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ونا (�و�اء��ةــ�البيوت����فحكم�إقامة�صالة�ا��معة���   )ركو

  )كورونا(حكم إقامة صالة الجمعة في البيوت في فترة وباء 

  نورة بنت عبداهللا العليان

   السعودية–جامعة شقراء  -  كلية الرتبية باملزامحية -  قسم الدراسات االسالمية

  nallyan@su.edu.sa: البريد االليكتروني

  :  ملخصال

  .احلمدهللا وكفى وصلى اهللا وسلم على من ارتضى 

إن مامير به العامل اليوم من انتشار وباء كورونا والذي ينتقل بالعدوى من التجمعات 

والتالقي ، والذي أثر بشكل كبري على سري احلياة الطبيعية ، وأثر كذلك على التغري 

 يف أسلوب احلياة من فرض احلظر التام وإغالق املدارس قبل �اية العام الكبري

الدراسي، وإكمال بعض املراحل بالتعلم عن بعد ، وقيام اجلهات احلكومية بفرض 

العمل من البيت ، وتاله منع اجلهات الرمسية من الصالة يف املساجد وإغالقها ، واألمر 

 من االحتياطات الالزمة ملنع انتشار ذلك بالصالة يف البيوت وحىت اجلمعة وغريها

  .الوباء 

  ؟ة صالة اجلمعة خبطبتها يف البيوتوقد كان التساؤل بني أوساط الناس عن حكم إقام

ومعلوم أن صالة اجلمعة ليست كباقي الصلوات اخلمس ، فإن هلا مزية خاصة 

الثياب ، كاجتماع املسلمني يف مكان واحد ، واالغتسال هلا والتطيب ولبس أحسن 

وفيها اخلطبة ، وساعة استجابة والتشديد على من ترك اجلمعة يف املسجد بال عذر ، 

وكذلك فهي التقضى إذا فات وقتها وإمنا تصلى ظهرا ، وغريها من املزايا اليت التكون 

  . لغريها 
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وكذلك فإن من شروط صحة صالة اجلمعة أن تقام الصالة يف املساجد، والقول بعد 

الة اجلمعة خارج املسجد ، وقد سبق ذكر أقوال العلماء يف ذلك جواز صحة ص

واإلمجاع على ذلك الرأي ، وأيضا فإن تعدد اجلمع يف البلد الواحد الجيوز إن مل يكن 

  حاجة ملحة لذلك كضيق املسجد، وكثرة املصلني واتساع البلد 

  .روط املتفق عليها وإذا قلنا جبواز إقامة صالة اجلمعة يف البيوت فإننا خنالف تلك الش

لذا كان القول بعدم جواز وصحة صالة اجلمعة يف البيوت ، وأن الواجب أن تصلى 

  . ظهرا حىت يأذن اهللا بكشف الغمة وزوال الوباء 

األعذار  - شروط إقامة صالة اجلمعة -حكم صالة اجلمعة : المفتاحية الكلمات 

 اجلمعة يف البيوتحكم إقامة صالة  -  املبيحة لرتك صالة اجلمعة

.  
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Ruling on holding Friday prayers in homes during 
the Corona epidemic 

Noura bint Abdullah Al-Olayan 
Department of Islamic Studies - College of Education in Al-
Muzahmiyyah - Shaqra University - Saudi Arabia 

as.edu.su@lyannal :mailE  
Abstract: 
Praise be to God, and enough, and may God bless him and 

grant him peace. 

What the world is experiencing today is the spread of the 
Corona epidemic, which is transmitted by infection from 
congregations and convergence, which greatly affected the 
course of normal life, and also affected the significant change 
in the way of life from imposing a total ban and closing 
schools before the end of the school year, and the completion 
of some stages of distance learning And the government 
agencies imposing work from home, followed by preventing 
official authorities from praying and closing mosques, and 
ordering prayer in homes until Friday and other precautions 

necessary to prevent the spread of that epidemic. 

The question was among the people about the ruling on 

conducting Friday prayers in her engagement at home؟ 

It is known that the Friday prayer is not like the other five 
prayers, because it has a special advantage, such as meeting 
Muslims in one place, washing for them, finishing and 
wearing the best clothes, and the sermon, and the hour of 
response and stress on those who leave Friday in the mosque 
without excuse, and also they do not spend if they miss their 



        

  

 

 
 

 

 

٩٠٦
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time but pray at noon , And other benefits that are not for 

others. 

Likewise, one of the conditions for validity of Friday prayer 
is that prayer is held in mosques, and saying after it is 
permissible to perform Friday prayer outside the mosque, and 
scholars ’statements have been previously mentioned in that 
and consensus on that opinion. , The number of worshipers 
and the breadth of the country 
If we say that it is permissible to perform Friday prayers at 

home, we violate these agreed conditions. 

So the saying was that it is not permissible and correct for the 
Friday prayer in the homes, and that it is obligatory to pray at 
noon until God permits to expose the cloud and the epidemic 
is gone.  

The most important results: 

My research ended with results, the most important of which 

are: 

 Friday prayers is an obligation imposed on every adult 
Muslim free settler, and it is forfeited by the traveler, 
the slave, the woman and those similar to them, or 
dressed in an offer that 

 prevents him from attending, such as sickness, fear, 

rain, and others. 

٢ . One of the conditions for validity of the Friday prayer is 

that the prayers take place in the mosques, as well as the 
imam's permission to multiply the gathering in Egypt, one, 

village or country. 

٣ . It is not permissible to multiply the gathering in one 

country unless there is an urgent need such as the narrowness 
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of mosques, the breadth of the country, and the large number 

of worshipers. 

٤ . The most correct view is that it is not permissible to stay 

Friday at home, but rather to pray at noon, and it is better and 
more complete to be a grou. 
Keywords: Ruling on Friday prayers -Conditions for 

establishing Friday prayers -permissible excuses 
for stopping Friday prayers- ruling on 
performing Friday prayers in homes. 
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  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 
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  دمةاملقـ

صحابه ومن ارتضى ، أاحلمد هللا وكفى وصلى اهللا وسلم على من اصطفى وعلى آله و

  .ي عباده مبا شاء فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعلى نفسه جىن احلمدهللا يبتل

 يبتلي اهللا به عباده األمراض واألسقام وتفشي األوبئة واليت رمبا تتغري معها إن مما

  . نواميس احلياة وختتل وقتها موازين ومقادير اخلالئق 

وباء " وقد ابتلينا يف هذا الوقت بوباء مل ينفع معه طب ، والشفعت له دراسة 

فانتشر يف املناطق والبلدان والقارات انتشار اهلشيم يف النار ، فتعطلت "  الكورونا

ُاملصاحل وتغري نظام احلياة ، أقفلت املدارس واجلامعات ، وصار العمل عن بعد ، وحدد 

كما أقفلت على أثرها املساجد ومنع الصالة  للخروج وقت، وللبقاء يف البيت أوقات

سأل اهللا العظيم ، نقامة صالة اجلمعة و العيدين وغريها من الصلواتإفيها ، بل وحىت 

مبنه وكرمه أن يزيل عنا هذا الوباء ، ويكشف الغمة ويرفع البلوى إنه ويل ذلك والقادر 

  .عليه 

مشاركة مبا  أن يكون يل آثرتواالطالع بأحكام هذه النازلة  ورغبة مين يف البحث 

حكم " هذا ا�ال واخرتت أن يكون عنوان البحث يفتح اهللا به علي ألكتب حبثا يف

  ")كورونا(يف فرتة وباء  إقامة صالة اجلمعة يف البيوت

جيعله  عطاياه أن جيود علي بالفتح من عنده وجزيلجوده وبعظيم  الكرمياسأل اهللا 

  . ويرزقين العلم النافع والعمل الصاحل خالصا لوجهه الكرمي 
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   : مطالب وخامتة أربعةو مقدمة البحث إىلهذا وقد قسمت 

  : المقدمة وفيها 

  أمهية البحث.  

  منهجية البحث.  

  أسلوب البحث. 

  : الب ــــــالمط

  .حكم صالة اجلمعة :المطلب األول 

    .شروط إقامة صالة اجلمعة:المطلب الثاني 

   .األعذار املبيحة لرتك صالة اجلمعة: المطلب الثالث 

   .اجلمعة يف البيوتحكم إقامة صالة : المطلب الرابع 

  وفيها أهم النتائج : الخاتمة 

   :أمهية البحث 

  ربط الشريعة اإلسالمية وأحكامها مبا يستجد من نوازل وملمات يف مجيع األزمان.  

 ا صاحلة لكل زمان ومكان بيان سعة األحكام الشرعية وأ�. 

