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 . أجمعين وصحبه آله وعلى ، محمد نبينا على وسلم اهللا وصلى ، العالمين رب هللا الحمد

 الجمعة صالة

 . الوقتُ أحدها: اإلمامِ إذن منها ليس شُروطٌ لصحتها يشْتَرطُ:  اهللا رحمه المؤلف قال����

 بينهما للفرق ؛ الصالة شروط في قاله كما ، الوقت دخول:  يقل ولم" الوقت" اهللا رحمه المؤلف قول إلى انظر
 ؛ تصح ال فإنها ، بعده أو الوقت قبل صليت فلو ، باإلجماع ذاوه ، وقتها في إال تصح ال الجمعة صالة فإن ،

 الوقت في إال تصح ال الصالة هذه أن على المؤلف قول فدل ، ظهرا تصلى وقتها خرج إذا الجمعة صالة ألن
 سبيل على قضاؤها وهل ، تقضى وقتها فات إذا فإنها ، األخرى الصلوات بخالف ، خصائصها من وهو ،

 متعمدا المكلف أخرجها إذا أنه يرى من العلم أهل من ؟ متعمد غير أو متعمدا المكلف أخرجها إذا ؟ اإلطالق
 خروج بعد يقضيها أنه على والجمهور ، منه تقبل وال ، المرات مئات صالها ولو ، تصح ال صالته فإن

 .  يقضيها متعمد غير أخرجها إذا أنه جميعا وعندهم ، متعمدا أخرجها إذا الوقت

 ، الظهر وقت هو الجمعة وقت نهاية وأن ، الجمعة وقت نهاية على ، عليهم اهللا رحمة العلم أهل بين فخال ال
 .  الجمعة وقت بداية في بينهم الخالف إنما

 :  ثالثة أهمها أقوال على وقتها بداية في اختلفوا

 ، الشمس طلوع من ، لعيدا صالة وقت وبداية ، العيد صالة وقت بداية الجمعة وقت بداية أن:  األول القول
 الحنابلة مذهب ،وهذا رمح قيد وارتفاعها ، الشمس طلوع من الجمعة وقت فيبتدئ ، رمح قيد وارتفاعها
 . اهللا رحمهم

 :  األدلة

 قبل وخطبته صالته فكانت ، بكر أبي مع الخطبة شهدت " قال أنه ، سيدان بن اهللا عبد حديث :األول الدليل
 مع صلينا ثم ، النهار انتصف قد ولقأ أن إلى وخطبته صالته فكانت ، عمر  مع اشهدتهو ، النهار صفن

 األثر وهذا"  أنكره وال ذلك عاب أحدا رأيت فما،  النهار زال قد قولأ أن إلى وخطبته صالته فكانت عثمان
 حتى ، عروفم غير ، كبير تابعي وهو ، سيدان بن اهللا عبد إسناده وفي ، شيبة أبي وابن عبدالرزاق أخرجه
 عبد عن يثبت ال ضعيف الحديث فهذا ، حديثه على يتابع ال:  البخاري وقال ، مجهول شبه إنه:  عدي ابن قال
 .  الحنابلة أدلة أهم من وهو ، الزوال قبل صلوا أنهم الصحابة عن النقل من فيه ما يثبت وال ، سيدان بن اهللا

 ، جمالنا إلى نذهب ثم ، الجمعة يصلي ، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول كان " قال جابر عن :الثاني الدليل
 اهللا صلى النبي مع يصلون ألنهم ؛ الزوال قبل يصلون أنهم فمعناه،  مسلم أخرجه "الشمس تزول حين فنريحها
 .  الشمس تزول حين فيريحونها جمالهم إلى يذهبون ثم ، وسلم عليه



��א�
ط������د:��د��א�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������−��٣_��١٢−���א�
	�����زאد �

  

� ا���
	� ا��ورة���
  ٢  www.dwrah.com                                 ���ي ا�� ���� ا�

 على يحمل هذا جابر قول بأن ، العلم أهل من وغيره الشافعية من كالنووي ، الثاني القول أصحاب أجاب وقد
 وهذا ، المبالغة باب من لكن ، الزوال بعد عند يصلي كان وأنه ، وسلم عليه اهللا صلى النبي صالة في المبالغة
 وسلم عليه اهللا صلى وأنه ، المبالغة على فحمله" الشمس تزول حين" يقول الرجل ألن ؛ إشكال فيه جواب
 .  اللفظ ظاهر يخالف فهو ، دليل إلى يحتاج الزوال بعد ييصل

