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

  : قسمين إلى الناس يقسمون العلماء .." عليه تجب ممن حضرها ومن "المؤلف قول

 كان من : مثل ، فيها أئمة يكونوا أن يصح وال ، بهم تنعقد ال فإنهم ، الجمعة عليه تجب ال من : األول القسم
 هؤالء ، فيها أئمة يكونوا أن يصح أنه يرى اهللا رحمه اإلسالم وشيخ ، المذهب هذا ، الفرسخ فوق مكانه
 ولم ، يتوفر لم العدد ألن عندهم الجمعة تقام ال لكن ، البلد خارج فرسخ فوق مكانهم ألن ، افرينمس ليسوا
  . فيها أئمة يكونوا أن يصح ال حضروا فإذا ، أربعين يبلغوا

 شروط فيهم توفرت من هؤالء ، عليهم وتجب ، فيها أئمة يكونوا أن ويصح بهم، تنعقد من : الثاني القسم
 . الوجوب

   : مسألة
  : أمرين من واحد من حاله يخلو ال هذا ؟ عليه الواجب فما ، الجمعة عن بعيد لكنه ، البلد في كان من

  . الحضور عليه يجب السعة حال ففي ، السعة حال في يكون أن : األول األمر

 فيلزمه ، الجمعة يدرك أنه يظن أن إما : أمرين في فهو الوقت ضاق فإن ، الوقت يضيق أن : الثاني األمر
 أدرك لن : يقول ، اإلدراك عدم ظنه على يغلب أن أو ، به يأتي أن عليه فيجب ، فرضه ألنها ؛ إليها الذهاب
 على خالف فيها المسألة هذه ؟ ينتظر أو اإلمام صالة قبل يصلي أن له يجوز فهل ، قطعا ستفوتني ، الجمعة
  : قولين

 غلب فإذا ، اإلمام يصلي حتى انتظر : له يقال بل ، اإلمام الةص قبل يصلي أن له يجوز ال أنه : األول القول
 في والشافعية المالكية ، عليهم اهللا رحمة العلم أهل جمهور قول وهذا ، فصل صلى قد اإلمام أن ظنك على

 .  الثوري رأي وهو،  والحنابلة ، الجديد

 التي الصالة تنقضي حتى يصل فال ، اإلدراك عدم ظنه على غلب نعم ، بها وملزم ، بالصالة مأمور ألنه -
 ، الطلب يسقط حتى انتظر : يقال لكن ، إدراكها عدم وهو عذر عنده كان وإن ، بفعلها الطلب إليه توجه

  . الظهر صالة إقامة طلب وهو آخر طلب إليك ويتوجه

 ذهب وهذا ، معةالج صالة في اإلمام إدراك عدم ظنه على غلب إذا ، يصلي أن له يجوز أنه : الثاني القول
  . القديم في والشافعية الحنفية إليه

 اإلمام يدرك لن ألنه ؛ اإلمام صالة قبل يصلي أن قبل جاز الظهر فرضه كان فإذا ، الظهر فرضه ألن -
  . الظهر صالة هو إليه فالمتوجه ، ذهب لو حتى
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 من انتهى قد اإلمام أن ظنك على يغلب حتى تصل ال :له فيقال ، األول القول هو : أعلم واهللا واألحوط
  . صالته

 . الزواِل بعد يومها في السفَر تَلْزمه ِلمن يجوز وال : اهللا رحمه قال����

  . الزوال قبل يومها في السفر له يجوز ال الجمعة شروط فيه توفرت من

  : أقسام على الجمعة يوم في والسفر

  . باالتفاق جائز فهذا ، الجمعة بعد أو ، الفجر قبل يكون أن : األول القسم

  : أقوال ثالثة على العلماء فيه اختلف وقد ، الجمعة وقبل الفجر بعد السفر يكون أن : الثاني القسم

 الحنابلة عند المذهب وهو ، الحنفية إليه وذهب ، الزوال وقبل الفجر بعد السفر يجوز أنه : األول القول
 . سيرين وابن الحسن رأي وهو ، عبيدة وأبي ، والزبير عمر قول وهو ، اهللا مرحمه

  : األدلة

 .  وعبدالرزاق شيبة أبي ابن أخرجه" سفرا تمنع ال الجمعة إن "قال عنه اهللا رضي عمر عن أثر :األول الدليل