 راء بيان مايشكل على أمر العامة من حكم صالة اجلمعة وغريها يف البيوت ج

  ماحيدث من كوارث وأزمات 
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 :منهجية البحث

تقوم منهجية هذا البحث على أساس وصفي استقرائي، من خالل عرض آراء 

، وترجيح  )املالكية، واحلنفية، والشافعية، واحلنبلية  (ومذاهب الفقهاء األربعة املشهورة

  .ما تبني يل أنه صواب منها، وأقرب إىل حتقيق املصلحة ومقاصد الشريعة 

 :أسلوب البحث

 . عزو اآليات، بذكر السورة ورقم اآلية، مع كتابتها بالرسم العثماين .١

ختريج األحاديث النبوية، واآلثار، فإن كان احلديث أو األثر يف الصحيحني أو  .٢

أحدمها اكتفيت بذلك، وإال خرجته من كتب السنة اليت أجده فيها، وأنقل 

. يه من حيث الصحة أو الضعفماتيسر يل من كالم أهل العلم يف احلكم عل

 .وخاصة كتب الشيخ العالمة احملدث ناصر الدين األلباين رمحه اهللا

توثيق النقول من مصادرها األصلية قدر اإلمكان، وإال فمن من نقل عنه  .٣

 .بالواسطة

ذكر آراء الفقهاء، وذلك بذكر القول واإلشارة إىل من قال به بقدر ما حيتاج إليه  .٤

توضيح حلقيقة اخلالف وذلك من خالل املصادر املعتمدة يف من عزو لألقوال، و

  .كل مذهب

أما باقي البيانات  عند ذكر املراجع يف احلواشي أكتفي بذكر اسم الكتاب فقط، .٥

  .عن املصدر فستكون يف آخر البحث يف فهرس املصادر واملراجع 
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   األول ملطلبا

  فضل صالة اجلمعة وحكمها

  

  : فضل صالة الجمعة: أوال

ٍ سنن اهللا تعاىل يف الكون سنة التفضيل؛ ومن ذلك تفضيل أزمان على أخرى، فقد من ُّ ُ

ّفضل اهللا شهر رمضان على بقية شهور السنة، وفضل يوم اجلمعة على غريه من أيام  ّّ

  األسبوع

رد يف فضل يوم اجلمعة أحاديث كثرية متواترة متيزها عن باقي األيام من تلك وقد و

تسال والتطيب ولبس أحسن الثياب لصالة اجلمعة مع التبكري اخلصائص أنه يشرع االغ

  .وعدم اللغو أثناء اخلطبة 

أن النيب : ّفهو خري يوم طلعت فيه الشمس ملا ورد من حديث أيب هريرة رضي الله عنه

خري يوم طلعت عليه الشمس يوم اجلمعة، فيه خلق آدم، : (صلى اهللا عليه وسلم، قال

   ).١()رج منها، وال تقوم الساعة إال يف يوم اجلمعةوفيه أدخل اجلنة، وفيه أخ

وللماشي إىل صالة ، ساعة استجابة اوفيه ، يشرع يف يومها قراءة سورة الكهفكذلك

: فعن أوس الثقفي رضي اهللا عنه قال. اجلمعة بكل خطوة أجر صيام سنة وقيامها

غتسل، مث بكر من غسل يوم اجلمعة وا: ( مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

                              

 .٨٥٤برقم ) ٢/٥٨٥(رواه اإلمام مسلم يف كتاب اجلمعة ، باب فضل يوم اجلمعة (١)
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وابتكر، ومشى ومل يركب، ودنا من اإلمام فاستمع ومل يلغ كان له بكل خطوة عمل 

   .)١()سنة أجر صيامها وقيامها

كما أن اجلمعة تكفر مابينها وبني اجلمعة اليت تليها إذا اجتنب الكبائر حلديث أيب 

ات اخلمس، الصلو: (، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال رضي اهللا عنههريرة

: وعنه رضي اهللا عنه قال )٢()واجلمعة إىل اجلمعة، كفارة ملا بينهن، ما مل تغش الكبائر

من توضأ فأحسن الوضوء، مث أتى اجلمعة، : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فاستمع وأنصت، غفر له ما بينه وبني اجلمعة، وزيادة ثالثة أيام، ومن مس احلصى فقد 

   .)٣()لغا

  

  : حكم صالة يوم الجمعة : نيا ثا

صالة اجلمعة مستدلني على ذلك بالنصوص  أمجع العلماء قدميا وحديثا على وجوب

  . الشرعية من القرآن والسنة واإلمجاع

  

                              

وصححه . ٣٤٥برقم ) ١/٩٥(جلمعة  رواه أبو داوود يف كتاب الطهارة ، باب يف الغسل ليوم ا(١)

 ) .٢/١٠٩٤(لباين يف صحيح اجلامعاأل

) ١/٢٠٩( رواه اإلمام مسلم يف كتاب الصلوات ، باب الصلوات اخلمس واجلمعة إىل اجلمعة (٢)

 .٢٣٣برقم 

) ٢/٥٨٨( فضل من استمع وانصت يف اخلطبة  رواه اإلمام مسلم يف كتاب اجلمعة ، باب(٣)

 . ٨٥٧برقم 
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  : أدلة الوجوب من القرآن 

ْيأيـها الذين آمنوا إذا نودي للصالة من يـوم اجلمعة فاس:" قال تعاىل  َ ِ ِ
َ َُ ُ َ َْ ِ

ْ
ِ َ َّ ِ ِ

َ َ
ِ ُ َ ِ ُ َّ َِّعوا إىل ذكر الله َُّ ِ ْ ِ َٰ ِ ْ َ

َوذروا البـيع  َْْ ُ ََ")١(.   

أن اهللا عز وجل أمر املؤمنني بالسعي واملضي لصالة اجلمعة : وجه الداللة من اآلية

وترك البيع والشراء حال النداء هلا واألمر هنا للوجوب ، والجيب السعي وترك البيع إال 

أجلها مث أذن هلم بالبيع والشراء بعد لواجب فلو مل تكن واجبة ملا �ى عن البيع من 

  . انقضاء الصالة 

  .وإذا قضيت الصالة فإىل السعي للرزق،  دفإذا نودي للصالة فإىل املسج

  

  : من السنة األدلة 

: يقول-  صلى اهللا عليه وسلم - رواه أبو هريرة رضي اهللا عنه أنه مسع النيب  ما .١

 على قلو�م، مث ليكونن من لينتهني أقوام عن ودعهم اجلمعات أو ليختمن اهللا«

   . )٢(»الغافلني

من ترك «:  قال- صلى اهللا عليه وسلم - وعن أيب اجلعد الضمري، أن رسول اهللا  .٢

 . )٤(" اهللا على قلبه)٣(ثالث مجع �اونا طبع

                              

 . ٣ سورة اجلمعة آية (١)

 . ٨٦٥برقم ) ٢/٥٩١( رواه مسلم يف كتاب اجلمعة ، باب التغليظ عن ترك اجلمعة (٢)

 .صري قلبه قلب منافق  ختم عليه وغشاه ومنعه ألطافه وجعل فيه اجلهل واجلفاء والقسوة أوأي (٣)

  . ١٠٥٢برقم ) ١/٢٧٧(د يف سننه باب التشديد يف ترك اجلمعة  رواه أبو داوو(٤)



        

  

 

 
 

 

 

٩١٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

ونا (�و�اء��ةــ�البيوت����فحكم�إقامة�صالة�ا��معة���   )ركو

 عن صالة وغريها من األحاديث واآلثار اليت حتذر من التهاونففي هذه األحاديث 

) ثالث مجع: (قوله:(  اإلمام الشوكاين يف نيل األوطاراجلمعة بدون عذر شرعي، يقول

   حيتمل أن يراد حصول الرتك مطلقا سواء

  

حــىت لــو تــرك يف كــل ســنة مجعــة لطبــع اهللا تعــاىل علــى قلبــه  توالــت اجلمعــات أو تفرقــت، 

  )١()بعد الثالثة وهو ظاهر احلديث

 صـلى اهللا عليـه قـال النـيب: عن حممد بـن كعـب أنـه مسـع رجـال، مـن بـين وائـل يقـولو .٣

 وأليب )٢(»جتـــب اجلمعـــة علـــى كـــل مـــسلم إال امـــرأة، أو صـــبيا، أو مملوكـــا«: وســـلم

اجلمعــة :" داود مـن حــديث طـارق بــن شـهاب عــن النــيب صـلى اهللا عليــه وسـلم قــال

عبــد مملــوك، أو امــرأة، أو صــيب، : حــق واجــب علــى كــل مــسلم يف مجاعــة إال أربعــة

  .)٣("أو مريض

ى فرضية صالة اجلمعة، وأنه اليعذر إال من عذره النـيب صـلى يف احلديث دليل صريح عل

  .اهللا عليه وسلم 

                              

 .) ٣/٢٦٦( نيل األوطار (١)

، وصححه األلباين يف ) ١/٦١( رواه الشافعي يف مسنده يف كتاب إجياب صالة اجلمعة (٢)

 ).١/٥٦٢(صحيح اجلامع

هذا : ك وقال ، ورواه احلاكم يف املستدر١٠٦٧برقم ) ١/٢٨٠( باب اجلمعة للمملوك واملرأة (٣)

، وصححه األلباين يف صحيح )١/٤٢٥(حديث صحيح على شرط الشيخني، ومل خيرجاه

 .٣١١١برقم ) ١/٥٩٧(اجلامع 



        

  

 

 
 

 

 

٩١٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

ونا (�و�اء��ةــ�البيوت����فحكم�إقامة�صالة�ا��معة���   )ركو

َّ صلى اهللا عليه وسلم -َّوعن عبداهللا بن مسعود أن النيب  .٤ َّ قال لقوم يتخلفـون عـن -َّ

َّلقـد مهمــت أن آمـر رجـال يــصلي بالنـاس، مث أحـرق علــى رجـال يتخلفــون : (اجلمعـة ِّ ُ ِّ ً ُ ْ َ

  .)١()َعن اجلمعة بيو�م

يه دليل وعيد وتشديد ملـن يـرتك اجلمعـة، وذلـك �ـم النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم بـإحراق ف

  .بيوت رجال الحيضرون اجلمعة، وهل هناك عقوبة أشد من إحراق البيوت على أهلها 

  

  : اإلجماع الدليل من 

وأمجعوا علـى أن اجلمعـة واجبـة علـى األحـرار البـالغني املقيمـني الـذي ال "ابن املنذر  يقول

  ) .٢("عذر هلم

وأمجـع :" وقـال" األصل يف فرض اجلمعة الكتاب والـسنة واإلمجـاع " يف املغينبن قدامةوال

