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

...  
 ونقل"  : اهللا رحمه حجر ابن الحافظ قال حتى ، الخطبة أثناء في االلتفات كراهة على العلم أهل اتفاق حكي

 ال : أكثرهم فقال ، الحنفية بعض عن حكي ما إال ، اتفاقا مكروه وشماال يمينا االلتفات أن المهذب شرح في
 بدعية العلم أهل بعض حكى قد بل ، شماال وال يمينا يلتفت ال أنه على والحنابلة الشافعية علماء هنا ،"  يصح

 في البدعية بعضهم وحكى ، الشافعية علماء من والشربيني حجر وابن النووي حكاه ، وشماال يمينا االلتفات
 عليه النبي على صلوا إذا أنهم ، قديما عندهم عادة وكأنها ، وسلم عليه اهللا صلى النبي على الصالة أثناء

 على نص وبعضهم ، هذا على نص بعضهم ، بالبدعية فقالوا ، ونيلتفت الخطبة أثناء في والسالم الصالة
 وإنما ، وشماال يمينا يلتفت ال الخطيب فإن عليه بناء ، النبي على الصالة أثناء في وخاصة ، مطلقا البدعية

 ءتلقا يتوجه كان إذا اإلمام أن ذلك في والسبب ، المأمومون هم إليه يلتفت والذي ، وجهه تلقاء متوجها يكون
 ، جهة إلى يذهب فإنه التفت إذا الناس بعض ألن ؛ اليسرى الجهة أو اليمنى الجهة يظلم ال فإنه ، وجهه

 فال ، إليه ينظرون فإنهم المأمومون وأما ، القبلة إلى يتوجه بأن اإلمام يؤمر : فقالوا ، األخرى الجهة ويترك
  . جهة ألي ظلم هناك يكون

 أثناء اإلنسان التفت فإذا ، صحيح وهذا ، ويسرة يمنة اإلنسان يلتفت أن التأثير طرق من : قائل قال فإن
 الجمعة في يكون ال فكيف ، المتلقي على يؤثر هذا فإن ، المهارة هذه يتقن أن واستطاع ، وشماال يمينا الكالم

  : وجهين من الجواب ؟

 ، وجهه تلقاء يخطب ، وسلم عليه هللا صلى الرسول أن والتلقي ، التلقي على مبنية الجمعة أن : األول الوجه
  . ويسرة يمنة يلتفت وال

  . المهارة هذه ضبط يستطيع أحد كل فليس ، بالتفاته الجهتين من جهة اإلمام ظلم ربما أنه : األول الوجه

 ، أثنائها في الكالم عن النهي جاء الجمعة خطبة ، الخطب باقي عن تختلف الجمعة خطبة أن : الثالث الوجه
 عليه سيلقيه ما واستقبال ، منه واألخذ الخطيب من للتلقي مهيأ فالمأموم ، والحركة ، واللغو ، الحصى ومس

 ، واإلنصات باالستماع مأمور المأموم ألن ، مثال االلتفات كمهارة ، أكثر مهارات إلى اإلمام يحتاج فال ،
 أي يتحرك فال ، وينصت يستمع أن ، واالستماع اإلنصات على مرتب منها جزء الجمعة يوم في والفضائل


س�
ن[ الحديث في جاء ولهذا ؛ عليه تؤثر الحركة هذه ألن ؛ حركة��
&���%��"!�و
ن�،��"!���د�א� �'�(�[ 
 . 

