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وعىل قدر صلة العبد بربه عز وجل تفتح عليه مـن اخلـريات أبواهبـا ، الصالة صلة باهللا عز وجل ، 

، وتفيض عليه مواد التوفيق من ربه عز وجل ، والعافية والصحة ،  هباوتقطع عنه من الرشور أسبا

 اهـ. والغنيمة والغنى ، والراحة والنعيم ، واألفراح واملرسات ، كلها حمرضة لديه ، ومسارعة إليه 

 

 

 

 يْ تِ َح يْ ِص نَ 
 دِ جِ ْس ـْمَ ال ِيفْ  ةِ عَ َام اجلْ  ةِ َال َص  نْ عَ  ِف لِّ َخ تَ مُ لْ لِ  

 

 :كتبه

  أَبو إِسحاقَ إِبراهيم بن عاشورِ بنِ عبود بنِ سالمِ بنِ   جريدان

 َعَفا اهللاُ َعنهُ 



 َنِصْيَحتِْي لِْلُمَتَخلِِّف َعْن َصَالِة اْجلَامَعِة ِيفْ الـَْمْسِجدِ 

 

 2 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

هد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له ويل احلمد هللا رب العاملني ، وال عدوان إال عىل الظاملني وأش

الصاحلني وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله إمام األنبياء واملرسلني، صىل اهللا عليه وعىل آ له 

السالم . هداهم اهللا كل من يتخلف عن صالة اجلامعة يف املسجدإىل  :وأصحابه أمجعني، أ ما بعد

ُقوا اهللاََّ { :تعاىلعليكم ورمحة اهللا وبركاته، يقول اهللا  َام املُْْؤِمنُوَن إِْخَوٌة َفَأْصلُِحوا َبْنيَ َأَخَوْيُكْم َواتَّ إِنَّ

ُكْم ُتْرَمحُوَن   )املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً : (ملسو هيلع هللا ىلص، ويقول النبي )١٠:احلجرات(}َلَعلَّ

هذه فمن  من حديث أيب موسى األشعري ريض اهللا عنه،) ٢٥٨٥(ومسلم) ٥٦٨٠(رواه البخاري

أحببت أن أنصحك وأن أرشدك إىل اخلري؛ ألن هذا واجب  اآلية الكريمة وهذا احلديث الرشيف

م بعضنا بعضًا، فرسولنا حممد عظيم علينا أن نتناصح فيام الدين : (يقول ملسو هيلع هللا ىلص بيننا وأن ُيقوِّ

ة هللا ولكتابه ولرسوله وألئم:(رسول اهللا؟ فقال ملن يا: قال الصحابة ريض اهللا عنهم) النصيحة

أخرجه ، ومن حديث متيم الداري ريض اهللا عنه موصوالً  )٥٥(رواه مسلم ).املسلمني وعامتهم

صدرك لقبول هذه  فأسأل اهللا سبحانه أن يرشح ).٤٠باب : كتاب اإليامن(معلقًا  البخاري

  آمني. النصيحة وأن يرزقك العمل هبا

ة والعافيـة مـن األمـراض، وأنعـم ، تعلم أن اهللا قد أنعم عليك بنعمة الصـحاهللا هداكي ـــيا أخ

والذهاب واملجيء، وجعلك قادرًا عىل احلركـة والسـري، وكـل عليك بأن جعلك قادرًا عىل القيام 

ذه نعم عظيمة منَّ اهللا هبا عليك، فيجب عليك شكر هذه النعم العظيمة باحلرص عىل عبـادة اهللا ه

ذكر إخوانـك املسـلمني الـذين تـ: اهللا هـداكأخـي . ملسو هيلع هللا ىلصوطاعته واالستجابة ألمره وأمر رسـوله 
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لـيس لـه  الزندقة واإلعراض عام جاءت به  الرسل ، والتعوض عنـه باإلحلـاد داءٌ  داءَ  األمل ، ولكن

 اهـ .تلظى ال يصالها إال األشقى الذي كذب وتوىل  اً إال نار دواءٌ 

 منافع الصالة):٤/٣٣١(وقال رمحه اهللا يف زاد املعاد*

َ {: قال اهللا تعاىل  َالِة َوإِهنَّ ْربِ َوالصَّ اِشِعنيَ َواْسَتِعينُوْا بِالصَّ ، وقال  ) ٤٥: البقرة ( } ا َلَكبَِريٌة إِالَّ َعَىل اْخلَ

ـابِِرينَ {:  َالِة إِنَّ اهللاَّ َمـَع الصَّ ْربِ َوالصَّ َا الَِّذيَن آَمنُوْا اْسَتِعينُوْا بِالصَّ وقـال .  ) ١٥٣: البقـرة  ( } َيا َأهيُّ

َالِة َواْصَطِربْ َعَليْ {: تعاىل  طـه  ( }َها َال َنْسَأُلَك ِرْزقًا نَّْحُن َنْرُزُقَك َواْلَعاقَِبُة لِلتَّْقَوى َوْأُمْر َأْهَلَك بِالصَّ

 :١٣٢ ( . 

رواه أبوداد عن حذيفة، وحسنه .[ة، إذا حزبه أمر ، فزع إىل الصال ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول اهللا : ويف  السنن  

 )]١٣١٩(األلباين يف صحيح أيب داد

 . وجاع قبل استحكامها بالصالة من عامة األ االستشفاءوقدم تقدم ذكر 

، مطردة لألدواء ، مقويـة للقلـب ، مبيضـة  لألذى، حافظة للصحة ، دافعة  والصالة جملبة للرزق

للوجه ، مفرحة للنفس ، مذهبة للكسل ، منشطة للجوارح ، ممدة للقوى ، شارحة للصدر مغذيـة 

، مبعدة من الشيطان ، مقربة  للروح ، منورة للقلب ، حافظة للنعمة ، دافعة للنقمة ، جالبة للحركة

 .من الرمحن 

فلها تأثري عجيب يف حفظ صحة البدن والقلب ، وقوامها ودفع املـواد الرديئـة عـنهام ،  :وباجلملة 

 .وما ابتيل رجالن بعاهة أو داء أو حمنة أو بلية إال كان حظ املصيل منهام أقل ، وعاقبته أسلم 

عطيت حقها من التكميل ظاهرًا وباطنًا ، ، وال سيام إذا أُ  وللصالة تأثري عجيب يف دفع رشور الدنيا

ذلـك أن  رُّ ـجلبت مصاحلهام بمثـل الصـالة ، وِســدفعت رشور الدنيا واآلخرة ، وال استُ ـفام استُ 
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، وسئمتها نفوسهم ، ارتكبوها دفعـًا ملـا ها إذا قضوا منها أوطارهموأمراض القلب ، حتى إن أهلَ 

 : جيدونه يف صدورهم من الضيق واهلم والغم ، كام قال شيخ الفسوق 

 منها هبا وأخرى تداويُت       عىل لذةٍ  رشبُت  وكأسٍ 

 . واالستغفار، فال دواء هلا إال التوبة تأثري الذنوب واآلثام يف القلوب وإذا كان هذا

، فشأهنا يف تفريح القلب وتقويته ، ورشحه وابتهاجه ولذتـه أكـرب شـأن ، وفيهـا مـن  وأما الصالة

بمناجاتـه ، والوقـوف بـني يديـه ،  واالبتهـاج، وقربه والتنعم بذكره ، لروح باهللاتصال القلب وا

علـق ، واشتغاله عن التع البدن وقواه وآالته يف عبوديته، وإعطاء كل عضو حظه منهاواستعامل مجي

، وراحته من عـدوه قوى قلبه وجوارحه إىل ربه وفاطره، وانجذاب باخللق ومالبستهم وحماوراهتم

حالة الصالة ما صارت به مـن أكـرب األدويـة واملفرحـات واألغذيـة التـي ال تالئـم إال القلـوب 

 .ما القلوب العليلة ، فهي كاألبدان ال تناسبها إال األغذية الفاضلة وأ. الصحيحة 

، ودفع مفاسد الدنيا واآلخـرة ، وهـي  من أكرب العون عىل حتصيل مصالح الدنيا واآلخرة فالصالة

ضة ـرة للقلـب، ومبيِّـ، ومنـوِّ ، ودافعة ألدواء القلوب، ومطردة للداء عن اجلسـد منهاة عن اإلثم

لجوارح والنفس ، وجالبة للرزق ، ودافعة للظلـم ، ومنزلـة للرمحـة ، وكاشـفة ، ومنشطة لللوجه

الصالة رياضة الـنفس والبـدن مجيعـًا ، إذ كانـت  ......، ونافعة من كثري من أوجاع البطنللغمة 

، والركــوع ، والســجود ، والتــورك ،  االنتصــابتشــتمل عــىل حركــات وأوضــاع خمتلفــة مــن 

ضاع التي يتحرك معها أكثر املفاصل ، وينغمز معهـا أكثـر األعضـاء وغريها من األو واالنتقاالت

الباطنة ، كاملعدة ، واألمعاء ، وسائر آالت النفس ، والغذاء ، فام ينكر أن يكون يف هـذه احلركـات 

تقوية وحتليل للمواد ، وال سيام بواسطة قوة النفس وانرشاحها يف الصالة ، فتقوى الطبيعة، فيندفع 
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ابتالهم اهللا باألمراض اخلطرية التي تعيقهم ومتنعهم عـن احلركـة و السـري و القيـام و الـذهاب و 

 . يك وعافاك من هذا كله فامحد اهللا، وأنت قد أنعم اهللا علاملجيء

غـري  اعلم أن صالة اجلامعة يف املسجد واجبة عليك مـا دمـت قـادرًا صـحيحاً  :اهللا هداكي ـــأخ

ــول ــبحانه يق ــإن اهللا س ــذور؛ ف اكِِعَني {: مع ــرَّ ــَع ال ــوْا َم ــاَة َواْرَكُع َك ــوْا الزَّ ــَالَة َوآُت ــوْا الصَّ َوَأقِيُم

