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حيِم   ْحمِن الرَّ ِه الرَّ  ِبْسِم اللَّ

ََلُة َعلى ِه َربِّ اْلَعاَلِميَن َو الصَّ ِبيَن  اْلَحْمُد ِللَّ يِّ ْهِل َبْيِتِه الطَّ
َ
ٍد َو َعَلى أ ِدَنا ُمَحمَّ  َسيِّ

اگرر بورواهيم در یر   شود که بر طبق موازین شرعىاستفاده مىچنين بود که از روایات رابطه در این بحث 
دليرل این مقدار تجاوز نکند. بيرا  شرد کره و از  مایل باشد سهشهر باید قطر  مطلوبى شکل بگيرد زندگى  شهر

اَل ُجُمَعَة ِإالَّ ِفي ِمْصٍر » بود که داللت بر این داشت: اول روایاتى هدست .این مطلب سه مجموعه از روایات است
ْهِل اْلُقَرى ُجُمَعٌة َو اَل ُخُروٌج ِفي اْلِعيَدْیَن : »یا در روایت دیگر 1«ُتَقاُم ِفيِه اْلُحُدودُ 

َ
جمر  برين ایرن  2«.َلْيَس َعَلى أ

وجروب  قراجمعه در  هکند این است که اقاممى قراجمعه در  هروایات با روایات دیگرى که داللت بر امکا  اقام
ست نه وجوب تعيينى نماز جمعه در شهرهابنابراین  وجوب تعيينى موصوص به امصار است؛ آ  تعيينى ندارد و

نمراز جمعره و نمراز ی  فرمود بين مىاست که  روایاتى -دوم از روایات بود هعکه در مجمو-دیگر  ه. نکتقرادر 
اى داشرت. ایرن هرم جمعهنماز توا  نمى این فاصلهمایل فاصله باشد و در کمتر از سه باید  حداقل دیگر هجمع
 دوم از روایات بود. هدست

شهر اى باشد که دسترسى اهالى باید در منطقه -جمله نماز جمعهالمن -خدمات عمومى  همچنين بيا  شد
اگر قرار شد که نماز جمعه در مرکز شهر باشد و پس  .در مرکز شهر باشدباید محل آ   به آ  منطقه برابر باشد و

نمراز برين یر   هفاصلحداقل و اگر بنا شد که در شهر اقامه شود نه در غير شهر اگر قرار شد که نماز جمعه هم 
شود که این نماز جمعه باید طورى باشد که ترا مررز شرهر مایل باشد نتيجه این مى سهدیگر  هجمعنماز جمعه و 

اگر بگویيم نماز جمعه در وسط شهر است قطر شهر همرا   وقتآ مایل فاصله داشته باشد.  ی  و نيم  حداقل
 .خواهد بودمایل  سه

شرود کره اسرتفاده مى هاآ  روایاتى است که ازدخل دارد  ز روایات که در استنباط این مطلبسوم ا همجموع
نتيجره ایرن قررار بگيرنرد کنرار هرم رقرار باشد. اگر این چنرد مطلرب بدر هر شهر بيش از ی  نماز جمعه  دنبای
 باشد.مایل  سهشود نباید بيش از قطر هر شهرى که طراحى مى شود کهمى

اگرچه این روایرت مرسرله  التهذیب بيا  کرده است. البتهدر  طوسى است که مرحوم شيخ روایت اول روایتى
   است: معتبر ا چو  مؤّیدات دیگرى داردام ،است

                                                           
 232، ص 3تهذیب االحکام، ج  .1
 242هما ، ص  .2



اِد ْبِن ِعيَسى َعْن َجعْ » یِر َعْن َحمَّ ِر ْحَمَد ْبِن َیْحَيى َعْن َرُجٍل َعْن َعِليِّ ْبِن اْلُحَسْيِن الضَّ
َ
ُد ْبُن أ َفٍر َعرْن ُمَحمَّ

