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  . أجمعين وصحبه آله وعلى ، محمد نبينا على وسلم اهللا وصلى ، العالمين رب هللا الحمد

  . قَصرٍ سفَر مسافرٍ على تَجِب وال : تعالى اهللا رحمه المؤلف قال����

 يجب فإنه) كيلوات خمسة حوالي (فرسخ الجمعة وبين وبينه ، البلد خارج كان من على تجب الصالة أن أخذنا
 إن أم ؟ بالفرسخ معلق الحكم هل : المسألة هذه في العلماء اختلف وقد ، الناس مع الجمعة يصلي أن عليه
  : قولين على ؟ النداء سماع على معلق الحكم

 ، الجمعة عليه تجب فإنه ، فأقل فرسخ الجمعة إقامة محل وبين وبينه ، البلد خارج كان إذا أنه : األول القول
 ال الحنفية ، تيمية ابن اإلسالم شيخ اختيار وهو ، اهللا رحمهم الحنابلة عند المذهب وهو ، المالكية إليه وذهب
 ال والقرى ، الكبيرة والمدن ، العظيمة األمصار في إال تقام ال الجمعة أن يرون الحنفية ألن ؛ معنا يدخلون
  . فيه الجمعة إقامة تجب فال ، قرية ستكون ، البلد خارج ستكون التي والمحلة ، فيها تقام

 أو ، القرية محل إلى البلد أطراف من تكون مسافةال وهل ، قوالن ؟ تقريب أو تحديد بالفرسخ تحديدهم وهل
 الجامع من أنه ، األخير األقرب ، قوالن ؟ البلدة خارج التي القرية إلى الصالة فيه تقام الذي الجامع من تكون
  .األول القول هذا  ، فيه هو الذي مكانه إلى

  : األدلة

 فيأتون ، العوالي و منازلهم من الجمعة ينتابون سالنا كان "قالت ، عنها اهللا رضي عائشة عن :األول الدليل
 ، منهم إنسان وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فأتى ، العرق منهم فيخرج العرقو ، الغبار يصيبهم الغبار في
 كما والعوالي ، البخاري أخرجه" هذا ليومكم تطهرتم أنكم لو:  وسلم عليه اهللا صلى النبي فقال ، عندي هوو

 الذاهب فيذهب ، حية مرتفعة والشمس العصر يصلي وسلم عليه اهللا صلى النبي كان "قال أنس حديث في جاء
 أخرجه"  نحوه أو أميال أربعة على المدينة من العوالي وبعض،  مرتفعة والشمس فيأتيهم ، العوالي إلى

 يحضرون العوالي أهل ذلك ومع ، أميال أربعة والمدينة العوالي بين التي المسافة أن يبين فأنس ، البخاري
 فمعناه ، أميال ثالثة والفرسخ ، أميال أربعة فيه الحديث : قيل فإن ، وسلم عليه اهللا صلى النبي مع يصلون

 األحاديث بعض في جاء بأنه أجابوا ، ثالثة ليس ، أميال بأربعة المدينة خارج كان من على  الجمعة تجب أنه
 بعضها وفي ، أربعة بعضها وفي ، أميال ستة جاء الروايات بعض يوف ، ميلين المدينة وبين العوالي بين أن

 العوالي إن : فقالوا ذلك عن األئمة وأجاب ؟ ال أو ثابت هو هل خالف فيه وهذا ، ثمانية بعضها وفي ، ثالثة
 قول على يصل وقد ، الستة إلى يصل قد وأبعدها ، ميالن أو ثالثة إما فأقربها ، ومزارع واسعة منطقة
  . أميال ثمانية إلى مبعضه
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�[ قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، هريرة أبي عن : الثاني الدليل����)!د&'&ْמ�$!	!#�"!ْل���ْن��
+ن!�א�0/.-����!�-,+ذ!��
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��א�3@&A���B!"&ط3.!�!�)!�-#�،��!��3!د&��#��!$�+9+.3��C[ ماجه ابن أخرجه ، 
 إسناده في الحديث وهذا ، الجمعة حضور وسلم عليه اهللا صلى أوجب فقد" والميلين الميل رأس على "والشاهد
 وليس ، ضعيف حديث أنه على األئمة من وكثير ، لغيره حسنا يكون وقد ، لغيره يصححه وبعضهم ، ضعف
  . فرق فبينها ، أميال ثالثة : يقولون وهم" ميلين أو ميل رأس على "قال ألنه ؛ واضحة داللة فيه