  . بعد الطلب إليه يتوجه لم هألن ؛ الجمعة قبل يسافر أن لإلنسان فيجوز ، المنع عدم األصل أن :الثاني الدليل

  . اهللا رحمهم المالكية إليه وذهب ، الزوال وقبل السفر بعد السفر يكره أنه : الثاني القول

  : األدلة


ن[ قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، عمر ابن عن -����
��دא��
ن�	������
�א�
'&%��#��$�د#"�،�א� 

�ن�و(�،�	�0/��.��-,+*�(�ن)���2�#�$� � ألنه ؛ فيصال لكان صح لو الحديث وهذا ، الدارقطني أخرجه ]+
    .اختلط وقد ضعيف أنه ومعروف ، لهيعة ابن رواية من فهو  ، ضعيف الحديث لكن ، عاما جاء

 في والحنابلة ، اهللا رحمهم الشافعية إليه وذهب ، الزوال وقبل الفجر بعد السفر يجوز ال أنه : الثالث القول
  . رواية

  : األدلة

 في يصحب ال نأ المالئكة عليه دعت ، الجمعة إقامة دار من سافر من (السابق عمر ابن حديث :األول الدليل
 جاء إنما هذا ألن ؛ مكروها ال حراما الفعل يكون أن يقتضي المالئكة ودعاء) حاجته على يعان وال ، سفره
  . يثبت ال ضعيف الحديث لكن ، يجوز ال فعل على عقابا

 يسعى أن عليه وجب بعيدا اإلنسان كان فإذا ، بعد لمن للجمعة للسعي وقت الزوال قبل ما أن :الثاني الدليل
   . الزوال قبل السفر يجز لم عليه فبناء ، الجمعة إلى الزوال قبل
 

  : الراجح

 صريح صحيح دليل ال ، التحريم أو الكراهة على الدليل لعدم وذلك ، أعلم واهللا ، الزوال قبل السفر يجوز أنه
  . الجواز واألصل ، الزوال قبل السفر تحريم على
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 من يعد ، غريب أمر وهو ، البدع من الزوال قبل الجمعة يوم السفر ترك العلم طلبة بعض عد فقد ولألسف
 قبل السفر بكراهة قول وهناك ، الزوال قبل السفر من منعوا قد وأصحابه اهللا رحمه الشافعي أن مع البدع

  . ضعيف قول أنه شك ال بدعة بأنه فالقول ، زوالال

  : قولين على خالف فيها وقع المسألة وهذه ، الزوال بعد السفر : الثالث القسم

 فهو ، عليهم اهللا رحمة العلم أهل جماهير إليه وذهب ، يجوز ال حرام الزوال بعد السفر أن : األول القول
  . والحنابلة والشافعية المالكية مذهب

  : ألدلةا
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  . الصالة إلى بالسعي أمر قد وتعالى تبارك فاهللا

  . بغيرها االشتغال يهعل فيحرم ، إليها بالتوجه مأمور وألنه :الثاني الدليل

 إقامة دار من سافر من (وسلم عليه اهللا صلى النبي عن يروى فيما ، السابق عمر ابن حديث :الثالث الدليل
  . ضعيف وهو) حاجته على يعان وأال ، سفره في يصحب أال المالئكة عليه دعت ، الجمعة

 .  األوزاعي رأي وهو،  اهللا رحمهم يةالحنف إليه وذهب ، الزوال بعد السفر يجوز أنه : الثاني القول

  : األدلة

 الزوال قبل ما يشمل عام هذا وقالوا" سفرا تمنع ال الجمعة إن "قال ، عنه اهللا رضي عمر عن يروى ما -
  . الزوال بعد وما

 عنه اهللا رضي عمر فإن"  ، اآلخر قوله يفسره ، عنه اهللا رضي عمر قول بأن : هذا استداللهم عن وأجيب
 رضي عمر فقال ، لخرجت ذلك ولوال،  جمعة يوم اليوم إن : الرجل قالو ، السفر هيئة عليه رجال رأبص
ـَحنِ لم ما فاخرج ، اسفر تحبس ال الجمعة إن : عنه اهللا  حان إذا أنه مفهومه ، عبدالرزاق أخرجه"  الرواح ي

 ، بإطالقه قيل لو ، عنه اهللا رضي مرع عن ذكروا ما إن ما ثم السفر، تمنع الجمعة فإن ، الجمعة إلى الرواح
 وكما ، الزوال بعد السفر من المنع عائشة وعن ، ابنه عن منقول فإنه ، الزوال بعد السفر جواز يرى وأنه
 ، آخر صحابي قول خالف وهنا ، آخر صحابي قول أو نصا يخالف لم ما حجة الصحابي قول أن ، تقدم

