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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

ونستعينو ، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إن احلمد هلل حنمده ، 
، من يهده اهلل فال مضل لو ، ومن يضلل فال ىادي لو ، وأشهد أن ال إلو إال اهلل 

  :وحده ، ال شريك لو ، وأن زلمدا عبده ورسولو ، أما بعد
   فصالة اجلماعة مشروعة بالكتاب والسنة وإمجاع األئمة ، أما الكتاب فقد أمر 

َوِإَذا ُكنَت ِفيِهْم فََأَقْمَت َلُهُم الصَّاَلَة فَ ْلتَ ُقْم : اهلل تعاىل هبا يف اخلوف إذ قال 
ُهم  ََّ َ  َوْلَيْأُ ُ وْا َ ْ ِلَ تَ ُهمْ  ( ) َ آَِ ٌ   ِّمن ْ

  .()ففي األمن أوىل 
 .وأما السنة فألخبار سنذكر بعضا منها يف ادلبحث األول 

 : وأما إمجاع األئمة عليها فقد حكاه طائفة من أىل العلم ؛ منهم 
 ويف فضل الصالة يف اجلماعة أحاديث:  ، فقد قال اإل ام ابن عبد البر -

أمجع العلماء على صحة رليئها  ، متواترة عن النيب صلى اهلل عليو وسلم
ويف ذلك ما يوضح بدعة اخلوارج وسلالفتهم ، وعلى اعتقادىا والقول هبا 

ألن يأمت أحد  وكراىيتهم، جلماعة ادلسلمُت يف إنكارىم الصالة يف مجاعة 
  .()بأحد يف صالتو إال أن يكون نبيا أو ِصّديقا

أمجعوا على أنو ال جيوز أن جُيتمع على تعطيل ادلساجد كلها من : مث قال 
  .()اجلماعات

  ،  أمجعوا على أن صالة اجلماعة مشروعة:  ، فقال ()الوزير ابن ُهبيرة -

                                                           

  102: اآلية : سورة النساء   ()
  246/ 2بشرح احملتاج البن حجر اذليتمي حتفة احملتاج   ()
 ( 5/249موسوعة شروح ادلوطأ  )التمهيد البن عبد الرب   ()
 ( 5/259موسوعة شروح ادلوطأ  )التمهيد البن عبد الرب   ()
 عون الدين ، الوزير العامل العادل احلنبلي حيِت بن زلمد بن ُىبَتة بن سعد بن احلسن الدوري مث البغدادي ىو  ()

يف  وكان ابن ىبَتة ، ، ودخل بغداد شاباً  قرية من أعمال الدجيل:  بالدور499 ولد يف ربيع اآلخر سنة  ،أبو ادلظفر
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 .()امتنع من ذلك أىل بلد قوتلوا عليها وأنو جيب إظهارىا يف الناس ، فإذا
ىل ىي فرض عُت أو فرض كفاية أو سنة، وىل تصح صالة ادلنفرد : وإمنا اختلفوا 

 .()غَت ادلعذور أم ال ؟ 
  راحل تشريع صالة الجماع 

 :لقد مّر تشريع صالة اجلماعة مبرحلتُت 
 أنو ُشرع أصل صالة اجلماعة مبكة يف أول النبوة ، لكن مل يشرع  :المرحل  األولى

 .إظهارىا واختاذىا شعارا  دلا كان الصحابة مضطهدين فيها 
 : ويدل لذلك ما يلي 

رسول عن –  رضي اهلل عنو – أيب مسعود عن () ومسلم()ما روى البخاري (1)
نزل جربيل فأّمٍت فصليت معو مث صليت : يقول - صلى اهلل عليو وسلم - اهلل 

 حيسب بأصابعو مخس صلوات، معو مث صليت معو مث صليت معو مث صليت معو 
 .
   الصلوات اخلمس مجاعة مع جربيل ،– صلى اهلل عليو وسلم – وفيو صالتو    

، صبيحة الليلة اليت فرضت فيها الصالة وُروي يف حديث مرسل أن ذلك وقع 

                                                                                                                                                                    

، مث  ، مث جعلو ادلقتفي ألمر اهلل مشرفًا يف ادلخزن فاحتاج إىل أن دخل يف اخلدم السلطانية فوو أعماالً  أول أمره فقَتًا
فاستدعاه ادلقتفي  وقيامو يف مهام ادللك وأمانتو ونصحو مث ظهر للمقتفي كفاءتو وشهامتو ، نقل إىل كتابة ديوان الزمام

 وسَت 2/107ذيل طبقات احلنابلة البن رجب ) 560وتويف سنة  ،، وخلع عليو وقلده الوزارة  إىل داره544سنة 
 (20/426أعالم النبالء 