 مع الجمعة يشهد الف الوهطب  يكون عنهما اهللا رضي عمرو بن اهللا عبد أن "، شعيب بن عمرو :الثالث الدليل
 تقريبا الوهط ، مصنفه في الرزاق عبد رواه " ثالثة أو أربعة أميال الطائف وبين بينه إنماو ، الطائفب الناس
 العمائم كأنها كانت ، عنه اهللا رضي العاص بن لعمرو مزارع فيها كان ، الهدا من قريب ، الطائف غربي
 يكون عمرو بن اهللا عبد وكان ، بالعنب مملوءة منطقة ، فيها غرسها التي العنب لكثرة ، الرجال رؤوس على
 ؛ إشكال فيه ، االستدالل هذا وكذلك ، أميال ثالثة أو أربعة وبينها وبينه ، الطائف في الجمعة يشهد وال ، فيها
  . دون فما فرسخ : يقولون وهم ، فيه إشكال ال أربعة ، ثالثة أو أربعة : يقول ألنه

 فيشهد ، أميال ثالثة البصرة وبين وبينه ، أرضه في يكون أنس نكا :" البناني ثابت عن  :الرابع الدليل
  .الرزاق عبد رواه"  بالبصرة الجمعة

  . بالفرسخ الحكم يعلقون الجمهور أن المهم

 هذا ، الجمعة صالة يشهد أن عليه يجب فإنه ، النداء سمع فإذا ، النداء بسماع معلق الحكم أن : الثاني القول
  . رواية في والحنابلة الشافعية إليه ذهب القول وهذا ، البلد خارج كان إذا

  : األدلة


�    	َ�����	َ�����	َ�����	َ�����    ������������{{{{ وتعالى تبارك اهللا قول :األول الدليل������
������
������
�����    ����������������������������    �َ�ِ��َ�ِ��َ�ِ��َ�ِ�    ����ُ�����ُ�����ُ�����ُ�    ���َ���������َ���������َ���������َ������    
��
��
��
��    ِ !���ِ !���ِ !���ِ !���    �"�#�$�%�ْ��"�#�$�%�ْ��"�#�$�%�ْ��"�#�$�%�ْ�    �!��#!'�َ(�!��#!'�َ(�!��#!'�َ(�!��#!'�َ(    )َ�ِ�)َ�ِ�)َ�ِ�)َ�ِ�    ِ*ْ+��ِ*ْ+��ِ*ْ+��ِ*ْ+��    �,����,����,����,���{{{{ 
 وال ، يحضر أن عليه يجب ال فإنه النداء يسمع لم إذا أنه مفهومه ، النداء بسماع الحكم علق وجل عز فاهللا
  . الجمعة يشهد

 ليس إنه اهللا رسول يا فقال أعمى رجل سلم و عليه اهللا صلى النبي أتى"  قال هريرة أبي عن :الثاني الدليل
 فرخص بيته في فيصلي له يرخص أن سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول فسأل،  المسجد إلى يقودني قائد لي
 معلق فالحكم مسلم، رواه ]�BC�:�G@Hل�،��8מ�:��Bل��؟�.B��EA0א��دא<��	
��"ل[ فقال دعاه ولى فلما،  له

 .النداء بسماع


ن[ قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، عباس ابن عن :الثالث الدليل��
��،����G@��A��EA0�9�מ�א��دא<�	I�
 بسماع معلق فالحكم،  حجر ابن الحافظ وصححه ، ماجه وابن ، الدارقطنيو،  حبان ابن أخرجه ]$ذ��
ن

  . النداء
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 سماع يمكن مقدار أي من ؟ النداء وسماع الفرسخ بين فرق هناك هل : ناحية من إشكال فيها المسألة هذه
 بسماع المناط جعلوا ألنهم ، يسمع ال أنه لشافعيةا مذهب ظاهر ؟ فراسخ ثالثة من يسمع النداء هل ؟ النداء
 أن اختيارهم ظاهر ، هذا إلى ذهبوا الذين الحنابلة بعض وكذلك ، الفرسخ مسافة في يمكن ال وسماعه ، النداء
 النداء سماع كان لو ألنه ؛ فرسخ من النداء سماع يمكن ال وأنه ، النداء سماع وبين الفرسخ بين فرقا ثمة