   .حراما الزوال بعد السفر يكون أن يقتضي والمرجح ، بينهما الترجيح فيطلب

  : الراجح

  . يجوز ال حرام الزوال بعد السفر أن

  : مسألة
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 الساعة تزول الشمس أن قدر لو ؟ المترتبة الثمرة هي وما ؟ بالنداء معلق أو الشمس بزوال معلق الحكم هل
 دقائق الثمان هذه بين اإلنسان يسافر أن يجوز هل ، وعشرا ١٢ إال يدخل لم واإلمام ، دقيقتين أو ودقيقة ١٢
  . ؟ بالنداء معلق أو بالزوال معلق الحكم هل : المطروحة المسألة على ينبني هذا ؟ ال أو

  . بالنداء يعلقونه وال ، السفر حرم الشمس زالت فإذا ، بالزوال معلق الحكم  أن على : العلم أهل عامة

 فإذا ، الزوال عند يكون النداء أن والغالب ، به الحكم لقفع ، النداء وسبب ، الوجوب سبب هو الزوال ألن -
  . الجمعة لصالة المنادي نادى الشمس زالت

   .بالنداء معلق الحكم أن إلى : عثيمين ابن شيخنا وذهب
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 وهذا ، النداء وقت جاء الشمس زالت فإذا ، الزوال هو النداء سبب ألن بالنداء الحكم علق إنما : قيل فإن
 فهنا ، ساعة بعر أو ، دقائق عشر أو ، ساعة اإلمام يتأخر قد أنه : شيخنا ذكر كما مهمة مسألة عليه ينبني
 له يجوز فإنه ، الشيخ به أخذ بما قلنا وإن ، السفر  له يجوز ال الجمهور بقول قلنا فإن ، النزاع ثمرة تأتي
 قبل األذان يجوز وهل ، السادسة الساعة في أذن المؤذن أن لو : أخرى ثمرة وهناك ، الفترة هذه في السفر
 قبل أو ؟ السادسة الساعة في يبدأ أو ؟ بالزوال يبدأ هل ؟ اوقته يبدأ متى ، اهللا شاء إن سيأتي ؟ الزوال
 ، السادسة الساعة في يبدأ أن يجوز إنه : قيل لو ، اهللا شاء إن سيأتي ؟ العيد وقت في أو ؟ بساعة الزوال
 قول وعلى ، بالزوال معلق الحكم ألن ؛ السفر يجوز الجمهور قول فعلى ، السادسة الساعة في المؤذن وأذن
  . بالنداء معلق ألنه ؛ السفر يجوز ال : اشيخن

  : مسألة

 حين أو ، الزوال بعد السفر يجوز ال : يقال أن ينبغي "شرحه في الطوفي قال ، اهللا رحمه المرداوي قال
 أن يمكن ، الحنابلة مذهب على ألنه"  العيد صالة وقت في ذلك في يشرع أن لجواز ؛ لها األذان في يشرع
 المؤذن أذن لو ، رمح قيد ارتفاعها إلى الشمس طلوع بعد من ، العيد صالة وقت من الجمعة وقت يبدأ

 وهذا ، يتقدم أن الحتمال ، يجوز ال يقول الطوفي ؟ يسافر أن له يجوز فهل ، الجمعة لصالة ١٠ الساعة
 ؛ بالنداء أو لبالزوا يعلق : يقول والطوفي ، يتأخر قد ألنه ؛ بالنداء معلق : يقول الشيخ ، الشيخ كالم عكس
 : اآلخر القول وعلى ، يجوز الحنابلة مذهب على ، ونصفا ١٠ الساعة أو ١١ الساعة يؤذن قد ، يتقدم قد ألنه
  . بالنداء معلقا هنا الحكم فيكون ، السادسة الساعة في بدقائق الزوال قبل يؤذن قد ، ٦ الساعة في

