
هذه الدروس مل يراجعها الشيخ حفظه هللا تعاىل  (55رقم احلديث ) -باب فضل اهماعة ووجوهبا  

944

] باب فضل اهماعة ووجوهبا [

الصــحايب اجلليــل الــذي أحبــه  -رضــي هللا عنــه وعــن أبيــه–هــذا احلــديث يرويــه أبــو عبــدالرمحن عبــدهللا بــن عمــر 
وكان من خيار الصحابة ومن عهلبادهم، وجاء يف بعض األحاديث أنه شهد له باجلنة صلوات  -–رسول هللا

 ] ) حررررالة اهماعررررة ( [:  -–هللا وســــالمه عليــــه، وقــــد تقــــدمت معنــــا ترمجتــــه .  يقــــول : قــــال رســــول هللا 
وملــا كــان إذا ضــممت الشــيء إىل الشــيء يقــال : مجعتــه، الضــم، و  ة مــن االجتمــاع، واجلمــع هــواجلماعــة مــأخوذ

املصــلي مــع املصــلي قــد انضــم إليــه، وأصــبحت صــالة املــأموم مرتبطــة بصــالة اإلمــام، واجتمعــا كاهلي ــة الواحــدة 
وكالصالة الواحدة قيل : صالة اجلماعة، حىت ولو كـانوا م ـات األلـوف فـإهنم جيتمعـون علـى رجـل واحـد وعلـى 

ي رجـــل ورجـــل معـــه، أو رجـــل وامـــرأة، ورجـــل إمــام واحـــد فقيـــل : صـــالة اجلماعـــة، واجلماعـــة تتحقـــق بـــاثنني : أ
–، وامرأة مع امرأة علـى أصـح قـويل العلمـاء حلـديث أم ورقـة -رمحة هللا عليهم–وصيب على أصح قويل العلماء 

 . -رضي هللا عنها وأرضاها
أمـــا الـــدليل علـــى أن اجلماعـــة تنعقـــد بـــاثنني فمـــا ثبـــت يف الصـــحيح مـــن قولـــه عليـــه الصـــالة والســـالم ملالـــك بـــن 

ليلـة فرآنـا أنَـّا قـد اشـتقنا نا عنده سبع عشـرة مكثف -–النيب  ه قال رضي هللا عنه وأرضاه : قدمنا علىير احلو 
)) صـــلوا صـــالة كـــذا يف حـــني كـــذا وكـــذا وارجعـــوا إىل أهلـــيكم  ، فقـــال لنـــا : إىل أهلينـــا وكـــان رحيمـــاً رفيقـــاً 

ال : )) أذنا (( ما اثنان، فدل على أن فعلموهم وذكروهم وإذا حضرت الصالة فأذنا وليؤمكما أكربكما (( فق
–يف صـحيحه : بــاب االثنـان مجاعــة . وهــذا  -رمحــه هللا–اجلماعـة تنعقــد بـاثنني، ولــذلك قـال اإلمــام البخـاري 

للرجل مع الرجل بال إشكال لثبوت احلديث، والرجل مع املـرأة كـذلك إذا صـلت املـرأة وراء الرجـل  -كما ذكرنا
–ملا صلى معه عبـدهللا بـن عبـاس  -–حقق اجلماعة هبا، والرجل مع الصيب ألن النيب فإهنا تعترب تابعة له وتت

قال : فمسح النوم من عينيه مث قام إىل شن فتوضأ مث كرب أي صلى فقمت فصنعت مثل مـا  -رضي هللا عنهما
 يـزاً ويعقـل صنع، فقمت عن يساره فأدارن عن  ينه، فدل على أن اجلماعة تتحقق بالرجل مع الصيب إذا كان 

الصالة، سـواء قلنـا إن التمييـز بالسـن كمـا علـى مـا  تـاره بعـض العلمـاء مـن سـبع سـنوات فمـا بعـد، أو قلنـا إن 
التمييز يرجع إىل فهم اخلطاب وإحسان اجلواب .