 ننصرف ثم ، الجمعة وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مع نصلي كنا " قال ، األكوع بن سلمة أثر :الثالث الدليل
 أنه فمعناه ، به يستظل ظل للحيطان وليس ينصرفون كانوا إذا ، عليه متفق"  به يستظل ظل للحيطان وليس ،

 .  الزوال قبل

 ليس" به يستظل ظل للحيطان وليس" قوله إن:  قاولوا ، وغيره كالنووي ، قوي بجواب الجمهور عنه وأجاب
 ولكنه ، اإلطالق على ظال هناك أن ينف لم فهو ، الطويل الممتد للظل نفي هو وإنما ، الظل ألصل نفيا هذا
 ، قصيرة خطبته أن ، وسلم عليه اهللا صلى النبي سنة من والمعروف ، باالستظالل منه ينتفع الذي الظل نفى

 فمعنى ، طويلة ليست فالقراءة" الغاشية"و" سبح" بـ قرأ فإذا ، معينة بقراءة محددة والصالة ، طويلة وصالته
 يكون أن هذا يمنع وال ، ممتد ظل للحيطان وليس الصالة من فيخرجون ، الشيء هذا يكون أن يمكن أنه هذا
 . قصير ظل هناك

 اهللا رسول عهد في ، الجمعة بعد إال نتغدى الو نقيل كنا ما" قال ، الساعدي سعد بن سهل عن :الرابع لدليلا
 اهللا رسول عهد في" البخاري رواية في وليس ، ومسلم البخاري أخرجه الحديث وهذا"  وسلم عليه اهللا صلى
 ، الزوال قبل النوم هي القيلولة أن المعلوم ومن ، الجمعة بعد إال ، والغداء القيلولة نفى فالصحابي" اهللا صلى
 يصلون أنهم على الحنابلة به استدل دليل وهذا ، ويقيلون يتغدون يصلوا أن بعد ثم ، يصلون أنهم هذا فمعنى
 ينامون ثم ، يتغدون ثم ، بيوتهم إلى سيرجعون ألنهم ؛ بفترة الزوال قبل يكون أن يقتضي وهذا ، الزوال قبل
 .  قيلولة أنه عليه يصدق وقتا

 القيلولة يؤخرون كانوا أنهم على يحمل إنه:  قالوا ، وغيره كالنووي ، قوي بجواب أيضا الجمهور عنه وأجاب
 يبكرون فهم ، الجمعة صالة بحضور مشغولون الجمعة يوم ألنهم ؛ صحيح جواب وهذا ، الصالة بعد والغداء
 ذهبوا صلوا فإذا ، والسالم الصالة عليه الرسول مع تهمصال من ينتهوا حتى ، يتغدون وال يقيلون وال ، إليها
 .  وتغدوا فقالوا بيوتهم إلى

 سعد وعن مسعود ابن عن مروي فهو ، الصحابة من طائفة عن مروي الزوال قبل الصالة أن :الخامس الدليل
 .  معاوية وعن ، جابر وعن

 .  عيفةض إليهم فأسانيدها ، عنهم تثبت ال بأنها:  الجمهور أجاب لكن
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 ، العلم أهل جماهير مذهب وهذا ، الظهر كصالة ، الزوال من يبتدئ الجمعة صالة وقت أن:  الثاني القول
 إنه" اإلنصاف صاحب قال حتى ، رواية في والحنابلة الشافعيةو والمالكية الحنفية مذهب فهو ، عليهم اهللا رحمة

 .  الزوال بعد الصالة يعني" األفضل

 :  األدلة

 نتتبع نرجع ثم ، الشمس زالت إذا ، وسلم عليه اهللا صلى النبي مع نجمع كنا" قال أنه ، سلمة عن :األول الدليل
 .  وصريح واضح نص وهذا ، الزوال بذكر فصرح ، عليه متفق "الفيء