   . الْخُطْبةَ ويقَصر : اهللا رحمه قال ����
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 الحنفية مذهب فهو ، عليهم اهللا رحمة العلم لأه جماهير هذا إلى وذهب ، الخطبة يقصر أن السنن من
 وإنما ، وغيره النووي ذكر كما ، الخطبة يمحق مخال قصرا المراد وليس ، والحنابلة والشافعية والمالكية

 خطب لما ولهذا ؛ المطروح الموضوع تستوفي ال بحيث جدا قصيرة ليست لكن قصيرة ، متوسطة تكون
 سمعت : قال ، قليال أطلت أي ، خطبتك في تنفست لو : له وقيل ، طبتهخ في وأسرع ، عنه اهللا رضي عمار
�،�א��%,��1ط��وא�،����)�
ن�
���0/ط.�)�و-���א��'ل��%,�طول�*ن[ يقول وسلم عليه اهللا صلى النبي

 الصالة بإطالة أمر ، وسلم عليه اهللا صلى فالنبي ، مسلم أخرجه ]�	 �א�א�.�!ن�
ن�و*ن�،�א�/ط.��وא-��وא
 ، وبالغة بيان فيها التي األلفاظ الخطيب يستخدم أن ، الخطبة في والفصاحة بالبيان وأمر ، الخطبة روقص

 ، أولها الخطبة آخر سينسي أطال إذا وألنه ، اإلطالة إلى يحتاج فال ، السرعة وجه على المعاني توصل
 ، الخطيب كالم من الناس يستفيد أن الخطبة من المقصودة الثمرة ألن ، الخطبة من المقصودة الثمرة وتذهب

 أن الحاضر العصر في جدا الغرائب من وإن ، منها المستمعون ينتفع فلن طالت وإذا ، خطبته من وينتفعوا
 زمام ال تكون ، المسلمين بلدان بعض في وهذا ، وقليال ساعة أو ، ربعا إال ساعة ، محاضرة الخطبة تكون

 إال خطبته تنتهي أن وما ، الموضوعات عشرات إلى ينتقل ثم ، عموضو في الخطيب ويدخل ، خطام وال لها
 على أثرها لكان ، معين موضوع في مركزة الخطبة كانت ولو ، اآلن واقع وهذا ، فيها ما كل نسي وقد

  . السنة من فهذا ، عظيما المتلقي

 فإن ، واإلقامة األذان على اساقي ؛ األولى من أكثر الثانية الخطبة قصر يسن أنه إلى والحنابلة المالكية وذهب
  . األذان من أقصر اإلقامة

 .للمسلمين ويدعو : قال����

 ، المسلمين إلخوانه يدعو أن للخطيب وينبغي ، الدعاء استجابة وقت في الخطبة ألن ؛ خطبته في لهم يدعو
 أخرجه الذي الحديث في جاء ولهذا ؛ لبعض بعضهم يدعو أن مأمورون والناس ، لهم دعائه من ينتفعوا حتى

3
��ن�א	�"��2
ن[ قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، وغيره األلباني وحسنه ، الطبراني
���4!�
3
�،�وא�

3
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 ]�.� 	���و

  . معينة صيغة فيه يرد لم : الدعاء صيغة

  : الدعاء حكم

  : قولين على العلم أهل بين هافي مختلف مسألة هذه

 فهو ، عليهم اهللا رحمة العلم أهل جمهور إليه وذهب ، سنة الخطبة في للمسلمين الدعاء أن : األول القول
  . الحنابلة مذهب وهو ، رواية في والشافعية والمالكية الحنفية مذهب

  : األدلة
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 والمؤمنات للمؤمنين يستغفر ، وسلم عليه اهللا لىص النبي كان "قال أنه ، جندب بن سمرة عن :األول الدليل
 الباحثين بعض الحافظَ انتقد وقد ، لين إسناده في : حجر ابن الحافظ عنه وقال ،لبزارا أخرجه" جمعة كل

 ، وسلم عليه اهللا صلى النبي عن يثبت ال فهو ، التليين فيه يكفي ال ، ضعيف اإلسناد إن : وقالوا ، والعلماء
 للمؤمنين يستغفر ، وسلم عليه اهللا صلى النبي وكان : يقول كتاباته خالل في ، اهللا رحمه يمالق ابن وكان

  .يصح لم لكنه ، صح إن سمرة حديث على بناء وهذا ، الجمعة في والمؤمنات

 في لهم يدعى أن األولى فكان ، غيرها وفي ، الجنازة في وذلك ، للمسلمين الدعاء السنة من أن :الثاني الدليل
  . الجمعة خطبة