قال اإلمام ابن كثري  .صلوا مع املصلني: أي) واركعوا مع الراكعني: (، فقوله سبحانه)٤٣:البقرة(}

 اهــ .هبذه االَية عـىل وجـوب اجلامعـة وقد استدل كثري من العلامء: رمحه يف تفسريه عن هذه اآلية

ففيـه األمـر  ،صـلوا مـع املصـلني: أي  : وقال اإلمام السعدي رمحه اهللا يف تفسري عند هـذه اآليـة

 اهـ. باجلامعة للصالة ووجوهبا

ـ{: وهكذا ربنا سبحانه وتعاىل يقول َالَة َفْلـَتُقْم َطآئَِفـٌة مِّ ُم الصَّ َعـَك َوإَِذا ُكنَت فِيِهْم َفَأَقْمَت َهلُ  نُْهم مَّ

وهذا األمر من اهللا لعباده وهم يف حال اخلوف، فدلت هـذه اآليـة الكريمـة عـىل  )١٠٢:النساء(}

ص للمسلمني يف تركها حال اخلوف، فلو كانـت غـري تأكد  صالة اجلامعة وأهنا واجبة حيث مل يرخَّ

ومـا :  عند هذه اآليـةقال اإلمام ابن كثري رمحه اهللا .واجبة لكان أوىل األعذار بسقوطها هو اخلوف

 ت أفعـاٌل رَ ـِفــحيث اغتُ  ،أحسن ما استدل به من ذهب إىل وجوب اجلامعة من هذه االَية الكريمة

وقال اإلمام السعدي رمحه يف تفسريه عنـد  اهـ. فلوال أهنا واجبة ملا ساغ ذلك، كثرية ألجل اجلامعة

أن اهللا تعاىل أمـر : أحدمها: ن وجهنيصالة اجلامعة فرض عني موهذه اآلية تدل عىل أن : هذه اآلية

فإذا أوجبها يف هذه  ،مهامجتهم رِ ذَ هبا يف هذه احلالة الشديدة، وقت اشتداد اخلوف من األعداء، وَح 

أن املصـلني : والثـاين. ، مـن بـاب أوىل وأحـرىاحلالة الشديدة، فإجياهبا يف حالة الطمأنينة واألمن

ثري من األفعـال املبطلـة ، عن كعفى فيها، ويُ ط واللوازممن الرشو ، يرتكون فيه كثرياً صالة اخلوف
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فلـوال . ألنـه ال تعـارض بـني واجـب ومسـتحب ؛وما ذاك إال لتأكد وجوب اجلامعـة ،يف غريها

 اهـ .ترتك هذه األمور الالزمة ألجلها ، ملوجوب اجلامعة

ولو يعلمون  ،لفجرعىل املنافقني صالة العشاء وصالة ا إن أثقل صالةٍ :(يقول ملسو هيلع هللا ىلصوهكذا نبينا حممد 

ثـم  ،فيصـيل بالنـاس ثـم آمـر رجـالً  ،ولقد مهمت أن آمر بالصالة فتقام ،ما فيها ألتومها ولو حبوا

انطلق معي برجال معهم حزم من حطب، إىل قـوم ال يشـهدون الصـالة، فـأحرق علـيهم بيـوهتم 

الشـيخ  قـال من حـديث أيب هريـرة ريض اهللا عنـه،) ٦٥١(ومسلم) ٦١٨(رواه البخاري .)بالنار

ووجه االستدالل من احلديث عـىل ): ١٢٨ص(صالح الفوزان حفظه اهللا يف كتابه امللخص الفقهي

وصف املتخلفني عنها بالنفاق، والذي يتخلف  ملسو هيلع هللا ىلصأنه : الناحية األوىل: من ناحيتني وجوب اجلامعة

 . عن غري واجب ال يعد منافقًا، فدل عىل أهنم ختلفوا عن واجب

همَّ بعقوبتهم عىل التخلف عنها، والعقوبة إنام تكـون عـىل تـرك واجـب ال  ملسو هيلع هللا ىلصأنه : الناحية الثانية

من تنفيذ العقوبة النساُء واألطفال الـذين  ملسو هيلع هللا ىلصوأن هذه العقوبة هي التحريق بالنار، وإنام منعه سيام 

قال احلافظ ابن رجب رمحه اهللا يف رشحـه عـىل البخـاري   اهـ. يف البيوت وال جتب عليهم اجلامعة

وهذا احلَِدْيث  ظاهر ِيف وجوب شـهود اجلامعـة ِيف املسـاجد ، وإجابـة املنـادي : حلديثعند هذا ا

بتحريق بيوت املتخلفني َعـن اجلامعـة  ، ومثـل هـذه العقوبـة  أخرب َأنَُّه همَّ  بالصالة ؛ فإن النَّبِّي 

 اهـ .الشديدة ال تكون إال َعَىل ترك واجٍب 

، يا رسول اهللا ليس يل قائـد يقـودين إىل املسـجد: مى فقاللـامَّ جاءه رجل أع ملسو هيلع هللا ىلصوهكذا نبينا حممد 

ص له، فلام ولَّـى  ملسو هيلع هللا ىلصفسأَل رسوَل اهللا  هـل : (دعـاه، فقـال لـهأن يرخص له أن يصىل يف بيته، فرخَّ

من حديث أيب هريرة ريض اهللا عنـه، ) ٦٥٣(رواه مسلم). فأجب: (نعم، قال: قال) تسمع النداء؟
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هلداية والتوفيق، وأن حيفظك من كل سوء ومكروه، وأن يرشح صدرك وأسأل اهللا أن يمن عليك با

واخلري، إنه ويل ذلك والقادر عليه، وصـىل اهللا عـىل نبينـا حممـد لقبول احلق وأن يثبتك عىل الطاعة 

 . وعىل آله وصحبه وسلم تسليًام كثرياً 

ور بـن عبـود بـن أبو إسحاق إبـراهيم بـن عاشـ –كام يعلم اهللا  –لك اخلريأخوك املحب : املرسل

 . عفا اهللا عنه. جريدان

  ):٤/٢٠٩(قال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا يف زاد املعاد: فائدة عظيمة* 

عـن ) ٢٧٣٦،٦٠٠٢(البخـاري[ )اللهم إين أعوذ بك من اهلـم واحلـزن : (وأما حديث أيب أمامة

يف ضـعيف أيب ، وأما حديث أيب أمامـة هـذا فهـو يف سـنن أيب داوود، قـال الشـيخ األلبـاين أنس

من ثامنية أشياء ، كل اثنني منها قرينان مزدوجان  االستعاذة، فقد تضمن ]ضعيف): ١٥٥٥(داوود

، فاهلم واحلزن أخوان ، والعجز والكسل أخوان ، واجلبن والبخل أخوان ، وضلع الـدين وغلبـة 

رًا ماضيًا ، فيوجب له الرجال أخوان ، فإن املكروه املؤمل إذا ورد عىل القلب ، فإما أن يكون سببه أم

احلزن ، وإن كان أمرًا متوقعًا يف املستقبل ، أوجب اهلم ، وختلف العبد عن مصاحله وتفويتها عليه ، 

إما أن يكون من عدم القدرة وهو العجز ، أو من عدم اإلرادة وهو الكسل ، وحبس خـريه ونفعـه 

جلبن ، أو بامله ، فهو البخل ، وقهـر ، إما أن يكون منع نفعه ببدنه ، فهو اوعن بني جنسهعن نفسه 

 االسـتعاذة، فقد تضمن احلـديث لناس له إما بحق ، فهو ضلع الدين، أو بباطل فهو غلبة الرجالا

امللـل  ا اشرتك يف العلم به أهُل ـمَ ـ، فلِ  يف دفع اهلم والغم والضيق االستغفاروأما تأثري ، من كل رش

ب اهلـم والغـم ، واخلـوف واحلـزن ، وضـيق الصـدر ، املعايص والفساد توج كل أمة أنَّ  وعقالءُ 
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، ال ال تقل هذا الكالم، فإن هذا من الشيطان أراد به أن يصدك عن الصالة املسجد ثقيل وما يرسع

 . ومستطيع واحلمد هللا وإال فأنت قادر وعن ذكر اهللا وعن طاعة اهللا،

يـديك إىل السـامء واسـأل ربـك أن يرشـح ، اطرق باب الدعاء هللا سـبحانه، ارفـع هداك اهللاأخي 

ُكـُم اْدُعـوِين {: ة له جل وعال، قـال اهللا سـبحانهطاعته واالستجابصدرك ويفتح قلبك ل َوَقـاَل َربُّ

، وقـال )٦٠:غـافر(}وَن َعْن ِعَبـاَدِيت َسـَيْدُخُلوَن َجَهـنََّم َداِخـِريَن َأْسَتِجْب َلُكْم إِنَّ الَِّذيَن َيْسَتْكِربُ 

اِع إَِذا َدَعاِن َفْلَيْسَتِجيُبوْا ِيل َوْلُيْؤِمنُـ{ :سبحانه وْا َوإَِذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعنِّي َفإِينِّ َقِريٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ

ُهْم َيْرُشُدونَ  دع ربك يا أخي وترضع إليه أن يوفقك لطاعته واالسـتقامة فا، )١٨٦:البقرة(} ِيب َلَعلَّ

 . عىل دينه، حتى تفوز بجنته ورضوانه

منه كيـف كـان هـدي ، تعرف ملسو هيلع هللا ىلص، أذكر لك حديثًا من أحاديث رسول اهللا اهللا هداكوأخريًا أخي 

عـن األسـود بـن يزيـد مع أهله ونسائه، وكيف كان هديه يف عبادته لربه عز وجل،  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

كان يكون يف مهنـة : يصنع يف بيته؟ فقالت ملسو هيلع هللا ىلصما كان رسول اهللا : سئلت عائشة ريض اهللا عنه :قال

