
 

 

 ؟ب؟
کی؟بد؟ 36منت درس خارج صالة اجلمعة جلسۀ   حضرت آیت اهلل ارا
 99_  99سال حتصییل 

 
كّلها اكتهل العدد  الطائفة الثانیة:  _وا دّل على وجوب صالة الجهعة وجوبًا تعيينيًا وطلقًا 

 فهن ذلك: _وهو السبعة 
 عن زرارة، قال: _بإسناد صحيح _وا رواه الصدوق . 1
َتِجُب َعَلى َسْبَعِة َنَفٍر ِوَن »قلت ألبي جعفر؟ع؟: َعَلى َوْن َتِجُب اْلُجُهَعُة؟ َقاَل:  

َحُدُهُن اؤلَواُم، َفِإَذا اْجَتَه 
َ
َع َسْبَعٌة وَلْن اْلُهْسِلِهيَن، وال ُجُهَعَة ألَقّلَ ِوْن َخْهَسٍة ِوَن اْلُهْسِلِهيَن أ

ُهْن َبْعُضُهْن وَخَطَبُهْن  ّوَ
َ
 .(1)«َيَخاُفوا أ

الرواية واضحة الداللة على الوجوب التعييني ؤلقاوة صالة الجهعة عند اكتهال العدد 
 وطلقًا بصدرها وذيلها، وفي الذيل تصريح بعدم اشتراط الوجوب بحضور اؤلوام أو ون نصبه.

 عن وحهد بن وسلن عن أبي جعفر؟ع؟، قال:  _بإسناد صحيح _وا رواه الشيخ . 2
َقببّلَ »

َ
َتِجبُب اْلُجُهَعبُة َعَلبى َسبْبَعِة َنَفبٍر ِوببَن اْلُهْسبِلِهيَن نالهبالونينِ، وال َتِجبُب َعَلبى أ

بببِذ  
َ
ببباِهَداِ ، واّل َعى َعَلْيبببِه، والّشَ ِعي َحّقبببًا، واْلُهبببّدَ ِوبببْنُهُن: اؤلَوببباُم، وَقاِضبببيِه، واْلُهبببّدَ

 .(2)«َيْضِرُب اْلُحُدوَد َبْيَن َيَدِ  اؤلَواِم 

داللة الرواية على الوجوب التعييني لصالة الجهعة عند اكتهال السبعة وطلقًا واضحة، 
كو  العناوين الهذكورة في الرواية ون باب الهثال؛ وبيا  أقّل ون تنعقد بهن  وداللتها على 

في الوجوب التعييني لصالة الجهعة ون  ةكالصريحالجهعة عنوانًا وكّهًا، واضحة أيضًا، فهي 
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غير اشتراط بحضور اؤلوام أو ون نصبه، وسوف نشير ؤلى الروايات الصريحة الداّلة على أّ  
 الهراد باؤلوام هو ؤوام الصالة، فتكو  قرينة والّكدة لها قلناه.

ِبي َعْبِد اَّلِل  َعْن ُعَهَر ْبِن َيِزيَد َعْن  _بإسناد صحيح _وا رواه الشيخ أيضًا  . 3
َ
 َقاَل: ؟ع؟أ

ْ  َقبباَل َو ْلَيْقُعببْد َقْعببَدًة َبببْيَن »
َ
وا ِفببي َجَهاَعببٍةِؤَلى أ

َكباُنوا َسببْبَعًة َيببْوَم اْلُجُهَعببِة َفْلُيَصببّلُ ِؤَذا 
 .(1)«اْلُخْطَبَتْيِن اْلَحِديَث. 

تعيينّيًا وطلقًا قاوة صالة الجهعة وجوبًا ؤعلى وجوب  _وهي صحيحة السند  _داللة الرواية 
كالم فيها؛ لوضوحها، وعدم وجود وا يوجب التشكيك فيها، وبضّهها ؤلى الصحيحتين ون  ال 
ولى تكتهل عندنا حّتى اآل  خهس روايات صحيحة السند واضحة الداللة على  ݩُ

ݩ
الطائفة األ

 الوجوب التعييني الهطلق لصالة الجهعة.
وا دّل على وجوبها تعيينًا وطلقًا، وأّ  ون تركها بغير عّلة طبع اَّلل على قلبه  الطائفة الثالثة:

 وال يكو  ؤاّل ونافقًا، فهن ذلك:
 عن زرارة عن أبي جعفر؟ع؟، قال: _بسند صحيح _وا رواه الصدوق في عقاب األعهال . 1

