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  املقدمة
بل أرسل إليهم ، ومل يتركهم مهالً، احلمد هللا الذي خلق عباده

وتركوهم على حمجة بيضـاء ليلـها   ، رسال بينوا هلم سنن اهلادي
جل  ـ  وأصلي وأسلم على البشري اهلادي الذي فرض اهللا، كنهارها

ينادى هلا فتـؤدى يف مكـان   ، عليه عبادة مجاعية ظاهرة ـ  وعال
" الصـالة "تلك هي ، على هيئة خمصوصةخمصوص وزمن خمصوص 

عدم أدائهـا مـع   "اليت فرط فيها كثري من الناس من مجيع جوانبها 
وكل " التأخر عنها، تأخريها، انتقاصها، التكاسل يف أدائها، اجلماعة

وتوجد شواهد على ذلك من كتاب اهللا ، واحد له من ذلك نصيب
، يطول الكالمليس هذا أوان ذكرها لئال ، ومن سنة رسوله، تعاىل

ختلف "أال وهو ، لكنين سأتكلم عن جانب واحد من تلك اجلوانب
واالكتفاء ، كثري من املسلمني عن أداء الصلوات مع مجاعة املسلمني

، أو تأخريهـا عنـه  ، إما يف موعدها احملدد هلا" بأدائها يف البيوت
وإمث ، تعـاىل ، إمث عدم إقامتها يف بيوت اهللا، فأكسبوا أنفسهم إمثني

  ! بل إن البعض يصلي العصر وقد اصفرت مشسه، تأخريها عن وقتها
وأعجب من هذا ، والبعض اآلخر يصلي العصر يف وقت املغرب

ما مسعته عن بعضهم من أم يصلون الفرائض الثالثـة يف وقـت   
معللني فعلهم هذا بتعبهم الوظيفي وبنومهم العميق الذي ال ! العشاء

أيت فجر جديد فيصلون صـالته  وبعد ذلك ي! يسمعهم ما يوقظهم
فيخلصون هلـا  ، مث ميضون إىل معايشهم الدنيوية، بعد طلوع مشسه

وإخالصهم ذلك يكـون  ، إخالصا ال خيلصونه لصالم اجلماعية
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فلذلك ال يشهدون الصالة اجلماعية الـيت  ؛ على حساب أرواحهم
فوجب على الذي عنده علم ، تغذي أرواحهم بالقرب من اهللا تعاىل

رة ذاك التصرف أن يذكر أولئك بفضل الصـالة اجلماعيـة   خبطو
، ويرهبهم بتركها عرب كالم من كتاب اهللا تعاىل ومن كالم رسوله

أن يفتح به قلـوم   - جل وعال - عسى اهللا، ومن كالم علمائهم
وهو ، ومن مث يقود به أجسادهم إىل بيوته املبثوثة يف أرضه، وآذام

 هذا الكتاب الذي جعلتـه يف سـبعة   ما وفقين اهللا تعاىل لفعله يف
جنبته التطويل اململ والتقصـري  ، مباحث حمصور بني متهيد وخامتة

  . آمني.. أسأل اهللا تعاىل أن ينفع به، املخل
  
  

  عبد العزيز بن عبد الفتاح راوه
  هـ٦/٦/١٤١٦
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  التمهيد
لو نظرت لواقعنا املعاصر من ناحية الصـالة  : أيها األخ القارئ

  : دته على أربعة أنواعاجلماعية لوج
فال يشـاهدون  ، انطوائية كثري من الناس على أنفسهم: أحدها

وال يرون إال وهم خروج إىل أعماهلم أو ، البتة يف مساجد اهللا تعاىل
ويـدخلون بيـوم   ، خيرجون إىل سيارام مسرعني، رجوع منها

! يتحاشون رؤية أحد فيذكرهم بأداء الصـالة اجلماعيـة  ، ساعني
رؤية مـا  ، اخللود للراحة، كسب املال(أجسادهم مبتطلباا أشغلوا 

أركنـوا أنفسـهم إىل   ) حرم اهللا عن طريق التلفزة والبث املباشـر 
مث أصـبحوا  ، جانبهم الترايب فأمسوا الهني بـدنياهم أو نـائمني  

  ! ال هم هلم إال ما يرضي أجسادهم، مشغولني بأعماهلم
ؤدون الصالة مع مجاعـة  وجود أسرة واحدة ا بنون ي: ثانيها
كأن أداء هذه الصالة فرض [وآخرون ال يؤدوا معهم ، املسلمني

واألعجب من هذا أن إخـوام  ] على بعضهم دون البعض اآلخر
الذي يؤدون الصالة مجاعة ال يقومون بنصـحهم وال بإعطـائهم   

ولرمبا وجـدت  ! الكتب اليت حتث على صالة اجلماعة يف املسجد 
أو يشهدها حينـا  ، ال يشهد هذه الصالة اجلماعية "أبوهم"عائلهم 

  . ويتركها أحايني كثرية
يا أَيها الَّذين : من قول اهللا تعاىل -هداه اهللا تعاىل -أين هذا 

آمنوا قُو أَنفُسكُم وأَهليكُم نارا وقُودها الناس والْحجارةُ علَيهـا  
اددلَاظٌ شكَةٌ غلَائونَ مرمؤا يلُونَ مفْعيو مهرا أَمونَ اَهللا مصعلَا ي 
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وأْمر أَهلَك بِالصلَاة : وأين هو من قوله جل وعال ،]٦: التحرمي[
 واصطَبِر علَيها لَا نسأَلُك رِزقًا نحن نرزقُك والْعاقبةُ للتقْـوى 

وكَانَ يأْمر أَهلَـه  : تبارك وتعاىل وأين هو من قوله ،]١٣٢: طه[
  . ]٥٥: مرمي[ بِالصلَاة والزكَاة وكَانَ عند ربه مرضيا

  :وأين هو من قول النيب 
، اإلمـام راع ، وكلكم مسؤول عن رعيتـه ، كلكم راع(

) والرجل راع يف أهله ومسؤول عن رعيته، ومسؤول عن رعيته
  . متفق عليه
وطالب ، عدم شهود كثري من موظفي الدوائر احلكومية: ثالثها

لصـالة  ، والبقاالت، وعمال الورش، املدارس والوحدات السكنية
ورؤيتهم إلخوام يتأهبون ، بالرغم من قرم من املسجد، اجلماعة

كل هذا ال حيرك فيهم ، ونصح البعض هلم بأداء الصالة مجاعة، هلا
  !. كأن األمر ال يعنيهم، ساكنا

بالرغم من ، شهود فئات من املسلمني لصالة اجلماعة: رابعها
وسـري  ، وبعد بيوت البعض منهم عن املسـاجد ، كرب سن بعضهم

ووصول البعض منهم إىل بيوم ناشدين ، البعض منهم على أقدامهم
الراحة ألجسادهم املتعبة من جراء أعماهلم الوظيفية ومع كل ذلك 

تراهم متواجدين يف املسـاجد  ، عةمل يتخلفوا عن شهود الصالة مجا
ويلقون السالم على مجاعـة  ، يلقى عليهم السالم، يألفون ويؤلفون

  . مسجدهم
وهللا يف خلقـه  ، تلك هي أحوال املسلمني يف الصالة اجلماعية
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ولَو شاَء ربك لَجعلَ الناس أُمةً واحـدةً  : قال اهللا تعاىل، شؤون
تخالُونَ مزلَا يونيفل  *  ـملَقَهخ كـذَللو كبر محر نإِلَّا م.. 

  . ]١١٩، ١١٨: هود[
وشأين تذكري املتخلفني منهم بأداء الصالة مجاعة ، ذلك شأم

  .. فهيا معي لنذكرهم، مع املسلمني
  

  فرضية صالة اجلماعة: أوال
واركَعوا مع  وأَقيموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ: قال اهللا تعاىل) أ

نيعاكالر ]٤٣: البقرة[ .  
، تبارك وتعاىل، ذكر احلق واركَعوا مع الراكعني: الشاهد

بصيغة  مع الراكعني: وأردفها بقوله، كلمة الركوع بصيغة األمر
فدل هذا على وجوب أداء الصالة مـع  ، اجلمع الدال على اجلماعة

  . اجلماعة املسلمة
وإِذَا كُنت فيهِم فَأَقَمت لَهـم الصـلَاةَ   : قال اهللا تعاىل) ب

كعم مهنفَةٌ مطَائ قُمفَلْت ... ]١٠٢: النساء[ .  
  وهو خطاب من اهللا تعاىل لرسوله " اللفظ كامالً": الشاهد

ومعلوم أن رسول اهللا ، بإقامة الصالة إذا كان هو بني أصحابه
  

فدل ، بل يقيمها لنفسه وألصحابه، ة لنفسه فقطال يقيم الصال
تدل  فيهِمكذلك لفظة ، اخلطاب على وجود أشخاص غريه معه
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ويف وقتنا ، على وجوب أداء الصالة مجاعة إذا كان هو بني أصحابه

ثبتـهم  (احلاضر يوجد من يقوم مبهمته وهم أئمة املساجد ومؤذنيه 
   .)اهللا تعاىل على احلق ودهلم على الرشد

ومع ، نزلت هذه اآلية تبيانا لصالة اخلوف، ومن ناحية أخرى
مع أن املسلمني يف حالة ، هذا أكدت الصالة اجلماعية ومل تنسخها

فإذا كانت الصـالة اجلماعيـة   ، خوف واألمر يتطلب منهم احلذر
فهـي يف حالـة األمـن    ، مطلوبة يف أثناء اخلوف وأقرها الشرع

  . واالستقرار أوجب وآكد
في بيوت أَذنَ اُهللا أَنْ ترفَع ويذْكَر فيهـا  : اهللا تعاىل قال) ج

رِجالٌ لَا تلْهِيهِم تجارةٌ ولَا  *اسمه يسبح لَه فيها بِالْغدو والْآصالِ 
ا تموافُونَ يخي كَاةاِء الزإِيتو لَاةإِقَامِ الصكْرِ اِهللا وذ نع عيب قَلَّبت

ارصالْأَبو الْقُلُوب يهف ]٣٧، ٣٦: النور[ .  
صـفة الـذين   ، تبارك وتعاىل، ذكر احلق رِجالٌ: الشاهد

بـأم  " صالة العصـر "واآلصال " صالة الفجر"يصلون له بالغدو 
فـدل هـذا   " املساجد"وأولئك الرجال صلوا يف بيوت اهللا ، رجال

يف بيوت اهللا تعـاىل ال يف بيـوت    على فرضية أداء الصالة املكتوبة
  ! غريه اليت مآهلا إليه تقدس يف عاله

إن اهللا ليعجـب مـن الصـالة يف    (:   قال رسول اهللا) د
  . )١()!اجلمع

                              
  ).١٨٢٠" (صحيح اجلامع الصغري"  (١)
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فدل هذا على ، عجب اهللا تعاىل من الصالة يف مجاعة: الشاهد
حيب تأدية الصالة على تلك الصفة وهـي  ، تبارك وتعاىل، أن احلق

  . "مع اجلماعة"
  :قال رسول اهللا ) هـ

ما من ثالثة يف قرية وال بدو ال تقام فيهم الصالة إال قـد  (
فإمنا يأكل الـذئب  ، فعليك باجلماعة، استحوذ عليهم الشيطان

  . )١()القاصية
اللفـظ  ) فعليك باجلماعة(و ) ال تقام فيهم الصالة(: الشاهد

ماعـة  بأن من ال تقام فيهم صالة اجل خرب من رسول اهللا : األول
أمـر مـن   : واللفظ الثاين، قد غلب عليهم الشيطان ففرقهم عنها

فدل هـذا علـى   ، بلزوم اجلماعة عند إقامة الصالة رسول اهللا 
  . وجوا بتلك الصفة

وليأمت بكـم مـن   ، تقدموا فأمتوا يب(: قال رسول اهللا ) و
  . )٢()ال يزال قوم يتأخرون حىت يؤخرهم اهللا، بعدكم

بالتقـدم   أمر من رسـول اهللا  ) أمتوا يبتقدموا ف(: الشاهد
مث حذرهم ، واالئتمام ال يكون إال يف الصالة اجلماعية، واالئتمام به

، لئال يؤخرهم اهللا تعاىل عن رمحته وفضـله ، التأخر عن االئتمام به
وأن املتـأخر عنـها   ، ويف هذا داللة على فرضية الصالة يف مجاعة

  . زلتهسيؤخره اهللا تعاىل عن رمحته ورفع من
                              

  ).٥١١" (صحيح سنن أيب داود"  (١)
  ).٤/١٥٨" (صحيح مسلم"  (٢)
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ولو يعلم هذا املتخلف عن الصالة  ...( قال رسول اهللا ) ز

علـى يديـه    ألتاها ولو حبوا، ما هلذا املاشي إليها، يف اجلماعة
  . )١()ورجليه

الصحابة عن التشبه باملنافق املتخلـف   حتذير النيب : الشاهد
مث ترغيبه هلم حبضورهم وأدائها ملا فيهـا مـن   ، عن صالة اجلماعة

نها ألسرع إليهـا  الذي لو علمه املنافق املتخلف ع، ب العظيمالثوا
  . حيبو على يديه ورجليه كالطفل

من مسع املنادي فلم مينعه من اتباعه (: قال رسول اهللا ) ح
  . )٢()مل تقبل منه الصالة اليت صلى، عذر خوف أو مرض

يف هذا دليل على فرضـية  ) مل مينعه من اتباعه عذر(: الشاهد
وأا ال تسقط عن الشخص إذا مسع النداء هلـا إال  ، اعةصالة اجلم

مـن عـدو أو حيـوان    "والعذر يف نظر الشرع هو اخلوف ، بعذر
الشديد الذي ال ميكنه من الذهاب إىل املسجد "أو املرض " مفترس

بل قد ال يقبل اهللا تعاىل الصالة ، ال يعتد به" النوم املتكرر"وغريمها 
وهو مطمئن صحيح قـادر علـى    من الشخص إذا صالها يف بيته

  ! أدائها يف املسجد
  . )٣()صلوا كما رأيتموين أصلي( قال رسول اهللا ) ط

، ألن صيغة احلديث صيغة أمر" لفظ احلديث كامالً": الشاهد
                              

  ).٤٠٣(صحيح الترغيب والترهيب   (١)
  ).٥١٥(صحيح سنن أيب داود   (٢)
  ).٦٣١: (فتح الباري  (٣)
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 والذين رأوا صالة النيب ، بأن يصلي املرء كما كان يصلي نيب اهللا
" أي يف مجاعة"م ورووها بأا صالة مؤداة معه، رأوها، ورووها لنا

  ومل يشاهد نيب اهللا 
، حىت يف مرض موته الذي مات به، متخلفًا عن صالة اجلماعة

وابن " العباس"خرج ألداء الصالة مع اجلماعة وهو يهادي بني عمه 
، رضي اهللا عنهما مع أنه معذور بترك صالة اجلماعـة " علي"عمه 

ة مـع مجاعـة   لكنه بفعله ذاك أحب تعليم أمته فرضية أداء املكتوب
  . املسلمني

فقد بلغ رسالتك ونصح لنا على ، اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه
  . الوجه الذي رضيته

  فضل صالة اجلماعة: ثانيا
عن فضل صـالة   أورد يف هذا املبحث أحاديث رسول اهللا 

إذ أن ألفاظ األحاديث واضحة ال حتتاج ، اجلماعة دون تعليق عليها
  . التأويل
مث ، من توضأ للصالة فأسبغ الوضوء(: هللا قال رسول ا) أ

