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 إعادة إقامة صالة الجماعة في المسجد: نظرة فقهية

 

Muhammad Yosef Niteh1, Zainuddin Che Seman2, Maad Ahmad3, Mohd Rofaizal Ibhraim4 

 

 الملخص

الجماعة مرتين أو أكثر في نفس  حكم إقامة صالةتقوم هذه المقالة بدراسة عميقة حول 

ً و .المسجد وفي نفس المنطقة محل النزاع وأقوال ل اً تحريروتكمن أهمية هذه المقالة تبيانا

 منهج اإلستقرائيكتابة هذه المقالة على الوقد انتهج الباحث في  .ومناقشتها وأدلتهم الفقهاء

آراء العلماء والفقهاء والمؤلفات ذات الصلة بهذا الموضوع  وتحليل وذلك باستقراء التحليلي

 اتوصل إليه التينتائج ال أهم . ومنمع الرجوع إلى األدلة الشرعية من القرآن والسنة النبوية

 .الداللة في وأصرح أصح الجماعة تكرار باستحباب القائلين أدلة أنالكاتب 

 

 المقدمة

إال بها، وال  الخمسة، وأهم دعائم الدين التي ال يقوم بناؤهالصالة إحدى أركان اإلسالم  فإن

جماعة المسلمين، وقد  يرتكز إال عليها وبها مع أركان اإلسالم األخرى يدخل المرء في

َكاةَ{ فرضها هللا سبحانه في كتابه فقال سبحانه: }َوأَقِيُموا (،  43) البقرة:الصَّالةَ َوآتُوا الزَّ

هللا عليه وسلم  ه وسلم فرضيتها ووضح مكانتها في الدين فقال صلىوبين النبي صلى هللا علي

تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى  في حديث معاذ المشهور لما بعثه إلى اليمن: "إنك

هللا فإن أطاعوا لذلك فأعلمهم أن هللا تعالى افترض عليهم  شهادة أن ال إله إال هللا وأني رسول

ة"يوم وليل خمس صلوات في كل
5
جماعة الصالة أداء إلى الناس الشارع ندب وقد ،

6
 تعبدا، 

ً  هلل  والرحمة والمحبة الود معاني ولغرس المسلمين، بين والتعاون والتآلف للتعارف وتحقيقا

 هذا وآالمه، آماله في يشاركه أخوه أنه اآلخر نحو منهم واحد كل يشعر حتى قلوبهم في

 أوكد من الجماعة أن على العلماء اتفق وقد .البركة وعموم الثواب مضاعفة إلى باإلضافة

 فضلها وسلم عليه هللا صلى النبي بين وقد اإلسالم، شعائر وأعظم الطاعات وأجل العبادات

 الفذ صالة من أفضل الجماعة صالة: " والسالم الصالة عليه فقال حضورها على وحث

 ومسلم 2/131 البخاري رواه) " درجة وعشرين بخمس: "رواية وفي"درجة وعشرين بسبع

 التام بالنور المساجد إلى الظلم في المّشاءين بّشر: "والسالم الصالة عليه وقال .( 125 /5
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 وقال القادرين، العاقلين للرجال مؤكدة سنة الجمعة غير الفرائض في الجماعة: والمالكية الحنفية فقال الجماعة، صالة حكم في الفقهاء اختلف 

 .الصالة لصحة ليستشرطا ولكنها عين فرض أنها إلى الحنابلة وذهب األصح، على كفاية فرض إنها: الشافعية
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"القيامة يوم
7

ً  غداً  تعالى هللا يلقى أن سره من: "- عنه هللا رضي - مسعود ابن وقال.   مسلما

 عليه هللا صلى لنبيكم شرع تعالى هللا فإن بهن ينادى حيث الصلوات، هؤالء على فليحافظ

 المتخلف هذا يصلي كما بيوتكم في صليتم أنكم ولو الهدى، سنن من وأنهن الهدى، سنن وسلم

 إال عنها يتخلف وما رأيتنا ولقد…  لضللتم نبيكم سنة تركتم ولو نبيكم، سنة لتركتم بيته في

 ومكانتها، الجماعة صالة فضل هذا كان إذا .(  5/156 مسلم رواه)  ..."النفاق معلوم منافق

 بعد ثم بجماعة، الراتب اإلمام صلى إذا: أي بمعنى وتكرارها، الجماعة إعادة حكم عن فماذا

 جماعة بعد جماعة الصالة تلك يصلوا أن لهم فهل الجماعة، فاتتهم أناس حضر انصرافه

 .البحث موضوع هو هذا ذلك؟ لهم ليس أم المسجد في الراتب اإلمام

 جماعة بعد المساجد بعض في الجماعة تكرار في - يُرى فيما - الموضوع أهمية وتكمن

 ووحدتها المسلمة األمة على آثار من ويترك إشكاالت من ذلك يثير وما الراتب، اإلمام

ً  الصالة ألوقات مراعاة وعدم إهماالً  هؤالء بعض تأخر يكون أن يحتمل إذ وتماسكها،  ظنّا

 إلظهار منهم طائفة تخلف يكون أن ويحتمل.. والثالثة الثانية الجماعة إقامة بإمكانهم أن منهم

 بعض يتخذ وقد الراتب، اإلمام يقيمها مما أفضل يقيمونها أنهم وظنهم وضاللهم بدعتهم

 كلمة وتفريق الجماعة ومفارقة األئمة لمنابذة ذريعة وتكرارها الجماعة إعادة من الناس

 فيريد لعذر الجماعة عن تأخر يكون قد بعضهم أن كما .مذر شذر وحدتهم وتمزيق المسلمين

 االحتماالت هذه أمام .األولى الجماعة ثواب ينال كما ثوابها لينال جماعة يصليها أن

 الشرعية والمصالح الوحي نصوص ضوء في المسألة هذه دراسة من البد كان والحاالت

 .فيها الشرع حكم لبيان

 

