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كتـــــــــــاب الصالة

فقه العبادات المصور١١٤

المحتويـــات
حكم صالة الجماعة

حكمة صالة الجماعة وفضلها

ما تدرك به صالة الجماعة

ما تدرك به الركعة

ا+عذار المبيحة للتخلف عن الجمعة 
والجماعة

من أحكام صالة الجماعة

صالة الجماعة

١١

حكم صالة الجماعة 
قامة  صـالة اجلامعـة واجبة عـىل الرجـال القادرين حـال اإلِ

والسفر دون النساء؛ ألدلة كثرية منها: 
َقۡمَت لَُهُم . ١

َ
َذا ُكنَت فِيِهۡم فَأ قوله  يف صالة اخلوف: ( 

ــةٞ ّمِۡنُهم ) [النسـاء: ١٠٢]، حيث أمر اهللا  ــٰوةَ فَۡلَتُقۡم َطآئَِف لَ ٱلصَّ
تبارك وتعاىل باجلامعة يف حال اخلوف والسفر، فحال األمن 

واإلقامة أوىل.
ـلَ . ٢ قَ حديـث أيب هريـرة  أن رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قـال: «إِنَّ أَثْ

وْ  لَ ، وَ ـرِ جْ فَ ةُ الْ ـالَ صَ ـاءِ وَ عِشَ ةُ الْ الَ ـنيَ صَ ـىلَ املُْنَافِقِ ةٍ عَ ـالَ صَ
رَ  تُ أَنْ آمُ مْ دْ مهََ قَ لَ ا(١) ، وَ بْوً ـوْ حَ لَ ا وَ َ مهُ امَ ألَتَوْ ا فِيهِ ـونَ مَ لَمُ عْ يَ
مَّ أَنْطَلِقَ معي  ، ثُ يلِّ بِالنَّاسِ يُصَ الً فَ جُ رَ رَ مَّ آمُ ، ثُ امَ تُقَ ةِ فَ الَ بِالصَّ
ةَ  الَ ونَ الصَّ دُ ـهَ م الَ يَشْ طَبٍ إِىلَ قَوْ نْ حَ مٌ مِ زَ مْ حُ هُ عَ ـالٍ مَ جَ بِرِ
» (متفق عليـه) وال هيُمّ النبي  ملسو هيلع هللا ىلص  ارِ ُمْ بِالنـَّ يُوهتَ ـمْ بُ يْهِ لَ قَ عَ ـرِّ أُحَ فَ
بتحريـق املتخلفـني عن اجلامعة إِال ألهنـا واجبة، وهكذا ال 

يوصف املتخلفون عنها بالنفاق إِال لوجوهبا.
ا: أي زحفا. بْوً (١) حَ

حديث األعمى ملا استأذن النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص  أن يصيل يف بيته –وال . ٣
ةِ؟».  الَ اءَ بِالصَّ عُ النِّدَ مَ لْ تَسْ الَ له النبي ملسو هيلع هللا ىلص : «هَ قَ قائد له– فَ

». (رواه مسلم). بْ أَجِ الَ «فَ . قَ مْ : نَعَ الَ قَ فَ
ى . ٤ لْقَ هُ أَنْ يَ َّ ـنْ رسَ  مـا ثبـت عن ابن مسـعود  أنه قـال: «مَ

 َنَاد يْثُ يُ اتِ حَ لَوَ ءِ الصَّ الَ ؤُ ىلَ هَ افِظْ عَ يُحَ لْ ـلِامً فَ سْ ا مُ دً اهللا غَ
نَنِ  نْ سُ ُنَّ مِ إِهنَّ ، وَ ُدَ نَنَ اهلْ مْ ملسو هيلع هللا ىلص  سُ عَ لِنَبِيِّكُ َ إِنَّ اهللاَ رشَ ، فَ ِنَّ هبِ
لِّفُ  ا املُْتَخَ ذَ يلِّ هَ امَ يُصَ مْ كَ يُوتِكُ يْتُمْ يف بُ لَّ مْ صَ وْ أَنَّكُ لَ ، وَ دَ ـُ اهلْ
 ، تُمْ لْ لَ مْ لَضَ بِيِّكُ ـنَّةَ نَ تُمْ سُ كْ رَ وْ تَ لَ ، وَ مْ بِيِّكُ ـنَّةَ نَ تُمْ سُ كْ َ رتَ يْتِهِ لَ يف بَ
دٍ  ـجِ سْ دُ إِىلَ مَ مِ عْ مَّ يَ ، ثُ ورَ ـنُ الطُّهُ سِ يُحْ رُ فَ تَطَهَّ لٍ يَ جُ نْ رَ ا مِ مَ وَ
 ، نَةً سَ ا حَ ْطُوهَ ةٍ خيَ طْوَ لِّ خَ هُ بِكُ تَبَ اهللا لَ دِ إِالَّ كَ اجِ هِ املَْسَ ذِ نْ هَ مِ
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١١٥ فقه العبادات المصور

صالة الجماعة

ا  مَ تُنَا وَ أَيْ ـدْ رَ قَ لَ ، وَ ـيِّئَةً هُ هبَا سَ نـْ ُطُّ عَ حيَ ، وَ ـةً جَ رَ َـا دَ ـهُ هبِ عُ فَ رْ يَ وَ
لُ  جُ انَ الرَّ ـدْ كَ قَ لَ ، وَ اقِ لُومُ النِّفَ عْ قٌ مَ نَافـِ ـا إِالَّ مُ نْهَ لّـفُ عَ تَخَ يَ
ِ -أي يمـيش معتمدا عليهام-  لَنيْ جُ َ الرَّ َادَ بَـنيْ تَـى بِهِ هيُ ؤْ يُ

». (رواه مسلم).  فِّ امَ يف الصَّ قَ تَّى يُ حَ
حكمة صالة الجماعة 

وفضلها 
تعارف اإلخوة واألَحبَّة يف اهللا عىل بعضهم، وتوثيق أوارص . ١

املحبَّـة بينهـم، والتي ال يتيرسّ اإليامن إال هبا، فإنّه ال سـبيل 
لإليامن وال إىل اجلنّة إالّ باملحبة يف اهللا تعاىل.