مشي إىل الصالة املكتوبة فصالها مع الناس أو مع اجلماعة أو يف 
  . )١()غفر اهللا له ذنوبه، املسجد
أال أدلكم على ما ميحـو اهللا بـه   (: قال رسول اهللا ) ب

: قـال ، بلى يا رسـول اهللا : قالوا) ؟ اخلطايا ويرفع به الدرجات
                              

  ).٣/١١٧(صحيح مسلم   (١)
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وانتظار ، وكثرة اخلطا إىل املساجد، لى املكارهإسباغ الوضوء ع(

  . )١() فذلكم الرباط، الصالة بعد الصالة
مث مشي إىل بيـت  ، من تطهر يف بيته(: قال رسول اهللا ) ج

كانـت خطوتـاه   ، من بيوت اهللا ليقضي فريضة من فرائض اهللا
  . )٢() إحدامها حتط خطيئة واألخرى ترفع درجة

خرج من بيته متطهرا إىل صـالة  من (: قال رسول اهللا ) د
  . )٣() مكتوبة فأجره كأجر احلاج احملرم

الصالة يف مجاعة تعـدل مخسـا   (: قال رسول اهللا ) هـ
فإذا صالها يف فالة فأمت ركوعهـا وسـجودها   ، وعشرين صالة

  . )٤() بلغت مخسني صالة
صالة مع اإلمام أفضل مـن مخـس   (: قال رسول اهللا ) و

  . )٥() ا وحدهوعشرين صالة يصليه
صالة اجلماعة أفضل من صالة الفـذ  ( قال رسول اهللا ) ز

  . )٦() بسبع وعشرين درجة
سبعة يظلهم اهللا بظله يوم ال ظل إال ( قال رسول اهللا ) ح

                              
  ).٦٣٠(سنن ابن م اجه  صحيح) ٣/١٤١(صحيح مسلم   (١)
  ).٥/١٦٩(صحيح مسلم   (٢)
  ).٥٢٢(صحيح سنن أيب داود   (٣)
  ).٥٢٤(صحيح سنن أيب داود   (٤)
  ).٥/١٥٢(صحيح مسلم   (٥)
شرح الزرقاين على موطأ ) ٥/١٥٢(صحيح مسلم ) ٦٤٥(فتح الباري   (٦)

  ).٢٨٦(مالك 



  

  ١٥ اعةاملتخلفون عن صالة اجلم
 

ورجل قلبه معلق ، وشاب نشأ يف عبادة ربه، اإلمام العادل: ظله
  . )١()...يف املساجد

سجد وراح أعـد اهللا  من غدا إىل امل(: قال رسول اهللا ) ط
  . )٢() كلما غدا أو راح، له نزال من اجلنة

من صلى يف مسجد مجاعة أربعـني  (: قال رسول اهللا ) ي
كتب اهللا له ـا  ، ال تفوته الركعة األوىل من صالة العشاء، ليلة

  . )٣() عتقًا من النار
  أسباب حصول الدرجات يف صالة اجلماعة

ث بألفاظ خمتلفـة تـبني   عدة أحادي وردت عن رسول اهللا 
صالة اجلماعة تفضل (: فضل صالة اجلماعة على صالة الفرد وهي

  . )٤() صالة الفذ بسبع وعشرين درجة
  . )٥()صالة اجلماعة تفضل صالة الفذ خبمس وعشرين درجة(
صالة الرجل يف اجلماعة تضعف على صالته يف بيتـه ويف  (

  . )٦()سوقه مخسا وعشرين ضعفًا
أفضل من صالة أحدكم وحـده خبمسـة    صالة اجلماعة(

                              
  ).٧/١٢٠(صحيح مسلم ) ٦٦٠: (فتح الباري  (١)
  ).٥/١٧٠(صحيح مسلم ) ٦٦٢: (لباريفتح ا  (٢)
  ).٦٥٠(صحيح سنن ابن ماجه   (٣)
  ).٦٤٥(فتح الباري   (٤)
  ).٦٤٦(فتح الباري   (٥)
  ).٦٤٧(فتح الباري   (٦)



  
اعةاملتخلفون عن صالة اجلم

  
١٦  

 
  .)١()وعشرين جزًءا

صالة مع اإلمام أفضل من مخس وعشرين صالة يصـليها  (
  ... وغريها من األحاديث. )٢() وحده

  ؟ فما املراد بتلك الدرجات واجلزاءات
: وقولـه ) بسبع وعشـرين (: كيف نوفق بني قول النيب 

  )؟ خبمس وعشرين درجة(
ها اإلمام ابن حجـر العسـقالين يف   إجابة السؤال األول ذكر

  : نقالً عن بعض العلماء بعدما نقحها وهي اآلتية" فتح الباري"كتابه 
  . إجابة املؤذن بنية الصالة يف اجلماعة -١
  . التبكري إليها يف أول الوقت -٢
  . املشي إىل املسجد بالسكينة -٣
  . )٣(دخول املسجد داعيا -٤
  . دصالة التحية عند دخول املسج -٥
  . انتظار اجلماعة -٦
  . صالة املالئكة عليه واستغفارهم له -٧

                              
  ).٢٨٧(شرح الزرقاين ) ٥/١٦٥، ٥/١٥١(صحيح مسلم   (١)
  ).٥/١٥٢(صحيح مسلم   (٢)
، اللهم اغفر يل ذنويب بسم اهللا والصالة والسالم على رسول اهللا: أي قائال  (٣)

  ".افتح يل أبواب رمحتك"



  

  ١٧ اعةاملتخلفون عن صالة اجلم
 

  . شهادم له -٨
  . إجابة اإلقامة -٩

  . السالمة من الشيطان حني يفر من اإلقامة -١٠
الوقوف منتظرا إحرام اإلمام أو الدخول معه يف أي هيئة  -١١

  . )١(وجده عليها
  . إدراك تكبرية اإلحرام -١٢
  . ف وسد فرجهاتسوية الصفو -١٣
  . "مسع اهللا ملن محده": جواب اإلمام عند قوله -١٤
  . األمن من السهو غالبا وتنبيه اإلمام إذا سهى -١٥
  . حصول اخلشوع والسالمة عما يلهي غالبا -١٦
  . حتسني اهليئة غالبا -١٧
  . احتفاف املالئكة به -١٨
  . ضالتدرب على جتويد القراءة وتعلم األركان واألبعا -١٩
  . إظهار شعائر اإلسالم -٢٠
إرغام الشيطان باالجتماع على العبادة والتعاون علـى   -٢١

  . الطاعة ونشاط املتكاسل
السالمة من صفة النفاق ومن إساءة غريه الظن بأنه ترك  -٢٢

                              
  !سيأيت الكالم على هذه السنة النبوية املفقودة اليوم  (١)



  
اعةاملتخلفون عن صالة اجلم

  
١٨  

 
  . )١(الصالة رأسا

  . رد السالم على اإلمام -٢٣
ـ  -٢٤ ة االنتفاع باجتماعهم على الدعاء والذكر وعود برك

  . الكامل على الناقص
قيام نظام األلفة بني اجلريان وحصول تعاهدهم يف أوقات  -٢٥
  . )٢(الصالة

  . اإلنصات عند قراءة اإلمام واالستمتاع هلا -٢٦
  . )٣(التأمني عند تأمينه ليوافق تأمني املالئكة -٢٧

اجلمع ": أما إجابة السؤال الثاين فقد ذكرها اإلمام النووي فقال
  . "ثالثة أوجه بينهما من

  . ال منافاة بينها فذكر القليل ال ينفي الكثري: أحدها
أن يكون أخرب أوالً بالقليل مث أعلمه اهللا تعاىل بزيـادة  : الثاين

  . الفضل فأخرب ا
                              

عليه  متة البحث، ويف هذا القول عرف جرىسيأيت الكالم على هذا يف خا  (١)
أن املرء املؤدي : ومن كالم صحابته وهو العلماء استنبطوه من سنة رسول اهللا 

) بأنه ال يصلي مع اجلماعة(جلماعة يرى ويرى، ليبعد عن نفسه ظن السوء للصالة مع ا
وال خيشى على نفسه الرياء، إذا كان عمله خالصا هللا تعاىل ابتداء، ألن صالة اجلماعة 

  !عبادة مجاعية ظاهرية، يعرف من خالهلا الشخص
ب يدونون يف كت: قد كان هذا معموالً به يف بعض قرى املنطقة الوسطى  (٢)

أمساء الذين شهدوا الصالة اجلماعية، ومن مث يعرفون املتخلفني عن الصالة اجلماعية 
  !ما أمجل ذاك العمل ألنه تعاون على الرب والتقوى! فيسألون عنهم وعن تأخرهم

  ).٢/١٣٣(فتح الباري   (٣)



  

  ١٩ اعةاملتخلفون عن صالة اجلم
 

كمـال  "أنه خيتلف باختالف أحوال املصلني والصالة : الثالث
، وكثـرة مجاعتـها  ، تـها وخشـوعها  ئوحمافظته على هي، الصالة

  . )١(وشرف البقعة ، لهموفض
  الترهيب من ترك أداء صالة اجلماعة: ثالثًا

فَخلَف من بعدهم خلْف أَضاعوا الصـلَاةَ  : قال اهللا تعاىل) أ
  . ]٥٩: مرمي[ واتبعوا الشهوات فَسوف يلْقَونَ غَيا

والذي نفسي بيده لقد مهمـت أن  (: قال رسول اهللا ) ب
مث آمـر رجـالً   ، مث آمر بالصالة فيؤذن هلا، حبطب فيحطب آمر

والـذي  ، مث أخالف إىل رجال فأحرق عليهم بيوم، فيؤم الناس
أو مرمـاتني  ، نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه جيد عظمـا مسينـا  

  . )٣()لشهد العشاء )٢(حسنتني
هـم  ) مث أخالف إىل رجال فأحرق عليهم بيـوم (: الشاهد
مث ، أن حيرق بيوت الذين ال يشهدون معه الصـالة ب رسول اهللا 

  : تراجع عن ذلك اهلم ألمرين
الذين ال ذنب هلم يف تلـك  ، )٤(ألجل النساء والذرية: أحدها

، فصالة النسـاء يف البيـوت أفضـل   ، املعصية اليت اقترفها عائلهم
                              

  ).٥/١٥١(صحيح مسلم   (١)
ة اجلماعية يف لو علم املتخلف عن الصال: هي ما بني ظلفي الشاة، أقول  (٢)

  !عصرنا احلاضر أنه جيد مبلغا من املال أو سيارة لشهدها
  ).٢٨٨(شرح الزرقاين ) ٥/١٥٣(صحيح مسلم ) ٦٤٤(فتح الباري   (٣)
  ).٨٧٧٠(مسند أمحد : انظر  (٤)



  
اعةاملتخلفون عن صالة اجلم

  
٢٠  

 
  ! ساقطة عنهم صالة اجلماعة والذرية غري البالغني

! يقتل أصـحابه  أن نبينا حممدا لئال يتحدث الناس : ثانيها
  . )٧٦٠٥" (انظر صحيح اجلامع الصغري

بإحراق بيوت من ال يصلي مـع مجاعـة    فهم رسول اهللا 
دليل على الترهيب من ترك صالة اجلماعة ودليل علـى  ، املسلمني

  . وجوب أداء الصالة مع اجلماعة
لقد مهمت أن آمر فتييت فيجمعـوا  (: قال رسول اهللا ) ج
مث آيت قوما يصلون يف بيوم ليست م علـة  ، من حطب حزما

  . )١()فأحرقها عليهم
مث آيت قوما يصلون يف بيوم ليست ـم علـة   (: الشاهد

بالذهاب إىل قوم  هم رسول اهللا ، يف هذا اللفظ) فأحرقها عليهم
ألم أدوا تلك الصالة يف بيوم ، يصلون يف بيوم ليحرقها عليهم

فدل هذا على الترهيب مـن صـالة   ، رهم لذلكدون عذر اضط
والعذر يف شريعتنا هـو املـرض أو   ، املكتوبة يف البيت بدون عذر

ليس بعذر إال إذا كان عارضـا غـري   " النوم"أما غريمها ، اخلوف
  ! متكرر
مث ، لقد مهمت أن آمر املؤذن فيقـيم (: قال رسول اهللا ) د

فأحرق على مـن ال   مث آخذ شعالً من نار، آمر رجالً يؤم الناس
  . )٢() خيرج إىل الصالة بعد

                              
  ).٥١٣(صحيح سنن أيب داود   (١)
  ).٦٥٧(فتح الباري   (٢)



  

  ٢١ اعةاملتخلفون عن صالة اجلم
 

يف هذا ) فأحرق على من ال خيرج إىل الصالة بعد(: الشاهد
  . الكالم ترهيب من التخلف عن أداء الصالة مع اجلماعة

أو ، لينتهني رجال عن ترك اجلماعة(: قال رسول اهللا ) هـ
  . )١()ألحرقن بيوم

  . "لفظ احلديث كامالً": الشاهد
، لينتهني أقوام عن ودعهم اجلماعات(: ال رسول اهللا ق) و

  . )٢()مث ليكونن من الغافلني، أو ليختمن اهللا على قلوم
وفيه داللة على أن املتخلـف  " لفظ احلديث كامال": الشاهد

سيختم على قلبه مث يكـون مـن   ، عن الصالة مع مجاعة املسلمني
هو نتاج التخلـف   القلب واخلتم علي، الالهني عن ذكر اهللا تعاىل

ألنه يغلق القلب فـال  " أي اخلتم"وشأنه عظيم ، عن صالة اجلماعة
وثبت باملشاهد ، يكون إ ليه مسلك للخري ويقود صاحبه إىل النفاق

أو يتأخرون عن صالة اجلمعة إىل صعود اإلمام ، أن الذين يتخلفون
وهؤالء خيشى عليهم ، املنرب هم الذين ال يشهدون الصالة اجلماعية

مثلما حدث لثعلبة بن حاطب األنصاري الذي تلـهى  ، سوء اخلامتة
مث تلهي عنهما ، مباله عن شهود الصالة اجلماعية عدا الظهر والعصر

مث تلهي حىت منـع  ، حىت ترك شهود مجيع الصلوات ما عدا اجلمعة
 )٣(فأنزل اهللا تعاىل فيه قرآن يتلى، فقاده حاله إىل النفاق، زكاة ماله

  ! به غريه عسى أن يتعظ 
                              

  ).٦٤٧(صحيح سنن ابن ماجه   (١)
  ).٦٤٦(بن ماجه صحيح سنن ا  (٢)
من سورة التوبة، وانظر قصته مفصلة بتفسري ابن ) ٧٥/٧٨(وهي اآليات   (٣)

  ).٢/٣٧٤(كثري 



  
اعةاملتخلفون عن صالة اجلم

  
٢٢  

 
فلـم   من مسع النداء فارغًا صـحيحا ( قال رسول اهللا ) ز
  . )١()فال صالة له، جيب

هذا دليـل واضـح بـأن    ) فلم جيب فال صالة له(: الشاهد
ال صالة مقبولة له يف ، املتخلف عن أداء الصالة مع مجاعة املسلمني

 واجلملة األخرية هي الصحيح من قويل، البيت أو ال صالة كاملة له
لورود األحاديث اليت تفضل صالة اجلماعة علـى صـالة   ، العلماء
وعلى كل حال فالتارك ألداء الصالة مع ، ومل تبطلها) الفذ(املنفرد 

واألحاديث اآلتية ، آمث) مرض، خوف(اجلماعة بدون عذر شرعي 
  : توضح ذلك

فال صالة له ، من مسع النداء فلم يأته(: قال رسول اهللا ) ح
  . )٢()إال من عذر

: فقال أنه سأل النيب ، رضي اهللا عنه، عن ابن أم مكتوم) ط
ويل قائـد ال  ، شاسع الـدار ، إين رجل ضرير البصر، يا رسول اهللا