 الدراسات السابقة

 في المسجد.جماعة تؤدي إلى إعادة الصالة الحاالت التي  -

 ويصلي الطرق، شوارع على كان بأن معروفون، أهل له يكن لم إذا المسجد أن على االصل

ً  فيه الناس ً  فوجا  بأذان فريق كل يصلي أن األفضل بل الجماعة، تكرار فيه يكره ال فهذا فوجا

 فيه الجماعة وأداء معروفون، أهل له ليس المسجد هذا ألن) الكاساني (  حده على وإقامة

 تكرار كراهة عدم علىوكذلك األصل  .الجماعات تقليل إلى يؤدي ال أخرى بعد مرة

 عامة عند أيضا يكره وال ) المباركفوري (. مؤذن وال إمام له ليس مسجد في الجماعة

 الراتب اإلمام جاء ثم جماعة، أهله غيرُ  أوال فيه صلى مسجد في الجماعة تكرار الفقهاء

 وقد محلة، مسجد كان إذا: "وعند األحناف  .جماعة بهم فيصلي له أن جماعة في بعدهم

 صلى وإن واإلقامة، األذان يعيدوا أن ألهله يكره فال وإقامة بأذان أهله، غير أوال فيه صلى

) ابن  "يعيدوا أن أهله من وللباقين أهله لغير يكره فإنه أهله، بعض أو وإقامة بأذان أهله فيه

 تقدّمت   جماعة أن لو) ابن حجر (  – عبدالبر ابن ذكر كما - المالكية وقالجالب البصري (. 

 وبنحو .جماعة بهم يصلي أن له فإن جماعة في بعدهم الراتب اإلمام جاء ثم جماعة، فصلّت  

                                                           
7
 .1/212 والحاكم 1/257 ماجه ابن عند أنس حديث من شاهد وله بريدة حديث من غريب حسن: وقال 2/14 والترمذي 1/379 داود أبو رواه 
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 تقليل إلى يؤدي ال فإنه أهله غير فيه صلّى إذا المسجد ألن ) النجدي ( الحنابلة قال هذا

 ) ابن عابدين (. المعروف المؤذن أذان ينتظرون المسجد أهل ألن الجماعة،

 

 الراتب. بعد الراتب غير بإمامة   جماعة إقامة الصالةحكم 

 بن والقاسم، قالبة وأبو، الحسن به قال جماعة، يُصلون وال فرادى يُصلون: األول لقولا 

 مصنف ففي. ) الترمذي وابن ماجه وسنن أبي داود والبيهقي (. النخعي وإبراهيم، محمد

 يأخذ وبه ،"ُوحدانا يُصلون: "وعنه ،"فرادى يُصلون: "قال الحسن عن، عبدالرزاق

ً  نأخذ وبه: عبدالرزاق قال الثوري، ) البيهقي، الزرقاني، البغوي، صحيح البخاري (،  أيضا

: قال أفلح عن وكيع عن وروي" فرادى يُصلون: "قال قالبة أبي عن شيبة أبي ابن وروى

) ابن حبان، النووي (.  "وحده القاسم فصلى: قال فيه، ُصلي وقد المسجد القاسم مع دخلنا"

 قد مسجد في يؤمهم أن كره إبراهيم أن: "عمرو بن الحسن عن عبدالرزاق مصنف وفي

 وجماعة واألوزاعي سعد بن والليث وسالم المبارك ابن قول وهو) العيني (.  ."فيه ُصلي

) ابن حجر، ابن مفلح، ابن عبد البر، ابن  .والشافعي ومالك حنيفة أبو األئمة من قال وبه

 عدي، البهوتي (.

ً  أرأيت" األصل كتاب ففي  ذلك في أقيم وقد المسجد فدخلوا جماعة في الصالة فاتتهم قوما

" ُوحدانا يُصلوا أن عليهم ولكن: قال.. جماعة فيه يُصلوا أن القوم فأراد فيه، وُصلي المسجد

 عن مالك سئل" الموطأ وفي. ) ابراهيم بن مفلح، الهيثمي (. المذهب في الرواية ظاهر وهو

 الناس جاء وحده،ثم وصلّى الصالة فأقام أحد، يأته فلم أحد يأتيه هل انتظر ثم لقوم أذّن مؤذن

 لنفسه فليصل انصرافه بعد جاء ومن الصالة، يعيد ال: قال معهم؟ الصالة أيعيد فرغ، أن بعد

 ) ابن تيمية، النووي (. .وحده

 قبل الجماعة إقامة يكره وكذلك راتب، إمام له مسجد في الجماعة تكرار المالكية عند ويكره

 متى أنه: عندهم والقاعدة الراتب، اإلمام جماعة مع جماعة إقامة ويحرم الراتب، اإلمام

ً  أخرى صالة إقامة يجوز فال الراتب، اإلمام مع الصالة أُقيمت  وال جماعة ال نفالً، أو فرضا

 إلى يؤدي لئال المسجد من الخروج عليه وجب الراتب اإلمام مع جماعة صلّى ومن فرادى،

 الخروج لهم ندب صلّى قد الراتب اإلمام فوجدوا مسجداً  جماعة دخل وإذا اإلمام، في الطعن

 والمسجد النبوي والمسجد الحرام المسجد: الثالثة المساجد إال المسجد، خارج جماعة ليُصلّوا

 جماعة من أفضل فيها المنفرد صالة ألن - دخلوها إن - فرادى فيها فيُصلّون األقصى،

 األم وفي ) الحراني ( راتب إمام لها ليس التي المساجد في الجماعة تكرار يكره وال .غيرها