 ، هادئة والريح ، ساكنة األصوات كانت إذا فيما مفروض وهذا ، األمر وانتهى ، فرسخ : الوالق ، فرسخا
 ، السواء حد على أنهم يرى األصحاب وبعض ، جهوري صوت صاحب ، صيت والمؤذن ، منتفية والموانع

 ما الحد كوني أن وأما "المسألة عن الكالم معرض في اإلسالم شيخ قال ولهذا ؛ فرسخ من يسمع الصوت وأن
 يرى اإلسالم فشيخ" الجمعة حضور عليه ويجب ، النداء يسمع حيث ، فرسخ مسافة وهو الجمعة فيه يجب

 يفيد ال وهذا" فرسخ من يسمع قد والنداء "آخر موضع في اهللا رحمه وقال ، فرسخ من النداء سماع إمكانية
  . يسمع قد ولكنه ، القطع

 البناء واقع من دعونا ؟ النداء سماع يمكن هل ، اآلن الحديثة بالمسافات متر وثمانمائة كيلو ٤ ، اآلن تصور
 كانت حين ، السابقة والمدن القرى في تصور لكن ، الصوت حجب طويلة العمائر أصبحت لما ، اآلن عندنا
 ، ساكنة هادئة واألصوات ، المنارة من سيؤذن وهو ، طويلين غير طابقان أو واحد طابق ، قصيرة المباني
 الزمن في لكن ، أدري ال ؟ سماعه يمكن فهل ، ضوضاء هناك ليس ، منتفية والموانع ، هادئة والريح
 وأصوات ، الطائرات وأصوات سيارات اآلن ، كزماننا ليس ، بعيدا مدى يبلغ كان الصوت أن أتوقع الماضي
 أنها منها األهم بل ، فقط الجمعة في ليست ألنها ؛ مشكلة المسألة وهذه ، وضجيج ضوضاء عندنا ، الحفارات

 والمسجد ، استراحات في الناس كان فإذا عليه وبناء ، النداء بسماع األمر علقوا قد العلماء فإن ، الجماعة في
 رحمه شيخنا من سمعت وكأني ، الدائمة اللجنة فتاوى تتبعت ، سماعه يمكن القول هذا فعلى ، كيلو بعد على
 قد ، الكالم هذا أجد لم ، فتاويه وفي كتبه في كثيرا عنه وبحثت ، ذراع ثالثمائة أنها يرى كان أنه ، قديما اهللا

 النداء سماع يمكن وال ، بعيد أنه إلى ألمح فكأنه ؟ متر ثمانمائة : سئل لما الفتاوى بعض في ، واهما أكون
 إذا الجماعة ةصال يحضر أن اإلنسان على يجب هل ، الجماعة مسألة عليها تترتب ، مشكلة فالمسألة ، منه
 عبد والشيخ شيخنا فتاوى في تجد ولهذا ؟ متر كيلو فيه يصلى الذي المسجد وبين بينه التي المسافة كانت
 إلى يحتاج األمر هذا تحرير لكن ، النداء بسماع معلق الحكم أن يذكرون ، جميعا عليهم اهللا رحمة ، العزيز
 ؟ متر خمسمائة في ؟ متر ثمانمائة في ؟ كيلين في ؟ لوكي في يسمع أن يمكن هل ؟ النداء سماع كيف ، بحث
 يمكن الذي الصوت مدى على ينبني المسألة هذه في فالراجح ، واإليضاح التحقيق من شيء إلى يحتاج هذا

 قلنا وإذا ، النداء سماع هو الفرسخ أن فمعناه ، مترات كيلو خمسة من يسمع الصوت إن : قلنا فإن ، سماعه
  . النداء بسماع الوجوب علق قد وعال جل اهللا ألن ؛ النداء بسماع الحكم يعلق أن ينبغي فإنه ، أقل إنه

  . قَصرٍ سفَر مسافرٍ على تَجِب وال : قال����
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 معةالج أن الراجح أن وتقدم ، نازال يكون أن وإما ، سائرا األرض في ضاربا يكون أن إما المسافر أن تقدم
   .النازل المسافر مسألة عندنا بقي ، السائر المسافر على تجب ال