  : الراجح

 من لكن ، أحاديث في ثبت وقد ، السادسة الساعة في صلى ، وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ثبت إن : يقال أن
 أن ثبت  إن ، اهللا شاء إن سيأتي كما ، السادسة الساعة في وليست ، الزوال مقاربة على يحملها من العلم أهل
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 ينبغي فإنه ، السادسة الساعة في الصالة وجازت ، السادسة الساعة في صلى ، وسلم عليه اهللا صلى النبي
 معلق الحكم : فيقال ، الزوال بعد إال الجمعة تصلى أن يجوز ال إنه : قيل إن وأما ، باألذان الحكم عليقت
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  . الشمس زوال هو الوجوب سبب والن ؛ مباشرة الزوال بعد يأتي النداء ألن ؛ بالنداء هنا حكمال علق

 " : الزوال بعد السفر يجوز ال "مسألة من مسألتين استثنوا العلماء أن وليعلم

  . الزوال بعد سافر لو حتى ، بأس فال ، طريقه في الجمعة سيقيم كان إذا : األولى المسألة

  : ذلك مثال

 ، ونصفا ١٢ الـ الساعة في ، البدائع في تقام الجمعة صالة أن وأعرف ، المدينة إلى عنيزة من سافرتُ لو
 ألني ؛ المذهب على ، يجوز نعم ؟ الزوال بعد أسافر أن يجوز فهل ، دقائق وعشر ١٢ الساعة هنا واألذان
  . طريقي في الجمعة سأقيم

 والجماعة الجمعة مسقطات في تقدم قد وهذا ، رفقته فوت خشي إذا لالزوا بعد السفر يجوز : الثانية المسألة
 وخمس ١٢ الساعة يدخل والوقت ، دقائق وعشر ١٢ الساعة الطائرة إقالع توقيت يكون ، يحدث قد وهذا ،

 الجمعة وترك ، السفر له يجوز فهنا ، الجمعة يصل لم للطائرة ذهب وإن ، الطائرة فاتته صلى إن ، دقائق
  . للعذر

 أكثر الجمعة وبين بينه ليس ، مسلما ، مستوطنا ، عاقال ، بالغا ، حرا ذكرا يكون أن:  الجمعة وجوب شروط
 ، والجماعة الجمعة لوجوب المسقطة األعذار أحد فيه يكون أال : عليها ويزاد ، البلد خارج كان إذا فرسخ من
  . المذهب على الجمعة وجوب شروط هذه

 ةالجمع صالة صحة شروط

 الجمعة وجوب شروط األولى الشروط ، الجمعة صحة شروط عن ، اهللا رحمه المؤلف فيه سيتكلم الفصل هذا
 حال كل على فليس ، الوجوب شروط اإلنسان في توفرت لو ؟ الجمعة صالة تصح متى : األخرى الشروط ،

 ، والوقت ، كالعدد ، صحة شروط لها فالجمعة ، الصحة شروط تتوفر ال قد ألنه ؛ صحيحة جمعته تكون
  . الصحة شروط تتوفر ال لكن الوجوب شروط تتوفر فقد ، خطبتين تقدم ، واالستيطان

  . اإلمامِ إذن منها ليس شُروطٌ لصحتها يشْتَرطُ : اهللا رحمه قال����

 ، األوقاف وزير في كما ، اإلمام ينيبه من أو ، كبراأل اإلمام به المراد واإلمام ، موافقته : اإلمام بإذن المراد
 إذن شروطها من ليس كان فإن ، الخ .. األوقاف إدارة مدير ينيبه من أو ، األوقاف فرع مدير ينيبه من أو

 كان فلما ، اشتراطه في العلم أهل بين خالف لوجود ، به جاء إنما : قالوا ؟ المؤلف به أتى فلماذا ، اإلمام
 فيها اختلف المسألة وهذه ، بشرط ليس أنه ليبين ، به اهللا رحمه المؤلف جاء ، شرط أنه في خالف ثمة

  : قولين على الفقهاء
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 مذهب فهو ، الجمهور إليه ذهب ، وإقامتها الجمعة صالة لصحة اإلمام إذن يشترط ال أنه : األول القول
  . والحنابلة والشافعية المالكية

  : األدلة

 ، محصور وهو عنه اهللا رضي عفان بن عثمان على دخل أنه :"خيار بن عدي بن اهللا عبيد نع :األول الدليل
 فإذا الناس يعمل ما أحسن الصالة فقال ؟ ونتحرج فتنة إمام لنا ويصلي ترى ما بك ونزل عامة إمام إنك فقال

 لإلمام إذن هناك يكن لمو : قالوا ، البخاري أخرجه"  إساءتهم فاجتنب أساؤوا وإذا معهم فأحسن الناس أحسن
 . الصالة وصحت ، ذلك الصحابة أقر ذلك ومع ،