يَضٌة َوَع »  يَضٌة، واالْجِتَهاُع ِؤَلْيَها َفِر ََ َرُجبٌل ِوبْن َغْيبِر  َصالُة اْلُجُهَعِة َفِر اؤلَواِم، َفِإْ  َتبَر
ببٍة ِؤاّل  َُ َفببَراِئَث ِوببْن َغْيببِر ِعّلَ َُ َفببَراِئَث، وال َيببَدُع اَلببال ََ اَلببال َُ ُجَهببٍع َفَقببْد َتببَر ببٍة اَلببال ِعّلَ

 .(2)«ُوَناِفٌق 
في الهجالس بسند آخر ؤلى حّهاد بن عيسى، ورواها البرقي في  _أيضًا  _ورواها الصدوق 

وداللة الرواية بإطالق صدرها على الوجوب التعييني الهطلق   الهحاسن بسند آخر عنه أيضاً 
ليس تقييدًا للوجوب « واالجتهاع ؤليها فريضة وع اؤلوام»ؤلقاوة صالة الجهعة تاّوة، وقوله: 

و ݩُ
ݩ
ولى أصل الهدلول عليه في الجهلة األ ݩُ

ݩ
لى؛ الختالف الهوضوع؛ فإّ  الهوضوع في الجهلة األ
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أ  الجهلة  _صالة الجهعة، والهوضوع في الجهلة الثانية االجتهاع ؤليها، فتكو  بصدرها 
ولى  ݩُ

ݩ
داّلة على وجوب ؤقاوة الجهعة وطلقًا، وبالجهلة الثانية على وجوب الحضور لها بعد  _األ

قيهت بشرائطها. ݩُ
ݩ
 أ  أ

كو  الهراد باؤلوام خصو  ؤوام األصل، بل ااهر اؤلطالق ؤرادة وطلق ون وال دال لة على 
 _ون سائر الروايات  _تصّح ؤواوته للصالة، ويشهد لذلك ويالّكده: وا دّل بصراحته أو اهوره 

 على ؤرادة وطلق اؤلوام الذ  يصلح لالئتهام به؛ ون قبيل: صحيحة زرارة السابقة:
َحُدُهُن اؤلَواُم، َفِإَذا اْجَتَهبَع َسبْبَعٌة وَلبْن  وال ُجُهَعَة ألَقّلَ » 

َ
ِوْن َخْهَسٍة ِوَن اْلُهْسِلِهيَن أ

ُهْن َبْعُضُهْن وَخَطَبُهْن  ّوَ
َ
  .(1)«َيَخاُفوا أ

ولى:  تهوكذا صحيح ݩُ
ݩ
  .(2)«وعلى اؤلوام فيها قنوتا ...»األ
أقّل ون خهسة رهط: ال تكو  الخطبة والجهعة وصالة ركعتين على »وصحيحته الثالثة: 

  .(3)«اؤلوام وأربعة
َكاَ  َلُهْن َوْن »البقباق:  ةوصحيح ْرَبَع َرَكَعاٍت، َفِإْ  

َ
ُوا اْلُجُهَعَة أ َكاَ  َقْوٌم ِفي َقْرَيٍة َصّلَ ِؤَذا 

ُعوا... ِبي َعْبِد اَّلِل (4)الحديث« َيْخُطُب َلُهْن َجّهَ
َ
َقاَل: ِؤَذا  ؟ع؟، وكذا صحيحة ُعَهَر ْبِن َيِزيَد َعْن أ

وا ِفي َجَهاَعٍة... َها َصاَلُة » وكذا وواّلقة سهاعة: (5)الحديث« َكاُنوا َسْبَعًة َيْوَم اْلُجُهَعِة َفْلُيَصّلُ ِؤّنَ
ْرَبُع َرَكَعات

َ
ى َوَع َغْيِر ِؤَواٍم َوْحَدُه_ َفِهَي أ َواِم َرْكَعَتاِ _ َفَهْن َصّلَ وغير ذلك  (6)...« اْلُجُهَعِة َوَع اؤْلِ
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ون الروايات التي ال تدع وجااًل للشّك في أّ  الهراد باؤلوام في روايات صالة الجهعة هو وطلق 
 ون يصلح ؤلواوة الصالة وليس خصو  اؤلوام الهعصوم؟ع؟، بل وال وطلق السلطا  العادل.