 في مسافر إنسان ؟ ال أو الصالة يحضر أن يلزمه فهل ، الجمعة لصالة فُأذن ، بلدة في المسافر نزل إذا
 قد ، الحج في ومثله ؟ ال أو يصلي أن عليه يجب فهل ، الجمعة لصالة المؤذن فأذن ، ليرتاح نزل ، طريقه
 ، جمعة فيوافق ، النحر يوم بعد أو النحر ويوم عرفة من يأتي أن بعد منى أيام في أحيانا اإلنسان ينزل

 المسألة هذه ؟ ال أو الجمعة حضور يلزمه فهل ، الجمعة لصالة المؤذن فيؤذن ، العزيزية في يكونون والناس
  : قولين على عليهم اهللا رحمة العلم أهل فيها اختلف

 ، الجمهور إليه وذهب ، سائرا أم نازال كان سواء ، مطلقا الجمعة عليه تجب ال المسافر أن : األول القول
   .وإسحاق ثور وأبي الثوري رأي وهو ، والحنابلة والشافعية والمالكية الحنفية مذهب فهو

  : األدلة


ن�'Bن�
ن[ قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، ذكره سبق الذي جابر حديث :األول الدليلJ��9��B.وמ���وא�
�,K�9،�א��8���8
��،�א�@I�#�$ض���
�و����B	
 فيصال لكان صح لو الحديث وهذا ، الدارقطني أخرجه�]�.�..
 ، القطان ابن مثل ، عليهم اهللا رحمة العلم أهل من طائفة ضعفه ، يثبت ال الحديث لكن ، النزاع محل في

  . المتأخرين من واأللباني ، حجر ابن والحافظ ، والنووي

 وكذلك ، واحدة مرة ولو ، الجمعة يصلي كان أنه ، وسلم عليه اهللا صلى النبي عن ينقل لم أنه :الثاني الدليل
 مع ، غيرها وفي تبوك في وكذلك ، الجمعة صلى أنه ينقل لم ، يوما عشر تسعة فيها نزل لما ، مكة فتح في
 ، الحرم في نزل هو مكة في لكن ، تبوك في بالصحراء نزل وسلم عليه اهللا صلى يكون قد : يقال قد أنه

  . الجمعة صلى أنه ينقل لم ذلك ومع ، فيه يصلي وكان

 عنهم نقل ، وغيرهما ، جندب بن وسمرة أنس مثل ، عنهم اهللا رضي ، الصحابة عن منقول أنه :الثالث الدليل
 " يجمع وال ركعتين يصلي وكان،  سنتين ورنيسابب أقام أنس"  : مثل ، يجمعون ال الطويلة المدة يبقون أنهم

 وال ، يجمع ال وكان ، فارس بالد ببعض أقام"  ، جندب بن سمرة وكذلك ، شيبة أبي وابن عبدالرزاق أخرجه
  . نازلين مسافرين كانوا ألنهم ؛ المنذر ابن أخرجه " ركعتين على يزيد

 في والجهاد للقتال جاؤوا ، لقتال متحفزين يكونون دق ، عنهم اهللا رضي بأنهم : هذا االستدالل عن يجاب وقد
  ينزلون وإنما ، نفسه البلد في يكون ال قد ونزولهم ، المقيم المستقر كالنازل ليسوا فهم ، وجل عز اهللا سبيل
 عهد في البلدان لفتح ويسرة يمنة تنطلق التي المجاهدين معسكرات في يكونون ، خارجها أو أطرافها في

  . عنهم اهللا رضي الصحابة

  . الجمعة صالة عليه تجب ال المسافر أن على انعقد قد اإلجماع فإن ، اإلجماع :الرابع الدليل
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 عرض سيأتي النازل المسافر وفي ، الظاهرية خالف السائر المسافر ففي ، به مسلم غير اإلجماع وهذا
 المسافر على ال السائر المسافر على محمول فهو اإلجماع صح إن : الثاني القول أصحاب وقال ، الخالف
  . النازل

 يصلي أن عليه يجب فإنه ببلدة نازال المسافر كان فإذا ، النازل المسافر على تجب الجمعة أن : الثاني القول
 مذهب وهو ، الزهري وعن النخعي عن منقول وهو ، المالكية من رشد ابن إليه وذهب ، الناس مع الجمعة
 رحمهم عثيمين ابن شيخنا اختيار وهو ، عليه اهللا  رحمة تيمية ابن اإلسالم شيخ رهواختا ، قول في الحنابلة