 صلّوا الصالة، فيه رجاالً  أو رجالً  ففاتت راتب، إمام للمسجد كان وإن: "الشافعي لإلمام

 إذن بغير مسجد في الجماعة إقامة عندهم ويكره".  جماعة فيه يصلّوا أن أحب وال فرادى،

ً  الراتب اإلمام من  معه. أو بعده أو قبله مطلقا

 الوقت، خروج خيف أو الجميع، عن المسجد وضاق له أو راتب إمام له ليس فيما يكره ال و 

 . ) مالك (.المكيدة على التكرار يحمل ال ألنه
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 :الجماعة لتكرار المانعون به احتج ومما

 والذي: "قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن - عنه هللا رضي - هريرة أبي حديث -1

 آمر ثم لها، فيؤذن بالصالة آمر ثم فيحتطب، بحطب آمر أن هممت لقد بيده، نفسي

 لو بيده نفسي والذي بيوتهم، عليهم فأحرق رجال إلى أُخالف ثم الناس، فيؤم رجالً 

ً  يجد أنه أحدهم يعلم ً  عرقا  –) القاري  "العشاء لشهد حسنتين مرماتين أو سمينا

 النيسابوري (.

 هي األولى الجماعة أن بعبارته الحديث دلّ : ") اإلمام أحمد (  السنن إعالء في العثماني قال

 رجالً  آمر أن هممت: " وسلم عليه هللا صلى قوله يفيده كما إتيانها إلى الشارع ندب التي

 يهم لم مشروعة الثانية الجماعة كانت فلو"عنها يتخلفون رجال إلى أخالف ثم بالناس يصلّي

 اإلتيان وجوب إن: فنقول هذا ثبت إذا الثانية، إدراك الحتمال األولى عن تخلف من بإحراق

 إذا يجتمعون ال فإنهم حتماً، الواحد المسجد في الثانية كراهة يستلزم األولى الجماعة إلى

 .الثانية الجماعة تفوتهم ال أنهم علموا

 نواحي من وسلم عليه هللا صلى النبي أقبل: قال - عنه هللا رضي - بكرة أبي حديث -2

)  بهم فصلى أهله فجمع منزله إلى فمال صلّوا قد الناس فوجد الصالة يريد المدينة

 في الصالة فضيلة ترك لما كراهة بغير جائزة كانت فلو: قالواابن أبي شيبة (. 

 .مسجده
 فاتتهم إذا كانوا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب إن: قال الحسن وعن -3

 ) الصنعاني (. فرادى المسجد في صلّوا الجماعة
 الجماعة تفوتهم أنهم علموا إذا الناس ألن الجماعة، تقليل إلى يؤدي التكرار وألن -4

 الجماعة، فتقل يتأخرون تفوتهم، ال أنها علموا وإذا الجماعة، فتكثر فيستعجلون

 . ) عبدالوهاب (.مكروه الجماعة وتقليل

 انتهاء بعد الراتب غير بإمامة الجماعة تكرار يُكره ال أنه إلى آخرون وذهب :الثاني القول

 روى فقد والنخعي الحسن عن رواية وهو مسعود وابن أنس عن ذلك روي الراتب، اإلمام

ً  البخاري ً  أن" معلقا ) ابن قدامة  ."جماعة وصلّى وأقام فأذّن فيه ُصلي قد مسجد إلى جاء أنسا

 الشربيني (. –

 بن أنس بنا مرّ : قال عثمان أبي الجعد طريق من مسنده في يعلى أبو وصله: الحافظ قال

 فأذن رجالً  فأمر: "وفيه الصبح، صالة في وذلك: قال نحوه، فذكر ثعلبة، بني مسجد في مالك

 في عبدالرزاق وكذلك الجعد عن طرق من شيبة أبي ابن وأخرجه" بأصحابه صلّى ثم وأقام

 مسعود ابن أن كهيل بن سلمة عن شيبة أبي ابن وروىالزيلعي  (.  –) الشاطبي  المصنف

 أشعث عن وروى) ابن حجر (.  .واألسود ومسروق بعلقمة فجمع صلّوا وقد المسجد دخل

ً  يرى ال كان أنه الحسن عن .  بالبصرة الكالّءِ  مسجد في الجماعة بعد الجماعة تصلّي أن بأسا

 صلّى ما بعد جماعة في الحرام المسجد في عطية بن وسالم هو صلّى أنه عطاء عن وروى

 خالف المسجد الرجالن دخل إذا: قال قتادة عن عبدالرزاق وروى. ) البغدادي (. أهله

ً  صلّيا الصالة ني: "قال يزيد بن عبدهللا عن وروي) ابن حزم (  .صاحبه أحدهما أمَّ  جميعا  أمَّ
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 عدي عن ذلك وروي" إقامة وال أذان بغير يمينه عن فأقامني فيه ُصلي قد مسجد في إبراهيم

 والمدينة مكة مسجد في إال: وزاد أحمد اإلمام قال وبه حزم وابن وأشهب وإسحاق ثابت بن

 في الناس يتوانى لئال أي الجماعة، توفير في رغبة فيهما، الجماعة إعادة تكره فإنه فقط

 في وذلك أخرى جماعة في الصالة أمكنهم إذا المسجدين في الراتب مع الجماعة حضور

 .ونحوه كنوم عذر غير

 - غيره عند مكروه وهو - بإذنه إال الراتب إمامه قبل مسجد في جماعة إقامة عنده ويحرم

نَّ : " وسلم عليه هللا صلى لقوله بها أحقّ  وهو البيت، صاحب بمنزلة ألنه  في الرجل اليَؤمَّ

 في الرجلَ  الرجلُ  يؤّمن وال: "لمسلم رواية وفي. داود أبو رواه"بإذنه إال سلطانه في وال بيته