 1/129اختالف األئمة العلماء للوزير ابن ىبَتة   ()
، واألم 188 ، وادلوطأ برواية حيي بن حيِت الليثي ص 290-289كتاب اآلثار حملمد بن حسن الشيباين ص  ()

 ، 138-4/134 ، واألوسط106 ، ومسائل اإلمام أمحد رواية ابنو عبد اهلل ص 292 - 2/291للشافعي
موسوعة شروح  )والتمهيد البن عبد الرب  ،وكالمها البن ادلنذر ،  126-125/  2واإلشراف على مذاىب العلماء 

 .6-3/5، وادلغٍت البن قدامة  4/188، واحمللى البن حزم  ( 253-5/252ادلوطأ 
  3221:  باب ذكر ادلالئكة رقم –كتاب بدء اخللق   - 427-426/ 4صحيح البخاري   ()
  1378:  ، كتاب ادلساجد رقم 110 – 109/ 3 صحيح مسلم  ()
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 قال نافع بن  :بن جريج قالا عن ()عبد الرزاق؛ فقد روى  وىي ليلة اإلسراء
من الليلة اليت أسري بو - صلى اهلل عليو وسلم -  دلا أصبح النيب  : وغَته()جبَت

،  ()ولذلك مسيت األوىل، فيها مل يرعو إال جربيل يتدىل حُت زاغت الشمس 
- فصلى جربيل بالنيب ،  فاجتمعوا () "لصالة جامعةا" فأمر فصيح يف الناس 
  ... .للناس- صلى اهلل عليو و سلم -  وصّلى النيب ، - صلى اهلل عليو و سلم

    وتابعو عتبة بن مسلم عن نافع وحده ، فقد رواه ابن إسحاق عن عتبة بن 
  .()  -()وكان نافع كثَت الرواية عن ابن عباس-  عن نافع بن جبَت ()مسلم

  من طريق()فقد رواه أبو داود     ويشهد لو مرسل آخر أرسلو احلسن البصري ؛
جربيل عليو :  ، وفيو  ابن أيب عدي عن سعيد عن قتادة عن احلسنعنابن ادلثٌت 

صلى اهلل -  ، ورسول اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم- السالم بُت يدي رسول اهلل 
 ،  -صلى اهلل عليو وسلم- يقتدي الناس بنبيهم ، بُت يدي الناس - عليو وسلم 

 .  ، وسنده صحيح  ويقتدي نبيهم ّتربيل
 . بينما اقتدى ىو ّتربيل – صلى اهلل عليو وسلم –  وفيو أن الناس اقتدوا بالنيب 

                                                           

  1773 : برقم 455 – 1/454مصنف عبد الرزاق   ()
)  ىو نافع بن جبَت بن مطعم القرشي من التابعُت ، وثقو ابن سعد والعجلي وأبو زرعة وابن خراش وابن حبان  ()

 (7/205وطبقات ابن سعد 8/466 وثقات ابن حبان 2/308 ومعرفة الثقات 8/451كتاب اجلرح والتعديل 
 ألهنا أول صالة صالىا جربيل بالنيب صلى اهلل عليو وسلم  :وقيل، ألهنا أول صالة النهار  ، يعٍت صالة الظهر  ()

  (33 ، 7/ 2فتح الباري  ) حُت بُت لو الصلوات اخلمس
ألنو مل يكن يومئذ أذان : " الصالة جامعة" قولو ( : 2/38موسوعة شروح ادلوطأ ) قال ابن عبد الرب يف التمهيد  ()

   . وإمنا كان األذان بادلدينة بعد اذلجرة بعام أو حنوه، 
: صحيح البخاري  ) ىو عتبة بن مسلم التيمي ادلدين ، روى لو البخاري ومسلم ، وذكره ابن حبان يف الثقات ()

   ( 7/269 ، وثقات ابن حبان 5770 ، 3303: ، وصحيح مسلم 3320
  .من كالم ابن إسحاق ، واهلل أعلم " وكان نافع كثَت الرواية عن ابن عباس: " لعل قولو ()
  2/169وتاريخ ابن أيب خيثمة  2/84 سَتة ابن ىشام ()
 77 ادلراسيل أليب داود ص ()
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 - قال ما قرأ رسول اهلل () عن ابن عباس() ومسلم()ما روى البخاري (2 )
صلى اهلل عليو  - انطلق رسول اهلل  ،على اجلن وما رآىم- صلى اهلل عليو وسلم