 . )٦٤٤(رواه البخاري .فإذا حرضت الصالة خرج إىل الصالة –عني يف خدمة أهله ت –أهله 

، فإذا حرض وقـت الصـالة وسـمعت املـؤذن ملسو هيلع هللا ىلصوكن كام كان رسول اهللا  هداك اهللافانظر يا أخي 

فـإذا انتهيـت مـن الصـالة يف املسـجد ارجـع إىل من األشغال واخرج إىل الصالة،  ترك ما معكاف

 . عملك، وهكذا

وإين مشفق عليك من عـذاب اهللا، وإين  هذه رسالة أخوية قصرية موجزة، كتبتها لك أخي العزيز،

 . أحب لك اخلري كام أحبه لنفيس، وأكره لك الرش كام أكرهه لنفيس
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، مـع مـا يالقيـه ضور إىل املسجد لصالة اجلامعة وإجابة النداءباحل ملسو هيلع هللا ىلصمر النبي في هذا احلديث أف

 . هذه األعمى من عدم القائد له إىل املسجد، فدل ذلك عىل وجوب صالة اجلامعة يف املسجد

يـا رسـول : جاء إليه عبد اهللا ابن أم مكتوم ريض اهللا عنه، وكان أعمى، فقال ملسو هيلع هللا ىلصوهكذا نبينا حممد 

ع الدار، ويل قائد ال يالئمني، فهل يل رخصة أن أصيل يف بيتي؟ قال اهللا إين رجل رضير البرص شاس

آخـر  ويف لفـظ). ال أجـد لـك رخصـة: (نعـم، قـال: قال) هل تسمع النداء؟: (ملسو هيلع هللا ىلصله رسول اهللا 

إين ألهـم أن أجعـل للنـاس : (أتى املسجد فرأى يف القوم رقـة، فقـال ملسو هيلع هللا ىلصللحديث أن رسول اهللا 

فقـال ابـن أم ) ان يتخلف عن الصـالة يف بيتـه إال أحرقتـه عليـهإمامًا، ثم أخرج فال أقدر عىل إنس

يا رسول اهللا إن بيني وبني املسجد نخًال وشجرًا ال أقدر عىل قائد كـل سـاعة، أيسـعني أن  :مكتوم

احلديث صححه شيخنا مقبل رمحه  ).فأهتا(: نعم، قال: قال)أتسمع اإلقامة؟ (: أصيل يف بيتي؟ قال

َمْن سمع النداء لزمته : ، وبّوَب عليه بقوله)٢/٦٥(ا ليس يف الصحيحنياهللا يف اجلامع الصحيح مم

بأن حيرق عـىل قـوم ختلفـوا عـن الصـالة  ملسو هيلع هللا ىلصويف اهتاممه : قال اإلمام ابن املنذر رمحه اهللا. اإلجابة

مـن ختلـف  ملسو هيلع هللا ىلصبيوَهتم َأْبـَيـُن البيان عىل وجوب فرض اجلامعة، إذ غري جائز أن يتهدد رسـول اهللا 

 ).٨٦ص(لصالة لإلمام ابن القيم رمحه اهللانقًال من كتاب ا اهـ.  ليس بفرضعن ندب وعام

ما دمت قادرًا عىل حضور صالة اجلامعة يف املسجد مع املسلمني، هداك اهللا  يــفامحد اهللا يا أخ

فصالة اجلامعة فرض عىل الرجال يف احلرض والسفر، ويف حال األمن وحال . وبادر إىل ذلك 

رت املساجد وُرتِّب هلا األئمة واملؤذنون، وُرشع هلا النداء اخلوف وجوبًا عين يًا، ومن أجل ذلك عمِّ

من ) ٢٩باب(قال اإلمام البخاري يف صحيحه.  )حيَّ عىل الفالح حيَّ عىل الصالة: (بأعىل صوت

ُه : َوَقاَل اَحلَسُن ، ُوُجوِب َصَالِة اجلََامَعةِ َباُب  : كتاب الصالة َعِن الِعَشاِء ِيف َمجَاَعٍة َشَفَقًة إِْن َمنََعْتُه ُأمُّ
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ْ ُيطِْعَها  مقصود : رمحه اهللا يف رشحه عىل البخاري عند هذا احلديث رجباهـ قال احلافظ ابن  .َمل

وصىل منفردًا َفَقْد ترك   أن اجلامعة واجبٌة للصالة، ومن تركها لغري عذرٍ : البخاري هبذا الباب

، ....اْحلََسن ، وما حكاه البخاري َعنُْه يدل َعَىل َذلَِك : منهمِل كثري من السلف، ، وهذا َقوْ واجباً 

وأمحد ْبن َحنْبل ،  ،رباحَعَطاء ْبن َأِيب : َكاَن يرى أن حضور اجلامعات فرض وممن: َقاَل ابن املنذر

افِِعّي : َقاَل  .وأبو ثور   .من عذٍر ، إال ِيف ترك إتياهنا ال أرخص ملن قدر َعَىل صالة اجلامعة: َوَقاَل الشَّ

) ١١(حديث رقم قال الشيخ العالمة ابن عثيمني رمحه اهللا يف كتابه رشح رياض الصاحلني حتت اهـ

العلم أن صالة اجلامعة فرض عني وأنه جيب القول الراجح من أقوال أهل : من باب اإلخالص

 اهـ..عىل اإلنسان أن يصيل مع اجلامعة يف املسجد؛ ألحاديث وردت يف ذلك

عند الكالم عىل أكل الثوم والبصل عند /٢(ة األلباين رمحه اهللا يف كتابه الثمر املستطابوقال العالم

 اهـ. صالة اجلامعة فرض يف أصح األقوال كام سيأيت بيانه يف حمله فرتكها حرام): حضور املسجد

وانظر  اهـ. صالة اجلامعة الصواب أهنا فريضة): ١٢٩(وقال يف السلسلة الضعيفة عند حديث رقم

 )٢٧٥ص(، ومتام املنة)٢٥١٨(لسلسلة الصحيحة حديث رقما

. ترك صـالة اجلامعـة تـرك لواجـب عظـيم): ٥٢السؤال/١(وقال الشيخ الفوزان يف كتابه املنتقى

 اهـ . صالة اجلامعة واجبة): ١٢٦السؤال/٣(وقال يف

امعة تعترب صالة اجل): ٢١٧السؤال رقم(وقال شيخنا مقبل الوادعي رمحه اهللا يف كتابه حتفة املجيب

 اهـ. واجبة

 .سمعته منه حفظه اهللا اهـ . الصحيح صالة اجلامعة واجبة عىل: وقال شيخنا حييى حفظه اهللا
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، تأمـل يف قـول ربـك ةفتأمل أخي العزيز رعاك اهللا، تأمل معي هذه اآليـة األخـري، )٥٣:الزمر(}

عملتـه وأيَّ معصـية فـأيَّ ذنـب ) إن اهللا يغفر الذنوب مجيعـًا إنـه هـو الغفـور الـرحيم: (سبحانه

 . ارتكبتها، ثم تبت إىل اهللا منها توبة صادقة فإن اهللا يتوب عليك ويغفر لك ذنوبك

، تب إىل اهللا وحافظ عىل صالة اجلامعـة يف املسـجد، فـو اهللا إن هـذه احليـاة هداك اهللافاهللا اهللا أخي 

والقبور ثم إىل يـوم القيامـة،  وستزول وتنتهي ثم تنتقل إىل عامل الربزخ الدنيا ما هي إال أيام قالئل

فإن كنت من الصاحلني ومن املحافظني عىل الصالة يف املسجد مجاعـة فسـتلقى النعـيَم واإلكـرام، 

وإن كنت من العاصني املتخلفني عن صالة اجلامعة يف املسجد فستلقى اخلـزي العظـيم والعـذاب 

قبـل أن هيجـم  هـداك اهللاك يا أخي فأنقذ نفس. ، نسأل اهللا العافية والسالمة من ذلك احلالاألليم

عليك املوت وأنت مقرص يف طاعة اهللا ومضيِّــٌع لصالة اجلامعة، وبعدها ال تسـتطيع أن تعـود إىل 

 . الدنيا

تذكر أن املوت قريب منك يف كل حلظة، فأنت ما تدري متى متوت، وما تدري عـىل  هداك اهللاأخي 

فإنك إن مت عىل طاعـة اهللا وكنـت حمافظـًا عـىل فكن عىل استعداد دائم للموت، أي حالة متوت، 

معصية اهللا وكنت مـن املهملـني الصالة فأنت من املفلحني الناجني من عذاب النار، وإن مت عىل 

فأنت من اخلارسين، ومن املعرضني أنفسهم لعذاب النار، نسأل اهللا والعياذ باهللا املضيعني للصالة 

الصالة يف املسجد مجاعة، وتب إىل اهللا من عىل أن تصيل  هداك اهللافاحرص أخي . السالمة من النار

إمـام : قد تعودت عىل هـذا ومـا أسـتطيع، وال تقـل أيضـاً  اأن: التخلف عنها، تب إىل اهللا وال تقل
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، احذر من كيد الشيطان لك ومكره بك وتربصه بك، وأعرض عنه وعن وساوسـه هداك اهللاأخي 

، استعذ باهللا منه ومـن رشه، وأعـرض ما يريد لك إال الرش، وال يريد لك اخلري أبداً وتثبيطاته؛ فإنه 

 . اعزم عىل حضور صالة اجلامعة يف املسجدعنه، و

: ، تب إىل اهللا سبحانه فإن ربك غفور رحيم، يقبل توبة التائبني، تب إىل اهللا وال تقلهداك اهللاأخي 

خالص معاد بيتوب عيل ريب، ال ال تقل هذا، فإذا تبت إىل اهللا وأقبلت عـىل اهللا بصـدق، وعزمـت 

