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

 الجمعة صالة باب

 الكثير الخلق الجتماع ؛ االسم بهذا الجمعة سميت وإنما ، نوعه إلى الشيء إضافة باب من هذا:  لجمعةا صالة
 .  فيها

 فيها جمع وتعالى تبارك اهللا ألن ؛ بذلك سميت إنها:  فقيل ، التسمية سبب في اجتهادات هناك:  التسمية سبب
�:  وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسوُل قَاَل:  قَاَل،  سلْمان عنف ، حجر ابن ورجحه ، السالم عليه آدم خلق ]����
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 " . الفتح" في اهللا رحمه حجر ابن الحافظ حسنه بإسناد خزيمة ابن رواه

 ، النبيت هزم في عنه اهللا رضي زرارة بن أسعد جمعهم اإلسالم أول في المسلمين ألن جمعة سمي إنما:  وقيل
 ، جمعة فسموها" عروبة" يوم في عليه الناس فاجتمع ، المكان هذا في جمعهم" الخضمات نقيع" يسمى مكان في

 ، مالك بن كعب حديث من وجاء ، حجر ابن الحافظ وصححه ، سيرين ابن نع ، حميد بن عبد أخرجه وهذا
 .  خزيمة ابن وصححه،  اهللا رحمه حجر ابن الحافظ حسنه بإسناد ، وأحمد،  ماجه وابن ، داود أبي عند

 ةجمع سموها المسلمين ألن أو ، جمعة فسمي ، اليوم هذا في آدم خلق جمع تعالى اهللا ألن إما:  األقوال وأقرب
 .  المدينة في أقيمت جمعة أول في

 عليه اهللا صلى ، محمد أمة على به تعالى اهللا من يوم وهو ، وأعظمها وأبركها األيام أفضل من الجمعة يوم
�ْوמ��א�	:�3$�,ون��א�$89�ون���(7ْن�[ وسلم عليه اهللا صلى النبي قال حيث ، وسلم آله وعلى��،$��
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���وא0,و�;���ذ�א�>�מ:�*(3ْ�$�(�،�
$ْن�א��$5>���מ��
�د�א�(���$�-$،��(��8ْ��(@,وא�/��(ْ��$ْמ،��,� ض��א�.ذ$����ْو�)��،���$�-$��(�(���(���.�س��א��.-
B��3�����ود���D�E(ًدא،�א�����F.��א��D(ٍد�3�ْ%د��و 
�@ق]�-��/�� ��وמ���0
5מ���0ل�
ن[ قال أنه الصحيح في وجاء،

�%
 هريرة أبي حديث في وسلم عليه اهللا صلى النبي وقال ، عظيم مبارك فاضل يوم فهو ، عليه متفق ]א�&
 .  مسلم أخرجه] الجمعة يوم الشمس عليه طلعت يوم خير[

 :  الجمعة يوم فضائل
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 .  يعظموه أن للمسلمين فينبغي ، وجل عز اهللا عظمه وقد ، المسلمون يناله الذي والخير
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 للسهر محال اليوم هذا ليلة يجعلون أنهم وذلك ، عظيمة إساءة اليوم هذا إلى سيءي من المسلمين من أن وليعلم
 اليوم هذا ليلة تكون أن اهللا شعائر تعظيم من فإن ، اهللا شعائر تعظيم عدم من وهذا ، والمعاصي اآلثام على

    '�345َ"ٌ'�345َ"ٌ'�345َ"ٌ'�345َ"ٌ    '�345َ"2'�345َ"2'�345َ"2'�345َ"2    ��0�1�/��0�1�/��0�1�/��0�1/�.�.�.�.�{{{{ وجل عز اهللا قال ، كما ال كيفا تضاعف السيئات أن علينا مر وقد ، المعاصي من خالية
���ُ�7ْ4����ُ�7ْ4����ُ�7ْ4����ُ�..  األحد أو السبت ليلة في كمعصية ليست الجمعة ليلة في وجل عز اهللا فمعصية ، كيفا تضاعف لكن }}}}�7ْ4

 .  وتعالى تبارك اهللا عظمه كما اليوم هذا ليلة تعظيم فينبغي ، الخ

 شروط فلها ، الجمعة صحة شروط نلتبيي عقده فصل وبعده ، الجمعة وجوب شروط اهللا رحمه المؤلف سيبين
 .  صحة وشروط وجوب