 والمجلس البيت صاحب إن: "النووي قال"بإذنه إال تكرمته على بيته في يقعد وال سلطانه

 .بالتقدم اختصاصه فائدة وتبطل عنه، التنفير إلى يؤدي وألنه. غيره من أحقّ  المسجد وإمام
 كلتا في الصالة تصح وال الراتب، اإلمام صالة أثناء أخرى جماعة إقامة يحرم وكذلك

 بإذن الجماعة تكره وال يحرم فال هذا وعلى - صالته وأثناء الراتب اإلمام قبل أي - الحالتين

 .الراتب عن نائبا المأذون يكون اإلذن مع ألنه الراتب اإلمام

 حضوره، عدم ظن أو الوقت وضاق لعذر الراتب اإلمام تأخر إذا أيضا تكره وال يحرم وال

 حين بالناس - عنه هللا رضي - بكر أبي لصالة غيبته حال في غيره يُصلي أن يكره يكن ولم

 البخاري رواه. )بينهم ليصلح عوف بن عمرو بني في وسلم عليه هللا صلى النبي غاب

 - عوف بن الرحمن عبد كذلك وفعل(  1/578 داود وأبو 4/145 ومسلم 2/167 له واللفظ

 النبي معه وصلى تبوك، غزوة في وسلم عليه هللا صلى النبي تخلف لما - عنه هللا رضي

 أحمد واإلمام 4/147 مسلم اإلمام رواه) صالته أتم ثم األخيرة الركعة وسلم عليه هللا صلى

 وغيرها فائتته عن بالثانية ينوي بأن مرتين، الصالة إعادة لإلمام ويكره(  4/249،251

ض وباألولى  . ) البهوتي (.مكروهة بدعة أنه على متفقون واألئمة الوقت، فر 

 :باآلتي - والكراهة الحرمة حاالت عدا فيما – الجماعة تكرار بجواز القائلون واحتج

 بخمس الفذ صالة على تفضل الجماعة صالة: "وسلم عليه هللا صلى قوله عموم -1

 صالة فضيلة على دلّ  الحديث" درجة وعشرين بسبع: "رواية وفي"درجة وعشرين

 حاصلة، المذكورة الفضيلة فإن تكررت   لو الجماعة أن بعمومه يدلّ  وهو الجماعة،

 الشمول على يدلّ  فإنه( الجماعة) الجمع إلى أضيف إذا( صالة) المفرد وألن

 .بعدها التي أو األولى كانت سواء جماعة، كل فيه فتدخل واالستغراق
: فقال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول صلّى وقد رجل جاء: قال سعيد أبي حديث -2

 داود وأبو 2/6 الترمذي . )رواهمعه وصلّى رجل فقام"؟ هذا على يتجر أيكم"

 (.3/64 أحمد واإلمام 1/386
 أال: "فقال وحده، يصلي رجالً  رأى وسلم عليه هللا صلى النبي أن أمامة أبي حديث -3

 صلى هللا رسول فقال معه، فصلى رجل فقام" معه؟ فيصلي هذا على يتصدق رجل

 (. والطبراني 5/254 أحمد اإلمام أخرجه) "جماعة هذان: "وسلم عليه هللا
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) جماعة وصلّى وأقام فأذن فيه ُصلي قد مسجد إلى جاء أنه - عنه هللا رضي - أنس وعن -4

 رواه البخاري (

 تحليل األدلة الواردة من اآلراء السابقة: -

  :يأتي ما األدلة هذه على الجماعة لتكرار المانعون أورد وقد هذا

 األولى الجماعة في يكون أن يحتمل الفذ على الجماعة صالة تفضيل حديث إن -1

 .إليها الشارع ندب التي هي ألنها
 المتنفل اقتداء فيه ألن به، االستدالل يتم ال - عنه هللا رضي - سعيد أبي وحديث -2

 وقال. بالمتنفل المفترض اقتداء في النزاع وإنما فيه، نزاع وال بالمفترض

 .الكراهية عدم في حجة ينهض فال محتملة حال واقعة إنها الزرقاني
 في كتابه مجمع الزوائد.  الهيثمي قال كما ضعيفة كلها طرقه أمامة أبي وحديث  -3
 مسجد المسجد يكون أن يحتمل فإنه - عنه هللا رضي - أنس عن روي ما وأما  -4

 رضي - تكراره االحتمال هذا ويرجح فيه، الجماعة تكرار يكره ال الذي الطريق

 مسجد في الجماعة تكرار جّوز من يجّوزه ال الذي واإلقامة األذان - عنه هللا

 .المحلة

  :يلي بما اإليرادات هذه عن أجيب وقد

 الفضيلة هذه أن والظاهر. عليه دليل ال األولى الجماعة على التفضيل حديث حمل -1

 الجماعة فضيلة على دلّ  الحديث ألن ذكر، عما النظر بقطع جماعة لكل تحصل

 صحيح بإسناد شيبة أبي ابن رواه ما ويقويه جماعة، كل فيه فيدخل المنفرد على

 التضعيف لهما جماعة فهما الرجل مع الرجل صلّى إذا: "قال النخعي إبراهيم عن

 ."درجة وعشرين خمس
 وهو - الجماعة إعادة على دليل ففيه - عنه هللا رضي - سعيد أبي حديث وأما  -2

 عالقة ال آخر بحث فهو بالمفترض أو بالمتنفل المفترض اقتداء وأما - المطلوب

 أقف فلم عين وقضية حال واقعة بأنها الزرقاني دعوى وأما. البحث بموضوع له

 .عام تشريع أنه واألصل عليه، يدل دليل على
 حديث الباب في إذ ضعفه، يضره فال - عنه هللا رضي - أمامة أبي حديث وأما -3

