو كالصريح في أنو ليس لو إعادة الظهر
بالجماعة مع أف صالتو منفردا مكركىة تحريما  ,أك قريبة من التحريم
فيخالف تلك القاعدة إال أف يدعي تخصيصها بأف مرادىم بالواجب
كالسنة التي تعاد بتركو ما كاف من ماىية الصالة كأج ائها فال يشمل
الجماعة؛ ألنها كصف لها خارج عن ماىيتها ,أك يدعي تقييد قولهم يتم
كيقتدم مت وعا بما إذا كانت صالتو منفردا لعذر  ,كعدـ كجود
الجماعة عند شركعو فال تكوف صالتو منفردا مكركىة  ,كاألقرب األكؿ
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كلذا لم يذكركا الجماعة من جملة كاجبات الصالة ؛ ألنها كاجب
20

مستقل بنفسو خارج عن ماىية الصالة.

مذىب المالكية:
اعةي بًىف ٍر و
ض غىٍي ًر يج يم ىع وة يسنَّنةه)
ٍج ىم ى
قاؿ في التاج كاإلكليل من المالكية ( :ال ى

ص ىالةي الٍ ىخ ٍم ً
اعةه .
س ىج ىم ى
ابٍ ين ىع ىرفىةى  :ى

أكثر ُّي
الشيوخ:سنٌة يم ىؤكدة.

ً
و
ٍج ٍملة ,سنٌة في كل مسجد ,مستحبٌة لًلرجل في
ابٍ ين ير ٍشد :فىػ ٍرض في ال ي
خاصة نفسو.
ٌ

الصلىو ً
ات يكلِّه ىها فًي
كسمع ابٍن القاسم  :ىال يىػتى ىخلَّن ي
ف ىع ير ه
كس ىع ٍن َّن ى
الٍجم ى ً
ف لىوي تىػر يؾ بػ ٍع ً
ض ىها لًتىأٍنً ً
يس أ ٍىىلً ًو .
اعة ,ىك يخ ِّهف ى ٍ ى
ىى
 20حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير األبصار فقو أبي حنيفة,ابن
عابدين.
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الصالة في الجماعة معنى ال ٌدين كشعار ٍاإلسالـ لو ىترؾىا
ابٍ ين ال ىٍع ىربً ِّهي ٌ :
21
علمىا كأكرىوا.
أىل ـ ٍ
صر قوتلوا  ,ىكأ ٍىىل حارة جبركا ى

مذىب المالكية:

قاؿ شمس الدين المالكي:
إف حكم صالة الجماعة سنة  ,كىذا ىو الذم عليو أكثر الشيوخ
ككثيرىم يقوؿ :سنة مؤكدة ,كنقل المازرم عن بعض أصحابنا أنها فرض
كفاية  ,كقاؿ في التلقين  :مندكبة مؤكدة الفضل  ,كقاؿ في العارضة :

 21التاج كاإلكليل لمختصر خليل ,محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدرم أبو عبد
اهلل,دار الفكر بيركت,ج2ص.81

33
مندكبة يحث عليها  ,كجمع ابن رشد بين األقواؿ  ,فقاؿ  :فرض
كفاية.

22

مذهة الشافعيح:
قاؿ الشيرازم :كالجماعة سنة في الصلوات الخمس  ,كقيل ىي فرض
23

على الكفاية فإف اتفق أىل بلد على تركها قوتلوا.

جاء في كتاب اإلقناع( :كصالة الجماعة ) في المكتوبات غير الجمعة
(سنة مؤكدة) كلو للنساء لؤلحاديث السابقة ,كىذا ما قالو الرافعي كتبعو
 22مواىب الجليل لشرح مختصر الخليل,شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن محمد
بن عبد الرحمن ال رابلسي ,المعركؼ بالح اب,تحقيق:زكريا عميرات,دار عالم

الكتب,ج2ص.396

 23التنبيو في الفقو الشافعي,إبراىيم بن علي بن يوسف الفيركز أبادم الشيرازم أبو
إسحاؽ

تحقيق عماد الدين أحمد حيدر,عالم الكتاب,بيركت,ج1ص.37

34
المصنف ,كاألصح المنصوص كما قالو النوكم أنها في غير الجمعة
فرض كفاية لرجاؿ أحرار مقيمين غير عراة في أداء مكتوبة لقولو
(صلى ) :ما من ثالثة في قرية أك بدك ال تقاـ فيهم الجماعة إال استحوذ
عليهم الشي اف  -أم غلب  -فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من
الغنم القاصية ركاه أبو داكد كالنسائي  ,كصححو ابن حباف كالحاكم
,فتجب بحيث يظهر شعار الجماعة بإقامتها بمحل في القرية الصغيرة
كفي الكبيرة كالبلد بمحاؿ يظهر بها الشعار  ,كيسقط ال لب ب ائفة
كإف قلت ,فلو أطبقوا على إقامتها في البيوت  ,كلم يظهر بها شعار لم
يسقط الفرض ,فإف امتنعوا كلهم من إقامتها على ما ذكر قاتلهم اإلماـ
24

أك نائبو دكف آحاد الناس .