  : الجمعة صالة حكم
 .  واإلجماع والسنة الكتاب وجوبها على دل وقد ، عليهم اهللا رحمة العلم أهل بإجماع عين فرض الجمعة صالة

 :  الكتاب أما
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 .  للوجوب واألمر ، إليها بالسعي وتعالى تبارك

 :  السنة ومن

 :  منها كثيرة أحاديث

�و�אI[ قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، عنها اهللا رضي حفصة عن -���%

�7�מ�5ل�/��Jوא&;�א�&�[Kوא��
 ابن صححه وقد ، األلباني الشيخ المتأخرين من صححه وممن ، صحيح حديث وهو�،�وא��	��LMدאود�30و

  .  المنذري وحسنه ، حبان وابن خزيمة
 .  اهللا شاء إن وستأتي ، الوجوب على تدل أحاديث مجموعة وهناك

 :  اإلجماع أما

 فيهم توفرت من كل على عين رضف وأنها ، الجمعة صالة وجوب على ، عليهم اهللا رحمة العلم أهل أجمع فقد
 ، قدامة وابن ، البر عبد وابن ، العربي وابن ، المنذر ابن وجوبها على اإلجماع نقل وممن ، الوجوب شروط

 .  كثير وغيرهم

 فروض من أنها على العلماء وأكثر:  قال ، الخطابي ذكر كما ، كفاية فرض أنها ذكر العلم أهل بعض
 قال من اهللا رحمه النووي غلّط وقد ، كفاية فرض أنها يرى كان أنه القديم في يالشافع عن ونقل ، الكفايات

 ومن ، عين فرض أنها ، أصحابه عن والمنقول ، كتبه في الشافعي نصوص من المشهور:  وقال ، القول بهذا
 رأى الرواية وهذه ، سنة إنها:  قال أنه اهللا رحمه مالك اإلمام عن ونقل ، غلط فقد كفاية فرض إنها:  قال

 لكن ، مالك اإلمام عن ثبتها قد البر عبد ابن كان وإن ، شاذة رواية هذه:  وقال ، اهللا رحمه رشد ابن شذوذها
 واجبة الجمعة هل سيأتي ألنه ؛ عليهم الجمعة وجوب في اختلف الذين القرى ألصحاب سنة أنها اإلمام مقصود
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 كما ، الشريعة في سنة أنها" سنة" بقوله المراد بل:  وقيل ؟ ال أو المدن أهل على تجب كما القرى أهل على
 ، الشريعة في جاء إنه أي سنة أنه عليه يطلق لكن ، واجبا الشيء يكون أن ينفي وال ، السنة من هذا:  نقول
 .  العربي وابن ، عياض القاضي ورجحه ، به يعمل وأنه

 :  الراجح

 ، تثبت لم أنها فإما األئمة عن نقلت التي النقول وأما ، ليهع اإلجماع حكي وقد ، عين فرض الجمعة صالة أن
 .  كفاية فرض:  قولهم من المتأخرون يريده ما غير شيئا أرادوا أنهم ، مؤولة أنها أو

 .   ذَكَرٍ كلَّ تَلْزم:  اهللا رحمه قال����

 .  الجماعة أهل من ليست األنثى فإن ، باإلجماع وذلك ، األنثى تلزم ال أنها:  مفهومه

 :  األدلة

��,[ قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، مرفوعا شهاب بن طارق حديث :األول الدليل%�
�7�ق�Nא�&�B;$&א���(�Jو/�Oل�5�
Pמ$�	�
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�
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 ، والدارقطني داود أبو أخرجه ]�
 وقال ، واحد غير صححه:  حجر ابن الحافظ قال ، فيه اختلف الحديث وهذا ، الجمعة عليها تجب ال فالمرأة

 ولم ، وسلم عليه اهللا صلى النبي رأى طارقا ألن ؛ صحابي مرسل إنه:  الحافظ وقال ، ثقات رجاله:  مفلح ابن
 .  يصح عليه وبناء ، الجمهور عند حجة:  العراقي وقال ، الراجح على لمقبو الصحابي ومرسل ، منه يسمع

 المرأة ألن وهذا ، باإلجماع المرأة على تجب ال الجمعة صالة أن وغيره منذرال ابن حكى وقد :الثاني الدليل
 .  لالجتماع أهال ليست

