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 الرحيمبسم اهلل الرمحن 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، أما بعد: 

يف صالة اجلامعة بالبيت( قام بإعدادها  مسألةفقد طالعت تفريًغا ملحارضة بعنوان: )عرشون 

بعض اإلخوة ووضعوا هلا فهرًسا، أسأل اهلل أن يتقبل هذا الدرس وأن جيعله نافًعا لعباده إنه 

 الرحيم.الرمحن 

 

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 

 العزيز بن ريس الريس د. عبد

@dr_alraies 

 املرشف عىل موقع اإلسالم العتيق

 هـ1441/  8/  13
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 السالم عليكم ورمة اهلل وبركاته، أما بعد:

، وهذا الوباء الذي شاع (الكرونا)وباء ب اإلصابةسلمني وأكثر بالد العامل مام يعيشه أكثر بالد امل ف

وانترش يف أكثر العامل ما بني مسلمه وكافره قد ترتب عليه أمور، منها تعليق صالة اجلامعة 

أن الرجال صاروا يصلون صالة الفريضة يف بيوهتم ال واجلمعة يف املساجد مما ترتب عىل ذلك 

 فألجل هذا كان هذا الدرس. يف املساجد، ألن املساجد قد ُعلقت وُأغلقت،

العرشين مسألة ُأذكر نفيس وإخواين بأنه ما نزل بالء إال بذنب، وما ارتفع   وقبل االبتداء بذكر

َبٌة َقْد َأَصْبُتْم ِمْثَلْيَها َأَوملََّا َأَصاَبْتُكْم ُمِصي والقرآن واضح وبنين يف ذلك، قال سبحانه: ﴿إال بتوبة، 

 َقِديٌر 
ٍ
ء  وقال: ﴿ [165﴾ ]آل عمران: ُقْلُتْم َأنَّى َهَذا ُقْل ُهَو ِمْن ِعنِْد َأْنُفِسُكْم إِنَّ اهللََّ َعىَل ُكلن ََشْ

ُهْم َيْرِجُعونَ َظَهَر اْلَفَساُد يِف اْلََبن َواْلَبْحِر باَِم َكَسَبْت َأْيِدي النَّاِس لُِيِذيَقُهْم َبْعَض الَّ   ِذي َعِمُلوا َلَعلَّ

﴾ ]األنعام: َوَكَذلَِك ُنَوِّلن َبْعَض الظَّاملنَِِي َبْعضًا باَِم َكاُنوا َيْكِسُبوَن  وقال: ﴿ [41﴾ ]الروم: 

اَم ُيِريُد اهللَُّ َأْن ُيِصيَبُهْم بَِبْعِض ُذُنوِِبِمْ  وقال: ﴿ [129 ْوا َفاْعَلْم َأنَّ إىل غري  [49ائدة: ﴾ ]امل َفإِْن َتَولَّ

 ذلك من اآليات الكثريات الدالة عىل أنه ما نزل بالء إال بذنب وما ارتفع إال بتوبة.

يقول: أال يكون البالء لرفع الدرجات؟ فإن أشد الناس بالًء األنبياء ثم األمثل  ولقائل أن 

 فاألمثل؟
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ُيقال: بىل، لكن األصل يف البالء أنه ال ينزل إال بذنب، وقد يكون ِرفعة للدرجة، وهذا ملن ف

صالًحا ه مع سوء حاله؟ فام نحن ومن نحن حاله، ومن منا يستطيع أن يزكي نفسحسنت 

 ؟للمحرمات رًكا وهداية وت

ال ُيؤدي   فضاًل عن املستحبات، فكثري منا يف الواجبات إن من نظر إىل حالنا وجد تقصرًيا كبرًيا 

بل -الواجبات، وكثري منا إذا أدى الواجبات أداها عىل صورة فيها نقص وضعف، وكثري منا 

دث وال حرج، أسأل ال يقوم باملستحبات، أما الوقوع يف املحرمات فح -األكثر إال من رحم اهلل

بت،  قت وغرَّ اهلل أن ُيعاملنا برمحته، فقد شاع الرشك وعم أكثر بالد العامل اإلسالمي، والبدع رشَّ

االختالط والتَبج والسفور وضعف قوامة الرجال عىل النساء، أما املعايص الشهوانية من 

دى له اجلبني ويتحرس وتسّيب النساء وتَبجهن وخمالطتهن للرجال، إىل غري ذلك، َشٌء كثري ُين

 .له قلب املؤمن

يشء شائع بني ل الربوية واملحرمة إىل غري ذلك فأما التساهل يف املال ِحاًل وحراًما بأكل األموا

ري كثري يف املسلمني، اخل، كال واهلل، فإن خري يف املسلمني ، وليس معنى هذا أنه ال يوجداملسلمني

 إىل اهلل إذا ُوعظوا وُذكروا نابوا والفسق وإظهار املعايص والفجور اشتهروا ب ممنحتى إن كثرًيا 

أسأل اهلل بأسامئه احلسنى وصفاته يتوب وهلل ينوب ، وعلموا سوء حاهلم، فكثري منهم رجعوا

 العىل أن يمن علينا وعليكم وعىل املسلمني أمجعني بالتوبة، إنه الرب الرحيم سبحانه وتعاىل.

ه األزمة يف وعظ الناس وتذكريهم، فإن قلوب كثري من الناس قد لكن واجبنا أن نستغل هذ

كثري من املنكرات قد ُأغلقت وهلل احلمد، فلذا كثري من الناس ال سيام وأصبحت قريبة للخري، و



4 

 

صار ُمقباًل وقاباًل للخري، فلنجتهد يف دعوة الناس بالوسائل الكثرية، عن طريق الشبكات 

واتساب والتلقرام ... وغري ذلك من وسائل تويرت وفيسبوك والالعنكبوتية ووسائل التواصل، ب

التواصل، فلنجتهد يف نرش اخلري بني الناس وتذكريهم، ولنجتهد يف وعظهم، حتى تصلح 

قلوِبم، ثم لنجتهد يف تعليمهم التوحيد والسنة، ثم لنجتهد يف حتذيرهم من الرشك، ثم نجتهد 

ر وأن نعلمهم األحكام الرشعية، فإننا مقبلون عىل يف حتذيرهم من البدع ثم الكبائر والصغائ

إدراك هذا الشهر املبارك وأن يمن شهر رمضان شهر الصيام، أسأل اهلل بكرمه أن يمن علينا ب

علينا بصيامه وقيامه إيامًنا واحتساًبا وأن يمن عىل املسلمني بإبعاد هذا الوباء عنهم، حتى ترجع 

، فنصيل الصلوات اخلمس واجلمعة يف املساجد يف رمضان الصلوات إىل املساجد يا رب العاملني

 يا رب العاملني.