وقد حيل بُت الشياطُت ،  طائفة من أصحابو عامدين إىل سوق عكاظ يف- وسلم
فقالوا ، وأُرسلْت عليهم الشهب فرجعت الشياطُت إىل قومهم ، وبُت خرب السماء 

:  قالوا  ،وأرسلت علينا الشهب،  حيل بيننا وبُت خرب السماء  : قالوا ؟ما لكم: 
فانظروا ما ىذا ، فاضربوا مشارق األرض ومغارهبا ،  حدث يءما ذاك إال من ش

،  فانطلقوا يضربون مشارق األرض ومغارهبا  ، حال بيننا وبُت خرب السماءالذي
عامدين إىل سوق عكاظ وىو – وىو بنخل - فمّر النفر الذين أخذوا حنو هتامة 

 يىذا الذ:  وقالوا  ،فلما مسعوا القرآن استمعوا لو ، يصلى بأصحابو صالة الفجر
ِإنَّا َ ِمْ َنا   !يا قومنا: فقالوا ،  فرجعوا إىل قومهم  ،حال بيننا وبُت خرب السماء

() قُ ْرآنًا َعَجًبا يَ ْهِدي ِإَلى الرُّْشِد َف َ نَّا بِِه َوَلْن ُنْشِرَك ِبَرب ِّمَنا َ َحًدا
فأنزل اهلل عز   

  . ( )ُقْل ُ وِحَ  ِإَل َّ  : - صلى اهلل عليو وسلم -وجل على نبيو زلمد 
صلى اهلل عليو  -أن النيب  " وهو يصلى بأص ابه صالة ال جر"    ويف قولو 

 صالة إثباتفيو  :قال اإلمام النووي  أّم أصحابو وىو مبكة ، فقد – وسلم
 . () كانت مشروعة من أول النبوة، وأهنا مشروعة يف السفر ، وأهنااجلماعة 

صلى اهلل عليو -  استماع اجلن كان بعد رجوع النيب أنبن إسحاق اذكر قد و    
وذلك بعد موت أيب ، من الطائف دلا خرج إليها يدعو ثقيفا إىل نصره - وسلم 

                                                           

    773:  باب اجلهر بقراءة الفجر برقم –كتاب األذان  -251 - 1/250 صحيح البخاري  ()
 1005:  ، كتاب الصالة برقم 390 – 388/ 2 صحيح مسلم  ()
وىذا احلديث شلا أرسلو ابن ، ىذه القصة كانت يف أول البعثة  : 4/461قال احلافظ ابن رجب يف فتح الباري   ()

          . حيكي عن نفسو  صلى اهلل عليو وسلمعباس ، ومل يسم من حدثو بو من الصحابة ، وحيتمل أنو مسعو من النيب
     2 ، 1: اآلية : سورة اجلن   ()
      2 ، 1: اآلية : سورة اجلن   ()
 2/390شرح النووي على صحيح مسلم    ()
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بن سعد بأن خروجو إىل اوكان ذلك يف سنة عشر من ادلبعث كما جزم ، طالب 
بن عباس كانت تقام يف اوسوق عكاظ اليت أشار إليها ،  ()الطائف كان يف شوال

  .  ()ذي القعدة
  .()أنو شرع إظهار فعل اجلماعة بادلدينة مع ادلواظبة عليها :المرحل  الثاني  

 حكم وفواآد صالة الجماع 
 :  شرعت صالة اجلماعة حِلَكم وفوائد ، أمهها ما يلي 

 . االقتداء   -1   
 .االجتماع على االقتداء  -  2   

:  أحدمها:  مقصود اجلماعة ضربان: قال اإلمام عز الدين ابن عبد السالم      
؛ ، وإمنا شرع االجتماع على االقتداء  االجتماع على االقتداء:  والثاين، االقتداء 

، أال ترى أن اخلدم واألجناد إذا اجتمعوا  ألن االجتماع على التعظيم تعظيٌم ثانٍ 
وكثروا كان اجتماعهم أوقر يف النفوس وأعظم يف الصدور، ولو سار ادللك وىم 
متفرقون أو جلس وىم متباعدون مل حيصل من التوقَت والتعظيم ما حيصل من 

 .  ()اجتماعهم
   .طلباً للثواب التعبد هلل تعاىل هبذا االجتماع - 3
   .إظهار شعَتة من أعظم شعائر اإلسالم- 4   

  . والرعاية والعطف وىو اإلحسان، التواصل - 5
ألن كثَتاً من الناس يستفيد شلا شرع يف الصالة ؛  أحكام الصالةتعليم - 6

، ويسمع  ، ويسمع القراءة يف اجلهرية فيستفيد ويتعلم بواسطة صالة اجلماعة

                                                           