مذىب الحنابلة:
قاؿ عالء الدين الدمشقي :باب صالة الجماعة.
 24هاإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع-موسى-ج1ص.150

35
قولو " :كىي كاجبة للصلوات الخمس على الرجاؿ ال بشرط".
ىذا المذىب بال ريب ,كعليو جماىير األصحاب  ,كق ع بو كثير منهم
كنص عليو كىو من مفردات المذىب  ,كقيل ال تجب إذا اشتد
الخوؼ.
كقيل :ال تنعقد أيضا في اشتداد الخوؼ  ,اختاره ابن حامد  ,كالمصنف
على ما يأتي ىناؾ ,كعنو الجماعة سنة.
كقيل  :فرض كفاية ذكره الشيخ تقي الدين كغيره  ,كمقاتلة تاركها
كاألذاف على ما تقدـ كذكره ابن ىبيرة كفاقا لؤلئمة األربعة ,كعنو أف
الجماعة شرط لصحة الصالة ذكرىا القاضي كابن ال اغوني في الواضح
كاإلقناع كىي من المفردات  ,كاختارىا ابن أبي موسى كابن عقيل
25

كالشيخ تقي الدين فلو صلى كحده من غير عذر لم تصح.

 25اإلنصاؼ-عالء الدين أبو الحسن الماركدم.149/2-

36
قاؿ ابن قدامة :الجماعة كاجبة على الرجاؿ المكلفين لكل صالة
مكتوبة ,ركم نحو ذلك عن ابن مسعود كأبي موسى كبو قاؿ ع اء
كاألكزاعي كأبو ثور ,كقاؿ مالك كالثورم كأبو حنيفة كالشافعي ال تجب
لقوؿ رسوؿ اهلل  " تفضل صالة الجماعة على صالة الفذ بخمس
كعشرين درجة " متفق عليو ؛ كألف النبي  لم ينكر على اللذين قاال
قد صلينا في رحالنا كلو كانت كاجبة ألنكر عليهما ؛ كألنها لو كانت
كاجبة لكانت شرطا لها كالجمعة  ,كلنا قولو تعالى (كإذا كنت فيهم
فأقمت لهم الصالة ) اآلية  ,كلو لم تكن كاجبة لرخص فيها حالة
26

الخوؼ ,كلم يج اإلخالؿ بواجبات الصالة من أجلها.

مذىب ال يدية:

 26الشرح الكبير البن قدامة الحنبلي,ج2ص.2

37
ذىب ال يدية إلى أف الجماعة سنة ,كليست بفرض ,كىو قوؿ إمامهم
27

زيد بن علي ,كالهادم ,كالقاسم ,كالناصر ,كالمؤيد باهلل ,كأبو طالب.
كذىب الظاىرية إلى أف الجماعة شرط لصحة الصالة كىو قوؿ

ابن

ىبيرة ,كابن أبي موسى ,كابن عقيل ,كالشيخ تقي الدين من الحنابلة.
كيتضح من خالؿ ما سبق أف الخالؼ يقع في خمسة أقواؿ:
األكؿ:أف الجماعة فرض عين ,ك عليو طائفة كبيرة من أصحابنا
كالحنابلة ,كطائفة من األحناؼ.
القوؿ الثاني:أف الجماعة فرض كفاية ,كعليو كثير من الشافعية ,كبعض
المالكية ,كطائفة من اإلباضية ,ك جماعة من الحنفية.

 27نيل األكطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبار,محمد بن علي بن
محمد الشوكاني

إدارة ال باعة المنيرية,ج3ص.150

38
القوؿ الثالث :أف الجماعة سنة مؤكدة ,كىو قوؿ ال يدية ,كالشافعية,
كمذىب أكثر المالكية ,ك قوؿ عند اإلباضية ,كعليو بعض األحناؼ.
القوؿ الرابع :أف الجماعة شرط في صحة الصالة كىو قوؿ داكد
الظاىرم كمن تبعو ,كطائفة من الحنابلة.
القوؿ الخامس :أنها مندكبة ,كىو بعيد عن الصواب ,كىو قوؿ باطل ال
يصح.

39

أدلة من قاؿ إف الجماعة فرض عين:
-1ﭧ ﭨ ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭨ ﭼ الثقرج٤٣ :
كجو االستدالؿ :
أمر اهلل عباده المتقين بإقاـ الصالة  ,كاألمر للوجوب ما لم تصرفو
قرينة ,كقد كقع اإلجماع على فريضة إقامتها ثم ع ف بال كاة  ,ككقع
اإلجماع على أدائها ,ثم ع ف بالركوع مع الراكعين  ,كىو دليل على
كجوب الجماعة؛ ألف الركوع مع الراكعين يكوف في الجماعة ,كىذا ما
ذىب إليو جماعة من أىل التفسير ,كذىب إلى ىذا القوؿ جل صحابة
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  ,كلم ترد ركاية عن أحدىم بخالؼ
ىذا  ,كذىب إليو من التابعين جم غفير منهم ع اء  ,األكزاعي ,كذىب
إليو أحمد  ,كجماعة من محدثي الشافعية منهم أبو نور  ,كابن خ يمة
,كابن المنذر,كابن حياف ,ككثير من أصحابنا .

40
-2ما جاء عن ابن عباس عن النبي

 أنو قاؿ " :ال صالة لجار

المسجد إال في المسجد " كفي ركاية من جار المسجد ؟ قاؿ  :من
28

سمع األذاف.

