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❖ حكم أداء صالة الجمعة في غير المساجد ،وهل لصالة العيد خطبة واحدة أم خطبتان؟
❖ السؤال:
أ .ما حكم أداء صالة الجمعة في غير المساجد؟
ب .هل لصالة العيد خطبة واحدة أم خطبتان؟
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على سيدنا محمد األمين ،وعلى آله وصحبه أجمعين ،وبعد:
❖ الفرع األول :ما حكم أداء صالة الجمعة في غير المساجد؟
األصل أن تقام صالة الجمعة في المساجد حيث ينادي المؤذن لها ،قال تعالى ﴿ :ياأَي َّ ِ
لص َال ِة ِم ْن َي ْو ِم اْل ُج ُم َع ِة
آمُنوا ِإ َذا ُنوِد َي لِ َّ
ُّها الذ َ
َ َ
ين َ
َفاسعوا ِإَلى ِذ ْك ِر َّ ِ
ون﴾ ] الجمعة.[9 :
َّللا َوَذ ُروا اْل َب ْي َع َذلِ ُك ْم َخ ْيٌر َل ُك ْم ِإ ْن ُك ْنتُ ْم تَ ْعَل ُم َ
ْ َْ

وقد اختلف الفقهاء في حكم تأدية صالة الجمعة خارج المساجد في الفضاء والمصليات واألماكن العامة؛ فذهب جمهورهم من الحنفية

والشافعية والحنابلة إلى صحتها خالفاً للمالكية الذين اشترطوا لصحتها تأديتها في المسجد أو الجامع ،يقول ابن قدامة مقر اًر مذهب
الجمهور " :وال يشترط لصحة الجمعة إقامتها في البنيان وتجوز إقامتها فيما قاربه من الصحراء" ] المغني.[ 246/2 :

واستدل الجمهور على صحة قولهم بما ورد أن عمر  -رضي هللا عنه  -كتب إلى أهل البحرين " :جمعوا حيث كنتم" ] .المصنف :ابن
أبي شيبة ،كتاب الجمعة ،باب من كان يرى الجمعة في القرى وغيرها :ح ،440/1 :5068 :قال أحمد :إسناده جيد ،وقال ابن حجر :صححه ابن
خزيمة ،فتح الباري.[380/2 :

ِ
ِ
ِ
يب َعَل ْي ِه ْم" ] .مصنف عبد الرزاق :كتاب الجمعة ،باب
َه َل اْل ِم َياه َب ْي َن َم َّك َة َواْل َمد َين َة ُي َج ِم ُع َ
وبما ورد عن ابن عمر " :كان َي َرى أ ْ
ون َف َال َيع ُ
القرى الصغار :ح ،170/3 :5185 :قال ابن حجر :إسناده صحيح :فتح الباري.[ 380/2 :

ِ
واستدل المالكية بقوله تعالى ﴿ :ياأَي َّ ِ
ودي لِ َّ ِ ِ
ِ
ِ
َّللاِ َوَذ ُروا اْلَب ْي َع َذلِ ُك ْم َخ ْيٌر َل ُك ْم ِإ ْن
اس َع ْوا ِإَلى ِذ ْك ِر َّ
ُّها الذ َ
َ َ
لص َالة م ْن َي ْو ِم اْل ُج ُم َعة َف ْ
آم ُنوا إ َذا ُن َ
ين َ
ون ﴾ ] الجمعة .[ 9 :قالوا :إنما النداء يكون عادة في المساجد ،فال تصح الجمعة في غير المسجد.
ُك ْنتُ ْم تَ ْعَل ُم َ
ويرد عليهم بأن اآلية عامة ،وال تدل على اشتراط المسجد إلقامة صالة الجمعة.

ويرى مجلس اإلفتاء األعلى ،أن مذهب الجمهور أقوى حجة ودليالً ،واألفضل إقامة الجمعة في المسجد كما كان العهد بها في غالب
حياة النبي ،صلى هللا عليه وسلم ،والصحابة الكرام ،لكن إن دعت الحاجة إلى إقامتها في مصلى أو مكان عام فال مانع من ذلك ،وهللا
أعلم.
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❖ الفرع الثاني :هل لصالة العيد خطبة واحدة أم خطبتان؟
فقد قرر جمهور الفقهاء أن خطبة العيد سنة من سنن العيد أو سنن صالتها ،وذهبت المذاهب األربعة إلى أنها كخطبة الجمعة في
صفتها وأحكامها ،غير أنها تكون بعد الصالة ال قبلها ،ويستحب افتتاحها بالتكبير واإلكثار منه أثناءها ،وقال بعضهم بل تفتتح بالحمد
كسائر الخطب.
بناء على األصل ،والسنة المتفق عليها تبين أن النبي  -صلى هللا عليه وسلم  -لم
وذهب بعض أهل العلم إلى أن خطبة العيد واحدةً ،
ِ َّ
النِب َّيَّ ،
يخطب إال خطبة واحدة ،ومن ذلك ما رواه جابر عن عبد هللا ،قالِ « :إ َّن َّ
صَّلىَ ،فَب َدأَ
ام َي ْوَم اْلِف ْ
ط ِرَ ،ف َ
َ
صلى هللاُ َعَل ْيه َو َسل َمَ ،ق َ
ِ
ِ َّ
الناسَ ،فَل َّما َفرغَ َنِب ُّي هللاَِّ ،
اءَ ،ف َذ َّك َرُه َّنَ ،و ُهَو َيتََوَّكأُ َعَلى َي ِد ِب َال ٍل،
الص َال ِة َقْب َل اْل ُخ ْ
ِب َّ
ط َب ِة ،ثُ َّم َخ َ
َ
ط َب َّ َ
َ
صلى هللاُ َعَل ْيه َو َسل َمَ ،ن َزَلَ ،وأَتَى الن َس َ
ِ
ِالل ب ِ
ِ
ص َد َق ًة» ] صحيح مسلم ،كتاب صالة العيدين ،ح[ 603/2 ،885 :
اس ٌ
ط ثَ ْوَب ُهُ ،يْلق َ
َوب َ ٌ َ
اء َ
ين الن َس ُ
ويرى مجلس اإلفتاء األعلى أن للعيد خطبة واحدة ،لقوة األدلة التي تؤكد أنها خطبة واحدة ال خطبتان ،ولما كانت هذه المسألة

اجتهادية ،واألمر فيها واسع ،فاألخذ بأحد القولين له مسوغه من االجتهاد ،وال ينكر فيها على المخالف.
واهلل تعال يقول احلق وهو يهدي السبيل.