  . اهللا

  : األدلة


�    	َ�����	َ�����	َ�����	َ�����    ������������{{{{ وتعالى تبارك اهللا قول :األول الدليل������
������
������
�����    ����������������������������    �َ�ِ��َ�ِ��َ�ِ��َ�ِ�    ����ُ�����ُ�����ُ�����ُ�    ���َ���������َ���������َ���������َ������    
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��    ِ !���ِ !���ِ !���ِ !���    �"�#�$�%�ْ��"�#�$�%�ْ��"�#�$�%�ْ��"�#�$�%�ْ�    �!��#!'�َ(�!��#!'�َ(�!��#!'�َ(�!��#!'�َ(    )َ�ِ�)َ�ِ�)َ�ِ�)َ�ِ�    ِ*ْ+��ِ*ْ+��ِ*ْ+��ِ*ْ+��    �,����,����,����,��� { { { {
 من إال ، باآلية مخاطب فهو النداء سمع من كل ، وغيره ، والمستوطن النازل للمسافر عامة اءتج اآلية فهذه
 ويجيبوا يحضروا أن عليهم يجب فإنه سواهم من وأما ، المريض أو كالمرأة اإلجماع أو بالنص استثناؤه جاء
  . النداء

 أي ]�BC�:�G@Hل�،��8מ�:��Bل��؟�B�EA0.�א��دא<��	
��"ل[ قال لما ، المشهورة األعمى قصة :الثاني الدليل
  . بدليل إال يقيد فال ، مطلقا جاء هو ؟ الجمعة دون الجماعة نداء هو هل ؟ نداء

  ) . عذر من إال ، له صالة فال يجب فلم النداء سمع من( حديث :الثالث الدليل
 األحاديث وكذلك ، الجمعة آية وخاصة ، النصوص في جاءت التي واإلطالقات بالعمومات استدلوا فهم

  . الجمعة إقامة وجوب على دالة فهي ، األخرى

  : الراجح

 الصالة يحضر أن عليه يجب فإنه ، النداء وسمع ، ببلد نازال كان إذا المسافر وأن ، أعلم واهللا القول هذا هو
 إليه توجه قد ألمرا ألن ؛ الناس مع ويصلي النداء فيجيب ، األحاديث وإطالقات ، اآلية هذه لعموم ، وجوبا ،
 عذر ما ثم ، به ألخذ نص ثمة كان ولو ، إليه النص توجيه عدم من يمنع بين واضح نص عندنا وليس ،

 ال بيته في أو شقته في ويبقى" الفالح على حي ، الصالة على حي "الجمعة صالة نداء يسمع كان إذا اإلنسان
 يكون الناس بعض تجد واآلن ، يحضرها أن هعلي يجب الجماعة حتى : تقدم وكما ؟ معهم الجمعة يصلي
 النداء سماع يمكن ال بعيدة شقة في كان إذا (شقته في ويصلي النداء ويسمع ، الخ .. مكة أو جدة إلى مسافرا
  . الجماعة مع يصلي أن عليه يجب أنه األصل لكن) آخر شيء فهذا مكبرات بدون فيها

   .وامرأة عبد وال : قال����

 صالة بوجوب وقول ، الجمهور قول وهو مطلقا الوجوب بعدم قول ، قوالن فيه ، العبد عن الكالم تقدم
  . الراجح وتقدم ، فال يأذن لم وإذا ، وجبت سيده له أذن إذا بأنه وقول ، عليه الجمعة
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 أهل بين خالف وثمة ، االجتماع أهل من ليست ألنها ؛ باإلجماع وهذا ، تقدم كما عليها تجب ال المرأة وكذلك
 سلمة وأم عائشة بأثري ويستدلون ، سنة أنه والحنابلة الشافعية مذهب ؟ ال أو سنة للمرأة الجماعة هل : العلم

  . جماعة بالنساء تصليان كانتا عنهما اهللا رضي وأنهما ، عنهما الثابتين

 . فيها يُؤم أن يصح ولم به تَنْعقد ولم َأجزَأتْه منهم ضرهاح ومن : قال ثم����

 صالة عن تجزئه فإنها منهم حضرها من ، والمرأة ، والعبد ، المسافر : وهم ، تقدم  ممن حضرها من
 ، صالتهم صحت وصلوا حضروا فإذا ، بعضهم علل كما ، تخفيفا عنهم سقطت ألنها ؛ منه وتصح ، الظهر
 فصحت ، غيرهم مع حضروا وهم ، غيرهم على وجبت فإنها ، لغيرهم تبعا صالتهم صحت إنما : يلوق