ِد ْبِن ُوْسِلٍن  _بسند صحيح _ووا رواه الصدوق أيضًا  . 2 ِبي َبِصيٍر وُوَحّهَ
َ
: َسِهْعَنا َقاال ،َعْن أ

؟ع؟ َيُقوُل: َد ْبَن َعِلّيٍ
َبا َجْعَفٍر ُوَحّهَ

َ
 أ

ٍة َطَبَع اَّلُل َعَلى َقْلِبِه »  ََ اْلُجُهَعَة اَلالالًا ُوَتَواِلَياٍت ِبَغْيِر ِعّلَ  .(1)«َوْن َتَر

 ورواه أيضًا الشيخ في التهذيب والبرقي في الهحاسن.
 وروى الشهيد الثاني في رسالة الجهعة عن رسول اَّلل؟ص؟:  . 3

َفاِق » ٍة َطَبَع اَّلُل َعَلى َقْلِبِه ِبَخاَتِن الّنِ
دًا ِوْن َغْيِر ِعّلَ َُ ُجَهٍع ُوَتَعّهِ ََ اَلال  .(2)«َوْن َتَر

وااهر ؤطالق هذه الروايات الشهول لترَ الجهعة وطلقًا ؤقاوًة وحضورًا؛ وذلك لها أشرنا 
سلفًا ون طبيعة صالة الجهعة الهشروطة بالجهاعة ففيها واجبا : واجب تكوين  ؤليه

االجتهاع الذ  يقوم بصالة الجهعة بعد تواجد العدد الهطلوب، وواجب الحضور لها بعد 
 تكّونها وقياوها، فيكو  لتركها وصداقا : ترَ اؤلقاوة، وترَ الحضور.

 عن رسول اَّلل؟ص؟ ورساًل:  في رسالته _أيضًا  _وروى الشهيد الثاني  . 4
َُ ُجَهٍع َتَهاُونًا ِبَها َطَبَع اَّلُل َعَلى َقْلِبِه » ََ اَلال  .(3)«َوْن َتَر

 نه؟ص؟:و _أيضاً  _وروى . 5
ْو َلُيْخببَتَهّنَ َعَلببى ُقُلببوِبِهْن اُلببّنَ َلَيُكببوُنّنَ ِوببَن » 

َ
ْقببَواٌم َعببْن َوْدِعِهببُن اْلُجُهَعبباِت أ

َ
َلَيْنَتِهببَيّنَ أ
 .(1)«اْلَغاِفِليَن 
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كل جهاعة ذات العدد ون الهالونين  الطائفة الرابعة: وا دّل على وجوبها تعيينًا وطلقًا على 
 كا  فيهن ون يخطب لهن، فهن ذلك:

وا رواه الشيخ بسند صحيح عن الفضل بن عبد الهلك أبي العباس البقباق _ وهو القة _  . 1
َبا َعْبِد اَّلِل؟ع؟ َيُقوُل:

َ
 قال: َسِهْعُت أ
َكباَ  َلُهبْن َوبْن َيْخُطبُب »  َببَع َرَكَعباٍت، َفبِإْ   ْر

َ
ُوا اْلُجُهَعبَة أ

َيٍة َصّلَ َكاَ  َقْوٌم ِفي َقْر ِهبْن لِ ِؤَذا 
ُعوا ِؤَذا  . (2)الحديث« َكاُنوا َخْهَس َنَفٍر...  َجّهَ

وسوف يأتي أّ  وقتضى الجهع بين هذا الخبر وأوثاله وّها ااهره شرطّية الخهسة للوجوب 
التعييني؛ ووا دّل على شرطّية السبعة للوجوب التعييني وعدم الوجوب التعييني بهجّرد 

الهشروعّية والهطلوبّية، الخهسة: حهل أخبارالخهسة على ؤرادة شرطّية الخهسة لهطلق 
فتكو  نتيجة الجهع بين األخبار: الوجوب التعييني بالسبعة، والوجوب التخيير  وع 

 رجحا  الجهعة باجتهاع الخهسة.
َحِدِهَها؟امهع؟، َقاَل: _بإسناد صحيح _أيضًا  وا رواه الشيخ . 2

َ
 َعْن أ

وَ  ا  َيٍة َهْل ُيَصّلُ َناٍس ِفي َقْر ݩُ
ݩ
ْلُتُه َعْن أ

َ
ْرَبعبًا »ْلُجُهَعَة َجَهاَعًة؟ َقاَل: َسأ

َ
وَ  أ ُيَصبّلُ َنَعبْن، َو

 .(3)«ِؤَذا َلْن َيُكْن َوْن َيْخُطُب 

تدّل الرواية بصدرها وبهفهوم ذيلها على وجوب صالة الجهعة تعيينًا وع وجود ون 
بعدم وجود ون يخطب ااهر في تعّين الجهعة  _أ  الظهر  _يخطب؛ فإّ  اشتراط الصالة أربعًا 