فإننا مقبلون عىل رمضان، وهناك أحكام كثرية تتعلق بالصيام وبالزكاة وغري ذلك مما حيتاج إليه 

املسلمون، فلنجتهد يف تعليم الناس وتذكريهم، فإن من أجل القرب وأعظمها النصح، كام 

قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-أن النبي رقية متيم بن أوس الداري  أخرج مسلم من حديث أيب

»الدين النصيحة« وعند أيب داود: قاهلا ثالًثا، فقالوا: ملن يا رسول اهلل؟ قال: »هلل ولكتابه 

ٍة ُأْخِرَجْت لِلنَّاِس َتْأُمُروَن  ، وقال تعاىل: ﴿ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم« ُكنُْتْم َخرْيَ ُأمَّ

ٌة َيْدُعوَن  وقال: ﴿ [110﴾ ]آل عمران:  املَْْعُروِف َوَتنَْهْوَن َعْن املُْنَكِر َوُتْؤِمنُونَ بِ  َوْلَتُكْن ِمنُْكْم ُأمَّ

 .[104﴾ ]آل عمران: إىَِل اخْلرَْيِ َوَيْأُمُروَن بِاملَْْعُروِف َوَينَْهْوَن َعْن املُْنَْكِر َوُأْوَلِئَك ُهْم املُْْفلُِحوَن 
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قال: »من  -صىل اهلل عليه وسلم-من حديث أيب سعيد اخلدري أن النبي مام مسلم وأخرج اإل

، فإن مل يستطع فبقلبه، وذلك أضعف فبلسانهرأى منكم منكًرا فليغريه بيده، فإن مل يستطع 

قال: »أال كلكم  -صىل اهلل عليه وسلم-اإليامن«، وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر أن النبي 

 «.عيته، واألب راٍع يف بيته ومسؤول عن رعيته راٍع ومسؤول عن ر

أن يتفقد األب أبناءه وزوجه ومن حتت يده والنهي عن املنكر  باملعرفإذن من النصيحة واألمر 

 بالنصح والتذكري وبالتعاون عىل الَب والتقوى.

 أبدأ باملسائل:بعد هذا و

 األصل يف صالة الفرض للرجال أن تكون يف املساجد. : املسألة األوىل

يِف ُبُيوٍت َأِذَن اهللَُّ َأْن ُتْرَفَع َوُيْذَكَر فِيَها اْسُمُه ُيَسبنُح َلُه فِيَها بِاْلُغُدون َواآلَصاِل * قال سبحانه: ﴿

اَرٌة َوال َبيْ  َكاِة ََيَاُفوَن َيْومًا َتَتَقلَُّب فِيِه ِرَجاٌل ال ُتْلِهيِهْم ِِتَ  الزَّ
ِ
الِة َوإِيَتاء ٌع َعْن ِذْكِر اهللَِّ َوإَِقاِم الصَّ

قال: )رجال( فلذلك األصل يف صالة الفرض أن  [37-36﴾ ]النور: اْلُقُلوُب َواألَْبَصارُ 

د ذلك النبي  خرج البخاري كام أ -صىل اهلل عليه وسلم-يصليها الرجال يف املساجد، وقد أكَّ

قال: »لقد  -صىل اهلل عليه وسلم-أن النبي  -ريض اهلل عنه -ومسلم من حديث أيب هريرة 

الناس،  ؤميمهمت أن آمر برجل فينادي بالصالة، ثم آمر بحطب فُيحطب، ثم آمر رجاًل ف

الوعيد يشهدون الصالة يف املساجد فأحرق عليهم بيوهتم«. الحظوا هذا فأخالف إىل رجال ال 

فدل هذا عىل أن األصل يف صالة الفرض  -صىل اهلل عليه وسلم-الشديد من رسول اهلل 

 للرجال أن ُتصىل يف املساجد.
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تقصرًيا كبرًيا من املسلمني  ما أكثر املسلمني املقرصين فيه، حتى إن هناكو وفضل ذلك كبري

إن "أنه قال:  -اهلل عنهريض -السيام يف صالة الفجر، وقد روى اإلمام مسلم عن ابن مسعود 

من سنن اهلدى أن ُتصىل حيث ُينادى ِبن، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إال منافق معلوم 

 . أسأل اهلل أن ُيعيذنا وإياكم."النفاق

لذا من كان مقرًصا يف صالة الفرض وصالة اجلامعة يف املساجد فليتق اهلل وليتب إىل اهلل وليزور 

هلل هذا البالء ورجعت الصالة إىل املساجد أن يكون من أوائل املصلني يف نفسه أنه متى ما رفع ا

املساجد، أما من كان يرجع املسلمون للصالة يف  األجر، ألنه ال يدري قد يموت وملحتى يأخذ 

دأبه وهديه الصالة يف املساجد فإن له هذا األجر، ألنه تبلغ بالنية ما ال يبلغ العمل، وقد مصلًيا و

 مسلم عن  فإن له األجر، كام روى قدرتهة عىل أن من نوى خرًيا فلم يفعله لعدم تكاثرت األدل

: قال: ُكنَّا مع رسوِل اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف غزاة فقال  -ريض اهلل عنهام  -جابر بن عبد اهلل 

اديًا، إال كانوا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: »إنَّ باملدينِة رجاالً ما ِِسُتْم مسريًا، وال َقَطْعُتم و

: قال: رَجْعنا مع -ريض اهلل عنه  -معكم، حَبَسُهم املرُض« .وروى البخاري عن أنس بن مالك 

النبي صىل اهلل عليه وسلم، فقال: »إنَّ قْومًا َخْلفنَا باملدينِة، َما َسَلكنْا ِشْعبًا، وال َواِديًا: إال وهم 

 معنا، َحَبَسُهم اْلُعْذُر«.

 إحياء البيوت بالعبادات. : املسألة الثانية

-جاءت الرشيعة باحلث عىل التعبد يف البيوت، أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر أن النبي 

« فأمرنا أن اجعلوا يف بيوتكم من صالتكم وال تتخذوها قبوًراقال: » -صىل اهلل عليه وسلم
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خمالفة للمقابر، ألن املقابر ليست أماكن للتعبد، فأمرنا أن نجعل من صالتنا  نجعل بيوتنا

وعباداتنا يف بيوتنا، وأال نجعل بيوتنا قبوًرا، فلذلك ُيستحب أن حُتيا البيوت بطاعة اهلل، أن حُتيا 

للرجال، وأن حييها النساء بصالة الفريضة وبصالة النافلة، وأن حيييها الرجال  بصالة النافلة

والنساء بقراءة القرآن وبالذكر وبغري ذلك من الطاعات، فإنه ُيستحب أن حتيا البيوت بطاعة اهلل 

 سبحانه وتعاىل.

 وأنبه إىل أمرين:

أخرج البخاري مما ُيستحب للرجال أن يصلوا النافلة كلها يف البيوت، األمر األول:  -

قال: »صالة املرء يف   -صىل اهلل عليه وسلم-ومسلم من حديث زيد بن ثابت أن النبي 

يف البيوت أفضل وحكى  وقد أمجع العلامء عىل أن صالة النافلة بيته أفضل إال املكتوبة« 

رمحه اهلل -ن هناك خالًفا يف السنن الرواتب عن مالك اإلمجاع ابن عبد الَب، ثم قال: إال أ

وقد خالف اجلمهور، ثم وافق مالك اجلمهور يف صالة الليل، وإنام خالفهم يف  -تعاىل

صالة النهار، والصواب قول اجلمهور حلديث: »صالة املرء يف بيته أفضل إال املكتوبة« 

سواء كانت من  أن تكون يف بيتهفلو أن أحدنا عود نفسه يف صلوات النوافل واملستحبات 

وغريها من النوافل يف بيته لكان أفضل وجلعل تلك الصلوات فيجعل  الرواتب أو غريها

 بيته مغايًرا للمقابر التي ليست مكاًنا للتعبد.