 أخرجه" الشمس تميل حين الجمعة يصلي وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول كان " ، أنس عن :الثاني الدليل
   .  زوالها الشمس بميل والمراد ، يالبخار
 واختارها ، الخرقي رأي هي رواية في الحنابلة إليه وذهب ، السادسة الساعة في تصلى أنها:  الثالث القول
 زوال بعد صلى وإن ، السادسة الساعة في تصلى أن فيجوز ، اهللا رحمه شيخنا واختارها ، قدامة ابن الموفق
 .  أفضل فهذا الشمس

 ، قوالن ، الفجر طلوع من أو الشمس طلوع من بداية ، ساعات ست إلى الوقت يقسم أن:  السادسة والساعة
 الثوري كالم وهذا ، الشمس طلوع من أنه الثاني والقول ، الفجر طلوع من أنه والحنابلة الشافعية مذهب ظاهر
 فكل ، الفجر لصالة وقت شمسال طلوع قبل ما ألن ؟ الشمس طلوع من لماذا ، الخطابي ورجحه ، حنيفة وأبي
 إنما المعهودة والساعات ، المعهودة الساعات أنها ، الساعات من المتبادر هو هذا وألن ، خصائص لها صالة
 أن ويجوز ، الزوال إلى الشمس طلوع من ساعات ست إلى الوقت يقسم:  فقالوا ، الشمس طلوع من تكون
 .  شتاء وأ صفا الوقت ويقسم ، السادسة الساعة في يصلي

 :  األدلة

" الجمعة بعد إال ونتغدى نقيل كنا ما" سعد بن سهل وحديث ، سلمة وحديث ، جابر حديث ، السابقة األحاديث -
 هذه" الشمس تزول حين فنريحها ، جمالنا إلى نذهب ثم ، يصلي وسلم عليه اهللا صلى النبي كان" جابر حديث
 ظل للحيطان وليس نرجع ثم" سلمة وحديث ، النصوص ظاهر هذا ، الزوال قبل الصالة وقوع على تدل كلها

 .  الزوال قبل كان الصالة إيقاع أن على دليل" به يستظل

 :  الراجح

 واألبرأ ، األفضل هذا ، الزوال بعد الجمعة صالة تصلى أن األفضل:  فيقال ، أعلم واهللا األخير القول هو
 على وتحمل ، الزوال قبل تصلى أن يجوز أنه على تدل ، السابقة النصوص ظواهر لكن ، واألحوط ، للذمة
 كما ، بكر أبي فعل هو هذا الزوال بعد تصلى وكونها ، دليل إلى فيحتاج ذلك قبل ما وأما ، السادسة الساعة
 فاألفضل ، الزوال بعد يصلون كانوا فإنهم ، السلف وفعل ، عثمان وفعل ، عمر وفعل ، الشافعي اإلمام قال
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 إيقاعها صحة على تدل السابقة النصوص فإن ، السادسة الساعة في اإلنسان صلى لو لكن ، الزوال بعد إيقاعها
 .  صحيحة صالته فإن ، السادسة الساعة في الزوال قبل اإلنسان أن قدر لو لكن ، فيها

 .  العيد صالة وقت أوُل وَأولُه:  اهللا رحمه قال����

 عيوب ومن ، الجمعة صالة بعد اهللا شاء إن ستأتي العيد صالة ألن ؛ متأخر على أحال اهللا رحمه المؤلف
 أن له ينبغي وكان ، متقدم على الكاتب أو المؤلف يحيل أن ينبغي إنما ، متأخر على المؤلف يحيل أن التأليف
 صالة وقت أن يبين أن أراد يكون قد اهللا رحمه لكنه ، مثال رمح قيد الشمس ارتفاع من وقتها:  فيقول ، يبين

 أول معرفة وهما ، فائدتين فتستفيد ، المذهب على العيد صالة وقت عن ابحث ، العيد صالة كوقت الجمعة
 .  العيد صالة وقت وأول ، الجمعة صالة وقت