 1/221طبقات ابن سعد    ()
 7/209 ، وفتح الباري البن حجر 2/269السَتة النبوية البن ىشام    ()
 247 - 246/ 2حاشية الشرواين على حتفة احملتاج البن حجر اذليتمي    ()
 221 - 220/ 1قواعد األحكام  يف مصاحل األنام البن عد السالم   ()
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، ويقتدي باإلمام ومن ّتانبو وأمامو فيتعلم  أذكار أدبار الصلوات فيحفظها
.  أحكام صالتو

ألنو إذا اعتاد على متابعة اإلمام متابعة ؛  تعويد اإلنسان ضْبَط النفس- 7
وال يوافقو بل يتابعو تعّود على ضبط  وال يتقدم وال يتأخر كثَتاً  دقيقة ال يكربر قبلو

.  النفس
ألهنم جيتمعون يف  ؛ االجتماعية وحتطيم الفوارق شعور ادلسلمُت بادلساواة- 8

، واألمَت إىل جنب ادلأمور، واحلاكم إىل  أغٌت الناس ّتنب أفقر الناس:  ادلسجد
،  ، فيشعر الناس بأهنم سواء ، وىكذا ، والصغَت إىل جنب الكبَت جنب احملكوم

    .()فتحصل بذلك األلفة
  همي  الموضوع والدافع إلى الكتاب  فيه

   لقد اختلف األئمة قدديا يف حكم اجلماعة الثانية يف ادلسجد ؛ منهم من 
استحبها ، ومنهم من كرىها ، ومل يكن ىذا اخلالف عندىم مدعاة للفرقة 

واالنشقاق والتناحر ، فمن استحب منهم  اجلماعة الثانية صالىا ، ومل يعب عليو 
ذلك من مل يرىا ، ومن كرىها صلى يف ادلسجد أو يف بيتو منفردا ، ومل ينكر عليو 

 .ذلك  من استحبها 
 –مث برزت ادلسألة بقوة يف العصر احلديث بعد ما رّجح أحد ادلشايخ األجالء 

القول بكراىة اجلماعة الثانية يف ادلسجد ، وتبعو على ذلك أصحابو - رمحو اهلل 
وقراؤه فانتشر يف اآلفاق إال أن بعض العوام منهم غاىل يف ذلك وقام بالتشنيع 

 .والتشغيب على من صلى اجلماعة الثانية فأحدث فتنا وقالقل يف ادلساجد 
     ومن ىنا أّلف مجاعة من أىل العلم رسائل وْتوثا يف مسألة اجلماعة الثانية يف 

 :ادلسجد انتصارا أو نقضا ذلا ، منهم 

                                                           
 32 - 27ص سعيد بن علي بن وىف القحطاين    صالة اجلماعة للدكتور  ()
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حكم تكرار "  ؛ فقد كتب ْتثا بعنوان الدكتور   مد  اهر حكيم -
، ()ونشرتو رللة اجلامعة اإلسالمية بادلدينة ادلنورة" الجماع  ف  المسجد 

وتناول الباحث ادلسألة من الناحية الفقهية حيث ُعٍت بذكر أقوال الفقهاء 
أن إعادة اجلماعة إذا كان بقصد فيها وأدلتهم ومناقشتها ، وتوّصل إىل 

االختالف على األئمة ومفارقة اجلماعة أو جلأ إليها أىل الزيغ والضالل 
 فإن اإلعادة دتنع حفاظاً على وحدة  ؛إلظهار حنلتهم وإعالن بدعتهم

وأما إذا مل  ، الصف واحتاد الكلمة ومنعا ألىل الباطل من إظهار بدعتهم
بأن حصل لقوم تأخروا عن اجلماعة لعذر - تكن اإلعادة على ىذا الوجو 

فإن - دون قصد االختالف واالفًتاق ومنابذة األئمة وإظهار البدعة 
 .، بل ُيشرع  اإلعادة والتكرار يف ىذه احلالة ال ُيكره

إعالم ال ابد ب كم تكرار "  ؛ فقد ألف كتاب الشيخ  شهور بن حسن -
، و مجع فيو أقوال الفقهاء يف ادلسألة  " الجماع  ف  المسجد الواحد

وأدلتهم واالعًتاضات الواردة عليها ، مث رّجح القول بكراىة اجلماعة الثانية 
، ويؤخذ على الكتاب أن مادتو العلمية مل تكن مرتّبة على الوجو ادلطلوب 

، كما يؤخذ عليو سكوتو على أحاديث ظاىرة العلل ، وإن كان مؤلفو 
 .ُيشكر على جهده الكبَت يف جتميع النصوص 