اجلمعـــة فـــرض بإمجـــاع :"وقـــال أبـــو بكـــر ابـــن العـــريب ).٣"(املـــسلمون علـــى وجـــوب اجلمعـــة

   .)٤("َُّاألمة

 

   .)٥("ُّالكتاب، والسنة، وإمجاع األمة: َّوالدليل على فرضية اجلمعة: "وقال الكاساين

                              

  .٦٥٢برقم ) ١/٤٥٢( رواه اإلمام مسلم يف كتاب املسجد ، باب فضل صالة اجلماعة (١)

 ) .١/١٥٨(وينظر كذلك يف اإلقناع ) ١/٤٠( اإلمجاع (٢)

   ) .٢/٢١٨( املغين (٣)

  ) .٣/٢٦٦( نيل األوطار (٤)

 ) .١/٢٥٦( بدائع الصنائع (٥)



        

  

 

 
 

 

 

٩١٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

ونا (�و�اء��ةــ�البيوت����فحكم�إقامة�صالة�ا��معة���   )ركو

 

 



        

  

 

 
 

 

 

٩١٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

ونا (�و�اء��ةــ�البيوت����فحكم�إقامة�صالة�ا��معة���   )ركو

  

   الثاينطلبامل

  شــــروط إقــــــامة صالة اجلمعــــة

  

 اخلمس ، من شروط صحة وشروط للصلواتيشرتط لصالة اجلمعة ما يشرتط 

  :وجوب

كاإلسالم، والعقل والتمييز، واخللو من املوانع ، وكذلك شروط الصحة مثل دخول 

  .الوقت وسرت العورة والطهارة واستقبال القبلة 

قسمني ها ماختتص اجلمعة به من شروط ، وقد قسمها الفقهاء كذلك إىل يضاف إلي

   : وهيرئيسني

 .شروط وجوب  . أ

  .شروط صحة  . ب

  :شروط وجوب صالة الجمعة : أوال 

  :اشرتط الفقهاء لوجوب إقامة صالة اجلمعة مايلي

 ن وهو شرط أساسي، إذ الجتب صالة اجلمعة على النساء ، ولكن إ:الذكورة  .١

 .إ�ا تصح منها، وجتزئها عن صالة الظهر حضر�ا وأد�ا، ف



        

  

 

 
 

 

 

٩١٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

ونا (�و�اء��ةــ�البيوت����فحكم�إقامة�صالة�ا��معة���   )ركو

ًأن يكون حرا غري مملوك حلديث طارق بن شهاب أن النيب صلى اهللا  :  الحرية .٢

عبد : اجلمعة حق واجب على كل مسلم يف مجاعة إال أربعة:" عليه وسلم قال

 .)١("مملوك، أو امرأة، أو صيب، أو مريض

أن من شروط إقامة اجلمعة  فاملسافر الجتب عليه مجعة ، وذلك :اإلقامة  .٣

 . االستيطان 

واملراد بالقدرة واالستطاعة خلو اإلنسان من األعذار املبيحة : القدرة واالستطاعة .٤

كاملرض املقعد الذي اليستطيع معه الوصول للمسجد أو الكبري ؛لرتك اجلمعة 

اهلرم، أو من خيشى على ماله وأهله من سطوة عدو وغريها من املبيحات 

 . لوجوب اجلمعة املسقطات 

 

 

  

                              

 ، ١٠٦٧برقم ) ١/٢٨٠( رواه أبو داوود يف كتاب الصالة ، باب اجلمعة للمملوك واملرأة (١)

هذا حديث صحيح على شرط الشيخني، ومل : ورواه احلاكم يف املستدرك وقال

 .٣١١١برقم ) ١/٥٩٧(، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )١/٤٢٥(خيرجاه



        

  

 

 
 

 

 

٩١٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

ونا (�و�اء��ةــ�البيوت����فحكم�إقامة�صالة�ا��معة���   )ركو

  : شروط صحة صالة اجلمعة  : النوع الثاني من الشروط

  :لصحة صالة الجمعة شروط نذكر منها 

والتصح صالة اجلمعة بدون اخلطبة وذلك ،  واخلطبة تكون قبل الصالة :الخطبة  .١

 . باتفاق العلماء 

قرية إذ ال جتب صالة اجلمعة على من كان مقيما ب : أن تقام الصالة في مصر  .٢

ما أقيمت فيه احلدود ونفذت فيه األحكام :، واملصر حده بعض العلماء بأنه 

ٍهو بلدة كبرية فيها سكك وأسواق وهلا رساتيق ،وفيها وال يقدر على :،وقيل 

 لقول )١(ويرجع الناس إليه فيما وقع هلم من احلوادث،إنصاف املظلوم من الظامل 

 صالة فطر وال أضحى إال يف مصر ال مجعة وال تشريق وال:"علي رضي اهللا عنه

أن املصر ما ال تسع أكرب ، والفرق بني القرية واملصر )٢("جامع أو مدينة عظيمة

و�ذا أفىت أكثر فقهاء ، مساجده أهله املكلفني بصالة اجلمعة ولو مل حيضروا 

  .)٤(أما املالكية والشافعية واحلنابلة فلم يشرتطوا إقامتها يف مصر) ٣(احلنفية

                              

 )١/١٦٢( حتفة الفقهاء (١)

 وكذلك رواه عبد الرزاق" رضي اهللا عنه " موقوفا على علي " مصنفه "  رواه ابن أيب شيبة يف (٢)

 ).٣/١٦٨(يف مصنفه 

  .)١/٩٠(النتف يف الفتاوى السعدية ) . ١/٣٤٥( املبسوط (٣)

، ) ٢/٥١٩(التاج واإلكليل ، ) ١/٩٤٨(، شرح التلقني ) ١/١٢٢( املقدمات واملمهدات (٤)

م الشافعي البيان يف مذهب اإلما،) ٢/٤٧٨(�اية املطلب) ٢/٤٠٤(احلاوي الكبري

 )٢/٢٤٣(املغين ، )٢/٨٦٣(أمحد ، مسائل اإلمام)٢/٥٤٧(



        

  

 

 
 

 

 

٩٢٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

ونا (�و�اء��ةــ�البيوت����فحكم�إقامة�صالة�ا��معة���   )ركو

اإلمام ف اختلف أهل العلم يف العدد الذي تنعقد به صالة اجلمعة ، :اعة الجم .٣

 أن اجلمعة تنعقد بثالثة، واحد خيطب، واثنان يستمعان، وهو إحدى  يرىأمحد

ورواية له أخرى بأن اجلمعة التنعقد إال . الروايات وقول طائفة من العلماء

 ، أما )٢( كذلكافعيمام الشلإل ،وهو قول)١(باألربعني رجال وقيل باخلمسني

 الجيوز بأقل من أربعة رجال وقيل ثالثة وهي أقل  يرى بأنه حنيفة فإنهاإلمام أبو

   .)٣(اجلماعات

   .)٤ (الك يرى ال حد للجماعة إال أن يكون عددا تتقرى �م قريةمو

  

أمـا والذي أراه أن صالة اجلمعة جيب أن تقام حىت يف القـرى إن كـان أهلهـا مـستوطنني، 

 مـذهب أيب حنيفـة رمحـه - واهللا أعلـم- يف ذلـك املعترب يف اجلمعة فأصـح املـذاهبالعدد 

:" رجــال فــأكثر لقولــه تعــاىل وهــو أن العــدد املعتــرب ثالثــة والقــول اآلخــر لإلمــام أمحــد اهللا 

  .هذا مجع وأقل اجلمع ثالثة " فاسعوا إىل ذكر اهللا 

 ) ٥("ثــــة فليــــؤمهم أحــــدهمإذا كــــانوا ثال :"وحلــــديث أيب ســــعيد اخلــــدري رضــــي اهللا عنــــه 

  .فاملصر والعدد الكبري ليس شرطا معتربا يف صحة صالة اجلمعة واهللا أعلم 

                              

   ) .١/١١٥(، العدة ) ٢/٢٤٢(،املغين )١/٣١(خمتصر اخلرقي (١)

، حاشيتا قليوبس وعمرية )٢/٥٤٧(البيان يف مذهب اإلمام الشافعي ) ١/٢١٩( األم (٢)

)١/٣١١( 

 ) . ٣/٦٤(، البناية شرح اهلداية ) ٢/٢٤(، املبسوط ) ١/٩٠( النتف يف الفتاوى السعدية (٣)

 ) .٢/٥٢٣(،التاج واإلكليل) ١/٥٠٠(، حاشية الصاوي ) ١/١٦٩( بداية ا�تهد (٤)

  .٢٨٩برقم )  ١/٤٦٤(رواه مسلم يف كتاب الصالة باب من أحق الناس باإلمامة  (٥)



        

  

 

 
 

 

 

٩٢١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

ونا (�و�اء��ةــ�البيوت����فحكم�إقامة�صالة�ا��معة���   )ركو

 )١(الــــذي عليـــه مجهــــور أهــــل العلـــم مــــن مــــذهب  الــــشافعي : عـــدم تعــــدد الجمعــــة .٤

 واحـدة إال مـن قريـة  حترمي تعـدد اجلمعـة يف )٣( واملشهور من مذهب مالك)٢(وأمحد

اهللا عليه وسلم حيـث أنـه مل يقـم يف املدينـة املنـورة حاجة ، وذلك لفعل النيب صلى 

ســـوى مجعـــة واحـــدة وكـــذلك فعـــل أصـــحابه اخللفـــاء الراشـــدين مـــن بعـــده  أبـــو بكـــر 

وعمر وعثمان وعلي رضي اهللا عنهم أمجعني، وهكذا يف سـائر األمـصار اإلسـالمية 

يف صــــدر اإلســــالم، وذلــــك لفــــضل اجتمــــاع كلمــــة املــــسلمني وعــــدم التفــــرق وعــــدم 

ف بيــنهم واملــودة والتعــارف والتفقــه يف الــدين ، واقتــداء بعــضهم بــبعض يف االخــتال

 .اخلري 

 يف الكتــــاب والــــسنة يف احلــــث علــــى االجتمــــاع واالئــــتالف أدلــــة كثــــريةوقــــد وردت 

َواعتــصموا حببــل اللــه مجيعــا وال  : (والتحــذير مــن الفرقــة واالخــتالف فمــن ذلــك قــول اهللا ُ ًَ
ِ ِ َِ ِ َّ ِ َْ َْ

َُّتـفرقــوا َ ُوال تكونــوا كالــذين تـفرقــوا واختـلفــوا مــن بـعــد مــا جــاءهم  : (ولــه ســبحانه وق )٤()َ ُ َ َ َ َ ْ
ِ ِ

ْ
ِ ُ َ َ ُ َََ ْ َ ََُّ َ

َّ َ ُ

ُالبـيـنات ََِّْ()٥(.   