 . الظهرِ صالة وقت آخر وآخره:  قال ثم����

 .  تقدم كما ، باالتفاق وهذا ، الظهر صالة وقت آخر هو الجمعة صالة قتو آخر

 .  ظُهرا صلَّوا التحريمة قَبَل وقْتُها خَرج فإن:  يقول����

 ىعل مبنية المسألة وهذه ، ظهرا يصلون فإنهم ، اإلحرام تكبيرة يكبروا أن قبل الجمعة صالة وقت خرج إن
 إن أم ، الوقت خروج قبل اإلحرام تكبيرة بإدراك الصالة وقت يدرك هل ؟ الصالة وقت يدرك بماذا:  مسألة
 اإلحرام تكبيرة بإدراك يدرك الوقت أن على العلم أهل جمهور ؟ كاملة ركعة بإدراك إال يدرك ال الصالة وقت
  . والحنابلة والشافعية الحنفية مذهب وهو ، الوقت خروج قبل
 في والحنابلة المالكية مذهب وهو ، الوقت خروج قبل كاملة ركعة بإدراك إال يدرك ال الوقت أن الثاني لقولوا 

 . شيخنا ورجحه ، جميعا عليهم اهللا رحمة تيمية ابن اإلسالم شيخ اختارها رواية

 :  األدلة


ن[ وسلم عليه اهللا صلى النبي قول :األول الدليل���د���د�א�#"!�
ن�� ����د�� ]�.�א�#"!��


ن[ قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، هريرة أبي حديث من ، الصحيح في جاء وما :الثاني الدليل���د��
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[ وحديث ، عائشة وحديث :الثالث الدليل�

 .  بركعة إال يحصل ال اإلدراك أن على يدل فهذا ]א��#�

 إدراك أم ، الجماعة إدراك أم الوقت إدراك سواء ، ركعة بإدراك إال تحصل ال اإلدراكات أن قبل من وعرفنا
 .  كاملة ركعة بإدراك إال تحصل ال كلها ، الجمعة

 .  جمعةً وإال:  قال����

 .  للجمعة مدركين يكونوا فإنهم الوقت في اإلحرام تكبيرة أدركوا إذا ، الجمعة أدركوا وإال:  أي
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 وغيرهما ، الخطاب وأبي القاضي رأي وهذا ، جمعة يصلون المؤلف كالم على:  يصلون وهم الوقت خرج لو
 .  المذهب أئمة من

 لم وإن ، الجمعة أدركوا فقد ركعة أدركوا قد كانوا فإن ، يصلون وهم ، الوقت خرج إذا أنه:  خرآ قول هناك
 رأي وهو ، الحنابلة عند وجه وهذا ، صالتهم على ويبنون ، ظهرا يتمونها:  قيل ، فوجهان ركعة يدركوا
 الظهر صالة ، األخرى على الصالتين إحدى فانبنت ، واحد وقت صالتا ألنهما صالتهم على يبنون ، الشافعية
 صالتي كانتا فلما ، تختلف ال ، عشاء ، مغرب ، عصر ، ظهر ، واحدة هي والسفر الحضر وصالة ، واحدة
 .  بعض على بعضهما انبنى ، واحد وقت

 صالة ويبدؤون ، نفال هذه يتمون أو ، جديدة صالة ويبدؤون الصالة يقطعون ، يستأنفون أنهم:  الثاني القول
 .  عليهم اهللا رحمة العلم أهل من وطائفة ، الحنفية إليه ذهب وهذا ، ظهر صالةَ ، جديدة

 .  بينهما فرق هناك ، الظهر على الجمعة بناء يمكن ال ألنه -

 :  الراجح

 .  ظهرا يتمون فإنهم ركعة من أقل أدركوا وإن ، جمعة أتموا ركعة أدركوا إن أنهم

 .وجوبِها أهِل من أربعين حضور الثاني:  قال ثم����

 .  رجال أربعون الجمعة صالة يحضر أن:  الثاني الشرط

 وجبت فمن عليه وبناء ، بأنفسهم عليهم وجبت من ، الوجوب شروط فيهم توفرت ممن) : وجوبها أهل من(
 أنها الراجح أن وعرفنا ، بهم تنعقد ال ، والمسافر العبد وكذلك ، البارحة تقدم كما ، بهم تنعقد ال بغيرهم عليهم
 .بهم تنعقد

 : الجمعة في العدد

 أهم نأخذ ، قوال ١٦ إلى يصل ربما:  يقول بعضهم بل ، قوال ١٥ على للجمعة الواجب العدد في الفقهاء اختلف
 :  األقوال

 .  بلةوالحنا الشافعية مذهب وهذا ، وجوبها أهل من أربعين حضور يشترط أنه:  األول القول