ِبيِه َعْن َعِليٍّ
َ
اِس َلْيَس َذِلَك َقاَل:  أ َ  ِبالنَّ ْمَصاِر َجمَّ

َ
َحٍد َغْيِرهِ  ِإَذا َقِدَم اْلَوِليَفُة ِمْصرًا ِمَن اْْل

َ
  1«ِْل

جمعه کنرد نره کرس  هوارد شهرى شد او باید اقام یعنى امام مسلمين. اگر آ  رهبر و آ  حاکم اصلى ،خليفه
اِس »در ست. جمعه حّق او هیعنى اقام دیگرى؛ َ  ِبالنَّ َ  »این « َجمَّ نماز جمعه دارد زیرا به جمعره ظهور در « جمَّ

«  َ جمعه به کرار  هاقام در خصوصکه تجمي  مصدرى است  هکلمدر زبا  عرب  دیگرعبارتبه گویند.مى« جمَّ
َ  ِبِهم» شود. پسمى کاربردهبه «باى تعدیه»با موصوصًا وقتى رود مى لرذا  «.ِهرُم الجمعرهِإَقراَم بِ »یعنرى « َجمَّ

اینکره  امراجمعره کنرد.  هوارد شرهرى شرد او بایرد اقامر اگر خليفه یا امرام مسرلمينظهور آ  در این است که 
َحٍد َغْيِرهِ  َلْيَس َذِلَك »گوید: مى

َ
یررا در شرهر برقررار باشرد  نبایرد بريش از یر  جمعرهست کره به این معنا« ِْل ز

َحٍد َغْيِرهِ » فرماید:مى
َ
اِس َلْيَس َذِلَك ِْل َ  ِبالنَّ ْمَصاِرَجمَّ

َ
اگر خليفه وارد شرهرى شرد « ِإَذا َقِدَم اْلَوِليَفُة ِمْصرًا ِمَن اْْل

یررا ندارد. را « ِمصر»جمعه در  هحّق اقام ىکس دیگرو جمعه کند  هد اقاماو بای ولرو برا -اگرر در یر  مصرر ز
َحٍد َغْيِرهِ »د دیگر این بشود دو نماز جمعه برقرار کر -مایل سه هفاصل

َ
معلروم پرس جاى نداشرت. « َلْيَس َذِلَك ِْل

َحرٍد َغْيرِرهِ »مصر بيش از ی  نماز جمعه برپا شود و لرذا فرمرود:  ی  دربنا نيست شود که مى
َ
«. َلرْيَس َذِلرَك ِْل

خَرى»بنابراین التزامى آ  این است که مدلول 
ُ
اَل ُتَقاُم ِإالَّ ُجُمَعِة الَواِحردة ِفرى ُکرلِّ »، «ِفى الِمْصِر ال ُتَقاُم ُجُمَعٌة أ

َحٍد َغْيِرهِ ِإَذا َقِدَم اْلَولِ »چو  چنين است لذا « الِمصر
َ
اِس َلْيَس َذِلَك ِْل َ  ِبالنَّ اگرر خليفره وارد  «.يَفُة ِمْصرًا... َجمَّ

 شهر شد دیگرا  نباید به غير او را به عنوا  امام جمعه بگيرند.

ِفرى »دیگرر  هاگرر آ  جمعر ؛دیگر نردارد هجمعنماز  مشروعيتقدوم خليفه تأثيرى در القاى باید دانست که 
قردوم  آ  داشرته باشرد. البتره مشرروعيتلقراى در ا و ترأثيرى تواند نقشنمى اشد قدوم خليفهمشروع ب« َنفِسهِ 

 نماز را اقامره کنرد. هخليف غيرازایننباید کسى تواند این مقدار نقش داشته باشد که در این نماز جمعه خليفه مى
َحرٍد َغْيرِرهِ »این دیگرى در هما  شهر ولو با فاصله برگزار شود با  هبنابراین اگر بنا بود جمع