  . تبعا لغيره الشيء يثبت وقد ، لغيرهم تبعا صالتهم

 أن يشترط أنه المذهب وأن ، العدد الصحة شروط ومن ، صحة شروط للجمعة أن سيأتينا) به تنعقد ولم(
 بهؤالء تنعقد فال ، الوجوب أهل من ليسوا والمرأة والمسافر العبدو ، وجوبها أهل من أربعون يحضرها
  . والحنابلة والشافعية المالكية مذهب فهو ، الجمهور إليه وذهب ، بهم تنعقد ال لكن تجزئهم نعم ، الثالثة

  : األدلة

 أو مريض على الإ ، الجمعة يوم الجمعة فعليه اآلخر واليوم باهللا يؤمن كان من (جابر حديث :األول الدليل
 ) . ...امرأة وأ مسافر

 أربعة على إال ، جماعة في مسلم كل على واجب حق الجمعة (مرفوعا شهاب بن طارق حديث :الثاني الدليل
 تنعقد لم عليهم تجب لم فلما ، عليهم تجب ال ألنها بهم تنعقد ال) مريض أو صبي أو امرأة أو مملوك عبد ،

  . بهم

 والوجوب االنعقاد بين تالزم هناك ليس : وقالوا ، العلم أهل من وغيره اإلسالم شيخ عارضه االستدالل وهذا
 لكن ، عليه تجب ال المريض فإن ، كالمريض ، بهم انعقدت حضروها إذا لكنهم ، عليهم تجب ال هي نعم ،
 ؛ الفارق مع سقيا هذا : فقالوا بالمريض االستدالل عن وأجابوا ، العدد وكمل ، به الصالة انعقدت حضر إذا
 المهم ، مستمر دائم عذرهم فإن ، والعبد المسافر بخالف ، بشفائه عنه وينفك ، دائم غير عذره المريض ألن
   .واالنعقاد الوجوب بين تالزما يرون ال وطائفة اإلسالم شيخ أن

  . رواية في والحنابلة الحنفية إليه وذهب ، الثالثة بهؤالء تنعقد أنها : الثاني القول

  : األدلة

  . بهم فانعقدت ، منهم تصح رجال ألنهم :األول الدليل

 مختلف بمسألة استدالل وهذا ، بهم فانعقدت ، فيها أئمة والمسافر العبد يكون أن يصح وألنه :الثاني الدليل
  . فيها أئمة يكونوا أن يصح ال : ويقولون يردون ألنهم ، فيها

   .واالنعقاد الوجوب بين زمتال ال أنه أدلتهم أقوى :الثالث الدليل
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  : الراجح

 لكنها ، والمسافر بالعبد تنعقد الجمعة أن ، العلم أهل من وطائفة اإلسالم شيخ رجحه ما وهو ، القول هذا هو
   .عليهم تجب ال

  : الجمعة في والعبد الصبي إمامة

 ، عالما أو داعية أو علم طالب اناأحي تجد ، وكثير واسع تطبيقها المسألة هذه ؟ فيها أئمة يكونوا أن يصح هل
 ، الجمعة بنا صل : فيقولون ، الجمعة ليصلي ويقدمونه ، الحرم أئمة من إمام يأتي أو ، الرياض من يأتي
  : قولين على خالف فيها المسألة هذه ؟ فيها أئمة والعبد المسافر يكون أن يصح فهل

 والمالكية ، المذهب من الصحيح على الحنابلة إليه ذهبو ، فيها إمامين يكونا أن يصح ال أنه : األول القول
  . المسافر دون العبد في

  : األدلة

  . فيها أئمة يكونوا أن يصح لم ، عليهم تجب لم فلما ، السابق جابر حديث :األول الدليل

 والتابع ، متبوعا عالتاب أصبح فيها أئمة كانوا فإذا ، لغيرهم تبعا عليهم وجبت إنما الجمعة وألن :الثاني الدليل
   .عقلي تعليل ، متبوعا يكون أن يمكن ال

