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الملخص:
تهنى الورقة بتحليل (رسالة الدليل والبرهان في إقامة الجمعة لوجود السلطان) للشيخ العالمة
منصور الفارسي ،وذلك للوقوف على أهمية المخطوط من الناحية التاريخية ،والمباحث التي
تضمنها ،وكذلك الحوادث التي أرخها ،واألماكن والشخصيات التي تناولها ،ومعالجته للقضايا
التي طرحها ،والمنهجية التي سار عليها المؤلف في تناوله للموضوعات التي طرحها،
و استعراض أبرز النماذج والشواهد التاريخية واآلراء الفقهية وآراء العلماء التي ساقها المؤلف
حول إقامة صالة الجمعة في عهد األئمة.

الكلمات المفتاحية :صالة الجمعة .الجبابرة .السلطان .اإلمامة .نزوى.

المقدمة:
ستتناول هذه الورقة قراءة ف ي مخطوط رسالة :إقامة الدليل والبرهان لوجوب الجمعة في نزوى
لوجود السلطان للشيخ منصور الفارسي(ت1974:م) ( ،)1ذلك البحث المقتضب الذي وضعه
الشيخ الفارسي حول جواز إقامة صالة الجمعة في نزوى خالل الفترة الزمنية المحددة بانتهاء
دولة اإلمامة في ُعمان سنة (1954م) إلى تولي السلطان سعيد بن تيمور مقاليد الحكم في ُعمان
( 1970-1932م) .اعتمد الباحث في دراسته لهذا المخطوط على نسختين األولى محفوظة بدار
المخطوطات بوزارة التراث والثقافة تحمل عنوان« :رسالة إقامة الدليل والبرهان بوجوب
الجمعة في نزوى لوجود السلطان»  ،وهي نسخة مجهولة المؤلف تتكون من تسعة عشر صفحة
وتحمل رقم  ،2966وأتت بخط واضح خا ٍل من التشكيل ،إال أنها لم تأت كاملة ،فقد سقطت منها
المقدمة ،وقد طابقها الباحث بالنسخة التي أدرجها مركز الخليل للدراسات على موقع جامعة
نزوى على الشبكة العالمية (االنترنت) ،والمكونة من سبعة عشر صفحة ،والتي يبدو أنها من
النسخ التي خطها الشيخ منصور بنفسه ،وقد قارن الباحث بينهما ووجدهما متطابقتان من حيث
المحتوى مع اكتمال نسخة جامعة نزوى ،وخلو نسخة الوزارة من المقدمة ،وخلو النسختين من
الترقيم.
سيتخذ الباحث في هذه الدراسة المنهج االستقرائي الستنباط الحقائق والمعلومات التاريخية
المتعلقة بمخطوط« :رسالة الدليل والبرهان» حيث تم تقسيم البحث إلى مقدمة ومبحثين وخاتمة.
حيث خصص التمهيد إلعطاء مدخل تاريخي بسيط حول االختالف حول جواز أداء صالة
الجمعة في ظل وجود الحاكم غير العادل.
ويستعرض المبحث األول تهيئة بالموضوع ،والتعريف بصاحبه ،والتطرق إلى دواعي
التأليف ،وأهميته ،ومحتواه ،ومصادره .أما المبحث الثاني فيتناول أسلوب المؤلف ،ومنهجه،
( )1يوجد تحقيق للرسالة المذكورة للباحث :أيمن بن حبيب الفارسي في كليةة الللةوا العةر ية بمسةقم لةا أملةا ليبةا اال بلةد اال تبةا مةن
تقديا هذه الورقة كما ذكر لي.

وتناول البعد الحضاري الديني والسياسي لموضوعه .وستنتهي الدراسة بخاتمة والتوصية ومن
ثم ذكر مصادر ومراجع ومالحق البحث ..وستعالج الورقة الجوانب اآلتية:
 أهمية المخطوط من الناحية التاريخية ،والمباحث التي تضمنها ،وكذلك الحوادث التي
أرخها ،واألماكن والشخصيات التي تناولها ،ومعالجته للقضايا التي طرحها.
 المالحظات النقدية حول المخطوط.
 محتوى المخطوط (المحتوى العلمي) ودواعي تأليفه.
 المنهجية التي سار عليها المؤلف في تناوله للموضوعات التي طرحها.
 مناقشة األماكن التي يجب فيها إقامة صالة الجمعة واألماكن التي ال يجب إقامتها فيها.
 استعراض أبرز النماذج والشواهد التاريخية واآلراء الفقهية وآراء العلماء التي ساقها
المؤلف حول إقامة صالة الجمعة في عهد األئمة.

أوال :المبحث األول يتضمن الجوانب اآلتية:
 .1التمهيد:
لم تكن مشكلة إقامة صالة الجمعة في نزوى وليدة عصر المؤلف ،بل كانت محل اختالف
العلماء عبر العصور حول مكان وجوب إقامتها ،حيث ورد أن صحار هي أحد األمصار
اإلسالمية ،وليس هناك مصر غيرها في ُعمان ،ويسقط بالتالي إقامة صالة الجمعة في نزوى،
فقد كان العلماء يرون أن األمصار التي ليس بها إمام عادل ال يقيم الحدود ال يصح الصالة
وراءه ،وقد ناقش العلماء القدامى هذه المسألة ،فمثال ذكر أبو الحسن البسياني
(حي363:هـ973/م) « الجمعة حيث تقام الحد(الحدود) ووجود أئمة العدل وقد فعلوا ذلك