                              

 ).٢/٦١٩(، البيان يف مذهب اإلمام الشافعي) ٢/٥٥٨( �اية املطلب (١)

 ) . ١/٣٣١(، الكايف ) ٢/١٩٦( شرح الزركشي(٢)

 ).١/٩٧٧(، شرح التلقني) ١/٢٧( إرشاد السالك (٣)

  . ١٠٣ آل عمران آية (٤)

  . ١٠٥ آل عمران آية (٥)



        

  

 

 
 

 

 

٩٢٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

ونا (�و�اء��ةــ�البيوت����فحكم�إقامة�صالة�ا��معة���   )ركو

إن اهللا يرضــــى لكــــم ثالثـــا، ويكــــره لكــــم  :( يف احلــــديث الـــصحيحملسو هيلع هللا ىلصوقـــول النــــيب 

وال أن تعبــدوه، وال تــشركوا بــه شــيئا، وأن تعتــصموا حببــل اهللا مجيعــا : ثالثــا، فريضــى لكــم

  .)١(...)تفرقوا

 

ولكــن إن دعــت احلاجــة الــشديدة إىل إقامــة مجعتــني أو أكثــر يف البلــد أو احلــارة الكبــرية 

 تعـدد اجلمعـة يف فال يرون بأس من فال بأس بذلك يف أصح قويل العلماء ، أما احلنفية 

  .)٢(املصر الواحد

نه أ، )٥(حلنابلة، وهو الصحيح عند ا)٤( والشافعية)٣(يرى املالكية: إذن السلطان  .٥

. ال يشرتط لصحة اجلمعة إذن اإلمام ، وصرح املالكية والشافعية بأنه مندوب

ودليل ذلك أن عليا رضي اهللا عنه، عندما حوصر عثمان رضي اهللا عنه، أقام 

اجلمعة من غري إذن وال استئذان من عثمان رضي اهللا عنه، وكان ذلك مبحضر 

  . يتوقف إقامتها على إذنمن الصحابة؛ وأل�ا عبادة بدنية، ال

                              

) ٣/١٣٤٠( ري حاجة غنهي عن كثرة املسائل من  رواه اإلمام مسلم يف كتاب األقضية باب ال(١)

  .١٧١٥برقم 

 ) .١/٩٠(، النتف يف الفتاوى )٢/١٤٤( الدر املختار (٢)

 ) .١/١٧٠(بداية ا�تهد )  ١/٩٥٦(التلقني (٣)

 ) . ١/٦٢(الوجيز ) ٢/١٠(روضة الطالبني) ١/٢٢٠(املهذب (٤)

 ) . ١/١٤٣(ر احملر) ١/٣١١(شرح منتهى اإلرادات ) ١/١٩٦(اإلقناع (٥)



        

  

 

 
 

 

 

٩٢٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

ونا (�و�اء��ةــ�البيوت����فحكم�إقامة�صالة�ا��معة���   )ركو

، وهو قول عند احلنابلة، إىل أن إذن اإلمام أو حضوره أو حضور )١(وذهب احلنفية

نائبه شرط لصحة صالة اجلمعة؛ فإذا مل يوجد أحدمها، ملوت أو فتنة أو ما شابه ذلك، 

وحضر وقت اجلمعة كان للناس حينئذ أن جيتمعوا على رجل منهم ليتقدمهم فيصلي 

   .ة�م اجلمع

أن إقامة اجلمعة يف :(وقد فصل  الشيخ حممد العثيمني عليه رمحة اهللا هذه املسألة بقوله 

البلد ال يشرتط هلا إذن اإلمام، وأنه إذا متت الشروط وجب إقامتها، سواء أذن أم مل 

يأذن، وأما تعدد اجلمعة فيشرتط له إذن اإلمام؛ لئال يتالعب الناس يف تعدد اجلمع، 

 القول لكان له وجه، والعمل عليه عندنا ال تقام اجلمعة إال بعد مراجعة فلو قيل �ذا

 إن كل من: دار اإلفتاء، وهذا القول ال شك أنه قول وسط يضبط الناس؛ ألننا لو قلنا

شاء من أي حي أقام اجلمعة بدون مراجعة اإلمام، أو نائبه؛ ألصبح الناس فوضى، 

  .)٢() اجلمعةًوصار كل عشرة يف حي، ولو صغريا يقيمون

                              

، األحكام )٨٤ – ٨٣( األحكام السلطانية أليب يعلى ، ) ١/٢٦١( بدائع الصنائع (١)

 ) .١٠٣(السلطانية للماوردي 

 ) .٥/٢٦( الشرح املمتع (٢)



        

  

 

 
 

 

 

٩٢٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

ونا (�و�اء��ةــ�البيوت����فحكم�إقامة�صالة�ا��معة���   )ركو



        

  

 

 
 

 

 

٩٢٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

ونا (�و�اء��ةــ�البيوت����فحكم�إقامة�صالة�ا��معة���   )ركو

   الثالثطلبملا

  األعذار املبيحة للتخلف عن صالة اجلمعة

تكــاد ختــرج عــن ال يــرى مجهــور العلمــاء أن األعــذار املبيحــة للتخلــف عــن صــالة اجلمعــة 

 : عن صالة اجلماعة وهي كما يلياألعذار املبيحة للتخلف

 ،)١(بعـــة احلنفيـــةوهـــذا باتفـــاق املـــذاهب األر: وجـــود المطـــر الغزيـــر والبـــرد الـــشديد .١

ُ ، وحكــــي اإلمجـــاع)٤(، واحلنابلـــة )٣(الــــشافعيةو )٢(املالكيـــة التخلـــف عــــن "علــــى أن  ُ

ـــــــــاحاجلماعـــــــــات يف  )٥(" شـــــــــدة املطـــــــــر والظلمـــــــــة والـــــــــريح، ومـــــــــا أشـــــــــبه ذلـــــــــك مب

 حينمـا قـال بن عبـاس رضـي اهللا عنهمـااوقد استدلوا على ذلك مبا ورد من حديث 

 حممـــدا رســـول اهللا، فـــال تقـــل حـــي علـــى إذا قلـــت أشـــهد أن: ملؤذنـــه يف يـــوم مطـــري

فعلـه مـن هـو خـري : ، فكأن الناس اسـتنكروا، قـال»صلوا يف بيوتكم«: الصالة، قل

   )٦("مين، إن اجلمعة عزمة وإين كرهت أن أحرجكم فتمشون يف الطني والدحض

                              

 )١/١٩٣( مراقي الفالح(١)

 ). ٢/٩١(، شرح خمتصر خليل) ٢/٥٦٠( التاج واإلكليل (٢)

 ) . ١/٢١٣(، أسىن املطالب ) ٤/٢٠٣( ا�موع(٣)

 ) . ١/٦٠٩(، مطالب أويل النهى ) ٢/١٤٩( الشرح الكبري (٤)

 )٢/٢٩١(شرح صحيح البخاري البن بطال (٥)

 متفق عليه يف البخاري من كتاب اجلمعة ،باب الرخصة إن مل حيضر اجلمعة بسبب (٦)

، وملسلم يف كتاب صالة املسافرين باب الصالة يف الرحال يف املطر ٩٠١برقم ) ٢/٦(املطر

  .٦٩٩برقم ) ١/٤٨٥(



        

  

 

 
 

 

 

٩٢٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

ونا (�و�اء��ةــ�البيوت����فحكم�إقامة�صالة�ا��معة���   )ركو

إذا خشي الشخص الـضرر علـى نفـسه أو مالـه : ً أن يخاف ضررا في نفسه أو ماله.٢

معـة و قـاهر، أو ظـامل متـسلط فـالقول جبـواز التخلـف عـن صـالة اجلأو أهله من عد

   )٤( احلنابلة)٣( ، الشافعية  )٢( املالكية)١(احلنفيةواجلماعة هو قول اجلمهور من 

بــاملرض  واملقــصود: التمــريض لــشخص يحتــاج إلــى مالزمــة الممــرض  وأالمــرض . ٣

ـــــــــشق معـــــــــه اإلتيـــــــــان إىل املـــــــــسجد ـــــــــذي ي ّال ـــــــــشديدة، أ. ّ و الـــــــــصداع كـــــــــاحلمى ال

أمـا املـرض اليــسري فـال مينـع مــن ، التمـريض ملــن خيـاف عليـه املــوت كـذلك و.الـشديد

   .)٨( احلنابلة)٧( الشافعية)٦( املالكية)٥(حضور اجلماعة قال بذلك كل من احلنفية

ــــك التفــــاق العلمــــاء أن مــــن شــــروط إقامــــة صــــالة اجلمعــــة االســــتيطان : الــــسفر. ٤ وذل