 في ،) موسى أبي (أبيه عن ، بردة أبي حديث في جاء كما ، دعاء استجابة وقت الوقت أن :الثالث الدليل
 ، الصالة تقضى حتى اإلمام دخول من اإلجابة وقت أن أخبر وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، مسلم صحيح

 سواء ، عموما والمسلمون هو ينتفع حتى فيه يدعو أن لإلمام استحب ، دعاء وقت الوقت هذا كان فإذا
   .غيرهم أم الحاضرون

 لي اهللا استغفر : ( بقوله الخطبة ختم وغيره البغوي استحب ولهذا ، عليه المسلمين عمل ألن: الثالث الدليل
   ) .ولكم

 عنها قال ، رواية في الشافعية إليه وذهب ، الخطبة أركان من ركن للمسلمين الدعاء أن : الثاني القول
  . المختار الصحيح هو وهذا : اهللا رحمه النووي

  : األدلة

  . إلينا وصل حتى ، كابر عن كابرا المسلمين بين المتناقل أنه -

 وليس ، الوجوب على يدل صريح صحيح دليل يقوم حتى الوجوب عدم األصل بأن : مناقش هذا واستداللهم
 ، لهم يدعى أنه على بها فاستدلوا ، للمسلمين فيها دعي ائعوق قضايا عندنا إنما ، ضعيف الحديث ، دليل ثمة
  . به إال الخطبة تصح وال ، الخطبة أركان من ركن إنه : يقال أن ال ، سنة إنه : يقال أن أحواله أقصى هذا

  : الراجح

 ال : اهللا رحمه شيخنا قال وكما ، أحيانا للمسلمين يدعو أن لإلمام ينبغي وأنه ، جائز للمسلمين الدعاء أن
 اهللا صلى النبي عن ثابتة ، سنة الدعاء بأن توهم قد ، الدعاء على المداومة ألن ؛ الدعاء على المداومة ينبغي
  . ثابتا ليس وهو ، وسلم عليه

  : نوعين على المسلمين أمر لوالة والدعاء ، المسلمين ألئمة الدعاء ذلك في يدخل) : للمسلمين يدعو (قوله

 ، المجموع في اهللا رحمه النووي حكاه كما ، عليه االتفاق وقع مما فهذا ، المسلمين أمر لوالة العام الدعاء -١
 : العموم سبيل على كان إذا هذا ، باالتفاق مستحب هذا فإن ، والتوفيق والتسديد واإلعانة بالصالح لهم الدعاء
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 فيه اختلف مما فهذا ، بعينه إلمام لدعاءا أما . الخ .. والصالح الخير فيه لما المسلمين أمر والة وفق اللهم
  : أقوال على ، عليهم اهللا رحمة العلم أهل

  . قول في والحنابلة ، المالكية ذهب وإليه ، سنة بعينه لإلمام الدعاء أن : األول القول

  : األدلة

 ، أحدهم وانتقده ، بكر ألبي بعده ثم ، المنبر على عنه اهللا رضي لعمر يدعو كان موسى أبا أن :األول الدليل
  . األثر ثبت إن هذا ، بكر أبي على عمر قدم ألنه ، موسى أبو وأخطأ أصبت : فقال ، عمر وأخبروا

 فإن اإلمام اهللا هدى إذا ، حقيقة أنه شك وال ، والرعية لألمة صالحا اإلمام صالح في أن :الثاني الدليل
 باألمر والقيام ، الخلق من كثير هداية هدايته على يترتب وإنما ، الناس أفراد من فرد أي كهداية ليست هدايته

 لإلمام يدعى أن فينبغي ، والدنيا الدين أمر وقيام ، وجل عز اهللا إلى والدعوة ، المنكر عن والنهي بالمعروف
 لإلمام لصرفناها ، مستجابة دعوة عندنا كان لو : قال أحمد اإلمام أن ، وغيره اإلنصاف صاحب نقل ولهذا ،

 . 