َ
تنرافى « َلْيَس َذِلَك ِْل

َحٍد َغْيِرهِ »از این  دارد؛ زیرا
َ
َحرٍد َغيرِرهِ َليَس ذَ »شود که استفاده مى« َلْيَس َذِلَك ِْل

َ
مطلقرًا نبایرد  ؛«ِلرَ  ُمطلقرًا ِْل

 .اشدکمتر بچه و  بيش از سه مایل بودهمسافت وقتى خليفه است دیگرى نماز جمعه را اقامه کند حال چه 

یر  نمراز نبایرد بريش از در شهر واحرد که  همين مطلب را استفاده کرد توا روایت دیگرى که از آ  هم مى
 محّمد بن مسلم است: هروایت صحيح ،دجمعه اقامه کر
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ِد ْبِن اْلُحَسْيِن َعِن اْلَحَکِم ْبِن ِمْسِکيٍن َعِن » ْحَمَد ْبِن َیْحَيى َعْن ُمَحمَّ
َ
ُد ْبُن أ رِد ْبرِن ُمَحمَّ ِِ َعرْن ُمَحمَّ اْلَعرََل

ِبي َجْعَفرٍ 
َ
َمراُم َو َقاَل:  ُمْسِلٍم َعْن أ ِ

َْ َقرلَّ ِمرْنُهْم ا
َ
َتِجُب اْلُجُمَعُة َعَلى َسْبَعِة َنَفٍر ِمَن اْلُمْسِلِميَن َو اَل َتِجرُب َعَلرى أ

اِهَداِ  َو الَّ  َعى َعَلْيه َو الشَّ ِعي َحّقًا َو اْلُمدَّ َماِم َقاِضيِه َو اْلُمدَّ ِ
َْ    1«ِذي َیْضِرُب اْلُحُدوَد َبْيَن َیَدِي ا

هفت این  کههمين جا جم  شدند نماز جمعه واجب است. پس نفر ی  هفتاگر این  فرماید:این روایت مى
َیْضِرُب اْلُحرُدوَد َبرْيَن »شاهدین و کسى که  امام، مّدعى، مدعى عليه، قاضِى  نفر ی  جا جم  شوند یعنى؛ امام،

َماِم  ِ
َْ کنایره از  اوالً  است؛از چند مطلب  لوم است که این روایت کنایه. معنماز جمعه واجب خواهد شد «َیَدِي ا

بلکه تصرری  کنایه هم نيست  نيست. البتهآ  و کمتر از باشند نفر  هفتنماز جمعه باید  هبراى اقاماین است که 
« ُیقاُم ِفيِه الُحردود»، منتها کنایه از این مطلب است که بنابراین باید نماز جمعه در شهرى که ن مطلب داردبه ای

  است برگزار شود.

فرمایرد . اما اینکه مى«ُتقاُم الُجمَعة ِفى ِمثٍل ُتقاُم ِفيِه الُحدود»فرمود: نظير هما  روایتى است که این روایت 
ُیقراُم ِفيرِه »شود باید شرهرى باشرد کره نماز جمعه اقامه مى شهرى که فهماندمى ،جم  شدند نفر هفتاین  اگر

حکومتى داشرته باشرد،  مرکزیتشود این شهر باید شهرى باشد که . معلوم مىحدود در آ  اقامه شود «الُحدود
 یعنى ارکا  حکومت در این شهر جم  شده باشند. 

و در روسرتاها  حکومرت در شرهر اسرت مرکزیرتت کره طور اسهمينهم هاى حکومتى معمواًل در سيستم
گفتند؛ ی  دادگاه جنایى برود را دادگاه صل  مىدر سيستم قضایى سابق در شهرهاى کوچ  هم دادگاه . نيست

ِمثرٍل اَل ُتقاُم الُجُمَعُة ِإالَّ ِفرى » :کند کهروایاتى را تأیيد مىموضوع این  .شدى بزرگ برگزار مىهمه شهرهادر  که
یر  سيسرتم  حراکميتى هنفر مجموعر هفتجم  شدند که این  نفر هفتگوید این وقتى مى «.ُتَقاُم ِفيِه الُحدود