قا:  أل رعو: هللا  عن عيندهللا بن عمر  - 55]  :-رمحه هللا تعاىل  -قال 
 .وعشرين درجة ( [ حالة الفذ بسينعو )حالة اهماعة أفضل من 



 هذه الدروس مل يراجعها الشيخ حفظه هللا تعاىل                                      (55رقم احلديث ) -باب فضل اهماعة ووجوهبا  

 

  

944 

خالفــاً  -رمحــة هللا علــيهم–أمــا بالنســبة للمــرأة مــع املــرأة فعلــى أصــح قــويل العلمــاء وهــو قــول الشــافعية واحلنابلــة 
يقولــون : ال مجاعــة للنســاء، يعــس املــرأة ال تصــري إمامــاً،  -رمحهــم هللا–للمالكيــة واحلنفيــة فــإن املالكيــة واحلنفيــة 

قال : )) لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة (( وقال الشافعية واحلنابلة وطائفة من الظاهرية  -–وذلك ألن النيب 
–ماعـة وجيـوز للمـرأة أن تصـلي بنسـاء مثلهـا، وال جيـوز أن تصـلي بالرجـال ألن النـيب وأهل احلديث : تنعقد اجل

-  جـــه أبـــو داود وأمحـــد يف أذن ألم ورقـــة أن تصـــلي بأهـــل دارهـــا، أي مـــن النســـاء، وهـــو احلـــديث الـــذي أخر
أما احلديث . هذا احلديث يدل داللة واضحة على أن املرأة جيوز هلا أن تؤم، و  -رمحة هللا على اجلميع- مسنده

 الذي فيه )) لن يفلح قوم (( فاملراد به اإلمامة العامة وما يف حكمها كالقضاء .
وأما هلذه اجلماعة قوله عليه الصالة والسـالم : )) صـالة اجلماعـة تفضـل (( الفضـل هـو الزيـادة، يقـال : أفضـل 

وقولـه : )) تفضـل (( يقولـون  يف اإلناء إذا زاد من شربه، ومنه : الفضل وهي بقية الشرب بعد شـرب الشـارب،
: إن املنــازل إذا اســتوت وزاد الشــيء رصــلة أو راصــية يقــال إن لــه فضــالً أي زيــادة، ولــذلك يقولــون : الفضــل 

 هو الزيادة، ويف اخلري الزيادة يف الطاعة والرب .
صــالة الفــذ هـــو  )) تفضــل صــالة الفــذ (( الفــذ : هــو املنفــرد، يقــال : فــذ الرجــل عــن القــوم إذا انفــرد، فقــالوا:

أي صــالة  مررن حررالة الفررذ ( [فضررل ] ) حررالة اهماعررة أ. وقولــه عليــه الصــالة والســالم :  الشــخق املنفــرد
 قوله الرجل وحده، يف هذا دليل على أن املفاضلة هنا مبنية على كونه منفرداً، وعلى هذا فإن صالة اجلماعة يف

] ) بسينع وعشرين درجرة ( ، -كما ذكرنا–ع الرجل تشمل الرجل م عليه الصالة والسالم : "صالة اجلماعة"
، هنـاك روايـة جـزءاً وهـي يف الصـحيح، ات، أكثر الروايات على الدرجة "بسبع وعشرين درجة"اختلفت الرواي [

درجة، ، أما الروايات كلها على ذكر ال-رضي هللا عنه وأرضاه–وضعفاً وهي يف الصحيح من حديث أيب هريرة 
الصــالة )) بســبع وعشــرين صــالة (( وأصــح هــذه الروايــات وأشــهرها وأكثرهــا روايــات عــة بهنــاك روايــة أيضــاً راب

ىن، وقولـه الدرجة، ولذلك قال بعض العلماء : لعل رواية جزءاً وضعفاً من تصرف الرواة، ومن بـاب الروايـة بـاملع
رجـة (( اختلـف )) بسـبع وعشـرين درجـة (( هنـاك روايـة أخـرى : )) رمـس وعشـرين د عليه الصالة والسـالم :

