
 بسم هللا الرحمن الرحيم  

 قامة صالة الجمعة في البيوت" حكم إ ما ال يسع عنه السكوت في "

   من خاللها  بينألمين وبعد؛ فهذه نقاط مهمة أالحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على النبي ا

قامتها في   على من ينشر بين المسلمين جواز إردا    قامة صالة الجمعة في البيوتما يتعلق بحكم إ

 : البيوت وهللا الهادي الى الصواب جل وعال  

 

مور العظيمة في الشرع والدين، فهي شعيرة ظاهرة من  أن صالة الجمعة وإقامتها من األ   _  1

 الكثيرة من القرآن والسنة النبوية المطهرة.  دلة ، ودلت على ذلك أالشعائر

وسيرته تتبين حقيقة صالة الجمعة الشرعية ،  _ وبالنظر الى سنة النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ 2

اتفاق    ت دون صالة الجماعة بخصائص وليس هذا محل تفصيلها، وعلى ذلك وقعوأنها قد خص  

 العلماء. 

ال في المساجد أو في المصليات العامة  التي انفردت بها، أنها ال تقام إ   ومن جملة تلك الخصائص 

 للمسلمين كصالة العيد. التي يقع فيها اجتماع  ماكن العامة( )األ 

 

هللا عليه وسلم ـ البيان    _ ولما تقرر أن صالة الجمعة شعيرة عظيمة في الدين فترك النبيـ  صلى3

الحاجة ماسة لبيان مثل  قامتها في البيت، بل ولم ينقل عنه فعلها ولو مرة واحدة، مع أن  لجواز إ

، ويترتب عليه حكم عدم جواز  ا  هذا األمر دل على أن تركه في مثل هذه المسألة يكون مقصود

قامتها وال يوجد مانع  ود في حق من تخلف عنها ولم يدرك إقامتها في البيوت؛ ألن المقتضي موجإ

 .  يمنعه من البيان، فدل أن فعلها في البيت ال يشرع 

 

الجمعة متأخرا  ـ  4 ترك  ينقل عن واحد من الصحابة ممن  أنهم اجتمعوا في  أو متخلف  لم  ا عنها 

ظهرا  وأ  البيوت  يصلونها  كانوا  بل  جمعة،  بيوتهم  في  اإلجماع قاموها   وهذه صورة من صور 

ضافة الى ما وقع لهم من مثل هذه النوازل  قامتها في البيوت، باإل العملي الدال على عدم جواز إ

 قامة الجمعة في البيوت. ه، ومع ذلك تركوا هذا الفعل وهو إكالطاعون ونحو

 

السلف على منع    جماع إ  ،(8/68)   ـ في شرحه على البخاري_ حكى ابن رجب ـ رحمه هللا5

تماع  ظهار الدين وعزته واجالجمعة شعيرة ظاهرة الهدف منها إ ن صالةأل   ؛قامتها في السجونإ

، ففي البيوت من باب  مام مالك وابن سيرين وأحمد وغيرهموحكى ذلك عن اإل   لفهم،  المسلمين وتآ 

 . ولى  أ

وقال     ،على منعها في السجون ونحوها  (1/169) السبكي في الفتاوىجماع السلف  كذلك حكى إ

  , لظاهر ال تقام في السجون ونحوهاسالم الغنا ذلك عن واحد من السلف وقرر أنها شعار اإل لم يب

 قامتها في البيوت .  وهذا من أقوى األدلة في الرد على من يجوز إ

 



  ، صح قولي العلماءأجمعة كان في مكة قبل الهجرة على  وقت فرضية الن  أ_  ويجدر التنبيه هنا    6

والسهيلي    ,بي يعلىأ بي حامد االسفراييني ، والقاضي  أحمد وأمام  وزاعي واإل ل عطاء واأل وهو قو

نها  أل  ؛ ظهار الجمعة فيهاإن مكة كانت دار كفر ال يستطيع  أال في المدينة وذلك  إ, والنبي لم يقمها  

مر مصعب بن  أبل    ، صحابه فعلها في البيوتأيؤثر عنه وال عن  ولم  شعائر الدين الظاهرة    من

سعد بن  أا قيل  سالم في المدينة وكذول من جمع جمعة في اإل أفكان      -رضي هللا عنه    -عمير

من حديث كعب بن مالٍك، أنه كان كلما سمع  مام احمد  كما  خرج اإل ـ رضي هللا عنه ـ    زرارة  

ة  فسأله ابنه عن ذلك، فقال: كان أول من صلى بنا صالأذان الجمعة استغفر ألسعد بن زرارة،  

  في نقيع الخضمات، في هزم النبيت  من مكة ـ صلى هللا عليه وسلم ـ   الجمعة قبل مقدم رسول هللا

 من حرة بني بياضة. 

 مرين : فيدل هذا على أ

بل  تصح   ،صحابهأو ـ صلى هللا عليه وسلم ـ  ال لفعلها النبي إنها ال تصح في البيوت وأول : األ 
 .   المظهار شعار اإلس إالجمعة إنما يقصد بإقامتها  نأل  ؛ ماكن العامةفي المساجد واأل 

  
قامتها في البيوت  كحظر التجول ال يعد سببا يجّوز إ  لمانع  بالكلية  قامتها في قطر  الثاني : أن عدم إ

جماع السلف الذي حكاه  ـ صلى هللا عليه وسلم ـ في مكة , وينضاف إلى ذلك إ  من هدي النبي  أخذا  

 ولى البيوت .  بن رجب والسبكي كما تقدم في منع إقامتها في السجون وأن وجد العدد ومن باب أا

 

 ال يريدون بذلك  أو نفيا    قرارا  إالجمعة  صحة صالة  اشتراط المسجد في    الفقهاء  _ عندما يبحث 7

العامة ( كالتي يجتمع لها  جواز إ البقاع والرحبات ) األماكن  البيوت، بل يريدون أن  قامتها في 

العيد ال ال يفهم من عدم شرطية   تؤدى فيه صالة الجمعة، وإتصلح مكانا    ، المسلمون في صالة 

 . تنبهجماع عن ابن رجب في منعه فلي  ازها في البيوت، فقد تقدم نقل اإل جو في صحتها   المسجد 

إ_ عل8 تقدير جواز  الحي  ى  تقام في  أن  يترتب على ذلك  فإنه  البيوت،  الجمعة في  قامة صالة 

 ع فكيف بالبلد الواحد؟! م  الواحد االف الج  

ال يقول واحد من الفقهاء    مرين باطالنمأثم ومغرم، وكال األ   وكذلك كل بيت ال يقيم الجمعة فهو في

 بصحته. 

قهية المختلفة، وفتوى العالمة  ار العلماء" والمجالس الف _ الفتاوى من الهيئات الشرعية:" كهيئة كب9

قامتها في البيوت مع  عدم جواز إ، نصت على  مام ابن باز  وابن عثيمين ـ رحم هللا الجميع ـ  اإل 

 معرفتهم بالواقع. 

صالة الجمعة صالة خاصة ال تقام إال في المساجد أو األماكن العامة    على ما تقدم، فإن  _ بناءا  10

أربع ركعات جماعة مع أهل بيته، وله    قامتها في البيوت، بل تصلى ظهرا  الظاهرة، وال يجوز إ

 على صنيع السلف.  أجر الجمعة وثوابها كما كان يفعلها قبل ذلك في حال سعته جريا  

 وهللا أعلم

 ر النصركتبه: ابو عبيدة: عام
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