 . حر:  قال

 على المحبوس كالمدين فكان ، سيده بخدمة شغولم العبد ألن ؛ الجمعة عليه تجب ال فالعبد ، العبد به خرج
 :  قولين على ، الخالف فيه وقع مما المسألة وهذه ، دينه

 مذهب فهو ، الجمهور إليه وذهب ، الحر على تجب وإنما ، العبد على تجب ال الجمعة صالة أن:  األول القول
 .  والحنابلة والشافعية والمالكية الحنفية

 :  األدلة

��,[ قليل قبل الذي طارق حديث في جاء ما :ولاأل الدليل%�
�7�ق�Nא�&�B;$&א���(�Jو/�Oل�5�Pמ$�	�
�L$���ٍ�/��
�&�.Q R���%�3�)0��:
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�
�0�ST)0(و�،��
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�  مرسل الحديث هذا أن وتقدم ، الجمعة عليه تجب ال فالمملوك]

 .  القبول حقه ، صحابي


ن��5ن�
ن[ قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، جابر عن :الثاني يلالدلU��-���3وמ���א��89وא�-��%��
�%
���QR،�א�&
%���وמ�א�& 
�و0�2و..
�[-&�80�Lدא�*ط��ذكره لكن ، ضعيف الحديث وهذا ، أربعة فاستثنى�،�א 
 .  العلم أهل من وطائفة ، حجر ابنو ، القطان وابن النووي ضعفه ، به واستدلوا الفقهاء
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 .  دينه على حبس الذي كالمدين فهو ، سيده بخدمة محبوس العبد أن :الثالث الدليل

 أهل من المحققين بعض اختارها رواية في ، الحنابلة إليه وذهب ، العبد على تجب الجمعة أن:  الثاني القول
 تجب:  فقال ، شيخنا وتوسط ، ليهع اهللا رحمة ، سعدي بن الرحمن عبد مشايخنا شيخ اختارها وممن ، العلم
 .  سيده له أذن إذا عليه

 :  األدلة

 .  حجة به تثبت ال والضعيف ، شهاب بن طارق حديث ضعف :األول الدليل

:  فيقال ، سيده حق من مستثناة فهي ، هللا حقا كانت فإذا ، وتعالى تبارك هللا حق الجمعة أن :الثاني الدليل
 من مستثنى الواجبة العبادات وقت لكن ، سيده عند يكون بأن ملزم وأنه ، سيده بخدمة مرتبط العبد أن األصل

 .  سيده حق على مقدم الرب وحق ، وجل عز الرب حق فهذا ، يؤديه أن عليه فيجب ، السيد حق

 فال السيد أذن وإذا ، حقه أسقط قد الحال هذا في السيد ألن ؛ السيد له أذن إن:  وقال توسط فقد شيخنا وأما
 أصبحت حقه السيد أسقط فلما ، مانع عنده كان ألنه ، النزاع محل خارج هذا إن:  يقال قد ألنه ؛ فيه إشكال
 .  عليه واجبة الجمعة

 :  الراجح

 حديث لصحة ؟ عليه تجب ال لماذا ، سيده له أذن إذا إال ، العبد على تجب ال الجمعة أن ، األول القول هو
 أذن إذا أما ، به يعمل فإنه ، اعتباره على والجمهور ، صح الحديث دام فما ، عنه اهللا رضي شهاب بن طارق

 .  العبد حق في الجمعة صالة وجوب من منع الذي المانع زال حقه أسقط وإذا ، حقه أسقط فقد السيد له

 .  مكلَّف:  اهللا رحمه قال ثم����

 بلغ إذا الصغير لكن ، الجمعة صالة عليه تجب لم يبلغ لم صغيرا كان فإن ، لالعاق البالغ:  بالمكلف المراد
 أول في التمييز سن عن الكالم تقدم وقد ، التمييز سن بلغ إذا ، بالصالة يأمره أن مأمور وليه فإن ، عشرا
 يأمره أن أمورم وليه فإن ، سبعا بلغ إذا لكنه ، الجمعة صالة عليه تجب ال الصغير أن المهم ، الصالة كتاب

 .  الجمعة بصالة

 شرط يفقدون ألنهم ؛ الجمعة صالة عليهما تجب ال فإنه ، ونحوهما ، والمهذري المجنون به يخرج:  العاقل
 .  مكلفين ليسوا فهم ، العقل وهو ، التكليف