ً  المتقدم - سعيد أبي  وابن حبان وابن الحاكم وصححه الترمذي حّسنه وقد - آنفا

 .الصحيح رجال رجاله: الهيثمي وقال خزيمة،
 تم إيراده. الذي باالحتمال يُردّ  فال - عنه هللا رضي - أنس عن روى ما وأّما -4

 :يأتي بما المانعين أدلة الجماعة بتكرار القائلون ناقش وقد هذا

ً  ليس - عنه هللا رضي - هريرة أبي حديث -1  في هو بل المسألة، هذه في نصا

 الصالة تركوا قوم بالتهديد المراد أن أو الجماعة، عن تخلف من على التشديد

 ً  النفاق أهل فعل مخالفة على الحث في ورد الحديث أن أو الجماعة، مجرد ال رأسا

 حق في ورد الحديث أن أو. الجماعة ترك لخصوص ال بهم، التشبه من والتحذير
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 والذي: "وقال الحافظ، ذكره بخصوصه، الجماعة لترك التهديد فليس المنافقين

 صالة ليس: " وسلم عليه هللا صلى لقوله المنافقين في ورد الحديث أن لي يظهر

 عليه ولقوله .( 2/141 البخاري رواه) " والفجر العشاء من المنافقين على أثقل

 الئق الوصف هذا ألن" الخ… يجد أنه أحدهم يعلم لو: "والسالم الصالة

 بأهل مختص الحديث:  الشاطبي وقال ) ابن حجر (. الكامل بالمؤمن ال بالمنافقين

 معلوم منافق إال عنها يتخلف وما رأيتنا ولقد: " مسعود ابن قول بدليل النفاق

 ) رواه مسلم (. ".النفاق

 إعادة استحباب على بعمومه يدل فإنه فيه لكم دليل فال بكرة أبي حديث وأما -2

 في أو المسجد في اإلعادة تكون أن عن النظر بغض - منعها على ال - الجماعة

، فاإلعادة البيت،  حاله،كيف يُعلم ال الحديث هذا إن ثم الشاهد، هو وهذا حصلت 

 ال إذ صحته على يدل ال ثقات، رجاله: الهيثمي وقول ال؟ أم لالحتجاج قابل هو

 على الكالم في: الزيلعي قال صحيحاً، يكون أن ثقات الحديث رجال كون من يلزم

 حتى الحديث صحة الرجال ثقة من يلزم ال: " بالبسملة الجهر روايات بعض

 ."والعلة الشذوذ منه ينتفي

 يلزم ال: "العينة بيع حديث روايات بعض على الكالم عند التلخيصكتاب  في الحافظ وقال

ً  يكون أن ثقات، الحديث رجال كون من  ثقات الحديث هذا رجال أن ُسلم إذا هذا ."صحيحا

 إعالء) و( األحوذي تحفة) في كما -( الشذى العرف) صاحب قال لكن. الهيثمي قاله ما على

 المناكير أحاديثه  الذهبي ذكر وقد ."فيه متكلم وهو يحي بن معاوية سنده في إن: " –( السنن

  .عدي ابن فعل وكذلك هذا بكرة أبي حديث فيها وذكر

 تكرار كراهة منه يثبت ال منزله في بأهله صلّى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن ُسلّم لو ثم

 له فيجوز فيه ُصلي قد مسجد في رجل جاء لو أنه منه يثبت ما غاية بل المسجد، في الجماعة

 يجوز ال أنه أما و فيه، بأهله فيصلي منزله إلى فيميل منه يخرج بل جماعة، فيه يُصلى ال أن

 ال كما ألبتة، عليه للحديث داللة فال ذلك له يكره أو بالجماعة المسجد ذلك في يُصلي أن له

 .منفرداً  فيه يصلي أن كراهة على الحديث يدل

 في يُصل لم وسلم عليه هللا صلى أنه ألجل الجماعة تكرار كراهة الحديث هذا من ثبت لو ثم

ً  فرادى الصالة كراهة منه لثبت المسجد  عليه هللا صلى ألنه فيه ُصلي قد مسجد في أيضا

 بكرة أبي بحديث االستدالل أن: جماعة،والحاصل وال منفرداً  ال المسجد في يُصل لم وسلم

. بصحيح ليس فرادى الصالة واستحباب المسجد، في الجماعة تكرار كراهة على المذكور

ً  أجد ولم: "وقال المباركفوري ذكره ً  حديثا ً  مرفوعا  ". المطلوب هذا على يدل صحيحا

 ُصلي وقد - المسجد دخلوا إذا وسلم عليه هللا صلى محمد أصحاب كان" الحسن أثر وأما -3

 كانت إنما فرادى صالتهم بأن( األحوذي تحفة) صاحب عنه أجاب فقد" فرادى صلوا - فيه

ً  السلطان لخوف : قال الحسن عن منصور أخبرنا هشيم، حدثنا شيبة أبي ابن رواه بما محتجا

 ".السلطان مخافة يجمعوا أن يكرهون كانوا إنما"

 النتائج
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 في وأصرح أصح الجماعة تكرار باستحباب القائلين الثاني الفريق أدلة أن يظهر وبهذا

 بمنع قلنا إنما يقولون، - الجمهور وهم - الثانية للجماعة المانعين ولكن .يخفى ال كما - الداللة

 األئمة ومنابذة الجماعة، ومفارقة الكلمة اختالف إلى يؤدي تكرارها كان إذا الجماعة تكرار