ينبغي أن يكون للرجل وللمرأة ورد من قراءة القرآن والطاعات والقيام يف  األمر الثاين: -

فإن البيت إن مل يكن ت بذكر اهلل، ويكون مشًعا بالنور واهلدى، بيوهتم، حتى حُييى البي
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وكثري من الناس  -كذلك وكان مكاًنا للمعايص والذنوب اجتمعت فيه الشياطني واجلن 

ببث  ه أنه جعل بيته مكاًنا للمعايص والذنوب من املس وغري ذلك، ومن أسباب يشتكي

-لك، فيكون جممًعا للشياطني واجلن القنوات املحرمة والصور املحرمة والغناء وغري ذ

 .-عافاين اهلل وإياكم

 يف البيت.  وضع مصىلاستحباب : املسألة الثالثة

مما ُيستحب أن ُُيعل يف البيت مصىل، وهذه سنة قد أصبحت مهجورة، مع أهنا كانت عند آبائنا 

ريض اهلل -عتبان بن مالك موجودة إال أهنا عندنا أصبحت مهجورة، وقد دل عىل ذلك حديث 

 أن يصيل يف هذا املصىل  -صىل اهلل عليه وسلم-فإنه جعل يف بيته مصىل وطلب من النبي  -عنه

وقد ذهب إىل هذا الشافعية،  -ريض اهلل عنه-، وعلقه البخاري عن الَباء ومسلم بخاريلرواه ا

فيستحب أن يكون يف البيت مصىل وأن ُيعل الرجل واملرأة مكاًنا يف البيت للصالة، ُيعل غرفة 

إذا أراد أن يقوم الليل فأو حجرة أو مكاًنا معينًا للصالة، ويطيب وُينظف ويكون مكاًنا للصالة، 

ىل فيه، وإذا أراد أن يصيل الراتبة صىل فيه، وإذا أراد أن يقرأ القرآن قرأ فيه، وهذا املصىل ُيعتنى ص

 به.

، فمن جعل يف بيته مصىل ومكاًنا ُيتعبد هلل فيه فإنه إذا أراد وقّل من يفعلها، مهجورةوهذه سنة 

املصىل، أو حتى إذا رجعت يف مثل الظروف التي نعيشها اليوم فيصليها يف هذا أن يصيل اجلامعة 

 املساجد وفاتته اجلامعة ألي سبب كان فإنه يصيل يف هذا املصىل.

 : فضل صالة اجلامعة.املسألة الرابعة
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بام أننا يف هذه احلال وال نستطيع أن نصيل يف املساجد للظرف الذي نمر فيه حتى ُعلقت 

إن من أراد أن يصيل فال يفوتنَّ فضل صالة اجلامعة، فقد ورد يف فضلها أحاديث، من املساجد، ف

-أن النبي  -ريض اهلل عنهام-ذلك ما روى البخاري ومسلم عن عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب 

وثبت ، قال: »صالة اجلامعة أفضل من صالة الفذ بسبع وعرشين درجة« -صىل اهلل عليه وسلم

بخمسة وعرشين قال: » -صىل اهلل عليه وسلم-يث أيب هريرة أن النبي يف الصحيحني من حد

 جزًء«، وثبت يف البخاري عن أيب سعيد قال: »بخمس وعرشين درجة«.

-اجلامعة أفضل من صالة الفذ، بل ثبت يف مسلم عن عثامن بن عفان فدل هذا عىل أن صالة 

ىل العشاء يف مجاعة فكأنام قام قال: »من ص -صىل اهلل عليه وسلم-أن النبي  -ريض اهلل عنه

صالة اجلامعة، ل، فإذا صىل الفجر يف مجاعة فكأنام قام الليل كله«، وهذا فضل عظيم نصف الليل

فلذا ينبغي أن ُُيتهد يف صالة اجلامعة، وأن ُيتهد الرجل أال يصيل فرًضا إال وأن يكون يف 

 مجاعة.

 فائدتان:

ما تقدم ذكره من األحاديث يف فضل صالة اجلامعة شامل حتى ملن صىل الفائدة األوىل:  •

صالة اجلامعة يف البيوت، وليس خاًصا بمن يصيل يف املسجد، كام ثبت هذا عن إبراهيم 

 النخعي وهو قول الشافعي واإلمام أمحد وابن عبد الَب، ومجاعة من أهل العلم، ومما يدل

 عىل ذلك أنه قال: »صالة اجلامعة أفضل من صالة الفذ« ومل يعلق هذا باملسجد.
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قال: »إذا تطهر ثم خرج من بيته إىل  -ريض اهلل عنه-فإن قيل: فإنه يف حديث أيب هريرة 

ذكر ابن دقيق العيد أن هذا من باب الغالب، ومن  فيقال:املسجد، مل َيط خطوة ...« 

غي أن ُتعلم أن ما ُيذكر من األلفاظ من باب الغالب فال مفهوم القواعد األصولية التي ينب

يكون خاًصا ِبذا، بل يكون عاًما، فيشمل من صالها يف بيته ومن صالها يف له، أي ال 

 املسجد.

جاء يف حديث أيب  فقد يف بيان فضل صالة اجلامعة اختلفت األحاديثالفائدة الثانية:  •

سعيد وأيب هريرة أن صالة اجلامعة أفضل من صالة الفذ بخمس وعرشين درجة، أو  

بخمسة وعرشين جزًء، ويف حديث ابن عمر قال: »بسبع وعرشين درجة« وقد تنازع 

-العلامء نزاًعا طوياًل عىل ماذا ُتوجه هذه األحاديث، وأصح ما ُيقال ما قاله ابن بطال 

أن هذه األحاديث من باب الفضائل، وأمة حممد  يف رشحه عىل البخاري -عاىلرمحه اهلل ت

أمة الفضائل، فإنه يف أول األمر كانت ُتضاعف إىل مخس  -صىل اهلل عليه وسلم-

 .فضله حتى كانت بسبع وعرشين درجة وعرشين درجة، ثم زادها اهلل من

ح ألحد أن ال يصرجة، فعة عىل الفذ بسبع وعرشين دأن فضل صالة اجلامومن املتيقن 

صىل اهلل عليه -وجه ما عدا ذلك من األحاديث بأن أمة حممد ُيعارض يف ذلك، فإذن يُ 

 أمة الفضائل، ففضائلها تزداد ما بني حني وآخر. -وسلم

 : أقل اجلامعة اثنان.املسألة اخلامسة
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هو أفضل، ولو صىل ثالثة حتققت من باب أوىل وفلو صىل رجالن فقد حتققت صالة اجلامعة، 

والدليل عىل أن اجلامعة تتحقق بصالة اثنني باإلمام واملأموم أفضل، وكلام كثرت اجلامعة كان 

 دليالن:

من األحاديث، فإنه قال: »صالة اجلامعة أفضل من صالة الفذ«  ما تقدم الدليل األول:  -

فهو مجاعة، واالثنان ليس فرًدا فإذن  -أي فرًدا-ل القسمة ثنائية، ما مل يكن فًذا فجع

 يكون مجاعة.

