
الباب الثانى

دراسة عامة عن صالة الجماعة

ـ تعريف صالة الجماعة.أ

: الدعاء،قاهلاللهتعاىلوالصالة ىف اللغة هي . ة اجلماعة تتكون من صالة ومجاعةصال

، 103: التوبة} َوَصلَِّعَلْيِهْمِإنََّصالََتَكَسَكنٌـلَُّهمْ {

فلُيِجْب،فإنكانصائماًفليصلِّ،وإنكامنفطراًفليإذاُدعيأحدكم":تأيادُعلهم،وقااللنبيصلىاللهعليهوسل

: فياالصطالحالشرعيو .1"طعم

للهذاتأقوال،وأفعاملعلومةخمصوصة،مفَتَتحةبالتكبري،خمَتَتمةبالتسليم،ومسُِّيتصالة؛الشتماهلاعلىالعبادة

.2دعاء

: تأليفاملتفرِّق؛واملسجُداجلامعُ : عددكلشيءوكثرته،واجلمعُ : غةواجلماعةل

: مسجداجلامعباإلضافة،كقولك: الذييجمعأهله،

: احلُقاليقيُنوحقُّاليقني،مبعىن

: مسجداليوماجلامع،وحقالشياليقني؛ألنإضافةالشيءإلىنفسهالجتوزإالعلىهذاالتقرير،واجلماعة

: وفياالصطالحالشرعي. 3عددمنالناسيجمعهمغرضواحد

: وأقلمايتحققبهاالجتماعاثنانتطلقعلىعددمنالناس،مأخوذةمنمعنىاالجتماع،
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: اجتماعاملصلينفيالفعل: هىصالةاجلماعةو 4إمامومأموم
5.

:مشروعية الجماعة.ب

وإذا كنت فيهم {: فقوله تعاىل: أما الكتاب. اجلماعة مشروعة بالكتاب والسنة واإلمجاع

أمر اهللا باجلماعة يف حالة اخلوف أثناء اجلهاد، ففي . 102:النساءاآلية} ..هلم الصالةفأقمت 

األمن أوىل، ولو مل تكن مطلوبة لرخص فيها حالة اخلوف، ومل جيز اإلخالل بواجبات الصالة 

.من أجلها

صالة اجلماعة أفضل من صالة الفذ، بسبع «: فقوله صّلى اهللا عليه وسلم : وأما السنة

7»خبمس وعشرين درجة«: ويف رواية6» ين درجةوعشر 

جاء يف اإلحياء للغزايل . فقد أمجع الصحابة على مشروعيتها بعد اهلجرة: وأما اإلمجاع

ال يفوِّت أحد صالة اجلماعة إال بذنب أذنبه، وكان السلف : عن أيب سليمان الداراين أنه قال

.األوىل، وسبعة أيام إذا فاتتهم اجلماعةيعزون أنفسهم ثالثة أيام إذا فاتتهم التكبرية 

الجماعة في صالة التطوع

تشرع اجلماعة يف صالة التطوع ؛ بشرط أن ال تتخذ عادة راتبة ، وفعلها يف البيت 

:ومما يدل على ذلك ما يلي .أفضل

: أماالقول؛فهوماجاءعنجبريبننفريعنأبيذررضياللهعنه؛قال)أ

صلبناحتىبقيسبعمنالشهر،فقامبناحتىذهبثلثالليل،مثلميقصمنامعرسوالللهصلىاللهعليهوسلم،فلمي
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! يارسوالهللا: مبنافيالسادسة،وقامبنافياخلامسةحتىذهبشطرالليل،فقلناله

" :" لونفلتنابقيةليتناهذه؟فقال

. وفناالفالح،مثلميصلبناحتىبقيثالمثنالشهر،وصلىبناالثالثة،ودعاأهلهونساءه،فقامبناحتىتخ

.أخرجهالرتمذيوالنسائيوابنماجه. السحور: وماالفالح؟قال: قاجلبريبننفريالراويعنأبيذرقلت

- ندبقيامالليلوالسيمافريمضان] فيه: " [قاالحلافظابنحجرعندذكرهلفوائدهذااحلديث

" كعبمجاعة؛ألناخلشيةاملذكورةأمنتبعدالنبيصلىاللهعليهوسلم،ولذلكجمعهمعمربناخلطابعلىأبيبن

 .