أن رسـول اهللا صـلى اهللا ، وذلـك  ويـصليها ظهـرا فاملسافر تسقط عنه صالة اجلمعـة

ًعليـــه وســـلم قـــد ســـافر مـــرارا، ومل ينقـــل عنـــه ولـــو مـــرة واحـــدة أنـــه صـــلى اجلمعـــة يف 

ومما حيتج به يف إسقاط اجلمعة عن املـسافر أن ": يف األوسط  قال ابن املنذر.سفره

                              

 ،) ١/٨٤( درر احلكام(١)

 )١/٣٦٩(، حاشية العدوي) ٢٦٣/ ١( الفواكه الدواين (٢)

 ) .١/١٨١(، األم ) ١٧٨/ ١(املهذب  (٣)

 ).٢/٣٥٩(حاشية الروض املربع ). ٢/١٠٤( املبدع (٤)

 ) . ١/٢٢٧(حتفة الفقهاء ، ) ١/٢٥٧( بدائع الصنائع(٥)

 ) .٢/٨٤(رح خمتصر خليل ، ش) ٣٨٨/ ١( شرح التلقني(٦)

 ) .٢/١٨٢(، حاشية البجريمي) ٢/١٦١( �اية احملتاج(٧)

 ) .٢/٨٣(، الشرح الكبري ) ١/٤٥٠(املغين (٨) 



        

  

 

 
 

 

 

٩٢٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

ونا (�و�اء��ةــ�البيوت����فحكم�إقامة�صالة�ا��معة���   )ركو

ٌالنـيب صــلى اهللا عليـه وســلم قـد مــر بــه يف أسـفاره مجــع ال حمالـة، فلــم  َُ ََّيبلغنـا أنــه مجــع ّ

ّوهو مسافر، بل قد ثبت عنه أنه صـلى الظهـر بعرفـة وكـان يـوم اجلمعـة، فـدل ذلـك 

  .) ١"(من فعله على أن ال مجعة على املسافر

   .)٥( احلنابلة)٤(، الشافعية) ٣( ، املالكية)٢(احلنفيةوهو ما اتفقت عليه املذاهب األربعة 

  

ٌحضور الطعام وهو محتاج إليه . ٥ ُ وهذا من األعذار : ، ومثله من يدافع األخبثان َّ

املبيحة لرتك اجلمعة واجلماعة وذلك حىت ال ينشغل بالتفكري يف الطعام أثناء 

 وكذلك )٨( ، الشافعية)٧(، املالكية)٦(الصالة ، وهذا باتفاق الفقهاء األربعة احلنفية

                              

 ) .٤/٢٠(األوسط  (١)

  ) .٢/٢٢( املبسوط ،) ١/٢٥٧(بدائع الصنائع (٢)

  )٢/٨٤(، شرح خمتصر خليل ) ١/٩٤٧( شرح التلقني (٣)

 ) .٢/٥١٤(اية املطلب �) ٢/٤٠٤( احلاوي الكبري (٤)

 ) .١/٦٠(، زاد املستقنع ) ٢/٢٥٠(املغين  (٥)

 ).١/٢٩٨(، حاشية الطحطاوي )١/١٠٤( املعتصر من املختصر (٦)

  .)١/٢٤١( النوادر والزيادات (٧)

 ).١/٢١٤(، أسىن املطالب )٢/٣٧٠( �اية املطلب (٨)



        

  

 

 
 

 

 

٩٢٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

ونا (�و�اء��ةــ�البيوت����فحكم�إقامة�صالة�ا��معة���   )ركو

ن النيب صلى وقد استدلوا على ذلك حبديث عائشة رضي اهللا عنها ع )١(احلنابلة

  .)٢(" ال صالة حبضرة الطعام، وال هو يدافعه األخبثان :"اهللا عليه وسلم أنه قال 

نستطيع حصرها مسقطة لوجوب حضور اجلمعة أو اجلماعة مما  هناك أعذار ال و

يكون فيه مشقة بالغة ورمبا ضرر يف النفس أو املال أو األهل غري ماذكر كانقاذ غريق 

  . .سة اليستطيع تركها وغريهاأو اسعاف حريق أو حرا



                              

 )٢/٨٣(، الشرح الكبري )١/٤٥٠( املغين (١)

 . ٥٦٠برقم ) ١/٣٩٣(مسلم يف كتاب الصالة ، باب كراهة الصالة حبضرة الطعام رواه اإلمام (٢)



        

  

 

 
 

 

 

٩٢٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

ونا (�و�اء��ةــ�البيوت����فحكم�إقامة�صالة�ا��معة���   )ركو

   الرابعاملطلب

  حكم إقامة صالة اجلمعة يف البيوت

تبني لنا فيما سبق حكم صالة اجلمعة ، وأ�ا فرض عني على كل مسلم بالغ ذكر 

مستوطن ،وتسقط عن املسافر واملرأة والعبد واملريض ومن يقوم على رعاية مريض مالزم 

  .م صالة ظهر هؤالء تكون يف حقه فله،

ومن األعذار املسقطة لصالة اجلمعة مايكون بسبب انتشار أوبئة أو أمراض معينة 

من انتشار فريوس وهذا ماحصل يف هذه الفرتة معدية تنتشر بالتجمعات والتالمس ؛ 

هلا بالتعليم استلزم معها وقف العملية التعلمية يف املدارس واجلامعات واستبدا "كورونا"

وحلقه تبعا لذلك املنع من إقامة ، اجلهات الرمسية يف  كان العمل عن بعد ، كذلك

صالة اجلمعة واجلماعة يف املساجد وذلك لتقليل من انتشار ذلك الوباء واحلد من 

فقد جاء األمر من اجلهات الرمسية بإغالق املساجد واملنع من إقامة الصالة ، أعراضه 

الذي قد ينتج وانتشار املرض  الضرر وذلك لدفعوكذلك صالة اجلمعة والعيدين فيها 

  .من االختالط والتجمع ملا فيه من املصلحة العامة 

وتبعا لذلك كان التساؤل بعدها عن حكم إقامة صالة اجلمعة واخلطبة يف البيوت ، 

   ؟ ه يف بيتهمجعته خبطبتها بأهليقيم الشخص 

وذلك أن مثل هذه اول البحث من عدة جوانب ننتعرفة حكم هذه املسألة البد أن ومل

القضايا رمبا مل يسبق البحث فيها وذلك أ�ا من األمور املستجدة ولكن سأنزل 



        

  

 

 
 

 

 

٩٣٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

ونا (�و�اء��ةــ�البيوت����فحكم�إقامة�صالة�ا��معة���   )ركو

األحكام املتعلقة بصالة اجلمعة من شروط وواجبات على هذه املسألة لنخرج حبكم 

  .هلذه النازلة حسب مايتوافق مع األحكام الشرعية اخلاصة بصالة اجلمعة 

 يف املصر الواحد وأنه الجيوز تعدد مسألة تعدد الجمعثا  الفقهاء قدميا وحديلقد تناول

اجلمع يف املصر الواحد لغري حاجة واستدلوا على ذلك بأنه كان يف املدينة يف عهد 

ُالنيب صلى اهللا عليه وسلم عدة مساجد تقام فيها الصلوات اخلمس، كاملسجد الذي  ُ ُ

عشاء بعد أن يصليها مع كان معاذ بن جبل رضي اهللا عنه يصلي فيه بقومه صالة ال

ُالنيب صلى اهللا عليه وسلم ولكن ما كانت تقام اجلمعة إال يف مسجد النيب صلى اهللا 

عليه وسلم، وقد كان الصحابة رضي اهللا عنهم يأتون للجمعة من أماكن بعيدة ،كأيب 

ًهريرة رضي اهللا عنه فقد كان يأيت اجلمعة من ذي احلليفة ماشيا، وكان سعد رضي اهللا 

ًه على رأس سبعة أميال أو مثانية وكان أحيانا يأتيها وأحيانا ال عن ً  

  

عطاء   مكان إقامة اجلمعة ميالن، وقاليأتيها، وشهد أنس اجلمعة من منزل وبينه وبني

تؤتى اجلمعة من سبعة أميال، وقال أبو هريرة تؤتى اجلمعة من فرسخني أي ستة أميال، 

  .)١( مصنفهروى مجيع هذه اآلثار ابن أيب شيبة يف

ُاالعتصام بالواحد األحد من "َّوقد ذكر الشيخ تقي الدين السبكي يف رسالته املسماة 

إقامة مجعتني يف بلد مل أر هلا ذكرا يف كالم الصحابة :" فقال " إقامة مجعتني يف بلد

رضوان اهللا عليهم إال مارواه أبو بكر بن أيب شيبة يف مصنفه قال حدثنا عبدالسالم بن 

                              

 ) ١/٤٤٠( مصنف ابن أيب شيبة (١)



        

  

 

 
 

 

 

٩٣١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

ونا (�و�اء��ةــ�البيوت����فحكم�إقامة�صالة�ا��معة���   )ركو

ال مجاعة يوم مجعة إال مع :"قال علي رضي اهللا عنه :  القاسم بن الوليد قال حرب عن

ومل أر جواز مجعتني يف بلد عن أحد من الصحابة قوال :"مث قال السبكي  )١("اإلمام 

وانقرض عصر الصحابة رضوان اهللا عليهم على ذلك، وجاء التابعون فلم ،  وال فعال

   .)٢("ًاملسألة أيضا، وال قال جبواز مجعتني يف بلد ًأعلم أحدا منهم تكلم يف هذه 

ال جتوز إال يف موضع واحد ألنه املتوارث، وألنه : "وكما روي عن اإلمام أيب حنيفة قوله