هـل تسـمع   (: قـال ؟ فهل يل رخصة أن أصلي يف بييت، يالئمين
  . )٣()ال أجد لك رخصة(: نعم قال: قال) ؟ النداء

  . )رخصةال أجد لك (: و) هل تسمع النداء(: الشاهد
البعيد الدار بأن يصلي يف ، لذلك األعمى مل يرخص نيب اهللا 

والسامع للنداء ال حيق لـه  ، ألنه يسمع النداء للصالة، وذلك! بيته
                              

  ).٤٣١(صحيح الترغيب والترهيب   (١)
  ).٦٤٥(صحيح سنن ابن ماجه   (٢)
  ).٥١٦(صحيح سنن ابن داود   (٣)



  

  ٢٣ اعةاملتخلفون عن صالة اجلم
 

  . "اخلوف، املرض"التخلف عن اإلجابة إال لعذر شرعي 
فكيـف باملبصـرين   ، لذلك األعمى فإذا مل يرخص النيب 

  ! ؟ األصحاء ذوي احلواس السليمة
كيف بالذين ميلكون سيارات وسائقني يأخذوم إىل املسـجد  

  ! ؟ ويرجعوم إىل البيوت دون عناء
  : اقرأ احلديث اآليت

أقبل ابن أم مكتوم وهو : قال، رضي اهللا عنه، عن أيب أمامة) ي
 أَنْ جـاَءه الْـأَعمى  *  عبس وتولَّىأعمى وهو الذي أنزل فيه 

فقال  من قريش جاء إىل رسول اهللا  وكان رجالً] ٢، ١: عبس[
ورق ، قد دبرت سـين ، بأيب وأمي أنا كما تراين، يا رسول اهللا: له

فهل جتد يل ، ويل قائد ال يالميين قيادة إياي، وذهب بصري، عظمي
هل تسـمع  ( فقال رسول اهللا ؟ رخصة أصلي يف بييت الصلوات

قـال  ! اهللانعم يا رسول : قال) ؟ املؤذن يف البيت الذي أنت فيه
  . )١( )ما أجد لك رخصة(: رسول اهللا 

ـ إذًا ال عذر اليوم ألحد بعد ذلك األعم ـ   رضي اهللا عنه ى 
  . وذلك لآليت، بالتخلف عن الصالة مجاعة مع املسلمني

  . مساع األذان من مكربات الصوت -١
علم عن طريق وسـائل  ، إذا مل يسمع األذان عن طريقها -٢
  . اإلعالم

                              
  ).٤٢٧(صحيح الترغيب والترهيب   (١)



  
اعةاملتخلفون عن صالة اجلم

  
٢٤  

 
عـرف بواسـطة   ، علم األذان عرب تلك الوسـائل إذا مل ي -٣
  . التقاومي
  . التمتع بالصحة البدنية -٤
  . توافر األمن واألمان -٥
  . وجود وسائل املواصالت -٦
  . خلو الطرق من املعوقات -٧

وليتعظ أولئك الذين يتوسدون الفرش ! فليتعظ املتخلف البصري
وهم يتمتعـون  ، وال يشهدون الصالة اجلماعية، ويتغطون األحلفة

والصحة من عنـد  ، والطعام طعام اهللا، املال مال اهللا"بنعم اهللا تعاىل 
ما ! ؟فلماذا ال يؤدون حق اهللا جتاه ما أعطاهم" وهم عبيد اهللا، اهللا

  !! ]١٣: نوح[ لَكُم لَا ترجونَ للَّه وقَارا
  أداؤها مقياس لإلميان والبعد عن النفاق: رابعا

إِنما يعمر مساجِد اِهللا من آمن بِاللَّه والْيومِ : عاىلقال اهللا ت) أ
  . ]١٨: التوبة[ ... الْآخرِ وأَقَام الصلَاةَ وآتى الزكَاةَ

أن الذي ، تبارك وتعاىل، بين احلق" لفظ اآلية كامالً": الشاهد
خر وأقام يعمر مساجده بالطاعة والذكر هو الذي آمن به وباليوم اآل

وقيامها املفروض يكون يف مساجد اهللا تعاىل مـع عبـاده   ، الصالة
  . املسلمني
واستعينوا بِالصبرِ والصلَاة وإِنها لَكَبِريةٌ : قال اهللا تعاىل) ب

نيعاشلَى الْخإِلَّا ع ]٤٥: البقرة[ .  



  

  ٢٥ اعةاملتخلفون عن صالة اجلم
 

، عطـف احلـق   عنيوإِنها لَكَبِريةٌ إِلَّا علَى الْخاش: الشاهد
وبني فيه أا كبرية شاقة إال ، هذا الكالم على الصالة، تبارك وتعاىل

هم الذين يـؤدون الصـالة   ! ؟ ومن هم اخلاشعون! على اخلاشعني
وهذه املشـقة  ، فأداؤها مع اجلماعة فيه مشقة، مجاعة مع املسلمني

  تزول لدى العارفني باهللا تعاىل و بسنة رسوله 
  . ون الصالة مع مجاعة املسلمنيفلذلك هم يؤد

إِنَّ الْمنافقني يخادعونَ اَهللا وهو خادعهم : قال اهللا تعاىل) ج
وإِذَا قَاموا إِلَى الصلَاة قَاموا كُسالَى يراُءونَ الناس ولَا يـذْكُرونَ  

  . ]١٤٢: النساء[ اَهللا إِلَّا قَليلًا
، بني احلـق  اموا إِلَى الصلَاة قَاموا كُسالَىوإِذَا قَ: الشاهد
وقيـامهم  ، أن املنافقني يقومون للصالة وهم كساىل، تبارك وتعاىل

ففي هذا ! ذلك إمنا كان للصالة اجلماعية اليت يشاهدهم فيها الغري
فـاملخلص  ؛ داللة على أن الصالة يف مجاعة تبني املخلص من املنافق

أما املنافق فإنه يقوم ، طامعا يف ثواب اهللا تعاىل يقوم إليها باشا فرحا
ومن مث الذهاب إىل بيتـه  ، إليها منكدا عبوسا طامعا باالنتهاء منها

  ! ! خلودا للراحة
من صلى هللا أربعني يومـا يف مجاعـة   ( قال رسول اهللا ) د

كتب له براءتان براءة من النار وبراءة من ، يدرك التكبري األوىل
  . )١()النفاق

                              
  ).٢٠٠(صحيح سنن الترمذي   (١)



  
اعةاملتخلفون عن صالة اجلم

  
٢٦  

 
بـراءة مـن   (و) من صلى هللا أربعني يوما يف مجاعة(: الشاهد

بأن الصـالة يف  ، هذان نصان صرحيان من رسول اهللا ) النفاق
ألن املنافق يفوت بعضا مـن  ! ؟ ملاذا! عن النفاق مجاعة تبعد املسلم

خاصة الصالة الـيت قبلـها راحـة    ، الصلوات مع مجاعة املسلمني
  . "الفجر" واليت بعدها عمل" العصر"

: قـال . ال: قـالوا ) ؟ أشاهد فـالن (: قال رسول اهللا ) ه
إن هـاتني الصـالتني أثقـل    (: قال! ال: قالوا) ؟ أشاهد فالن(

  . )١()الصلوات على املنافقني
) إن هاتني الصالتني أثقل الصلوات على املنـافقني (: الشاهد

بأن التخلف عن صـاليت العشـاء    هذه شهادة من رسول اهللا 
ألما ثقيلتـان  ! يعد من فعل املنافقني، جر مع مجاعة املسلمنيوالف

  . فهم يؤثرون عليهما الدعة والراحة، عليهم
بيننا وبني املنافقني شـهود العشـاء   (: قال رسول اهللا ) و

  . )٢()والصبح ال يستطيعوما
وهو نص صـريح ال حيتمـل   " لفظ احلديث كامالً": الشاهد

ال يشهدون صـاليت   عصر رسول اهللا  بأن املنافقني يف، التأويل
  !. العشاء والفجر مع مجاعة املسلمني

، أما اآلن فقد آل احلال بغالبية كبرية من الناس يف هذا الزمـان 
فضالً عن عـدم  ، تعمد أداء صاليت الفجر والعصر يف غري وقتهما

                              
  ).٥١٨(صحيح سنن أيب داود   (١)
  ).٢٩٠(شرح الزرقاين على موطأ مالك   (٢)



  

  ٢٧ اعةاملتخلفون عن صالة اجلم
 

، شهودها مع اجلماعة وذلك بضبط املنبه على قرب موعد العمـل 
فينقروـا  ، مؤدين صالة الفجر وهم عجـاىل  فيقومون من نومهم
ويؤدون صالة العصر قبيل صـالة املغـرب   ، كنقر الغراب للطعام

وهم ال يفقهون أن هاتني الصـالتني ردت يف   )١(بدقائق معدودة 
وذلـك  ، ضيعكم اهللا كما ضيعتموين: وجوههم ولسان حاهلا قائالً

" الوقت احملدد هلا"هو ألا فقدت شرطًا أساسيا من شروط قبوهلا و
ومن جهة أخرى مل ، الذي علمه جربيل عليه السالم لرسول اهللا 

وهـو  ، بأدائها" الطمأنينة"حيققوا فيها ركنا أساسيا لصحتها وهو 
الرجل املسيء صالته بأن يعيـد   الذي من أجله أمر رسول اهللا 

  ! صالته ثالث مرات
هذا السـؤال  أعرض " املسلمون"فهل يطلق على أولئك اسم 

على نصوص القرآن ايد والسنة النبوية وأقوال العلماء األجـالء  
يا أَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا اَهللا وأَطيعـوا  : امتثاال لقول اهللا تعاىل

الرسولَ وأُولي الْأَمرِ منكُم فَإِنْ تنازعتم في شيٍء فَردوه إِلَـى اِهللا  
الرو نسأَحو ريخ كرِ ذَلمِ الْآخوالْيو ونَ بِاللَّهنمؤت متولِ إِنْ كُنس

: فاطر[ ولَا ينبئُك مثْلُ خبِريٍ: وقوله تعاىل] ٥٩: النساء[ تأْوِيلًا
١٤[ .  

                              
يف حديثه الذي رواه عنه أنس  أبلغ وصف هلذه الصالة ما قاله رسول اهللا   (١)

تلك صالة املنافقني، تلك صالة : "مسعت رسول اهللا ص يقول: بن مالك، حيث قال
إذا اصفرت الشمس وكانت بني  املنافقني، تلك صالة املنافقني، جيلس أحدهم حىت

شرح الزرقاين على موطأ " قرين الشيطان، قام فنقر أربعا ال يذكر اهللا فيها إال قليال
  ).٥/١٢٣(صحيح مسلم : وانظر) ٥١٥(اإلمام مالك 



  
اعةاملتخلفون عن صالة اجلم

  
٢٨  

 
فلنقـرأ هـذه   " اعط القوس باريها": ومتشيا مع املثل املشهور

احلكـم علـى أولئـك    ، يها القارئوبعدها أترك لك أ، النصوص
  . األشخاص

حافظُوا علَى الصلَوات والصلَاة الْوسطَى : قال اهللا تعاىل) أ
نيقَانِت لَّهوا لقُومو ]٢٣٨: البقرة[ .  

 الَّذين هم عـن صـلَاتهِم سـاهونَ   : قال اهللا تعاىل) ب
  . )١(]٥: املاعون[

بني الرجـل وبـني الكفـر تـرك     ( :قال رسول اهللا ) ج
  . )٢()الصالة
ال تترك الصالة متعمدا فإنه من ترك (: قال رسول اهللا ) د

  . )٣() الصالة متعمدا فقد برئت منه ذمة اهللا ورسوله
قد جاء عن عمر بن اخلطاب ": قال اإلمام علي بن حزم) هـ

وعبد الرمحن بن عوف ومعاذ بن جبل وأيب هريرة وغريهـم مـن   
أن من ترك صالة فرض واحدة متعمدا : رضي اهللا عنهم، ابةالصح

  . )٤(حىت خيرج وقتها فهو كافر 
                              

ذاك وعد شديد للمصلني الذين يصلون الصالة قرب خروج وقتها فكيف   (١)
  بالذي يصليها وقد خرج وقتها؟

صحيح ) فمن تركها فقد كفر: (ويف رواية أخرى) ٢/٧١(سلم صحيح م  (٢)
  ).٢١١٣(سنن الترمذي 

  ).٥٧٠(صحيح الترغيب والترهيب   (٣)
هذا مذهب أهل الظاهر، الذين يأخذون بظاهر نصوص القرآن والسنة   (٤)

  ).٢/٣٢٩" (احمللى"



  

  ٢٩ اعةاملتخلفون عن صالة اجلم
 

ظاهر كالم اخلرقي أنه جيب ": قال اإلمام عبد اهللا بن قدامة) و
  . )١(وهو إحدى الروايتني عن أمحد ، قتله بترك صالة واحدة

من ترك الصالة تكاسالً مع اعتقاده : قال اإلمام حيي النووي) ز
  . )٢(" وجوا فمذهبنا املشهور ما سبق أنه يقتل حدا

أن تارك الصالة فاسـق  ": روي عن اإلمام مالك أنه قال) ح
  . )٣(" فإن مل يتب قتل حدا، يستتاب
أن تـارك الصـالة   ": روي عن اإلمام أيب حنيفة أنه قال) ط

  . )٤(" تكاسالً يعذب وحيبس حىت يصلي
ل األشخاص مـن دائـرة   ألنه ينق، أرأيت أن األمر جد خطري

دومنا شـعور  ، نعوذ باهللا من الكفر وأهله، اإلسالم إىل دائرة الكفر
ويـدخلون  ، يعيشون بني املسلمني[منهم ويظنون أنفسهم مسلمني 

، ويرتبطون بزوجة مسلمة مؤدية لصلواا يف بيتها، بلدم املقدسة
أم وال يعلم أولئك ، مث يصلي عليهم عند موم، ويرثون ويورثون

ألم تعمدوا أداء الصالتني ، يف نظر اإلسالم وعلمائه غري مسلمني
وديدنوا على ذلك ومل ينـدموا  ، يف غري موعدمها دون عذر شرعي

ويرجعوا إىل رم بالتوبة إليه وباالستقامة على أدءا الصـالتني يف  
  .. ]! ؟ "مسلمون"فهل يقال هلم ! بل استمروا على حاهلم، موعدمها

                              
الث هذه رواية يف مذهب اإلمام أمحد، والرواية الثانية جيب قتله بترك ث  (١)

  ).٢/٤٤٤" (املغين"صلوات 
  ).٣/١٧" (اموع شرح املهذب"هذا مذهب اإلمام الشافعي   (٢)
  ).٢/٢٨٥(املصدر السابق وكتاب االستذكار   (٣)
  .املصدرين السابقني  (٤)



  
اعةاملتخلفون عن صالة اجلم

  
٣٠  

 
ظلما ما فشا يف ديار املسلمني من رؤيـة بعـض    وأشد منهم

شبام وشيبهم جلوسا على قارعة الطريق يف حلقـات أو فـوق   
مث يسمعون ، سيارام يتجاذبون أطراف احلديث أو يتناولون الشاي

يـدعوهم إىل الصـالة والفـالح الـدنيوي     " املؤذن"داعي اهللا 
فإذا مر ! م فقطكأن الصالة لغريه، فال يعريونه أي بال، واألخروي

