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  في كتابه الكريم وعظ�م� شأنها ،الصلةسبحانه من ذكر  القد أكثر 
 وأمر بالمحافظة عليها وأدائها في جماعة، وأخبر أن التهاون بها

ح�اف�ظ	وا ع�ل�ى{، فقال تعالى في كتابه المبين المنافقينوالتكاسل عنها من صفات   

وكيف تعرف محافظة العبد عليها– 238البقرة  } الص ل�و�ات� و�الص ل�ة� ال�و�س�ط�ى و�ق	وم�وا ل�ل�ه� ق�ان�ت�ي�  
وتعظيمه لها و قد تخلف عن أدائها مع إخوانه، وتهاون بشأنها ؟

 وهذه الية الكريمة نص في وجوب الصلة في الجماعة و المشاركة للمصلين في - 43البقرة  } و�أ�ق�يم�وا الص ل�ة� و�آ*ت�وا الز ك�اة� و�ار�ك�ع�وا م�ع� الر اك�ع�ي� {:وقال تعالى 

 لكونه قد أمر بإقامتها في أول، }  و�ار�ك�ع�وا م�ع� الر اك�ع�ي� {: ولو كان المقصود إقامتها فقط لم تظهر مناسبة واضحة في ختم الية بقوله سبحانه و تعالى. صلتهم

.الية

 و�إ�ذ�ا ك	ن�ت� ف�يه�م� ف�أ�ق�م�ت� ل�ه�م� الص ل�ة� ف�ل�ت�ق	م� ط�ائ�ف�ة5 م�Eن�ه�م م ع�ك� و�ل�ي�أ�خ�ذ	وا أ�س�ل�ح�ت�ه�م� ف�إ�ذ�ا س�ج�د�وا ف�ل�ي�ك	ون�وا م�ن و�ر�ائ�ك	م� و�ل�ت�أ�ت� ط�ائ�ف�ة5 أ	خ�ر�ى ل�م� ي�ص�ل0وا ف�ل�ي�ص�ل0وا م�ع�ك� {: وقال تعالى 
 أداء الصلة في الجماعة في حال الحرب، فكيف في حال السلم، ولو كان أحد يسامح في الصلة –سبحانه فأوجب  102  النساء }و�أ�س�ل�ح�ت�ه�م�  و�ل�ي�أ�خ�ذ	وا ح�ذ�ر�ه�م�

 فلمJا لم يقع ذلك، علم أن أداء الصلة في جماعة من أهم. في جماعة لكان المصJافIونH للعدو، المهددون بهجومه عليهم أولى بأن يGسمح لهم في ترك الجماعة
.الواجبات، وأنه ل يجوز لحد التخلف عن ذلك

 لقد هممت أن آمر بالصلة فتقام، ثم آمر رجل أن ((: أنه قال صلى ا عليه وسلم النبيعن : عنه ا رضي وفي الصحيحين، عن أبي هريرة
الحديث))..يصلي بالناس، ثم أنطلق برجال مهم حزم من حطب إلى قوم ل يشهدون الصلة، فأحرق عليهم بيوتهم

 لHقHدW رHأHيWتGنHا وHمHا يHتHخHلJفG عHنW الصJلHةV إVلJ مGنHافVقX قHدW عGلVمH نVفHاقGهG، أHوW مHرVيضX إVنW كHانH الWمHرVيضG ((: عنه قالا  رضي وفي صحيح مسلم، عن عبد ال بن مسعود
HةHلJالص HيVتWأHى يJتHح VنWيHلGجHر HنWيHي بVشWمHيHل .(( 

 إTن� ب�يSن� الر�جUلT و�ب�يSن� الشVرSكT و�الSكUفSرT ت�رSك� ))
 Tل�ة�أخرجه مسلم ف صحيحه عن جابر رضي ال عنه. ))الص  . 

 وجوب أداء الصلة في جماعة