وما جاء عن أنس بن مالك ؛ أن جدته مليكة دعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ) ب

فقمت إىل : قال أنس ". قوموا؛ فألصل لكم:" لطعام صنعته له ، فأكل منه ، مث قال 

حصري لنا قد اسود من طول ما لبس ، فنضحته مباء ، فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

وراءه والعجوز من ورائنا ، فصلى لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وصففت واليتيم 

.متفق عليه. ركعتني ، مث انصرف

صالة النافلة مجاعة يف …يف هذا احلديث من الفوائد : " قال ابن حجر رمحه اهللا 

ا ،البيوت

.اهـ" . قد خيفى عليها بعض التفاصيل لبعد موقفها

.



: " قاالبنتيميةرمحهاهللا

واالجتماععلىصالةالنفألحيانًامماتستحبفيهاجلماعةإذامليتخذراتبة،وكذاإذاكانلمصلحة؛مثألنالحيسنأ

8." طوحده؛فاجلماعةأفضإلذاملتتخذراتبة،وفعلهافيالبيتأفضل؛إالملصلحةراجحةنيصليوحده،أوالينش

( وتشرعاجلماعةفيقيامرمضان،بلهيأفضلمناالنفراد،إلقامةالنيبمثل رمضان، 

 ) :

ٌعفقام بناحتىذهبثلثالليل،فلماكانتالساصمنامعرسوالللهرمضان،فلميقمبناشيئاًمنالشهر،حتىبقيَسبـْ

! يارسوالهللا: دسةمليقمبنا،فلماكانتاخلامسةقامبناحتىذهبَشْطرُالليل،فقلت

)إنالرجإلذاصلىمعاإلماحمتىينصرفُحِسَبلهقيامليلة: ( لونـَفَّلتناقيامهذهالليلة،فقال

.ويشرعللنساءحضورها.

شروط صالة الجماعة فى المسجد. ج

جلماعةاثنانأنيحضرهااثنانفأكثر، وأقال :

،باتفاقأهاللعلملقواللنبيصلىاللهعليهوسلملمالكبناحلوير 9إمامومأمومولومعصبيعندالشافعيةواحلنفية

.متفقعليه. إذاحضرتالصالةفأذناوأقيمامثليؤمكماأكربكما: ث

: ولقواللنبيصلىاللهعليهوسلمفيالرجاللذيفاتتهاجلماعة

: رواهأمحدومباروىابنماجه. منيتصدقعلىهذا،فيصليمعه

.اثنانفمافوقهمامجاعة
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، 10يشرتطإلمامةالرجاألنيكوناإلمامذكرا،فالتصحإمامةاملرأةللرجال،وهذامتفقعليهبينالفقهاء

أماإذاكاناملأمومامرأةأونساءليسفيهنرجلوالصبيمميزفالتشرتطالذكورةفيإمامهن،فتصحإمام

ةاملرأةللنساءعلىالراجحمنأقواألهاللعلم،ملا

.5796:رقموممعهنفيالصف،وروينحوهأيضًاعنأمسلمةرضياللهعنها،وراجعلألمهيةالفتوى



راجح،وهذاالقوهلومذهباحلنابلةخلفاءالفرقبينهما،أوأنيل

: حنفيهاحلنًاحييالملعىن،مثألنيقول

،بضمالتاء،فإنكاناإلمامقادراًعلىقراءةالفاحتةقراءةصحيحةفلميفعل،ملتصح"صراطالذينأنعمُتعليهم"

ىل

.)16: التغابن(فَاتـَُّقوااللََّهَمااْسَتطَْعُتمْ : 

ُوْسَعَها: وقاالللهتعاىل ).286:البقرة(اليَُكلُِّفاللَُّهنَـْفساًِإالَّ

والتصحالصالةأيضًاخلفعاجزعنالركوعأوالسجودأوالقعودأوحنوذلكمناألركانإالمبثلهإالإماما

. وإذاصلىجالساًفصلواجلوساً :اإلمامفيحلي،وهواإلمامالراتبفياملسجد،لقواللنبيصلىاللهعليهوسلم

.متفقعليه،وقدمحلهاحلنابلةعلىإماماحليالذيريجىزواملرضه

أنينوياملؤمتاالقتداءباإلمام،ألمنتابعةاإلمامعمليفتقرإلىنية،ويشرتطأنتكونالنيةمقارنةللتحرمية

) تكبريةاإلحرام(

204: ، ص6: ج،دار السالسل: الكويت،املوسوعة الفقهية الكويتية،)1404-ه1427(وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية،. 10



مجهورالفقهاء،وذهبالشافعيةواأومتقدمةعليها،بشرطأاليفصلبينهاوبينالتحرميةفاصألجنيب،وهذاعند

 :

: فيهروايتان،إحدمها

.: هوجائز،وقاالإلمامالنوويفياملنهاج

ويشرتطإذاكاناإلمامواملأمومفيمسجدواحدأنيسمعاملأمومتكبرياإلمامأويراهأويرىمنوراه،أماإذا 

:كاناملأموخمارجاملسجدفيشرتطلذلكشرطانعلىالراجح

.بريأنيسمعالتك: الشرطاألول

.انتتصاللصفوف: الشرطالثاين

سننالجماعـة.د

املوقف والصفوفىف. 1

عنيميناالمام، ) إنكانرجًالواحداً (يستحبأنيقفاملأموم)1
11.