: ، فاهللا سبحانه يقبل توبتك، قال اهللا سبحانه وتعـاىلر مىضمُ من عُ عىل ذلك وندمت عىل ما فاتك 

َوَء بَِجَهاَلٍة ُثمَّ َيُتوُبوَن ِمن َقِريٍب َفُأْوَلــئَِك َيُتـ{ ِذيَن َيْعَمُلوَن السُّ َام التَّْوَبُة َعَىل اهللاِّ لِلَّ وُب اهللاُّ َعَلـْيِهْم إِنَّ

َأَملْ َيْعَلُموْا َأنَّ اهللاَّ ُهَو َيْقَبُل التَّْوَبَة َعـْن ِعَبـاِدِه {: انه، وقال سبح)١٧:النساء(}َوَكاَن اهللاُّ َعلِيًام َحكِيًام 

ِحيمُ  اُب الرَّ َدَقاِت َوَأنَّ اهللاَّ ُهَو التَّوَّ َوُهـَو الَّـِذي َيْقَبـُل {: ، وقال سبحانه)١٠٤:التوبة(} َوَيْأُخُذ الصَّ

يَِّئاِت وَ  َـا {: ، وقال سـبحانه)٢٥:الشورى(} َيْعَلُم َما َتْفَعُلونَ التَّْوَبَة َعْن ِعَباِدِه َوَيْعُفو َعِن السَّ َيـا َأهيُّ

َر َعنُكْم َسيَِّئاتُِكْم َوُيْدِخَلُكمْ  ُكْم َأن ُيَكفِّ ـِري الَِّذيَن آَمنُوا ُتوُبوا إَِىل اهللاَِّ َتْوَبًة نَُّصوحًا َعَسى َربُّ  َجنَّاٍت َجتْ

تَِها اْألَْهنَاُر َيْوَم َال ُخيِْزي اهللاَُّ النَّبِيَّ َوالَِّذيَن آَمنُوا َمَعُه ُنوُرُهْم َيْسَعى َبْنيَ َأْيِدهيِْم َوبَِأْيَامِهنِْم َيُقوُلوَن  ِمن َحتْ

ٍء َقِديٌر  نَا َأْمتِْم َلنَا ُنوَرَنا َواْغِفْر َلنَا إِنََّك َعَىل ُكلِّ َيشْ َواهللاُّ ُيِريـُد َأن {: ، وقال سبحانه)٨:التحريم(}َربَّ

َفَمن َتاَب ِمن َبْعِد ُظْلِمِه َوَأْصَلَح َفإِنَّ اهللاَّ َيُتوُب َعَلْيِه {: وقال سبحانه ،)٢٧:النساء(}َلْيُكمْ َيُتوَب عَ 

ِحيٌم  َأَفـَال َيُتوُبـوَن إَِىل اهللاِّ َوَيْسـَتْغِفُروَنُه َواهللاُّ َغُفـوٌر {: وقال سبحانه ،)٣٩:املائدة(}إِنَّ اهللاَّ َغُفوٌر رَّ

ِحيمٌ  ـمْ {: وقال سبحانه ،)٧٤:ةاملائد(} رَّ : ، وقـال سـبحانه)٧٤:التوبـة(} َفإِن َيُتوُبوْا َيُك َخـْريًا هلَُّ

ُه َيُتوُب إَِىل اهللاَِّ َمَتاباً { ُقـْل َيـا ِعَبـاِدَي {:وقال سـبحانه ،)٧١:الفرقان(} َوَمن َتاَب َوَعِمَل َصاِحلًا َفإِنَّ

ُفوا َعَىل َأنُفِسِهْم َال َتْقنَطُ  ِحيُم الَِّذيَن َأْرسَ ُه ُهَو اْلَغُفوُر الـرَّ ُنوَب َمجِيعًا إِنَّ ِة اهللاَِّ إِنَّ اهللاََّ َيْغِفُر الذُّ ْمحَ وا ِمن رَّ

 َنِصْيَحتِْي لِْلُمَتَخلِِّف َعْن َصَالِة اْجلَامَعِة ِيفْ الـَْمْسِجدِ 
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اهـ انظر تقديم الشيخ ربيع عىل . عظيم صالة اجلامعة واجٌب : حفظه اهللاملدخيل وقال الشيخ ربيع 

 جلزائريحممود ا :للباحث )األدلة اللامعة عىل وجوب صالة اجلامعة(رسالة

صالة اجلامعـة واجبـة عـىل ): الصالة/٢(وقال الشيخ حممد بن إبراهيم رمحه اهللا يف  جمموع فتاويه

وال يعتذر بالتخلف عنها إال من عذره الرشـع بـاملرض واخلـوف ومـا يف . األعيان حرضًا وسفرًا 

 اهـ . ملسو هيلع هللا ىلصاديث الصحيحة عن رسول اهللا ــــهذا الذي تدل عليه األح. معنامها

كـام يف جممـوع جنة الدائمة يف اململكة السعودية، ومنهم اإلمام ابن باز رمحه اهللا، لعلامء يف اللوقال ا

 اهـ. التخلف عن صالة اجلامعة بال عذر حرام): ٣٨٦٦السؤال األول من الفتوى رقم (فتاوهيم

 الة اجلامعة واجبـة، ويـأثم مـن تركهـا بغـريـص):٦٠٣٦السؤال األول من الفتوى رقم(وقالوا يف

 اهـ. عذر

؛ إلظهار شـعائر اإلسـالم، ومـا ُرشعـت أن مكان صالة اجلامعة هو املسجد هداك اهللاواعلم أخي 

: الصالة يف غري املساجد تعطيل للمساجد وقـد قـال اهللا تعـاىلعامرة املساجد إال لذلك، ويف إقامة 

اَرٌة *ُح َلُه فِيَها بِاْلُغُدوِّ َواْآلَصالِ ِيف ُبُيوٍت َأِذَن اهللاَُّ َأن ُتْرَفَع َوُيْذَكَر فِيَها اْسُمُه ُيَسبِّ { ِرَجاٌل الَّ ُتْلِهيِهْم ِجتَ

َكـاِة َخيَـاُفوَن َيْومـًا َتَتَقلَّـُب فِيـِه اْلُقُلـوُب َوا ـَالِة َوإِيَتـاء الزَّ ْألَْبَصـاُر َوَال َبْيٌع َعن ِذْكِر اهللاَِّ َوإَِقـاِم الصَّ

َام {: ، وقال اهللا تعاىل)٣٧-٣٦النور(} ـَالَة إِنَّ َيْعُمُر َمَساِجَد اهللاِّ َمْن آَمَن بِاهللاِّ َواْلَيْوِم اآلِخِر َوَأَقاَم الصَّ

َكاَة َوَملْ َخيَْش إِالَّ اهللاَّ َفَعَسى ُأْوَلـئَِك َأن َيُكوُنوْا ِمـَن املُْْهَتـِدينَ  ، ففـي هـاتني )١٨:التوبـة(} َوآَتى الزَّ
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رها،اآليتني الكر ووعٌد هلم بجزيـل الثـواب، ويف ضـمن ذلـك ذمٌّ ملـن  يمتني تنويه باملساجد وُعامَّ

 .ختلف عن احلضور للصالة فيها 

ومـن تأمـل السـنة حـق : )١٠٩ص(يف كتابه الصالة وحكم تاركها قال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا

اجلامعة،  اجلمعة و التأمل تبني له أن فعلها يف املساجد فرض عىل األعيان إال لعارض جيوز معه ترك

حضور املسجد لغري عذر كرتك أصل اجلامعـة لغـري عـذر، وهبـذا تتفـق األحاديـث ومجيـع فرتك 

 اهـ  .فالذي ندين اهللا به أنه ال جيوز ألحد التخلف عن اجلامعة يف املسجد إال من عذر... .اآلثار

 .فاتق اهللا أخي، وبادر إىل حضور الصالة مجاعة يف املسجد مع إخوانك املسلمني

تعـود عليـك وعـىل جمتمعـك  صالة اجلامعة يف املسجد فيها فوائد عظيمةأن  هداك اهللاواعلم أخي 

 : بالنفع، ومن أهم هذه الفوائد

، وكفـى هبـذه ملسو هيلع هللا ىلص، واالستجابة ألمر اهللا وأمر رسـوله ملسو هيلع هللا ىلصطاعة اهللا وطاعة رسوله : الفائدة األوىل

ـْن {: ال اهللا تعـاىلالفائدة رشفًا وكفى هبا رفعًة وعزة ملن حافظ عىل صالة اجلامعة يف املسـجد، قـ مَّ

ُسوَل َفَقْد َأَطاَع اهللاَّ َوَمن َتَوىلَّ َفَام َأْرَسْلنَاَك َعَلْيِهْم َحِفيظًا  : ، وقـال اهللا تعـاىل)٨٠:النسـاء(}ُيطِِع الرَّ

تَِها األَْهنَارُ { ِري ِمن َحتْ َخالِـِديَن فِيَهـا َوَذلِـَك  تِْلَك ُحُدوُد اهللاِّ َوَمن ُيطِِع اهللاَّ َوَرُسوَلُه ُيْدِخْلُه َجنَّاٍت َجتْ

ُسوَل َفُأْوَلـئَِك َمَع الَِّذيَن َأْنَعَم اهللاُّ {: وقال اهللا تعاىل، )١٣:النساء(}اْلَفْوُز اْلَعظِيُم  َوَمن ُيطِِع اهللاَّ َوالرَّ

َني َوَحُسَن ُأوَلـئَِك  اِحلِ َهَداء َوالصَّ يِقَني َوالشُّ دِّ َن النَّبِيَِّني َوالصِّ وقـال ، )٦٩:النسـاء(} َرفِيقـاً َعَلْيِهم مِّ