بعُمان ومصر الجمعة بصحار وال جمعة بنزوى إال أن يكون فيها إمام عادل » ،وينتخب عن
طريق العلماء الذين أجازوا تركها في حالة وجود السلطان الجائر (.)2
ويرى كثير من العلماء أن صالة الجمعة واجبة في ُعمان في مدينة صحار فقط في تلك
الفترة وتُصلى ركعتان ،وأنَ الجمعة ال تقام إال بمكان إقامة اإلمام الذي يقيم الحدود ،وأخذ
اإلمامة بمشورة العلماء ،ولم يأت بفعل يسقط عنه اإلمامة( ،)3أما الفقيه محمد بن المسبح
(حي280:هـ 893/م) فكان يرى أن اإلمامة بصحار البد منها سواء كان السلطان جائرا أم
عادال ،وصالة الجمعة ال تقام إال بالمسجد الجامع( )4ما لم يوجد عضل يعيق إقامة الصالة فيه(.)5
واعتبر بعض العلماء ّ
أن الصالة في قرى ُعمان المختلفة نوع من البدع لعدم وجود اإلمام
العدل ،أما صحار فهي ثابتة؛ ألنها من األمصار السبعة التي تصلى فيها الجمعة( ،)6وما عداها
فيصلى فيها أربع ركعات كصالة الظهر دون أن يعطل العمل ببقية المساجد المنتشرة في ُعمان؛
مستندين في ذلك أن الخليفة عمر بن الخطاب مصّر األمصار اإلسالمية كمكة والمدينة والبصرة
والكوفة والشام واليمن والبحرين و ُعمان ومصر ( ،)7ولم يكن العلماء يرون أن نزوى بها اإلمام
العادل لتقام صالة الجمعة فيها (.)8

( )2الك دي محمد بن ابراهيا :مخموم بيان العرع رقا المخموم 4/17 :مكتبة السيد محمد بن أحمد البوسليدي ج 17ص.10-9
()3

ابن بيدان محمد بن بدهللا :جواهر اآلثار وزارة التراث والثقافة مسقم1986 :ا ج 9ص.103

()4

المسجد الجاما هو الذي تقاا فيه صالة الجملة والذي يكون واحد يجما دة حارات وهو مسجد كبير ي ظةر :الم حةي صةالن بةن و ةا :
مخموم التبصرة سخه :امر بن محمةد بةن ةامر القصةابي تةاريس ال سةس11:جمةادي اآلخةرة1130هة ،رقةا المخمةوم 2101 :وزارة
التراث والثقافة ج 2ص.379

( )5ابن بيدان :جواهر اآلثار مصدر سابق ص.104
( )6اللبري خميس بن راعد :عفا القلوب من دا الكروب م 1مكتب المستعار الخاص لجاللة السلمان للعؤون الدي ية والتاريخية2010 :ا
ج 2ص.295
( )7الك دي محمد بن ابراهيا :مخموم بيان العرع مكتبة السيد محمد البوسليدي رقا المخموم 2/15 :ج 15ص 7ص.8
()8

الرحيلي بعير بن محمد :مخموم المحاربة رقا المخموم 1263:وزارة التراث والثقافة مسقم آخر المخموم.

ووقع االختالف بين الفقهاء أنفسهم حول ذلك في حالة وجود اإلمام العادل أو عدمه ،ولكنهم
أوجبوها في صحار في حالة وجود اإلمام أو عدمه .كما قال أحمد بن النظر « :فإن خرج اإلمام
فما بنزوى يصلي جمعه بالناس قصرا وتلزم بصحار بكل وقت وخلف أئمة العدوان طرا»
وسار بعض العلماء بالقول أن كل ُعمان مصرا فأوجب حفظها برا وبحرا (.)9
 .2صاحب رسالة الدليل:
هو الشيخ العالِم منصور بن ناصر بن محمد بن سيف بن محمد بن عدي بن فارس بن صالح
بن ناصر بن محمد الفارسي الخروصي من بيت علم ونسب ،ولد سنة 1313هـ1895/م في بلدة
فنجا ،تعلم مبادئ العلوم اإلسالمية على يد نخبة من العلماء في هذه البلدة ،وارتحل إلى حواضر
العلم في المدن العُمانية كمنح و نزوى لاللتقاء بعلمائها( )10وطلب العلم منهم ،وبعد أن تمكن من
علوم الشريعة ُعيّن من قبل اإلمام محمد بن عبدهللا الخليلي لتدريس العلوم الشرعية في فنجاء
سنة 1339هـ1920/م ومن ثم عين قاضيا على نزوى سنة 1361هـ1942/م وظ ّل قاضيا فيها
إلى عهد السلطان سعيد بن تيمور ثم عهد جاللة السلطان قابوس بن سعيد .له عدة مؤلفات فقهية
وأدبية ومن بينها هذه الرسالة الفقهية المعروفة «رسالة الدليل والبرهان» ،توفي بتاريخ 25
يوليو سنة1976م ودفن في مدينة نزوى(.)11
 .3دواعي التأليف وأهميته:
الرسالة عبارة عن بحث مختصر وضعه الشيخ منصور لمناقشة مشروعية إقامة صالة
الجمعة في نزوى زمن السلطان سعيد بن تيمور(1970-1932م) ،حينما اعترض بعض العلماء
على إقامة صالة الجمعة في مدينة نزوى والدعاء فيها للسلطان الجديد ،بحجة أنه لم يأت
بترشيح من العلماء؛ حيث إنه من شروط إقامة صالة الجمعة وجود الحاكم الشرعي المنتخب
( )9الرحيلي :المصدر السابق ص 234ص.235
()10

الفارسي سلود بن بدهللا :سيرة العيس اللالمة م صور الفارسي مراجلة :اصر بن م صور الفارسي د.م .د.ت ص.3-1