 أن يمكن وال ، الجمعة خطبة في األمر لولي يدعون أنهم ، طويلة أزمنة منذ المسلمين عمل :الثالث الدليل
  . ضاللة أو بدعة على متعددة قرونا األمة تعمل

 النووي واختاره ، المذهب من الصحيح على الحنابلة إليه وذهب ، جائز األمر لولي الدعاء أن : الثاني القول
  . بدعة وال واجبا وال سنة ليس إنه يأ ، اهللا رحمه

  : األدلة

  . األول القول أصحاب أدلة -

 وبعض ، يستحب ال : الحنابلة من القاضي وقال ، عطاء قال كما ، محدث لإلمام الدعاء أن : الثالث القول
 البيهقي أخرجه "  محدث : فقال لإلمام الدعاء عن سئل عطاء أن"   :دليلهمو.  بدعة أنه يرون الشافعية

  .صحيح بإسناد

  . بالجواز وقول ، بالبدعية وقول ، باالستحباب قول ، ووسط طرفان فيها فالمسألة

  : الراجح

 وهذا ، جائز فهو ، المسلمين أفراد من فرد األمر وولي ، للمسلمين يدعو واإلمام ، أعلم واهللا ، الجواز هو
 الناس يظن حتى ، عليه المداومة ينبغي ال وأنه ، األول في يقال ما فيه يقال عليه وبناء ، فيه يكون ما أعلى

 قيل وقد ، الضرر ويتفادى ، يدعو فهنا ، بالخطيب مضرة الدعاء عدم على يترتب كان إذا إال ، سنة أنه
  . دليل إلى فيحتاج ذلك على زاد وما ، جائز أنه األمر لولي الدعاء في األصل : فيقال ، بالسنية

  : مسألة
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 عنده المدار وأن ، بعضهم يفعل كما ، يشكك وأن ، يشنع أن العلم لطالب ينبغي ال فإنه الخطيب يدع لم إذا
 كان إذا الخطيب ألن ؛ صحيح غير هذا ، آخر منهجا انتهج أنه يعني فهذا يدع لم إن ، األمر لولي الدعاء في

 فإن يدع لم إذا اإلنسان أن معناه هلف ، الدليل وجود عدم على بناء بهذا وأخذ ، دليل عنده وليس ، علم طالب
 ، السالمة الناس في األصل ، الناس نيات في تشكيك هذا ؟ األمر ولي على وخروجا ، للبيعة خلعا عنده

 شيء يتبين حتى ، عليه هم ما على والبقاء ، االستقامة في واألصل ، العدالة ظاهره بمسلم الظن سوء ويحرم
 طريقة هذه وإنما ، طريقتهم من وليس ، السلف دأب من ليس فهذا ، اتالني في والتشكيك الدخول أما ،

 يقصد : قال يعجبه ال شيئا اإلنسان رأى إذا ، حقيقة القبيحة األمور من هذا ؟ قلبه عن شققت هل ، المبتدعة
  . كذا

 فصل

 يومها في يسن وما تعددها وحكم الجمعة صالة صفة في

 في تفعل التي والسنن ، الجمعة تعدد فيه وذكر ، الجمعة ركعات عدد اهللا رحمه المؤلف فيه ذكر الفصل هذا
  . الجمعة

  . ركعتانِ والجمعةُ : اهللا رحمه قال����

  . واإلجماع السنة عليه دلت وهذا

  : السنة أما

   : منها كثيرة فأحاديث
 وفي العيدين في يقرأ ، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول كان "قال أنه بشير، بن النعمان عن : األول الدليل

 أخرجه" جميعا الصالتين في بهما قرأ واحد يوم في جمعةالو عيدال اجتمع فإذا ،) الغاشية(و) سبح (بـ الجمعة
    .مسلم
 سورة إثر على الجمعة يوم ، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول يقرأ كان ماذا : سئل النعمان أن :الثاني الدليل