كجو االستدالؿ :
يفهم من ظاىر الركاية كجوب حضور الجماعة في المسجد بدليل
نفي الصالة عن جار المسجد إال بصالتو فيو.
كاعترض  :أف المراد ىنا الترغيب كالترىيب كليس حقيقة اؿنفي .
كيجاب:
أف األصل في اللفظ أف يحمل على ظاىره إال بقرينة كما ىو مقرر في
أصوؿ الفقق ,كظاىر الركاية يدؿ على ما ذكرنا ق,كالقرائن تؤيد ما قلناه
كإف حملنا الوعيد ىنا على الترغيب كالترىيب فإذف تحمل معظم
 28سنن البيهقي الكبرل-ما جاء في التشديد في ترؾ الجماعة,4721-سنن
الدارق ني-الحث لجار المسجد على الصالة فيو 2-كغيرىم.

41
الركايات على ىذا النحو مثل " كيل لب وف األقداـ من النار "ككذلك
نحو آيات الوعيد لتارؾ ال كاة كقولو تعالى " يوـ تكول بها جباىم
"....
ىا بدليل أخر.
فإف قاؿ قائل تلك أمور قد علـ كجوب
قلت  :ككجوب الجماعة على األعياف قد دلت عليو أدلة كثيرة  ,كيؤيد
ىذا حديث النبي  حين قاؿ " من سمع النداء فلم مجب فال صالة
لو إال من عذر ".
 -3عن أبي رزين عن ابن أـ مكتوـ أنو سأؿ النبي صلى اهلل عليو ك
سلم فقاؿ :يا رسوؿ اهلل إني رجل ضرير البصر شاسع الدار ك ليس لي
قائد يالئمني فهل لي رخصة أف أصلي في بيتي ؟ قاؿ  :ىل تسمع
29

النداء قاؿ  :نعم قاؿ  :ال أجد لك رخصة.
كجو االستدالؿ :
 29المستدرؾ-باب التأمين.903-

42
إف كاف الرسوؿ  لم يرخص لهذا الرجل الضرير كلم يعذره  ,فأل مو
حضور الجماعة فكيف بالصحيح من الناس.
كاعترض أف النداء في الحديث ىو النداء ؿصالة الجمعة :
كرد :أف الركايات صرحت بأف المراد صالة الجماعة ,كيؤيد ىذا الكالـ
أف سؤاؿ ابن أـ مكتوـ جاء بعد ىم النبي  بتحريق بيوت المتخلفين
عن الجماعة ,كقد جاء في ركاية الربيع " لشهد العشاء " فدلت على
أف سؤالو كاف عن الجماعة ,كليس عن الجمعة.
ثانيا  :أف كجوب الجمعة على من كاف في المصر

 ,كفي الركاية ىل

تسمع النداء  ,كجاء في ركاية تفسير النداء باألذاف  ,فإذا كاف كجوب
الجمعة بسماع األذاف فقط

؛ لكاف ت غير كاجبة على

معظم

الناس,كالصواب أف الوجوب يكوف بوجودىم في اؿـ صر الذم تقاـ فيو
الجمعة.
مذف لو.
كاعترض :أف ابن أـ مكتوـ يبصر ال ريق أم يعرفها؛ لذلك لم ؤ

43
كيجاب  :لو كاف كذلك فلماذا سأؿ الرسوؿ العذر

 ,كىو يست يع

حضور الجماعة؟! كاهلل أعلم بالصواب.
 -4ركاية ابن مسعود عند مسلم " قاؿ  :من سره أف يلقى اهلل غدا
مسلما فليحافظ على ىؤالء الصلوات حيث ينادم بهن فإف اهلل شرع
لنبيكم سنن الهدل ,كإنهن من سنن الهدل كلو أنكم صليتم في بيوتكم
كما يصلي ىذا الم تخلف لتركتم سنة نبيكم ؛ ك لضللتم  ,كما من رجل
يت هر فيحسن ال هور ثم يعمد إلى مسجد من ىذه المساجد إال كتب
اهلل لو بكل خط كة يخ وىا  ,كيرفعو درجة  ,كيحط عنو بها سيئة  ,كلقد
رأينا كما يتخلف عنها إال منافق معلوـ النفاؽ  ,كلقد كاف الرجل يهاد ل
بو بين الرجلين حين يقاـ في الصف " كفي ركاية لمسلم أيضا " لقد
رأيتنا كما يتخلف عنها إال منافق قد علم نفاقو  ,أك مريض  ,إف كاف
30

م الصالة ".
المريض ليهادل بين الرجلين حتى أمت

 30صحيح مسلم-باب صالة الجماعة من سنن الهدل 1520-كغيره.