( )11الخصيبي محمد بن راعد :عقائق ال لُمان لى سموم الجمان في أسما علرا

ُمان م 2وزارة التراث القومي والثقافة ج 3ص.61

من قبل العلماء ،فجوز الشيخ منصور إقامة صالة الجمعة للسلطان الجديد في غير زمان أئمة
العدل؛ األمر الذي ترتب عليه وجود معارضة شديدة ضده ممن كان ينادي بعدم إقامة صالة
الجمعة أو الذهاب لتأدية في نزوى ،فقرر الشيخ منصور وضع هذا البحث المختصر الذي
متناوالً فيه آراء َم ْن سبقه من العلماء في شكل رسالة تدعم رأيه حول جواز إقامتها بعد زوال
دولة اإلمامة( ،)12وانتهى الشيخ من نقل مسودة بحثه بتاريخ  6شوال1379هـ2/ابريل 1960م.
باإلضافة إلى ذلك يمكن اعتبار هذا البحث وثيقة تاريخية توضح طبيعة الصراع القائم بين
نظام اإلمامة والسلطة الحاكمة في ُعمان أثناء تولي السلطان سعيد بن تيمور الحكم (-1932
1970م) ،وحدد المؤلف قبل أن يبدأ في عرض موضوعه جواز إقامة صالة الجمعة في نزوى
بعد ذهاب دولة اإلمامة في ُعمان ،ووصول السلطان سعيد بن تيمور لسدة الحكم .أما الحوادث
التي أرخها فهي كالتالي:
 زوال دولة اإلمامة سنة1954م واستيالء السلطان سعيد بن تيمور على كافة مناطق
ُعمان.
 اختالف العلماء بين مؤيد ومعارض لالعتراف بشرعية تولي السلطان سعيد إدارة البالد.
.4المحتويات:
لقد ح ّدد المؤلف في بداية بحثه أنه سيتناول الموضوعات اآلتية:
 .1أماكن وجوب صالة الجمعة.
 .2شروط صالة الجمعة.
 .3الواجبات في إقامة صالة الجمعة.
 .4مناقشة األمور التي ال يشترط فيها إقامة الصالة.
.5مصادر المخطوط:
( )12الفارسي م صور بن اصر :رسالة اقامة الدليل والبرهان بوجوب الجملة في زوى لوجود السلمان د.ن د.ت رقا المخموم2966:
وزارة التراث والثقافة ص.1

أعتمد المؤلف على جملة من المصادر التي بحث فيها ،وهذا يتضح من قوله في مقدمة مؤلفه:
« مما وجدناه وعرفناه من تتبع آثار المسلمين الذين يهتدي بهم »( ،)13ومن هذه المصادر كتاب
بيان الشرع لمحمد بن إبراهيم الكندي (ت557:هـ1161/م) ،وكتاب المصنف ألحمد بن عبدهللا
الكندي (ت575:هـ1179/م) وكانت هذه بمثابة المصادر األساسية التي اعتمد عليها في بحثه،
كما نقل أيضا عن كتاب « التمهيد» للعالمة سعيد بن خلفان الخليلي (ت1870/1287:م) ،ومن
جوابات اإلمام السالمي (1332هـ1913/م) ،ومن كتاب قاموس الشريعة لجميل بن خميس
السعدي (ت1279:هـ1862/م) ،كما د ّعم بحثه هذا بآراء المشايخ المعاصرين له ،كالشيخ محمد
بن سالم الرقيشي (ت1387:هـ1968/م) ،وسيف بن حمد األغبري (ت1380:هـ1956/م)،
وسالم

بن

محمد

الحارثي

(ت1394:هـ1974/مـ)،

وخلفان

بن

جميل

السيابي(ت1392:هـ1972/م).
ثالثا :المبحث الثاني يتضمن الجوانب اآلتية:
.1أسلوب المؤلف:
أ .غلب على البحث منهج االختصار في معالجة قضاياه.
ب .أسلوب بسيط وسلس يعكس رغبة المؤلف في إيصال المعلومة إلى القارئ.
ت .سهولة التعبير واختياره الكلمات المناسبة التي توصل إلى المعنى.
ث .االقتباس من خالل اآليات القرآنية واألحاديث النبوية الشريفة.
ج .خلو المخطوطتين من عالمات التشكيل مع حسن ترتيب األفكار.
.2بيبلوغرافيا البحث:
أورد المؤلف في بحثه آية قرآنية واحدة ،وحديثين نبويين ،وخطبة ،وبعضا من الشخصيات
(و َما ْ
اختَلَفَ فِي ِه إِ اال الا ِذينَ أُوتُوهُ ِمن َب ْع ِد َما َجا َء ْتهُ ُم ْالبَيِّنَ ُ
ات
واألماكن ،فأورد اآلية القرآنية التاليةَ :
( )13الفارسي :المصدر السابق رقا المخموم 2966 :ص.2

ق بِإ ِ ْذنِ ِه ۗ َو ا
بَ ْغيًا بَ ْينَهُ ْم ۖ فَهَدَى ا
هللاُ الا ِذينَ آ َمنُوا لِ َما ْ
اختَلَفُوا فِي ِه ِمنَ ْال َح ِّ
ص َرا ٍط
هللاُ يَ ْه ِدي َمن يَ َشا ُء إِلَ ٰى ِ
ُّم ْستَقِ ٍيم) ( .)14أما فيما يتعلق باألحاديث النبوية فأورد ذكر الحديث النبوي في فضل الجمعة ع َْن
صلاى ا
ْت رسول ا
ض َي ا
هللاُ َع ْنهُ قَا َلَ :س ِمع ُ
هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسلا َم ،يَقُو ُل  »:أَتَانِي ِجب ِْري ُل
هللاِ َ
س ْب ِن َمالِ ٍك َر ِ
أَنَ ِ
ضا ِء يَحْ ِملُهَا فِيهَا َكال ُّن ْكتَ ِة ال اسوْ دَا ِء ،فَقُ ْل ُ
ك يَا ِجب ِْري ُل ؟
تَ :ما هَ ِذ ِه الاتِي فِي يَ ِد َ
َوفِي َكفِّ ِه َك ْال ِمرْ آ ِة ْالبَ ْي َ
تَ :و َما ْال ُج ُم َعةُ ؟ قَا َل :لَ ُك ْم فِيهَا َخ ْيرٌ ،قُ ْل ُ
قَا َل :هَ ِذ ِه ْال ُج ُم َعةُ ،قُ ْل ُ
ون لَنَا فِيهَا ؟ قَا َل  :تَ ُك ُ
تَ :و َما يَ ُك ُ
ون
ك َولِقَوْ ِمكَ ِم ْن بَ ْع ِدكَ »( .)15والحديث اآلخر عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول
ِعيدًا لَ َ
(خ ْي ُر يَوْ ٍم طَلَ َع ْ
هللا صلى هللا عليه وسلم َ :
ق آ َد ُمَ ،وفِي ِه أ ُ ْد ِخ َل
ت َعلَ ْي ِه ال اش ْمسُ يَوْ ُم ْال ُج ُم َع ِة ،فِي ِه ُخلِ َ
ْال َجناةََ ،وفِي ِه أ ُ ْخ ِر َج ِم ْنهَا) ( ،)16أما الخطبة التي أوردها في بحثه فهي نصّ الخطبة التي قالها
النبي عن أبي سعيد الخدري قال  :خطبنا النبي صلى هللا عليه وسلم ذات يوم فقال » :إن هللا
كتب عليكم الجمعة في مقامي هذا في ساعتي هذه في شهري هذا في عامي هذا إلى يوم القيامة،
من تركها من غير عذر مع إمام عادل أو إمام جائر فال جمع هللا له شمله وال بورك له في أمره،
أال وال صالة له ،أال وال حج له ،أال وال بر له ،أال وال صدقة له«(.)17
أما عن الشخصيات الواردة في البحث فهي كالتالي  :الرسول محمد صلى هللا عليه وسلم،
والخليفة أبو بكر ،والخليفة عمر بن الخطاب ،واإلمام الوارث بن كعب (ق2:هـ8/م) ،والسلطان
سعيد بن تيمور(1970-1932م) واإلمام محمد بن عبدهللا الخليلي (ت1373:هـ1954/م) وأحمد
بن محمد بن عيسى بن صالح الحارثي (ت1423:هـ2002/م) والشيخ محمد بن سالم الرقيشي
(ت1387:هـ1967/م) والشيخ سيف بن حمد األغبري (ت1379:هـ1960/م) والشيخ سعيد بن
()14