 بـراءة العبـد من النفـاق والنَّار ملـن أدرك تكبـرية اإلحرام . ٢
ـا متصلة؛ ملـا رواه أنس  عن رسـول اهللا  أنه  أربعـني يومً
ةَ  بِريَ كُ التَّكْ رِ ـدْ ةٍ يُ َاعَ ـا يفِ مجَ مً وْ بَعِـنيَ يَ ـىلَّ هللاِِ أَرْ نْ صَ قـال: «مَ
 « اقِ نَ النِّفَ ةٌ مِ اءَ رَ بَ ، وَ نَ النَّارِ ةٌ مِ اءَ رَ : بَ انِ تَ اءَ رَ ـهُ بَ تِبَ لَ األُوىلَ كُ

(رواه الرتمذي).
اخلـري . ٣ عـىل  قلوهبـم  وتأليـف  املسـلمني،  شـمل  اجتـامع   

والصالح.
 تكافل املسلمني وتعاوهنم فيام بينهم.. ٤
 إظهار شعائر الدين وقوته.. ٥
توحيـد قلوب املسـلمني، حيـث جيتمع يف الصـف الواحد . ٦
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كتـــــــــــاب الصالة

فقه العبادات المصور١١٦

األبيض واألسـود، والعريب والعجمي، والكبري والصغري، 
والغني والفقري، جنبًا إىل جنب يف مسجد واحد، وراء إمام 
واحـد، ويف وقت واحد، متوجهـني إىل قبلة واحدة، واجتاه 

واحد.
إغاظـة أعداء اهللا؛ ألن املسـلمني ال يزالون يف قوة ومنعة ما . ٧

داموا حمافظني عىل الصالة يف املساجد. 
ـولَ . ٨ سُ ةَ  أَنَّ رَ رَ يْ رَ نْ أَيبِ هُ حمو اخلطايا ورفع الدرجات، فعَ

عُ  فَ رْ يَ ا وَ َطَايَ و اهللا بِهِ اخلْ حُ مْ ا يَ ـىلَ مَ مْ عَ كُ لُّ : «أَالَ أَدُ ـالَ اهللاِملسو هيلع هللا ىلص قَ
وءِ  ضُ وُ بَاغُ الْ : إِسْ الَ ولَ اهللاِ. قَ سُ ا رَ وا: بَىلَ يَ الُ ؟. قَ اتِ جَ رَ بهِ الدَّ
دَ  عْ ةِ بَ الَ تِظَارُ الصَّ انْ ، وَ دِ ـاجِ ُطَا إِىلَ املَْسَ ةُ اخلْ ثْرَ كَ ه، وَ ارِ ىلَ املَْكَ عَ

» (رواه مسلم). بَاطُ مُ الرِّ لِكُ ة، فَذَ الَ الصَّ
 صالة اجلامعة أفضل من صالة الفرد بسبع وعرشين درجة، . ٩

ـولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  سُ رَ –ريض اهللا عنهام- أَنَّ رَ مَ بْدِ اهللاِ بْنِ عُ نْ عَ فعَ
ـبْعٍ  ذِّ - أي الفرد- بِسَ فَ ةَ  الْ الَ لُ صَ ضُ ةِ تَفْ عَ َامَ ةُ اجلْ الَ : «صَ الَ قَ

» (رواه البخاري). ةً جَ رَ ينَ دَ ِ عِرشْ وَ
ما تدرك به صالة الجماعة: 

مام، فإِن  تدرك صالة اجلامعة بإِدراك ركعة من الصالة مع اإلِ
ا للجامعة، ولكن يدخل مع  أدرك أقل من ركعة فال يعترب مدركً
مـام فيام أدرك وله أجر عىل ذلك، إِال إِن كان يغلب عىل ظنه  اإلِ
حضـور مجاعة أخر فـاألوىل أن ينتظر لكي يدرك اجلامعة من 

أوهلا. 
ما تدرك به الركعة: 

تـدرك الركعـة بـإِدراك الركـوع، فـإِذا أدرك املسـبوق إِمامه 
ـا: فيجب أن يكرب تكبـرية اإلِحرام وهو واقف، ثم يركع،  راكعً
واألفضـل أن يكـربّ للركـوع، وإِن اقترص عىل تكبـرية اإلِحرام 

حال قيامه أجزأته عن تكبرية الركوع. 
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١١٧ فقه العبادات المصور

ا)عذار المبيحة للتخلف عن الجمعة والجماعة 
املرض الذي فيه مشقة غري حمتملة.. ١
مدافعة البول أو الغائط، ملا يرتتب عىل مدافعتهام من ذهاب اخلشوع يف الصالة، وملا فيه من الرضر عىل البدن.. ٢
حضور طعام ونفسه تتوق إِليه، عىل أال يتخذ عادة أو حيلة للتخلف.. ٣
ا. . ٤ ا يرتصده ويريد به رشً اخلوف املحقق عىل النفس أو غريها، كمن خياف عدوً

من أحكام صالة الجماعة 
مام عىل حالٍ أن يكرب ويتابعه يف تلك احلال وال ينتظره حتى يقوم.. ١ عىل املسلم إِذا جاء واإلِ
من ختلف عن صالة اجلامعة يف املسجد لعذر فإِنه يصليها مجاعة إِذا تيرس له ذلك.. ٢

صالة الجماعة
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