باشرند کره  کند تنها نيستند بلکه باید مردمى همى با کسى هم که کيفر مىامام و قاض قاضى او که امام، هستند،
ی  مّدعى و ی  مّدعى عليره،  حداقلهستند؟  آ  مردم چه کسانى دهند.راى آ  مردم خدمات ارائه مىب هااین

نفر ی  جا جمر  نشروند یر  دادگراه کيفررى  هفتیعنى تا این  شود تصّور شود؛نمى اینکهکمتر از  دو شاهد و
 .گيرداصًَل شکل نمى

. در چنرين اسرت «ِمثٌل ُتقراُم ِفيرِه الُحردود»هما  که گيرد که شهرى باشد دادگاه کيفرى هم وقتى شکل مى
شروند؟ امرام و نفرر در کجرا جمر  مى هفرتاین  شود.نفر برگزار مى هفتفرمود جمعه با این  است که ىشرایط

. معناى آ  این است در هر مصرى بيش از ی  امام و یر  قاضرى هستند در شهر« ُتقاُم ِفيِه الُحدود»قاضى و 
ِذي َیْضِرُب اْلُحر»که شود نيست چو  از خود روایت استفاده مى َمراِم َو الَّ ِ

َْ « َقاضرَية»وقترى  «.ُدوَد َبرْيَن َیرَدِي ا
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ی  امام، یر  قاضرى، یر  کنيم که استفاده مى پس -که تعّدد از آ  استفاده شود-نگفت « َو الَقاضى»گفت، 
 یر نفرر شراهد، ی  نفر امام، یر  نفرر قاضرى، دو  کههمين است.مراد  ی  مّدعى عليه و دو شاهد مّدعى،

َماِم »مّدعى و مّدعى عليه و  ِ
َْ ِذي َیْضِرُب اْلُحُدوَد َبْيَن َیَدِي ا  برقرار شود. باید نماز جمعه، جم  شدند «َو الَّ

بلکه در و جا نيست قاضى در د زیرا برقرار شود معهدر شهر بيش از ی  نماز جنباید معناى آ  این است که 
شرهر بريش از در یر  نباید اینکه این روایت هم داللت و ظهور دارد بر  ست، امام هم در دو جا نيست.ی  جا

ِذي َیْضِرُب اْلُحُد »و در ی  شهر بيش از ی  امام و قاضى چو   ؛شودمىی  نماز جمعه برقرار  وَد َبرْيَن َیرَدِي الَّ
َماِم  ِ

َْ و قاضرى  -نداریم خواهد باشد و کارى به شرایط آ که امام هر که مى- فرماید اگر اماممى وجود ندارد.« ا
ِذي َیْضِرُب اْلُحُدودَ »او و  َماِم  الَّ ِ

َْ آ  کسانى کره جرزِ  هبه اضاف نفر که هيئت حاکمه هستند، این سه «َبْيَن َیَدِي ا
شراهد هرم  دوبایرد مرّدعى  باشد و یکى مّدعى عليهّدعى و یکى میعنى؛  نفر  چهارکه  مردم و مراجعين هستند

نمراز  ر در آ  باشرندنف ه این هفتشهرى کباید در فرماید روایت مىند. مراجعه هست داشته باشد، کمترین تعداد
َمراِم »شود که امام و قاضى امام وجمعه شکل بگيرد. از این استفاده مى ِ

َْ رِذي َیْضرِرُب اْلُحرُدوَد َبرْيَن َیرَدِي ا « الَّ
آ  جراى  ه اقامه شودى نماز جمعجاى دیگربوواهد اگر  شود کهپس معلوم مىکنند. جمعه مى ههستند که اقام

َمراِم »امام و قاضى و  زیرا خارج از این شهر باید باشدباید دیگر  ِ
َْ ِذي َیْضِرُب اْلُحُدوَد َبْيَن َیرَدِي ا برراى ایرن « الَّ