(سورة البقرة.)213:

( )15البوصيري أحمد بن أبةي بكةر :اتحةال الخيةرة المبةرة بزوائةد المسةا يد اللعةرة تةن :أبةو بةد الةرحمن ةادل بةن سةلد وآخةرون مكتبةة
الرعيد الرياض حديث رقا 1/2121مج 3:ص6
( )16ال يسابوري أبةو الحسةين مسةلا بةن الحجةاج :صةحين مسةلا.م 1تةرقيا :محمةد فةؤاد بةد البةاقي دار ابةن حةزا القةاهرة2010 :ا رقةا
الحديث 854:ص.225
()17

األ دلسي اإلماا الحافظ أبو مر بن يوسل :االستذكار الجاما لمذاهب فقبا األمصار م 1وثقه وأخرجه :بةد الملمةي أمةين قللجةي
دار قتيبة دمعق1993 :ا مج 5:ص118

ماجد السيفي (ت1383 :هـ1964/م) وإبراهيم بن سعيد العبري (ت1395:هـ1975/م) وسعيد
بن أحمد الكندي (ت1382:هـ1963/م) ،وسالم بن محمد الحارثي (ت1394:هـ1974/م)
وخلفان بن جميل السيابي (ت1393:هـ1973/م) ،ووردت في البحث المدن اآلتية :نزوى
وصحار ومكة والمدينة المنورة والبحرين.
.3منهجية المؤلف:
أوضح الشيخ منصور في بداية بحثه المنهجية التي سيسير عليها في تقديمه لبحثه حين قال:
« وسأبين موضع وجوبها ،وعلى من تجب ،وموضع منعها بتاتا ،وموضوع جواز إقامتها» (،)18
ويمكن اختصار تلك المنهجية في عدة نقاط من أهمها :
 .1تتبع آثار المسلمين وكتبهم ما يدل على اطالعه الواسع ليثبت بالدليل القاطع رأيه حول
حكم إقامة صالة الجمعة في نزوى زمن السلطان سعيد بن تيمور.
 .2استعرض المؤلف معظم اآلراء المؤيدة إلقامة صالة الجمعة في سياق تاريخي.
 .3استعمل بشكل متكرر كلمة «قلت» ليطبع على كالمه الرأي الشرعي باألدلة التي يسوقها
ليثبت حجته فيما يقول .فمثال حين ذكر أن هناك من يدعي أن صالة الجمعة ال تنحصر
في صحار كونها أحد األمصار القديمة ،فأجاب بكلمة «قلت» وكررها في مواضع
أخرى ليصحح حجته.
 .4كان الشيخ منصور يعطي رأيه في البحث الذي قدمه بقوله «فاألظهر عندي» أنه يجوز
()19

أن يقيم بها في نزوى بنفسه

فهو يشرح في بحثه لسان المعترض لرأيه حين يقول

«فإن قال المعترض» (.)20
( )18الفارسي م صور بن اصر :رسالة اقامة الدليل والبرهان بوجوب الجملة في زوى لوجود السلمان سخة مصورة مركز الخليل بةن
أحمد الفراهيدي جاملة زوى ص.2
()19

الفارسي :المصدر السابق سخة مصورة ص.4

( )20المصدر فسه :ص.5

 .5من اآلراء القوية التي ذكرها أن قوله..« :ومن المعلوم أن الدولة تصير إلى السالطين
بعد كل إمام»

()21

ليثبت أن األمر ممكن أن ينتقل بطبيعة الظروف التي تمر بها الدول

من نظام اإلمامة إلى نظام الدولة التي يحكمها السالطين.
 .6تتبع منهج آثار المسلمين والسلف الصالح؛ الستنباط أدلته والخروج بهذا البحث

()22

 .7حلل المؤلف كثيراً من األحداث الواردة في بحثه ،وأعطى رأيه حولها ،مدعما ذلك
باألدلة الشرعية.
 .8نالحظ على المؤلف أنه دائما ً ما يقابل الشروط الواجبة في أداء صالة الجمعة في غير
األماكن الممصرة؛ ليؤكد وجوبها في عهد السلطان سعيد بن تيمور ،فكان دائما ً ما يحاول
تبرير تلك الشروط ليسقطها على عصر السلطان سعيد بن تيمور()23؛ كل ذلك ليبرر
وجوب أدائها في ظل نظام السلطان المخالف لنظام اإلمامة ،فمرد بحثه هذا أنه أراد أن
يستعرض األدلة ليثبت إقامة صالة الجمعة لوجود حكم السلطان (.)24
 .9كان الشيخ منصور يعطي رأيه في أثناء عرضه للبحث كقوله« :وقد ذكره الشيخ المحقق
الخليلي في التمهيد الجبر عليهما ،وأنا أقول يجبرون عليها ويسند عليها القائم بأمر
المسلمين كما فعله إمام المسلمين سالم بن راشد الخروصي بنزوى ،فإنه كان يحبس من
تخلف عن صالة الجمعة»