العلماء يف هذه اجلملة، رواية : )) بسـبع وعشـرين (( وروايـة : )) رمـس وعشـرين (( فقـال بعـض العلمـاء : ال 
تعـارض بــني الـروايتني، فروايــة )) رمـس وعشــرين (( تعتــرب داخلـة حتــت روايـة )) ســبع وعشـرين (( وقــالوا : لعــل 

 أهنا سبع وعشرون . -–أخرب رمس وعشرين مث جاءه الوحي بالزيادة والفضل من هللا  -–النيب 
 بني الروايتني ولكل رواية معىن، واختلفوا . اً والوجه الثان يقول : إن هناك تباين
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قال بعض العلماء : سـبع وعشـرون ملـن كـان بعيـداً عـن املسـجد . و ـس وعشـرون ملـن كـان قريبـاً مـن املسـجد، 
لفــة ألن ملــن هــو أعظــم مشــقة يف إجابــة الصــالة مــع اجلماعــة، وأكثــر كَ  -–ن الــدرجتان فضــل مــن هللا فتكــو 
 قال ألم املؤمنني : )) ثوابك على قدر نصبك (( فدل على أن األكثر تعباً يعترب أكثر أجراً . -–النيب 

واية  س وعشرون للمسجد ، ور للمسجد الذي هو أكثر عدداً ومصلنيالقول الثان : أن رواية سبع وعشرون 
الذي هو أقل عدداً، وهذه املسألة تعرف مبسألة املفاضلة بني املساجد، فـإن املسـاجد تتفاضـل، واألجـر  تلـف 

 -–يف الصالة فيها فاملسجد الذي فيه العدد أكثر األجر فيه أعظم؛ ملا ثبت يف احلديث الصحيح أن النـيب 
صالته وحده، وصالته مع الرجلني أزكى من صالته مع الرجـل، ومـا  قال : )) صالة الرجل مع الرجل أزكى من 

كان أكثر فهو أزكى (( ولذلك قالوا : إذا كان هناك مسجدان أحدما أكثر مجاعة فإن األفضل أن يصلي مـع 
األكثر مجاعة، ملا يف اجلماعة ومجاعـة املسـلمني مـن شـهود الرمحـة واخلـري، فقـالوا : إذا كـان املسـجد أكثـر مجاعـة 
فهذا فيه سبع وعشرون، واملسجد األقـل مجاعـة فيـه  ـس وعشـرون. وقـال قـوم وهـو القـول الثالـث يف املسـألة : 
إن ســبعاً وعشــرين ملــن انتظــر الصــالة بعــد الصــالة، و ــس وعشــرون ملــن مل ينتظــر وجــاء علــى الصــالة مباشــرة، 

كرجـل صـلى املغـرب فقـال : اجلـس فسبع وعشرون ملن كان ينتظر الصالة بعد الصالة فيصليها مجاعة، مثال :  
حــىت صــلى العشـاء مــع اجلماعــة، فجماعتــه الـيت انتظرهــا مــن بعــد  -–حـىت أصــلي العشــاء فجلـس يــذكر هللا 

املغـــرب ليســـت كجماعـــة الـــذي صـــلى املغـــرب مث انصـــرف إىل بيتـــه، فقـــالوا : ســـبع وعشـــرون ملـــن بقـــي، و ـــس 
 وعشرون ملن يذهب ويعاود الرجوع إىل املسجد .

