
الجماعة     صلة     أجر     ُمضُاعفة      في63      ح     الحأكام     عمدة     شرح

الله صلىهريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله  أبي عن
فيُتاضَُّعُف على صلتاه : صلة الرجل في الجماعة  وسلم عليه

بيته وفي سوقه خمسة وعشرين ضعفا ، وذلك أنه إذا تاوضأ
فأحأسن الُوضوء ثم خرج إلى المسجد ل يخرجه إل الصلة ، لم
َيخُط خطوة إل رفعت له بها درجة وحُأّط عنه بها خطيئة ، فإذا

ُتاصلي عليه ما دام في مصلها : اللهم صلى لم تازل الملئاكة 
صّل عليه ، اللهم ارحأمه ، ول يزال في صلة ما انتظر الصلة .

:  مسائال الحديث في
 ،اللهم اغفر لهاللهم صّل عليه ، :  العمدة ُنسخ بعض  = في1

اللهم ارحأمه .
أبي هريرة أن حأديث في " جاء اللهم اغفر له"  اللفظ وهذا

قال : الملئاكة تاصلي على وسلم عليه الله صلىرسول الله 
ُيحِدثِ تاقول :ما دام في مصلها أحأدكم  الذي صلى فيه ما لم 

رواها البخاري . اللهم اغفر له ، اللهم ارحأمه .
: لمسلم رواية  = في2

 صلى الله عليه وسلم قال : تافضُلعن أبي هريرة عن النبي
صلة في الجميع على صلة الرجل وحأدها خمسا وعشرين

درجة . قال : وتاجتمع ملئاكة الليل وملئاكة النهار في صلة
َآَن: (  الفجر . قال أبو هريرة : اقرأوا إن شئتم ُقْر ِر َو َفْج ْل َآَن ِإّن ا ُقْر

ِر َفْج ْل ًدا َكاََن ا ُهوُ ) . َمْش
ِلف اختلفا كبيرا على الدرجات ، وعلى التفاضل3 ُت  = اخ

والتفاوت فيما بينها
ّذ صلة من أفضُل الجماعة صلةففي حأديث ابن عمر "  الف

"  درجة وعشرين بسبع
ُتاضَُّعُف" صلة الرجل في الجماعة وفي حأديث أبي هريرة هذا 

في بيته وفي سوقه خمسة وعشرين ضعفا "على صلتاه 
صلة الجماعة تافضُل صلة:  مرفوعا سعيد أبي حأديث وفي

الفّذ بخمس وعشرين درجة . رواها البخاري .
 الختلفا هذا سبب في كثيرة أوجها الملّقن ابن وذكر
، والجهرية السرية الصلة بين الفرق حأجر ابن الحافظ ورّجحّ

، والخمس بالسرية ، وهذامختصة بالجهرية السبع :  فقال
الوجه عندي أوجهها . اهـ .

وقال الشيخ ابن باز : والظأهر عموم الحديث لجميع الصلوات
الخمس . اهـ .
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والذي يظهر أن هذا التفاوت بين السبع والعشرين والخمس
ِبع لتفاضل الجماعة وما يحتف بالصلة فمن والعشرين هو تاا

ذلك : 
ما جاء في حأديث الباب نفسه ، فإن النبي صلى الله عليه

َكر التفاضل قال : "  َذ وذلك أنه إذا تاوضأ فأحأسنوسلم لما 
 " ففي هذاالُوضوء ثم خرج إلى المسجد ل يخرجه إل الصلة

القدر زيادة بيان سبب المضُاعفة بالسبع والعشرين درجة ، وإذا
انتفى هذا القدر نقص الجر .

ُيخرجه إل ًا للصلة ل  وذلك أن من يخرج من بيته متطّهر
الصلة ، وأدرك تاكبيرة الحأرام أنه يفضُل من لم يفعل ذلك .

ُيحسن الوضوء ، ولذا لما كما أن إحأسان الوضوء يفضُل من لم 
 رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فقرأ فيهماصلى

بالبالروم ، فالتبس عليه في القراءة ، فلما صلى قال : ما 
ّبسون رجال يحضُرون معنا الصلة بغير طهور ؟ أولئك الذين يل

 الطهور . رواهافليحسن الصلة ، معناعلينا صلتانا ، من شهد 
المام أحأمد .

وأن من أحأسن الطهور ُغِفر له فيفضُل بذلك من لم يفعل
ذلك ، ويكون بينهما هذا التفاوت .

صلىرأيت رسول الله قاَل : وفي حأديث عثمان رضي الله عنه 
تاوضأ فأحأسن الوضوء ، ثم قال:  من تاوضأ هكذا وسلم عليه الله

إل الصلة ُغِفر له ما خل منينهزها ثم خرج إلى المسجد ل 
ذنبه . رواها مسلم . وأصله في الصحيحين .

