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ݩ  الطائفة األ ىل:ݩ  عدا ما مكّلف كل على الجمعة صالة وجوب على الداّلة الروايات و
خرى، أحد كل وعلى تارًة، الناس على الوجوب بلسان المعذورين، ݩُ

ݩ
 مسلم أو مؤمن كل وعلى أ

 ذلك: فمن ثالثة،
 صحيح بإسناد الكليني ورواه_  صحيح بإسناد واألمالي الفقيه في الصدوق رواه ما . 1
  _ أيضاً 

َ
ْعَيَن َعْن أ

َ
 :َقاَل  ؟ع؟ِبي َجْعَفٍر اْلَباِقرِ َعْن ُزَراَرَة ْبِن أ

َما َفَرَض اهَّلُل » اِس ِمَن اْلُجُمَعِة ِإَلى اْلُجُمَعِة َخْمسًا وَثالِثيَن َصالًة، ِمْنَها ِإّنَ َعّزَ وَجّلَ َعَلى الّنَ
ِغيِر،  ؛ٍِفي َجَماَعة وَجّلَ  َصالٌة َواِحَدٌة َفَرَضَها اهَّلُل َعّزَ  وِهَي اْلُجُمَعُة، وَوَضَعَها َعْن ِتْسَعٍة: َعِن الّصَ
ِس واْلَكِبيِر، واْلَمْجُنوِن، واْلُم 

ْ
َكاَن َعَلى َرأ ِة، واْلَمِريِض، واألْعَمى، وَمْن 

َ
َساِفِر، واْلَعْبِد، واْلَمْرأ

 .(1)«َفْرَسَخْيِن 
 جميع وعلى مطلقاً  اقامتها بووجو الجمعة لصالة التعييني الوجوب على الرواية داللة
 وأ للترديد فيها مجال ال واضحة داللٌة  ،الرواية في المذكورين المعذورين عدا ما الناس

 التشكيك.
 زيادة: مع زرارة عن صحيح بإسناد الخصال في الصدوق رواها وقد

                                                           
 .1ح  صالة الجمعة،من أبواب  1: الباب وسائل الشيعة( 1)



 2   ..............................................................................  منت درس خارج صالة اجلمعة

 

َمرراِن ِفيَهرا ُقُنوَترراِن ُقُنروٌت ِفرري »  ِ
ِْ ٌَ َو َعَلرى ا ُة ِفيَهررا ِجَهراٌر َو اْلُغْسررُل ِفيَهرا َواِجرر ََ َو اْلِقرَرا

ْكَعِة اأْل  ݩُ الّرَ
ݩ

اِنَيِة َبْعَد  ُكوِع َو ِفي الّثَ ُكوِع. وَلى َقْبَل الّرُ  .(1)«الّرُ

_ و االسناد بإسناده عن الحسين بن سعيد َعْن َصْفَواَن َعْن َمْنُصورٍ  الشيخ رواه ما . 2
ِبي َعْبِد اهَّلِل  صحيح _

َ
 ِفي َحِديٍث َقاَل: ؟ع؟َعْن أ
 َخْمَسرٌة »

َ
راُس ِفيَهرا ِإاّل َحرٍد اَل ُيْعرَذُر الّنَ

َ
ُكّلِ أ ُة َو اْلَمْمُلروُ  َو اْلُجُمَعُة َواِجَبٌة َعَلى 

َ
اْلَمرْرأ

 . ِبّيُ يُض َو الّصَ  .(2)«اْلُمَساِفُر َو اْلَمِر

 كسابقتها. وصريحة واضحٌة  مطلقاً  تعيينياً  وجوباً  الجمعة إقامة وجوب على وداللتها
 َقاَل: الصدوق رواه وما . 3

ِميُر اْلُمرْؤِمِنيَن  َو »
َ
ََ أ ْن  :ِفري اْلُجُمَعرِة َفَقراَل  ؟ع؟َخَط

َ
ِ اْلرَوِلّيِ اْلَحِميرِد ِإَلرى أ

اْلَحْمرُد هَّلِلَّ
يِض َو اْلَمْجُنرروِن َو  :َقرراَل  ررِبّيِ َو اْلَمررِر

 َعَلررى الّصَ
َ
ُكررّلِ ُمررْؤِمٍن ِإاّل َو اْلُجُمَعررُة َواِجَبررٌة َعَلررى 

ِة َو اْلَعْبرِد اْلَمْمُلروِ  َو 
َ
ْعَمى َو اْلُمَساِفِر َو اْلَمرْرأ

َ
ْيِخ اْلَكِبيِر َو اأْل ِس  الّشَ

ْ
َكراَن َعَلرى َرأ َمرْن 

 .(3)«َفْرَسَخْيِن. 

ݢݢسلها وقد مرسلة، الرواية ݢ ݢرݢ  فهي إليها، سنده يذكر لم ولكّنه المسّلمات، إرسال الصدوق أݢ
 داللٌة  األعذار أصحاب على إاّل  مطلقاً  الجمعة وجوب على وداللتها حال، كل على مرسلة

 ت.الروايا من لغيرها مؤّيدة فتكون واضحة،
  قال: اهَّلل؟ص؟، رسول عن مرسالً  المعتبر في المحّقق روى . 4

ُكّلِ ُمْسِلٍم ِفي َجَماَعٍة. »   اْلُجُمَعُة َواِجَبٌة َعَلى 

 قال:  _أيضاً _وروى عنه؟ص؟ 
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ْرَبَعًة »
َ
ُكّلِ ُمْسِلٍم ِإاّل أ  َعَلى 

اني مرساًل « اْلُجُمَعُة َحّقٌ ِهيُد الّثَ في ِرسالة  _أيضًا  _، ورواها الّشَ
؟ص؟: الْ  ِبّيُ ، َقاَل: َقاَل الّنَ ٍَ ْرَبَعًة: َعْبٌد »ُجُمَعة بلفٍظ قري

َ
ُكّلِ ُمْسِلٍم ِإاّل أ ٌَ َعَلى   َواِج

اْلُجُمَعُة َحّقٌ
ْو َمِريٌض 

َ
، أ ْو َصِبّيٌ

َ
ٌة، أ
َ
ِو اْمَرأ

َ
 .(1)«َمْمُلوٌ ، أ
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