 القلوب تأليف هو الجماعة وضع من األظهر والغرض األكبر فالمقصد العداوة، ووقوع

 والحسد، الحقد وضر من القلوب وتصفو بالمخالطة، والمحبة األنس يقع حتى الكلمة واتحاد

 هذه وإبطال المقاصد هذه وغياب المعاني هذه ضياع إلى تؤدي الثانية الجماعة كانت فإذا

 .تشرع فال الِحكم

 ً  والضالل الزيغ ألهل ذريعة يُعطي الجماعة، تكرار باستحباب القول إطالق فإن وأيضا

 رأى كله هذا ألجل المكروه، حصول ذلك وفي. بدعتهم وإعالن نحلتهم إلظهار والبدع

ً  الجماعة تكرار منع العلم أهل من القوم هؤالء ً  الكلمة، واتحاد الصف وحدة على حفاظا  ومنعا

 .وبدعتهم نحلتهم إظهار من والباطل الضالل ألهل

 بل قبلنا، السلف فعل مما ليس ألنه ذلك كرهتُ  وإنما: "…  في كتاب األم الشافعي اإلمام قال

 يرغب وأن الكلمة، لتفرق كان إنما منهم، ذلك كره من كراهية وأحسب: قال بعضهم عابه قد

 الصالة، وقت في المسجد عن أراد ومن هو فيتخلف الجماعة إمام خلف الصالة عن رجل

 أكره وإنما المكروه، وفيهما كلمة وتفرق اختالف، هذا في فيكون فجمعوا، دخلوا قضيت فإذا

 فيه يؤذن ال ناحية أو الطريق، ظهر على بُني مسجد فأما ومؤذن، إمام له مسجد كل في هذا

 ألنه فيه، ذلك أكره فال ويستظلون، المارة فيه ويصلى معلوم إمام له يكون وال راتب، مؤذن

 ."… الكلمة تفرق من وصفت الذي المعنى فيه ليس

 - الجماعة تكرار منع ممن وغيره مالك اإلمام قول ذكر أن بعد - عبدالبر ابن اإلمام وقال

 نحلتهم، وإظهار يتركوا والبدع،وأال الزيغ أهل جمع إنكار إال لها أصل ال المسألة هذه: "قال

 ثم اإلمام صالة يرتقبون كانوا البدع أهل ألن الظاهرة هي والجماعة السنة كلمة تكون وأن

 بابا الباب وجعلو ذلك من يمنعوا أن العلم أهل فرأى بإمامهم، ألنفسهم فيجمعون بعده، يأتون

 ". لك وصفت ما واألصل الكل، منه واحداً،فمنعوا

ً : }تعالى قوله في العربي ابن اإلمام وقال ِمِنينَ  بَي نَ  َوتَف ِريقا  أنهم يعني" (  107) التوبة  {ال ُمؤ 

 عنهم وينفردوا الطاعة في شملهم يفّرقوا أن فأرادوا واحد، مسجد في واحدة جماعة كانوا

 الجماعة وضع من األظهر والغرض األكثر المقصد أن على يدلّك وهذا والمعصية، للكفر

 تُصلى ال إنه: قال حين - عنه هللا رضي - مالك تفّطن المعنى ولهذا …القلوب تأليف

ً  ذلك كان حيث…واحد بإمام وال بإمامين ال واحد مسجد في جماعتان  وإبطاالً  للكلمة تشتيتا

 .…" الِحكمة لهذه

 االفتراق إلى داعية ذلك لكان مرتين مسجد في الجمع جاز ولو: "… الباجي وقال

 يُقدّمون ثم جماعتهم من ويتأخرون بإمامهم الجماعة يفارقون البدع أهل ولكان واالختالف

 إلى ذلك فيؤدي الطاعة إليه تؤدى الذي باإلمام ذلك مثل لفعلوا هذا مثل جاز ولو منهم،

 .الباب هذا عليهم[ يغلق أن] فوجب الجماعة ومفارقة ومخالفتهم األئمة منابذة إظهار
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 من وألّخر الصالة، أوقات تُراعى ال أن إلى ألدى األمر هذا مثل في وسع لو أنه: آخر ووجه

ر. جماعة في ذلك بعد وصلى شاء  صالته مراعاة إلى داع واحد إمام على الناس وقص 

 تكرار من المنع أن هذا من يظهر) أبو الوليد سليمان (. ". معه الصالة إدراك إلى والمبادرة

ً  ذلك كان حيث الجماعة ً  للكلمة تشتيتا ً  للجماعة وتفريقا  سبيل على كان ما أي للوحدة، وتمزيقا

 عن تأخروا قليل لنفر   ذلك حصل بأن الوجه هذا على يكن لم إذا أما. واالجتماع التداعي

 األئمة مخالفة أو المسلمين جماعة عن واالفتراق االختالف قصد دون - لعذر الجماعة

 القائلون ذلك على نصّ  وقد. يُكره ال الحالة هذه مثل في الجماعة تكرار فإن - ومنابذتهم

 كراهية واحسب.. الجماعة أجزأتهم فعلوا فإن: ".. في كتاب األم الشافعياإلمام  يقول بالمنع،

 ."الكلمة لتفرق كان أنما منهم ذلك كره من

 أربعة أو ثالثة كانوا إذا فأما كثيرة، الثانية الجماعة كانت إذا يُكره إنما: "يوسف أبو وقال

 الحسن بن محمد عن وروي" يُكره ال بجماعة وصلوا المسجد زوايا من زاوية في فقاموا

 فال يكن لم إذا فأما واالجتماع التداعي سبيل على الثانية كانت إذا يُكره إنما أنه: "الشيباني

 وقد أشهب، مع المسجد دخلت: قال أصبغ، فعن المالكي أشهب عن هذا نحو وروي. "يُكره

 المالكية قول وتقدم" به فأ تممتُ  زاوية إلى وتنّحى بي ائتم أصبغ يا: "لي فقال الناس، صلّى