 ، مثال منفردين المسافرون يصلي ، منفردين منهم لصحت ، فيها أئمة يكونوا أن صح لو أنه :الثالث الدليل
 لكن ، منهم صحت ما منفردين مسافرين كانوا لو ، لغيرهم تبعا منهم صحت إنما ألنه ، فرق ثمة ، ال : فيقال
  . الجمعة في إماما المسافر يكون أن صح ، معهم المسافر وصلى ، موجودين البلد أهل كان الم

 في والمالكية ، الحنفية إليه وذهب ، الجمعة في إمامين والمسافر العبد يكون أن يصح أنه : الثاني القول
  . رواية في الحنابلة مذهب وهو ، الشافعية مذهب وهو ، المسافر

  : األدلة

 الحديث وهذا ، )مسافر وهو مكةب الجمعة صلى ، وسلم عليه اهللا صلى النبي أن( روي قد أنه :األول يلالدل
 ينقل لم ، أبدا أصل له ما ، الحديث كتب في وليس ، إسناد له ليس،  له أصل ال : األئمة من طائفة قال كما
  . صحيح ادبإسن وال ضعيف بإسناد ال ، بمكة صالها وسلم عليه اهللا صلى النبي أن

 أذن الجمعة تحضر فلما ) الشام بالد من وهي ( السويداء إلى خرج العزيز عبد بن عمر أن"  :الثاني الدليل
"  كان حيث يجمع اإلمام إن "قال ثم ، ركعتين الجمعة صلى ثم،  فخطب فقام ، حصباءال له فجمعوا ، المؤذن
  .شيبة أبي ابن أخرجه

 ولهذا ، األثر صح إن هذا ، المسلمين إمام فهو ، إمام بأنه علل العزيز عبد بن عمر ألن ؛ فيه يناقش قد وهذا
 وكان ، إماما كان الرسول ألن ، شك ال ضعيف قول وهذا ، يجمع وال يقصر ال اإلمام أن الفقهاء بعض يرى
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 ، بلده وهو مكان ىإل مكان من يتنقل ، المسلمين إمام فهو ، له بلدا يعتبر كله البلد ألن : قالوا ، ويجمع يقصر
  . تقدم كما ضعيف القول وهذا

  . منهم صحت حضروا فإذا ، تخفيفا عنهم سقطت أنها :الثالث الدليل

  . فيها أئمة يكونوا أن ويصح ، منهما فتصح ، عليهما فرضا أصبحت حضرا إذا أنهما :الرابع الدليل

  : الراجح

 إذا ولهذا ؛ يصح ال المذهب على ، الجمعة في إمامين فروالمسا العبد يكون أن يصح وأنه ، الثاني القول هو
 المسلمين أئمة من ، حرم إمام أم ، عالما كان ، يقدموه لم فإنهم ، بشدة بالمذهب مسكينتم أناس إلى إمام جاء
 دليل ال ألنه ، الصحة هو األقرب لكن ، مسافر ألنه ، إماما يكون أن صحة عدم يرون ألنهم ؛ يقدموه لن ،

  . الدليل فعليه يصحح لم ومن ، إمامته صحة واألصل ، للجمعة إماما المسافر يكون أن يمنع بينا واضحا

  . به وانْعقَدتْ عليه وجبتْ لعذْرٍ عنه سقَطَتْ ومن : قال ثم����

 إذا ، والجماعة للجمعة المسقطة األعذار أو ، والخوف كالمرض ، العذر بسبب إنسان عن الجمعة سقطت إذا
 أئمة يكونوا أن ويصح بهم، وتنعقد ، عليهم تجب فإنها ، الجمعة محل وحضروا ، هؤالء عن الجمعة سقطت
 . فيها

  : مثال

 هذا ، حضوره من أذى ويلحقه ، ويتعبه عليه يشق المرض لكون ، للجمعة الحضور عدم له يحق مريض
 أن ويصح ، به ينعقد والعدد ، عليه واجبة الجمعة : نقول ، جمعةلل وحضر ، نفسه على تحامل المريض
 ، الجمعة وحضر المشقة وتحمل تكلف فلما ، عنه التخفيف باب من عنه سقطت إنما ألنه ؛ فيها إماما يكون
 ، المسجد في المريض كان لو ، المسجد في الذي المريض مثل : قالوا ، به وتنعقد ، عليه تجب الجمعة فإن