ن ملن كان أكثر خشوعاً، و س وعشرون ملن كان دون ذلـك، وتوضـيحه : لرابع : إن رواية سبع وعشريلقول اا
أن الناس إذا صـلوا مـع اجلماعـة  تلفـون يف خشـوعهم، فمـنهم مـن يصـلي خاشـعاً ويـؤدي للصـالة حقوقهـا مـن 

علــى هللا مــن قلبــه حاضــر  حضــور القلــب والتفكــر والتــدبر يف آيــات التنزيــل، وإذا ذكــر هللا يف ركوعــه ســبح وأثــىن
القلب فهذا له سـبع وعشـرون درجـة، ومـن كـان منشـغل البـال يفوتـه اخلشـوع فإنـه يكـون علـى احلـد األدىن وهـو 

  س وعشرون، ولذلك يقولون : يتفاضل الناس يف األجر على حسب اخلشوع .
كتـف اآلخـر، وبينهمـا مـن   : إن الرجل يصلي مـع الرجـل كتـف أحـدهم جبـوار -رمحه هللا–قال اإلمام ابن القيم 

الفضـــل واألجـــر كمـــا بـــني الســـماء واألرض، األول مقبـــل علـــى هللا بقلبـــه يتفكـــر ويتـــدبر ويتـــأثر حاضـــر القلـــب، 
: )) إن العبد ليصلي الصالة وما يكتب له إال نصـفها  مستشعراً موقفه بني يدي هللا، والثان ساه  اله ، قال 

 له من الدنيا وما فيها (( فهذا يقولون : راجع إىل اخلشوع، فإن خشع يف إال ثلثها إال ربعها وما فاته منها خري
 . سبعاً وعشرين، وما كان دون فهو إىل الدون صالته حاز 
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: سبع وعشرون ملن أدرك الصالة من أوهلـا، و ـس وعشـرون ملـن أدركهـا مـن -وهو القول اخلامس  - وقال قوم
كهــا بتكبــرية اإلحــرام، وأمــا  ــس وعشــرون ملــن أدرك مــا قبــل آخرهــا، كــأن يكــون األول وهــو ســبع وعشــرون أدر 

تسليم اإلمام، ففضل اجلماعة على أصح قويل العلماء يدرك إذا انتهى من تكبـرية اإلحـرام قبـل أن يسـلم اإلمـام 
هذه الفضيلة، أما حكم اجلماعة فال يدرك إال بركعة فأكثر، والفرق بينهما أن من دخل يـوم اجلمعـة واإلمـام يف 

ظهـــراً، ولكـــن لـــو أدرك ركعـــة فإنـــه  اتشـــهد فكـــرب قبـــل أن يســـلم اإلمـــام فقـــد أدرك فضـــيلة اجلمعـــة، لكنـــه يتمهـــال
 يضيف إليها ركعة ثانية .

وقـــال قـــوم : إن ســـبعاً وعشـــرين للصـــلوات اجلهريـــة، و ـــس وعشـــرون للســـرية، والســـبب يف ذلـــك أن الصـــلوات 
، وإذا أنصــت هللا، ويكــون املــأموم مطالبــاً باإلنصــات لإلمــاماجلهريــة كــاملغرب والعشــاء والفجــر يتلــى فيهــا كتــاب 

حــاز الفضــل والــدرجات بالســماع والتــأثر، لكــن إذا كانــت الصــالة ســرية كــالظهر والعصــر فإنــه ال يســمع  لإلمــام
القرآن ولذلك قالوا : إن سبعاً وعشرين ملن يسمع للصـلوات اجلهريـة، و ـس وعشـرون للصـلوات السـرية، وهـذا 

تــالوة القــرآن أفضــل مــن اســتماعه، ألنــه يف الســرية يتلــو كتــاب هللا، وأمــا يف  نظــر، وتوضــيحه : أن ال  لــو مــن
اجلهريــة فإنــه يســتمع، ولــذلك الشــك أن هــذا القــول ال  لــو مــن نظــر، ألننــا إذا تأملنــا أن الفضــيلة متصــلة بــه 

ن لـه مـع الـتالوة أبلـث التـأثر، ، لكنه إذا مسع القرآن لـيس كمـن يتلـو بلسـانه وقـد يكـو -–بتالوته لكتاب هللا 
وقال مجع من العلماء : إن سبعاً وعشرين لصالة العصـر، والفجـر مـع اجلماعـة، ألن هللا فّضـل هـاتني الصـالتني 