44
قلت :ىذا القوؿ من ابن مسعود -رضي اهلل تعالى عنو  -ال يعكس رأيو
الفردم في صالة الجماعة  ,كإنما يجسد موقف الصحابة رضي اهلل
عنهم ,ككاف الصحابة رضواف اهلل عليهم يدأبوف على المحافظة عليها
,ككما متبين من ركاية ابن مسعود فإ نهم كانوا يصفوف المتخلف عنها
لغير عذر بالنفاؽ ,كال يخفي حاؿ المنافق كعظم ذنبو  ,كىذا دليل على
اقتناعهم بوجوبها على العياف.
ف ىعن س و
اؽ ىكيي ٍد ىع ٍو ىف إًلىى
 -5كاستدلوا كذلك بقولو تعالى  " :يىػ ٍو ىـ يي ٍك ى
ش ي ٍ ى
ً
ً
ُّي ً
اريى ٍم تىػ ٍرىى يق يه ٍم ًذلَّنةه ىكقى ٍد ىكانيوا
الس يجود فى ىال يى ٍستى يعيو ىف ( )42ىخاش ىعةن أىبٍ ى
صي
السج ً
ود ىك يى ٍم ىسالً يمو ىف " ( )43القلم.
يي ٍد ىع ٍو ىف إًلىى ُّي ي
قاؿ بعض التابعين :ىذه للمتخلفين عن الجماعة من ىذه األمة.
الص ىال ىة فىػ ٍلتىػ يق ٍم
ت لى يه يم َّن
ت فًي ًه ٍم فىأىقى ٍم ى
-6كاستدلوا بقولو تعالى  " :ىكإً ىذا يك ٍن ى
ىسلً ىحتىػ يه ٍم فىًإ ىذا ىس ىج يدكا فىػلٍيى يكونيوا ًم ٍن ىكىرائً يك ٍم
طىائًىفةه ًم ٍنػ يه ٍم ىم ىع ى
ك ىكلٍيىأ ي
ٍخ يذكا أ ٍ
ً ً
ٍخ يذكا ًح ٍذ ىريى ٍم
صلُّيوا ىم ىع ى
ك ىكلٍيىأ ي
صلُّيوا فىػلٍيي ى
ىكلٍتىأٍت طىائ ىفةه أي ٍخ ىرل لى ٍم يي ى
كأ ً
َّن ً
ىسلً ىحتً يك ٍم ىكأ ٍىمتً ىعتً يك ٍم فىػيى ًميليو ىف
ين ىك ىف يركا لى ٍو تىػغٍ يفليو ىف ىع ٍن أ ٍ
ى ٍ
ىسل ىحتىػ يه ٍم ىك َّند الذ ى

45
ً
اح ىعلىٍي يك ٍم إً ٍف ىكا ىف بً يك ٍم أى نذل ًم ٍن ىم ى ور أ ٍىك
ىعلىٍي يك ٍم ىم ٍيػلىةن ىكاح ىد نة ىكىال يجنى ى
ضعوا أىسلًحتى يكم ك يخ يذكا ًح ٍذريكم إً َّنف اللَّنوى أ ى ً ً
ين
يك ٍنتي ٍم ىم ٍر ى
ى ٍ
ضى أى ٍف تى ى ي ٍ ى ٍ ى
ىع َّند ل ٍل ىكاف ًر ى
ىع ىذابنا يم ًهيننا")102(.النساء.
كاالستدالؿ ىنا من كجهين :
األكؿ:مواجهة العدك تستدعي تخفيف التكاليف

إسقاط الواجبات
ب

؛ليسر اإلسالـ ؛ كلكي ال يجتمع على المجاىدين مشقة الجهاد
كالصالة  ,لذا كانوا أكلى بالرخصة  ,كما رخص الرسوؿ  بالف ر عاـ
الفتح  ,بل كرد في الذين لم يترخصوا قولو " أكلئك العصاة "  ,فانظر
أخي بعين التأمل لو كانت صالة الجماعة كاجبا كفائيا لكاف أكلى
بالمجاىدين كأسهل لهم أف يكتفوا بصالة من في المدينة من غير
حرج ,كىم أكلى بالعذر.
لكن لوجوبها على األعياف أمركا بأدائها في أحنك الظركؼ كأقساىا
,كما أحوجهم إلى ىذه الرخصة عندما يشتد القتاؿ.

46
الثاني :من المعلوـ أف للصالة أركانا تب ل الصالة

بدكنها ,كلكننا إف

ؼ,فسوؼ فجد أف اؿشارع أسقط بعض أركاف
تأملنا في صالة المواؽ ة
الصالة بسبب مالقاة العدك مع أف تلك األركاف كاجبة ال تتم الصالة
تكت ىذه الواجبات ؛ ألمر أىم ,كنجد
بدكنها في حاؿ االختيار ,كقد ر
بال رؼ الثاني أف الشارع أمر أف تصلى ىذه الصلوات جماعة مع ظرؼ
مالقاة العدك ,فإف دؿ ذلك على شيء دؿ على أف الجماعة فرض
عين على كل مكلف.
-7جاء عن النبي  أنو قاؿ " :من سمع النداء فلم يأتقفال صالة لو
31

إال من عذر " كفي لفظ أخر"فلم يجبو".

 31سنن الدارق ني-حث جار المسجد للصالة فيو,1574-سنن ابن ماجو-باب
التغليظ في التخلف عن الجماعة.842-

47
كجو الداللة:نص النبي  على أف من سمع النداء للجماعة فلم يجب
فال صالة لو,كىو نفي عن قبوؿ العمل,كقيل عن قبوؿ األداء,فيفهم منو
كجوب صالة الجماعة على األعياف.
-8ما جاء عن ابن عباس كابن عمر رضي اهلل عنهم أنهما سمعا النبي
 يقوؿ " لينتهين أقواـ عن كدعهم الجماعات أك ليختمن اهلل على
قلوبهم.