 .-رمحه اهلل تعاىل-فقد حكى اإلمجاع ابن قدامة والنووي اإلمجاع،  الدليل الثاين: -

 عقد اجلامعة بصالة الرجل مع املرأة.تن: السادسةاملسألة 

إذا فتنعقد اجلامعة بصالة الرجل مع املرأة، كأن يصيل الرجل مع أمه أو زوجه أو بنته، أو أخته، 

 ويدل هلذا دليالن:فتتحقق صالة اجلامعة، صىل الرجل مع املرأة 

ذ« فجعل القسمة ما تقدم يف حديث: »صالة اجلامعة أفضل من صالة الفالدليل األول:  -

...إلخ، فقد أصبح املصلون  ثنائية، فإذا كان الرجل مع زوجه أو أمه أو بنته أو أخته

 اثنني، فبهذا ال يكونون فرًدا وإنام ما ُيقابل ذلك وهو اجلامعة.

 .-رمحه اهلل تعاىل-فقد حكى اإلمجاع ابن رجب اإلمجاع،  الدليل الثاين: -

تفوت الرجل صالة اجلامعة ألي سبب كان، أو يف مثل ظروفنا قد فوهذا أمر يفرط فيه كثريون، 

ت أجًرا عظياًم وهو مفاضلة  التي نعيشها اآلن، ومع ذلك يفرط ويقوم ويصيل وحده، وِبذا فوَّ
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زوجه أو أمه أو بنته  أحد ولو أن يصيل مع املفرتض أن يصيل معوالصالة بسبع وعرشين درجة، 

 .أو أخته

 الطاعة، واهلل لو كان هناك مال ُيوزع أو أراٍض ُتقسم لتسابقنا ينبغي أن نكون حريصني عىلو

 قد يوجد يف البيت رجالن،فن، للحظ الدنيوي، أما يف الدين فإننا متساهلوعليها غاية املسابقة 

ي أهنا أفضل من صالة ضيعوا هذا األجر العظيم وهفيتساهالن وكل منهم يصيل وحده، فبهذا 

 تقدم.  الفذ بسبع وعرشين درجة كام

 تنعقد صالة اجلامعة مع الصغري الذي مل يبلغ إذا كان مميًزا.: ة السابعةاملسأل

قسم غري مميز أي ال يعقل وال يضبط األمور،  :عىل قسمنيوالصبيان األطفال ينبغي أن يعلم أن 

يضبط معنى الصالة وإذا صىل أتقن صالته وتوضأ بنية فوقسم مميز يعقل ويضبط األمور، 

صىل األب مع ولده أو األخ مع أخيه املميز بأن وأحسن صالته، فمثل هذا إذا صىل معه الرجل 

 ، ويدل لذلك دليالن:فإن له أجر صالة اجلامعة

ليس فًذا مجاعة وفذ، والذي صىل مع املميز فما تقدم من أن القسمة ثنائية، ول: الدليل األ -

 وال فرًدا.

  ، كام يف البخاري قال املعنى، فإنه عىل الصحيح يصح للميز أن يكون إماًما الدليل الثاين:  -

كنت أكثرهم قرآًنا فصليت ِبم وأنا ابن ست أو سبع سنني. فإذا كان عمرو بن سلمة: 

ذهب إىل هذا مجاهري أهل  ، وقدمن باب أوىل ن إماًما فإذن تتحقق به اجلامعةيصح أن يكو

 واملالكية والشافعية ورواية عن اإلمام أمحد وقول عند احلنابلة.هو قول احلنفية العلم، و
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 صالة املرأة للجامعة. : املسألة الثامنة

-ينبغي أن ُيعلم أن صالة اجلامعة ليست واجبة عىل النساء باإلمجاع، حكى اإلمجاع ابن حزم 

كام يدل  بعد هذا األظهر أنه ال ُيستحب للنساء أن تداوم عىل صالة اجلامعة، و -رمحه اهلل تعاىل

 فام كنَّ النساء يف عهد  -صىل اهلل عليه وسلم -عىل ذلك اهلدي العميل من صحابة رسول اهلل 

-يداومن عىل صالة اجلامعة، لذا األفضل للمرأة وما كنَّ أزواجه  -صىل اهلل عليه وسلم-النبي 

 أن تصيل وحدها. -واهلل أعلم

، وقد ثبت عن أم سلمة  أهنا صلت بالنساء مجاعة  -ريض اهلل عنها-لكن لو صلت مجاعة صحَّ

األفضل أال تداوم ن لك سطهن، ألهنا كانت إمامة هلن، فإذن يصح أن تصيل مجاعةوكانت و

رواية، ويدل عىل ذلك اهلدي املرأة عىل صالة اجلامعة، وهذا قول أيب حنيفة ومالك وأمحد يف 

 .العميل للنساء يف عهد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم

إذن قد تقول املرأة: ال أصيل مع زوجي أو ولدي صالة اجلامعة دائاًم إذا مل يوجد يف البيت إال أنا 

 ن هدي املرأة عىل خالف ذلك؟ وإياه، أل

تحقق له صالة اجلامعة، األكمل للمرأة يف مثل هذا أن تصيل مع زوجها وولدها حتى تُيقال: ف

ليس أمًرا دائاًم وإنام ألمر عارض، وبصالهتا مع زوجها أو  يف مثل هذا احلال للجامعة وصالهتا

، فال حترم األجر والنية احلسنة يف فوزه بأجر صالة اجلامعةأو أخيها قد كانت سبب خري ولدها 

يف التعاون عىل الَب والتقوى، إذن صالة اجلامعة يف مثل هذا عىل خالف العادة، وإنام ألمر 

 قد يطول العارض.كان عارض و
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 . الركوععة بإدراك ُتدرك صالة اجلام: املسألة التاسعة

وقد ذهب إىل هذا مالك وأمحد يف أصح أقوال أهل العلم أن صالة اجلامعة تدرك بإدراك الركوع 

روى أبو هريرة عن الرسول صىل ملا  -رمحه اهلل تعاىل-رواية وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 : »من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك الصالة« اهلل عليه وسلم قال

إىل غري ذلك من األدلة، فمن أدرك ركعة فقد أدرك صالة اجلامعة، فمن  ومسلمرواه البخاري 

الركعة الرابعة فقد أدرك صالة اجلامعة، لكن لو جاء لإلمام واإلمام يف راكع يف وهو جاء لإلمام 

 التشهد األخري ثم دخل معه فإنه مل يدرك صالة اجلامعة.