 .  مسلمٍ:  قال ثم����

 ، تكليف خطاب:  خطابين الشريعة في أن تقدم وقد ، الجمعة صالة ليهع تجب ال الكافر فإن ، الكافر به يخرج
 جمهور قال كما مكلف هو ، األداء خطاب إليه يتوجه وال ، التكليف خطاب إليه يتوجه الكافر ، أداء وخطاب

 يوم هاعلي معذب وأنه ، الشريعة بفروع مخاطب أنه يرون فالجمهور ، الحنفية إال ، عليهم اهللا رحمة العلم أهل
 الطاعات فعل عدم على ومؤاخذ ، القيامة يوم ومعاقب مسؤول وهو التكليف خطاب إليه فيتوجه ، القيامة
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 خطاب إليه يتوجه فال - باهللا والعياذ - بالكفر متلبسا أنه دام فما ، إليه يتوجه ال األداء خطاب لكن ، والعبادات
 ، والعبادة الطاعة يؤدي أن كفره حال في يؤمر فال ، اإليمان وهو ، العمل صحة لشرط فاقد ألنه ؛ األداء
 ترك على ومؤاخذ ، كغيره مكلف فهو التكليف خطاب أما ، يسلم أن بعد باألداء األمر إليه يتوجه وإنما

 .  والعبادات الطاعات

 .  تَفَرقَ ولو واحد اسمه ببناء مستَوطنٍ:  قال ثم����

 .  شتاء وال صيفا ال عنه يحول ال ، دائما فيه يبقى ، وطنا فيه هو الذي المكان جعل:  توطنمس

 هذا بزمام نأخذ أن استطعنا ضبطناها ،إذا المهمة المسائل من وهي ، مسائل مجموعة تحتها المسألة وهذه
 . الباب

 في مقيما - الجمهور رأي على - مامقي يكون أن وإما ، مسافرا يكون أن وإما مستوطنا يكون أن إما واإلنسان
 .  وطنه إلى بعدها ويعود ، دائمة غير مؤقتة إقامة ، محل

 ، أياما فيها وبقينا للرياض ذهبنا لو ، لنا وطنا البلدة هذه جعلنا قد ألنا ؛ مستوطنون البلدة هذه في نحن:  مثال
 طويلة مدة فيها بقينا وإذا ، سفرا يعتبر ابناوإي ذهابنا ، الجمهور رأي على مقيمين نعتبر ، يوما ١٥ أو أيام ١٠

 فإننا معدودة أياما بقينا إذا وأما ، المستوطنين حكم لنا ، مقيمين نعتبر فإنا ، إقامة أنها الناس عرف في وكان ،
 .  السفر أحكام في الترجيح في تقدم كما ، المسافرين حكم في نعتبر

 :  االستيطان ضابط

 من إما:  بناء ، شتاء وال صيفا عنه يحول ال بناء في اإلنسان يكون أن ، باالستيطان المراد إن:  األول القول
 قول وهذا ، عنه يحول ال ثابت بناء في يكون أن المهم ، شعبي أو ، مسلح أو ، بلك أو ، آجر من أو ، جص

 ، اسم له بناء في ، حدوا مكان في اإلنسان يبقى أن ضابطه أن يرون فهم ، عليهم اهللا رحمة العلم أهل جماهير
 .  العلم أهل عامة ، والحنابلة والشافعية والمالكية الحنفية مذهب هذا ، البناء هذا تفرق ولو

 :  األدلة

 الجمعة كانت ولو ، الجمعة يقيموا بأن المدينة حول الذين البوادي يأمر لم ، وسلم عليه اهللا صلى النبي أن -
 فيه يبقى ، له وطنا المكان جعل من أن:  فمعناه ، وسلم عليه اهللا صلى نبيال ألمرهم ، البوادي هذه على واجبة

  .  االستيطان شروط استوفى فقد ، يزول ال بناء فيه وبنى ، منه يتحرك ال ،
 .اإلستيطان اسم عليها يقع وال،  غالبا لإلستيطان تقصد لم ونحوها واألخبية الخيام أن -

 بغض ، شتاء وال صيفا ال عنه اإلنسان يحول ال الذي ، الدائم البقاء هو االستيطان ضابط أن:  الثاني القول
 ال كانوا فإذا ، البقاء إلى النظر إنما ، يهم ال هذا ، خيام أو شعر أو طوب هي هل ، البناء مادة عن النظر