فنصحهم بـأداء الصـالة   ، م مسلم غيور أو من موظفي احلسبة
حـىت إذا  ، مث انصرفوا إىل غري وجهة املسـجد ، إن شاء اهللا: قالوا

ذاك إذا ما اسـتحيوا  ، قضيت الصالة رجعوا إىل ما كانوا عليه آنفًا
أما إذا مل يستحيوا منه فإم يلزمون أماكنـهم دون  ، من ناصحهم

يستخفُونَ من الناسِ ولَا يستخفُونَ مـن اِهللا  يا عجبا هلم حراك ف
مهعم وهو ]برؤيته هلم وبعلمه حباهلم] ١٠٨: النساء !  ظُـنأَلَا ي

يوم يقُـوم النـاس لـرب    *  ليومٍ عظيمٍ*  أُولَئك أَنهم مبعوثُونَ
نيالَمالْع ]فيسأهلم املصـلون واملالئكـة   ] ٦-٤ :املطففني  ـام

قَري سف لَكَكُمس ]أجابوهم حبسرة وأمل] ٤٢: املدثر :  ـكن لَم
لِّنيصالْم نم ]وما ، مع مجاعة املسلمني يف مساجدهم] ٤٣: املدثر

] ٤٥: املـدثر [ وكُنا نخوض مع الْخائضـني اكتفينا بذلك بل 
نا على ما حرم اهللا تعاىل توإطالق أبصارنا وألسنبالتفرج على الناس 

  ! دون إنكار
حقيقة واقعية مؤملة نعايشها يف جمتمعاتنـا  ، أيها القارئ، تلك

والتطرق إليها وحبث ، ويف جمتمعنا السعودي خاصة، اإلسالمية عامة
إال أنين أحببت اإلشـارة  ، جذورها وحلها يكون يف كتاب مستقل

  . رب إشارة أبلغ من عبارةإليها بشكل خمتصر جدا ف



  

  ٣١ اعةاملتخلفون عن صالة اجلم
 

أسأل اهللا تعاىل أن يهدي اجلميع إىل صراطه املستقيم صـراط  
  .. الذين أنعم عليهم

  
  أقوال العلماء يف التخلف عن صالة اجلماعة: خامسا

إذ أن يف كالم ، أعرض يف هذا املبحث أقوال العلماء استئناسا
  اهللا تعاىل وكالم رسوله 

  ! ! القلوب واألبصاراآلنفي الذكر غنية ألويل 
فلرب شـخص يـتعظ   ، لكن التنوع بإيراد األدلة يفيد أحيانا
  . ويقتدي بأولئك الكبار يف أفعاهلم وأقواهلم

من سره أن يلقـي  "رضي اهللا عنه ، قال عبد اهللا بن مسعود) أ
، حيث ينادى ن؛ فليحافظ على هؤالء الصلوات، اهللا غدا مسلما

  فإن اهللا شرع لنبيكم 
ولو أنكم صليتم يف بيوتكم ، وإن من سنن اهلدي، اهلدي سنن

لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة ، كما يصلي هذا املتخلف يف بيته
مث يعمـد إىل  ، فيحسن الطهور وما من رجل يتطهر، نبيكم لضللتم

مسجد من هذه املساجد إال كتب اهللا له بكل خطـوة خيطوهـا   
ا سيئة ولقـد رأيتنـا ومـا    وحيط عنه ، ويرفعه ا درجة، حسنة

ولقد كان الرجل يؤتى به ، )١(يتخلف عنها إال منافق معلوم النفاق
                              

: ف العلماءمجاعة املسلمني، يطلق عليه يف عر إذا املتخلف عن الصالة مع  (١)
  !ه على الدواموذلك إذا كانت تلك عادت" منافق"



  
اعةاملتخلفون عن صالة اجلم

  
٣٢  

 
  . )١(" يهادي بني الرجلني حىت يقام يف الصف

كنا إذا فقـدنا  ": رضي اهللا عنهما، قال عبد اهللا بن عمر) ب
  . )٢(" الرجل يف الفجر والعشاء أسأنا به الظن

حـي  : من مسع": هللا عنهمارضي ا، قال عبد اهللا بن عباس) ج
  . )٣( فقد ترك سنة حممد رسول اهللا ، فلم جيب، على الفالح

ال يشهد مجعـة  ، وسئل عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل) د
  . )٤(" هو يف النار": قال، وال مجاعة
إن منعته أمه عن "، يرمحه اهللا تعاىل، قال احلسن البصري) هـ

  . )٥(" العشاء يف اجلماعة شفقة مل يطعها
ال أرخص ملن قـدر  ": يرمحه اهللا تعاىل، قال حممد الشافعي) و

  . )٦(" على صالة اجلماعة يف ترك إتياا إال من عذر
ال طاعة للوالد يف ": يرمحه اهللا تعاىل، قال سفيان األوزاعي) ز

  . )٧(" ترك اجلمعة واجلماعات
                              

  ).٥١٤(صحيح سنن أيب داود ) ٥/١٥٦(صحيح مسلم   (١)
هكذا كان صحابة رسول اهللا : أقول) ٤١١(صحيح الترغيب والترهيب   (٢)
  يتعاهدون بعضهم باحلضور واملشاهدة، فإذا تغيب أحدهم عن أداء الصلوات مجاعة

وات وصار هذا سألوا عنه، وإذا رأوا الرجل يتخلف  عن الصل" مرض"بدون عذر 
  " !منافق"ديدنه أساءوا به الظن 

  ).٤٢٩(صحيح الترغيب والترهيب   (٣)
  ).٣٦(ضعيف سنن الترمذي   (٤)
  ).٢/١٢٥(فتح الباري   (٥)
  ).٢٤٦(صحيح الترغيب والترهيب   (٦)
  .املصدر السابق  (٧)



  

  ٣٣ اعةاملتخلفون عن صالة اجلم
 

ن ليس ألحد م": يرمحه اهللا تعاىل، قال عطاء بن أيب رباح) ح
إذا مسع النـداء يف أن يـدع   ، خلق اهللا يف احلضر وبالقرية رخصة

  . )١(الصالة 
إن حضـور  ": يرمحه اهللا تعـاىل ، قال أبو سليمان اخلطايب) ط

ولو كان ذلك ندبا لكان أوىل من يسعه التخلف ، اجلماعة واجب
" ومن كان يف مثل حال ابن مكتـوم ، عنها أهل الضرورة والضعف

)٢( .  
إذا فاتته اجلماعـة  ": يرمحه اهللا تعاىل، ود النخعيكان األس) ي

  . )٣(" ذهب إىل مسجد آخر
الذين علموا كتـاب  ، تلك هي أقوال بعض صاحلي هذه األمة

  . اهللا تعاىل وفهموا سنة رسوله 
  : ويتضح من جممل أقواهلم

أن شهود الصالة مع اجلماعة املسلمة واجـب علـى املـرء    
وأن ختلفه عنها يثري حولـه شـبهة    ،الصحيح املقيم اآلمن يف بلده

  ! " كأنه صلى فريضة اجلمعة ظهرا يف بيته"النفاق وارتكاب اإلمث 
وهاك كالما عدالً عن بعض العلماء نقله عنهم شيخ اإلسـالم  

ر يسوغ لـه  من صلى املكتوبة وحده من غري عذ": ابن تيمية قالوا
ديها يف فإن أمكنه أن يؤ، فهو كمن صلى الظهر يوم اجلمعة، ذلك

                              
  .املصدر السابق  (١)
  ).٢٤٦(صحيح الترغيب والترهيب   (٢)
  ).٢/١٣١" (فتح الباري"مجاعة انظر  أي ليصلي فيه  (٣)



  
اعةاملتخلفون عن صالة اجلم

  
٣٤  

 
وإال باء بإمثه كما يبوء تارك اجلمعـة  ، مجاعة بعد ذلك فعليه ذلك

  . )١(" بإمثه
فَخلَف من : وأختم هذا الفصل بتفسري مبني آلية عظيمة وهي

بعدهم خلْف أَضاعوا الصلَاةَ واتبعوا الشهوات فَسوف يلْقَـونَ  
  . ]٥٩: مرمي[ غَيا

لـيس  ": يف تفسريها، رضي اهللا عنهما، هللا بن عباسقال عبد ا
  )٢(" ولكن أخروها عن أوقاا، معىن أضاعوها تركوها بالكلية

عطلـوا  ": يف تفسريها، يرمحه اهللا تعاىل، وقال احلسن البصري
  . )٣(" املساجد ولزموا الضيعات

بأنه سيأيت أناس ، خرب من اهللا تعاىل: فاملعىن العام لآلية الكرمية
الصاحلني من األمم السابقة ومن هذه األمة صـفتهم إضـاعة    بعد

وهو واد  غَيافيكون مصريهم ، الصالة واتباع ما تشتهيه أنفسهم
  . )٤(يف جهنم يعذبون فيه 

  . اللهم أجرنا منه ومن حسيس جهنم برمحتك يا أرحم الرامحني

                              
وأكثر : مث علق على هذا الكالم بقوله) ٧/٣٥(جمموع فتاوى ابن تيمية   (١)

  .اآلثار املروية عن السلف من الصحابة والتابعني تدل على هذا
وتأخريها عن أوقاا يلزم عدم أدائها مع : أقول) ١٨(كتاب الكبائر    (٢)

  .اجلماعة
  .أماكن العمل: الضيعات) ٣/١٢٩(ري تفسري ابن كث  (٣)
  ).٣/١٢٩(املصدر السابق : انظر  (٤)



  

  ٣٥ اعةاملتخلفون عن صالة اجلم
 

  شبهةٌ مخيفَةٌ
  : أخي القارئ البصري

اديث وأقوال الصحب الكرام رضـي  ورد فيما مضي من األح
اهللا عنهم مجيعا صفة النفاق واملنافقني للمـتخلفني عـن صـالة    

وقد ، والرباءة من النفاق ملن صلى هللا أربعني يوما يف مجاعة، اجلماعة
  ؟ ما املراد بذاك النفاق: يراودك سؤال مهم أال وهو

  ! ؟ هل هو النفاق الالزم باملنافقني اخللص أم غريه
  . ينبغي توضيح اآليت، إلجابة على هذين السؤالنيقبل ا

نفـاق كفـر   : وهو نوعان، خمالفة الباطن للظاهر: النفاق هو
  . "معصية"ونفاق عمل 

من تكذيبـه   ما كان على عهد رسول اهللا : نفاق الكفر هو
بـازام   جاء به وكراهة انتصار دينـه والفـرح  وبغضه وبغض ما 

إِنَّ : قـال اهللا تعـاىل  ، النـار  إخل وهذا خيلد صاحبه يف... دينه
 الْمنافقني في الدرك الْأَسفَلِ من النارِ ولَن تجِد لَهـم نصـريا  

  . ]١٤٥: النساء[
، الكـذب "التشبه بصفات املنـافقني  : أما نفاق املعصية فهو

مع بقـاء أصـل   " الصالة يف البيت، الفجور، الرياء، اخليانة، الغدر
، بل هو حتت املشيئة اإلهليـة ، فهذا ال خيلد صاحبه يف النار ،اإلميان

ليجـزِي اُهللا  : قال اهللا تعاىل، إن شاء اهللا تعاىل غفر له تكرما ومنةً
 هِملَـيع وبتي اَء أَوإِنْ ش نيقافنالْم ذِّبعيو هِمقدبِص نيقادالص 



  
اعةاملتخلفون عن صالة اجلم

  
٣٦  

 
لكن ، عذبه بعدله وبذنب عبده وإن شاء اهللا تعاىل] ٢٤: األحزاب[

  ! خيشى على صاحبه إن متادى فيه أن يوصله إىل النفاق األكرب
: وعلى كل حال يكون النفاق الوارد يف األقوال املتقدمة هـو 

وال ، ألن املسلم احلق ال يتأتى منه نفاق الكفر" معصية"نفاق عمل 
هم اهللا اقرأ أقوال العلماء يـرمح ، جيتمع يف قلبه إسالم ونفاق خالص

  : تعاىل
إمنا يصـلي يف  ، الكافر ال يصلي يف بيته": قال اإلمام القرطيب

فإذا خال يف بيته كان كما وصفه اهللا به مـن  ، املسجد رياء ومسعة
  . )١(الكفر واالستهزاء 

خروج املؤمن من هذا الوعيد ليس مـن  ": قال الشيخ الطيبيب
بل مـن  ؛ جلماعةجهة أم إذا مسعوا النداء جاز هلم التخلف عن ا

  . )٢(" جهة أن التخلف ليس من شأم بل هو من صفات املنافقني
إن املراد بالنفاق نفـاق املعصـية ال   ": وقال احلافظ العسقالين

ال ، )٣(فعلى هذا الذي خرج هـو املـؤمن الكامـل    ، نفاق الكفر
  . )٤(العاصي الذي جيوز إطالق النفاق عليه جمازا 

، ذير للمسلم أن يعتاد هذه اخلصـال حت": وقال الشيخ اخلطايب
                              

  ).٢/١٢٧(فتح الباري   (١)
  ).٢/١٢٧(فتح الباري   (٢)
أي خرج من وعيد النفاق والتخلف عن صالة اجلماعة، ومن حرق بيته   (٣)
  ).٢٥، ٢٣(الوارد آنفا 
  ).٢/١٢٧(فتح الباري   (٤)



  

  ٣٧ اعةاملتخلفون عن صالة اجلم
 

  . )١(" اليت خياف عليه أن تفضي به إىل حقيقة النفاق
  : فنخلص مما تقدم أن

، املتخلف عن صالة اجلماعة فيه خصلة من خصال املنـافقني  
وهو شبيه م ومتخلق بأخالقهم وخيشى على من كان هذا حالـه  

  ! أن خيتم عليه بسوء
  

  العصرفضل صاليت الفجر و: سادسا
يتخلف كثري من الناس عن شهود صاليت الفجر والعصـر يف  

وذلك التخلف ناتج عـن التكاسـل   ؛ وقتهما احملدد هلما مع اإلمام
أو ، الطويل مع األحباب واألصحاب بالنوم العميق من جراء السهر

على احملرمات املسموعة واملرئية من أجهـزة  ، )٢(من جراء السمر 
  ،. هذا الشأن عن صالة الفجر، ريمهاالبث املباشر والتلفزة وغ

فهو ناتج عن التكاسل بـالنوم  ، أما التخلف عن صالة العصر
ولو علم أولئك املتخلفـون مـا   ، العميق من جراء العمل الوظيفي

هلاتني الصالتني من الفضل واألجر لسارعوا لشهودمها وطلقوا ذلك 
 اهللا فقد روي عن نـيب  ، أو غريوا مكان نومهم، النوم الشيطاين

، أنه نام هو وأصحابه عن صالة الفجر حينما عادوا من غزوة خيرب

                              
  ).٢/٤٧(صحيح مسلم   (١)
صحيح اجلامع الصغري ) ال مسر إال ملصلٍ أو مسافر: (قال نيب اهللا   (٢)

)٧٤٩٩.(  



  
اعةاملتخلفون عن صالة اجلم

  
٣٨  

 
 )١() هذا منزل حضـرنا فيـه الشـيطان   (: فلما استيقظ قال 

كذلك املنزل إذا نام أهله فيه عن : أقول، فارحتلوا عن ذلك املكان
فقد حضرهم الشيطان وهو الذي نومهم عن ، صاليت الفجر والعصر

  ! موعدمها شهود تلك الصالتني يف
لعـل  ، لذلك سأذكر يف هذا الفصل فضل هاتني الصـالتني 

بتحصيل ذلك الفضل واألجر ، املتخلفني إذا قرؤوها تثري فيهم الرغبة
َونسافنتافَسِ الْمنتفَلْي كي ذَلفو ]٢٦: املطففني[ .  