 لقائل أن يقول: هل األفضل أن أدخل مع اإلمام أو أصيل مع مجاعة أخرى؟ و

 ُيقال: لك حاالن:

راتًبا، فاألفضل يف مثل هذا أن تدخل معه ولو يف  اأن يكون اإلمام إمامً احلال األوىل:  -

التشهد األخري، وقد حكاه الرتمذي وقال: والعمل عىل هذا عند أهل العلم، وهذه 

يف غري هذه  -رمحه اهلل تعاىل-العبارة من الرتمذي تشعر باإلمجاع كام قاله ابن رجب 

 .-رمحه اهلل تعاىل-املسألة، وحكى اإلمجاع ابن حزم 

عتمدة يف املسجد فإن املصالة ال كانت لغريإذا كانت الصالة يف البيت أو  ثانية:احلال ال -

 األفضل أن ينتظر مجاعة أخرى حتى ُيدرك صالة اجلامعة.
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مع أخيه ووجد أباه وأخاه يصليان، ومها يف إذا أتى الرجل فال نصيل يف املساجد  اآلن  ونحن

فاألفضل أال يدخل معهم، بل ينتظر من أخرى،  التشهد األخري وهو يعلم أنه سُيدرك مجاعة

 ل أجر صالة اجلامعة.لُيحّص  يصيل معه

 حكم صالة اجلمعة يف البيوت.: املسألة العارشة

يتساءل كثريون بعد أن ُعلقت صالة  و ال يصح أن تصىل اجلمعة يف البيوت ويف األماكن املغلقة، 

اجلمعة يف املساجد، هل يصح ألحد أن يصيل اجلمعة يف بيته؟ أو يف اسرتاحته؟ أو بمزرعته 

 ونحو ذلك؟

 غلقة، وإنام ُيقال: إن صالة اجلمعة شعرية من شعائر اإلسالم، فعىل هذا ال ُتصىل يف األماكن املف

عىل أهنم ذكر ابن رجب يف رشحه عىل البخاري إمجاع السلف ُتصىل يف األماكن املفتوحة، وقد 

ما كانوا يصلون اجلمعة يف السجون، قال: وعلل بعض الشافعية أن صالة اجلمعة شعرية من 

 ُيصىل يف الشعائر، وما كان شعرية من الشعائر فإنه ال يصح أن ُيصىل يف األماكن املغلقة، وإنام

األماكن املفتوحة التي يرتادها كل أحد، أما من أراد أن يصيل اجلمعة يف بيته أو أن يصيل اجلمعة 

-فإن مثل هذا ال يصح، وقد ذكر نحًوا من كالم ابن رجب يف مزرعته أو اسرتاحته أو غري ذلك 

شيخ الشيخ عبد السبكي، وقد ذكر مثل هذا العالمة مفتي الديار السعودية  -رمحه اهلل تعاىل

 وقال إن السلف عىل خالف ذلك. -رمحه اهلل تعاىل-العزيز بن باز: حممد بن إبراهيم 

أن تصىل اجلمعة يف السجون، فعىل هذا ال ُتصىل اجلمعة يف األماكن املغلقة فإذن ال يصح 

امة، كاالسرتاحات واملزارع والبيوت وغري ذلك؛ ألهنا شعرية ظاهرة، وإنام تصىل يف األماكن الع
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وبام أننا ُمنعنا من والة أمرنا للمصلحة املعلومة فال نصيل اجلمعة، بل نصليها ظهًرا أربع 

 ركعات، ويكون حكمها كحكم صالة الظهر يف غريها من األيام.

أن فضل يوم اجلمعة قد ُضيع وقد ذهب، : ليس معنى أننا ال نصيل اجلمعة ملا تقدم ذكره تنبيه

 -صىل اهلل عليه وسلم-أن النبي  -ريض اهلل عنه-ديث أيب هريرة كال، فقد ثبت يف مسلم من ح

ريض -وروى ابن أيب الدنيا عن ابن مسعود  يوم اجلمعة« خري يوم طلعت عليه الشمسقال: »

. ففضل يوم اجلمعة عظيم للغاية، فهو "سيد األيام يوم اجلمعة"أنه ذكر اجلمعة وقال:  -اهلل عنه

صىل اهلل عليه -وفيه كثرة الصالة عىل رسول اهلل عة استجابة، فيه ساوأحب األيام إىل اهلل، 

والذكر واإلقبال  ل هذا اليوم يف قراءة القرآن إىل غري ذلك من الفضائل، وينبغي أن نستغ -وسلم

 عىل اهلل عز وجل، والدعاء السيام يف الساعة األخرية من يوم اجلمعة.

جعل يوم اجلمعة كغريه من األيام، لية فقد يصيل اجلمعة للظروف احلابعض الناس بام أنه ال و

 .وهذا خطأ، ينبغي أن نستشعر فضل هذا اليوم وأن نجتهد فيه غاية االجتهاد

 : احلرص عىل األذكار بعد الفريضة.املسألة احلادية عرشة

بعض وأال نضيع األذكار يف صالتنا يف بيوتنا،  الفريضة أذكار، فينبغينا بعد فإنه قد رُشع ل

جمتهًدا، فرتاه ما أن يسلم إال وهيجم عليه الشيطان، بأن  يف بيته ال يكون جاًدا وال الناس إذا صىل

ن عن هذه االواتساب وغري ذلك، فيلهيه الشيطويقلب  (اجلوال)ينقلب مبارشة إىل هاتفه النقال 

 األذكار.
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ينبغي احلرص عىل األذكار فإن هلا فضاًل عظياًم، ومن تلكم األذكار ما روى مسلم من حديث 

قال: »من سبح اهلل دبر كل صالة   -صىل اهلل عليه وسلم-أن النبي  -ريض اهلل عنه-أيب هريرة 

: فتلك تسع وتسعون« أي إذا قالثالث وثالثني ومحده ثالث وثالثني، وكَبه ثالث وثالثني 

هلل ثالًثا وثالثني، واحلمد هلل ثالًثا وثالثني، واهلل أكَب ثالًثا وثالثني، فاملجموع تسع سبحان ا

وحده ال رشيك له، له امللك وله احلمد وهو عىل كل وتسعون »ثم قال متامة املائة: ال إله إال اهلل 

 .َشء قدير، ُحطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر«

ندعها يف صالتنا ينبغي أن متر علينا كل يوم مخس مرات، فال  باهلل عليكم هذه الفرصة العظيمة

صىل اهلل -للفريضة يف بيوتنا، ولنجتهد عىل هذا الذكر وغريه من األذكار الثابتة عن رسول اهلل 

ينبغي لنا أن نستغل هذا الوقت يف الدعاء فإنه ثم لنعلم أنه بعد االنتهاء من األذكار  -عليه وسلم

أنه ينبغي ملن انتهى من  -رمحه اهلل تعاىل-وقد ذكر اإلمام الشافعي عاء، من مواطن إجابة الد

لنووي الفريضة أن يمكث يف مصاله وأن يدعو اهلل، وعىل هذا املذاهب األربعة وظاهر عبارة ا

 .أن العلامء جممعون عىل هذا

جد، وبعض الناس إذا صىل يف بيته قد ال يستشعر الصالة حق االستشعار كام يفعل يف املس

 .صريوالتقفلذلك يتساهل يف أمثال هذه األمور، وهذا من اخلطأ 

 فضائل اجللوس يف املصىل. : املسألة الثانية عرشة

ومن ذلك يف بيته، إن للجلوس يف املصىل فضائل، وهذه الفضائل شاملة ملن صىل الفريضة 

صىل اهلل -أن النبي  -ريض اهلل عنه-ثبت يف مسلم من حدث جابر بن سمرة فقد صالة الفجر، 
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فإن هذا الوقت وقت كان إذا صىل الفجر جلس يف مصاله حتى تطلع الشمس،  -عليه وسلم

أنه صىل يف بيته إما لكَب سنه أو غري ذلك،  -ريض اهلل عنه-ن ابن مسعود عظيم، حتى مما جاء ع

فأراد رجل أن يطرق بابه بعد الفجر وقبل رشوق الشمس، فقال الرجل: فرتددت ثم ظننتكم 

 : أظننت بآل ابن مسعود الغفلة؟-ريض اهلل عنه-نائمني، فقال ابن مسعود 

رشوق الشمس إال أهل الغفلة، ألن هذا وقت بركة أي أنه ال ينام أحد بعد صالة الفجر إىل قبل 

ودعاء واستغفار، وفيه تقسم األرزاق والَبكات، فينبغي يف مثل هذا الوقت أن ُيستغل حتى يف 

 صالتنا ببيوتنا.