 أنه مالك بن كعب أبيه عن بصره ذهب بعدما أبيه قائد وكان مالك بن كعب بن الرحمن عبد عن :األول الدليل
 قال زرارة بن ألسعد ترحمت النداء سمعت إذا له فقلت زرارة بن ألسعد ترحم الجمعة يوم النداء سمع إذا كان
 ؟ يومئذ أنتم كم قلت الخضمات نقيع له يقال نقيع في بياضة بني حرة من النبيت هزم في بنا جمع من أول ألنه
 ، األربعين ذكر فيه فالحديث قالوا ، الحافظ وحسنه ، ماجه وابن أبوداود أخرجه األثر وهذا"  أربعون قال

 .  جمعة يصلون ال أربعين من أقل كانوا إذا أنهم فمعناه

 وهناك ؟ يصلوا لم رجال ثالثين كانوا لو رينايد الذي ما ، اتفاقا وقع هذا بأن األخرى األقوال أصحاب وأجاب
 يوم في مكة إلى وسلم عليه اهللا صلى النبي دخول:  مثل ، إليها الحكم ينسب أن يمكن ال ، اتفاقا تقع قضايا
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 أيام أربعة إقامة نوى من:  الفقهاء بعض قال ، أيام أربعة الثامن إلى وبقائه ، الحجة ذي من الرابع ، األحد
 اليوم في قدم لو ، وسلم عليه اهللا صلى الرسول أن يدرينا ما ، يتم فإنه أيام أربعة فوق نوى ومن ، يقصر فإنه

 فوق إقامة نوى ألنه يقصر ال أنه أو ؟ الخامس في يقصر وال يقصر فقط أيام أربعة لبقي الحجة ذي من الثالث
 .  عليه يعول ال فإنه اتفاقا وقع وما ، اتفاقا وقع هذا ؟ أيام أربعة

 أخرجه"  وفطر وأضحى جمعة فوق فما أربعين كل في أن السنة مضت" قال ، جابر عن :الثاني الدليل
 العزيز عبد إسناده في ألن ؛ يثبت ال لكنه ، الرفع حكم له أن معناه" السنة مضت" وقوله،  والبيهقي الدارقطني

 .  ضعيف ديثح فهو ، وغيرهما والبيهقي أحمد اإلمام ضعفه ، الجزري الرحمنعبد بن

 .  يصح ال ودليل ، يدل ال دليل ، والحنابلة الشافعية أدلة أهم هذان

 بن ومحمد ، واألوزاعي والزهري ربيعة رأي وهذا ، رجال ١٢ الجمعة به تنعقد الذي العدد أن:  الثاني القول
 تصح لم أقل كانوا إنو ، بهم تنعقد الصالة فإن ، رجال عشر اثنا ثمة كان إذا:  فقالوا ، الحنفية من الحسن
 .  الجمعة

 :  األدلة

 يبق ولم ، هاإلي الناس فخرج سويقة تفقدم ، جمعةال يوم وسلم عليه اهللا صلى النبي مع كنا " قال ، جابر عن -
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 .  الصالة بهم وأكمل ، رجال عشر اثنا ، وسلم

 يدرينا ما ؟ ال أو سيصلي فهل ، عشرة معه بقي كان لو ، اتفاقا وقع هذا إن:  يقال أن االستدالل عن والجواب
 .  ندري ال ؟ ال أو سيصلي هل خمسة معه بقي لو ؟

 في والحنابلة،  اهللا رحمهم الحنفية إليه وذهب ، رجال أربعة الجمعة به تنعقد الذي العدد أن:  الثالث القول
 . رواية

 :  األدلة
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 ثمة أن على يدل) اهللا ذكر إلى(و ، ثالثة الجمع أقل ، ثالثة على يصدق إنما والجمع ، للجمع الواو) فاسعوا(

 .  وجوبها أهل من أربعة حضور هو فالشرط ، ماماإل وهو ، الذكر هذا يقول من

� ل�1��0وא/'��א�/
��[ قال ، وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، الدوسية اهللا عبد أم روت ما :الثاني الدليل

 ضعفه وقد ، والبيهقي والدارقطني عدي ابن أخرجه الحديث وهذا ، ]��'�����4����52 ن��מ�و2ن�،�)���
 .  العلم أهل من وطائفة ، حجر وابن والبيهقي الدارقطني
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 ، النخعي ورأي،  اهللا رحمهم الظاهرية مذهب وهو ، اثنان الجمعة به تنعقد الذي العدد أن:  الرابع القول
 .   الشوكاني ورجحه