()25

 .10ذكر في نهاية بحثه أنه سيذكر فيه فوائد ما يتعلق بأصل تسمية الجمعة(.)26
 .11استعمل أسلوب المخاطبة لمن يعارضه فهو يتحدث بلسان المعارض لرأيه.
( )21المصدر فسه :ص.5
( )22المصدر فسه :ص.5
( )23المصدر فسه :ص.9
( )24المصدر فسه :ص.12
( )25المصدر فسه :ص.13
( )26المصدر فسه :ص . 14للمزيد حول أصل تسمية الجملة في اإلسةالا وقصةة أسةلد بةن زرارة األ صةاري مةا الرسةول فةي ذلة ي ظةر:
اللسقال ي ابن حجر :فتن الباري بعر صحين البخاري م 1دار ميبة الرياض2005 :ا مج 3 :ص.123

 .4البعد الحضاري للمخطوط:
سنتناول في هذا البحث بُعدين حضاريين تناولهما المخطوط نبدأ بالبعد األول:
أ .البعد الديني:
فرض هللا تعالى صالة الجمعة على المسلمين حين قال في كتابه ( :يَا أَيُّهَا الا ِذينَ آ َمنُوا إِ َذا
ي لِلص َاال ِة ِمن يَوْ ِم ْال ُج ُم َع ِة فَا ْس َعوْ ا إِلَ ٰى ِذ ْك ِر ا
هللاِ َو َذرُوا ْالبَ ْي َع ۚ ٰ َذلِ ُك ْم َخ ْي ٌر لا ُك ْم إِن ُكنتُ ْم تَ ْعلَ ُمونَ )
نُو ِد َ
( ،)27وجاءت األحاديث النبوية لتؤكد على أهمية هذه الشعيرة بإجماع علماء المسلمين كقول
النبي صلى هللا عليه وسلم( :من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب .ودنا
()28

من اإلمام فاستمع ولم يلغ

كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها) ( ،)29وغيرها

من األحاديث الشريفة الحاثة على وجوب أدائها ،وقد نشأ الخالف بين العلماء بعد ذلك في
وجوبها هل هي فرض عين أم فرض كفاية ؟
وقد تطرق المؤلف في بحثه إلى الواجبات والمواضع التي تجب فيها صالة الجمعة بالبحث
في األدلة من السن ة النبوية الشريفة ،وما أثر عن المسلمين ،وأوضح أن غالبية العلماء تتفق على
أن صالة الجمعة تجب في ال ِمصّر الذي قد يكون مدينة تحتوي على قرى كثيرة تتبعها مدن
أخرى صغيرة (.)30

(( )27سورة الجملة.)9 :
( )28يلَغ في أ راض ال َّ اس :يغتا ُببُا ي ظر موقا الملجا االلكترو ي لى اال تر ت /https://www.almaany.com
( )29الترمذي أبو يسى بن محمد بن يسى :الجاما الصحين من س ن الترمةذي م 2تحقيةق وعةر  :أحمةد محمةد عةاكر ممبلةة مصةمفى
البابي الحلبي سوريا1977 :ا رقا الحديث 496ج 2ص.368
()30

الفارسي :رسالة اقامة الدليل والبرهان مصدر سابق سخة مصورة ص.2

وقد ناقش المؤلف في بداية بحثه بعضا ً من شروط اإلتيان بصالة الجمعة( ،)31سنتطرق إليها
كما جاءت في بحثه:
 .1وجوبها في مسجد جامع ( ،)32ولكن ليس بالضرورة أن يكون هذا الجامع يتسع لجميع
المصلين ،وإنما يكون محيطا بالقرى من حوله.
 .2ذكر أنه ليس من شروطها وجود إمام عادل على األصح ،بل عد ذلك من كمال
إقامتها(.)33
 .3تستوجب أذانا واحدا أو أذانين ،وهي ملزمة لمن يسمع األذان.
 .4صالة الجمعة ركعتان تقرأ فيهما فاتحة الكتاب وسورة أخرى يجهر بهما اإلمام.
ثم تناول ذكر الفئات الذين ال تلزمهم صالة الجمعة وهم:
 .1من كان خارج البلد ويبعد عنها مقدار فرسخين.
 .2ال تصح من العبد المملوك أو المسافر أو المرأة أو الصبي(.)34
 .3ال تصح في الصحراء(. )35
ثم تطرق لمناقشة المواضع التي يجوز فيها إقامة الصالة وخص منها:
()31

()32

حول من يلزمه صالة الجملة باإلجماع وما يأخذ به أهل ُمان ويلملون به وذكر سةقوم صةالة الجملةة ةن أهةل ةزوى ي ظةر :الك ةدي
محمد ابراهيا :بيان العرع وزارة التراث القومي والثقافة1984 :ا ج 15ص.21-16
السلدي جميل بن خميس :قاموس العريلة الحاوي مرقبا الوسيلة م 1مكتبة الجيل الوا د مسقم2015 :ا ج 33ص.30