32

كفي الحديث زجر صريح لمن يتخلف عن الجماعات ,كىو من
دالالت النهي ,كالنهي يدؿ على التحريم ما لم تصرفو قرينة.
 -9ما جاء عن مالك بن الحويرث أف الرسوؿ  قاؿ " :إذا أنتما
33

خرجتما فأذنا ,ثم أقيما ,ثم ليؤمكما أكبركما".

 32صحيح مسلم-باب التغليظ في ترؾ الجماعة,2039-سنن النسائي-باب
التشديد في التخلف عن الجماعة.1380-
 33صحيح البخارم,باب اآلذاف للمسافر إذا كانوا جماعة كاإلقامة.604-
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كجو االستدالؿ:
من المعلوـ أف السفر مظنة من مظنات المشقة كالعذاب,كقد رخص
الشارع ؿلمسافر  -كجوبا-قصر الصالة مع العلم أنو بذلك يترؾ أركانا
كاجبة فيها  ,كلكن الشارع لم يرخص في ترؾ الجماعة كإ ٍف في السفر
فدؿ ىذا على كجوبها على األعياف ,كاهلل أعلم بالصواب.

 -10كاستدلوا بما جاء من طريق الربيع عن أبي

عبيدة عن جابر بن

زيد عن أبي ىريرة عن النبي  قاؿ  " :لقد ىممت أف آمر بح ب
ؼيح ب  ,ثم أمر بالصالة فنودم بها

,ثم أمر رجال يؤـ للناس  ,ثم

أخالف إلى رجاؿ فاحرؽ عليهم بيوتهم  ,كالذم نفسي بيده لو يعلم
34

أحدىم أفقيجد عظما سمينا أك مرماتين حسنتين لشهد العشاء ".
كأجيب عنو بأكجو:

 34مسند الربيع ,أقات الصالة.184,
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-1استنبط بعضهم من نفس ىذا الحديث عدـ الوجوب ؛ ألنو  ىم
بالتوجو للمتخلفين  ,كلو كانت الجماعة فرض عين لما ىم بتركها إذ
توجو.
كأجيب أف الواجب يجوز تركو لما ىو أكجب منو

 ,كىذا ظاىر كهلل

الحمد ,كاألدلة عليو كثيرة ,كقيل :إنو ال دليل على أف النبي  لو فعل
ذلك لم يدركها في جماعة أخرل.
-2أف التهديد بالتحريق ال يفضي إلى القتل.
-3أف الخبر كرد مورد ال جر  ,كحقيقتو غير مراده  ,كإنما المراد منو
المبالغة.
قالوا :يرشد إلى ذلك كعيدىم بالعقوبة التي يعاقب بها الكفار

 ,كقد

انعقد اإلجماع على منع عقوبة المسلمين بالتحريق.
كأجيب :
 - 1أف المنع كقع بعدما نسخ جواز التعذيب بالنار  ,كلم يكن قد
منع من قبل ,كال منافاة بين النهي عن التعذيب بالنار كالهم

50
بتحريق بيوت الم تخلفين عن الجماعة؛ إذ ال يل ـ من تحريق
البيوت أف يفضي إلى تحريق األنفس  ,كقد كرد في بعض
الركايات أف النبي  امتنع عن تحريق البيوت لما فيها من
النساء كالذرية.
 - 2األصل أف الحقيقة مرادة في الخبر ,كيدؿ على ىذا أف النبي
صلى اهلل عليو كسلم ما منعو من التحريق إال كجود النساء
كالذرية كما جاء في الحديث,كمن ناحية أخرل ىل يقاؿ في
آيات الوعيد أنها كاردة مورد ال جر فقط كما في قولو
ً َّن ً
اؿ الٍيىتى ىامى ظيل نٍما إًنَّن ىما يىأٍ يكليو ىف فًي
ين يىأٍ يكليو ىف أ ٍىم ىو ى
تعالى(:إ َّنف الذ ى
صلى ٍو ىف ىس ًع نيرا)( )10النساء.
بي يونً ًه ٍم نى نارا ىك ىسيى ٍ
 -4لو كانت الجماعة فرضا لقاؿ حين توعدىم باإلحراؽ من تخلف
عن الجماعة لم تج قصالتو؛ ألف ىذا كقت البياف.
كأجيب :أف البياف كما يكوف بالتنصيص عليو يكوف أيضا بالداللة ,فقولو
 " لقد ىممت " داللة على ذلك.

51
كتعقب العيني في عمدة القارم ىذا  ,فقاؿ :أف الحديث ليست فيو
داللة من الدالالت األصولية الثالث ,الم ابقة ,كالتضمن ,كااللت اـ.

35

 35فوائد:
األكلى:تعريف الدالالت المذكورة آنفا:
 -1الم ابقة ىي :داللة اللفظ على تماـ معناه الموضوع لو,كىي األصل
المقصود باللغة ,كىي أقول ىذه الدالالت الثالث.

-2داللة التضمن :ىي داللة اللفظ على ج ء مسماه في ضمن كلو ,كال تكوف إال
في المعاني المركبة.

و
كما ذىنينا ,أك
-3داللة االلت اـ :ىي داللة اللفظ على و
خارج عن مسماه الزـ لو ل ن
خارجينا.

الثانية :يذكر كثير من األصوليين أف الدالالت تنحصر في ىذه الثالث,كقد زاد
بعض األصوليين داللة االستدعاء ,كنوقش بما ال تتسع لو ىذه العجالة.

