
 

 الرحٌم الرحمن هللا بسم

 التحرٌر حزب أمٌر الرشتة أبو خلٌل بن عطاء الجلٌل العالم أجوبة سلسلة

 رواد صفحته على الفٌسبوك "فقهً" أسئلة على

 سؤال جواب

 السلطات تغلقه الذي الجامع ساحة فً الجمعة صالة إقامة

 الجدٌدي أمٌن محمد إلى

 : السؤال

 وبركاته هللاّ  ورحمة علٌكم السالم

 فأنكر السلطة قبل من غلقها بعد المساجد أمام الجمعة صالة بإقامة تونس فً واألهالً الشباب بعض قام

 .المسجد داخل إال تقام ال الجمعة صالة أن معتبرٌن باطلة صالتهم عتبراو األئمة بعض علٌهم

 غلق تواصل نإ البلد أهل على ٌجب وما الظرفٌة هذه مثل فً الشرعً للحكم اترشدون أن منكمنرجو 

 .مساجدهم

 .سعٌكم وشكر لكم هللاّ  بارك

 :الجواب

 وبركاته، هللا ورحمة السالم وعلٌكم

 مفتوحا   المسجد كان إذا أي متاحٌن األمران كان وإذا العام، الفضاء وفً المسجد فً تجوز الجمعة صالة إن

 ال أن ذلك كل فً والمهم لفضاء،ا فً الصالة فٌمكن كاف غٌر كان وإن فٌه الصالة فتكون بالمصلٌن ٌضٌق وال

 ٌمنع ال بحٌث الفضاء أو المسجد فً تكون أن ٌجب بل البٌوت فً الجمعة صالة تجوز ال أي ،خاصا   المكان ٌكون

 من وٌأثم ذلك، فً شًء وال تصح الفضاء فً فصالتها مقفلة المساجد كانت إن أما. للصالة دخولها من أحد

 :أصدرناه ومما... كذل فً أصدرنا أن سبق وقد ٌمنعها،

 الفضاء فً أو المساجد فً صالتها منعت إن الدولة وتأثم...): م11/4/0202 -ـ ه1441 شعبان 11 فً -1

ا﴿ سبحانه قوله من هذا وٌفهم األمر، هذا تفٌد النصوص ألن وذلك العام، ٌَُّها ٌَ اَلةِ  ُنوِديَ  إَِذا آَمُنوا الَِّذٌنَ  أ  ِمن   لِلصَّ

مِ  و  ا ال ُجُمَعةِ  ٌَ َعو  رِ  إِلَى َفاس  ِ  ِذك  عَ  َوَذُروا ّللاَّ  ٌ ر   َذلُِكم   ال َب  ٌ ُتم   إِن   لَُكم   َخ لَُمونَ  ُكن   ٌُمنع أن دون للصالة المسلم فٌسعى ﴾َتع 

ا﴿ َعو  رِ  إِلَى َفاس  ِ  ِذك  عَ  َوَذُروا ّللاَّ  ٌ  تقفل التً الدولة وتأثم... المباح بترك اقترن ألنه فرض لها فالسعً ،﴾ال َب

 (.الجواب فً ذكرنا كما كبٌرا   إثما   اجدالمس

 :فٌه جاء وقد الحزب، أصدره الذي الصالة أحكام كتاب فً ذلك صٌلفت تم وقد -0

 :لها التابع والفضاء البلد وأبنٌة والمسجد والقرٌة المدٌنة فً أداؤها ٌصح والجمعة]

: قال عنهما تعالى هللا ضًر عباس ابن عن روي ولما المدٌنة، فً الجمعة صلى ملسو هيلع هللا ىلص الرسول ألن وذلك -

 وجواثى «البحرٌن من بُجواثى قٌس عبد مسجد فً ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول مسجد فً جمعت جمعة بعد جمعت جمعة أول»

 علٌها عامله وكان بالبحرٌن الجمعة عن ٌسأله عمر إلى كتب أنه»: هرٌرة أبو وروى. البحرٌن قرى من قرٌة هذه

 مصر فً إال تشرٌق وال جمعة ال»: قال أنه ملسو هيلع هللا ىلص النبً عن روي ما وأما. «كنتم حٌث جمعوا عمر إلٌه فكتب

 .بحدٌث هذا لٌس أحمد وقال ٌصح، لم فإنه «جامع

 فإذا بها القٌام مطلوب صالة كأي الجمعة وصالة باشتراطه نص ٌرد لم فألنه الفضاء فً صالتها وأما -

 .نص من له بد ال أدائها بوجوب ٌقضً الذي العموم نص غٌر شًء فٌها شرط
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 مساجد عدة فً فٌه الجمعة صالة إقامة جازت كبٌرا   البلد كان فإذا. جمع عدة الواحد البلد فً تقام أن وٌجوز -