 ، الجمعة يصلون سنين تسع الناس بقي ، الشام في الفتنة زمن في أن : بالواقع يستدل أن يمكن :الثاني الدليل
  .  أحمد اإلمام ذكر كما،  إمام إذن ثمة وليس

  

 اإلمام نستأذن نذهب ما ، اإلمام إذن فيه يشترط ال لعينا وفرض ، األعيان فروض من ألنها :الثالث الدليل
  . واجبا ليس فيما اإلمام يستأذن وإنما ، فيه يشترط ال هذا ؟ ال أو نصلي لنا تأذن : نقول ، صالتنا في

 إذن فيها يشترط ال فإنه ، الخ ..والمغرب والعصر الظهر : المفروضة الصلوات على قياسا :الرابع الدليل
  . اإلمام

 في والحنابلة،  اهللا رحمهم الحنفية إليه وذهب ، اإلمام إذن وإقامتها الجمعة لصحة يشترط أنه : الثاني القول
  . تصح ال الجمعة فإن اإلمام يأذن لم فإن ، واألوزاعي الحسن عن مروي وهو ، رواية

  . اإلمام إذن تهالصح يشترط أنه على فدل ، الماضي الزمن في ، األئمة هم يتوالها كان الذي ألن -

 في تقام الجمعة كانت فقد ، فيها إذنهم يشترط أنه يتولونها كونهم من يلزم ال بأنه : هذا استداللهم عن وأجيب
 اإلمام يكن ولم ، العراق أو الشام أو المدينة ، الخالفة أماكن وعن ، المدينة عن بعيدة أماكن في ، السلف عهد
  . يدري ال واإلمام عةالجم يصلون كانوا بل ، عنها يعلم

  : الراجح

 شيخنا قال لكن ، منعهم في الحق له وليس ، الجمعة إقامة في اإلمام إذن يشترط ال أنه ، األول القول هو
 وطنا جعلوا قرية أهل ؟ الفرق ما ، وجه له لكان الجمع تعدد في اإلمام إذن يشترط بأنه قيل لو : اهللا رحمه
 ، جمعة نقيم أن منهم نستأذن اإلمام إلى نذهب أن نحتاج ال هنا ، الشروط وتوفرت ، العدد واكتمل ، لهم

 موضع من أكثر في الجمعة إقامة يجوز ال أنه ، تعالى اهللا شاء إن سيأتينا الجمع تعدد لكن ، الجمعة نصلي
 ، لطغ هذا ، جمعة زاوية كل في وتجد ، جمعة يقيمون حي أهل كل لكان للناس األمر ترك ولو ، البلد من
 مسجد ، الحاجة بقدر زيد ، زيادة إلى الناس احتاج وكلما ، واحد موضع في إال تقام ال سيأتي كما الجمعة فإن
 ه٢٦٠ سنة قرابة إلى جمعة من أكثر المدينة في يصل لم إنه : العلماء يقول ولهذا ؛ آخر فمسجد زادوا فإن ،

 من كثير عند حرام هو بل ، فيه مرغوبا ليس أمر ةالجمع فتعدد ، وسلم عليه اهللا صلى النبي مسجد في إال
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 ، المسألة في الخالف سيأتي كما اإلمام فيها يأذن لم التي ، الثانية الجمعة صالة إبطال في وسبب ، العلم أهل
 في الجوامع لكانت ، لهم المجال فتح لو الناس ألن ؛ وجه له لكان التعدد في اإلمام إذن يشترط إنه : قيل فلو
 وهذا ، أولى نحن : يقولون ، ومحلة حي كل أهل ألن ؛ الصحراء في أقاموها فربما ، المساجد من أكثر البلد

 إليها الناس احتاج إذا إال ، الظاهرة الدين شعائر من شعيرة وظهور ، االجتماع من الشارع مقصود يخالف
 من أكثر فيها تجد القرية ، دمسج كل في الجمعة إقامة يحتاجون فهم ، مصر في كإخواننا ، السكان لكثرة
 يشترط إنه : يقال أن أما ، الناس لكثرة ، العدد كثرة من يشتكون ذلك ومع ، الجمعة فيها تقام مساجد خمسة
  . أعلم واهللا ، صحيح غير فهذا ، مطلقا الجمعة إقامة في اإلمام إذن

  .محمد نبينا على وسلم اهللا وصلى

  