ُيمكن أن كما أن في هذا الحديث فضُل من ينتظر الصلة ، ف
ُيصلي وينتظر الصلة أو يبقى في مصلها أنه يفضُل يكون من 

من صلى ثم خرج ، وتاقّدم في الحديث السابق قوله عليه
فأبعدهم أبعدهم الصلة في أجرا الناس أعظم: الصلة والسلم 

ًأجرا أعظم المام مع يصليها حأتى الصلة ينتظر والذي ، ممشى
.  ومسلم البخاري . رواها ينام ثم يصلي الذي من
 = واختلفوا أيضُا في الدرجة والجزء ، وهل هي بمعنى4

واحأد أو ل .
صلة ُمضُاعفة والمقصود ، واحأد بمعنى أنهما يظهر والذي
 القدر بهذا الفرد صلة على الجماعة
صلة مع:  مرفوعا هريرة أبي حأديث من لمسلم رواية ففي

. المام أفضُل من خمس وعشرين صلة يصليها وحأدها
ّلي صلة أن يعني وهذا صلة من أفضُل جماعة في المص

ّلى لو المنفرد . مرة وعشرين سبعا ص
القاسم البغوي : سمعت عبيد الله القواريري يقول : أبو قال

لم تاكن تاكاد تافوتاني صلة العتمة في جماعة ، فنـزل بي ضيف
فشغلت به ، فخرجت اطلب الصلة في قبائال البصرة ، فإذا
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ُيروي عن النبي  الله صلىالناس قد صلوا ، فقلت في نفسي  
أنه قال : صلة الجميع تافضُل على صلة الفذ إحأدى وسلم عليه

سبعاوعشرين درجة ، وروي خمسا وعشرين درجة ، وروي 
سبعا وعشرينفانقلبت إلى منـزلي فصليت العتمة وعشرين ، 

مرة ، ثم رقدت فرأيتني مع قوم راكبي أفراس وأنا راكب
ونحن نتجارى ، وأفراسهم تاسبق فرسي ، فجعلت أضربه

َلْسَت للحقهم فالتفت إلّي آخرهم فقال : ل تاجهد فرسك َف
ِلَم ؟ قال : لنا صلينا العتمة في ِبلحِأقنا ! قال : فقلت : و

.  جماعة
في أو السوق في الصلة في الذن الحديث هذا في  = هل5

؟ البيت
 : ل الجواب

ّلى الصلة فاتاته من ولكن ل فإنه سوقـه في أو بيته في فص
. الدرجات هذها ُيدرك

الُخطى ُيسارع أو ُيقاِرب أن الصلة إلى للذاهب ُيشرع  = هل6
؟

الصلة عليه لقوله أفضُل المعتاد المشي أن العلماء بعض يرى
،تامشون وأتاوها إذا أقيمت الصلة فل تاأتاوها تاسعون :  والسلم

. رواها وعليكم السكينة ، فما أدركتم فصلوا وما فاتاكم فأتاموا
. ومسلم البخاري
: أقيمت قال البناني ثابت عن المصنف في الرزاق عبد وروى
أرفع أن أهابه فجعلت قال علّي يدها واضع مالك بن وأنس الصلة

وقد المسجد إلى فانتهينا ، الخطى بين يقارب وجعل عني يدها
لي فقال ، فاتانا كان ما وقضُينا المام مع صلينا وقد بركعة سبقنا

: قال. : نعم . قلت بك صنعت بالذي اعمل ثابت : يا مالك بن أنس
. ثابت بن زيد أخي بي صنعه

أنس مع : مشينا قال ثابت عن الشعب في البيهقي ورواها
أفعل لم تاسألني ل َِمل ثابت :  يا . قال الخطى بين يقارب فجعل

ثابت بن زيد مع مشيت : إني قال ؟ تافعله : ولم قال ؟ هذا بك
: أردت . قال أفعل ِلَم تاسألني ل َِم: ل قال ثم ، هذا مثل بي ففعل

. ِلُخطانا أكثر : ليكون له رواية . وفي للمسجد خطاي تاكثر أن
: من عنه الله رضي مسعود ابن قول الطيالسي داود أبو وروى

ًا الله يلقى أن سّرها ًا غد تاوضأ - ومن آخرها في - وزاد مسلم
بكل هـل الله كتب المسجد إلى داـعام خرج ثم وضوءها فأحأسن

وإنا ، خطيئة بـها عنه ويكفر درجة بـها له ورفع ، حأسنة خطوة
.  الخطى بين لنقارب
. مسلم صحيحّ في مسعود ابن قول وأصل

ثابت بن زيد حأديث : وأما الحأوذي تاحفة في المباركفوري قال
صلى النبي مع أمشي كنت:  قال الكبير في الطبراني فأخرجه
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: فقال ، الخطى يقارب فكان الصلة نريد ونحن وسلم عليه الله
: ل قال.  أعلم ورسوله : الله قلت ؟ الخطى أقارب لم أتادرون

بن الضُحاك وفيه.  الصلة طلب في دام ما الصلة في العبد يزال
ورجاله ثابت بن زيد على موقوفا ورواها ، ضعيف وهو نبراس
.   اهـ. الزوائاد مجمع في كذا الصحيحّ رجال

مقاربة أن على تادل عنهم الله رضي الصحابة عن الثار فهذها
. أعلم . والله واردة الخطى

الصلة إلى مشى من أن وذلك ، المساجد إلى المشي  = فضُل7
َيخُط خطوة إل رفعت له بها درجة وحُأّط عنه بها خطيئة"  " . لم 
. الملئاكة صلة معنى =  8

أو ُيحِدثِ لم ما ُمصلها في وجلس صلى لمن الملئاكة دعاء أي
. المسجد من يخرج
وصلة ، الملئاكة عند عليهثناؤها  الله : صلة العالية أبو قال

ّلقه الدعاء الملئاكة .  البخاري . ع
حُأكم في فهو الصلة انتظر من وأن ، الصلة انتظار  = فضُل9

ّلي ّبك فل ، المص الله ِبِذكر يشتغل أن والفضُل ، أصابعه بين ُيش
. القرآن قراءة ُيحسن كان إن القرآن وقراءة

والله تاعالى أعلى وأعلم .
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