 وع وجوده.
 َقاَل:  _والسند صحيح  _وا رواه الكليني عن سهاعة  . 3
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الِة َيْوَم اْلُجُهَعِة، َفَقاَل:  َبا َعْبِد اَّلِل؟ع؟ َعِن الّصَ
َ
ْلُت أ

َ
ا »َسأ ّوَ

َ
ا َوَع اؤلَواِم َفَرْكَعَتاِ ، وأ ّوَ

َ
أ

ْهِر  َبُع َرَكَعاٍت ِبَهْنِزَلِة الّظُ ْر
َ
ي َوْحَدُه َفِهَي أ َكاَ  ِؤَواٌم َيْخُطُب  _َوْن ُيَصّلِ َفبِإْ   _َيْعِني ِؤَذا 

ْوا َجَهاَعًة َلْن َيُكِن ؤَو 
ِؤْ  َصّلَ َبُع َرَكَعاٍت و ْر

َ
 .(1)«اُم َيْخُطُب َفِهَي أ

ون »هو الظهر في سائر األّيام غير الجهعة، وقرينة « بهنزلة الظهر»الهقصود بالظهر في قوله: 
توجب صراحة الرواية في أ  الهقصود باؤلوام في صدرها وطلُق ون تتوّفر فيه شروط « يخطب

 ؤواوة الجهاعة ال خصو  الهعصوم؛ ألّ  التعبير باؤلوام في أوثال هذه الرواية يراد به الكناية
يدّل على أّ  الهراد باؤلوام وطلق ؤوام « أّوا ون يصّلي وحده»عن الجهاعة، وع أّ  التعبير بب 

الجهاعة؛ بقرينة الهقابلة، فتدّل الرواية بصدرها على وجوب صالة الجهعة تعيينًا وطلقًا وع 
كها تدّل على ذلك بهفهوم ذيلها أيضًا، ففيها داللة والّكدة   _وذياًل صدرًا  _وجود ؤوام يخطب، 

على وجوب ؤقاوة الجهعة وجوبًا تعيينّيًا وع وجود ؤوام يخطب؛ وذلك ألّ  التفصيل قاطع 
للشركة، ففي التفصيل الوارد في الرواية: بين صورة وجود ؤوام يخطب والحكن فيه بالركعتين؛ 
وبين صورة عدوه والحكن فيه باألربع ركعات، اهوٌر بل تصريح وتنصيص على تعّين صالة 

كتعّين صالة الظهر وع عدم وجود ؤوام  _أ  وجوبها تعيينًا  _هعة الج وع وجود ؤوام يخطب، 
 يخطب.

كيد على اؤلتيا  بصالة الجهعة حّثًا  الطائفة اخلامسة: الروايات الهتضّهنة للحّث والتأ
 يكشف عن وجوبها التعييني وأهّهيته، فهن ذلك:

 :عن زرارة، قال _بإسناد صحيح _وا رواه الشيخ . 1
ِتَيبُه، َفُقْلبُت:  

ْ
ْ  َنأ
َ
يبُد أ بُه ُيِر ّنَ

َ
بى َاَنْنبُت أ حّثنا أبو عبد اَّلل؟ع؟ َعَلى َصالِة اْلُجُهَعِة َحّتَ

َها َعَنْيُت ِعْنَدُكْن »َنْغُدو َعَلْيَك؟ َفَقاَل:   .(2)«ال، ِؤّنَ
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كيد على زوال العذر الناشً ون التقّية، فهو حّث على  والظاهر أّ  سبب الحّث هو التأ
ليكو  دااّلً على وجّرد  _كها استظهره بعث األعالم  _فعل واجب، وليس حّثًا ترجيحّيًا 

 االستحباب.
كو   ال يقال: ؤّ  لسا  الحّث الداّل على الترغيب ال ينسجن وع الوجوب؛ ألّنه يكشف عن 

عل في وعرض الترَ، فإّنها ينسجن وع رجحا  الفعل وع جواز الترَ؛ ألّ  الهفروض الف
بالهخاطب أّنه ولتزم بأحكام الشرع، وحاشا لهثل زرارة أ  يجب عليه الفعل الّن يتهاو  في 

 أدائه ليحتاج ؤلى الحّث على فعله.
كو  الفعل في وعرض الترَ، ولكن ليست  ألّنه يقال: سّلهنا أّ  لسا  الحّث يكشف عن 