َمراِم » گر جاى دیگر باشد باید امام، قاضى وشهر است، ا ِ
َْ ِذي َیْضِرُب اْلُحُدوَد َبْيَن َیَدِي ا  دیگررى باشرد ترا« الَّ

  .برگزار شودهم دیگرى  هجمع نماز

اِس »تهذیب در الروایت قبلى در  َ  ِبالنَّ ِإَذا » وسائل بره ایرن صرورت اسرت: ه)مشدد(آمده اما در نسو 1«َجمَّ
ْمَصاِر َجَم  َقِدَم اْلَوِليَفةُ 

َ
اَس ِمْصرًا ِمَن اْْل اس» .2«َ  النَّ  چره نمراز جماعرت ؛مطلق نماز جماعت اسرت «َجَمَ  النَّ

هرر جمراعتى، حّترى نمازهراى کره اگرر خليفره آمرد شود باشد. از آنجا هم استفاده مى چه نماز جمعه عادى و
بایرد  نمازهراى جماعرت دیگرر ههمر وارد شرهرى شرد و امام اگر خليفه .جماعت معمولى هم باید تعطيل شود

 پراهميترىیعنى فرى نفسره مطلرب  ؛است مهمىاین مطلب  نماز بووانند.پشت سر امام باید همه و تعطيل شود 
هرا بایرد جماعت ههمرمرردم اسرت  هه جام  بين همراگر امام آمد، امامى ک هم دارد؛هاى زیادى است و داللت

 .باید برگزار شوددر شهر ی  جماعت و نباید بيش از پشت سر او باشد 

اس»ظاهرًا هم البته  َ  ِبالنَّ  جمعه کند. هاقامنها امام باید تیعنى  التهذیب است؛اص  باشد که متن « َجمَّ

ا اگر ی  ام طور باشدبسازیم باید این اسَلمى موازین شهرى را بر طبقخواهيم که اگر مى بحث در این است
 شود. حکام شهر واحد بر آ  بار مىکنيم ساخته شده باشد اشهرى بر غير موازینى که ما از روایت استفاده مى
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هم تأکيد بر این  کنيم؛دو استفاده مىشود استفاده کرد روایتى است که ما از آ  مى از آ  هم روایت سومى که
ه شهر واحد باید حومره مطلب دیگرى ک ههم استفادو مایل باشد  مساحت شهر واحد باید با قطر سهکه  مطلب

منراطقى کره  نرىمنطقه قرار خواهند گرفت. روسرتاها یعا در این که روستاهاست تاب  شهر  هحوم داشته باشد.
 قطررقررار دارنرد. شرهر  هدر حومرا امر د که مربوط به شهر هسرتندندامدارى دارخدمات  خدمات کشاورزى و

فرسروين یرا مایرل  شهر شرش هنماز جمعه تا آخر حوم محلبين  هفاصل مایل باشد پس شهر هم باید سه هحوم
 خود بحث شد.  محلدر  مایل است که هر فرسخ سه زیرا ؛دشومى

 :  زراره است هجمله صحيحالمن  روایات متعّددى وارد شده استدر این باره 

اِد ْبِن » ِبيِه َجِميعًا َعْن َحمَّ
َ
ُد ْبُن ِإْسَماِعيَل َعِن اْلَفْضِل ْبِن َشاَذاَ  َو َعِليُّ ْبُن ِإْبَراِهيَم َعْن أ یرٍز ُمَحمَّ  ِعيَسى َعرْن َحِر

ِبي َجْعَفرٍ 
َ
هُ  َفَرَض : َقاَل  َعْن ُزَراَرَة َعْن أ اِس  َعَلى اللَّ اْلُجُمَعِة ِإَلى اْلُجُمَعِة َخْمسًا َو َثََلِثيَن َصََلًة ِمْنَهرا َصرََلٌة  ِمَن  النَّ

