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قسم الفقه   

نفسهاملسجد  اجلمعة يف صالة  تكرار 

: باحثإعداد ال
حممد الزين زكرايء 
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 واملرسلني، نبينا حممد احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء  
 وعلى آله الطاهرين وصحبه الغر املياين ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين.

أما بعد:
حيا  يعيش  ال  املسلم  يف   ته إن  إال  وطمأنية  راحة  يف  جمتمعه    كنف   اإلميانية 

من غري  املسلم، ففيه يستطيع تطبيق شرائع دينه على أكمل وجه وأحسن حال  
لذلك ومراعا ضيق،  ال  و   حرج  الشارع   ة  املتواجد   احلكيم   أمر  يف  ي املسلمني  غري  ن 
املسلمني    ، منها ابهلجرة    اإلسالم بالد   من  يوجد كثري  أنه  وقد فيها،    يعيشون إال 

خصوصا بعد وضع احلدود بني الدول وفرض التأشريات لدخوهلا    لذلك   ن رو ط ض ي 
يتبعها   ابلبالد  من  وما  االستيطان  حتقيق  يف  وعقبات  وقد    ، اإلسالمية صعوابت 

تفرض  ف   ، ممن حيارب اإلسالم   الغري املسلمة   هذه البلدان   وأنظمة   تكون حكومات 
،  أداء شعائرهم الدينية بكل حرية ويسر   يف   على املسلمني   ا تضيق ب   نظم و   قوانني 

ومع    ، من ذلك جرب املسلمني هناك على عدم صالة اجلمعة إال يف مسجد واحد و 
دفعة  ار من غري املمكن أن جيمعهم مسجد واحد  تزايد عدد املسلمني حبمد هللا ص 

يف    االجتماع عليهم    أيضا   تعذر وقد ي حرج ومشقة،    مما أدرى إىل وقوع واحدة،  
حبكم طبيعة التزام الناس أبعماهلا ووظائفها يف    وذلك   لصالة اجلمعة؛   وقت واحد 

الغرب،   اإلمام  بالد  اختالف  واحد مع  اجلمعة يف مسجد  تكرار  هلم  يشرع  فهل 
صلني أم ال جيوز هلم ذلك؟.  وامل 
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 :  نازلةل ل التكييف الفقهي
مسألة تعدد   يوهأال  هذه املسألة هلا نظري فيما اختلف فيه املتقدمون من الفقهاء  

فتخرج عليها، وقد اختلف املعاصرون بناءا على ذلك يف هذه    (1) اجلمعة يف املصر الواحد 
 النازلة على قولني:
 .(3) (2) ال جيوز تكرار اجلمعة يف املسجد الواحد، أفتت به اللجنة الدائمة القول األول:
الثاين: األوريب    القول  اجمللس  به  أفىت  واحد،  مسجد  يف  اجلمعة  تكرار  لإلفتاء  جيوز 

 . (6) (5)فتاء املصريةإل، ودار ا(4)والبحوث 

 
ال جيوز مطلقا    األول: قد اختلف الفقهاء املتقدمون يف هذه املسألة على ثالثة أقوال:  (  1)

  احلنابلة   مذهب   جيوز للحاجة وهو   الثاين: ،  واحلنفية يف قول   املالكية والشافعية   مذهب وهو  
  والراحج:   ، الظاهرية مذهب  جيوز مطلقا وهو    الثالث: ،  وجه والشافعية يف    األصح واحلنفية يف  

احلاجة يؤدي إىل احلرج واملشقة واملشقة  ؛ ألن اإللزام إبقامتها يف موضع واحد عند  الثاين هو  
الناس  التسري، وخاصة بعد كثرة  جممع األهنر  (،  218/ 1تبيني احلقائق ) انظر:    . جتلب 

نكت  إل ا (،  167/ 1)  على  ) ال ال مسائل  شراف  خليل شرح  ،  ( 335/ 1ف    خمتصر 
) 74/ 2)   ي للخرش  األم  املهذب   اجملموع (،  221/ 1(،  املغين  (،  585/ 4)   شرح 

 . ( 258/ 3احمللى ) (،  196/ 2)   شرح خمتصر الرقي للزركشي ،  ( 248/ 2) 
الدائمة  انظر:    (2) اللجنة  األوىل-فتاوى  الثانية-(، و8/262)  -اجملموعة    - اجملموعة 