وعرضّية الترَ ونحصرة في الهعرضّية الناشئة ون عدم وجوب الفعل الستحبابه، بل يهكن 
أ  تكو  الهعرضّية ناشئة ون احتهال العذر؛ وهو التقّية الناشئة ون الخوف، وهو الهتعّين هنا 

كثر ون رواية، كصحيحة زرارة  ُ األبقرينة الداللة عليه في أ
ݩ

ولن يخافوا فإذا اجتهع سبعة : »خرى
، وصحيحة عبد اَّلل بن بكير، قال: سألت أبا عبد اَّلل؟ع؟ عن قوم (1)«أّوهن بعضهن وخطبهن

نعن: ؤذا لن »في قرية ليس لهن ون يجهع بهن، أيصّلو  الظهر يوم الجهعة في جهاعة؟ قال: 
كا  (2)«يخافوا في ؛ فإّ  الصحيحة األخيرة تدّل على أّ  صرف االجتهاع للصالة يوم الجهعة 

وعرض الخوف؛ ولذلك عّلق اؤلوام صالة الظهر جهاعًة على عدم الخوف، فكيف بصالة 
 الجهعة؟!

كيد على زوال سبب العذر وهو الخوف، ويشهد له  فسبب الحّث على صالة الجهعة التأ
 «اننت أّنه يريد أ  نأتيه»زائدًا على القرينة الخارجية الهذكورة؛ فإّ  تفريع  _أيضًا  _نّص الرواية 

كا  حّثًا على فعل واجب  حسب الهتفاهن في جّو  _على الحّث يدّل على أّ  الحّث 
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كيد على أهّهية الهستحّب  _التخاطب  كا  ون الطبيعي أ  يفهن ونه زرارة التأ ؤاّل  و
ؤقاوة الصالة وعه.  ووطلوبّيته الهالّكدة، ال أ  يظّن ون ذلك ؤرادة اؤلتيا  ؤليه و

كيد  والحاصل: أّ  الهفهوم الظاهر ون الحّث في الرواية لهن تأّول فيها، هو أّ  الهراد به التأ
على زوال عذر الخوف الهانع ون الوجوب، حّتى اّن ونه زرارة زوال العذر لإلوام نفسه، فظّن 

 .«ها عنيت عندكننّ ؤ ،ال»أّنه يريد اؤلتيا  ؤليه ؤلقاوة الجهعة، فأجابه اؤلوام:
ِد  . 2 ِد ْبِن َخاِلٍد، َعِن  وا رواه الكليني َعْن ُوَحّهَ ٍد، َعْن ُوَحّهَ ْحَهَد ْبِن ُوَحّهَ

َ
ْبِن َيْحَيى َعْن أ
ِبي ُعَهَر نعهيرِ

َ
ِد ْبِن أ الِة َيْوَم  ،اْلَقاِسِن ْبِن ُعْرَوَة، َعْن ُوَحّهَ َبا َعْبِد اَّلِل؟ع؟ َعِن الّصَ

َ
ْلُت أ

َ
َقاَل: َسأ

 اْلُجُهَعِة، َفَقاَل: 
َها... َنَزَل ِبَها َجْبَرِئيُل » ْهُس َفَصّلِ َقًة؛ ِؤَذا َزاَلِت الّشَ  .(1) الحديث« ُوَضّيَ

سند الرواية غير تاّم؛ لترّدده بين اؤلرسال والضعف ون جهة وجهولية وحهد بن أبي عهر، 
كيِد على عدم تأخيرها عن الزوال.  لكّنها داّلة على تعّيِن وجوب الجهعة بهجّرد الزوال، والتأ

 اًل، وكذلك الشيخ، عن أبي جعفر؟ع؟، قال:وا رواه الصدوق ورس . 3
ْ  َتْهِضبَي َسباَعٌة » 

َ
ْهُس ِؤَلبى أ ُل َوْقِت اْلُجُهَعِة َساَعُة َتُزوُل الّشَ ّوَ

َ
ْْ َعَلْيَهبا... ،أ « َفَحباِف

 .(2)الحديث

عىل وجوب اإلتيان بصالة اجلمعة يف أّول  _مبقتىض األمر باملحافظة  _دّلت الرواية 
إّّل مل يكن وجه لوجوب املحافظة  هبا التعييين، و وقهتا وهو الزوال، فتدّل عىل وجو

 علهيا إن كان من اجلائز تركها ولو إىل بدل.
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