يِر َو اْلَکِبيرِر َو الْ  ِِ ر ُه ِفي َجَماَعٍة َو ِهيَ اْلُجُمَعُة َو َوَضَعَها َعْن ِتْسَعٍة َعِن الصَّ اْلُمَسراِفِر َو  َمْجُنروِ  َو َواِحَدٌة َفَرَضَها اللَّ
ِس َفْرَسَوْيِن 

ْ
ْعَمى َو َمْن َکاَ  َعَلى َرأ

َ
یِض َو اْْل ِة َو اْلَمِر

َ
   1«.اْلَعْبِد َو اْلَمْرأ

يرِ » واجب نيست؛ هاآ بر و  گروه برداشته از ُنهخدواند وجوب نماز جمعه را  ِِ ، طفل صرِيرى کره «َعِن الصَّ
، «اْلُمَساِفرِ »، دیوانه، «َو اْلَمْجُنوِ  »، شوندمى ا پيرزنى که پير محسوب، پيرمرد ی«اْلَکِبيرِ »، باشد به بلوغ نرسيده

ةِ »، «اْلَعْبدِ »
َ
ْعَمى َو َمْن کَ »، «اْلَمْرأ

َ
یِض َو اْْل ِس َفْرَسَوْيِن َو اْلَمِر

ْ
فرسرخ  دو هکسى که با فاصرل یعنى ؛«اَ  َعَلى َرأ

 نيست که در نماز جمعه حاضر شود. از نماز جمعه است واجب

هرر  همایرل باشرد. فاصرل دیگرر بایرد سره هی  جمعه برا جمعر هاى است که گفتيم فاصلمسئله غيرازآ این 
  رقرار شود.ب ىدیگر هنماز جمعنباید مایل کمتر از سه  هیعنى در فاصل ؛مایل باشد دیگر سه هاى تا جمعجمعه

بلکره خود مردم شهر باید حاضر شروند  تنهانهمطلب دیگر این است که اگر نماز جمعه در شهرى برقرار شد 
برراى نماز جمعره  هفاصل دا کنند. با توّجه به اینکه بيا  شدشهر هم باید در این نماز جمعه حضور پي هحوممردم 

شرود نره سره ار مایرل و نريم مىشرهر چهر هحومپس است  فرسوينکه باید در نماز جمعه حاضر شوند کسانى 
اصرلى  هشرهر برا فاصرل هشهر تا مرکز شهر است، یعنى قطر حومر هحوم هفاصل حداقلمایل و نيم چهار  مایل.
در مجمروع دو  نماز جمعه تا آخر شرهر محلز خود شود. چو  آنجا گفتيم ی  مایل و نيم امایل و نيم مى چهار

فرسخ مردم بایرد در نمراز جمعره حضرور پيردا کننرد، اینکره از  دو هشود. در فاصلمایل مى فرسخ شود که شش
فرسخ باید در نماز جمعه حضور پيدا کنند و نماز جمعه هم باید در مرکز شهر باشد و بين نمراز جمعره  دو هاصلف

پرس مایل باشد و در هر شهرى بيش از ی  نماز جمعه نباید برقررار شرود  سه حداقل هدیگر فاصل هو نماز جمع

                                                           
 412، ص 3الکافى، ج . 1



فرسروى  شرش مرایلى و دو هفاصل باید از یعنى ؛مایل و نيم باشد چهارباید شهر  هقطر حوم نتيجه این است که
شود. لرذا مایل و نيم مى ض کردیم حومه چهاردر نماز جمعه حاضر شوند. اگر ما نماز جمعه را در مرکز شهر فر

ایرن شرهر در اگر بوواهيم شهرى را بسازیم کره استقرار حومه است.  هشهر فاصل ایل و نيم تا مرزچهار م هفاصل
شهر  همایل شود قطر حوم سهقطر خود شهر  که گونه باشدرعایت شود باید اینضوابطى که در شرع آمده است 

  شود. مایل و نيم مى هم چهار

 

  و صلى الله على محمد آله و سلم

 


