
 

 

 ؟ب؟
کی؟بد؟ فقه الصالةدرس خارج  73چکیده جلسۀ   حضرت آیت اهلل ارا

 99  _ 99سال حتصییل 
 
 

که : طائفه پنجم  «حث»روایات دال بر وجوب تعیینی نهاز جهعه روایاتی است 
  :شدید نسبت به نهاز جهعه از اهل بیت آوده است

التي رواها الشیخ في التهذیب واالستبصار، ورواها الهفید في  _کصحیحة زرارة 
 قال: _الهقنعة 

ِتَیُه، َفُقْلُت:  ؟ع؟ حّثنا أبو عبد اهّٰلل 
ْ
ْن َنأ

َ
ُه ُيِریُد أ ّنَ

َ
ی َظَنْنُت أ َعَلی َصََلِة اْلُجُهَعِة َحّتَ

َها اَل »: َفَقاَل  ْیَك؟َعلَ  َنْغُدو  .1«ِعْنَدُکْن  َعَنْیُت  ِؤّنَ
ونی وخاطب وو   .دال بر استحباب است «حث» کلهه   ؟هر؟اهّٰلل خويی آیت :اشکال

که ترک نهیا زرارهوانند  کند بنابراين دال بر استحباب است  ست و ایشان واجبات را 
کند و حضرت وی زرارهکه اوکان دارد  کید  آن را ترک  که اين استحباب خواهند تا کنند 

  .را انجام بدید و اهتهام داشته باشید
؟ع؟ اوضاع بوده است و وقتی زوان اوام صادقندر وعرضیت تقیه و خوف  :جواب

که با توجه به شرائط ووجود نهاز جهعه  وسلهین بهتر شده حضرت وی خواهند بگویند 
 را ترک نکنید پس دال بر وجوب است. 
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ْصَنُع؟ َکْیَف : ُقْلُت  َقاَل  ،«!اهّٰلُل  َفَرَضَها َفِریَضة   ُیَصّلِ  َوَلْن  َيْهِلُك  ِوْثُلَك »
َ
 : َقاَل  أ

ُ
وا َصّل

 .1_َیْعِني َصََلَة اْلُجُهَعِة  _َجَهاَعة  
  .یعنی شرط حضور اوام الزم نیست «انما عنیت عندکم»اين که حضرت فروودند

فی نفسه واجب است نه  ن است کهدال بر اي «حتّی ظننت أّنه یرید أن نأتیه»عبارت 
  .ز یعنی فی نفسه الزم العهل بوده استجاي

، وکذلك الشیخ، عن أبي جعفر؟ع؟، قال:  وا رواه الصدوق ورسَل 
ْن َتْهِضَي َساَعة  » 

َ
ْهُس ِؤَلی أ ُل َوْقِت اْلُجُهَعِة َساَعُة َتُزوُل الّشَ ّوَ

َ
« َفَحاِفْظ َعَلْیَها... ،أ

 .2الحدیث
که باید روایت بخاطر دستور به  کند  وحافظت بر اول وقت نهاز جهعه داللت وی 

کرد و اين وجوب هن وجوب تعیینی است   .نهاز جهعه را در اول وقت خویش اتیان 
که بصورت وطلق  :طائفه ششم روایات دال بر وجوب تعیینی نهاز جهعه اين است 

کسی در دوفرسخی وحل اقاوه   که هر  کرده است  نهاز جهعه باشد نهاز جهعه بر او  بیان 
 :واجب است

ِبي َجْعَفرٍ  _بإسناد صحیح _وا رواه الشیخ . 1
َ
ِد ْبِن ُوْسِلٍن َعْن أ  َقاَل: ؟ع؟َعْن ُوَحّهَ

َکاَن ِوْنَها َعَلی َفْرَسَخْیِن.    .3«َتِجُب اْلُجُهَعُة َعَلی َوْن 
ِد  ح_بإسناد صحی _ووا رواه الکلیني . 2 ِبي  أیضا  َعْن ُوَحّهَ

َ
ْبِن ُوْسِلٍن َو ُزَراَرَة َعْن أ

 َقاَل: ؟ع؟َجْعَفرٍ 
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َکاَن ِوْنَها َعَلی َفْرَسَخْیِن. » ُکّلِ َوْن   .1«َتِجُب اْلُجُهَعُة َعَلی 
َبا  _بإسناد صحیح _ووا رواه الکلیني أیضا   . 3

َ
ْلُت أ

َ
ِد ْبِن ُوْسِلٍن َقاَل: َسأ َعْن ُوَحّهَ

 :َعِة َفَقاَل َعِن اْلُجُه  ؟ع؟َعْبِد اهّٰلِل 
ِس َفْرَسَخْیِن َفِإْن َزاَد َعَلی َذ »

ْ
َکاَن ِوْنَها َعَلی َرأ ِلَك َفَلْیَس َعَلْیِه َتِجُب َعَلی َوْن 

. َشْي   .2«ء 
که دال بر وجوب نهاز جهعه تا روز قیاوت است لذا  طائفه هفتن روایاتی است 

دوران غیبت نهاز جهعه دوران غیبت را هن شاول وی شود و بنابر نص اين روایات در 
 :واجب است

 عن زرارة، قال: _بإسناد صحیح _وا رواه الشیخ . 1
ی ِؤْن  َوْن  َعَلی َواِجَبة   اْلُجُهَعُة »قال أبو جعفر؟ع؟:  

َ
ْهِلِه  ِفي اْلَغَداَة  َصّل

َ
ْدَرَك  أ

َ
 اْلُجُهَعَة، أ

َه  اهّٰلِل؟ص؟ َرُسوُل  وَکاَن  ي اْلَعْصَر ِفي َوْقِت الّظُ ِؤّنَ َکْي ِؤَذا َقَضُوا ا ُیَصّلِ اِم؛  ْهِر ِفي َساِئِر االّیَ
ة  ِؤَلی َيْوِم اْلِقَیاَوِة  ْیِل، وَذِلَك ُسّنَ

َ
َلَة َوَع َرُسوِل اهّٰلِل؟ص؟ َرَجُعوا ِؤَلی ِرَحاِلِهْن َقْبَل الّل  .3«الّصَ
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