(7/81.) 
قد طرحت بنحو من هذه النازلة على الشيخ ابن عثيمني فذكر أقوال العلماء فيها    (3)

 (. 16/49ومل يذكر أي القولني أرجح. انظر: جمموع فتاوى ورسائل ابن عثيمني )
 ؤ انظر:   (4)
انظر: املوقع الرمسي  نفسه.  بل أجازوا ذلك حىت ولو صلى بم إمام اجلمعة األوىل(  5)

 (.5076سلسل )، الرقم املدار اإلفتاء املصريةل
  قد جاء عن ابن حزم أن من فاتته اجلمعة ووجد من يصلي معه، فإهنم يصلوهنا مجعة،   (6)

قول اجلواز يف هذه   ى هذاوقد خرج الشيخ ابن عثيمني عل  ، ها ظهرايصليوإن مل جيد 
 (. 16/49جمموع فتاوى ورسائل ابن عثيمني )(، 3/289انظر: احمللى )النازلة. 
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 األدلة:
 أدلة املانعني: 

ال دليل عليه من الكتاب ، فنله يف الديأن تكرار اجلمعة يف مسجد واحد ال أصل    -1
 .(1)والسنة ومل يقل به أحد من السلف

مقصود الشارع ابجلمعة من اجتماع الناس   أن تكرار اجلمعة يف مسجد واحد يفوت  -2
 . (2)يف مكان واحد، على عبادة واحدة، خلف إمام واحد 

ومساحتها؛ فإن من  أنَّ عدم تكرار اجلمعة من يسر الشريعة  ميكن أن يستدل هلم:    -3
فاتته صالة اجلمعة لعذر يصلي الظهر أربًعا وال تثريب عليه، وال حيتاج إىل أن يشق على  

 نفسه وال على القائمني على املساجد ابملطالبة بتكرار إقامة اجلمعة. 
أنَّ الرتخص يف هذا األمر يفتح الباب لالجتهاد يف األحكام   -ميكن أن يستدل هلم:    -4

 شرائع احملكمة، مما ال جمال فيها لالجتهاد واالستحسان.التعبدية وال
 الفريضة  تفويتأن احلاجة تدعو إىل ذلك لوجود مشقة حاصلة، واملنع يفضي إىل  نوقش:  

 .(3) كثري من املسلمني وهي مفسدة أعظم من مفسدة تعدد اجلمعة يف املسجد الواحدعلى  
 أدلة اجمليزين: 

ََلةِ ِمْن يَوِْم اْْلُُمَعةِ فَاْسَعْوا قوله تعاىل:    -1 ِيَن آَمُنوا إَِذا نُوِدَي لِلصذ َها اَّلذ يُّ
َ
يَاأ

ِ َوَذُروا اْْلَيَْع َذلُِكْم َخْْيٌ لَُكْم إِْن ُكنُْتْم َتْعلَُمونَ  إََِل ذِْكرِ اَّللذ
 (4).   

 
الدائمة  انظر:    (1) اللجنة  األوىل-فتاوى  الثانية-(، و8/262)  -اجملموعة    - اجملموعة 

(7/81.) 
 (.16/49جمموع فتاوى ورسائل ابن عثيمني )انظر:  (2)
د بن علي آل فائع  ملدكتور حمحبث "حكم تعدد اجلمعة يف املسجد الواحد" ل:  انظر   (3)

 (. 18 - 17ص)
 . 9انظر: سورة اجلمعة:  (4)
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مبوضع وال موضعني وجه الداللة: أن اآلية الكرمية بينت بعمومها أن هللا تعاىل مل يعلق ذلك  
 .  (1)وال أقل وال أكثر

كما لو صلوها    يف تكرارهاحىت    حصول مقاصد الشريعة اليت من أجلها شرعت اجلمعة  -2
يف مجاعة واحدة، كتأليف القلوب وحصول التعارف ومع ما يتحقق فيها من توجيه ووعظ  

 .(2)وتعليم
، وهذا منايف من املسلمنية اجلمعة عن كثري  عري أن منع ذلك يفضي إىل فوات ش  -3