  ).٣("لو جاز يف موضعني جلاز يف مجيع املساجد كغريها من الصلوات وأنه ممتنع

ثر من موضع واحد إذا مل يكن ال جيوز إقامتها يف أك:" وقال احلنابلة كما يف اإلنصاف

ِوذكر أن اإلمام أمحد سئل عن تعدد  .)٤("حاجة وهذا املذهب وعليه األصحاب ُ

، واإلمام أمحد )٥(ما علمت أنه صلي يف املسلمني أكثر من مجعة واحدة: اجلمعة؟ فقال

    تقم اجلمعة يف أكثر من موضع يف ملإىل وقته رضي اهللا عنه، )هـ٢٤١(تويف سنة 

                              

 ) . ١/٤٦٦( مصنف ابن أيب شيبة (١)

أرأيـت أهـل البـصرة ال يـسعهم املـسجد : لعطـاء: قلت: إال رواية عبد الرازق عن ابن جريج قال (٢)

 جيمعــون فيــه مث جيــزئ ذلــك عــنهم قــال ابـــن لكــل قــوم مــسجد: األكــرب كيــف يــصنعون؟ قــال

وأنكر الناس أن جيمعوا إال يف املسجد األكرب هذا لفظ عبد الرزاق يف مصنفه، مث قال : جريج

فالرجوع إىل قول سـائر النـاس مـع الـصحابة مجـيعهم أوىل، ويـصري : اإلمام تقي الدين السبكي

فتـاوى الـسبكي  :"ينظـر ".النـاسمذهب عطاء يف ذلك من املذاهب الـشاذة الـيت مل يعلـم �ـا 

)١/١٧٢ (" 

 ) .١/٨٣( االختيار لتعليل املختار(٣)

 ) . ٢/٤٠٠( اإلنصاف (٤)

 ).٢/١٩٦( شرح الزركشي (٥)



        

  

 

 
 

 

 

٩٣٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

ونا (�و�اء��ةــ�البيوت����فحكم�إقامة�صالة�ا��معة���   )ركو

يف بغداد أول ما أقيمت حينما شقت البلدة بسبب النهر يف مجعتان ، وأقيمت البلد

   . النهر كل أسبوععلى الناس أن يعربواالشرقي منه والغريب، ؛ ألنه يشق 

وال جيمع يف مصر وإن عظم أهله وكثر عامله ومساجده إال يف موضع :"وللشافعي قوله 

  ".) ١(ع فيها إال يف واحداملسجد األعظم وإن كانت له مساجد عظام مل جيم

ة فمذهب املالكية والشافعية واحلنابلة والرواية الراجحة عند احلنفية عدم جواز ل وباجلم

إقامة أكثر من مجعة لغري حاجة، وعليه فإن اندفعت احلاجة مبسجدين أو ثالثة أو 

  .أربعة حرم الزيادة على ذلك 

فكيف ، عتني أو أكثر يف البلد الواحد قامة مجإفهذه األقوال واألراء تدل على املنع من 

 صالة اجلمعة يف البيوت وذلك ألنه لو أقيمت، القول بإقامة مجعة يف كل بيت 

ألقيمت آالف اجلمع يف املدينة الواحدة ، وسيصلى يف كل بيت صالة اجلمعة وتقام 

و ًمثلها خطب ، وال أعتقد أن احدا من العلماء سيقول جبواز إقامة ألف صالة مجعة أ

أن صالة اجلمعة أكثر يف منطقة واحدة أو أحي أو قرية صغرية ، بل القول الراجح 

 كما سبق ذكره كضيق املسجد وكرب جيوز التعدد فيها إذا دعت احلاجة إىل ذلك فقط

  .املدينة وصعوبة الوصول إىل اجلامع الذي تقام فيه اجلمعة 

، مت خارج المسجدكذلك فمن العلماء من يرى عدم صحة صالة الجمعة إن أقي

وال تصح بغري خطبة وال بغري مجاعة وال بغري إمام من :" يقول ابن عبد الرب يف الكايف 

                              

 ) .١/٢٢١( األم (١)



        

  

 

 
 

 

 

٩٣٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

ونا (�و�اء��ةــ�البيوت����فحكم�إقامة�صالة�ا��معة���   )ركو

أوهلا إىل آخرها إال ملأموم أدرك ركعة منها وال تصلي إال بعد الزوال يف يومها وال تصلي 

  .)١("إال يف املسجد أو يف رحابه أو الطرق املتصلة به

ال مجعة إال يف املسجد األكرب الذى : عمر أنه كان يقولوروى ابن املنذر عن ابن 

  . )٢("يصلى فيه اإلمام

، وهذا املسجد البد أن يكون فالشرط هنا هو البد أ تكون اجلمعة داخل املسجد 

 يف تعدد اجلمع ته وموافقذن السلطانإفإن قد أذن السلطان بإقامة اجلمعة فيه ، جامع 

 يأذن ويل األمر بتعدد تلك الشعرية يف البيوت من شروط صحة صالة اجلمعة فإذا مل

وأما تعدد اجلمعة :" فاألوىل عدم إقامتها طاعة لويل األمر يقول الشيخ ابن عثيمني 

   .)٣("فيشرتط له إذن اإلمام؛ لئال يتالعب الناس يف تعدد اجلمع

َُوأفضل ماقيل يف ذلك ماقاله السعدي رمحه اهللا يف
ِ
ا مسألة وأم" :(املختارات اجللية" َ

ُتعدد ِاجلمعة يف البلد لغري حاجة، فهذا أمر متعلق بوالة األمر، فعلى والة ُّ ِ
ُ ٌ ِّ ٌ

ِاألمر أن   ِ

ُيقتصروا على ما حتصل به الكفاية ُ()٤(.  

فقد اختلف العلماء يف ذلك فمنهم معترب ،  عةالذي تنعقد به الجمالعدد والشك أن 

هو قول احلنفية وقيل ثالثة ،ومالك من يرى أن اجلمعة الجتوز بأقل من أربعة رجال و

                              

 )١/٢٤٩( الكايف يف فقه أهل املدينة (١)

 ) .٤/١١٥(األوسط يف السنن واالمجاع واالختالف (٢)

 ) . ٥/٢٦( الشرح املمتع (٣)

 ) .٧١(املختارات اجللية ص  (٤)



        

  

 

 
 

 

 

٩٣٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

ونا (�و�اء��ةــ�البيوت����فحكم�إقامة�صالة�ا��معة���   )ركو

، وهذا يعين عدد البأس به  يرى ال حد للجماعة إال أن يكون عددا تتقرى �م قرية

قالوا باألربعني رجال ورواية أخرى فقد  )٢(أمحد و)١(إلقامة صالة اجلمعة ، أما الشافعي

اجلمعة شرط اع لصالة ، فهذه األقوال تدل على أن االجتم)٣(لإلمام أمحد مخسني رجال

  .يف الصحة 

وبيوتنا خيتلف عدد املوجودين فيها ممن جتب عليهم صالة اجلمعة ، فرمبا كان اثنان أو 

واملرأة ليست ممن جتب عليها صالة اجلمعة وليست ثالثة ، ورمبا زوج وزوجته فقط ، 

   .هلها من أ

ملؤمتر الذي وكما هو معلوم فإن صالة اجلمعة مبثابة اجتماع اسبوعي أشبه مايكون با 

حيضره مجع من املسلمني وله أحكامه اخلاصة من مكان وعدد املصلني ومكان قامتها ، 

   . إقامتها بالبيوت جبوازواليصح أن نلحقها بباقي الصلوات اخلمس 

ُولقد مر على األمة اإلسالمية يف تارخيها الطويل انتشار عدة أوبئة كطاعون عمواس يف  َّ

  .ُليهم، ومل ينقل أن صالة اجلمعة قد صليت يف البيوتعهد الصحابة رضوان اهللا ع

  

                              

، حاشــــــيتا قليــــــوبس وعمــــــرية )٢/٥٤٧(البيــــــان يف مــــــذهب اإلمــــــام الــــــشافعي ) ١/٢١٩( األم (١)

)١/٣١١( 

 )١/١١٥(، العدة ) ٢/٢٤٢(،املغين )١/٣١( خمتصر اخلرقي (٢)

 ) .٢/٣٧٨(االنصاف) ٢/١٧٥(، الشرح الكبري) ١/١١٠( اهلداية (٣)



        

  

 

 
 

 

 

٩٣٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

ونا (�و�اء��ةــ�البيوت����فحكم�إقامة�صالة�ا��معة���   )ركو

وفيها كان القحط : "هـ ٤٤٨سنة "تاريخ اإلسالم "يف كتابه- ّذكر اإلمام الذهيب بل 

ُالعظيم باألندلس والوباء، ومات اخللق بإشبيلية حبيث إن املساجد بقيت مغلقة ما هلا 

   .)١("من يصلي �ا

 أسوق هنا فتاوى لبعض العلماء مفيد أنوفي نهاية هذا المبحث لعله من ال

 ) :كورونا(المعاصرين حول هذه المسألة وبالتحديد في فترة انتشار هذا الوباء 

َّئل الشيخ عبد الرحمن البراكُس )أ( ُرفعها اهللا عن ” كورونا“َّ يف هذه النازلة َّ

َّاملسلمني، وبعد إيقاف اجلمع واجلماعات يف املساجد، نسأل لو أن اإلخوة ُ ُ  اجتمعوا يف َ

ُبيت أحدهم، وصلوها مجعة، أو أراد رب البيت أن يصلي بأهله مجعة، فهل هذا الفعل  ً ًِّ ِ ُّ َ ّ

َّصحيح ومشروع؟ بينوا لنا احلق يف ذلك، واهللا يتوالكم بتوفيقه وفضله َّ ِّ ٌ ٌ. 