 على ؟ ثالثة أو اثنان الجمع أقل هل ، فيها مختلف أصولية مسألة وهذه ، اثنان الجمع أقل ألن :األول الدليل
 .  ثالثة الجمع أقل أن األصوليين أقوال من والراجح ، خالف

 كان فإذا ، باثنين فيها الجماعة تنعقد األخرى الصلوات فإن ، األخرى الصلوات على القياس :الثاني الدليل
 .  باثنين الجمعة صالة فلتنعقد كذلك

 جماعة أنهم عليهم صدق إذا بل ، معين عدد ثمة وليس ، الكثير بالعدد تنعقد الجمعة صالة أن:  الخامس القول
 .  اهللا رحمه حجر ابن الحافظ رجحه الذي وهو ، المالكية مذهب من المشهور وهذا ، بهم تنعقد الصالة فإن ،

 :  األدلة

 غير وهذا ، القرى به تتقرى بعدد إال يحصل ال واالستيطان ، االستيطان الجمعة إقامة شروط من أن -
 المساكن اجتماع ، االجتماع من مأخوذة القرية ألن ، قرية به القرية تصبح عدد من بد ال ، بعدد مضبوط
 .  بعضها إلى والبيوت

 ؟ الكثير العدد هو كم ، المسألة به تضبط عدد ثمة يكون أن بد وال ، منضبط غير بأنه:  الجمهور ناقشه وهذا
 ؟ ثالثون ؟ كثيرا يعتبرون هل عشرون جاء لو ، ينتهي ال ؟ مائتان ؟ مائة ؟ ستون ؟ خمسون ؟ ضابطه ما
 .  يعتبروه ولم القول هذا طرحوا منضبطا يكن لم فلما

 الحنابلة إليه ذهب وهذا ، يخطب وواحد ، يستمعان اثنان ، ثالثة الجمعة به تنعقد الذي العدد أن:  األخير القول
 .  جميعا عليهم هللا رحمة شيخنا واختارها ، اهللا رحمه تيمية ابن اإلسالم شيخ اختارها رواية في

 :  األدلة
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 .  دليل ثمة وليس ، الدليل فعليه الجمعة أخرج ومن ، والجماعة الجمعة

�9د?מ���מ����<ذن�6"��6 �4وא�2ذא[ قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، سعيد أبي عن: الثاني الدليل�،�
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 .  أشخاص الثالثة على الصالة وجوب على يدل فهذا،  مسلم أخرجه ]�)�<?מ�'4>

 ، الصالة بإقامة يلزمون فإنهم ثالثة كانوا إذا وأنهم ، ثالثة دبوجو ترتبط الصالة أن على يدالن حديثان وهذان
 .  الجمعة به تنعقد عدد أقل على يدل الذي النص هو وهذا ، جماعة وال جمعة بين فرق وال

 :  الراجح

 .  يخطب وواحد يستمعان اثنان ، ثالثة الجمعة صالة به تنعقد عدد أقل وأن ، القول هذا هو

 .  الصحراء من البنيان قارب فيما تَصح:  قال ثم����
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 في تقام أن صحتها شرط من وليس ، الصحراء في البنيان قارب فيما الجمعة صالة إقامة يجوز أنه معناه
 .  صحيحة الصالة فإن ، البلد خارج أو ، العيد مصلى في صليت فلو ، الجوامع

 :  قولين على اهللا رحمهم السلف فيها اختلف المسالة وهذه

 فقالوا ، والحنابلة الحنفية إليه ذهب ، الصحراء في ، البنيان قارب فيما تصح الجمعة صالة أن:  األول القول
 .  البنيان خارج إقامتها بصحة

 :  األدلة

 في ، بياضة بني حرة في ، زرارة بن أسعد بهم صلى ، مالك بن كعب بن الرحمن عبد حديث :األول الدليل
 وحرة ، نعم:  قال ؟ وسلم عليه اهللا صلى النبي بأمر ذلك أكان:  عطاء جريج ابن سأل ولما ، الخضمات نقيع
 .  المدينة خارج صلوا أنهم هذا ومعنى ، وغيره الخطابي قال كما ، المدينة عن ميل بياضة بني