   .مسلم أخرجه"   )أتاك هل( بـ األخرى في يقرأ كان : قال ؟ الجمعة
  . هذا في كثيرة واألدلة

  : اإلجماع وأما

 والنووي المنذر ابن حكاه ، ركعتان الجمعة صالة أن على العلماء إجماع ، العلم أهل من طائفة حكى فقد
   .وغيره
   . جهرا يقْرَأ أن يسن : قال ثم����

  . بواجب وليس ، سنة بالقراءة الجهر

  . بالمنافقين الثانية وفي بالْجمعة اُألولَى في : قال
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  . الحكاية على وبناؤها إعرابها فيجوز ، المنافقين سورة : ويقال ، الحكاية على مبنية ، المنافقون سورة يقال

 مذهب فهو ، عليهم اهللا رحمة العلم أهل جمهور إليه وذهب ، بالمنافقون الثانية وفي ، بالجمعة األولى في يقرأ
  . والحنابلة والشافعية والمالكية الحنفية

 أبا لنا فصلى مكة إلى وخرج المدينة على هريرة أبا مروان استخلف"  : قال رافع أبي ابن حديث : األدلة
 حين هريرة أبا فأدركت قال المنافقون جاءك إذا اآلخرة لركعةا في الجمعة سورة بعد فقرأ الجمعة هريرة

 سمعت إني هريرة أبو فقال بالكوفة بهما يقرأ طالب أبي بن علي كان بسورتين قرأت إنك له فقلت انصرف
  . مسلم أخرجه " الجمعة يوم بهما يقرأ سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول

 جاء وهذا ، رواية في والحنابلة ، والشافعية الحنفية إليه ذهب ، الغاشية و سبح بـ يقرأ أن أيضا السنة ومن
  : روايتان فيه النعمان حديث ألن ، أيضا النعمان حديث في

 ربك اسم بسبح الجمعة وفي العيدين في يقرأ سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول كان : قال : األولى الرواية
  ).الصالتين في أيضا بهما يقرأ واحد يوم في والجمعة العيد عاجتم وإذا قال الغاشية حديث أتاك وهل األعلى

 و عليه اهللا صلى اهللا رسول قرأ شيء أي يسأله بشير بن النعمان إلى قيس بن الضحاك كتب : الثانية الرواية
  .  مسلم أخرجه " أتاك هل يقرأ كان فقال ؟ الجمعة سورة سوى الجمعة يوم سلم

  . اهللا رحمهم المالكية واستحبه ، والغاشية لجمعةبا يقرأ أن : أيضا السنة ومن

 إثر يقرأ وسلم عليه اهللا صلى النبي كان ماذا : سئل أنه ، عنه اهللا رضي بشير بن النعمان حديث : األدلة
  . مسلم أخرجه ) " أتاك هل (بـ يقرأ : قال ؟ الجمعة سورة

 حديث أتاك وهل الجمعة : وهي ، الثالثة ةالسن وهي ، مهجورة سنة فيهن ، سنن ثالث اآلن السنن فأصبحت
 جماهير عليه والذي ، والمنافقون الجمعة سنة : وبعدها ، والغاشية سبح : هي المشهورة والسنة ، الغاشية

  . عندهم األشهر فهي ، والمنافقون بالجمعة يقرأ أنه العلم أهل

  . لحاجة إال البلَد من موضعٍ من َأكْثَر في قامتُهاإ وتَحرم : اهللا رحمه قال����

 ، عليهم اهللا رحمة العلم أهل بين خالف فيها ووقع ، جدا المهمة المسائل من وهي ، الجمعة تعدد مسألة هذه
 ، واحد موضع في إال طويلة سنين السلف عهد في تقام تكن لم الجمعة أن ، عليهم اهللا رحمة خالفهم وسبب

 ولم ، وسلم عليه اهللا صلى النبي مسجد في تقام الجمعة كانت ولهذا ؛ أبدا موضع من أكثر في تقام انتك ما
 المحيطة والمناطق العوالي وأهل قباء أهل وكان ،ه٢٧٦ سنة بعد إال المدينة في موضع من أكثر في تقم