، وقـال اهللا )٥٢:النـور(} َوَمن ُيطِِع اهللاََّ َوَرُسوَلُه َوَخيَْش اهللاََّ َوَيتَّْقِه َفُأْوَلئَِك ُهُم اْلَفائُِزونَ { :اهللا تعاىل
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ن حـديث م )٧٤٤(ومسلم) ٩٥٢(رواه البخاري[ ).قومي فأوتري يا عائشة: (كان إذا أوتر يقول

رحم اهللا امرأ قام من الليل فصىل فأيقظ أهله فإن : (قال ملسو هيلع هللا ىلصوروي أن النبي  ]عائشة ريض اهللا عنها

رحم اهللا امرأة قامت من الليل تصىل وأيقظت زوجها فـإذا مل يقـم رشـت . مل تقم رش وجهها باملاء

 يف اجلـامع وغريه، وحسـنه شـيخنا مقبـل رمحـه اهللا) ١٣٠٨(رواه أبو داود[ ).عىل وجهه من املاء

ــحيحني ــيس يف الص ــا ل ــحيح مم ــحيح أيب )٢/١٧٢(الص ــه اهللا يف ص ــاين رمح ــة األلب ، والعالم

) ١١٥(رواه البخاري[).أيقظوا صواحب احلجر: (ومنه قوله صيل اهللا عليه وسلم )]١٣٠٨(داود

ربِّ َوالتَّْقَوى َوَتَعاَوُنوْا َعَىل الْ {: ويدخل هذا يف عموم قوله تعاىل ]حديث أم سلمة ريض اهللا عنها من

أوالدنا وأهلينـا الـدين  فعلينا تعليمَ : قال الكيا.... ، )٢:املائدة(} َوالَ َتَعاَوُنوْا َعَىل اِإلْثِم َواْلُعْدَوانِ 

ـَالِة َواْصـَطِربْ {: وهـو قولـه تعـاىل. واخلري، ومـا ال يسـتغنى عنـه مـن األدب َوْأُمـْر َأْهَلـَك بِالصَّ

 اهـ ).. ٢١٤:الشعراء(} َوَأنِذْر َعِشَريَتَك اْألَْقَربِنيَ {: ملسو هيلع هللا ىلصتعاىل للنبي  ونحو قوله)١٣٢:طه(}َعَلْيَها

عـىل حضـور صـالة اجلامعـة يف املسـجد مـع ، اعزم عزيمـة صـادقة هداك اهللاأخي : الـخـاتـمـة

 . إخوانك املسلمني، فو اهللا إن هذا خري لك وألبنائك وجمتمعك

سيعينك وسيوفقك، احرص عىل هذه الطاعة وهـذا  ، توكل عىل اهللا، فاهللا سبحانكهداك اهللاأخي 

صـدقك وحرصـك عـىل واهللا سبحانه يسهل لك أمورك وييرس لك ما تريده، فإن علـم اهللا اخلري، 

إِن َيْعَلِم اهللاُّ ِيف ُقُلـوبُِكْم {: هذا اخلري آتاك من فضله، وأعطاك من جوده وإحسانه، قال اهللا سبحانه

 َّ ِحيمٌ َخْريًا ُيْؤتُِكْم َخْريًا ممِّ  .)٧٠:األنفال(} ا ُأِخَذ ِمنُكْم َوَيْغِفْر َلُكْم َواهللاُّ َغُفوٌر رَّ
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إنكـم ومـا : (كـام قـال تعـاىل) قودها النـاس واحلجـارةو: (ليزجر عباده عن التهاون بأمره، فقال

 غليظـةٌ : أي  )عليها مالئكـة غـالظ شـداد( ،)تعبدون من دون اهللا حصب جهنم أنتم هلا واردون

النـار  ينون أصـحاَب هِ ـجـون بمـرآهم، وُيـزعِ عون بأصواهتم ويُ فزِ ـهم يُ انتصارُ  شديدٌ  ،همأخالقُ 

ال . (تم عليهم بالعذاب، وأوجـب علـيهم شـدة العقـاب، الذي حهتم، وينفذون فيهم أمر اهللابقوَّ 

للمالئكة الكرام، وانقيادهم ألمر  مدٌح  وهذا فيه أيضاً ) يعصون اهللا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون

  اهـ . اهللا، وطاعتهم له يف كل ما أمرهم به

ه ح أهَلــصلِـه بالطاعـة، ويُ فعىل الرجل أن يصلح نفَسـ: وقال اإلمام القرطبي رمحه اهللا يف تفسريه

كلكم راع وكلكم مسـؤول عـن : (قال ملسو هيلع هللا ىلصففي صحيح احلديث أن النبي . الراعي للرعية إصالَح 

رعيته فاإلمام الذي عىل الناس راع وهو مسؤول عنهم والرجل راع عىل أهـل بيتـه وهـو مسـؤول 

ر ـوعـن هـذا عبَّـ ]من حديث عبد اهللا بن عمـر) ١٨٢٩(ومسلم) ٦٧١٩(رواه البخاري[).عنهم

دخـل فيـه  )قوا أنفسكم(: وقال بعض العلامء ملا قال. اهميأمرهم وينه: يف هذه اآلية بقوله نُ احلس

ه املعايص واآلثام، إىل غري ـبُ ــ، وجينِّ واحلرامَ  ه احلالَل مُ ـفيعلِّ ، ....... منه األوالد؛ ألن الولد بعٌض 

مروا أبنـاءكم ( ملسو هيلع هللا ىلصوقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي .... .ذلك من األحكام

. من أهل احلـديثخرجه مجاعة ). بالصالة لسبع وارضبوهم عليها لعرش وفرقوا بينهم يف املضاجع

وخـرج . )]٢٤٧(وصححه العالمة األلباين رمحه اهللا يف اإلرواء رقـم )٤٩٦[(دوهذا لفظ أيب داو

سنني فـإذا بلـغ مروا الصبي بالصالة إذا بلغ سبع : (ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي : عن سمرة بن جندب قال أيضاً 

 ه بوقت الصالة ووجـوِب ر أهلَ ـخبِ ـوكذلك يُ )]٢٤٧(انظر اإلرواء[). عليها فارضبوهعرش سنني 

 ملسو هيلع هللا ىلصوقد روى مسلم أن النبـي  .يف ذلك إىل رؤية اهلالل الصيام ووجوب الفطر إذا وجب؛ مستنداً 
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 هـداك اهللا ، فاحرص يا أخـي)٧١:األحزاب(}َوَمن ُيطِْع اهللاََّ َوَرُسوَلُه َفَقْد َفاَز َفْوزًا َعظِيًام {: تعاىل

 . أن تصيل يف املسجد مجاعة مع املسلمني حتى تكون طائعًا هللا ورسوله فتفوز باجلنة

حيث أنك عصـيت أمـره ومل تتبعـه، ة أعوانه، إغاظة الشيطان نعوذ باهللا منه، وإغاظ :الفائدة الثانية

 أن تكـون عدوك وال يريد لك اخلري أبدًا، بل إنه حيرص عىل وهذا أمر مطلوب منك؛ فإن الشيطان

ِـُذوُه {: من حزبه حتى تكون من أهل النار والعياذ باهللا، قال اهللا تعاىل ـْيَطاَن َلُكـْم َعـُدوٌّ َفاختَّ إِنَّ الشَّ

ِعريِ  َام َيْدُعو ِحْزَبُه لَِيُكوُنوا ِمْن َأْصَحاِب السَّ ، أي ليكونوا من أهل النار نسأل اهللا )٦:فاطر(} َعُدّوًا إِنَّ

الشيطان، وحاول أن حترص عىل حضور الصالة مجاعـًة يف  تباعار يا أخي من السالمة منها، فاحذ

 . املسجد رعاك اهللا

اجتامعهم ونبذ الفرقة والشتات والتنازع فـيام  توحيد كلمة املسلمني، واحلرص عىل: الفائدة الثالثة

ـا يكـون املسـلمون كلهـم  واحـد،  جمتمعـون يف مكـانبينهم، وهذا من أهم ما نريده ونطلبه؛ لـمَّ

َوَأطِيُعوْا اهللاَّ {: هذا أمر مطلوب، قال اهللا تعاىلمتجهون إىل قبلة واحدة، يصلون خلف إمام واحد، 

ـابِِريَن  وْا إِنَّ اهللاَّ َمـَع الصَّ ، )٤٦:األنفـال(}َوَرُسوَلُه َوالَ َتنَاَزُعوْا َفَتْفَشُلوْا َوَتـْذَهَب ِرُحيُكـْم َواْصـِربُ

عىل حضور صالة اجلامعة يف املسـجد مـع إخوانـك حتـى يتوحـد فاحرص يا أخي بارك اهللا فيك 

صف املسلمني وجتتمع كلمتهم عىل طاعة اهللا وعىل احلق؛ فإن التفرق واالختالف أحب إىل إبليس 

ملـا نـزل  ملسو هيلع هللا ىلص، وهـذا قالـه رسـول اهللا )إن تفرقكم هذا من الشيطان: (ملسو هيلع هللا ىلصأعاذنا اهللا منه، قال النبي 

منزالً تفرقـوا يف الشـعاب  ملسو هيلع هللا ىلصم، وكان الناس إذا نزل رسوُل اهللا منزالً هو وأصحابه ريض اهللا عنه

، فلم )من الشيطان إن تفرقكم يف هذه الشعاب واألدوية إنام ذلكم: (ملسو هيلع هللا ىلصواألدوية، فقال رسول اهللا 
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رواه . هـملو ُبسط عليهم ثـوب لعمَّ : ينزلوا منزالً بعد ذلك إال انضم بعضهم إىل بعض حتى يقال

حديث أيب ثعلبة اخلشني ريض اهللا عنه، وصححه الشيخ األلباين رمحـه  وغريه من )٢٦٢٨(أبوداو

 ). ٢/٢٦٦(، وكذا شيخنا مقبل رمحه اهللا يف الصحيح املسند)٢٦٢٨(اهللا يف صحيح أيب داود