 فً نص ٌرد ولم الجمعة تعدد عدم فً نص ٌرد لم ألنه حاجة إلٌها تكن لم أم إلٌها حاجة هناك أن عن النظر بغض

 على ٌدل فال واحد مسجد فً إال ٌجمع ٌكن لم ملسو هيلع هللا ىلص النبً نأ وأما. إطالقه على المطلق النص فٌبقى وعدمها، الحاجة

 مسجد له كان بل. فعله منع على ٌدل ال للشًء ملسو هيلع هللا ىلص الرسول فعل عدم ألن. مسجد من أكثر فً جمعها جواز عدم

 انتهى [.مسجد من أكثر فً ٌصلً أن ٌرٌد ٌكن لم أنه على ٌدل فال فٌه فصلى واحد

 :ٌلً ما هـ(0331: )المتوفى الجزٌري الرحمن لعبد األربعة المذاهب على الفقه: كتاب فً جاء -3

 وقال الفضاء، فً الجمعة صحة جواز على األئمة من ثالثة اتفق الفضاء؟ فً الجمعة صالة تصح هل...]

 :تصح ال: المالكٌة

 .الجامع فً ىتؤد أن بد ال بل الفضاء، فً وال البٌوت فً الجمعة تصح ال: قالوا المالكٌة -

 ٌكن لم فإن العرف بحسب القرب وٌعتبر البناء، من قرٌبا   كان إذا الفضاء فً الجمعة تصح: قالوا لةالحناب -

 .بالضعاف ٌصلً من استخلف الصحراء فً اإلمام صلى وإذا الصالة، تصح فال قرٌبا  

 ٌصح ال ذيال المكان عندهم القرب وحد البناء، من قرٌبا   كان إذا الفضاء فً الجمعة تصح: قالوا الشافعٌة -

 ...عنده وصل متى الصالة ٌقصر أن للمسافر فٌه

 عن ٌبعد ال أن بشرط الفضاء، فً تصح بل المسجد، فً تكون أن الجمعة لصحة ٌشترط ال: قالوا الحنفٌة -

 [.الشروط فً تقدم كما فٌه، الجمعة بإقامة اإلمام ٌأذن وأن فرسخ، من بأكثر المصر

 :والخالصة -4

 تعطٌل إلى ٌؤدي للمسجد الحاكم إغالق فإن علٌه وبناء... المسجد فً ٌوجبها مالك اماإلم فإن ترى كما -أ

 ...المسجد فً الصالة من منعها إذا الحاكم وجه فً تقف أن األمة وعلى الجمعة، فرض

 .العام الفضاء وفً المسجد فً فٌجٌزونها المذاهب أصحاب وخاصة اآلخرون الفقهاء وأما -ب 

 كان وإذا العام، الفضاء وفً المسجد فً تجوز الجمعة صالة )إن: أعاله بٌناه ما فهو حنن نرجحه ما وأما -ج

 فٌمكن كاف غٌر كان وإن فٌه الصالة فتكون بالمصلٌن ٌضٌق وال مفتوحا   المسجد كان إذا أي متاحٌن األمران

 ٌجب بل البٌوت فً لجمعةا صالة تجوز ال أي ،خاصا   المكان ٌكون ال أن ذلك كل فً والمهم الفضاء، فً الصالة

 فً فصالتها مقفلة المساجد كانت إن أما. للصالة دخولها من أحد ٌمنع ال بحٌث الفضاء أو المسجد فً تكون أن

 (...ٌمنعها من وٌأثم ذلك، فً شًء وال تصح الفضاء

 والثانٌة جد،المس أقفلت أنها األولى: مرتٌن أثمت قد والدولة صحٌحة المسجد ساحة فً صالتكم فإن وعلٌه -د

 فٌؤدي الخالفة، بقٌام ٌعجل أن سبحانه هللا إلى لنضرع وإننا... المسجد ساحة فً الصالة منع حاولت أنها

ُبُدوا إِّلَّ  أُِمُروا َوَما﴿ وجهها على الصالة المسلمون ع  ٌَ َ  لِ لِِصٌنَ  ّللاَّ ٌنَ  لَهُ  ُمخ  ٌُقٌُِموا ُحَنَفاءَ  الدِّ اَلةَ  َو ُتوا الصَّ ٌُؤ  كَ  َو  اةَ الزَّ

َمةِ  ِدٌنُ  َوَذلِكَ  ٌِّ  .﴾ال َق

 
 الرشتة أبو خلٌل بن عطاء أخوكم

 هـ1440 األولى جمادى 00

 م20/21/0201 الموافق

 :الفٌسبوك على هللا( )حفظه األمٌر صفحة من الجواب رابط
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