( )33يرى اإلماا السالمي أن صالة الجملة ال تلزا ما السلمان اللادل اذا كا ت د وة المسلمين ظاهرة وأن الخماب ورد فيبا اما فالوالي يقوا
مقاا اإلماا والسلمان في كل عي بإذن السلمان والجملة من األحوال األربلة التي وردت في الحديث العريل( :أربا للوالة :الفي والصدقات
والحدود والجملات) وأن ه ا ت اق ا في قول بلض الللما أن الجملة ال تقاا اال ما اإلماا أو السلمان اللادل في حين يلتقةي هةذا العةرم فةي
صحار؛ حيث توجب ما اإلماا اللادل أو غيره رغا أن الوالي يقوا مقاا السلمان اال أ ه ال تقاا خلفه صالة الجملة .للمزيد ي ظر :السالمي ور
الدين بدهللا بن حميد :جوابات اإلماا السالمي ت سيق ومراجلة :بد الستار أبو غدة مكتبة اإلماا السالمي بدية2010 :ا ج 2ص.53
( )34يرى اإلماا السالمي أ ه ال جملة لى هذه الفئات حيث يقول .." :والع أن هؤال من جملة المؤم ين والخماب في اآلية اا لجميةا
المؤم ين فلوال ثبوت التخصيص في اآلية لوجبت لى جميا من يملق ليه اسا مؤمن" .للمزيةد ي ظةر :السةالمي ةور الةدين بةدهللا بةن
حميد :ملارج اآلمال لى مدارج الكمال ب ظا مختصر الخصةال تةن :سةليمان ابةراهيا بةابزيز وآخةرون مكتبةة السةالمي بديةة2010 :ا
مج 3:ص.7
( )35العماخي

امر بن لي :اإلي ا

م 2وزارة التراث القومي والثقافة مسقم1996 :ا ج 2ص.163

 .1جواز إقامتها في ظل وجود السلطان الجائر(.)36
 .2يؤكد الشيخ منصور أنه ليس من شروطها وجود اإلمام العدل ،بل عد ذلك من كمال
إقامتها.
 .3لم تقيد الجمعة بعدد أربعين شخصا (.)37
 .4ج ّوز أن يصلي المسافر بالجماعة إذا أمره اإلمام بذلك ،مستندا على رأي اإلمام السالمي،
واستشهد بما ما فعله الرسول صلى هللا عليه وسلم عندما ذهب للمدينة المنورة عام الفتح
(.)38
 .5ذكر صحة صالة اإلمام المسافر بالمقيمين ،وذكر دليالً على ذلك صالة اإلمام محمد بن
عبدهللا الخليلي حينما كان مسافراً ونزل في جعالن وأمر بالصالة (.)39
 .6من تركها تهاونا وله إمام جائر

()40

أو عادل ،فالشيخ يرى أن معنى ذلك أنه يجوز إقامة

الصالة في حالة وجود إمامين في مصر واحد (.)41
 .7تصح صالة اإلمامين في وطنهما ،وال تصح إذا كانا مسافرين (.)42
بعدها ناقش باقتضاب مسألة صحة صالة الجمعة من المسافر إلى المقيم ومن المقيم إلى
المسافر ،وعلق على حديث الرسول بأنه ال تصح الجمعة من العبد أو المسافر أو المرآة« معناه
كما يقول « :أن هؤالء إذا تركوها ولم يصلوها فال هالك عليهم» واستطرد في ذكر األقوام الذين
( )36يرى محمد بن المسبن (حةي280:هة 893/،ا) أن الجملةة ال تكةون اال بصةحار وهةي الزمةة سةوا كةان السةلمان الجةائر أو اللةادل أو بةدون
السلمان .للمزيد ي ظر :السلدي جميل :قاموس العريلة مصدر سابق ج 30ص.83-81
( )37من سيرة البن رو (ق 4-3ه" )،وأما من قال من قوم ا  :أن صالة الجملة تجب من حيث كان أربلون رجةال فإ ةا ال ةرى ذلة  "..ي ظةر:
ابن بيدان :جواهر اآلثار مصدر سابق ص.108
( )38الفارسي :رسالة اقامة الدليل والبرهان مصدر سابق سخة مصورة ص.10
( )39المصدر فسه :ص.9
( )40أجاز بلض الللما الصالة خلل الجبابرة بعرم اإلتيان في وقتبا وأن تكون في األمصار الممصرة واستدلوا أن جابر بن زيد كان يصلي
خلل الحجاج بن يوسل الثقفي .للمزيد ي ظر :السلدي جميل :قاموس العريلة مصدر سابق ص.81
()41

الفارسي :رسالة اقامة الدليل والبرهان مصدر سابق سخه مصورة ص.9

( )42المصدر فسه :ص.9

يتخلفون عن أداة صالة الجمعة ،وكان يفند ادعاءات البعض من يقول وكرر كلمة « :قلنا نعم »
(.)43
إن ما ساقه الشيخ منصور من تبريرات لجواز إقامة صالة الجمعة في نزوى ليس فقط من
الكتب وإنما بقوله« :وما نعلم أن األئمة يبدلون صالة الظهر ،وال أمروا أحدا يبدلها» وهو يرى
أن من ينادي أن هذه المدن التي مصرت في عهد عمر بن الخطاب وكفى ،فإن مردود ذلك أن
الدولة اإلسالمية في عهد عمر كانت ال تضم مساحات شاسعة من األراضي ،وأنه قد أجيزت
إقامة صالة الجمعة في أيام دولة الجور ،حين تولى حكم الدولة اإلسالمية خلفاء بني أمية وخلفاء
بني العباس ،وأقيمت بها صالة الجمعة دون االقتصار على األمصار اإلسالمية المحددة فقط في
عهد عمر بن الخطاب (.)44
وأنهى الشيخ منصور بحثه بالخالصة التالية « أن صالة الجمعة في عهد النبي أقيمت في
ثالثة أماكن ،ولم يأمر النبي أن تصلى في مكان آخر ،وال حتى في البلدان الممصرة» (.)45
ب .البعد السياسي:
اعتبر الشيخ منصور سبب تعيين الصحابة صحار موضعا إلقامة صالة الجمعة في ُعمان؛
لكونها أحد األمصار التي مصرت في ذاك اليوم في وقت كانت تعتبر – على حد قوله -بلدا
وموضعا جامعا وهي قصبة ُعمان وغاية مجمعهم» ( ،)46ويرى الشيخ منصور أن تخصيص
العلماء مكان ثابت للصالة غير ملزم ،فهو يرى أن حصرها يستلزم الخصوصية من الشارع
( )43الفارسي :رسالة اقامة الدليل والبرهان مصدر سابق ص11-10
()44