 ذكر أن بعد -:  النووي اإلمام وقال) القرطبي (.  .المسجد خارج جماعة يصلون أنهم

 بغير الراتب اإلمام جماعة بعد الجماعة تكرار كراهة وهو المذهب في المشهور الصحيح

 صلوا، الذين الحاضرين لبعض فيستحب الجماعة صالة بعد واحد حضر إذا أما: "قال - إذنه

 من رأى إذا صلّى لمن ويستحب: " المحتاج مغني وفي "الجماعة له لتحصل معه يُصلي أن

 ) النووي (. ."الجماعة فضيلة هلل ليحص معه يُصلًيها أن وحده الفريضة تلك يُصلي

 تفضي كانت إذا أنها أي - المعنى هذا عنهم يغب لم الجماعة تكرار باستحباب قالوا والذين

 شرح المربع الروض ففي - فال وإال تكره فإنها اإلمام مع بها والتهاون القلوب اختالف إلى

 تكره:  وعنه: "قال الجماعة، تكرار استحباب: وهو المذهب، ذكر أن بعد المستقنع زاد

 مفلح ابن وقال ) البهوتي ( "اإلمام مع بها والتهاون القلوب، اختالف إلى يُفضي لئال…

 أخرى جماعة حضر ثم الحي، إمام صلّى إذا: أي" الجماعة إعادة تكره ال و: "الحنبلي

 ،"…القلوب اختالف إلى يفضي لئال يُكره: "القاضي وقال …جماعة يصلّوا أن لهم استحب

 أو اهتبال قلة لكن عذر لغير الجماعة صالة عن تأخر من فإن نحن وأما: "… حزم ابن وقال

 ) ابن حزم (. ".…ننهاه فإننا اإلمام مع لعداوة أو لهوى

 يكن لم إذا الجماعة تكرار مشروعية على يتفقان يكادان الفريقين أن إلى هذا منوالظاهر 

ً  األئمة ومنابذة واالفتراق واالختالف التداعي سبيل على التكرار  .المسلمين لعصا وشقا

 قبل من الوحدة وتمزيق الكلمة وتشتيت الجماعة لتفريق ووسيلة ذريعة التكرار اتُّخذ إذا وأما

ً  ولو -إليه يُفضي كان أو المبتدعة والفرق الزائغة األهواء أهل  بل مشروعاً، يكن لم - غالبا

 أهل عند معتبر المآالت في ممنوع،والنظر فهو الممنوع إلى يؤدي ما ألن ممنوعاً، كان

 مقصود معتبر األفعال مآالت في النظر": في كتاب الموافقات  الشاطبي اإلمام قال. العلم

 ً  األفعال من فعل على يحكم ال المجتهد أن وذلك مخالفة أو موافقة األفعال كانت شرعا

 فقد] الفعل، ذلك إليه يؤول ما إلى نظره بعد إال باإلحجام أو باإلقدام المكلفين عن الصادرة
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ً [ يكون  قصد ما خالف على مآل له ولكن تدرأ، لمفسدة أو تستجلب، فيه لمصلحة مشروعا

 خالف على مآل له ولكن به، تندفع مصلحة أو عنه تنشأ لمفسدة مشروع غير يكون وقد فيه،

 مفسدة إلى فيه المصلحة استجالب أدى فربما بالمشروعية، األول في القول أطلق فإذا. ذلك

ً  هذا عليها،فيكون تزيد أو المصلحة تساوي  إذا وكذلك بالمشروعية القول إطالق من مانعا

 أو تساوي مفسدة إلى المفسدة استدفاع أدى ربما المشروعية بعدم الثاني في القول أطلق

 أنه إال المورد، صعب للمجتهد مجال وهو المشروعية، بعدم القول إطالق يصح فال تزيد،

 الشريعة استقراء أن ثم ."الشريعة مقاصد على جار أي العاقبة، الغب محمود المذاق، عذب

 - قال فقد المنافقين، قتل عن وسلم عليه هللا صلى كامتناعه المآالت، اعتبار على يدل وأدلتها

 من فينفروا" أصحابه يقتل كان أنه الناس يتحدث ال: "- نفاقه ظهر من بقتل عليه أشير حين

 عنه يُنهى لكن مشروعاً، األصل في العمل يكون: "… الشاطبي قال ثم. اإلسالم في الدخول

 الجاهلية دعوى من ينهى ما باب المناقب، كتاب البخاري، رواه". )المفسدة من إليه يؤول لما

(  648/ 8( لهم تستغفر لم أم لهم استغفرت عليهم سواء: )قوله باب التفسير، وفي 6/546

 والتواصل البركة، وعموم الثواب مضاعفة: منها لِحكم، مشروعة األصل في الجماعة فإن

 الموتى وتشييع المرضى بعيادة فيقوموا ببعض بعضهم أحوال معرفة وألجل والتوادد،

 ال: "وسلم عليه هللا صلى قال ولهذا واالئتالف التعاون بينهم وليحصل الملهوفين، وإغاثة

 2/41،42وأبو عوانة  1/583والحاكم  4/122وأحمد  1/432رواه أبو داود ) " قلوبكم فتختلف تختلفوا

 الخير إلى وسيلة وهي الجليلة، والِحكم العظيمة المعاني لهذه موضوعة فالجماعة: إذاً (. 

