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جماعة اجلمعة  ف،ُ يطلب لصالة اجلمعة هذا العدد: أي"ومجاعة اجلمعة أربعون"  :-رمحه اهللا-وله ق
 . بل يكفي ثالثة، وهذا القول هو األصوب: بل يكفي اثنا عشر، وقيل:، وقيلأربعون

َُ﴿يا أيـها الذين آمنوا: عز وجل واستدلوا هلذا العدد بقول اهللا ومن حيضر، واخلطيب اإلمام ثالثة يعين ََ ِ َّ َ َُّ 
َإذا نودي للصال َّ ِ َ ِ ُ َ ِة من يـوم اْلجمعة فاسعوا إلى ذكر الله﴾ِ َِّ ِ ْ ِ َِ ْ َْ َْ َ ُ ُ ِ َ ْ ِ ، وهو املؤذن، ومثة ٍ منادفثمة ،]٩ :اجلمعة [ِ

َ ساع وهو من؟ املؤمن احلاضر، ومثة وهو اخلطيب، حلضور قولهمنادى يكفي يف إقامة اجلمعة :  فقالوا،ٍ
 .ثالثة

 .جيري يف العيد جيري يف اجلمعة من حيث العددوما ، "ويف العيد روايتان"  :-رمحه اهللا-وله ق
ٍوال جتب اجلمعة على امرأة، وال عبد، وال مسافر"  :-رمحه اهللا-وله ق  ال خالف بني ، وهذا حمل اتفاق،"ٍ

 .العلماء فيه
 من هؤالء،  يعين"ومن حضرها"  :-رمحه اهللا-وله ق
  لزمته، : أي"وجبت عليه":-رمحه اهللا-وله ق
ً حسب عددا: أي"وانعقدت به"  :-رمحه اهللا-وله ق  ُ حيسب يف انعقدت به يعين،ُ حسب يف العدد،ُ

ُ يشرتط للجمعة من العدد، فإذا حضرت امرأة حسبتعدد من  عبد أو مسافر ،ُ إذا حضر رجل حسب،ُ
 . هكذا قالوا، ولكنه ال يؤم فيها،ُحسب

  من شرط اجلمعة : أي "من شرطهاو"  :-رمحه اهللا-وله ق
ُ فال تقام ،أما العدد فتقدم الكالم فيه ،" واخلطبتان وإذن اإلمام،العدد، واالستيطان،"  :-رمحه اهللا-وله ق

 . وإن كانوا اختلفوا يف العدد املطلوب،، وهذا من حيث اجلملة متفق عليهاجلمعة إال بعدد
ًوهذا متفق عليه أيضا: ستيطاناال  . أنه صلى يف سفر-صلى اهللا عليه وسلم–ُ فإنه مل ينقل عن النيب ؛ٌ

ُ الصحيح أنه ما عدا اجلمعة األصل يشرتط إذن ولكن ،ٍهذا حمل خالف بني العلماء: وإذن اإلمام
، أما ٍيف حال تعدد اجلمعة يشرتط إذن اإلمام لكل مجاعة جديدة  ما عدا اجلمعة األصل يعين،اإلمام

ا من سائر الصلوات اليت ال حيفي  لكن فيما ،تاج فيها إىل إذن اإلمامُما يتعلق بأصل إقامة اجلمعة فإ
ُجلمعة األوىل يرجع فيه  يف املساجد يشرتط هلا إذن اإلمام؛ ألن ما زاد عن اعيتعلق مبا يتصل بإقامة اجلم
 . احلاجة إىل تعدد اجلمعة أو الُإىل اإلمام من حيث دعاء

 فلو اقتصر ، وهذا ال خالف بني العلماء فيه، ويشرتط فيها خطبتان: أي"واخلطبتان"  :-رمحه اهللا-وله ق
ذا يكون قد انتهى ما . ال تصح صالتهاٍعلى خطبة واحدة مل تصح صالته، وكذا لو مل خيطب فإ  و

 -  يف العبادات-رمحه اهللا– فإنه ؛ يف القسم األول من العبادات، وهو الصالة-رمحه اهللا–لف ذكره املؤ
العبادات مخسة؛ الصالة، : قال - وأطول األقسام اليت يتكلم عنها يف هذا الكتاب وهو أول األقسام،

 .والزكاة، والصوم، واحلج، واجلهاد
 