عند مالك يف املوطأ أن من صىل يف مصاله ثم جلس يف  -ريض اهلل عنه-بل ثبت عن أيب هريرة 

ة تصيل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارمحه. يا إخواين لو قيل لك: إن مصاله مل يقم منه فإن املالئك

يدعو لك كل يوم،  -حفظه اهلل-رجاًل صاحلًا وعاملًا من العلامء األفذاذ كالعالمة صالح الفوزان 

فكيف وهناك مالئكة ال يعصون اهلل ما  باهلل عليك ماذا سيكون فرحك وِسورك بمثل هذا؟

ن يدعون لك يف كل فرض وذلك أنك إذا صليت ِتلس يف مصالك أمرهم ويفعلون ما يؤمرو

وال تنتقل من مصالك، بل ِتلس يف مصالك وتذكر اهلل سبحانه، حتى لو مل تذكر اهلل بام أنك 

جالس يف مصالك فإهنا تصيل عليك املالئكة، فلذلك إذا صليت فرًضا فحاول أن ِتلس وجاهد 

ِذيَن َجاَهُدوا فِينَا َلنَْهِدَينَُّهْم ُسُبَلَنا َوإِنَّ اهللََّ ملَََع املُْْحِسننَِي  ﴿ قال تعاىلنفسك األمارة بالسوء،  ﴾ َوالَّ

 [.69]العنكبوت: 
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بحجة  ان يتالعب بنا.يطوأال نجعل الش ،وأن نكون صادقني مع أنفسنا ،ينبغي أن نكون عقالء

 الشغل أو غري ذلك.

 انتظار الصالة بعد الصالة.: املسألة الثالثة عرشة

فمن صىل يف مصاله  انتظار الصالة بعد الصالة،  السنة النبوية من الفضل العظيممما ثبت يف 

صالة املغرب مثاًل، وجلس ينتظر صالة العشاء فذلكم الرباط، قال أخرج مسلم من حديث أيب 

»أال أدلكم عىل ما يرفع اهلل به الدرجات وحيط به قال:  -اهلل عليه وسلمصىل -هريرة أن النبي 

»إسباغ الوضوء عىل املكاره« أي إذا كنت يف شدة الشتاء اخلطايا؟« قالوا: بىل يا رسول اهلل، قال: 

ر أن تتعمد املاء البارد وإنام إذا مل  اخلطايا، ليس املراد ت ومل ِتد ماًء حاًرا فتوضأت بامء بارد، كفَّ

ِتد إال هو، أي ال تتقصد ذلك ألجل األجر وإنام حصل لك ما حصل فاستعملت هذا املاء 

 كان املاء حاًرا يف الصيف فاستعملته وتوضأت به.بأن البارد، أو العكس 

رسول اهلل، قال: قال: أال أدلكم عىل ما يرفع اهلل به الدرجات وحيط به اخلطايا؟« قالوا: بىل يا 

قال: »وانتظار الصالة بعد الصالة  إىل املساجد«  الوضوء عىل املكاره، وكثرة اخلطى »إسباغ

نصيل املغرب ونجلس ننتظر أن ولو أحياًنا، الرباط، فذلكم الرباط«، إذن لنجرب هذا  مفذلك

طايا، رباط، وُترفع به الدرجات وحتط به اخلوهذا وقت قصري وهو حتى يأيت وقت العشاء، 

 وهذا األجر شامل حتى ملن صىل يف بيته.

 السنن الرواتب.: املسألة الرابعة عرشة
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ذهب مجاهري أهل العلم وهو املشهور عند علامء قد و السنن الرواتب، إن من النوافل العظيمة

ونحن مفرطون فيها غاية التفريط، وقد اختلف  الليل،املذاهب األربعة أهنا أفضل من قيام 

 وذلك أهنا ما ِتمع بني أمرين:العلامء يف عددها، وأظهر ما ُيقال يف عددها أهنا عرش ركعات، 

 بالفريضة.نفل متعلق األمر األول:  -

 .داوم عليها -صىل اهلل عليه وسلم-أن النبي  األمر الثاين: -

ام روى ذلك ابن عمر يف الصحيحني، ركعتان قبل الفجر، وقد ثبت أنه داوم عىل عرش ركعات ك

باهلل قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد املغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان 

 صل بعدها ركعتني، أو قبلها.ف؟ إذا صليت الفريضة القليالت  عليكم من تعجزه هذه الركعات 

أن نقضيها بعد الصالة، هذه الفرائض إذا كانت تصىل قبل الصالة فيصح لنا أن رمحة اهلل  ثم من

فمن أراد أن يصيل قبل الظهر ففاتته فليقضها بعد الظهر، بل لو قدر فاتته بعد الظهر فليقضها 

راتبة إذا فاتته بعد ، وأيًضا بعد العرص، ألن العرص والظهر وقت واحد للمسافر ونحو ذلك

ألي سبب كان فليقضها بعد العشاء، ومن فضل اهلل أهنا تقىض كام ذهب لذلك الشافعي املغرب 

 -صىل اهلل عليه وسلم-وأمحد يف رواية، كام ثبت يف الصحيحني من حديث عائشة أن النبي 

 ُشغل عنها بعد الظهر فقضاها بعد العرص

 وقت الضحى بعد ارتفاع الشمس، فإذا فاتت قبل الفجر صلها بعد الفجر، واألفضل أن تصىل

وإذا فاتت قبل الظهر صلها بعد الظهر، وإذا فاتت بعد الظهر صلها بعد العرص، وإذا فاتت بعد 

 املغرب صلها بعد العشاء،
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ثبت يف حديث ابن عمر يف الصحيحني أنه عدَّ السنن الرواتب وعد هذه العرش، وثبت يف فقد 

قال: »من صىل اثنتي عرشة ركعة  - اهلل عليه وسلمصىل-مسلم من حديث أم حبيبة أن النبي 

 ُبني له ِبن بيت يف اجلنة« ويف رواية: »تطوًعا« ويف رواية: »داوم عليها« وكلها يف مسلم.