المطالب ال الي  بأدل  "  ؛ فقد ألف رسالة مساىا الشيخ عادل شوش  -
، وقّدم ذلا الشيخ مصطفى العدوي ، وقد مجع فيها  " الجماع  الثاني 

ادلؤلف أدلة الفريقُت مع الكالم على بعض األحاديث واآلثار تصحيحا 
 .وتضعيفا ، وختم ْتثو بًتجيح القول ّتواز اجلماعة الثانية 

                                                           
    م2002/  ىـ 1423  الصادر سنة120: العدد  ( )
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 ىذا وقد أصدرت اللجنة الدائمة فتوى جتيز اجلماعة الثانية إذا خلت من إمهال أو 
 () والشيخ زلمد بن صاحل العثيمُت() ؛ كما أفىت كّل من الشيخ ابن باز()تعمد

 .باستحباهبا -  رمحهما اهلل –
وىذه اجلهود ادلباركة من أىل العلم إمنا تدل على أمهية ادلسألة علميا واجتماعيا ، 

شلا دعاين إىل كتابة ْتث شامل يلّم بأطراف قضية اجلماعة الثانية ويعرض أدلة 
الفريقُت بنزاىة وأمانة ْتيث يكون مرجعا لكل من يتطلع إىل التعرف على معادلها 

 .      أو التعمق فيها 
  نهج  ف  الب ث

 :ديكن تلخيص منهجي يف البحث فيما يلي 
األحاديث واآلثار اليت تدل على استحباب -  بقدر اإلمكان –مجعُت  -

اجلماعة الثانية يف ادلسجد أو كراىتها ، كما مجعت اآلثار اليت وردت يف 
 .حكم جتميع من فاتتو اجلمعة ، مث خرجتها خترجيا علميا 

حكمت على األحاديث واآلثار مبا تقتضيو الصناعة احلديثية من صحة أو  -
 .ضعف ، ومل أُغفل أحكام أىل الشأن عليها 

ترمجت لغَت ادلشهورين من رواة احلديث ترمجة موجزة ، وقد أجلأ إىل شيء  -
من البسط لسبب ، وقد انتقيت شلا قيل يف الراوي من جرح وتعديل ما 

 . يفي بادلقصود وال خُيلُّ باحلكم النهائي عليو 
أوردت اعًتاضات كل من الفريقُت على أدلة الفريق اآلخر ، سواء كان  -

 .منها ما يتعلق بالثبوت أو الداللة 
                                                           

  (  2583 :السؤال الثاين من الفتوى رقم   )311-7/309فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء   -1
  12/165بن باز الشيخ ارلموع فتاوى   -2
 87 - 15/83 ورسائل الشيخ زلمد بن صاحل العثيمُت رلموع فتاوى  -2
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 .أوردت اآلثار اليت وردت يف األذان واإلقامة للجماعة الثانية  -
ُعنيت ببيان مذاىب األئمة يف اجلماعة الثانية من كتب الفقو األصلية ،  -

 .كما بينت آرائهم يف اجلماعة الثانية لصالة اجلمعة 
 .تناولت بعض ادلسائل اليت ذلا صلة باجلماعة الثانية  -

  ط  الب ث
 :   لقد جعلت البحث بعد ادلقدمة يف ستة مباحث 

 استحباب اجلماعة الثانية يف األحاديث واآلثار الواردة يف   :ادلبحث األول
  .ادلسجد                  

 . األحاديث واآلثار الواردة يف كراىة اجلماعة الثانية يف ادلسجد   :ادلبحث الثاين
  .اآلثار الواردة يف جتميع من مل يشهد اجلمعة: ثالث  ادلبحث ال
  .اآلثار يف األذان واإلقامة دلن دخل ادلسجد بعد الصالة: رابع   ادلبحث ال

حترير مذاىب األئمة األربعة يف حكم اجلماعة الثانية يف : اخلامس ادلبحث 
  .ادلسجد                    

 .مذاىب األئمة يف صالة من فاتو اجلمعة الظهر مجاعة : سادس الادلبحث 
  .أبرز ادلسائل ادلتعلقة باجلماعة الثانية: بع  ادلبحث السا

واهلل أسأل أن جيعل ىذا العمل خالصا لوجهو الكرمي ، وأن ينفع بو  
 .طالب العلم وأىلو ، وأن يـُْلِهم يف قلوهبم ما أستنَت بو يف إثراء البحث 

  حمد  شرف عمر لب . د:                                      وكتبه 
 المملك  ال ربي  الس ودي -                                       بها 
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