 أكثرها وكان ، ميلين حوالي ينةالمد إلى العوالي أقرب وكان ، وسلم عليه اهللا صلى النبي مع ويصلون يأتون
 عليه اهللا صلى النبي مع يصلون كانوا ذلك ومع ، بعيدة فالمسافة ، أميال ثمانية : يقول وبعضهم ، أميال ستة

  . جمعة من أكثر تقام تكن ولم ، وسلم
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 الشرقية النهر ضفتي على بنيت وبغداد ، واحدة جمعة يصلون كانوا ، بغداد في السلف عهد في كذلك
 النهر في بعضهم وتساقط ، الجسر على ازدحموا وربما ، واحد موضع في يصلون الناس وكان ، والغربية

 بغداد شرقي في تقام فكانت ، البلد من آخر موضع في أقيمت ، فيه والموتى والزحام الناس كثر ولما ، ومات
 ؛ البلد من موضع من أكثر يف الجمعة إقامة في يتشددون كانوا السلف أن على يدلك وهذا ، غربيها وفي

  : أقوال ثالثة على ، البلد في موضع من أكثر في الجمعة إقامة في ، عليهم اهللا رحمة العلماء اختلف ولهذا

 ، فال وإال ، جاز حاجة ثمة كان فإن ، لحاجة إال ، موضع من أكثر في إقامتها تجوز ال أنه : األول القول
 والزحام ، الجمعة وبعد ، المكان ضيق : مثل والحاجة ، الحنابلة مذهب من الصحيح وهو الحنفية إليه وذهب
 فيقتل ، الفتنة بينهم تثور أن واحد مكان في اجتمعوا إذا فيخشى ، والقبائل الناس بين تقع التي والفتنة ، الشديد

  . بعضا بعضهم

  : األدلة

 عن يسألون ، بالبحرين وهم الخطاب بن عمر إلى كتبوا أنهم"  عنه اهللا رضي هريرة أبي عن :األول الدليل
 فهذا ، وصححه طريقه من حزم وابن ، شيبة أبي ابن رواه"  كنتم حيثما جمعوا أن : إليهم فكتب ، الجمعة

 وأما ، حاجة ثمة كان إذا ما على هذا ويحمل ، الجمع تعددت وإن كانوا حيثما يجمعون الناس أن على يدل
  . فال حاجة بدون

 عليا أن عليه ويدل ، موضع من أكثر في أقاموها الناس كثر لما ، عنهم اهللا رضي الصحابة أن :الثاني الدليل
 جعل ، الكوفة خارج بالناس يصلي أن أراد لما فإنه ، الكوفة في موضع من أكثر في العيد أقام عنه اهللا رضي

 جاز فإذا ، فيه يتفقان ما حكامواأل الخصائص من لهما والجمعة والعيد ، داخلها في للضعفة إماما مسعود أبا
  . حاجة تكن لم إذا ما على محمولة فإنها ، بالمنع القائلين أدلة أما،  الجمعة في يجوز فإنه العيد في

 الذي المكان يوسعون وإنما ، للحاجة ولو ، البلد في موضع من أكثر في إقامتها تجوز ال أنه : الثاني القول
 الحنابلة لبعض قول وهو ، والشافعية المالكية مذهب وهو ، حنيفة وأبي ، عمر ابن عن مروي وهذا ، فيه هم
 . 

  : األدلة

 من أكثر في الصالح السلف عهد في وال ، وسلم عليه اهللا صلى النبي عهد في الجمعة تقم لم أنه :األول الدليل
   .واحدة جمعة من كثرأ المسلمين في صلي أنه علمت ما : أحمد اإلمام وقال ، ٢٧٦ سنة بعد إال ، موضع

 نا  ،سعد وإلى ، موسى أبي إلىو ، العاص بن عمرو إلى كتب ، عنه اهللا رضي عمر أن"   :الثاني الدليل
 حجر ابن نقله " الجمعة فشهدوا،  الجامع المسجد إلى انضموا الجمعة يوم كان فإذا ، للقبائل مسجدا تخذواا