، اثنتي عرشة ركعة وأعظمها السنن الرواتب فإنه ُيبنى له ِبن بيت يف اجلنةإذن من داوم عىل 

 .السنن الرواتب ا عىلالكريم من فضله، فلذلك اجتهدونسأل اهلل 

 أربع ركعات؟فإن قيل: أال ُيصىل قبل الظهر 

يدع  -صىل اهلل عليه وسلم-ُيقال: بىل، فقد ثبت يف البخاري عن عائشة أهنا قالت: مل يكن النبي 

ركعتني قبل الغداة وأربًعا قبل الظهر، لكن ثبت أنه مل يكن ُيداوم عىل ذلك، قد تركها أحياًنا، 

صىل اهلل -الظهر مل تكن من الرواتب، ألن من رشوط الراتبة أن يكون النبي فبرتك أربع قبل 

 ركعتان قبل الظهر.قد داوم عليها، والذي داوم عليه هو  -عليه وسلم

 ولقائل أن يقول: هل ُيصىل قبل العرص أربًعا؟

 -مصىل اهلل عليه وسل-عند أيب داود وغريه وهو أن النبي  ُيقال: جاء يف ذلك حديث ابن عمر

 احلديث.صىل قبل العرص أربًعا، لكن ال يصح 

 الظهر أربع ركعات وبعد الظهر أربع ركعات؟ولقائل أن يقول: هل ُيصىل قبل 

 .-صىل اهلل عليه وسلم-لكنه ال يصح عن رسول اهلل ُيقال: ورد يف ذلك أيًضا حديث 
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عن عائشة اجتهد أال تفوتك هذه الرواتب وما فيها من الفضل العظيم، ويف صحيح مسلم  إذن 

نسأل اهلل الكريم من  : »ركعتا الفجر خري من الدنيا وما فيها«-صىل اهلل عليه وسلم-قال قالت 

 فضله.

 اإلقامة. األذان و: املسألة اخلامسة عرشة

فإن األذان مستحب وكذلك اإلقامة، وهذا أن يؤذن وأن ُيقيم، مما ُيستحب ملن صىل يف بيته 

فلذا من أراد أن يصيل يف البيت سواء كان واحًدا فرًدا أو ، كام ذهب هلذا اإلمام أمحد للرجال

ذن الرجل رفع أما املؤذن فإذا أ مجاعة، فيستحب هلم األذان واإلقامة، ويف األذان فضائل عظيمة،

عن أيب سعيد اخلدري عن كل ما يسمعه من شجر أو حجر فإنه يشهد له يوم القيامة، صوته ف

رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال: »ال يسمع مدى صوت املؤذن، جن وال إنس وال َشء، إال 

 رواه البخاري، وهذا فضل عظيم للمؤذن. شهد له يوم القيامة«

 الرتديد مع املؤذن. : املسألة السادسة عرشة

ويف الرتديد مع املؤذن يستحب ملن سمع األذان من الرجال أو النساء أن ُيرددوا مع املؤذن، 

 فضائل وأحكام، أذكر بعضها:

  "حي عىل الصالة "أن ُيقال كام يقول املؤذن، إال يف احليعلتني، أي:  األوىل:السنة  -1

أخرج البخاري ومسلم من يقول: ال حول وال قوة إال باهلل، ف "حي عىل الفالح"و

قال: »إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما  -صىل اهلل عليه وسلم-حديث أيب سعيد أن النبي 

يح مسلم قال: »إال يف احليعلتني فقولوا: ال حول ر يف صحيقول املؤذن« ويف حديث عم
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الصالة "عند قول املؤذن يف صالة الفجر: وال قوة إال باهلل«، ولقائل أن يقول: ماذا ُيقال 

 ؟"خري من النوم

: صدقت وبررت. فلم يصح يف  ُيقال: ال ُيقال َشء، أما ما ذكره بعضهم من أنه ُيقال

صلوا "أو  "صلوا يف بيوتكم"ال إذا قال املؤذن: ذلك حديث، ولقائل أن يقول: ماذا ُيق

 ؟"يف رحالكم

أن ُيردد معه  ألفاظ األذان، فإذن السنة أيًضا مل يثبت أنه يردد معه، ألنه ليس منفيقال: 

 إال يف احليعلتني.

فإن من  -صىل اهلل عليه وسلم-إذا انتهى من األذان يصيل عىل النبي السنة الثانية:  -2

مرة واحدة صىل اهلل عليه ِبا عرًشا، أخرج مسلم  -صىل اهلل عليه وسلم-صىل عىل النبي 

»إذا سمعتم النداء قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-من حديث عبد اهلل بن عمرو أن النبي 

، فإن من صىل عيل صالة واحدة صىل اهلل عليه عيلَّ فقولوا مثل ما يقول املؤذن، ثم صلوا 

 .ِبا عرًشا، ثم سلوا ِّل الوسيلة«

قول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصالة القائمة آت حممد السنة الثالثة:  -3

عن جابر بن عبد اهلل عن رسول  ، وابعثه مقاًما حمموًدا الذي وعدته. الوسيلة والفضيلة

اللهم رب هذه الدعوة التامة  : »من قال حني يسمع النداءلاهلل صىل اهلل عليه وسلم قا

.  "والصالة القائمة، آت حممًدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاًما حمموًدا الذي وعدته

 "والدرجة العالية الرفيعة"ل: وهذا مل يصح، وبعضهم يقو "سيدنا حممد"وبعضهم يزيد: 
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صىل اهلل -وهذا أيًضا مل يصح عنه  "إنك ال ختلف املعياد"وهذا مل يصح، وبعضم يقول: 

 .-عليه وسلم

ثبت عند مالك فقد دعو، أذن املؤذن فإنه ُتردد معه وي السنة الرابعة: الدعاء، فإذا -4

دعاءان ال ُيردان، عند لقاء العدو وعند "قال:  -ريض اهلل عنه-يف املوطأ عن سهل 

 ."األذان 

حده ال رشيك له، وأشهد أن  أشهد أن ال إله إال اهلل و"ل: السنة اخلامسة: يقو -5

عن سعد بن أيب   "رضيت باهلل ربا وبمحمد رسوال، وباإلسالم دينا  حممًدا عبده ورسوله

وقاص عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم من قال حني يسمع املؤذن أشهد أن ال إله إال 

 اهلل وحده ال رشيك له، وأن حممدا عبده ورسوله، رضيت باهلل ربا وبمحمد رسوال،

 رواه مسلم."وباإلسالم دينا، غفر له ذنبه

وبعضهم يظن أن هذا ُيقال أثناء األذان، والصواب واملشهور عند العلامء أنه ُيقال بعد   

 .-ريض اهلل عنه-  سعد بن أيب وقاصاألذان وهو ظاهر حديث 

إذن هذه الفضائل نسمعها كل يوم، ويف اليوم مخس مرات، فتتحقق لنا ونحن غافلون، ما بني 

باهلموم والظنون واألماين واألفكار، فلنتق اهلل ولنجاهد نائمني أو متحدثني أو قد غلبنا الشيطان 

 أنفسنا عىل طاعة اهلل.
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أنه ما كان يدع الرتديد مع  -ىلرمحه اهلل تعا-مما يف ترمجة شيخنا العالمة عبد العزيز بن باز و

سمع األذان وقف عن إجابة السائل املؤذن، حتى تأتيه االتصاالت من املرشق واملغرب، فإذا 

 .-رمحه اهلل تعاىل-واشتغل بالرتديد مع املؤذن ثم رجع وأكمل معه 

 خلف اإلمام.   : بيان مكان وقوف املأموماملسألة السابعة عرشة

 ال َيلو املأموم مع اإلمام من أحوال ثالث:

أن يكون املأموم رجاًل واحًدا، فمثل هذا يقف عن يمني اإلمام، كام ثبت يف  احلال األوىل: -

ذات  -صىل اهلل عليه وسلم-صليت مع رسول اهلل "الصحيحني عن ابن عباس أنه قال: 

برأيس من ورائي  -صىل اهلل عليه وسلم-ليلة فقمت عن يساره، فأخذ رسول اهلل 

ع العلامء عىل هذا، حكى اإلمجاع ابن عبد الَب والنووي. . وقد أمج"فجعلني عن يمينه

 ومثل الرجِل الصبُي املميز.