المصدر فسه :ص.7

( )45المصدر فسه :ص.17
( )46المصدر فسه :ص .3ويسير لى هذا الةرأي العةيس السةالمي الةذي يةرى أن صةحار كا ةت مدي ةة تحةيم ببةا القةرى ةدما قةدمبا مةرو بةن
اللاص وكان يتخذها ملكا ُمان اصمة لبما ويقول العيس السالمي ن صحار" :وقد سلبت صحار في زما ا تل األوصال التي ألجلبا
ح ت بإقامة صالة الجملة فيبا وصارت اليوا مكا با مسكد" فبو يذهب أن آرا الفقبا المختلفة ن بل با ال ي ق با بل با بل ةا.
ي ظر :السالمي :الجوابات مصدر سابق ج 2ص ص.56-52

المقدس ،وهذا األمر خاص في بداية العصر اإلسالمي ،وهو يعتقد أنه ربما يأتي زمان قد تنقلب
األمور في صحار ،وال يمكن اعتبارها كحال الزمن الذي يعيش فيه المؤلف ( ،)47حيث أصبحت
نزوى هي قبلة العلماء وعاصمة بعض السالطين .وساق الشيخ منصور دليالً على أن المسلمين
أقاموا صالة الجمعة من غير تلك األمصار وفي زمن النبي صلى هللا عليه وسلم عندما أقيمت
في البحرين من غير المدينة المنورة ،ولم يأت النهي عنها ( .)48وأن من ينادي أن الجمعة ال تقام
في مكانين مختلفين ،فقد أتى لهم بدليل من أيام النبي صلى هللا عليه وسلم حيث إنه قد أقيمت
صالة الجمعة زمن النبي صلى هللا عليه وسلم في المدينة المنورة ومدن أخرى صلى فيها
الصحابة ،واعتبر أن تمصير الدولة اإلسالمية إنما هو اجتهاد من عمر بن الخطاب ( .)49فالشيخ
قد استعرض جملة من المدن التي صلى فيها المسلمون دون االلتزام بالمدن التي ُمصّرت ،وكان
مرد كل هذا في بحثه هو عدم األخذ بالقول باقتصار إقامة الصالة فقط على المدن الممصرة،
فهو يرى بالقول في غيرها جائزة وأن األمر ال يتعدى سوى اجتهادات فهو يقول« :والجواب
على احتجاجه بمضي أزمنة أئمة العدل( ،)50ووجود السالطين بعدهم ....فإنا نقول أن إقامتها في
غيرها جائزة ال واجبة ،والجائز ما جاز فعله وجاز تركه ،والواجب ما ال يصح تركه ،»..فهو
يرى أن االجتهاد مسألة واسعة ال ينبغي حصرها في زمن د ّول أو قوم « ونحن نرى إقامتها في
نزوى زمن السلطان حسنا مستحسنا فلم نقصد بذلك مخالفة».

()47

يذهب العيس السالمي أن ثمة وامةل قةد تةؤثر لةى بقةا المةدن الممصةرة واقتصةارها لةى الجملةة م بةا :تغيةر األحةوال وا تقةال السةكان
للليش الى خارج تل الموا ا الى مكان أًصةبن بيةده القةوة وتصةدر م ةه األوامةر ويسةتوم ه ال ةاس ..فبةو يةرى أن تليةين اقامةة صةالة
الجملة بمكان واحد دون غيره يلتبر معكلة ويرى ما داا اإلماا لديه الوالة فتمبق م با وها من ي وبون ه .ي ظر :السالمي ملةارج
اآلمال مصدر سابق ص.541-539

()48

الفارسي :رسالة اقامة الدليل والبرهان مصدر سابق سخة مصورة ص.4

()49

الفارسي :رسالة اقامة الدليل والبرهان مصدر سابق سخة مصورة ص.4

()50

دما مرض اإلماا بد المل بن حميةد(ت226:هة839/،ا) ب ةزوى م لةه مر ةه مةن صةالة الجملةة فصةليت ب ةزوى ركلتةين فلةا يلةب
اإلماا لى مر بن األخ س بذل  .للمزيد ي ظر :الك دي أحمد بن بةدهللا :المصة ل م 1تةن :مصةمفى صةالن بةاجو وزارة األوقةال
والعؤون الدي ية مسقم2016 :ا مج 4ج 5ص.528

حقيقة أن نظام اإلمامة الذي اتخذ من نزوى عاصمة سياسية ودينية ( )51له في عهد اإلمام سالم
بن

راشد

الخروصي

الخليلي(ت1373:هـ1954/م)

(ت1331:هـ1913/م)،
()52

واإلمام

محمد

بن

عبدهللا

اللذين كانا يُلزمان الناس بأداء صالة الجمعة في نزوى

إلضفاء الشرعية الدينية على المدينة ،وال يقبلون األعذار من أحد ،وأنه ال يجوز تركها في
نزوى حتى وإن كان اإلمام جائراً ( ،)53وبعد وفاة اإلمام محمد بن عبدهللا الخليلي سنة 1954م تم
مبايعة اإلمام غالب الذي واجه مقاومة شرسة من السلطان سعيد بن تيمور الذي تمكن من بسط
نفوذه بالقوة والسيطرة على مناطق ُعمان الداخلية سنة 1373هـ1954/م ،ووجد دعما ومساندة
من بعض زعماء وقادة القبائل هناك (.)54
وبعد أن خضعت نزوى وباقي داخلية ُعمان إلمرة السلطان سعيد بن تيمور قدم إلى نزوى،
وأقيمت صالة الجمعة بحضرته وهذا ما استدعى أن يذهب الشيخ أحمد بن محمد بن عيسى بن
صالح الح ارثي إلى نزوى قاصدا الشيخ منصور ،ليستفتيه وهو ما يدل على المكانة العلمية
للشيخ منصور( ،)55فج ّوز ذلك ،وقد أيد هذا الرأي ووافقه بعض الشيوخ من أمثال:

( )51موسو ة ُمان الوثائق السرية ا داد وترجمة :محمد بةن بةدهللا بةن حميةد الحةارثي مركةز دراسةات الوحةدة اللربيةة – لب ةان 2007ا
مج 2ص.36
( )52تولى اإلمامة بلد مقتل اإلماا سالا بن راعد الخروصي س ة 1913ا بلد أن أجما الللما
()53

الفارسي :رسالة اقامة الدليل والبرهان مصدر سابق سخة مصورة ص.9

( )54موسو ة ُمان الوثائق السرية مصدر سابق مج 4ص844
()55

الفارسي :رسالة اقامة الدليل والبرهان مصدر سابق سخة مصورة ص.1

لى مبايلته.