الكـافرين وأن نتقـرب إىل اهللا  كـافرين، وهـذا مطلـوب رشعـًا أن نغـيظال إغاظة :الفائدة الرابعة

عىل كتاب اهللا وسنة رسول اهللا  لك باجتامع كلمة املسلمني عىل احلقوإحراق قلوهبم، وذ بإغاظتهم

ُسـوِل اهللاِّ َوالَ { :قال اهللا تعاىل، ملسو هيلع هللا ىلص ُفوْا َعـن رَّ َن األَْعَراِب َأن َيَتَخلَّ م مِّ َما َكاَن ِألَْهِل املَِْدينَِة َوَمْن َحْوَهلُ

ُْم الَ  ْفِسِه َذلِـَك بِـَأهنَّ ُيِصـيُبُهْم َظَمـٌأ َوالَ َنَصـٌب َوالَ َخمَْمَصـٌة ِيف َسـبِيِل اهللاِّ َوالَ  َيْرَغُبوْا بَِأنُفِسِهْم َعن نَّ

م بِـِه َعَمـٌل َصـالٌِح إِنَّ  ْيًال إِالَّ ُكتَِب َهلُ اَر َوالَ َينَاُلوَن ِمْن َعُدوٍّ نَّ اهللاَّ الَ ُيِضـيُع َيَطُؤوَن َمْوطِئًا َيِغيُظ اْلُكفَّ

اِر ُرَمحَاء {: وقال تعاىل ،)١٢٠:التوبة(}َأْجَر املُْْحِسنَِني  اء َعَىل اْلُكفَّ ُسوُل اهللاَِّ َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ ٌد رَّ َمَّ حمُّ

ْن َأَثِر  َن اهللاَِّ َوِرْضَوانًا ِسيَامُهْم ِيف ُوُجوِهِهم مِّ دًا َيْبَتُغوَن َفْضًال مِّ عًا ُسجَّ ُجوِد َذلِـَك َبْينَُهْم َتَراُهْم ُركَّ السُّ

نِجيِل َكَزْرٍع َأْخَرَج َشْطَأُه َفآَزَرُه َفاْسَتْغَلَظ َفاْسَتَوى َعَىل ُسوقِِه ُيْعِجُب َمَثُلُهْم ِيف   التَّْوَراِة َوَمَثُلُهْم ِيف اْإلِ

ْغِفـَرًة َوَأْجـ اِت ِمـنُْهم مَّ ـاِحلَ اَر َوَعـَد اهللاَُّ الَّـِذيَن آَمنُـوا َوَعِمُلـوا الصَّ اَع لَِيِغيَظ ِهبُِم اْلُكفَّ رَّ َعظِـيًام رًا الزُّ

وأن نترشذم نعوذ باهللا من ذلك، فاحرص يا فأعداء اهللا ما يريدون منا إال أن نتفرق ، )٢٩:الفتح(}

 . أخي بارك اهللا فيك عىل حضور صالة اجلامعة يف املسجد مع إخوانك املسلمني

والتعـرف عـىل حضور صالة اجلامعة يف املسجد مـن أسـباب التـآلف والتـآخي : الفائدة اخلامسة

نك املسلمني، والتعرف عىل جريانك وااللتقاء هبم والسؤال عنهم وعن أحواهلم، وهذه مـن إخوا

الفوائد العظيمة، فكم من جار يمرض أيامًا كثرية، فال يعرف أنه مـريض إال بغيابـه عـن حضـور 
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أن التخلف عن صـالة اجلامعـة يف املسـجد سـبب للضـيق يف قلبـك؛ألن ذلـك معصـية،  :سابعاً 

عله كئيبًا، وإذا ضاق قلبك جاءك الوسواس وجاءتك اهلواجس، وكـل واملعصية تضيق القلب وجت

  . ذلك بسبب املعايص نعوذ باهللا منها، فاحرص يا أخي عىل طاعة اهللا واحذر من املعايص

أن التخلف عن صالة اجلامعة يف املسجد سبب عظيم لغضب اهللا عليك؛ ألنك عصيته، وإذا  :ثامناً 

َوَمـن َحيْلِـْل َعَلْيـِه  {: لسالمة من عـذاب اهللا، قـال اهللا تعـاىلنسأل اهللا اغضب اهللا عليك عذبك، 

ردى وهلك ، وخـاب : أي : قال اإلمام السعدي رمحه اهللا يف تفسريه )٨١:طه(} َغَضبِي َفَقْد َهَوى

 اهـ . وخرس

أن التخلف عن   صالة اجلامعة يف املسجد تعليٌم منك ألبنائك عـىل هـذه املعصـية؛ ألنـك  :تاسعاً 

تركوا الصالة بالكلية؛ ألهنم يرونك مهمًال لقدوة هلم يف ذلك فينشأ أبناؤك عىل هذا، بل ربام أنت ا

يف اجلامعة، فعند ذلك يتمردون عليك، بل يتمردون عىل رهبـم وخـالقهم، وتكـون أنـت السـبب 

حتـى عىل الصالة يف املسـجد مجاعـة اتق اهللا عز وجل وكن حمافظًا  هداك اهللافيا أخي . والعياذ باهللا

َـا الَّـِذيَن آَمنُـوا ُقـوا {: ؤك عىل ذلك، ويكونون قرة عني لك، فربك سبحانه يقولايرتبى أبن َيـا َأهيُّ

َجاَرُة َعَلْيَها َمَالئَِكٌة ِغَالٌظ ِشَداٌد َال َيْعُصوَن اهللاََّ  َما َأَمـَرُهْم َأنُفَسُكْم َوَأْهلِيُكْم َنارًا َوُقوُدَها النَّاُس َواْحلِ

 اهللاُ نَّ َمـ نْ يـا َمـ: أي : قال اإلمام السعدي رمحه اهللا يف تفسريه )٦:التحريم(} َما ُيْؤَمُرونَ  َوَيْفَعُلونَ 

هبذه األوصاف  موصوفةً ) قوا أنفسكم وأهليكم ناراً  (، فـ عليهم باإليامن، قوموا بلوازمه ورشوطه

والتوبة عام يسخط اهللا، ويوجب ،  ، وهنيه اجتناباً  األنفس بإلزامها أمر اهللا، امتثاالً  الفظيعة، ووقايةُ 

إال  العبـدُ  مُ لَ ْسـفال يَ  ،بتأديبهم وتعليمهم، وإجبارهم عىل أمر اهللا األهل واألوالد ووقايةُ  .العذاب

 ؛هبـذه األوصـاف النـارَ  اهللاُ صـَف ووَ . إذا قام بام أمر اهللا به يف نفسه، وفيمن حتت واليته وترصـفه
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هل لعبدي من تطوع فيكمل منها مـا انـتقص انظروا : انتقص من فريضته شيئًا قال الرب عز وجل

مـن حـديث أيب هريـرة وغريه  )٤١١(روه الرتمذي .)من الفريضة؟ ثم يكون سائر عمله عىل هذا

 اهـ . صحيح ):٢٠٢٠(ريض اهللا عنه، وقال الشيخ األلباين رمحه اهللا يف صحيح اجلامع

كام ينقـر  الصالة نقراً  تك يف بيتك ما تعينك عىل اخلشوع يف الصالة، بل ربام نقرَت أن صال :خامساً 

، وهذا كله من ج أن الصـالة  اء التخلف عن صالة اجلامعـة يف املسـجد، ومعلـومٌ رَّ ـالغراب احلبَّ

للبطالن وعدم القبول، لكن لو صليت يف املسجد مجاعـة لصـليت مطمئنـًا  ضةٌ رَّ ـبغري طمأنينة مع

  . رًا خاشعًا بإذن اهللامتدب

أن التخلف عن صالة اجلامعة يف املسجد طاعة للشيطان، فالذي يأمرك هبذا هو الشـيطان  :سادساً 

أن الشيطان عدوك وعدو  للشيطان، َأَمـا علمَت  نعوذ باهللا منه، فهل ترىض لنفسك أن تكون طائعاً 

َوالَ َتتَّبُِعـوْا { : ال اهللا تعـاىل، قـربك وعدو رسولك وعدو املؤمنني، فلامذا تطيعـه وختضـع ألمـره

بٌِني  ُه َلُكْم َعُدوٌّ مُّ ْيَطاِن إِنَّ َوإِْذ { :، وقـال تعـاىل)١٤٢:األنعـام(و )١٦٨،٢٠٨البقرة(}ُخُطَواِت الشَّ

نِّ َفَفَسَق َعْن َأْمِر رَ  َتُه ُقْلنَا لِْلَمَالئَِكِة اْسُجُدوا ِآلَدَم َفَسَجُدوا إِالَّ إِْبلِيَس َكاَن ِمَن اْجلِ يَّ ِه َأَفَتتَِّخُذوَنُه َوُذرِّ بِّ

ْيَطاَن َلُكْم {: ، وقال تعاىل)٥٠:الكهف(}َأْولَِياء ِمن ُدوِين َوُهْم َلُكْم َعُدوٌّ بِْئَس لِلظَّاملَِِني َبَدالً  إِنَّ الشَّ

ـ َام َيْدُعو ِحْزَبُه لَِيُكوُنوا ِمْن َأْصـَحاِب السَّ ُِذوُه َعُدّوًا إِنَّ َأَملْ {: ، وقـال تعـاىل)٦:فـاطر(}ِعِري َعُدوٌّ َفاختَّ

بِـنيٌ  ُه َلُكْم َعُدوٌّ مُّ ْيَطاَن إِنَّ َوَال {: ، وقـال تعـاىل)٦٠:يـس(} َأْعَهْد إَِلْيُكْم َيا َبنِي آَدَم َأن الَّ َتْعُبُدوا الشَّ