  . ]١: الفجر[ والْفَجرِ: قال اهللا تعاىل) أ
وقُرآنَ الْفَجرِ إِنَّ قُرآنَ الْفَجرِ كَـانَ   ..: قال اهللا تعاىل) ب
  . )٢(هو صالة الفجر " قرآن الفجر] "٧٨: اإلسراء[ مشهودا
وهذا قسم من اهللا ] ١: العصر[ والْعصرِ: قال اهللا تعاىل) ج

  . تعاىل بأمهية صالة العصر
ة الْوسطَى حافظُوا علَى الصلَوات والصلَا: قال اهللا تعاىل) د

نيقَانِت لَّهوا لقُومو ]هي صـالة  ، الصالة الوسطى] ٢٣٨: البقرة
  . )٣(العصر 

أما إنكم سترون ربكم كما ترون (: قال رسول اهللا ) هـ
فإن استطعتم أن ال تغلبوا علـى  ، ال تضامون يف رؤيته، )٤(هذا 

                              
  ).٥/١٨٣(صحيح مسلم   (١)
  ).٣/٥٥(تفسري ابن كثري : انظر  (٢)
  ).١/٢٩٢(تفسري ابن كثري : انظر  (٣)
  .أي القمر ليلة البدر  (٤)



  

  ٣٩ اعةاملتخلفون عن صالة اجلم
 

  . )٢() فافعلوا )١(صالة قبل طلوع الشمس وقبل غروا 
) من صلى الصبح فهو يف ذمـة اهللا (: قال رسول اهللا ) و

)٣( .  
 )٤() من صلى الربدين دخل اجلنـة (: قال رسول اهللا ) ز
  . صالة الفجر وصالة العصر: الربدان
ال يلج النار من صلى قبل طلـوع  (: قال رسول اهللا ) ح

  . )٥() الشمس وقبل غروا
إىل املساجد  بشر املشائني يف الظلم(: قال رسول اهللا ) ط

  . )٦() بالنور التام يوم القيامة
  قال رسول اهللا ) ي
ومـن  ، من صلى العشاء يف مجاعة فكأمنا قام نصف الليـل (

  . )٧() صلى الصبح يف مجاعة فكأمنا صلى الليل كله
 يتعاقبون فـيكم مالئكـة بالليـل   (: قال رسول اهللا ) ك

                              
 أي صاليت الفجر والعصر، ألن الفجر يكون قبل طلوع الشمس، والعصر  (١)

  .يكون قبل غروب الشمس
  ).٥/١٣٤(صحيح مسلم ) ٥٧٣(فتح الباري   (٢)
  ).١٨٤(صحيح سنن الترمذي ) ٥/١٥٨(صحيح مسلم   (٣)
  ).٥/١٣٥(صحيح مسلم ) ٥٧٤(فتح الباري   (٤)
  ).٤٧٣(صحيح سنن النسائي ) ٥/١٣٥(صحيح مسلم   (٥)
  ).٦٣٣، ١٨٥، ٥٢٥(صحيح سنن أيب داود والترمذي وابن ماجه   (٦)
  ).١٨٣، ٥١٩، ٥/١٥٧(صحيح مسلم وسنن أيب داود والترمذي   (٧)



  
اعةاملتخلفون عن صالة اجلم

  
٤٠  

 
)  )١(العصر وجيتمعون يف صالة الفجر وصالة ، ومالئكة بالنهار
لو يعلم الناس ما يف صالة العشاء وصـالة  (: قال رسول اهللا 

يزحفون على مرافقهم وركبهم : أي )٢() الفجر ألتومها ولو حبوا
  !. مثلما حيبو الطفل الصغري

  
  أسباب معينة على شهود صاليت الفجر والعصر

، بإذن اهللا تعـاىل ، أضع بني ناظريك أسبابا معينة: أخي القارئ
اعمل ا واهللا ، أداء صاليت الفجر والعصر مع مجاعة املسلمني على

  : يوفقك
، من مبكرا ودعك من السهر الذي ال نفع فيـه : النوم املبكر) أ

عن السـمر   وقد مر بك ي النيب ، ولرمبا كان فيه وزر عليك
وأحلق مـا  ، أو املسافر" الذي يتهجد ليال"إال للمصلي " السهر"

  . أو حضور ضيف، العلم وأهلهالعلماء مذاكرة 
عند نومك اعقد النية واصدقها مع : الصدق مع اهللا تعاىل)ب

فـإن اهللا تعـاىل   ، بأنك ستقوم ألداء الصالة مع اجلماعة، اهللا تعاىل
سأل إعرايب رسـول  : وإليك مصداق كالمي، سيعينك على القيام

وقـد  . )٣() إن تصدق اهللا يصدقك(: عن الشهادة فقال له اهللا 
                              

صحيح سنن النسائي ) ٥/١٣٣(صحيح مسلم ) ٥٥٥(فتح الباري   (١)
)٤٧١.(  

  ).٦٤٨(صحيح سنن ابن ماجه   (٢)
  ).١٨٤٥(صحيح سنن النسائي   (٣)



  

  ٤١ اعةاملتخلفون عن صالة اجلم
 

فرزقه الشهادة فكـذلك أنـت إن   ، جل وعال، دق األعرايب اهللاص
فإنه سيسـهل  ، أداء الصالة مع اجلماعة، تبارك وتعاىل، تصدق اهللا

  . عليك القيام
قُـلْ هـلْ ننبـئُكُم    : اقرأ اآليات: قراءة آيات كرميات) ج

اة الـدنيا وهـم   الَّذين ضلَّ سعيهم في الْحي*  بِالْأَخسرِين أَعمالًا
أُولَئك الَّذين كَفَروا بِآيات ربهِم *  يحسبونَ أَنهم يحِسنونَ صنعا

ذَلـك  *  ولقَائه فَحبِطَت أَعمالُهم فَلَا نقيم لَهم يوم الْقيامة وزنا
إِنَّ *  وا آياتي ورسـلي هـزوا  جزاؤهم جهنم بِما كَفَروا واتخذُ

 الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات كَانت لَهم جنات الْفردوسِ نزلًا
قُلْ لَو كَانَ الْبحـر مـدادا   *  خالدين فيها لَا يبغونَ عنها حولًا* 

أَنْ تنفَد كَلمات ربي ولَـو جِئْنـا    لكَلمات ربي لَنفد الْبحر قَبلَ
قُلْ إِنما أَنا بشر مثْلُكُم يوحى إِلَي أَنما إِلَهكُم إِلَـه  *  بِمثْله مددا

  ـرِكشلَا يا وحاللًا صملْ عمعفَلْي هبقَاَء رو لجركَانَ ي نفَم داحو
بر ةادبابِعدأَح ه ]١١٠-١٠٣: الكهف[ .  

فلقد أخربين جلٌ من الناس أم جربوها لالسـتيقاظ فقـاموا   
وبطبيعة احلال يكون هذا مـع  ، اهللا تعاىل أعلم بذلك، لصالة الفجر

  . قراءة أذكار النوم املعتادة
، استعن مبنبه إليقاظك عند قرب موعد الصـالة : االستعانة) د

إليقاظك عـن طريـق   ، الصالة مجاعةالذين يؤدون ، أو باجلريان
، فإذا كنت تتضايق من االستعانة بـاجلريان ، اهلاتف أو جرس الباب

  ! فدع هذه الفقرة واعمل مبا قبلها وبعدها، كما هو حال بعضنا



  
اعةاملتخلفون عن صالة اجلم

  
٤٢  

 
-١[اضبط مكيف هواء الغرفة على درجة صغرى : الضبط) ه

عـن  ألن الربد الشديد الناتج ، جتعله يلطف اهلواء دون أن يربده] ٥
وحيبب إليه الدعة ، فيثقل اإلنسان عن القيام، التكييف حيذر اجلسم

  ! والراحة
جاهد نفسك بعدم إخالدها للنوم عند قرب صالة : ااهدة) و

أو بالوضوء فورا وقـراءة القـرآن   ، العصر واشغلها بأخذ محام ماء
وكذلك احلال بالنسبة لصالة الفجر قم مستعيذًا بـاهللا مـن   ، ايد

  . ان الرجيم وال ترجع إىل النومالشيط
  : أخي املسلم احلبيب

بادئ األمر ستجد صعوبة بالغة يف التكيف مع ما ذكر آنفـا  
سيصري لك األمر عـادة  ، فبإذن اهللا تعاىل، لكنك إذا واظبت عليه

  ! فتعتاد القيام للصالة حىت لو منت متأخرا، سهلة
  خوف ورهبة

يمة والعظات املخيفة حترك قلوب بعض من الناس املصائب العظ
فترجعهم إىل اهللا نادمني مستزيدين مـن فعـل   ، واملواقف الرهيبة

ألن املرء ، وليس موقفًا أرهب من القرب والربزخ والقيامة، الطاعات
يـا لَيتنِـي   : فيقول، يكون فيها مستوحشا متذكرا ما عملته يداه

تا علَى ما فَرطْت يا حسر: ويقول] ٢٤: الفجر[ قَدمت لحياتي
رِيناخالس نلَم تإِنْ كُنبِ اِهللا وني جف ]وهناك ال ] ٥٦: الزمر

مث قود إىل جنة ، ألن املكان مكان حساب، ينفع التمين وال التحسر
أعرض صورا هلا من كالم ، فقبل جميء تلك املواقف الرهيبة! أو نار



  

  ٤٣ اعةاملتخلفون عن صالة اجلم
 

، وتوقظ األجساد النائمة، لةلعلها حترك القلوب الغاف رسول اهللا 
ليس اخلـرب  "ومع هذا ، فتسرع ألداء الصلوات مع اجلماعة املسلمة

: الذاريات[ الذِّكْرى تنفَع الْمؤمنِنيو ! لكنها ذكرى" كاملعاينة
٥٥[ .  

ذكـر عنـد   : قال، عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه) أ
  رسول اهللا 

ذاك رجل بال الشـيطان يف  (: قال، رجل نام ليلة حىت أصبح
: أقـول ، استخف به وسخر منه واحتقره: معىن احلديث. )١( )أذنيه

وهم الذين ال يصـلون  ، ما أكثر ما بال الشيطان يف آذن كثري منا
  !. الفجر يف وقته مع اإلمام مجاعة

مر بقـرب   أن رسول اهللا ، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه) ب
ركعتـان  (: فقـال ، فالن: فقالوا) ؟من صاحب هذا القرب(: فقال

لو قدر هلـذا  : معىن احلديث. )٢() أحب إىل هذا من بقية دنياكم
؟ وسئل ماذا حيب أن يفعل مث يرجع لقـربه ، امليت فأحياه اهللا تعاىل

  !. أصلي ركعتني: لقال
قال لنا رسـول  : قال، رضي اهللا عنه، عن مسرة بن جندب) ج

  اهللا 
: ة آتيان وإمنا ابتعثاين وإما قاال يلأنه أتاين الليل(: ذات غداة

وإنا أتينا على رجل مضـطجع وإذا  ، وإين انطلقت معهما، انطلق
                              

  ).٦/٦٣(صحيح مسلم ) ٣٢٧٠(فتح الباري   (١)
  ).٣٨٤(صحيح الترغيب والترهيب   (٢)



  
اعةاملتخلفون عن صالة اجلم

  
٤٤  

 
وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلـع  ، آخر قائم عليه بصخرة

فيتبع احلجر فيأخذه فال يرجع إليه ، فيتدهده احلجر ههنا )١(رأسه 
ل ما فعل بـه  حىت يصح رأسه كما كان مث يعود عليه فيفعل به مث

إنه الرجـل  : قاال! ؟ سبحان اهللا ما هذان: قلت هلما، املرة األوىل
  . )٢( )يأخذ القرآن فريفضه وينام عن الصالة املكتوبة

أصرخ ذا احلديث يف أذين الذين ينامون عن ! اهللا أكرب : أقول
وإذا ، وال يصلوما يف وقتهما مع اإلمـام ، صاليت الفجر والعصر

وجوب صالته مع اإلمام يف الوقت احملدد هلاتني  كلمت أحدهم عن
وهذا ! تعلل بنومه الثقيل الذي ال يسمع من خالله شيئًا، الصالتني

، والدليل على ذلك قيامه لعملـه يف موعـده  ! عذر أقبح من ذنب
وترك القيام للعمل ) الوظيفة(فكيف استطاع القيام للعمل الدنيوي 

  : بديهي وهو من شقني اجلواب! ؟ )أداء الصالتني(األخروي 
أنه هيأ نفسه بأن أمامها عمالً فصار داخله شبه متيقظ : أحدها

  . )وهذا عامل نفسي(فإذا جاء موعده قام ، له
أنه علم أن تغيبه عن الوظيفة يترتب عليه حسـم مـن   : ثانيها

: وصدق اهللا تعاىل عنـدما قـال  ، وحسم الراتب يؤثر عليه، راتبه
الَ حونَ الْمبحتاوما جب ]وهناك عامل آخر وهو] ٢٠: الفجر :

عجبا ، والنفس تألف ما اعتادت عليه، اعتياده القيام يف ذلك املوعد
إِنَّ هؤلَاِء يحبونَ الْعاجِلَـةَ ويـذَرونَ   ! ألولئك الفئة من الناس

                              
  !يكسر رأسه: أي: يشدخه  (١)
  ).٧٠٤٧(فتح الباري   (٢)



  

  ٤٥ اعةاملتخلفون عن صالة اجلم
 

  . ]٢٧: اإلنسان[ وراَءهم يوما ثَقيلًا
الذي (: قال نهما أن رسول اهللا عن ابن عمر رضي اهللا ع) د

الذي : معىن احلديث )١( )تفوته صالة العصر كأمنا وتر أهله وماله
كأمنـا   يؤخر صالة العصر عن وقيت االختيار أو الضرورة بغري عذر

يطلـب الثـأر هلمـا    " وحيـدا "أخذ منه أهله وماله فصار وترا 
   !فاجتمع عليه غم املصيبة وغم طلب الثأر، واسترجاعهما

قد ال يشعر ! ؟ هل يتعظ الذي يتخلف عن هذه الصالة: أقول
فيلحقـه  ، أما يف اآلخرة فيشعر به ويراه، املرء ذا الوعيد يف الدنيا

  . )٢(! ! من األسف والندم ما يلحق من سلب منه أهله وماله
 قال الـنيب  : رضي اهللا عنه قال، عن بريدة األسلمي) هـ

  . )٣() ملهمن ترك صالة العصر فقد حبط ع(
الذي يترك صالة العصر متعمدا مفرطًـا فقـد   : معىن احلديث

  . فال ينتفع به، سقط عمله
وعلى ، وهذا احلديث اختلف العلماء يف تفسريه اختالفًا كبريا

ففي احلديث زجر شديد ووعيـد  ، كل حال من اختالفهم املبارك
  ! ؟ فهل يتعظ تاركو صالة العصر أو مؤخروها، )٤(خميف 
أنـه   عن النيب ، رضي اهللا عنهما، عبد اهللا بن عمر عن) و

                              
  ).٥/١٢٥(صحيح مسلم ) ٥٥٢(فتح الباري   (١)
  ).٥/١٢٦) (٢/٣٠(املصدرين السابقني : انظر  (٢)
  ).٤٦٠(صحيح سنن النسائي ) ٥٥٣(فتح الباري   (٣)
  ).٢/٣٢(فتح الباري : انظر  (٤)



  
اعةاملتخلفون عن صالة اجلم

  
٤٦  

 
من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانـا  (: ذكر الصالة يوما فقال