 . (3)ملقصد الشارع احلكيم من التيسري ورفع احلرج
  

 
 (.8/258انظر: احمللى ) (1)
 (.123رقم الفتوى )  اجمللس األوريب لإلفتاء والبحوث انظر:  (2)
 (. 19انظر: حبث "حكم تعدد اجلمعة يف املسجد الواحد" ص) (3)
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 الرتجيح:  
من خالل دراستنا هلذه النازلة وما ورد فيها من أقوال وأدلة ومناقشات ترحج لنا القول 

؛  صالهتا يف أي مكان آخر  علىعدم القدرة    جبواز تكرار اجلمعة يف املسجد الواحد حلاجة
ع مقصد الشارع من التسري ورفع احلرج، وألن املصلحة املرجوة من صالة  ألن ذلك يتفق م

اجلمعة يف مجاعة واحدة متحققة احلصول حىت ولو تكررت، كما أن يف منعها تفويت 
دينهم   إقامة شعائر  املسلمني من  االستطاعة  عنهلؤالء  أعظم من  حد  ، وهذه مفسدة 

 األصول إرتكاب أخف املفسدتني مفسدة تعدد اجلمعة يف املسجد الواحد، واملقرر يف
 .  لدفع أعظمهما

وأما االعتذار بعدم متكن املســـــــــلمني من االجتماع يف وقت واحد للصـــــــــالة حبكم طبيعة  
ال يســـــــــــــوة  تكرار اجلمـعة يف نفس    - وهللا تـعاىل أعلم - العـمل والوـظائف يف تـلك البالد، ـفإنَـّه  

ومعلوم أن اجلمعة ال    معة ملن فاته املسـجد؛ وذلك أنَّ التكرار حينذذ أشـبه ما يكون بقضـاء اجل 
للتهاون يف حضـــــــــور اجلمعة وفتحاً لباب التكرار على    كما أنَّ يف إابحة ذلك ذريعة   ، تقضـــــــــى 

 مصراعيه، فال جيوز. 
 
 

 وهللا أعلم
 وصلى هللا على سيدان حممد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إبحسان على يوم الدين.
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 : (2369لفتوى رقم )ا جاء يف جمموع فتاوي اللجنة الدائمة
 احلمد هلل والصالة والسالم على رسوله وآله وصحبه وبعد:"

من  املقدم  االستفتاء  على  واإلفتاء  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة  اطلعت  فقد 
معايل األمني العام لرابطة العامل اإلسالمي إىل مساحة الرئيس العام، واحملال إليها من األمانة 

 هـ ونصه:1399 \ 2 \  1واتريخ  3 \ 238العامة هليذة كبار العلماء برقم 
تلقيت خطااب من سعادة الدكتور عبد العليم خلدون الكناين، مدير مكتب الرابطة 
يف ابريس، املتضمن أن عددا من املساجد اليت تقام فيها صالة اجلمعة يف ابريس ويف  

 املدن األخرى قليل ابإلضافة إىل ضيقها ابملصلني لكثرة عددهم.
األزمة اليت حترم كثريا من املصلني من أداء فريضة اجلمعة يف فرنسا، فقد وحال هلذه 

إبمام  دفعة  دفعتني، كل  على  الواحد  املسجد  يف  اجلمعة  صالة  تتم  أن  أحدهم  اقرتح 
وخطيب مستقل، )أي تقام صالة اجلمعة يف الدفعة األوىل يف وقتها مث بعد انتهاء الطبة 

صلي اجلمعة ابملصلني الذين قبلوا االنتظار والصالة والصالة، أييت إمام جديد وخيطب وي
 ، ويستفسر فيه عن حكم الشرع يف هذا احلل الضروري.(مع الدفعة الثانية

أرجو من فضيلتكم التكرم إبصدار فتوى شرعية يف هذه املسألة حىت ميكننا إجابة سعادته  
 بذلك.