بٌِني  ُه َلُكْم َعُدوٌّ مُّ ْيَطاُن إِنَّ ُكُم الشَّ نَّ أن تكون من أصحاب  فهل ترىض يا أخي). ٦٢:الزخرف(}َيُصدَّ

أن تكون من الذين اصطادهم إبلـيس نعـوذ بـاهللا هداك اهللا النار بسبب طاعتك للشيطان، فاحذر 

 . منه، احرص عىل صالة اجلامعة يف املسجد وال تتخلف عنها
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فإذا كنت يا أخي حترض صالة اجلامعة يف املسجد عرفت أن جارك فالن مريض، فتـذهب . املسجد

. عانته، وهبذا تشتد أوازر األخوة، وُيعـرف للجـار حقـه، وجلميـع املسـلمني حقـوقهملزيارته وإ

ال يـؤمن أحـدكم : ( يقول ملسو هيلع هللا ىلصفاحرص يا أخي عىل حضور صالة اجلامعة يف املسجد، فنبينا حممد 

مـن حـديث أنـس ريض اهللا  )٤٥(ومسـلم) ١٣(رواه البخاري). حتى حيب ألخيه ما حيب لنفسه

 . ك اخلري وأريد لك السالمة من عذاب اهللا كام أريد ذلك لنفيسفو اهللا إين أريد ل ،عنه

مـا ثبـت عـن نبينـا : فيها أجور عظيمة جدًا، فمن ذلكصالة اجلامعة يف املسجد  :الفائدة السادسة

صالة الرجل يف مجاعة تضعف عىل صـالته يف بيتـه ويف سـوقه مخسـًا وعرشـين : (أنه قال ملسو هيلع هللا ىلصحممد 

لوضوء ثم خرج إىل املسجد ال خيرجه إال الصالة مل خيط خطوة إال فأحسن اضعفًا، وذلك إذا توضأ 

رفعت له هبا درجة وحطت عنه هبا خطيئة، فإذا صىل مل تزل املالئكة تصـيل عليـه مـا دام يف مصـاله 

اللهم صـل عليـه، اللهـم ارمحـه، وال يـزال يف صـالة مـا انتظـر : الذي صىل فيه ما مل حيدث، تقول

 .من حديث أيب هريرة ريض اهللا عنه )٦٤٩(مسلمو) ٢٠١٣(البخاريرواه  ).الصالة

ال يزال أحدكم يف صالة ما دامـت الصـالة حتبسـه، ال : (أنه قال ملسو هيلع هللا ىلصوهكذا ما ثبت عن نبينا حممد 

من حديث أيب هريـرة  )٦٤٩(مسلمو) ٤٧٠(البخاريرواه  ).يمنعه أن ينقلب إىل أهله إال الصالة

 .حيصل عليها املسلم إذا حرض صالة اجلامعة يف املسجدأجور عظيمة ! فسبحان اهللاريض اهللا عنه، 

أنك أهيا املسلم حتـى وأنـت متيشـ إىل املسـجد يكتـب اهللا لـك : ومن تلك األجور العظيمة أيضاً 

من غدا إىل املسجد أو راح أعد اهللا له نزالً كلـام غـدا : (ملسو هيلع هللا ىلصاألجور واحلسنات، فقد قال نبينا حممد 

وقـال عليـه من حديث أيب هريـرة ريض اهللا عنـه،  )٦٦٩(لمومس) ٦٣١(رواه البخاري ).أو راح
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من تطهر يف بيته ثم مىض إىل بيت من بيوت اهللا ليقيض فريضـة مـن فـرائض اهللا : (الصالة والسالم

أيب مـن حـديث ) ٦٦٦(رواه مسـلم).كانت خطواته إحداها حتط خطيئة، واألخرى ترفـع درجـة

إن أعظم الناس أجرًا يف الصـالة أبعـدهم : (والسالموقال نبينا عليه الصالة  هريرة ريض اهللا عنه،

إليها ممشى فأبعدهم، والذي ينتظر الصالة حتى يصليها مع اإلمام أعظم أجرًا من الذي يصـيل ثـم 

وقـال من حديث أيب موسى األشعري ريض اهللا عنه،  )٦٦٢(ومسلم) ٦٢٣(رواه البخاري). ينام

بىل : قالوا) ما يمحو اهللا به اخلطايا ويرفع به الدرجات؟أال أدلكم عىل : (نبينا عليه الصالة والسالم

إسباغ الوضوء عىل املكاره، وكثرة اخلطا إىل املسـاجد، وانتظـار الصـالة بعـد : (يا رسول اهللا، قال

من حـديث أيب هريـرة ريض اهللا عنـه، ) ٢٥١(رواه مسلم). الصالة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط

ىل هذه األجور العظيمة حتى تتحصل عليها، فام أحوجنـا مجيعـًا فاحرص  يا أخي بارك اهللا فيك ع

 . إىل عفو اهللا ومغفرته، نسأل اهللا الكريم من فضله

فقـد أنك بحضورك إىل املسجد لصالة اجلامعة فيه تكون مبتعدًا عن مشاهبة املرأة، : الفائدة السابعة

ال  ( :قـال ملسو هيلع هللا ىلصام أن رسول اهللا من حديث ابن عمر ريض اهللا عنه )٥٦٧(أخرج أبو داوود رمحه اهللا

إرواء ، صححــــه الشــيخ األلبــاين رمحــه اهللا يف ) متنعــوا نســاءكم املســاجد ، وبيــوهتن خــري هلــن

 )٤٤٢(ومسلم) ٨٣٥(رواه البخاري، واحلديث )٧٤٥٨رقم(وصحيح اجلامع) ٥١٥رقم(الغليل

 ).وبيوهتن خري هلن  (بدون زيادة 

باملنافقني، والتخلـق  عة يف املسجد تكون مبتعدًا عن التشبهأنك بحضور صالة اجلام :الفائدة الثامنة

صالهتم يف البيت وختلفهـم عـن صـالة : بصفاهتم وأخالقهم الرذيلة، ومن تلك الصفات الرذيلة
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ولـو  ،ولو أنكم صليتم يف بيوتكم كام يصيل هذا املتخلف يف بيته لرتكـتم سـنة نبـيكم ،سنن اهلدى

وما من رجل يتطهر فيحسن الطهـور ثـم يعمـد إىل مسـجد مـن هـذه  ،تركتم سنة نبيكم لضللتم

ولقـد  ،وحيط عنه هبـا سـيئة ،ويرفعه هبا درجة ،خطوة خيطوها حسنةاملساجد إال كتب اهللا له بكل 

ولقد كان الرجل يؤتى بـه هيـادى بـني الـرجلني  ،رأيتنا وما يتخلف عنها إال منافق، معلوم النفاق

وما يتخلف عن الصالة إال منافق قـد علـم لقد رأيتنا : ويف رواية قال عبد اهللا .حتى يقام يف الصف

 ملسو هيلع هللا ىلصإن رسـول اهللا : وقـال. كان املريض ليميش بني رجلني حتى يأيت الصـالةإن  ،أو مريض ،نفاقه

 اهـ.وإن من سنن اهلدى الصالة يف املسجد الذي يؤذن فيه ،علمنا سنن اهلدى

هـداك اهللا فيا أخي هل تريد أن يكون حالك كحال املنافقني، فيك هذه اخلصـلة الرذيلـة، فاحـذر 

 . فأنت أرفع من أن يكون هذا حالك

أن التخلف عن صالة اجلامعة يف املسجد سبب عظيم يف التكاسل عن صالة النافلة والراتبة،  :رابعاً 

فالذي يصيل يف بيته ويتخلف عن املسجد فإنه يكون متكاسًال عن أداء هذه الفريضـة، فهـو يقـوم 

ويشعر بثقل الصالة عليه، فيصيل الفريضة برسعة بغري طمأنينـة وال خشـوع وال تـدبر، فـام يكـاد 

نتهي من صالته إال وهو يفكر يف العمل أو يفكر يف النوم أو يف غـري ذلـك، وتثقـل عليـه صـالة ي

فاحـذر يـا . الراتبة والنافلة فال يصليها، وكل هذا من تثبيط الشيطان له نسأل اهللا السالمة والعافية

لك عىل  من مكائد الشيطان، وحافظ عىل صالة اجلامعة يف املسجد حتى يكون عوناً  هداك اهللاأخي 

االطمئنان واخلشوع يف الصالة، وعونًا لك عىل املحافظة عىل صالة الراتية ممـا يزيـد يف حسـناتك 

إن أول ما حياسب بـه العبـد يـوم : (ملسو هيلع هللا ىلصوجيرب النقص الذي حيصل يف الفريضة، فقد قال نبينا حممد 

ن القيامة من عمله صالته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجـح، وإن فسـدت فقـد خـاب وخرسـ، فـإ



 َنِصْيَحتِْي لِْلُمَتَخلِِّف َعْن َصَالِة اْجلَامَعِة ِيفْ الـَْمْسِجدِ 

 

 16 

ي السـداد يف ذكرهـا لـك هذه بعض الفوائد من حضور املسجد لصالة اجلامعة أسأل اهللا أن يرزقن

 . وأن يرزقني اإلخالص

أن ختلفــك عــن صــالة اجلامعــة يف املســجد بــدون عــذر رشعــي خطــر  هــداك اهللاواعلــم أخــي 

 :ورضرعليك

، وكفى هبذا زاجرًا لـك عـن التخلـف ملسو هيلع هللا ىلصذلك معصية هللا سبحانه، ومعصية لرسول اهللا  أن :أوالً 

َوَمـن َيْعـِص اهللاَّ { :سان، قـال اهللا سـبحانهعن صالة اجلامعة؛ فإن املعايص خطرها عظيم عىل اإلن

ِهنيٌ  َوَمـا َكـاَن { :، وقال)١٤:النساء(} َوَرُسوَلُه َوَيَتَعدَّ ُحُدوَدُه ُيْدِخْلُه َنارًا َخالِدًا فِيَها َوَلُه َعَذاٌب مُّ