 قول في لةوالحناب،  قول في والشافعية،  قول في المالكية إليه ذهب وهذا ، مستوطنين اعتبروا عنه يحولون
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 مادة في العبرة وليست ، المستمر الدائم البقاء هو المناط إن:  وقال ، اهللا رحمه تيمية ابن اإلسالم شيخ اختاره
 .  البناء

 :  الراجح

 ما أو خيام أهل وكانوا ، فيها الناس بقي ، بقعة هناك كانت إذا وأنه ، األرجح القول هو القول هذا أن شك ال
 الذين البوادي وأما ، المكان هذا في يبقوا أن بشرط ، مستوطنين يعتبرون فإنهم ، شعر أو صوف من يعمل
 يقول كان ولهذا ؛ يتنقلون رحال كانوا فألنهم ، بالجمعة يأمرهم ولم ، وسلم عليه اهللا صلى النبي عهد في كانوا
 . يتنقلون أنهم السبب إن:  يقول اهللا رحمه أحمد اإلمام

 :  ىالقر في الجمعة إقامة

 ؟ الكبيرة األمصار في إال تقام ال إنها أم ؟ القرى في تقام الجمعة هل" تفرق ولو واحد اسمه ببناء" قال هو
 :  قولين على العلماء فيها اختلف

 المالكية مذهب فهو ، الجمهور مذهب وهذا ، القرى وفي ، العظيمة األمصار في تقام الجمعة أن:  األول القول
 .  ةوالحنابل والشافعية

 :  األدلة


�    	َ�����	َ�����	َ�����	َ�����    ������������{{{{ وتعالى تبارك اهللا قول :األول الدليل������
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 .  مدن في أم قرى في أكانوا للمؤمنين موجه والخطاب

�א�&
%�[ قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، عند ، العاص بن عمرو بن اهللا عبد حديث في جاء :الثاني الدليل
J�/ن�
��
	�Vدא��األعمى حديث ويقويه ، علتان فيه الحديث وهذا،  وغيرهما والدارقطني داود أبو أخرجه]�א 


��<ل[	��Vدא��ل�،��%מ:��*�ل�؟�א�*��:;&W��.�[ 

 أنه مالك بن كعب أبيه عن بصره ذهب بعدما بيهأ قائد وكان مالك بن كعب بن الرحمن عبد عن :الثالث الدليل
 قال زرارة بن ألسعد ترحمت النداء سمعت إذا له فقلت زرارة بن ألسعد ترحم الجمعة يوم النداء سمع إذا كان
 ؟ يومئذ أنتم كم قلت الخضمات نقيع له يقال نقيع في بياضة بني حرة من النبيت هزم في بنا جمع من أول ألنه
 في وأقاموها ، اهللا رحمه حجر ابن الحافظ وحسنه ، ماجه وابن داود أبو أخرجه الحديث هذاو ، أربعون قال
 المكان عن بعيد في أقاموها فهم ، الجمعة صالة أقاموا ذلك ومع ، المدينة عن ميل على وكانت ، بياضة بني
 . فيه هم الذي

 ، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول سجدم جمعة بعد جمعت جمعة أول إن" قال ، عباس ابن عن :الرابع الدليل
 .  البخاري أخرجه" البحرين من بجواثى ، القيس عبد مسجد في
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 الجمعة عن يسأله ، عنه اهللا رضي عمر إلى كتب هأن " عنه اهللا رضي هريرة أبي عن :الخامس الدليل
 ، شيبة أبي ابن أخرجه راألث وهذا"  كنتم حيثم جمعوا " عمر إليه فكتب ، عليها عامال وكان ، بالبحرين
 .  فيه داخلة والقرى ، مكان كل في بإقامتها فأمروا ، جيد إسناده:  أحمد اإلمام وقال ، حزم ابن وصححه

 ثم ، اهللا رحمهم الحنفية إليه ذهب ، الكبيرة والمدن العظيمة األمصار في إال تقام ال الجمعة أن:  الثاني القول
 فقالوا ؟ الكبير المصر ضابط ما ؟ مصر كل هو هل ؟ الجمعة فيه تقام الذي صرالم هو ما ، بينهم فيما اختلفوا