 الجمعة يوم أما ، خاصة مساجد لها تكون والقبائل ياءفاألح ، دمشق تاريخ مقدمة في ، عساكر ابن عن
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 وال ، تخصه جمعة حي لكل اجعلوا : يقول عمر لكان جائزا األمر هذا كان ولو ، واحد مكان في فيجتمعون
  . البلد من موضع من أكثر في إقامتها يجوز ال وأنه ، االجتماع وجوب على عمر أمر فدل ، يجتمعون

 الذي األكبر المسجد في إال الجمعة تقام ال " :يقول كان أنه ، عنه اهللا رضي عمر ابن عن :الثالث الدليل
  . عنه اهللا رضي رأيه فهو ،"  اإلمام فيه يصلي

  .تعددها تجويز تابعي وال صحابي عن يحفظ لم :الرابع الدليل

 يجتمعون الناس ونك ، االجتماع وهو ، الجمعة من األعظم المقصود تفويت إلى يؤدي أنه :الخامس الدليل
 عليه اهللا صلى النبي كان كما ، بعض أحوال إلى بعضهم وينظر ، واحدة خطبة ويسمعون ، واحد إمام على
  . مكان كل من يأتون فإنهم ، صحابته مع ، وسلم

 رواية وهو ، وداود ، عطاء إليه ذهب ، مطلقا البلد من موضع من أكثر في إقامتها تجوز أنه : الثالث القول
  . اهللا رحمه الشوكاني اختيار وهو ، الحاجة على القاضي حملها الرواية هذه لكن ، اهللا رحمه أحمد اإلمام عن

  : األدلة

 عليه اهللا صلى يبينه لم فلما ، وسلم عليه اهللا صلى النبي لبينه ، شرطا التعدد عدم كان لو أنه :األول الدليل
 .  الجمع تعدد يجوز أنه على دل ، وسلم

 علي أثر ذلك ومن ، موضع من أكثر في الجمعة يقيمون كانوا ، عنهم اهللا رضي الصحابة أن :الثاني لالدلي
  . الكوفة داخل للضعفة العيد صالة بإقامة مسعود أبا أمر حينما ، عنه اهللا رضي

 أكبر مشقة هذا زمننا وفي ، بهم المشقة وإلحاق ، بالناس ضررا واحد مكان في إقامتها في أن :الثالث الدليل
  . كبير ضرر فهناك ؟ للسيارات مواقف نجد أين ،

 تعدد يشمل ، عام أثر هذا : قالوا ، كنتم حيثما جمعوا : هريرة أبي بحديث يستدل أن يمكن :الرابع الدليل
  . دليل إلى يحتاج بالحاجة والتقييد ، مطلقا الجمعة

  : الراجح

 عمل عليه الذي هذا وأن ، لحاجة إال البلد في موضع من ثرأك في إقامتها يجوز ال وأنه ، األول القول هو
 ٢٧٦ بعد إال بعدهم ومن الجمعة يقيموا لم والتابعون الصحابة كان وإذا ، بعيدة أزمنة من األمة وعمل السلف

  . البلد من موضع من أكثر في تقام ال الجمعة أن على دل ،

 ، وسلم عليه اهللا صلى النبي ألن ؛ نظر فيه هنا وسلم ليهع اهللا صلى الرسول بفعل االستدالل : قائل قال فإن
 ، زمانه في أحد لكل عظيم ومطلب مكسب وسلم عليه اهللا صلى النبي مع والحضور ، للرسالة المبلغ هو

 ، يستفيدون ، يتعلمون ، دعوة تنالهم ، وسلم عليه اهللا صلى ، معه الحضور على يحرصون فالصحابة
 يتعلق وما الجمعة خطبة في خاصة ، وسلم عليه اهللا صلى النبي يقيمها كان التي موالعل الذكر حلق يحضرون