، ومن مل حيافظ عليها مل يكن له نور وال برهان، وجناة يوم القيامة
وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأُبي بن ، وال جناة

  . )١() خلف
إمنا حيشر تارك الصالة مع : علماء رمحهم اهللا تعاىلقال بعض ال

ألنه إمنا يشتغل عن الصالة مباله أو مبلكه أو بوزارته ؛ هؤالء األربعة
وإن اشتغل مبلكـه  ، فإن اشتغل مباله حشر مع قارون، أو بتجارته

وإن اشتغل ، وإن اشتغل بوزارته حشر مع هامان، حشر مع فرعون
  . )٢(تاجر الكفار مبكة  بتجارته حشر مع أيب ابن خلف

  أخطاء يرتكبها مؤدو صالة اجلماعة: سابعا
، توجد أخطاء يفعلها كثري من املسلمني أثناء دخوهلم املسـجد 

، منهم من اعتاد عليها، أو عند تأديتهم الصالة مع مجاعة املسلمني
وآخرون تبدر منهم عفويا وهـم ال  ! وال يعلم أا مفسدة للصالة

سأبني ذلك يف الكلمات ، وهة أو منقصة لدرجاميعلمون أا مكر
  : التاليات

الوقوف داخل املسجد أو يف الصـف دون الـدخول يف   ) أ
  : الصالة على حالني

  !. منتظرا املؤذن إلقامة الصالة -١

                              
  ".حهصحي"رواه أمحد والطرباين وابن حبان يف   (١)
  ).٢٠" (كتاب الكبائر"  (٢)



  

  ٤٧ اعةاملتخلفون عن صالة اجلم
 

منتظرا اإلمام للرفع من سجوده إىل الركعـة التاليـة أو    -٢
  ! اجللوس للتشهد

ويف نفس الوقـت هـو   ، يب هذان الفعالن خمالفان هلدي الن
) حتية املسجد(تسويف من الشيطان ليفوت املسلم أجر أداء ركعيت 

 ألن الـنيب  ؛ فكونه خمالف للهدي النبوي، أو أجر اإلحرام ما
 )١()إذا دخل أحدكم املسجد فليصل ركعتني قبل أن جيلس(: قال

إذا أتى أحدكم الصالة واإلمام على حال فليصنع كمـا  (: وقال
  . )٢() اإلمام يصنع

، فاملسنون للداخل إىل املسجد أن يصلي ركعيت حتية املسـجد 
، مث جيلس منتظرا إقامة الصالة، فإن قدر اهللا تعاىل له إمتامهما أمتهما

نظرا إلقامة الصالة فهو خمري ، وإن مل يقدر اهللا تعاىل له الفراغ منهما
  : بأحد اثنني

  . أو اخلروج منهما، إمتامهما خفيفتني
ألن النيب ؛ ثواما له، جل وعال، ويف كال احلالني سيكتب اهللا

 ٣() إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى(: قال( .  
هلذه السنة النبوية املفقودة مـن بعضـنا   ، أيها القارئ، فافطن

  ! ! واحذر الشيطان فهو حريص على تثبيطك عن اخلري دون يأس
ام دون إمساع نفسه تكـبرية  الدخول يف الصالة مع اإلم) ب

                              
  ).٨٢٨، ٢٦١، ٤٤٢(صحيح سنن أيب داود والترمذي وابن ماجه   (١)
  ).٧٩٢(صحيح سنن أيب داود : وانظر) ٤٨٤(صحيح سنن الترمذي   (٢)
  ).١٣/٥٣(صحيح مسلم )  ١(فتح الباري   (٣)



  
اعةاملتخلفون عن صالة اجلم

  
٤٨  

 
كثري من املصلني يدخلون إىل الصـالة اجلماعيـة دون أن    اإلحرام
فتراهم يقفـون يف  ، تلفظًا يسمعون به أنفسهم" اهللا أكرب"يتلفظوا 

دون أن يسمع ، الصف رافعني أيديهم مث واضعينها على صدورهم
  . "اهللا أكرب"منهم 

! ؟ ملـاذا ، اجلماعية ذاك الفعل منهم قد ال يدخلهم إىل الصالة
كان رسـول  ": قال، رضي اهللا عنه، ألن الصحايب اجلليل أبا هريرة

  . )١("...إذا قام إىل الصالة يكرب حني يقوم اهللا 
عرف أبـو  " يكرب حني يقوم": الشاهد من هذا احلديث قوله

فاألحوط للمأموم ، بتكبرية اإلحرام جهرا هريرة ذاك لتلفظ النيب 
الة أن يتلفظ بتكبرية اإلحرام عمالً ذا احلـديث  الداخل إىل الص

  . )صلوا كما رأيتموين أصلي(: وحديث
وحتته : صالة الرجل مع مجاعة املسلمني بالثوب اخلفيف) ج

هذا اللباس ال يعتد به . السراويل القصري الذي ايته دون الركبتني
  ! ؟ملاذا.. أي أن الصالة فاسدة! يف الصالة

، ظهر لوا وشف عنـها ، السرة والركبتني ألن العورة ما بني
سـتر  ": فلقد قال العلماء عنـه ، من شروط الصالة" ستر العورة"و

أو ، أو يشف عنـها ، العورة مبا ال يصف البشرة من بياض أو سواد
، فتكون الصالة باطلـة ، )٢(مييزها فإذا وصفها أو ميزها ال يعتد به

فيستر ، اب اخلفيفةفيجب على املصلي أن يتحرز عند لبس هذه الثي
                              

  ).٤/٩٧(صحيح مسلم ) ٧٨٩(فتح الباري   (١)
  ).٥٣(الروض املربع : انظر  (٢)



  

  ٤٩ اعةاملتخلفون عن صالة اجلم
 

عورته بلبس السراويالت الطويلة حتت تلك الثياب ليتحقـق فيـه   
  . وبالتايل صحة صالته" ستر العورة"شرط 
بعض من الناس : عدم إقامة الصلب أثناء الركوع والسجود) د

وكـال  ، أو يرفعه إىل أعلى، جتده أثناء صالته حيين ظهره إىل أسفل
مد ا لظهر أثناء الركوع علـى  " والصواب االعتدال! األمرين خطأ

رأيت : قال، رضي اهللا عنه، ألن وابصة بن معبد" هيئة زاوية قائمة
حىت لو صـب  ، فكان إذا ركع سوى ظهره، يصلي رسول اهللا 

  .)١("عليه املاء الستقر
وال يفعل مثل الـبعض  ، أما يف حالة السجود فيمده مدا بسيطًا
م يريدون النـوم علـى   الذي ميدون ظهورهم أثناء السجود كأ

اقـرأ هـذه   ، فعدم إقامة الصلب خمالف للهدي النبـوي ! بطوم 
ال جتـزئ صـالة   (: قال رسول اهللا : مث اعمل ا، األحاديث

يـا  (: وقـال  )٢() الرجل حىت يقيم ظهره يف الركوع والسجود
ال صالة ملـن ال يقـيم صـلبه يف الركـوع     ! معشر املسلمني

لرجل ليصلي ستني سنة وما تقبل له إن ا(: وقال، )٣() والسجود
ويتم السجود وال يتم ، لعله يتم الركوع وال يتم السجود، صالة

ال ينظر اهللا إىل عبد ال يقيم صـلبه بـني   (: وقال، )٤() الركوع
                              

  ).٧١٢(صحيح سنن ابن ماجه   (١)
  ).٢١٧(صحيح سنن الترمذي ) ٧٦١(صحيح سنن أيب داود   (٢)
  ).٧١١(صحيح سنن ابن ماجه   (٣)
  ).٥٢٧(صحيح الترغيب والترهيب   (٤)



  
اعةاملتخلفون عن صالة اجلم

  
٥٠  

 
  . )١() ركوعه وسجوده

فلينتبه أولئك الذين ال حيسـنون ركـوعهم وال سـجودهم    
  !. وليعتدلوا مبد ظهورهم

حيرص بعض من الناس على : ق بالصالةاإلسراع للحو) هـ
وغالبية منهم على اللحوق بالركعة أثنـاء  ، اللحوق بتكبرية اإلحرام

ركوع اإلمام فيشاهدون ساعني جادين داخلني املسجد متنحنحني 
فضالً عن املصلي املأمور حبضور ! مصدرين ضجيجا ال يليق باملسلم

  : تنيوتصرف أولئك خاطئ من ناحي، الصالة خبشوع ووقار
الذي ى عـن هـذا    أنه خمالف لسنة رسول اهللا : أحدها

  . اقرأ هذا احلديث، الفعل
  بينما حنن نصلي مع النيب : قال، رضي اهللا عنه، عن قتادة

: قالوا) ؟ ما شأنكم(: قال، فلما صلى، )٢(إذ مسع جلبة رجال 
إذا أتيتم الصالة فعليكم ، فال تفعلوا(: قال، استعجلنا إىل الصالة

  . )٣() وما فاتكم فأمتوا، فما أدركتم فصلوا، بالسكينة
ألن ، أنه منقص للدرجات املكتسبة وللسيئات احملطوطة: ثانيها

قلت ، وإذا قلت خطواته، قلت خطواته، املسلم إذا أسرع يف املشي
  : وهاك الدليل! له الدرجات املكتوبة والسيئات احملطوطة

                              
  ).٥٢٩(صحيح الترغيب والترهيب   (١)
  .أي أصوام حال حركتهم  (٢)
  ).٥/١٠٠(صحيح مسلم ) ٦٣٥(فتح الباري   (٣)



  

  ٥١ اعةاملتخلفون عن صالة اجلم
 

إذا ثوب (: قال هللا عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول ا
وأتوها وعليكم السكينة فمـا  ، للصالة فال تأتوها وأنتم تسعون
فإن أحدكم إذا كان يعمـد إىل  ، أدركتم فصلوا وما فاتكم فأمتوا

  . يف ثواب الصالة: أي )١() الصالة فهو يف صالة
أقـول لـبعض أئمـة    ، وذه الفقرة املناسبة للحال واملقـال 

: قولـوا ، تريثوا قليال عند ركـوعكم  "يغفر اهللا لكم": مساجدنا
  ! مخس مرات بدال من ثالث مرات" سبحان ريب العظيم"

، ال تعودوا لذلك" زادكم اهللا حرصا": وأقول للساعني اجلادين
جيب أن تقولوها حال وقوفكم " اهللا أكرب"مث تنبهوا لتكبرية اإلحرام 

ـ  " اهللا أكرب": مث تقولون. معتديل العمود الفقري برية أخـرى لتك
  . "هذا هو األفضل واألحوط"الركوع 

مرة واحدة حال وقوفكم معتديل العمود " اهللا أكرب": أو تقولون
  . "! ! تنبهوا لذلك لئال تفسد صالتكم"، مث وون للركوع، الفقري
يدعو كثري من الناس : الدعاء بعد الفراغ من أذكار الصالة) و

فتراهم ، ة املفروضةرم بعد فراغهم من الذكر املسنون عقب الصال
دون علم ، يرفعون أكفهم متضرعني إىل اهللا تعاىل بأنواع من املسائل

  : من ثالثة أوجه منهم بأم خالفوا سنة النيب 
فلقد كان إذا انصـرف مـن   ، عدم اتباع هديه يف ذلك -١

مث  )٢(إخل " ... اللهم أنت السالم": مث قال، صالته استغفر اهللا ثالثًا
                              

  ).٥/٩٨(صحيح مسلم   (١)
و صحيح مسلم بشرح النووي ) ٣٣٣-٢/٣٢٤(فتح الباري : "انظرها يف  (٢)

)٩٥-٥/٨٣.(  



  
اعةاملتخلفون عن صالة اجلم

  
٥٢  

 
  . )١(املشروعة عقب االنتهاء من الصالة  قال األذكار

قـال يف  " التشهد"عندما علم أصحابه  أن النيب حممدا  -٢
  . )٢(" مث يتخري من الدعاء أعجبه إليه فيدعو.. ": آخره

الدعاء حال السـجود أو  (أم استبدلوا األعلى والصواب  -٣
الفـراغ   الدعاء بعد(باألدىن ) بعد الفراغ من التشهد أو ما مجيعا

فاملصلي حال سجوده أقرب إىل اهللا تعاىل من أي حال ) من الصالة
أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ( فلقد قال النيب ، آخر

  . )٣( )فأكثروا الدعاء
وأما السجود فاجتهدوا يف الـدعاء فقمـن أن   ... (: وقال

  . جدير: فقمن أي) ٤() يستجاب لكم
ودعاؤه أثناء تلبسنا بالصالة عنـد  فعليه يكون سؤال اهللا تعاىل 

ألننا قدمنا خالهلما أنواعا من الثناء علـى  ؛ السجود أو قبل السالم
ومها مفتاحـان لقبـول   ، وصلينا على رسوله حممد ، اهللا تعاىل

  ! الدعاء بإذن اهللا تعاىل
فأظن أنه ال ، أما دعاء بعضنا بعد فراغهم من الصالة وانقضائها

وكذلك ليس له أثـر عنـد    يدنا حممد أصل له يف سنة نبينا س

                              
و صحيح مسلم بشرح النووي ) ٣٣٣-٢/٣٢٤(فتح الباري : "انظرها يف  (١)

)٩٥-٥/٨٣.(  
  ).٥/٨٧(صحيح مسلم ) ٢/٣٢٠(فتح الباري   (٢)
  ).٧٧٨(صحيح سنن أيب داود ) ٤/٢٠٠(صحيح مسلم   (٣)
  ).٧٧٩(صحيح سنن أيب داود ) ٤/١٩٦(صحيح مسلم   (٤)



  

  ٥٣ اعةاملتخلفون عن صالة اجلم
 

فعجبا ألولئك اتهـدين بالـدعاء   ، صحابته املتبعني هلديه املبارك
  . )١(املخالفني للهدي النبوي ، خارج الصالة

املصلون ، ال يتنبه كثري من الناس: املرور بني يدي املصلي) ز 
للـذين  ، عند فارغهم من الصالة اجلماعيـة ، يف الصفوف املتقدمة

من موضـع القـدم إىل   "لون خلفهم فتراهم ميرون بني أيديهم يص
، دون مباالة ودون علم بأم أمثوا بذلك التصرف" موضع السجود

لوقفوا حلني انتهاء املصلي مـن  ، ولو علموا النهي الوارد عن ذلك
  . اقرأ هذا احلديث، مث مضوا لشأم الدنيوي، صالته

قال رسول اهللا : قال، رضي اهللا عنه، عن أيب جهيم األنصاري
 :)   لو يعلم املار بني يدي املصلي ماذا عليه لكـان أن يقـف

  . )٢() أربعني خريا له من أن مير بني يديه
  ! ؟ فما العمل للبعد عن هذا الوعيد املخيف

  : للبعد عنه حاالت
التريث قليال بذكر اهللا تعاىل باألذكار املشـروعة عقـب    -١
  "أو".. ةوترك العجلة املذموم، الصالة
املرور من أمام الصفوف املنتهية من الصالة باجتاه أقصـى   -٢

  . "أو". اجلدار مث اخلروج مبحاذاته
                              

انظر فتوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، الذي أفىت مبا ذكرته عاليا يف جمموع   (١)
ومن قبله بوب اإلمام البخاري يف صحيحه بابا أمساه الدعاء قبل ) ٢٢/٤٨٠(فتاويه 
  ).٢/٣١٧(السالم 

  ).٤/٢٢٥(صحيح مسلم ) ٥١٠(فتح الباري   (٢)