 إذا إال ، االنصراف له يجوز ال ؟ ينصرف أن يجوز هل ، عليه تجب نعم ؟ عليه تجب فهل ، للصالة ونودي
 فهو ، عليهم اهللا رحمة العلم أهل جمهور قول القول وهذا ، آخر عذر فهذا ، مرضه من سيزيد بقاؤه كان

  . العلم أهل عامة ، والحنابلة والشافعية والمالكية الحنفية مذهب

  . تَصح لم اإلمامِ صالة قَبَل الْجمعة حضور عليه ممن الظهر صلَّى ومن : قال����

  . منه تصح لم الظهر صلى فإذا ، فرضه وهي ، إليها والحضور ، الجمعة إلى بالسعي مأمور ألنه

 ، تهاونا أو ، كسال أو ، عصيانا إما ، عةالجما يحضر لم لكنه ، الحضور شروط فيه توفرت رجل : مثال
 إلى بالسعي مأمور ألنه ، تصح ال صالته : قالوا ؟ صالته حكم فما ، اإلمام صالة قبل الظهر وصلى فقام

 أقل منها أدرك لم إذا ، الصالة تفوت بعدما أنه فسيأتينا الظهر صالة إلى االنتقال وأما ، وحضورها ، الجمعة
 فهو ، الجمعة هو إليه توجه الذي ففرضه ، الظهر صالة يصلي فهنا ، بالكلية كهايدر لم أو ، ركعة من
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 الطلب إليه توجه ، الجمعة صالة من اإلمام انتهى فإذا ، الجمعة صالة من اإلمام ينتهي حتى بالجمعة مطالب
  . منه بطل ما وترك ، منه يطلب لم ما صلى فقد اإلمام يصلي أن قبل الظهر صلى فإذا ، الظهر بصالة

  . اإلمام يصلِّي حتى واَألفْضُل ، عليه تَجِب ال ممن وتَصح : قال ثم����

 والعبد المرأة : مثل ، منه تصح الصالة فإن ، اإلمام صالة قبل الجمعة عليه تجب ال من صلى إذا : أي
 : يقول لكن ، صحيحة صالتهم فإن اإلمام صالة قبل صلوا لوف ، الصالة عليهم تجب ال هؤالء ، والمسافر
 الحتمال ؟ لماذا ، فليصل صالته من اإلمام انتهى فإذا ، صالته من اإلمام ينتهي حتى يصلي أال األفضل
 ، الجمعة عليه فتجب ، اإلقامة على يعزم أن يمكن والمسافر ، يعتُق أن فيمكن ، العبد مثل ، العذر زوال

 قبل يصلي أن له يجوز ، المريض وكذا ، عذرها يزول أن يمكن ال المرأة ألن ، المرأة ذلك من ويستثنى
 هؤالء كل ، الصبي وكذا ، الخائف وكذا ، اهللا يعافيه أن الحتمال ، اإلمام يصلي أن بعد األفضل لكن ، اإلمام
 بالصالة يطالب ال فإنه ، ماإلما صالة قبل عذره زال ثم ، اإلمام قبل وصالها لعذر الجمعة عنه سقطت ممن
 عند إال ، بإعادتها يؤمر فإنه ، الوقت في أو أثنائها في بلغ إذا تقدم كما الصبي ، الصبي إال اإلمام مع

 ١٢:٠٢ في واألذان ١٢:٠٥ الساعة ميالده يكون كأن ، بالوقت ؟ اإلمام يصلي أن قبل يبلغ كيف ، الشافعية
 بعد وبلغ ، ظهرا الوقت دخل حين مباشرة صلى ، ١٢:٠٢ في بيالص هذا فصلى ١٢:٢٠ دخل إنما واإلمام
 ال فإنه صلى إذا أنه تقدم وقد ، إمامه مع يصلي أن يجب الجمهور قول فعلى ، اإلمام صالة وقبل ، صالته
 ، صحيحة وصالته ، عليه وجب ما أدى قد ألنه ؛ اإلمام مع بالصالة وال ، أخرى مرة الصالة بإعادة يؤمر
 وال ، الدليل فعليه أمره ومن ، مرتين بعبادة يؤمر فال ، الصالة بأداء عنه الطلب وسقط ، متهذ برئت وقد
  . أعلم واهللا ، دليل

  .محمد نبينا على وسلم اهللا وصلى

  