الثالثة:داللة الم ابقة كالتضمن من باب الصريح ,كداللة االلت اـ من غير الصريح.
الرابعة:تنقسم داللة االلت اـ إلى ثالثة أقساـ:
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األكؿ:داللة اإلشارة :كىي:أف يدؿ اللفظ على معنى ليس ىو المقصود من
اللفظ في األصل ,كلكنو الزـ لمقصوده,كقولنا أقل مدة الحمل ستة أشهر

ً
صاليوي ثىالثيو ىف ىش ٍه نرا }األحقاؼ  15مع قولو تعالى
استدالال بقولو تعالى{ ىك ىح ٍمليوي ىكف ى
ً
صاليوي فًي ىع ىام ٍي ًن }لقماف.14 :
{ ىكف ى
إضمارا ضركرينا ال بد من
الثاني داللة االقتضاء ,كىي :أف يتضمن الكالـ
ن
تقديره؛ألف الكالـ ال يستقيم بدكنو:

اسأ ًىؿ
كىذا التقدير إما أف يكوف لتوقف صحت الكالـ عليو عقال كقولو تعالى { ىك ٍ

الٍ ىق ٍريىةى }يوسف 82 :أم :أىل القرية ,أك لتوقف صدؽ الكالـ عليو كقولو "إف
اهلل كضع عن أمتي الخ أ كالنسياف" 35 .إذ إف الخ أ كالنسياف لم يرفعا عن األمة

بل اإلثم.

كال عموـ في داللة المقتضى على التحقيق ,كقيل بالعموـ ,كمن فركعها مسألة

حكم صالة من تكلم ناسيا,كمسألة من نسي التسمية على الذبيحة ,كقد بينت

ذلك في رسالة منفصلة .القسم الثالث :داللة اإليماء ,كىي :أف يقترف بالحكم

حشوا في
كصف لو لم يكن ىذا الوصف تعليالن لهذا الحكم لكن ذكره ن
الكالـ,كىي خمسة أقساـ محلها باب القياس.
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التحريق
كأجيب  :أنو ليس من المعقوؿ أف يهم النبي صلى اهلل عليو كسلم ب
إال على ترؾ كاجب أك فعل محرـ ,فإذا كاف ىم النبي  على ىذا الفعل ال
يدؿ على ترؾ كاجب فإف ما ذكره اهلل من ال جر بالتحريق
ً َّن ً
اؿ الٍيىتى ىامى ظيل نٍما إًنَّن ىما يىأٍ يكليو ىف فًي
ين يىأٍ يكليو ىف أ ٍىم ىو ى
في قولو تعالى (:إ َّنف الذ ى
صلى ٍو ىف ىس ًع نيرا )( )10النساء .ال يد ؿ على حرمة أكل
بي يونً ًه ٍم نى نارا ىك ىسيى ٍ

ماؿ اليتيم ,بل ىو من باب المبالغة فقط ,كىكذا سائر أدلة الوعيد.

-5إف عدـ فعل النبي  لما ىم بو دليل على عدـ كجوبها على
األعياف:
كيجاب:بأف النبي  ترؾ فعل ما ىم بو؛ ؿ ما في البيوت من النساء
كالذرية.
ثانيا :ترؾ النبي  للفعل ليس فيو داللة على عدـ الوجوب إذ قد
يترؾ النبي إيقاع العقاب لمصلحة ,كمن أمثلة ذلك عدـ قتلو للمنافقين
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لكي ال يقاؿ أف محمدا يقتل أصحابو مع أنهم من أىل النفاؽ  ,ككذلك
ما جاء في الرجل الذم أتى جارتو كىي حامل قاؿ " لقد ىممت أف
ألعنو لعنا يدخل معو قبره " فلو كاف عدـ فعل ما ىم بو كتركو إياه دليال
على عدـ الوجوب لقيل إف اإللماـ ىنا ليس حراما  ,كىذا مخالف
للنص كاإلجماع .
-6أف الحديث كرد ألجل الحث على مخالفة أىل النفاؽ كالتشبو بهم
فقط ال للداللة على كجوبها.
كأجيب  :بأف ترؾ خصاؿ النفاؽ كاجب على المسلم

فإف كاف ترؾ

الجماعة صفة من صفات المنافقين ,كجب على المسلم عدـ االتصاؼ
بها ,كىذا االعتراض دليل على قائلو ,فإف كاف ترؾ الجماعة نفاقا حذر
منو النبي  ,فهذا دليل على كجوب الجماعة على األعياف

؛ ألنو

بتركها يصبح المسلم منافقا إف لم يكن لعذر شرعي ,خاصة إف تكرر منو
ذلك.
-7أف ىذا الحديث خاص بالمنافقين فال ينسحب حكمو على غيرىم:
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يجاب على ىذا االعتراض من كجهين:
األكؿ:ىذا تخصيص بدكف مخصص فمن أين لكم ىذا التخصيص؟
الثاني :إف كاف ترؾ الجماعة من صفات المنافقين فإنو يجب على
المؤمن المحافظة عليها ؛ليتجنب الوقوع في صفاتهم.
-8كاعترض أف الحديث خاص بالجمعة.
كيجاب :بأف النبي  كرد عنو بصريح اللفظ ما يدؿ على أف كالمو
كاف في صالة الجماعة كقولو  " ال يشهدكف العشاء في الجميع "
كحديث ابن مكتوـ عن رسوؿ اهلل  أنو استقبل الناس في العشاء
فقاؿ  " :لقد ىممت أف أتى ىؤالء الذين يتخلفوف عن الصالة فأطرؽ
عليهم  ,فقاـ ابن أـ مكتوـ  :إني كبير شاسع الدار ليس قائد يالئمني
فهل تجد لي رخصة قاؿ  :تسمع النداء ؟ قلت  :نعم  .قاؿ  :ما أجد
لك رخصة " ككرد في ذلك عدة ركايات فيها زيادة  ,كاؿكالـ ىنا عن

56
صالة الجماعة ك قد كانت الواقعة في صالة العشاء كما ثبت في ركاية
36

الربيع " لشهد العشاء ".