ا، وال نعلم له  إنشاء مجعتني يف مسجد واحد غري جائزة شرع"أجابت مبا يلي:  
أصال يف دين هللا، واألصل أن تقام مجعة واحدة يف البلد الواحد، وال تتعدد اجلمع إال 
لعذر شرعي؛ كبعد مسافة على بعض من جتب عليهم، أو يضيق املسجد األول الذي  
تقام فيه عن استيعاب مجيع املصلني، أو حنو ذلك مما يصلح مسوغا إلقامة مجعة اثنية  

م مجعة أخرى يف مكان يتحقق إبقامتها فيه الغرض من تعددها فعلى اإلخوة  فعند ذلك يقا
السائلني أن يلتمسوا مكاان آخر وسط من أيتون للمسجد املطلوب وإعادة صالة اجلمعة 
وكاحلدائق  الاصة  مسجدا كاملساكن  يكن  مل  ولو  حىت  أخرى،  مجعة  فيه  ويقيموا  فيه 

 ؤولة عنها إبقامة اجلمعة فيها. وامليادين العامة اليت تسمح اجلهات املس 
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 ."وابهلل التوفيق وصلى هللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم
 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء 

 عضو ... عضو ... انئب رئيس اللجنة ... الرئيس 
 . ( 1) " . عبد العزيز بن ابز . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد هللا بن غداين . . عبد هللا بن قعود . 
 : (18310الفتوى رقم )وجاء يف 

: أرجو التفضل ابإلفتاء على هذه املسألة اليت وردت من اجلمعية اإلسالمية مبدينة  السؤال"
نيو كاسل يف اململكة املتحدة؛ إلقامة صالة اجلمعة يف جمموعتني، حيث إن املكان ال  

( 250يتسع هلم مجيعا، وقد ألزمتهم اجلامعة اليت منحتهم املكان أال يزيد عدهم عن )
 .( شخص؟400يربو على )شخصا، وأصبح عددهم اآلن 

: ال جيوز إقامة مجعتني فأكثر يف مسجد واحد؛ ألن هذا ال دليل عليه من كتاب اجلواب 
، ومل يعرف عن أحد من سلف األمة  -صلى هللا عليه وسلم    -هللا وال من سنة رسوله  

 وأئمتها، ولكن جيوز عند احلاجة إقامة صالة اجلمعة يف مسجد آخر من البلد. 
 يق، وصلى هللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.وابهلل التوف

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء 
 عضو ... عضو ... عضو ... انئب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد .. صاحل الفوزان .. عبد هللا بن غداين .. عبد العزيز آل الشيخ .. عبد  
 . (2) "العزيز بن ابز

  

 
 (. 8/262) -اجملموعة األوىل-( فتاوى اللجنة الدائمة 1)
 (. 7/81) -اجملموعة الثانية-( فتاوى اللجنة الدائمة 2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





(8( 
 

أي تعـدد اجلمع يف -: "فـإذا جـاز ذـلك  اإلفتااء املرااااااااااارياةجااء يف ن  فتوى كماا 
جاز تعدد اجلَُمِع يف املســـــجد الواحد من ابب أوىل؛    -أكثر من موضـــــع من البلد حلاجة

إذ إـنه يوافق مـا اشــــــــــــــرتطـه الفقهـاء من احتـاد املســــــــــــــجـد يف البـلد الواحـد مـا مل تكن هـناك 
ك أوىل من تعددها يف حاجة، فإذا دعت احلاجة إىل تعددها يف مســـــــــــجد واحد كان ذل

أكثر من مســــجد؛ الحتاد املوضــــع وإن تكررت فيه اجلماعة ملكان احلاجة؛ إذ ذلك أ ى  
ــفة صـــــحيحة وجمزئة، ما دامت   ــالة على هذه الصـــ من الالف، وأدعى لالئتالف، والصـــ
مكتمـلة الشــــــــــــــروأ واألركـان، على أن احلـاجـة يف ذـلك تقـدر بقـدرهـا، ـفإذا مل يعـد للتعـدد 

 كم فيه إىل األصل وهو عدم اجلواز.حاجة رجع احل
؛ خروًجا من خالف من أوجب   واألوىل حينذٍذ أن ُتصلى كل مجاعة منها إبماٍم ُمعنيَّ
صلني فهي صحيحة 

ُ
ذلك من الفقهاء، أما إن صلى اإلماُم نفُسه اجلمعَة جبماعتني من امل

 جمزئة؛ أخًذا مبا أجازه بعض الفقهاء من صالة املفرتض خلف املتنفل".
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ا من تكرر إقـــامـــة مااا جاااء يف ن  قرار اجمللو األورويك : "اجمللس ال يرى مـــانعـــً
اجلمعة يف املســــــــــــجد الواحد، ما وجد الســــــــــــبب الدافع لذلك، كالذي تقدم من ضــــــــــــيق 
املكان، أو تعذر االجتماع....، لكن ينبه اجمللس على ضرورة أن يراعي تكرار اجلمعة يف 