  
اعةاملتخلفون عن صالة اجلم

  
٥٤  

 
  . اخلروج من بني الصفوف بشكل رأسي -٣
  : إيذاء املسلمني باآليت) ح
بعـض مـن   ، برائحته الكريهة الناجتة عن تعاطيه الدخينة -١
مجاعة املسلمني وهـم   يؤدون الصالة مع، عافاهم اهللا تعاىل، الناس

أي أن الواحد منهم فرغ مـن تنـاول   "حديثي عهد مبص الدخينة 
مث يقوم بالوضـوء مـن دورات   " الدخان عقب االنتهاء من األذان

ويدخل املسجد تتقدمه تلك الرائحة املنتنة الـيت تفـر منـها    ، املاء
! وفعله ذلك خاطئ مكسب للسيئات، املالئكة ويتأذى منها بنو آدم

، ع الضرر عن املسلمني مقدم على جلب النفع لواحد منـهم ألن دف
فهو نفع نفسه بشهود صالة اجلماعة لكنه آذى إخوانه من املالئكة 

  ! واإلنس بتلك الرائحة
أن  )١(" مـص الدخينـة  "فيجب على املسلم املبتلى ذا الداء 
إذا هو أراد الصالة مـع  ، يتجنب تعاطيها قبل األذان بساعة كاملة

وإن هو أصر علـى  ، وذلك ليسلم من أذية إخوانه؛ سلمنيمجاعة امل
 امتثاالً ألمر نيب اهللا ، تعاطيها فليعتزل مساجد اهللا وليصل وحده

الذي ى من أكل ثوما أو بصالً من حضور املسجد لشهود صالة 
فإذا كان املسلم اآلكل لشجرتني حاللني منع من شـهود  ، اجلماعة

فكيـف بـاملرء   ! ما الكريهة النفاذةنظرا لرائحته، صالة اجلماعة
                              

مجعت " املصة األخرية من الدخينة"حتدثا بالنعمة، وفقين ريب تأليف كتاب   (١)
فيه أخبار الدخان وأدلة حترميه، وهو متداول يف املكتبات وبعض الصيدليات بسعر 

  .خمفض



  

  ٥٥ اعةاملتخلفون عن صالة اجلم
 

املؤذي املصلني برائحة شجرة خبيثة اجتثت من فوق األرض بأيدي 
مـن  (: قال رسول اهللا : اقرأ هذين احلديثني! ؟ فسقة أو كفرة

من (وقال ، )١() ليعتزل مسجدنا(أو ) أكل ثوما أو بصالً فليعتزلنا
ن املالئكـة  فـإ ، املنتنة فال يقربن مسجدنا أكل من هذه الشجرة

  . )٢() تأذى مما يتأذى منه اإلنسان
مث ، إذا تعمد تعاطي الدخينـة ، ومع امتثاله لذلك األمر فهو آمث

وكذلك هو آمث بكل ، جعلها مانعة له من حضور الصالة اجلماعية
  ! وجه لتعاطيها ألا حرام

بعض مهندسـي  ، وأعظم أذية من أولئك املبتلني مبص الدخينة
عماهلا الذين يشهدون الصالة ببدهلم ومالبسـهم  الورش الصناعية و

، املوسخة لفـرش املسـاجد  ، املتلطخة باألوساخ، الزيتية الشحمية
  : فهؤالء يوعون باآليت، املنفرة للمالئكة، املؤذية للمصلني

  . جزاكم اهللا خريا لشهودكم الصالة اجلماعية
ان فإذا قـرب األذ ، علقوا بورشكم لباسا نظيفًا خاصا بالصالة

مث توضؤوا ولبسوا تلك املالبس امتثاالً لقول الرب تبـارك  ، تنظفوا
: األعراف[ يا بنِي آدم خذُوا زِينتكُم عند كُلِّ مسجِد: وتعاىل

٣١[ .  
وبإلصاق كعبه ، بتوسيع الفرجة بني قدميه أكثر من ذراع -٢

مع أنه مسـنون  ! بكعب اآلخرين الذي يتذمرون من هذا التصرف
                              

  ).٥/٥٠(صحيح مسلم ) ٥٤٥٢(فتح الباري   (١)
  ).٥/٤٩(صحيح مسلم   (٢)



  
اعةاملتخلفون عن صالة اجلم

  
٥٦  

 
فينبغي على املسلم أن يتجنبـه إلصـاق    )١(بني صحابة رسول اهللا 

وعليـه بسـد   ! ألن كثيريا من الناس ال يرغبونه، الكعب بالكعب
الفرجة بينه وبني أخيه املسلم مبحاذاة قدمه بقدمه قـدر ذراع دون  

، وإن علم أن مجاعة مسجده يألفونه ويرضونه اإللصـاق ! إلصاق
ه مالحظة استمرار تلبسه بتلك اهليئة حلني لكن علي، فليفعله ألنه سنة

ألنه لوحظ أن كثريا من الذين يفرجون بني أقدامهم ، انتهاء الصالة
وذلـك ألـم   ؛ أكثر من ذراع خيلون بالصف بعد الركعة األوىل

يضيقون فرجهم بعد استمرارهم يف الصالة فينتج عنه خلل يسـع  
! ! كثر من ذراعوتسديد اخللل مقدم على توسيع الفرجة أ، شخصا

  . ألنه من متام الصالة وكماهلا
التورك سنة فعلـها  ، بالتورك يف التشهد األخري من الصالة -٣

اإلمامـان مالـك   "وأخذ ا بعض علماء السـنة   رسول اهللا 
وبعض مـن املـؤدين   ) والشافعي واإلمام أمحد يف الصالة الرباعية

، يسـارهم للصالة مع اجلماعة يطبقونه بشكل يسيء بالذي عـن  
ال حيبـون  ، والناس يف كل زمـان ، وذلك بأخذ مكان زائد منهم

املضايقة فينبغي على املصلي مراعاة شعور إخوانه املصـلني الـذين   
فإن خشـي  ، وعليه تطبيق تلك السنة دون مضايقة، يصلون جبواره

  . املضايقة يعدل إىل االفتراش
تبة منها ما السنن الراأداء السنن الراتبة يف املسجد دائما ) ط

                              
كر اإلمام العسقالين أثرا عن أنس بن فتح الباري وذ) ٧٢٥(حديث : انظر  (١)

إلصاق القدم  :أي" ولو فعلت ذلك بأحدهم اليوم لنفر كأنه بغل مشوس: "مالك أنه قال
  !بالقدم



  

  ٥٧ اعةاملتخلفون عن صالة اجلم
 

وغالبية من مؤدي الصـالة  ، واآلخر بعد الفريضة، هو قبل الفريضة
  : واألصل فيها أداؤها يف البيت ألمرين، اجلماعية يصلوا يف املسجد

الذي كان يؤديها يف حجـرات   اتباعا لسنة رسول اهللا  -١
  : أزواجه رضي اهللا عنهن وهاك هديه املروي عنه يف هذا األثر

سألت عائشة عن صالة رسول اهللا :  بن شقيق قالعن عبد اهللا
  

مث ، كان يصلي يف بييت قبل الظهر أربعـا ": فقالت، عن تطوعه
وكـان يصـلي   ، مث يدخل فيصلي ركعتني، خيرج فيصلي بالناس

ويصلي بالناس العشـاء  ، مث يدخل فيصلي ركعتني، بالناس املغرب
ى ركعـتني  وكان إذا طلع الفجر صل، ويدخل بييت فيصلي ركعتني

اجعلـوا يف  (: قـال  : أما أقواله فاقرأ ما يأيت هذا فعله  )١(
  . )٢() وال تتخذوها قبورا، بيوتكم من صالتكم

أفضل من صالته يف مسجدي هذا  صالة املرء يف بيته(: وقال
  . )٣() إال املكتوبة
فإن أفضل صالة املرء يف ، صلوا أيها الناس يف بيوتكم(: وقال

  . )٤() ة املكتوبةإال الصال، بيته
فـألن  ! أال ترى إىل بييت ما أقربه من املسجد(: وقال لرجل

                              
  ).٦/٨(صحيح مسلم   (١)
  ).٦/٦٧(صحيح مسلم ) ١١٨٧(فتح الباري   (٢)
  ).٩٢٢(صحيح سنن أيب داود   (٣)
  ).١٥٠٨(صحيح سنن النسائي   (٤)



  
اعةاملتخلفون عن صالة اجلم

  
٥٨  

 
إال أن تكـون  ، أصلي يف بييت أحب إيل من أن أصلي يف املسجد

  . )١() صالة مكتوبة
فالواحد منا ال يأمن على ، إبعادا للنفس عن التصنع والرياء -٢

لصـخرة  الذي هو أخفى من دبيب النملة علـى ا ، نفسه من الرياء
  : وإليك مصداق كالمي، امللساء يف الليل املظلم
أال أخربكم مبا هو أخوف عليكم عندي (: قال رسول اهللا 
أن : الشرك اخلفي(: فقال، بلى: قلنا: قال) ؟ من املسيح الدجال

فـإذا   )٢() يقوم الرجل يصلي فيزين صالته ملا يرى من نظر رجل
أبعد نفسـه  ، الراتبة يف بيتههذه السنن " ااور للمسجد"أدى املرء 

ومن جهة أخـرى  ، وحفظ صالته من اإلحباط، عن الشرك اخلفي
  . خاصة إذا أمسعهم إياها، تعلم أوالده الصالة منه فيقتدون به

املـؤدين  ، وذه املناسبة أنبه على إخواننا غري الساكين حبي ما
السـنن   أن يصلوا، للفريضة مجاعة الذاهبني ملعايشهم ال إىل منازهلم

باملسجد حترزا عن نسيام أو التكاسل عنها عنـد رجـوعهم إىل   
  . منازهلم

وفقهـم اهللا  ، وأنبه على بعض أئمة مساجدنا وأهل األسوة فينا
على فتـرات  "أن يؤدوا بعضا من سننهم الراتبة يف املسجد ، تعاىل

  ! ! وذلك لئال حيسبهم اجلاهل أم ال يصلوا بتاتا" متباعدات
: تم هذه األخطاء مبكروهات يفعلها جل من املصلنيأخ) ي

                              
  ).١١٣٣(ن ابن ماجه صحيح سن  (١)
  ).٣٣٨٩(صحيح سنن ابن ماجه   (٢)



  

  ٥٩ اعةاملتخلفون عن صالة اجلم
 

ألن رسـول اهللا  ! ؟ ملاذا.. ! وهي منقصة لدرجام دون أن يعلموا
 إن الرجل لينصرف وما كتب له إال عشـر صـالته  (: قال ،

  . )١() نصفها، ثلثها، ربعها، مخسها، سدسها، سبعها، مثنها، تسعها
، ها وخشـوعها بإمتام ركوعها وسجود"فكمال الصالة يكون 

وإقامتها يف الوقت احملدد ، وفعل أركاا وواجباا وشروطها وسننها
فعليـك  ، وإليك مكروهات الصـالة ، وترك املكروهات حبقها، هلا

  : اجتناا أثناء صالتك
  : االلتفات يف الصالة -١

هو اختالس خيتلسه الشيطان مـن  (: قال عنه رسول اهللا 
  . )٢() صالة العبد

  : صر يف الصالةرفع الب -٢
ما بال أقوام يرفعون أبصـارهم إىل  (: قال عنه رسول اهللا 

  . )٣() لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم، السماء يف صالم
  : اإلشارة بالكفني عند التسليمتني -٣

ما شأنكم تشريون بأيـديكم  (: بقوله ى عنه رسول اهللا 
إىل صـاحبه   إذا سلم أحدكم فليلتفت، كأا أذناب خيل مشس

  . )٤() وال يومئ بيده
                              

  ).٧١٤(صحيح سنن أيب داود   (١)
  ).٧٥١(فتح الباري   (٢)
  ).٤/١٥٢(صحيح مسلم ) ٧٥٠(فتح الباري   (٣)
  ).٨٨٠(صحيح سنن أيب داود ) ٤/١٥٤(صحيح مسلم   (٤)



  
اعةاملتخلفون عن صالة اجلم

  
٦٠  

 
  : إلصاقهما باألرض: افتراش الذراعني -٤

وال يبسـط  ، اعتدلوا يف السـجود (: قال عنه رسول اهللا 
  . )١( )أحدكم ذراعيه انبساط الكلب

  : تشبيك األصابع -٥
، إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه(: قال عنه رسول اهللا 

ن بـني أصـابعه فإنـه يف     يشبكفال، عامدا إىل املسجد مث خرج
  . ))٢(صالة

  . تشمري الكمني: كف الشعر أو الثوب -٦
ال ، أمرت أن أسجد على سبعة(: بقوله ى عنه رسول اهللا 

  . )٣() أكف شعرا وال ثوبا
  : مدافعة البول أو الغائط -٧

وال هـو  ، ال صالة حبضرة طعـام (: قال عنه رسول اهللا 
  . )٤() يدافعه األخبثان

  : ية الفم أو التثاؤبتغط -٨
فإن تثـاءب  ، التثاؤب من الشيطان(: قال عنه رسول اهللا 

ضـحك  ، هـا : فإن أحدكم إذ قال، أحدكم فلريده ما استطاع
                              

  ).٤/٢١٠(صحيح مسلم ) ٨٢٢(فتح الباري   (١)
  ).٣١٦(صحيح سنن الترمذي   (٢)
  ).٤/٢٠٧(صحيح مسلم ) ٨١٦(فتح الباري   (٣)
  ).٥/٤٧(صحيح مسلم   (٤)



  

  ٦١ اعةاملتخلفون عن صالة اجلم
 

  . )١()الشيطان
أن يغطي ( ى رسول اهللا : رضي اهللا عنه، وقال أبو هريرة

  . يتلثم: أي )٢()الرجل فاه يف الصالة
، ربنا لك احلمد والشكر، اهللاستعنا ب: قول بعض املصلني -٩

من املعلوم أن ، اللهم صل على سيدنا حممد، رب اغفر يل ولوالدي
الصالة وما يقال فيها عبادة توقيفية تفعل ويقال فيها ما أثر عن نيب 

صلوا كمـا رأيتمـوين   (: كما وردت عنه عمالً بقوله  اهللا 
  . )٦٣١(فتح الباري ) أصلي

إِياك : ستعنا باهللا بعد قول اإلمامفتلفظ بعض املصلني بلفظة ا
نيعتسن اكإِيو دبعن ]وما أثر ، ليس له أصل يف الصالة] ٥: الفاحتة

بل هي لفظة مستحدثة ، أن أحدا من الصحابة رضي اهللا عنهم قاهلا
فيجب على املصـلي أن يـأمتر   ! ابتدعت وعمل ا جهلة املصلني

وإِذَا قُرِئ الْقُـرآنُ فَاسـتمعوا لَـه    : بكالم اهللا تعاىل وهو قوله
، فإذا قـرأ إمامـه  ] ٢٠٤: األعراف[ وأَنصتوا لَعلَّكُم ترحمونَ

  ! فليستمع له ولينصت
كذلك الشأن نفسه إدخال بعض املصلني لفظه والشكر عنـد  

بزيـادة  ، ربنا لك احلمـد والشـكر  : رفعهم من الركوع فيقولون
بل املـأثور  ، ة امللحقة ليس هلا أصل يف الصالةهذه اللفظ" الشكر"

                              
  ).٣٢٨٩(فتح الباري   (١)
  ).٧٨٩(صحيح سنن ابن ماجه   (٢)



  
اعةاملتخلفون عن صالة اجلم
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خالية )١(وتوجد أذكار أخرى " ربنا ولك احلمد"، "ربنا لك احلمد"

  . من لفظة الشكر فيجب على املصلي حذفها عند إجابة إمامه
: وشبيه به قول بعض املصلني أثناء جلوسهم بني السـجدتني 

