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ع
منايتعلقاأحدهمابصالةاالجمعةاواآلخرابرخصةاالجم ا
❖ حك ا
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على أش ف األنبياء والم سلين ،وآله وصحبه أجمعين ،وبعد،
❖ المسألة األولى :حكم تكرار إقامة صالة الجماعة في المسجد الواحد ألسباب تتعلق بالتعجل أو التأخر

الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على أش ف األنبياء والم سلين ،وآله وصحبه أجمعين ،وبعد،

فقد حث الش ع الحنيف على صالة الجماعة لما لها من أج كبي  ،قال النبي ،صلى هللا عليه وسلم« :صالَة الجم ِ
صالَ َة
اعة تَْف ُ
َ ُ ََ َ
ض ُل َ
ِ
ين َد َر َج ًة» [صحيح البخاري ،كتاب األذان ،باب فضل صالة الجماعة .]...
الَفذ ِب َس ْب ٍع َو ِع ْش ِ َ
وللفقهاء قوالن في هذه المسألة:

األول :ال تعاد صالة الجماعة في مسجد له إمام راتب في غي مم الناس؛ لئال يفضي إلى اختالف القلوب والعداوة والتهاون في

الصالة مع اإلمام [المغني .]133 :2

الثاني :وهو القول ال اجح؛ تجوز إقامة جماعة ثانية في المسجد إذا ما انقضت األولى ،ونص الحنابلة على استحباب الجماعة إذا ما

انتهت صالة الجماعة األولى مع اإلمام [المغني  ،]133 :2واستدلوا بمجموعة من األدلة ،وفق اآلتي:
 .1عموم أدلة الحض على صالة الجماعة وفضلها.

ّللاَِّ ،
 .2عن أبي سعيد الخدري ،قال« :جاء رجل وَق ْد َّ
ّللا َعَل ْي ِه وسَّلمَ ،فَقال :أَي ُ َّ ِ
ام َر ُج ٌل
َ
صلى َّ ُ
صلى َرُس ُ
ول َّ َ
َ َ ٌَُ َ َ
ُّك ْم َيتج ُ َعَلى َه َذا؟ َفَق َ
ََ َ
ِ
ِ
ِ
َف َّ
ٍ
ِ
ِ
ِ
يث أَِبي
اعة في َم ْس ِجد َق ْد ُصلِ َي فيه َم ًَّة ،صححه األلباني] ،قال الت مذيَ " :و َحد ُ
الج َم َ
اء في َ
صلى َم َع ُه» [ سنن الت مذي ،كتاب الصالةَ ،ب ُ
اب َما َج َ
َ
ِ
ٍ
ِ
يث َح َس ٌن وهو قول غي واحد من أهل العلم من أصحاب النبي ،صلى هللا عليه وسلم ،وغي هم من التابعين .قالوا :ال
َسعيد َحد ٌ
بأس أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلي فيه جماعة ،وبه يقول أحمد وإسحق" [سنن الت مذي  ،]427 :1وفي رواية عند
َ
َّ ِ
ه َذا» [مسند أحمد ،مسند المكث ين من الصحابة ،مسند أبي سعيد الخدري ،رضي هللا عنه،
ى
ص َّد ُق َعَل َ
اإلمام أحمدَ « :م ْن َيتج ُ َعَلى َه َذا أ َْو َيتَ َ
وصححه األرنؤوط].
 .3ما روي أن أَنس بن مالِ ٍك ،رضي هللا عنه « :جاء ِإَلى مس ِج ٍد َقد صلِي ِف ِ
يهَ ،فأ ََّذن وأََقام و َّ
اع ًة» [رواه البخاري معلقاً بصيغة
صلى َج َم َ
َْ
َ َ َ َ َ
َ َْ َ
َ َ
ْ ُ َ
الجزم ،وأخ جه ابن أبي شيبة في المصنف .]200 :1

ويرى مجلس اإلفتاء األعلى جواز تك ار صالة الجماعة في المسجد الواحد إذا اقتضى األم ذلك؛ كأن يلتحق بالمسجد جماعة لم

تدرك الجماعة األولى مع اإلمام ،ويكث ذلك في مساجد األسواق ومساجد الط قات حيث يم الناس ،وهللا تعالى أعلم.
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❖ المسألة الثانية :حكم جمع الصالة في المسجد من قبل آخذين برخصة الجمع بعد أدائهم الصالة الحاضرة خلف إمام لم
يجمع