ًأرى أنه ال تصلى اجلمعة مع هذه احلال، وإمنا تصلى ظهرا بأربع ركعات،  :الجواب
َّ َُّ َُّ َّ

َذلك لما يأيتو
ِ:  

ِأن هذه اجلمعة غري مأذون فيها اإلذن الشرعي من جهات االختصاص: ًأوال َّ َ ٍ َّ. 

ٍَأن املعروف عند مجهور العلماء أنه ال جيوز تعدد اجلمعة يف البلد إال لعذر معترب؛ : ًثانيا ُ ٍ َّ ِ
ُ ُّ ُ َّ َ َّ

ِكضيق املسجد وكثرة الناس، أو لعداوة بينهم، وحنو ذلك، فمن باب أ ُوىل أن مينع تعدد َّ ُّ َ ُ

 .ِّإقامة اجلمعة يف كل بيت

                              

  ) .٣٠/١٦(تاريخ اإلسالم للذهيب  (١)



        

  

 

 
 

 

 

٩٣٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

ونا (�و�اء��ةــ�البيوت����فحكم�إقامة�صالة�ا��معة���   )ركو

َّأن اجلمعة شعار من شعائر الدِّين يف بلدان املسلمني، وال يتحقق ذلك بإقامتها : ًثالثا ِ
ٌ َّ

َّيف البيوت وحنوها، بل يناقضه كل املناقضة ُ. 

ُأن أهل األعذار من السجناء واملرضى وحنوهم ال تشرع هلم إقامة اجل: ًرابعا ُّ ِ
َ معة يف َّ

ُأمكنتهم مع توفر شروط وجوب إقامة اجلمعة فيهم، وهذا ما عليه مجهور علماء  ّ

ْاملسلمني، وهذا شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا سجن سبع سنني متفرقة، ومل ينقل  ُ ِّ َ
ِ
ُ ُ

َُّّأنه صلى مجعة بالسجناء، وهو إمام يقتدى به، وقبله إمام أهل السنة أمحد بن حنبل  ُ ُ ٌ ّ
َّ َّ

ً اهللا عنه لبث يف سجنه مثانية وعشرين شهرا، وقيلرضي َّأكثر من ذلك، ومل يؤثر أنه : َ ُ
ِ

ّصلى اجلمعة مبن معه يف السجن َِ َّ. 

ًوعلى هذا فأرى أن يصلي الناس اجلمعة ظهرا بأربع ركعات يف بيو�م ُ َّ ّ ُ
)١(.   

 إنه ال :"ية وقال الدكتور سعد اخلثالن رئيس جملس إدارة اجلمعية الفقهية السعود )ب(

ًيشرع إقامة صالة اجلمعة يف البيوت، بل تصلى ظهرا أربع ركعات، مشريا إىل أن  ً ُ َّ ُ ُ

إقامة اجلمعة يف البيوت أقرب للبدعة، لكو�ا مل ترد، واألصل يف العبادات 

  )٢".(فالتوقي

                              

(١)https://sh-albarrak.com/article/١٧٢٧٥ 
ً؛ ردا على االستفسارات الواردة من عدد   "تويرت  "  ذلك يف تغريدات على حسابه مبوقعجاء )٢(

مــس مــن املــستفتني لــه؛ وذلــك عقــب صــدور فتــوى هيئــة كبــار العلمــاء بإيقــاف الــصلوات اخل

  .ًواجلمعة مؤقتا



        

  

 

 
 

 

 

٩٣٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

ونا (�و�اء��ةــ�البيوت����فحكم�إقامة�صالة�ا��معة���   )ركو

ُ ال جيوز أن تؤدى صالة اجلمعة إال مع ": قوله حممد بن صاحل العثيمني وللشيخ )ج(

 )١("لمني يف املسجداملس

ً اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء السعودية جوابا على السؤال  وأجابت)هـ(

ً وخطب عليهم، زاعما أنه - أي منزله- من صلى بأهله اجلمعة يف املنزل ( : التايل

 أدى اجلمعة يف املنزل، فهل صالته صحيحة؟

ُا، وال تصح منهم صالة اجلمعة؛ ألن من صلى اجلمعة بأهله يف بيته فإ�م يعيدو�ا ظهر ُّ ً

الواجب على الرجال أن يصلوا اجلمعة مع إخوا�م املسلمني يف بيوت اهللا عز وجل، أما 

ًالنساء فليس عليهن مجعة، والواجب عليهن أن يصلني ظهرا، لكن إن حضر�ا مع 

  .  )٢(الرجال يف املسجد صحت منهن وأجزأت عن الظهر

ات وغريها من مسقطات صالة اجلمعة عن املسلمني حىت يأذن لذا كان هلذه االعتبار

اهللا برفع الوباء وكشف الضر ، وعليهم أن يقيموها ظهرا وإن كان مجاعة فهو أفضل 

  . وأكمل 

 .وصل اهللا وسلم وبارك عىل نبينا وعىل آله وصحبه أمجعني 

  

                              

  .)١٦/٧٧( ى ورسائل الشيخ ابن عثيمني جمموع فتاو )١(

  ) .٣١/٨٢(جملة البحوث اإلسالمية  )٢(



        

  

 

 
 

 

 

٩٣٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

ونا (�و�اء��ةــ�البيوت����فحكم�إقامة�صالة�ا��معة���   )ركو

  

  : أهم النتائج 

  

  : انتهى بي البحث إلى نتائج أهمها مايلي

ة اجلمعـــة فـــرض عـــني علـــى كـــل مـــسلم بـــالغ مـــستوطن حـــر ، وتـــسقط عـــن أن صـــال .١

املسافر والعبد واملرأة ومن يف حكمهم أو متلبس بعـرض مينعـه مـن احلـضور كـاملرض 

 .واخلوف واملطر وغريها 

مــن شــروط صــحة صــالة اجلمعــة أن تقــام الــصالة يف املــساجد ، وكــذلك إذن اإلمــام  .٢

 .بلد  بتعدد اجلمع يف مصر واحد أو قرية أو 

الجيوز تعدد اجلمع يف البلد الواحـد مـامل يكـن هنـاك حاجـة كـضيق املـساجد واتـساع  .٣

 .البلد وكثرة املصلني

القــول الــراجح بعــدم جــواز إقامــة اجلمعــة يف البيــوت ، وإمنــا تــصلى ظهــرا واألفــضل  .٤

  .واألكمل أن تكون مجاعة 



        

  

 

 
 

 

 

٩٣٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

ونا (�و�اء��ةــ�البيوت����فحكم�إقامة�صالة�ا��معة���   )ركو

  : املراجع واملصادر 

 فــؤاد عبــد املــنعم . د: يــسابوري حتقيــق ودراســةاإلمجــاع حممــد بــن إبــراهيم بــن املنــذر الن

  . م٢٠٠٤/  هـ١٤٢٥األوىل : دار املسلم ، الطبعة: أمحد ، الناشر

   إرشــــاد الـــــسالك إىل أفعـــــال املناســـــك ، برهـــــان الـــــدين إبـــــراهيم بـــــن فرحـــــون املـــــالكي

مكتبـة العبيكـان، الريـاض :  الناشـر ،الدكتور حممد بـن اهلـادي أبـو األجفـان: حتقيق

   . م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣األوىل، :  الطبعة-

 إرواء الغليــل يف ختــريج أحاديــث منــار الــسبيل حملمــد ناصــر الــدين األلبــاين ، إشــراف :

 .هـ١٤٠٥الثانية : بريوت ، الطبعة –املكتب اإلسالمي : زهري الشاويش ، الناشر

 ملوسى بـن أمحـد بـن موسـى احلجـاوي املقدسـي، احملقـق، اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد :

  بد اللطيف السبكيع

  دار : الناشـر، األم الشافعي أبو عبد اهللا حممد بن إدريس بـن العبـاس القرشـي املكـي

 م١٩٩٠/هـ١٤١٠: بدون طبعة سنة النشر:  بريوت الطبعة–املعرفة 

  ،َْاإلنــصاف يف معرفـــة الـــراجح مــن اخلـــالف لعـــالء الـــدين علــي بـــن ســـليمان املـــرداوي
هجـر للطباعـة : الدكتور عبـد الفتـاح احللـو، الناشـروالدكتور عبد اهللا الرتكي : حتقيق

 .ه١٤١٥األوىل، :القاهرة ،الطبعة

  بداية ا�تهـد و�ايـة املقتـصد أليب الوليـد حممـد بـن أمحـد بـن حممـد بـن أمحـد بـن رشـد

 .القرطيب 

  بــدائع الــصنائع يف ترتيــب الــشرائع أليب بكــر بــن مــسعود بــن أمحــد الكاســاين احلنفــي

 .هـ ١٤٠٦الثانية، : العلمية ،طدار الكتب : ،الناشر

 أبــو حممــد حممــود بــن أمحــد الغيتــاىب احلنفــى بــدر الــدين : البنايــة شــرح اهلدايــة املؤلــف

 - هــ ١٤٢٠األوىل، :  بـريوت، لبنـان الطبعـة-دار الكتب العلمية : الناشر،العيىن 

   م٢٠٠٠



        

  

 

 
 

 

 

٩٤٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

ونا (�و�اء��ةــ�البيوت����فحكم�إقامة�صالة�ا��معة���   )ركو

  هـ٥٥٨: وىفاملت(أبو احلسني حيىي بن أيب اخلري بن سامل العمراين اليمين الشافعي(  

 األوىل، : الطبعـــــــة  جـــــــدة–نهـــــــاج دار امل: الناشـــــــر ، قاســـــــم حممـــــــد النـــــــوري: احملقـــــــق

  م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١

  دار :  الناشــر،التــاج واإلكليــل حممــد بــن يوســف بــن أيب القاســم الغرنــاطي، املــالكي

  .م ١٩٩٤هـ١٤١٦  األوىل: الطبعة ،الكتب العلمية

  حفص عمر بن علي بن أمحد الشافعي حتفة احملتاج البن امللقن سراج الدين أيب . 