إذا كان املأموم رجلني فأكثر، فإهنم يقفون خلف اإلمام ملا ثبت يف  احلال الثانية: -

 -صىل اهلل عليه وسلم-الصحيحني واللفظ للبخاري عن أنس قال: صىل رسول اهلل 

خلفنا. وقد حكى اإلمجاع عىل ذلك ابن عبد الَب، ومثل فقمت ويتيم خلفه وأم سليم 

 هذا إذا كان املأموم رجاًل وصبًيا مميًزا.

إذا كان املأموم امرأة واحدة أو أكثر فإهنا تصيل خلف اإلمام ملا تقدم من   احلال الثالثة: -

هلل رمحه ا-حديث أنس ملا قال: وأم سليم خلفنا. وقد حكى اإلمجاع عىل هذا ابن عبد الَب 

 .-تعاىل
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 : الدعاء بني األذان واإلقامة. عرشةاملسألة الثامنة 

ال يرد الدعاء بني األذان »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-روى النسائي من حديث أنس أن النبي 

قيل بالوقف فله حكم الرفع، وإن قيل بالرفع فهو  فإنه إن وجاء موقوًفا عن أنس،  «واإلقامة

حاجة دينية؟ أليس لك حاجة لك  تواضح يف حجيته، فإذن إذا أذنت ُيستحب الدعاء، أليس

دنيوية؟ أقبل عىل اهلل بالدعاء، ولو مل يكن من احلاجات يف هذه األيام إال أن ندعو اهلل صادقني 

أن ُيبعد عنا وعن والدينا وأحبابنا واملسلمني أمجعني هذا الداء، وأن يوفق والتنا للخري وأن 

الدعاء بأن ُيذهب اهلل هذا الوباء عنا  ُيزهيم خري اجلزاء عىل ما قدموا لنا وللمسلمني، فلنكثر

 وعن املسلمني إنه أرحم الرامحني.

 احلرص عىل أداء الصالة يف وقتها. : املسألة التاسعة عرشة

الَة َكاَنْت َعىَل املُْْؤِمننَِي كَِتابًا َمْوُقوتًا  إِنَّ  قال سبحانه: ﴿ واعلم أن تأخري  [103﴾ ]النساء: الصَّ

الصالة عن وقتها بال عذر كبرية من كبائر الذنوب، بل قال ابن تيمية: هو أشد من إفطار شهر 

 : ﴿أن ُيؤخر أحد الصالة حتى َيرج وقتها، قال اهلل عز وجليف ، فاألمر خطري للغاية رمضان 

َهَواِت َفَسْوَف َيْلَقْوَن َغّيًا  َبُعوا الشَّ الَة َواتَّ  . [59﴾ ]مريم: َفَخَلَف ِمْن َبْعِدِهْم َخْلٌف َأَضاُعوا الصَّ

، وإنام : أكانوا تاركني هلا؟ قال: لو تركوها لكفروا-ريض اهلل عنه-قيل لسعد بن أيب وقاص 

عن ابن مسعود أنه قال: الغي واٍد يف وثبت عند ابن جرير ، كانوا يؤخرون الصالة عن وقتها

 جهنم. أسأل اهلل أن يعافيني وإياكم يا رب العاملني.
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وأمر خطري للغاية وقد يتساهل بعض عن وقتها كبرية من كبائر الذنوب، إذن تأخري الصالة 

ُيستحب املبادرة يف صالة كل فرض يف بل الناس يف الصالة حتى َيرج وقتها، وهذا ذنبه عظيم، 

يستحب تأخريها إىل نصف الليل، أما الصلوات اخلمس فقال ف، لوقت، إال صالة العشاءأول ا

ْت لِْلُمتَِّقنيَ  تعاىل: ﴿ َمَواُت َواألَْرُض ُأِعدَّ ُكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السَّ ﴾  َوَساِرُعوا إىَِل َمْغِفَرٍة ِمْن َربن

 َواألَْرِض َسابُِقوا إىَِل َمْغِفَرٍة ِمْن  [ وقال: ﴿133]آل عمران: 
ِ
اَمء ُكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها َكَعْرِض السَّ َربن

ِذيَن آَمنُوا بِاهللَِّ َوُرُسلِِه  ْت لِلَّ فيستحب يف الصلوات األربع: الفجر والظهر  [21﴾ ]احلديد: ُأِعدَّ

يستحب فوالعرص واملغرب أن تصىل يف أول وقتها، السيام املغرب لقرص وقتها، أما العشاء 

نصف الليل، أي إىل قبيل نصف الليل كام ثبت يف حديث أنس يف البخاري أن النبي  تأخريه إىل

فبادروا يف أداء الصالة يف وقتها وال تتساهلوا يف ، أخرها إىل نصف الليل -صىل اهلل عليه وسلم-

 .تأخريها

ل عند صالتنا.املسألة العرشون  : يستحب التجمُّ

إنه ُيستحب للمسلم أن يتجمل وأن يأخذ زينته عند صالته، سواء كان يف صالة فرض أو نفل، 

وأحق ما ُيتجمل له صالة الفرض، وأحق الصلوات بالتجمل صالة اجلمعة والعيد، قال تعاىل: 

[ ذكر ابن كثري عند هذه اآلية أنه 31: األعراف﴾ ]َيا َبنِي آَدَم ُخُذوا ِزينََتُكْم ِعنَْد ُكلن َمْسِجٍد  ﴿

يستحب التجمل عند الصالة، وقال ابن عبد الَب يف كتابه )االستذكار(: ويستحبون لكل من 

به. ثم ذكر عن ابن قدر عىل مجيل الثياب يتجمل ِبا يف صالته، كام يفعل يف مجعته من سواكه وطي
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عمر أنه رأى نافًعا مواله يصيل يف ثوب واحد فقال له: أمل أكسك ثوبني؟ قال: قلت بىل، قال: 

 أرأيت لو أرسلتك إىل فالن، أكنت تذهب بثوب واحد؟ قال: ال، قال: اهلل أحق من ُتزين له.

س الثياب، والتطيب، إذن ينبغي لنا يف صالتنا يف بيوتنا أال هنمل هذا األمر وهو التجمل يف لب

 فإننا سنقف بني يدي اهلل سبحانه.

ىل التوحيد أسأل اهلل الذي ال إله إال هو أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بام علمنا، وأن حييينا ع

والسنة وأن يميتنا عىل ذلك، وأن ُيبعد عنا وعن املسلمني هذا الوباء يا رب العاملني، وأن يسلمنا 

ع ملا وأبداننا وأوطاننا وأن ُيزي والتنا عنا خرًيا، وأسأل اهلل أن يوفق اجلميواملسلمني يف أدياننا 

 .حيب ويرىض