َن تُ ْؤتَى
الجمع بين الصالتين رخصة ش عية ،وهللا تعالى يحب أن تؤتى رخصه ،قال النبي ،صلى هللا عليه وسلمِ «:إ َّن َّ
ّللاَ ُي ِح ُّب أ ْ
ص ُه َك َما يحب أن تؤتى عزائمه» [صحيح ابن حبان ،69 :2 ،وقال األرنؤوط :إسناده صحيح].
ُر َخ ُ
وفي رواية عند اإلمام أحمدَ « :كما ي ْك ه أَن تُؤتَى مع ِ
ص َيتُ ُه» [مسند أحمد ،مسند المكث ين من الصحابة ،مسند عبد هللا بن عم  ،رضي هللا عنهما،
َ َ َُ ْ ْ َ ْ
وصححه األرنؤوط].
وال يشت ط اتحاد اإلمام والمأموم في الجمع بين الصالتين على ال اجح ،وفي حال الجمع بين الصالتين لعذر المط في المسجد،

فاإلمام ال اتب هو المسؤول عن ق ار الجمع بين الصالتين ،وذلك بتقوى هللا وطاعته ،وم اعاة الحال بما ي ضي هللا تعالى ،فعن عثمان بن
ِ ِ
ِ
ول هللاِِ ِ ْ ،
َض َع ِف ِهم [ »...مسند أحمد ،مسند
ام َق ْو ِميَ ،فَق َ
أبي العاص ،رضي هللا عنه ،قالُ «:قْل ُتَ :يا َرُس َ
ال :أ َْن َت إ َما ُم ُه ْم َوا ْقتَد بأ ْ ْ
اج َعْلني إ َم َ
المدنيين ،حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي ،وقال األرنؤوط :إسناده صحيح على ش ط مسلم].
وإذا كان اإلمام ال اتب في المسجد فإن الصالة تقام له ،وهو الذي يتقدم لإلمامة ،وال يجوز ألحد أن يتقدم عليه إال بإذنه ،فإذا صلى

الصالة ولم يجمع بين الصالتين فال يجوز ألحد من المصلين أن يتقدم إماماً للجمع بصالة ثانية ،إال بإذن اإلمام؛ لقول النبي ،صلى هللا
ِِ ِ ِِ
عليه وسلم « :وَال تؤ َّم َّن ال َّجل ِفي أَهلِ ِه ،وَال ِفي سْل َ ِ ِ
ك ،أ َْو ِبِإ ْذِن ِه» [صحيح مسلم ،كتاب
طانهَ ،وَال تَ ْجلِ ْس َعَلى تَ ْك ِ َمته في َب ْيته ِإ َّال أ ْ
َن َي ْأ َذ َن َل َ
َ َُ
َُ
ُ
ْ َ
المساجد ومواضع الصالة .باب من أحق باإلمامة] ،قال اإلمام النووي ،رحمه هللا" :وإمام المسجد أحق من غي ه ،وإن كان ذلك الغي أفقه وأق أ
ِ
ط ِائَف ٍة ِم َن اْل َم ِد َين ِةَ ،وِال ْب ِن ُع َم َ َق ِ ًيبا ِم ْن
يم ِت َّ
الص َالةُ ِفي َم ْس ِج ٍد ِب َ
وأورع وأفضل منه" [ش ح صحيح مسلم للنووي ،]173 :5 :وعن نافع قال ":أُق َ
َذلِك اْلمس ِج ِد أَرض يعملُها ،وإِمام َذلِك اْلمس ِج ِد موًلى َله ،ومس َكن َذلِك اْلموَلى وأَصحاِب ِه ثَ َّم َةَ ،قالَ :فَل َّما س ِمعهم عبد َّ ِ
اء لَِي ْش َه َد َم َع ُه ُم
َ َ ُ ْ َُْ
ُ َ َ ْ ُ َ َْ َ ْ َ
َ
َْ
ْ ٌ َْ َ َ َ َ ُ َ َ ْ
َ َْ
ّللا َج َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
الص َال َةَ ،فَقال َل ُه اْلموَلى صاحب اْلمس ِجد :تََق َّدم َف ِ
ك منيَ ،فصلى اْلم ْوَلى" [مسند الشافعي
ال َع ْب ُد َّ
َّ
َح ُّق أ ْ
صل َي في َم ْس ِجد َ
ّللا :أ َْن َت أ َ
صلَ ،فَق َ
َ
َ ُ َْ
َْ
َ
َ
َن تُ َ
ْ َ
ص ،55وحسنه األلباني في إرواء الغليل .]302 :2
فمن تقدم لإلمامة في حض ة اإلمام ال اتب ولم يأذن له فقد تعدى على حق غي ه ،وأثم بذلك ،فاإلمام أمي المسجد ،والتقدم عليه دون

إذنه مدعاة للفوضى التي نهى عنها الش ع ،هذا ويجوز لإلمام أن يأذن لغي ه بالجمع جماعة.

ويرى مجلس اإلفتاء األعلى أنه إذا لم يجمع اإلمام بين الصالتين فال تقام صالة الجمع إال بإذنه ،وننصح األئمة أن ي اعوا أحوال

المصلين ففيهم الضعيف والم يض وذو الحاجة ،وهللا أعلم.

وهللا يقول الحق وهو يهدي السبيل