 املطبعــة اخلرييــة : اجلــوهرة النــرية أبــو بكــر بــن علــي بــن حممــد احلــدادي احلنفــي الناشــر

 هـ١٣٢٢األوىل، : الطبعة

 ّحاشية البجريمي سليمان بن حممد بن عمر البجيـرمي املصري الـشافعي الناشـر
ِ
َ ْ َ دار : ُ

   .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥: بدون طبعة ، تاريخ النشر: الفكر الطبعة

  ،حاشـــية الـــصاوي أليب العبـــاس أمحـــد بـــن حممـــد اخللـــويت، الـــشهري بالـــصاوي املـــالكي

 .دار املعارف: الناشر

 أمحــد بــن حممــد : املؤلــف حاشــية الطحطــاوي علــى مراقــي الفــالح شــرح نــور اإليــضاح

حممـــد عبـــد العزيـــز : احملقـــق ،  هــــ١٢٣١ تـــويف -بـــن إمساعيـــل الطحطـــاوي احلنفـــي ا

ــــة بــــريوت : شــــرالنا ، اخلالــــدي الطبعــــة األوىل :  لبنــــان الطبعــــة–دار الكتــــب العلمي

  م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨

 دار : حاشـــيتا قليـــوبس وعمـــرية أمحـــد ســـالمة القليـــويب وأمحـــد الربلـــسي عمـــرية الناشـــر

  بريوت-الفكر 

  احلاوي الكبري أليب احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي.  

 د بـــن موســـى بـــن ســـامل بـــن عيـــسى بـــن ســـامل احلجـــاوي زاد املـــستقنع ملوســـى بـــن أمحـــ

دار الـــوطن : ّعبــد الـــرمحن بــن علـــي بــن حممـــد العــسكر ، الناشـــر: املقدســي ،احملقـــق

 . الرياض –للنشر 



        

  

 

 
 

 

 

٩٤١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

ونا (�و�اء��ةــ�البيوت����فحكم�إقامة�صالة�ا��معة���   )ركو

  ســنن أيب داود أبــو داود ســليمان بــن األشــعث بــن إســحاق بــن بــشري بــن شــداد بــن

ْعمــرو األزدي السجــستاين احملقــق
ِ املكتبــة : د الناشــرحممــد حميــي الــدين عبــد احلميــ: ِّ

  . بريوت–العصرية، صيدا 

 ِشرح التلقـني أبـو عبـد اهللا حممـد بـن علـي بـن عمـر التميمـي املـازري املـالكي :  احملقـق،َّ

ـــار الـــسالمي ّمساحـــة الـــشيخ حممـــد املخت : ِدار الغـــرب اإلســـالمي الطبعـــة: الناشـــر ، َّ

  . م٢٠٠٨الطبعة األوىل، 

  لـــي بـــن خلـــف بـــن عبـــد امللـــك بـــن بطـــال أبـــو احلـــسن عالشـــرح صـــحيح البخـــاري ،

 الـــــسعودية، -مكتبـــــة الرشـــــد : دار النـــــشر ، أبـــــو متـــــيم ياســـــر بـــــن إبـــــراهيم: حتقيـــــق

  م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣الثانية، : الطبعة، ضالريا

 منصور بن يونس بن صالح الـدين ابـن حـسن بـن  ، شرح منتهى اإلرادات اإلرادات

 -هــــــ ١٤١٤ألوىل، ا: عـــــامل الكتـــــب الطبعـــــة: الناشـــــر، إدريـــــس البهـــــوتى احلنبلـــــى 

   .م١٩٩٣

 دار الفكـر : شرح خمتصر خليل للخرشي حملمـد بـن عبـد اهللا اخلرشـي املـالكي، الناشـر

 . بريوت–

 أبو عبد الرمحن حممـد ناصـر الـدين، بـن احلـاج نـوح  ، صحيح اجلامع الصغري وزياداته

  .املكتب اإلسالمي :  الناشر،بن جنايت بن آدم، األلباين

  ، ـــو احلـــسن القـــشريي النيـــسابوري مـــ: املؤلـــفصـــحيح مـــسلم  ،سلم بـــن احلجـــاج أب

  . بريوت–دار إحياء الرتاث العريب : حممد فؤاد عبد الباقي الناشر: احملقق

  ،الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين ، أمحد بن غامن بـن سـامل ابـن مهنـا

ن طبعـة ،تــاريخ بـدو: دار الفكـر ، الطبعـة: شـهاب الـدين النفـراوي املـالكي ،الناشـر

 .هـ١٤١٥: النشر



        

  

 

 
 

 

 

٩٤٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

ونا (�و�اء��ةــ�البيوت����فحكم�إقامة�صالة�ا��معة���   )ركو

  فيض القدير زين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفني بـن علـي بـن زيـن

 مــصر –املكتبــة التجاريــة الكــربى : الناشــر،العابــدين احلــدادي مث املنــاوي القــاهري 

 .ه١٣٥٦األوىل، : الطبعة

  ن عبــد الــرب بــن عاصــم  أبــو عمــر يوســف بــن عبــد اهللا بــ،الكــايف يف فقــه أهــل املدينــة

مكتبـة الريـاض احلديثـة، : الناشـر،حممـد أحيـد ولـد ماديك: احملقـق، النمري القرطيب 

 م١٩٨٠/هـ١٤٠٠الثانية،:الرياض، الطبعة

  أبــــو الوفــــاء :املبــــسوط أليب عبــــد اهللا حممــــد بــــن احلــــسن بــــن فرقــــد الــــشيباين ،حتقيــــق

 .كراتشي –األفغاين ، دار إدارة القران 

 دار الفكر : ريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي ، الناشرا�موع أليب زك. 

 حــسن بــن عمــار بــن علــي  ، مراقــي الفــالح مراقــي الفــالح شــرح مــنت نــور اإليــضاح

املكتبـة العـصرية : الناشـر نعـيم زرزور: اعتىن بـه وراجعـه، الشرنباليل املصري احلنفي 

  م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٥األوىل، : الطبعة

  بـــــو داود ســـــليمان بـــــن األشـــــعث بـــــن إســـــحاق بـــــن بـــــشري أ، مـــــسائل اإلمـــــام أمحـــــد

ْالسجـــستاين 
ِ مكتبـــة ابـــن تيميـــة، : الناشـــر أيب معـــاذ طـــارق بـــن عـــوض اهللا : حتقيـــق،ِّ

  .م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠األوىل، : مصر الطبعة

  احملقـق،مصنف ابن أيب شيبة أبو بكـر بـن أيب شـيبة، عبـد اهللا بـن حممـد بـن إبـراهيم :

 ١٤٠٩األوىل، :  الرياض الطبعة–بة الرشد مكت: الناشر كمال يوسف احلوت

 املكتـــــب : مطالـــــب أوىل النهـــــى ملـــــصطفى بـــــن ســـــعد بـــــن عبـــــده الـــــسيوطي ،الناشـــــر

  هـ ١٤١٥الثانية، : اإلسالمي، الطبعة

 ، املغــــين أليب حممــــد موفــــق الــــدين عبــــد اهللا بــــن أمحــــد احلنبلــــي، الــــشهري بــــابن قدامــــة 

 .مكتبة القاهرة : الناشر



        

  

 

 
 

 

 

٩٤٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

ونا (�و�اء��ةــ�البيوت����فحكم�إقامة�صالة�ا��معة���   )ركو

 الــدكتور : حتقيــق، الوليــد حممــد بــن أمحــد بــن رشــد القــرطيب املقــدمات واملمهــدات أبــو

األوىل، :  لبنـــــان الطبعـــــة–دار الغـــــرب اإلســــالمي، بـــــريوت : الناشـــــر حممــــد حجـــــي

   . م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨

 ْالنتف يف الفتاوى الـسعدية أبـو احلـسن علـي بـن احلـسني بـن حممـد الـسغدي، حنفـي ُّ 

الثانيـة، : دار الفرقان الطبعة: لناشر ا،احملامي الدكتور صالح الدين الناهي: احملقق،

١٩٨٤ – ١٤٠٤.   

  الناشـر،النجم الوهاج كمال الدين، حممد بـن موسـى بـن عيـسى بـن علـي الـشافعي :

 م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥األوىل، : جلنة علمية الطبعة: احملقق) جدة(دار املنهاج 

 بـريوت ، -دار الفكـر:�اية احملتاج لشمس الدين حممد بن أيب العباس الرملي الناشر 

 هـ ١٤٠٤

 عبد امللـك بـن عبـد اهللا بـن يوسـف بـن حممـد : �اية املطلب يف دراية املذهب املؤلف

 دار املنهـاج: الناشـر ،ّعبـد العظـيم حممـود الـديب/ د. أ:  حققه،اجلويين، أبو املعايل

  م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨األوىل، : طبعة

  ن النفــزي، القـــريواين، عبـــد الــرمح) أيب زيــد(النــوادر والزيــادات أبــو حممـــد عبــد اهللا بــن

 . جمموعة من العلماء : املالكي حتقيق 

 عـصام الــدين :  حتقيــق ،نيـل األوطـار حملمــد بـن علـي بــن حممـد بــن عبـد اهللا الـشوكاين

 .هـ١٤١٣ ، ١:دار احلديث، مصر،ط: الصبابطي، الناشر

  

  

 