 وله ، أميرا له ألن ؛ مصرا يعتبر هذا فبلدنا ، الحدود يقيم ووال ، ومفت ، قاض له يكون الذي هو المصر: 
 كانوا واءس) والعلماء العلماء طلبة( مفت له وكذلك ،) تقام والحدود موجودة المحكمة( الحدود يقيم قاض

 .  متعددة آراء وعندهم ، رأيهم هذا ، المدينة شروط فيه تتوفر أنه المهم ، علم طلبة أو ، السلطان من مخولين

 :  األدلة

 مصر في إال أضحى وال فطر صالة وال تشريقَ وال جمعة ال" قال ، عنه اهللا رضي علي أثر :األول الدليل
 عليه اهللا صلى النبي عن مرفوعا يثبت ال األثر وهذا،  والبيهقي قعبدالرزا أخرجه"  عظيمة مدينة أو،  جامع
 عن هو إنما ، بحديث هذا ليس" :  أحمد اإلمام قال ولهذا ؛ عنه اهللا رضي علي على موقوف هو وإنما ، وسلم
 ال آخر صحابيا خالف إذا الصحابي قول أن المعلوم ومن ، عمر خالف هنا فعلي ،"  عمر خالفه وقد ، علي

 يقبل ال فإنه ، نصا خالف إذا وكذلك ، اهللا رحمه أحمد اإلمام قال كما ، بينهما الترجيح يطلب بل ، به خذيؤ
 .  عمر لقول مرجحة األول القول في األحاديث جاءت وقد ، النص هو المقدم ويكون ، ويطّرح

  .  أخرى تتعليال ولهم ، بدليل إال عنها ينتقل فال ، فرض الظهر صالة أن :الثاني الدليل
 :  الراجح

 ، األمصار فتحوا لما فإنهم ، عنهم اهللا رضي الصحابة عمل وهذا ، القرى وفي األمصار في تقام الجمعة أن
 قرى كانت أو ، عظيما المصر كان سواء ، جمعة فيه وأقاموا ، منبرا فيه وضعوا ، مصرا فتحوا كلما كانوا

 .  السابقة دلةاأل إلى باإلضافة ، الصحابة عمل فهذا ، صغارا

 :  للمسافر الجمعة

 :  حاالن له المسافر ؟ المسافر على الجمعة تجب فهل" مستوطن" قال المؤلف

 .  األرض في ضاربا يكون أن:  األولى الحال

 .  ببلد نازال يكون أن:  الثانية الحال

 .  بعد القصر سفر في ذكرهاسي المؤلف ألن ، اهللا شاء إن المؤلف مع نأخذها والثانية ، األولى الحالة نأخذ

 :  قولين على ؟ ال أو جمعة عليه فهل ، األرض في يضرب سائرا المسافر كان إذا

 فهو ، عليهم اهللا رحمة العلم أهل جمهور قول وهذا ، عليه جمعة ال سيره حال المسافر أن:  األول القول
 .  إجماعا عضهمب يعده ربما بل ، والحنابلة ، والشافعية والمالكية الحنفية مذهب
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 :  األدلة

 جمعة صلى أنه يثبت ولم ، سفره حال في الجمعة يقيم يكن لم ، وسلم عليه اهللا صلى النبي أن :األول الدليل
 صلى بل ، جمعة يصل لم ؟ جمعة صلى وهل مسافرا كان عرفة يوم وفي ، أسفاره كل في ، أسفاره في واحدة
 الراشدين الخلفاء فعل ومثله ، السفر في إقامتها وجوب على دلي دليل هناك فليس ، تقديم جمع وعصرا ظهرا

 اإلنسان أن إلى ذهبوا العلم أهل إن بل ، سيرهم حال في الجمعة يقيمون يكونوا لم فإنهم ، األمة سلف وفعل ،
 وقفوا ، حملة أنهم فرضنا لو ، تصح ال ، باطلة صالته فإن ، الجمعة وصلى وقف أنه لو السير حال في

 .  يصلها لم وسلم عليه اهللا صلى النبي ألن ، تصح ال فصالتهم ، جمعة وصلوا


	����/��J��س[ عمر ابن حديث  :الثاني الدليل��%
&�  وهو ، والسالم الصالة عليه الرسول عن يروى]
  .  ضعيف حديث
 .  الظاهرية إليه وذهب ، المسافر على تجب الجمعة أن:  الثاني القول

 :  األدلة
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 .  المسافر وغير المسافر يشمل وهذا