 االختالف مفسدة إلى وذريعة وسيلة الجماعة تكرار من اتخذ لو ولكن واالتفاق، والوحدة

 .مشروعة تكن لم إليها يفضي كان أو واالفتراق

 تكون أن: والثاني…قسمان المفسدة إلى المفضي القول أو الفعل: "القيم ابن اإلمام قال

 المحرم إلى وسيلة فيتخذ مستحب، أو جائز أمر إلى لإلفضاء موضوعة( األقوال أو األفعال)

ً  يُصلي كمن…منه قصد بغير أو بقصده إما  يسبّ  أو النهي، أوقات في سبب بغير تطوعا

 الثامن الوجه: "فقال بوجوه، المنع على دلّل ثم…"  أظهرهم بين المشركين أرباب

 الجمعة وفي الكبرى، اإلمامة في واحد إمام على باالجتماع أمر الشارع أن: والثالثون

 حصول إلى أقرب بإمامين الخوف صالة كون مع الخوف، وصالة واالستسقاء والعيدين

ً  والتنازع، واالختالف التفريق لذريعة سداً  وذلك األمن، صالة  وتآلف القلوب الجتماع وطلبا

 في حتى طريق، بكل يناقضه ما إلى الذريعة سد وقد الشرع، مقاصد أعظم من وهذا الكلمة،

 ."تذكر أن من أكثر ذلك وشواهد القلوب، تختلف لئال الصالة، في الصف تسوية

 لمتدع إذا - واحد بلد في الجمعة تعدد من العلم أهل من جماعة منع هذا أجل ومن: قلت

ً  الكبير المسجد كان بأن - التعدد إلى الحاجة  الغنى حصل إذا مسجدين في يجوز فال لهم، كافيا

ً  هذا في نعلم ال: "قدامة ابن قال الواحد، بالمسجد  أهل إن: "له قيل عطاء أن إال مخالفا

" عنهم ذلك يجزي ثم فيه يجمعون مسجد قوم لكل: "فقال" األكبر المسجد يسعهم ال البصرة

ً  ذلك كل" األكبر المسجد في إال يجمعوا أن ذلك الناس فأنكر: "جرير ابن قال  على حرصا

ً  المسلمين كلمة توحيد  ويبنون الكبير المسجد يعتزلون الذين الزائغة األهواء ألهل وردعا

ً  ضراراً  أخرى مساجد ألنفسهم ً  للكلمة وتفريقا  الروحي المعنى ليبطلوا المسلمين لعصا وشقا

 .مفسدة إلى مصلحة هو بما التوصل لذريعة وسداً  العظيم، االجتماع هذا من
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ً  للمطلوب الترك: ومنها …لوجوه الترك يقع وقد: "الشاطبي قال  مفسدة حدوث من خوفا

 أن لوال: " - عنها هللا رضي - عائشة حديث في جاء كما المطلوب ذلك مصلحة من أعظم

 ألِصق وأن البيت، في الجد ر أدخل أن قلوبهم تُنكر أن فأخاف بالجاهلية، عهدهم حديث   قومك

 قواعد على الحرام البيت بناء إعادة من وسلم عليه هللا صلى منعه فما".  باألرض بابه

 صلى محمداً  إن: يقولوا أن ومن العرب بين بلبلة حدوث خوف إال - السالم عليه - إبراهيم

 من السلف حذر فقد: "الشاطبي قال ولهذا. معالمها ويغيّر المقدّسات يهدم وسلم عليه هللا

ً  أصله كان إن و المفاسد إلى يجر بما التلبس  عمل إنما الذرائع سد قاعدة إن: "وقال"  مطلوبا

 بالناس حجه في الصالة - عنه هللا رضي - عثمان كإتمام…المعنى هذا على بناء بها السلف

 الناس إمام إني: "لهم قال وقد"  الذريعة سد من به اعتذر الذي عذره في له الصحابة وتسليم

 ".فرضت هكذا: فيقولون ركعتين، أصلي البادية وأهل األعراب إليّ  فينظر
8
 

 على راجح فساد فعله في كان إذا المستحب يترك قد المسلم: "تيمية ابن اإلسالم شيخ وقال

 ."السالم عليه إبراهيم قواعد على البيت بناء وسلم عليه هللا صلى النبي ترك كما مصلحته

 إلى - عنه نهينا الذي واالختالف الفرقة شعائر فمن ونحوها المسائل لهذه التعصب أما" وقال

 ألن المستحبات، هذه مثل بترك القلوب تأليف إلى يقصد أن للرجل ويستحب - قال أن

 ".هذا مثل فعل مصلحة من أعظم الدين في التأليف مصلحة

 وتمزيق المسلمين كلمة تفريق مفسدة إلى يؤدي كان فإن مستحب، الجماعة تكرار إن 

 الكلمة اتحاد مصلحة ألجل عنه وينهى يُترك فإنه بينهم والفرقة الخالف وإيقاع وحدتهم

 ومن وِحكمها، الشرع نصوص تتحد وبه شرعاً، الواجب القلوب وتأليف الصف، ووحدة

فَ  لم المصالح من عليه اش تملت   وما وأدلته موارده وفَقَه الشرع مقاصد تدبّر  رجحان عليه يَخ 

 . الشريعة قواعد من وقربه القول هذا

 المصادر والمراجع 
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8
 من 3/144 الكبرى في البيهقي ورواه الزهري عن نحوه 1/425 اآلثار معاني شرح في والطحاوي 519 ،2/518 المصنف في عبدالرزاق رواه  

ً  أن جريج ابن وعن.. خطب ثم بمنى أتم عثمان أن حميد بن الرحمن عبد طريق  رأيتك منذ أصليها زلت ما: المؤمنين أمير يا: "فيمنى ناداه أعرابيا

 ".اإلتمام سبب أصل هذا يكون أن مانع وال: "2/571 الفتح في حجر ابن الحافظ قال" ركعتين أول عام
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 .المنورة المدينة اليماني، هاشم
 النجدي محمد لعبدالرحمن المستقنع زاد شرح المربع الروض حاشية .11

 .ه1397
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 .ه1386
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 المكرمة مكة: ط البهوتي، منصور للعالمة اإلقناع متن عن القناع كشاف .27
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