ه الكلمـة مل  هذ" ولوالدي": بزيادة كلمة" رب اغفر يل ولوالدي"
  تؤثر عن رسول اهللا 

رب (: بل الذي أثر عنـه قولـه  ، حني جلوسه بني السجدتني
: ويف رواية أخرى )٢() اغفر يل وارمحين واجربين وارزقين وارفعين

 )٣() اللهم اغفر يل وارمحين وعافين واجربين واهـدين وارزقـين  (
أثناء  أما الدعاء للوالدين فيكون، فيستحسن للمصلي أن يتقيد ذا

  . أو بعد الفراغ من التشهد قبل التسليمتني، السجود
اللهم : يقولون يف تشهدهم، وكذلك احلال عند بعض املصلني

صلِّ على سيدنا حممد يدخلون لفظة سيدنا يف تشـهدهم وهـو مل   
بل أثر عنه الصالة عليه يف التشهد بعـدة   يؤثر عن سيدنا حممد 

فيجب على املصلي التقيـد   ،كلها خالية من لفظة سيدنا )٤(صيغ 
اللهم صل علـى حممـد   : فيقول، بصيغة التشهد دون لفظة سيدنا

، أما يف غري الصالة فيقول ما بدا له دون غلو" ... وعلى آل حممد
  !. سيدنا وسيد ولد آدم كافة ألن نبينا حممد ، أو مرتكب حمذور

                              
  ).٤/١٢٤(وصحيح مسلم ) ٢/٣١١(انظرها يف فتح الباري   (١)
  ).٧٣٢(صحيح سنن ابن ماجه   (٢)
  ).٢٣٣(صحيح سنن الترمذي ) ٧٥٦(صحيح سنن أيب داود   (٣)
  ).٤/١٩٢(وصحيح مسلم ) ٢/٢٨٢(انظرها يف فتح الباري   (٤)



  

  ٦٣ اعةاملتخلفون عن صالة اجلم
 

االختصار  )١(تلك بعض مكروهات الصالة ويوجد غريها مثل 
وتغميض ، والتمطي والتروح وفرقعة األصابع )٢(عاء والسدل واإلق

واالعتماد على يديـه يف  ، والنظر إىل ما يلهي، العينني لغري ضرورة
، وإلصاق القدمني ببعضهما حـال القيـام  ، ومس احلصي، اجللوس

مباشرة على األرض  وعدم وضعها، مرةمرةومسح اجلبهة أكثر من 
عل طرف الغتـرة أو الشـماغ   وذلك جب، أو ما اتصل ا من فرش
 )٣(والتميل والعبث ، حائالً بينها وبني األرض

وقريب منه ما يفعله عامة املصلني حني الرفع مـن الركـوع   
والسجود والتشهد األول من وضع طـريف الغتـرة أو الشـماغ    

مث يطبقون بـأكفهم  ، على بعضها البعض فوق صدورهم السادلتني
ا التصرف ينايف اخلشوع والسكون فهذ! كأم شبه خمتنقني، عليهما

واألوىل ألولئك املصلني وضع أحد الطـرفني  ، املطلوبني من املصلي
مث يلزمون ، أو أن يرموا بالطرفني خلف أكتافهم، على أحد العاتقني

  . السكون عند خفضهم ورفعهم
  : أقول جبد

                              
  .فقد ذكرها بأدلتها) ٢/٩(البن قدامة " املغين"انظرها يف كتاب   (١)
خمتار . "أي على وسطه: هو وضع اليدين  على اخلاصرة: االختصار  (٢)

ساند هو أن يلصق الرجل إليته باألرض وينصب ساقيه ويت: واإلقعاء) ١٧٧" (الصحاح
هو أن : السدل! وهو يشبه جلوس الكلب: أقول) ٥٤٥" (خمتار الصحاح"إىل ظهره، 

: أقول) ٥٥" (الروض املربع"يطرح الرجل ثوبا على كتفيه وال يرد طرفه على اآلخر، 
  !الذي يوضع على الرأس ويترك نازل الطرفني مثله" الغترة، الشماغ"قد يكون الغطاء 

(٣)  ٢/١١(املغين : انظر. ا فإنه يبطل الصالةالعبث إذا كان متوالي.(  



  
اعةاملتخلفون عن صالة اجلم
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؛ أهيب إخواين املصلني مراعاة ترك العبث بالغترة أو الشـماغ 

ومنشأ ذلك إلفه بيننا حـىت  ، دن كثري منا أثناء صالمألنه صار دي
ألولئـك  ، مث إنـين أقـول  ، صار عادة حتمية لكثري منا يف صالته

انظروا إىل إخواننا ، املنشغلني بأغطية رؤوسهم عند اخلفض أو الرفع
يلزمون السكون حال ، املسلمني من غري العرب الترك والسند واهلند

حىت لو حركوا لسد خلل أو فرجة مـا   صالم وال يتحركون بتاتا
  ! حتركوا

  . وبدعي من جهة أخرى، سكوم سين من جهة
قَد أَفْلَـح  : أين أنتم من قول احلق تبارك وتعاىل: مث أقول هلم

] ٢، ١: املؤمنـون [ الَّذين هم في صلَاتهِم خاشعونَ الْمؤمنونَ
  ! ؟ كيف غفلتم عنه

وأن يستحضر هلا ، ة أن يفرغ نفسه هلافيجب على مريد الصال
  . عنها وعنه غين، واهللا جل وعال، فهي صالة له، القلب والقالب

يـا  (: الذي خاطب به رجال بقوله اقرأ حديث رسول اهللا 
، أال ينظر املصلي إذا صلى كيف يصلي، أال حتسن صالتك، فالن

  . )فإمنا يصلي لنفسه



  

  ٦٥ اعةاملتخلفون عن صالة اجلم
 

  خامتة البحث
  : أيها األخ املسلم

  : أقول لك، كنت من املتخلفني عن صالة اجلماعةإن 
 ولكـالم رسـول اهللا   ، ماذا بعد قراءتك لكالم اهللا تعاىل

  ! ؟ ولكالم العلماء عرب األسطر اآلنفة
وقد عرفت من خـالل كالمـه   ، ماذا بقي عليك جتاه ربك

  ! ؟ وكالم رسوله أمهية صالة اجلماعة
  ! ! سوف أذكرك

، وتطرح الكسـل جانبـا   بقي عليك أن تشمر عن ساعديك
، فهو تبارك وتعاىل" اهللا أكرب"وتسرع إىل ربك الكبري عندما تسمع 

  . وله املثل األعلى، أكرب من الدنيا وما فيها
وتأخذ منه الدرجات عـن  ، بقي عليك أن تفر إىل ربك اإلله

  . وترصها يف كتابك لتنفعك يوم معادك، طريق مساجده
عدم شهود صـالة  "لسوء عن نفسك ظن ا بقي عليك أن تبعد

مجاعة املسجد "وذلك برؤية اجلريان لك وبرؤيتك للجريان " اجلماعة
  ! ومسلما عليهم ومسلمني عليك، مؤديا معهم الصالة

الصالة : وقد يدخل عليك الشيطان من هذا الباب فيقول لك
رؤيتك "وهذا التصرف ، وأنت تصلي هللا وليس ألحد من خلقه، هللا

فكيف نوفـق  ! هو عني الرياء والنفاق" ريان لكللجريان ورؤية اجل
  ! ؟ بني هذين الكالمني



  
اعةاملتخلفون عن صالة اجلم
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ولنـا  ، إن املسلم مطالب بأن يبعد عن نفسه الشبهة: أقول لك
فلقد كان معتكفًا يف مسجده وأتته ، أسوة حسنة يف رسول اهللا 

مث قام ، فحدثته، رضي اهللا عنها" صفية بنت حيي"زوجه أم املؤمنني 
 فلما رأيا النيب ، فمر رجالن من األنصار، اليوصلها إىل مسكنه

) على رسلكما إا صفية بنت حيـي (: أسرعا فقال هلما النيب 
إن الشيطان جيـري مـن   (: قال! سبحان اهللا يا رسول اهللا: فقاال

) سـوًءا وإين خشيت أن يقذف يف قلوبكما ، اإلنسان جمرى الدم
يبعـدوا   ته أنتعليم ألم) ...على رسلكما: (فكالم الرسول  )١(

ال يتطرق إليه الشك أو الظـن   فرسول اهللا ، عن أنفسهم الشبهة
أننا : أي! سبحان اهللا يا رسول اهللا: فلذلك قال الصحابيان! السوء

  . )... إن الشيطان(فرد عليهما بتلك اإلجابة الشافية ، ال نظن بك
، فكذلك أنت مطالب بأن تبعد عن نفسك ظن السوء والشبهة

ومجاعـة مسـجدك إذا افتقـدوك يف املسـجد ومل      ألن جريانك
الشيطان  جرى، يشاهدوك بالكلية معهم عند أداء الصالة اجلماعية

  ! )ال يصلي مع اجلماعة(يف دمهم بالظن السوء عنك 
ليس معناه أن تظهر نفسـك  ) .. برؤية اجلريان(مث إن كالمي 

 ،على اجلميع يف مكان بارز أو معني يف املسجد فيشاهدونك فيـه 
  ! ليس هذا مرادي

بل مرادي من ذلك التواجد معهم يف املسـجد أثنـاء إقامـة    
اليت هي من شـعائر  ، فتصلي معهم تلك الصالة اجلماعية، الصالة

                              
  ."فتح الباري"  (١)



  

  ٦٧ اعةاملتخلفون عن صالة اجلم
 

وبطبيعة احلال سيشاهدونك وتشاهدهم ألن املقام ، اإلسالم الظاهرة
فأنت وهم يف مكان واحد حماط جبـدار وأبـواب   ، يقتضي ذلك

وأن يلقـي  ، تلقي السالم علـى بعضـهم   فيتطلب منك احلال أن
  . بعضهم السالم عليك

بل بنيته على ، مل آت به من فراغ) .. برؤية اجلريان(وكالمي 
وهـو قـول    الذي مر بنا ، مستند شرعي وهو احلديث السابق

وقسته أيضا علـى  ) ؟ أشاهد فالن؟ أشاهد فالن(: رسول اهللا 
الرجل يف الفجر والعشـاء  قول الصحايب الذي مر بنا كنا إذا فقدنا 

 فهذان القوالن يـدالن علـى أن رسـول اهللا    ، أسأنا به الظن
ويتـراؤون  ، يشاهدون بعضـهم ، رضي اهللا عنهم مجيعا، وصحابته

ليبعدوا عن أنفسهم الشبهة الـيت هـي   ، لبعضهم أثناء أداء الصالة
ولكن ذاك هو تعليم رسـول  ، بعيدة عنهم بعد األرض عن الشمس

  ! هلم  اهللا 
وبقي يف قلبـك  ، إن مل تقتنع بكالمي ذاك: أيها األخ املسلم

: أال وهو قول، شيء من الشك فإنه يوجد يف ديننا السعة واملخرج
ونستغفرك ملا ، اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئًا نعلمه(

وخفت ، وذلك إذا أنت قصدت املسجد للصالة فيه )١() ال نعلمه
مث صلِّ مع مجاعـة مسـجدك   ، لدعاءعلى نفسك الرياء قل ذلك ا

وال ختش شيئًا فإنـك  ، وسلم على من عرفت منهم ومن مل تعرف
                              

اللهم إين أعوذ : (وروي بلفظ آخر وهو) ٢٣(صحيح الترغيب والترهيب   (١)
  .بك أن أشرك بك شيئًا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي ال أعلم
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ليفوتـك  ، ويف حرز من تالعب الشيطان بك، يف مأممن من الرياء

  . األجر العظيم عندما ال تشهد الصالة اجلماعية
اخلص نيتك هللا تعـاىل وأنـت   ، وقبل كل ما تقدم من كالم

فك طلب مرضاة اهللا تعاىل وامتثال أمره واجعل هد، قاصد املسجد
ل ذاك الدعاء لتبعد عن نفسـك خـواطر   مث ق، وموافقة سنة نبيه

  . الشيطان
تذكر وذكر من ال يصلي مـع اجلماعـة   : أيها األخ املسلم

فعلينا أن نسرع ! بأنه سيأيت علينا يوم سيصلون فيه علينا ، املسلمة
  ! قبل جميء ذاك اليوم، بالصالة معهم

فاحبث ، لم أن فوتك للصالة مجاعة ال يكون إال عن ذنبمث اع
  . وراجع نفسك فستجد التقصري، عنه

  أخوك
  وهاعبد العزيز بن عبد الفتاح ر
  مدرسة احلرمني االبتدائية

  مكة املكرمة



  

  ٦٩ اعةاملتخلفون عن صالة اجلم
 

  مراجع البحث
  القرآن الكرمي

اإلمام يوسف بن عبد الرب النمري دار قتيبـة  . االستذكار -١
  . هـ ١٤١٤
دار ، احلافظ إمساعيل بن كثري القرشـي ، بن كثريتفسري ا -٢
  . هـ١٤٠٤الفكر 
. الشيخ منصور البهويت، الروض املربع بشرح زاد املستنقع -٣

  . هـ ١٤٠٥عامل الكتب 
الشـيخ حممـد   ، شرح الزرقاين على موطأ اإلمام مالـك  -٤

  . هـ ١٣٥٥دار الفكر ، الزرقاين
 دث حممـد صحيح الترغيب والترهيب حتقيق العالمة احمل -٥

  . هـ ١٤٠٩ناصر الدين األلباين مكتبة املعارف 
" احملقق اآلنـف الـذكر  "صحيح اجلامع الصغري وزيادته  -٦

  . هـ ١٤٠٨املكتب اإلسالمي 
" احملقـق اآلنـف الـذكر   "صحيح سنن اإلمام ابن ماجه  -٧

  . هـ١٤٠٨املكتب اإلسالمي 
" احملقـق اآلنـف الـذكر   "، صحيح سنن اإلمام أيب داود -٨

  . هـ ١٤٠٩ملكتب اإلسالمي ا
" احملقـق اآلنـف الـذكر   "، صحيح سنن اإلمام الترمذي -٩
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  . هـ ١٤٠٨املكتب اإلسالمي 

" احملقـق اآلنـف الـذكر   "صحيح سنن اإلمام النسائي  -١٠
  . هـ ١٤٠٩املكتب اإلسالمي 

اإلمام حيـىي بـن   : صحيح اإلمام مسلم بشرح النووي -١١
  . هـ ١٣٨٩شرف النووي دار الفكر 

" حتقيق احملدث األلبـاين ": ضعيف سنن اإلمام الترمذي -١٢
  . هـ١٤١١املكتب اإلسالمي 

اإلمام احلافظ أمحد : فتح الباري شرح صحيح البخاري -١٣
  . دار الفكر، بن علي العسقالين

دار إحياء ا لتراث ، اإلمام حممد بن أمحد الذهيب، الكبائر -١٤
  . هـ ١٣٥٥

اإلمام أمحد بن ، يخ اإلسالمش، جمموع فتاوى ابن تيمية -١٥
  . املغرب، مكتبة املعارف، تيمية

مكتبة اجلمهوريـة  ، اإلمام علي بن أمحد بن حزم، احمللى -١٦
  . هـ١٣٨٧

دار البصائر ، العالمة الشيخ حممد الرازي: خمتار الصحاح -١٧
  . هـ ١٤٠٥

مسـري اـذوب   / مسند اإلمام أمحد بن حنبل إشراف -١٨
  . هـ ١٤١٣تب اإلسالمي املك، وإعداد رفاقه

  . مكتبة الرياض، املغين اإلمام عبد اهللا بن قدامة -١٩
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