 -9أف المراد بالتهديد قوـ تركوا الصالة رأسا.
كأجيب  :بقولو  في الحديث " ال يشهدكف الصالة في الجميع " أم
في الجماعة.
كفي ركاية ابن ماجو " لينتهين رجاؿ عن تركهم الجماعات أك ألطرقن
بيوتهم " كىذه الركايات تب ل دعول أف ال جر كاف فيمن ترؾ الصالة
رأسا.

37

-10كاعترض أف فرض الصالة جماعة كاف في أكؿ اإلسالـ؛ ألجل سد
باب التخلف عن الصالة  ,ثم نسخت بنسخ الوعيد المذكور في
أحاديث التفاضؿ بين صالة الجماعة كصالة الفرد.
التحريق بالنار ,ك ب
 36مسند الربيع ,أقات الصالة.184,
 37سنن ابن ماجة ,التغليظ يف التخلف عن اجلماعات.843,
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كأجيب  :أنو ال تعارض بين نسخ التحريق  ,كبين تحريق البيوت ؛ إذ ال
يل ـ من تحريق البيت تحريق األنفس .
كأما أحاديث التفضيل بين صالة الجماعة كالفرد فال تعارض بينها كبين
كجوب الجماعة على األعياف ألسباب كىي:
أكال  :ألف أدلة الوجوب صريحة كما أسلفنا  ,كأما استداللكم بأحاديث
التفاضل فهو من باب الكنايات  ,كمعلوـ أف الكناية ال تقول على
معارضة الصريح .
ثانيا :يحتمل أف تكوف المفاضلة بين صالة الجماعة كالفرد للمعذكر
عنها كالمريض ,كالدليل متى طرقو االحتماؿ سقط بو االستدالؿ.
ثالثا :دعول النسخ تحتاج إلى دليل ,كال دليل على النسخ.

دليل من قاؿ أف صالة الجماعة فرض على اؿكفاية :
استدلوا بحديث رسوؿ اهلل  الذم سبق تخر مجو في المفاضلة بين
صالة الجماعة كصالة الفرد.
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كجو االستدالؿ :
المفاضلة بين صالة الجماعة كصالة الفرد يدؿ على أف صالة الفرد
صحيحة كصاحبها مأجور  ,كلكن صالتو في الجماعة ت يد ع لى صالتو
منفردا.
كرد على ىذا االستدالؿ من كجوه :
-1أف أدلة الوجوب في فرضية الجماعة على األعياف صريحة

 ,كما

استدؿ بو أصحاب المذىب الثاني ىو من باب الكناية  ,كمن المعلوـ
أف الكافمة ال تقول على معارضة الصريح كما

ىو مقرر في أصوؿ

الفقو.
-2ثانيا يظهر أف التفاضل المقصود يكوف عند كجود عذر يمنع
المكلف عن الجماعة كالمرض
بالصواب.

لقولو  "إال من عذر " كاهلل أعلم

59

دليل من قاؿ أف الصالة مع الجماعة سنة مؤكدة:
مستند ىؤالء أفضلية صالة الجماعة على الفرد  ,كاألفضلية تقتضي
جواز األمرين  ,كقد أجبنا عن ىذا االستدالؿ .كذكر الشوكاني كالما
غريبا كىو أنو لم يثبت عن النبي  أنو أمر الوفود التي تأتي إليو ممن
أسلم كا أف يقيموىا جماعة كما أمرىم بالصالة نفسها فدؿ ىذا على
فرض.
أنها سنة مؤكدة كليست ب
كيرد على ىذا بثبوت ذلك في الصحاح كالسنن كغيرىا كما رك م عن
عمرك بن سلمة كغيرىم .
ؼفي ركاية مالك بن الحويرث قاؿ أتينا رسوؿ اهلل

 ,كنحن شببة

متقاربوف فأقمنا عنده عشرين ليلة  ,ككاف رسوؿ اهلل  رحيما رقيقا ظن
أنا اشتقنا أىلنا فسألنا عمن تركنا من أىلنا فأخبرناه.
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قاؿ " ارجعوا إلى أىليكم  ,فأقيموا فيهم كعلموىم  ,كأمركىم  ,فإذا
38

حضرت الصالة فليؤذف لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم ".

ثانيا  :في قولو  "صلوا كما رأيتموني أصلي " 39ما يكفي ؿتبيمف ىذا
الواجب ؛ لما رأكا من مواظبة الرسوؿ  على الجماعة في الحضر
كالسفر كاهلل تعالى أعلم بالصواب .
ثالثا:في أدلة الوجوب التي أسلفنا ذكرىا ما يكفي للداللة على أف اهلل
سبحانو أكجب الجماعة على كل مسلم.