ز، وهي اليت تقرر ما حيقق ذلك، كاختيار اإلمام  املســــــــجد الواحد إدارة املســــــــجد أو املرك
ــلى اجلمعة األخرى إبمام آخر غري اإلمام األول، إال إذا تعذر،  والوقت. واأَلْوىل أن ُتصـــــــــ

 فال حرج أن يقيمها اإلمام األول.
؛ خروًجا من خالف من أوجب   واألوىل حينذٍذ أن ُتصلى كل مجاعة منها إبماٍم ُمعنيَّ

صلني فهي صحيحة  ذلك من الفقهاء، أما
ُ
إن صلى اإلماُم نفُسه اجلمعَة جبماعتني من امل

 جمزئة؛ أخًذا مبا أجازه بعض الفقهاء من صالة املفرتض خلف املتنفل".
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 املرادر واملراجع 
الوهاب بن علي بن نصر   يأبو   للقاضيعلى نكت مسائل  اإلشراف    -1 حممد عبد 

األوىل،    الطبعة،  : دار ابن حزم، ن: احلبيب بن طاهر، ت هـ(422ت:  البغدادي املالكي )
 .م1999 -هـ 1420

  –: دار املعرفة ، ن(ه204 :ت )  الشافعيعبد هللا حممد بن إدريس  أيب إلمامل األم -2
 .م1990 - هـ1410 ،بريوت 

، هـ(676:  ت زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي )يب  أل  اجملموع شرح املهذب   -3
 .الناشر: دار الفكر

 (.123رقم الفتوى ) ،اجمللس األوريب لإلفتاء والبحوث  -4
أمحد    يبأل  ابآلاثر  احمللى  -5 بن  علي  الظاحممد  القرطيب  األندلسي  حزم  هري بن 
 . بريوت  –: دار الفكر ، نهـ(456:ت )
حممد موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي يب  ألاملغين    -6

، : مكتبة القاهرةن،  (ه620:  ت مث الدمشقي احلنبلي، الشهري اببن قدامة املقدسي ) 
 .م1968 -هـ 1388

 (.5076، الرقم املسلسل )لدار اإلفتاء املصريةاملوقع الرمسي  -7
احلقائق  -8 الدقائق    تبيني  الدين  شرح كنز  علي  لفخر  بن  احلنفي عثمان  الزيلعي 
 . هـ1313األوىل،  الطبعة، بوالق، القاهرة -: املطبعة الكربى األمريية ، نهـ(743:ت )
 . للدكتور حممد بن علي آل فائع   حكم تعدد اجلمعة يف املسجد الواحد  -9

للزركشي  -10 الزركشي املصري  لش   شرح خمتصر الرقي  الدين حممد بن عبد هللا  مس 
 . م1993 -هـ 1413األوىل،  الطبعة، : دار العبيكان ، نهـ(772: ت احلنبلي )

، هـ(1101:  ت )د بن عبد هللا الرشي املالكي  حمم  أليب عبد هللاشرح خمتصر خليل    -11
 . بريوت  – : دار الفكر ن
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  ،مجع وترتيب: أمحد بن عبد الرزاق الدويش،  (اجملموعة األوىل)فتاوى اللجنة الدائمة    -12
 . الرايض –اإلدارة العامة للطبع  -: رائسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء ن
  ، مجع وترتيب: أمحد بن عبد الرزاق الدويش،  ( اجملموعة الثانيةفتاوى اللجنة الدائمة )  -13

 . الرايض –اإلدارة العامة للطبع  -: رائسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء ن
املدعو بشيخي   ، عبد الرمحن بن حممد بن سليمانل  قى األحبرجممع األهنر يف شرح ملت  -14
 .: دار إحياء الرتاث العريب، نهـ(1078: ت يعرف بداماد أفندي ) ،زاده
ورسائلجم  -15 فتاوى  عثيمني ا  موع  العثيمني ل  بن  صاحل  بن  حممد  الشيخ    فضيلة 
دار   -دار الوطن    :، نفهد بن انصر بن إبراهيم السليمان  :مجع وترتيب،  هـ(1421ت:)

 . هـ1413 -خرية األ الطبعة، الثراي
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