: )) يتعــاقبون فــيكم مالئكــة بالليــل والنهــار  وجعــل هلمــا مزيــة فتشــهدما املالئكــة جيتمعــون يتعــاقبون . قــال 
(( فقـــالوا :  إن هـــاتني الصـــالتني امتازتـــا علـــى غريمـــا مـــن الصـــلوات، وقـــال جيتمعـــون يف صـــالة الفجـــر والعصـــر 

ڃ     ڃڄ  ڄچ :  بعض العلماء : إن سبعاً وعشرين لصالة الفجر وحـدها، ألن قرآهنـا مشـهود قـال 

قــال بعــض العلمــاء : تشــهده املالئكــة، وقيــل : يســتمر النــزول يف ثلــث الليــل  چڃ  ڃ    چ        چ  
اآلخـــر إىل أن تقضـــى صـــالة الفجـــر لشـــرفها وعظمهـــا وفضـــلها، فقـــالوا : ســـبع وعشـــرون ملـــن صـــلى الفجـــر يف 
مجاعة، و س وعشرون ملن صلى بقية الصلوات يف مجاعة، وقال مجع من العلماء وهو القول التاسع يف املسألة 

ن سبعاً وعشرين ملـن صـلى صـالة الفجـر والعصـر وصـالة العشـاء، و ـس وعشـرون للبقيـة، وذلـك ملزيـة هـذه : إ
الصلوات الثاله، فأما الفجر والعصر فقد تقدم، وأما العشاء فلصعوبة انتظار العشاء، ألهنم كانوا يقدمون مـن 

هـذه املفاضـلة تكـون حبسـب حـال تعب وعناء ونصب فينتظروهنا بعد صـالة املغـرب، وقـال بعـض العلمـاء : إن 
أن هـذا احلـديث ال تعـارض فيـه  -وهللا أعلـم–يف أضـعاف الصـالة، والـذي يظهـر  -–اإلنسان يف ذكره هلل 

السـبع والعشـرين وال  بني  س وعشرين وسبع وعشرين، فإما أن تكون رواية ))  س وعشرين (( داخلـة حتـت
األصـــوليني، وحين ـــذ ال تعـــارض ألن روايـــة ))  ـــس  ألن مفهـــوم العـــدد ضـــعيف عنـــد مجـــع مـــن مفهـــوم للعـــدد؛
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وعشـــرين (( ال تعـــارض روايـــة )) ســـبع وعشـــرين (( بـــل هـــي داخلـــة حتتهـــا، أو يقـــال بتفـــاوت النـــاس يف صـــالة 
عشـرين وال تعــارض، اجلماعـة، وهـذا القــول هـو أقـوى األقــوال إمـا أن يقـال بــدخول  ـس وعشـرين حتــت سـبع و 

 يقال بأن الناس يتفاوتون يف الصالة مع اجلماعة . يليه يف القوة أن وهو األقوى مث
هــذه الفضــيلة للصــالة مــع اجلماعــة لكــي يشــحذ مــم املــؤمنني للمحافظــة عليهــا، فــإن املــؤمن املوفــق ال  ذكــر 

الصــادق املصــدوق هبــذه الفضــائل، ومــا أعــد هللا مــن  -–يســمع رــري إال حــر  عليــه، ومــا نطــق رســول هللا 
بشـهود هـذا  -–، ملبياً ألمر هللا -–هذه الدرجات والنوائل إال لكي يكون املسلم مستجيباً لداعي هللا 

اخلري وحضوره، قال العلماء : إن هذا احلديث مـن أهـم األحاديـث الـيت دلـت علـى فضـيلة الصـالة مـع اجلماعـة 
علنا من أهله إنه السميع اجمليـب سأل هللا العظيم أن يرزقنا حب اخلري واحلر  عليه، وأن جيوفضيلة شهودها . ن

 . -وهللا تعاىل أعلم  -