دليل من قاؿ أف الجماعة شرط في صحة الصالة:
قالوا الجماعة شرط في صحة الصالة  ,كاستدلوا على أف ما كجب في
العبادة كاف شرطا فيها.
38

صحيح البخاري ,األذان للمسافر.605,

 39صحيح البخاري ,األذان للمسافر.605,
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كيجاب:
بأنو ال يل ـ أف يكوف الواجب شرطا في صحة العبادة  ,ف واؼ الوداع
مثال كاجب  ,كلكنقليس شرطا في صحة الحج  ,كالسورة الثانية مع
الفاتحة كاجبة  ,كلكنىا ليست شرطا في صحة الصالة فتجبر بسجود
السهو ,كال دليل على ىذه القاعدة.

62

كالقوؿ المختار :
بعد بياف األقواؿ كأدلتها مظهر للباحث كجوب صالة الجماعة على
األعياف كىو الراجح عند طائفة من المحققين

كقد أجبنا على

اعتراضات المعترضين ,كىذا القوؿ يترجح على قوؿ غيرىم من كجوه
عدة أذكر منها على كجو السرعة كباختصار:
-1األدلة التي استدؿ بها الجمهور من باب الخاص الذم يفيد الق ع
بما دؿ عليو ما لم يعارضو معارض كال معارض.
-2أدلة الجمهور من باب الصريح ,كأدلة المذىب الثاني ,كالثالث من
باب الكناية كالصريح مقدـ على الكناية.
-3أجمع الصحابة على كجوب الجماعة عينيا؛ إذ لم يرك عن أحد
منهم أنو قاؿ بخالؼ ذلك ,بل يدؿ حديث ابن مسعود يدؿ على
إجماع الصحابة أنها فرض عين ,كىو على أقل تقدير إجماع سكوتي
كاإلجماع السكوتي حجة ظنية-عندنا -كما أف اإلجماع الصريح حجة
ق عية.
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كاعلم أف أىل العلم على اختالؼ آرائهم قالوا أف تارؾ الجماعة ال
يصل إلى الوالية بل صرح بعضهم بفسقو
كقاؿ اإلماـ السالمي :
لم يعذر المختار خير البشر

أبن أـ مكتوـ ضرير البصر

اؿػ ػ ػ ػ ػفػداء
ػبؿ ػؽػاؿ أجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ب ػ

العـ ػا
تػبر ػ
كؿػـ ػ ػمػؾػ ػ ػف ػمػع ػ ػ
ػػ

فالفاتح البصير أكلى كأحػ ػ ػؽ

أف ػلم ـ ػف فعلها إذا ان ػلؽ
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 األعذار الجائ ة للتخلف عن الجماعة 
ىذا باب ي وؿ المقاـ بو إف أردنا البحث فيو كالتفصيل  ,كلكنني أذكر
جوابا مختصرا ,كمن أراد االستكثار كال يادة فليبحث في كتب الحديث
كالفقو لالستناد على الدليل .
كنقوؿ بحمد اهلل :أف المعذكرين عن الجماعة باختصار ىم:
-1الخائفوف:
كالمقصود بالخوؼ ىنا ىو الخوؼ على النفس  ,كقيس عليو الخوؼ
على الماؿ ,كالعرض كالولد ,أك أف المراد ىنا سائر الخوؼ على النفس
كاألىل كالولد كالماؿ كىذا الثاني أظهر من القوؿ األكؿ.
-2المرض:
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 - 1كىو المرض الذم يمنع اإلنساف عن حضور الجماعة ؛ لمشقة يجدىا
أك عج أك أف المرض معد  ,فال ضرر كال ضرار في اإلسالـ  ,فيمنع
في ىذه الحالة من حضور الجماعة.
-3الم ر :
إذا كاف الم ر كثيرا يمنع من كصوؿ الناس إلى المسجد لما ركم عن
الصحابة قولهم خرجنا مع رسوؿ اهلل  في سفر فم رنا فقاؿ :ليصل
من شاء في رحلو..

40

-4الريح الشديدة أك البرد الشديد :
كالدليل ما جاء عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل
صلى اهلل عليو كسلم كاف يأمر المؤذف إذا كانت ليلة ذات برد كم ر

 40مسلم,الصالة يف الرحال يف املطر.1636,
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كفي ركاية ( ريح ) أف يقوؿ ( أال صلوا في الرحاؿ ) كقيس على
ذلك الحر الشديد.

41

-4حضور ال عاـ:
كالدليل على ذلك ما ركم عن ابن عمر رضي اهلل عنو أنو قاؿ ,قاؿ
النبي  ( إذا كاف أحدكم على ال عاـ فال يعجل حتى يقضي حاجتو
منو كإف أقيمت الصالة..

42

كقفة  :ينبغي حمل الكالـ على حالة الجوع لكي ال يشغل
اإلنساف عن صالتو مع مراعاة أكقات الصالة

الجوع

 ,فال يهمل اإلنساف

صالتو كيتعمد إحضار ال عاـ كقت الجماعة؛ إذ ليس ىذا بعذر كاهلل
أعلم.

 41الربيع,يف األذان.179,
 42صحيح البخاري,إذا حضر الطعام أ قيمت الصالة.642,
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شكر خاص لـــ:
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