 وشرف ، اإلمام هذا شرف وهو ، جدا واضح موضع من أكثر في الجمعة إقامة من منع الذي فالسبب ، بها



��א�
ط������د�:�د��א�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������−��٣_��١٥−���א�
	�����زאد �

  

� ا���
	� ا��ورة���
  ٩  www.dwrah.com                                 ���ي ا�� ���� ا�

 فرطواي أن يمكن ال فالجمعة ، صالة كل معه صلوا لو يتمنون فالناس ، وسلم عليه اهللا صلى ، معه الصالة
 فضائل فيه ويوم ، الخطبة وفيه ، مشهود يوم ألنه ، متعددة أماكن من إليها سيأتون ، لها الحضور عدم في

  . عظيمة

 من أكثر في الجمعة تعددت إذا أنه : جميل كالما اهللا رحمه السعدي الرحمن عبد الشيخ قال ، كله هذا بعد
 من أكثر في إقامتها في أذن الذي اإلمام تلحق وإنما ، المسلمين تلحق ال األمر هذا في التبعة فإن ، موضع
 في صالتهم صحة عدم على يدل أثر ثمة وليس ، صحيح وفعلهم ، صحيحة الناس فصالة عليه بناء ، موضع

 على الواجب وكان ، القوم هؤالء صالة يبطل نص ثمة وليس ، وأقيسة تعليالت عندنا ما كل ، الحال هذه
 الذي هو فإنه ، منع وما يستأذن لم أو ، بإذنه الجمعة أقيمت إذا أما ، الجمعة إقامة من هو يمنع أن اإلمام
 يمنع فقبُل ، بعده وما الوقوع قبل ما بين فيفرق ، صحيحة صالتهم فإن المسلمين عامة وأما ، هو التبعة تلحقه

 فهل ، حاجة لغير لدالب من موضع من أكثر في الجمعة أقيمت أنه واقعة جاءتك أو ، سئلت لو لكن ، منه
 الشيخ كالم هو فاألقرب ، البطالن على دليل عندك ما ؟ الحال هذه في صالتهم صحة بعدم تجزم أن تستطيع
  . اهللا رحمه السعدي

 في يستأذن اإلمام كان لو : قال اهللا رحمه شيخنا" اإلمام إذن منها ليس "تقدم كما الجمعة صحة شروط ومن
 المجال ترك لو ألنه ، الجمع تعدد من يمنع اإلمام وأن ، اإلمام مسؤولية هنا : قالفي ، أولى لكان الجمع تعدد

 يؤدي وهذا ، عندهم جمعة تقام أن تريد مسجد جماعة كل بل ، حي كل في البلد في تقام الجمعة لكانت للناس
 ، وسلم عليه هللا صلى النبي عهد في كان كما واحد مكان في اجتماعهم وعدم ، الكلمة وتفرق ، التشتت إلى

 في كما ، الوزارة فرع وعلى ، األوقاف مدير على المسؤولية تتركز وهنا ، وتابعيهم والتابعين والصحابة
 إقامتها في المفتي يستأذن أن بد ال فإنه ، جمعة تقام أن أرادوا إذا أنه المملكة في وعندنا ، الحديثة التقسيمات

 يكون ما أشد الجمعة إقامة أن عندنا والواقع ، وجه وله ، السماح بعدم أو بالسماح األمر ويأتي للمفتي ترفع ،
 في الجمعة إقامة من ويمنع األوقاف في يتدخل وكان ، الباب هذا في الناس أشد من اهللا رحمه شيخنا وكان ،

 ذناستأ توفي لما ، وفاته بعد إال جمعة فيها تقم لم األحياء بعض في حتى ، اهللا رحمه ، موضع من أكثر
 واسعة مساجد يوجد كان ألنه ، باتا منعا الشيء هذا من يمنع اهللا رحمه الشيخ كان وقبل ، فأقيمت الناس
  . أعلم واهللا ، هناك يصلون يذهبون : يقول ، للسيارات واسعة مواقف ولديها

  محمد نبينا على وسلم اهللا وصلى