ُم ا ُة ِمْن َأْمِرِهْم َوَمن َيْعـِص اهللاََّ َوَرُسـوَلُه ملُِْؤِمٍن َوَال ُمْؤِمنٍَة إَِذا َقَىض اهللاَُّ َوَرُسوُلُه َأْمرًا َأن َيُكوَن َهلُ َريَ
ْخلِ

بِينًا  َوَمن َيْعِص اهللاََّ َوَرُسوَلُه َفإِنَّ َلُه َناَر َجَهنََّم َخالِِديَن  {:وقال ،)٣٦:األحزاب(}َفَقْد َضلَّ َضَالالً مُّ

 ).٢٣:اجلن(}فِيَها َأَبدًا 

كـان هـذا حالـه فقـد بالنساء، فمن  د بغري عذر تشبهٌ أن التخلف عن صالة اجلامعة يف املسج :ثانياً 

ه من خطرتشبه باملرأة، وما أعظمَ  ابـن  من حديث) ٥٥٤٦(البخاري، فقد روى ه من رضر، وأشدَّ

، واملتشـبهات مـن املتشبهني مـن الرجـال بالنسـاء ملسو هيلع هللا ىلصلعن رسول اهللا  :عباس ريض اهللا عنهام قال

 .النساء بالرجال

اجلامعة يف املسجد من صفات املنافقني نعوذ باهللا منهم، كام تقدم، وقد أن التخلف عن صالة  :ثالثاً 

فقد روى اإلمـام مسـلم يف كان التخلف عن صالة اجلامعة يف املسجد عالمًة واضحة عىل النفاق، 

 مسـلامً  مـن رسه أن يلقـى اهللا غـداً : عبداهللا ابـن مسـعود ريض اهللا عنـه قـالعن  )٦٥٤(صحيحه

وإهنن مـن  ،سنن اهلدى ملسو هيلع هللا ىلصفإن اهللا رشع لنبيكم  ،ى هبننادَ وات حيث يُ فليحافظ عىل هؤالء الصل
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فاحذر يا أخي من التخلف عن صالة اجلامعة يف املسجد حتى تسلم من التشبه اجلامعة يف املسجد، 

 . سفل من النار، نسأل اهللا السالمة من النارباملنافقني الذين هم يف الدرك األ

ة ويعينك عـىل أداء حضور صالة اجلامعة يف املسجد يعينك عىل اخلشوع يف الصال :الفائدة التاسعة

الصالة، وكم قد أثنـى اهللا عـىل الـذين  بُّ ـومالحظ، واخلشوع هو لُ ة، وهذا واقع الصالة بطمأنين

 ).١:املؤمنون(} َقْد َأْفَلَح املُْْؤِمنُونَ {: قال اهللا تعاىل خيشعون يف صالهتم ويف ركوعهم وسجودهم،

يكون عونًا لك عىل املحافظة عـىل الصـالة والنجـاة مـن تركهـا أو تـرك أن ذلك  :الفائدة العارشة

هـداك بعضها، نسأل اهللا العظيم أن يعيننا عىل أداء الصالة وعىل املحافظة عليها، فاحرص يا أخي 

 . ابقًا عىل أداء الصالة يف املسجد مجاعة مع املسلمنيعىل أن تكون مس اهللا

ومن فوائد صالة اجلامعة يف املسجد أن بـذلك تعتمـر املسـاجد حقـًا، وهـذا  :الفائدة احلادية عرش

ا ختلفت أنت وختلف هـذا وهـذا أعظم ما يكون من عامرة املساجد أن تقام فيها الصالة مجاعة، فإذ

ل اهللا العافية، فاملساجد بنيت إلقامـة الصـالة فيهـا مجاعـة، وهذا، أصبحت املساجد مهجورة نسأ

ِيف ُبُيوٍت َأِذَن اهللاَُّ َأن ُتْرَفَع َوُيـْذَكَر فِيَهـا {: كام أمر اهللا بذلك يف قوله وبذلك تكون املساجد معمورة

و الصـالة يف املسـاجد ، ومن أعظم الذكر هللا هـ)٣٦:النور(} اْسُمُه ُيَسبُِّح َلُه فِيَها بِاْلُغُدوِّ َواْآلَصالِ 

 . مجاعة

روى احلصــول عــىل أجــر االســتظالل حتــت العــرش يــوم القيامــة، فقــد : الفائــدة الثانيــة عرشــ

: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : من حديث أيب هريرة ريض اهللا عنه، قال )١٠٣١(ومسلم) ٦٤٢١(البخاري
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أي أنـه ) املسـاجدورجل قلبـه معلـق ب: (وذكر منهم) سبعة يظلهم اهللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله(

، وال يريـد اخلـروج منهـا، وإذا ألداء الصالة فيها وقراءة القـرآنحيب املساجد وحيب البقاء فيها؛ 

خرج منها حلاجته يبقى قلبه معلقًا هبا، فإذا قىض هنمته وحاجته التي خرج من أجلهـا فإنـه يسـارع  

فـاحرص يـا أخـي عـىل أداء . هللا فيهاويبادر إىل الرجوع إليها؛ لريتاح قلبه هبا ويطمئن فيها ويعبد ا

 . الصالة يف املسجد حتى حتىض هبذا الفضل من اهللا

أنك بحضور صالة اجلامعة يف املسجد تكون قدوة حسنة ألوالدك وإخوانك، : الفائدة الثالثة عرش

فأبنـاؤك وإخوانـك إذا أمر مهم يف تربية األبناء تربية طيبة حسـنة،  –أعني القدوة احلسنة  –وهذا 

أوك متخلفًا عن صالة اجلامعة يف املسجد فإهنم يعملون مثلك بل ربام عملوا أرش منك من تضييع ر

الصالة وإمهاهلا وعدم أدائها يف املسجد وغريه، فأنت يا أخي كن قدوة حسنة ألبنائك؛ فإن هذا من 

ن املـؤذن احرص عىل أن تأيت إىل املسـجد إذا أذ. أحسن ما يعينك عىل تربيتهم عىل اخلري والصالح

بأبنائك معك إن كانوا مميزين، وأدهبم وعلمهم أن يكونوا مؤدبني يف املسجد ونسأل اهللا لك  وائِت 

 . التوفيق

تعويد النفس وترويضها عىل طاعة اهللا سبحانه، وترويضها عـىل الصـرب عـىل  :الفائدة الرابعة عرش

 . ذلك

دين اهللا احلق، وهذا  م أحكامَ يدة، وتعلُّ سامع العلم النافع والتوجيهات السد :الفائدة اخلامسة عرش

أمر مهم يف حياتك يأ أخي املسلم أن تتعلم أحكام دينك، فحينام حترض إىل املسجد لصالة اجلامعـة 

 .تستفيد أجورًا عظيمة وتستفيد علًام نافعًا ينفعك اهللا به يف الدنيا واآلخرة
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تعـاىل، أو يف قـراءة  هللاقامـة يف دعـاء اأنك تستغل وقت ما بـني األذان واإل :الفائدة السادسة عرش

 دُّ رَ الـذعاء ال ُيـ: (لقا ملسو هيلع هللا ىلصالنبي نس ريض اهللا عنه أن عن أوقد جاء يف احلديث ، ونحو ذلك القرآن

( رواه الرتمذي يف الصالة): ١/٢٦٢(ءلباين رمحه اهللا يف اإلروااألقال العالمة ) بني االذان واإلقامة

وعنه )  ٥٢١( وكذا أبو داود)  ١١٩/  ٣( وأمحد)  ٢٧٩/  ٢( ويف الدعوات)  ٤١٦ - ٤١٥/  ١

: وقد زاد الرتمذي يف آخر احلديث من طريق حييى بن يـامن عـن سـفيان ....) ٤١٠/  ١( البيهقي

. حـديث حسـن: وقال. )سلوا اهللا العافية يف الدنيا واآلخرة(: فامذا نقول يا رسول اهللا؟ قال: قالوا

أمـا . كال ، بل هو ضعيف منكر هبذه الزيادة تفرد هبا ابن اليامن وهو ضـعيف لسـوء حفظـه: قلت

 اهـ ...احلديث فصحيح بدوهنا

 يف مجاعـة يـدرك مـن صـىل هللا أربعـني يومـاً : (انه قـال ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي ما جاء  :الفائدة السابعة عرش

لباين رمحه اهللا يف قال العالمة األ) و براءة من النفاق، النار براءة من ،التكبري األوىل كتبت له براءتان

و  مرفوعـاً  ورد من طريقني يقوى أحـدمها اآلخـر عـن أنـس: )٣٦٤(الضعيفة حتت حديث رقم

 عنـه مرفوعـاً  ثالثـاً  ثـم وجـدت لـه طريقـاً ) ـ طبع أمحد شاكر  ٧/  ١( ، أخرجه الرتمذي موقوفاً 

اهــ و . له شاهد من حديث عمر بن اخلطاب مرفوعـاً و ) ٣٦ص (واسطتاريخ  أخرجه بحشل يف

و لـه عنـه طـرق ، هو من رواية أنس بن مالك ريض اهللا عنه: وقال) ١٩٧٩(أخرجه يف الصحيحة

ــال....  ــت: إىل أن ق ــة: قل ــة، و باجلمل ــن عل ــو م ــا ال ختل ــت مفرداهت ــرق و إن كان ــذه الط ، فه

الـرأي  فمثله ال يقال مـن قبـل، موقوفاً  و األخري منها و إن كان، يدل عىل أن له أصالً  فمجموعها

فهذا احلديث بشارة عظيمة لك يا عبـد اهللا إن أنـت حافظـت عـىل صـالة  :قلت اهـ. كام ال خيفى

 . اجلامعة يف املسجد، فاحرص بارك اهللا فيك عىل أن تكون من املسابقني يف ذلك