سجودهاحماذياًملوضعركبةاوإنكانتامرأةواحدة،وقفتالىيميناالماممتأخرةعنهقليًال،حبيثيكومنوضع)2

.المامأوقدمه

.ولوكنَّأكثرمنواحدةوقفنجميعًاخلفه)3

121: ، ص1:ج. ه1395. بريوت. بداية ،)م2005/هـ1426(، أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد. 11



.ولوكانرجًالواحداًوامرأةواحدةأوعدداًمنالنساء،وقفالرجاللىيميناالمامووقفتاملرأةأوالنساءخلفه)4

.وإنكانوارجاًالونساًءإصطفالرجاخللفاالمام،والنساءخلفالرجال،واالحوطمراعاةهذهاالُمور)5

كاناالمامرجًال،أمالوكاناالمامإمرأةجلماعةالنساءفاألولىأنيقفاجلميعإماماًومأمو هذاكلهفيماإذا )6

.ماتفيصفواحد

.ويستحبأنيقفاالماموسطالصف)7

وأنيقدماملأمومونأفضلهمممنيمتازونعلىاآلخرينفيالعلموالعقلوالورعوالتقوى،للوقوففيالصفاألو )8

.ل

9(.

ويستحبإقا)10

.نساجداً،وسدالفراغاتفيهاوحماذاةاملناكب

.ويكرهوقوفاملأمومفيصفوحدهاذاكانتهناكفراغاتفيالصفوفاُالخرى)11

سنناالمام.2

القنيستحبأنيصلياالمامبصالةأضعفاملأمومني،وذلكبعدمإطالةأفعااللصالةمنالركوعوالسجودو )1

.وتاالإذاكاجنميعاملأمومينريغبونفياإلطالة

.ويستحبأنُيسمعاالماممَنخلفهمناملأمومينالقراءةاجلهريةواألذكاردونأنيبلغالعلواملفرطفيالصوت)2

.ويستحبلالمامأنيطيلركوعهاذاعرفبدخولشخصضعفركوعهالعادي)3

.منفرداً )4

:أفضليةالمساجدالتيتقامفيهاالجماعة. ه

:ىف هذه املسألةوقدرتبالفقهاء



الجتماع ااإن كان البلد ثغراً؛ وهو املكان املخوف، فاألفضل ألهله: فقال احلنابلة- 

 .

ألنفيهتحصيلثو الصالةفياملسجدالذيالتقامفيهاجلماعةإالحبضوره؛:لغريهمواألفضل

ابعمارةاملسجد،وحتصيالجلماعةملنيصليفيه،وذلكمعدومفيغريه،أوتقامفيهاجلماعةب

.مثاملسجدالعتيق؛ألنالطاعةفيهأسبق. دوحنضوره،لكنفيهجربقلوباإلمامأواجلماعة

:ماكانأكثرمجاعة،لقوهلصّلىاللهعليهوسلم: مثاألفضلمناملساجد

»

.رواهأمحدوأبوداود،وصححهابنحبانعنأبيبنكعب.»ماكانأكثرفهوأحبإلىاهللا

: مثاملسجداألبعدأفضلمنالصالةفياألقرب،لقوهلصّلىاللهعليهوسلم

( »إنأعظمالناسفيالصالةأجراًأبعدمهفأبعدمهممشى«

.)روامهسلمعنأبيموسىاألشعرميرفوعاً 

. أواللوقتأفضلمنانتظاركثرةاجلمعوفضيلة

.ون

. اجلماعةللرجالفياملساجدأفضإلالإذاكانتاجلماعةفيالبيتأكثر: قااللشافعية- 

.وماكثرجتماعتهأفضل،إالإذاتعطلعناجلماعةمسجدقريب،فاجلماعةالقليلةأفضل



: ملالكيةوقاال- 

النزاعفيأنالصالةمعالعلماءوالصلحاءوالكثريمنأهالخلريأفضلمنغريها،لشمواللدعاء

12.وسرعةاإلجابةوكثرةالرمحةوقبواللشفاعة
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