محمد بن سالم الرقيشي( ،)56وسيف بن حمد األغبري( ،)57وسعيد بن ماجد السيفي( ،)58وإبراهيم
بن سعيد العبري( ،)59وسعيد بن أحمد الكندي( ،)60وسالم بن محمد الحارثي( ،)61وخلفان بن
جميل السيابي(.)62

( )56عا ر وفقيه من كبار رجال دولتي اإلماا الخروصي والخليلي تولى م اصب سياسية ببما وتقلد م صب الق ا وبلدها تقلد م صةب
الق ا في بد سليد بن تيمور في ازكي له كتاب ال ور الوقاد لى لا الرعاد توفي س ة 1387ه1967/،ا .ي ظر:الخصيبي :عةقائق
ال لُمان لى سموم الجمان في أسما علرا ُمان مرجا سابق ص .255
( )57عا ر وأديب ولد بإزكي تولى الق ا في بد دولة اإلماا سالا بن راعد الخرو ةي فةي وادي دمةا والمةائين وكةذل فةي بةد اإلمةاا
محمد بن بدهللا الخليلي وبلد ا تبا دولة اإلماا ين مةن قبةل السةلمان سةليد بةن تيمةور لم اصةب ق ةائية ي ظةر :الخصةيبي :المرجةا
السابق ص.35-34
( )58ولد في قر زوى تولى التدريس في ببال ثا قا يا لى زوى وازكي كان مكفول البصر وله قصائد علرية وله بلةض األراجيةز
الفقبية كلقد أصول الفرائض وله كتاب بداية اإلمداد لةى غايةة المةراد ي ظر :بةد الوهاب أحمةد .موسةو ة أ ةالا ُمةان مركةز الرايةة
لل عر واأل الا القاهرة2014 :ا ج 2ص.59
( )59عأ في الحمرا وتللا لوا العريلة م ذ صغره وتولى الق ا في بد اإلماا سالا بن راعةد ثةا واله السةلمان سةليد بةن تيمةور ةدة
م اصةةب ق ةةائية ُ .ة تةينَ مفتيةةا فةةي بةةد السةةلمان قةةابوس تةةوفي سة ة1975ا .ي ظةةر :السةةلدي فبةةد بةةن لةةي :ملجةةا الفقبةةا والمتكلمةةين
باالبا ية م 1مكتبة الجيل الوا د مسقم2007 :ا ج 4-3ص.3
( )60قاض ولد في زوى واله سليد بن تيمور لى مسقم س ة  1956ا ثا قل الةى ظفةار الةى وفاتةه لةه قصةائد عةلرية وبلةض الم ظومةات
العلرية .ي ظر :بد الوهاب :موسو ة أ الا مان مرجا سابق ج 2ص.33
()61

فقيه وقةاض وعةا ر ا تخبةه األميةر يسةى بةن صةالن الحةارثي(ت1946:ا) لتةولي م صةب الق ةا  .لةه بلةض اآلثةار الللميةة واألجوبةة
ال ثرية وتوفي س ة 1974ا .ي ظر :السلدي فبد :ملجا الفقبا والمتكلمين باالبا ية مرجا سابق ج 2-1ص.45

( )62الا وعا ر ولد في ازكي س ة 1308ه1890/،ا تولى الق ا في دولة اإلماا الخليلي وبلدها استد اه السلمان سليد بن تيمور ليكون
قا يا لى صور اال أ ه ا تةزل سة ة 1368هة1940/،ا فأصةبن مرجلةا للفتةوى .لةه كتةاب سةل الةدرر تةوفي سة ة 1391هة1971/،ا.
ي ظر :الخصيبي :عقائق ال لُمان لى سموم الجمان في أسما علرا ُمان مرجا سابق ص . 51

الخاتمة:
من خالل البحث في مخطوط الدليل والبرهان للشيخ منصور الفارسي يتبين لنا النتائج
اآلتية:
 .1جواز أداء صالة الجمعة في أي مصر من األمصار ،وليس شرطا أن يكون إمامها
عادالً ،وقد صلى الرسول الكريم وصحابته في ُمدن أخرى غير المدينة المنورة.
 .2كانت صالة الجمعة تؤدى في األمصار اإلسالمية المختلفة حتى مع وجود أئمة غير
عدول بدليل العهدين األموي والعباسي.
 .3صالة الجمعة في نزوى جائزة ،وليس شرطا أن تقصر بصحار باعتبار أن التمصير
لم يكن إال اجتهادا من الخليفة عمر بن الخطاب ،وليس فرضا شرعيا يجب السير
عليه.
 .4اتفاق المسلمين على مشروعية صالة الجمعة ،ولكنهم اختلفوا في شروطها.
 .5حصول السلطان سعيد بن تيمور بعد وصوله للحكم على تأييد من قبل بعض العلماء،
ولذلك تم أداء صالة الجمعة في نزوى والدعاء للسلطان الجديد فيها.
وفي نهاية البحث يوصي الباحث الجهات الرسمية والخاصة بضرورة االعتناء بتحقيق
مؤلفات الشيخ منصور األخرى تحقيقا ً علميا رصينا ً من قبل الباحثين حتى تنال نصيبها من
االنتشار.

قائمة المصادر والمراجع:

المخطوطات
 .1الرحيلي ،بشير بن محمد :مخطوط المحاربة ،رقم المخطوط ،1263:وزارة التراث
والثقافة ،مسقط.
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