 بأصحابه جمع ، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن بلغني" قال أنه ، جرير ابن عن يروى أثر :الثاني الدليل
 قال ، ضعيف أثر وهو ، حزم وابن الرزاق عبد أخرج األثر وهذا"  قوس على متوكئا وخطبهم ، سفر في

 أثر فهذا ، بمناكير جاء،  وأخبرت،  فالن:  وقال،  فالن:  قال:  جرير ابن قال إذا:  اهللا رحمه أحمد اإلمام
  .  ضعيف
 :  الراجح

 ، النازل عن الكالم وسيأتي ، السائر به ونعني ، جمعة المسافر ىعل تجب ال وأنه ، الجمهور قول هو
 ؛ تصح ال جمعتهم فإن ، جماعة مع سيره حال في الجمعة أقام ولو ، الجمعة عليه تجب ال السائر فالمسافر

 .  الفعل هذا وسلم عليه اهللا صلى النبي عن يثبت لم ألنه

 .  تَفَرقَ ولو واحد اسمه ببناء طنٍمستَو:  قال����

 توفرت إذا ، الجمعة يصلي أن عليه يجب فإنه ، متفرق البناء وهذا ، واحد اسم له مستوطنا اإلنسان كان إذا
 .  السابقة الوجوب شروط

 :  ذلك مثال

 أو ساعة إلى تحتاج فإنك ، طوال أو عرضا تقطعها أن أردت لو ، للغاية كبير ، جدا كبير بلد القاهرة ، القاهرة
 حتى ، مسجد منهم قريبا أو عندهم يكن لم لو حتى ، الجمعة يصلوا أن عليهم يجب القاهرة في من كل ، أكثر
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 كانت لو حتى ، الناس مع يصليها أن عليه يجب ، ساعة ربع أو دقائق ١٠ لمدة سيارة على يذهب أن احتاج لو
 .  الكيلوهات عشرات عنه الجمعة

 الجنوب إلى ، الشرقي الشمال من ، كم ٤٠ حوالي ، جدا كبير ، األطراف مترامي بلد الرياض ، الرياض
 ، اسما بالمدينة متصل وهو ، كم ١٠ األحياء عن وهو ، جديد حي فيها هناك كان فلو ، ٥٠ أو ٤٠ ، الغربي

 أقرب مع الجمعة ويصلي يذهب أن عليه يجب ، الكبيرة وأحياؤها مكة ومثلها ، يذهب أن عليه يجب فإنه
 . كم ٢٠ أو ١٥ أو ١٠ عن كانت ولو ، جمعة

 .  فَرسخٍ من أكثر المسجِد وبين بينَه ليس:  قال����

 صنفين على تجب الجمعة إن:  يقول أن يريد المؤلف ، اإليهام من نوع فيها عبارة وهي ، موهمة العبارة هذه
 : 

 كان ولو ، األطراف مترامي البلد كان ولو عليه تجب الجمعة فإن ، البلد في موجودا كان من:  األول الصنف
 .  الجمعة يقيم أن عليه فيجب ، الفراسخ عشرات المسجد وبين بينه

 ، فأقل فرسخ الجمع إقامة موضع وبين بينه كان إن البلد خارج والذي ، البلد خارج يكون أن:  الثاني الصنف
 فال ، فرسخ من أكثر الجمعة إقامة موضع وبين بينه كان وإن ، البلد أهل مع الجمعة لييص أن عليه يجب
 .  البلد أهل مع الجمعة صالة عليه تجب

 .  اهللا رحمه مراده وهذا ، وقلق إيهام فيها ، الكالم هذا على تدل ال المؤلف فعبارة

 ، أميال ثالثة والفرسخ ، فراسخ المسجد ينوب بينه كان ولو ، الجمعة عليه فتجب البلد داخل كان إذا:  إذن
 فرسخ من أكثر الجامع وبين بينه كان فإن البلد خارج الذي أما ، متر وستمائة كيلو:  أي ، متر ١٦٠٠ والميل

 نوع فيها المؤلف فعبارة ، هم عليهم فتجب ، الشروط فيهم وتوفرت ، قرية في كانوا إذا إال ، عليه تجب فال
 المسجد وبين بينه كان ولو ، حال بكل البلد في كان من على تجب الجمعة:  يقال بل ، اإليضاح عدم من

 .  أعلم واهللا ، فراسخ

 . محمد نبينا على وسلم اهللا وصلى

  