 الجمعة فكذلك ، الصحراء في تصلى العيد كانت فلما ، دعي صالة كليهما ألن ؛ العيد على القياس :الثاني الدليل
 به بدأ شيء أول وكان ، واألضحى الفطر عيد في المصلي إلى خرج ، وسلم عليه اهللا صلى النبي ألن ؛

 .  سعيد أبي حديث في كما ، الصالة

 يوجب أن ألحد فليس دليل ثمة يكن لم وإذا ، الجامع في إقامتها وجوب على يدل دليل ثمة ليس :الثالث الدليل
 .  الجامع في اإلقامة

 .  اهللا رحمهم الشافعية مذهب وهذا ، البنيان قارب وما الصحراء في الجمعة إقامة تصح ال أنه:  الثاني القول

 إذا اإلنسان أن ذلك ، منهما كل في القصر جواز بجامع ، البعيدة الصحراء على القريبة الصحراء قياس -
 ، الحضر في تقام إنما الجمعة وصالة ، بلده من الخروج حينِ من الصالة يقصر فإنه ، مسافرا بلده من خرج
 .  لالستيطان محال ليست والصحراء ، االستيطان محل في

 :  الراجح

 في البنيان خارج أقاموها عنهم اهللا رضي الصحابة ، فيه واضح النص ألن ؛ أعلم واهللا ، األول القول هو
 عز اهللا فإن ، بذلك وسلم عليه اهللا صلى النبي يعلم لم ولو ، بذلك يعلم وسلم عليه اهللا صلى والنبي ، الصحراء

 اهللا صلى الرسول إن أي ، نعم:  قال ، ذلك عن عطاء سأل لما جريج ابن إن حتى ، بين والدليل ، يعلم وجل
 .  بذلك علم على كان وسلم عليه

 .  ظُهرا استَْأنَفُوا إتمامها قبَل قَصوانَ فإن:  يقول����

 الخالف حسب على ، المشترط العدد كمية عن النظر بغض ، العدد الجمعة لصحة يشترط أنه عرفنا نحن
 كانوا أنهم قدرنا فلو ، الشافعي قولي وأحد ، المذهب وهذا ، ظهرا يتمونها فإنهم أثنائها في نقصوا لو ، السابق
 الشرط ألن ؛ ظهرا يتموها أن فعليهم ، الصالة أثناء منهم واحد فأحدث  - العدد بهذا ولالق على - أربعين
 .  ظهرا فيصلون ، ٣٩ وأصبحوا ، اآلن نقصوا واألربعون ، أربعين حضور
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 ، قدامة ابن رجحه ، المذهب في احتمال وهو ، ركعة منها أدركوا إذا أنهم إلى:  اهللا رحمهم المالكية وذهب
 ، اهللا رحمه شيخنا رجحه الذي وهذا ، جمعة يتمون فإنهم ، ركعة أدركوا إذا أنهم ، المذهب قياس هو:  وقال
 أدركوا قد فيكونون ، العدد نقص ثم ، منها ركعة أدركوا إذا ، ركعة بإدراك يحصل اإلدراك أن تقدم وقد

 حديث وسيأتينا) الصالة دركأ فقد الصالة من ركعة أدرك من( يقول وسلم عليه اهللا صلى النبي ألن ، الجمعة


ن[ قال وسلم عليه اهللا صلى أنه ، إسناده في متكلما كان وإن ، اهللا شاء إن��
ن�� ����د��!"#���
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 الركعة في كانوا سواء ، حال كل على جمعة يتمونها فإنهم ، أثنائها في نقصوا إذا أنهم:  المذهب في قول هناك
 .  ركعة من أكثر أم ، ركعة إدراك بعد أم ، األولى

 .  جمعة فيتمونها ، جمعة أنها على فيها شرعوا ألنهم -

 .  يتمون فال وإال ، جمعة يتمونها فإنهم بسجدة ركعة أدركوا إذا أنهم:  قول للحنفية

 :  الراجح

 من ركعة أدرك من( ديثللح ؛ جمعة يتمونها فإنهم ركعة أدركوا إذا أنهم ، أعلم واهللا ، المالكية مذهب هو
 -  ثالثة أنهم قدرنا فلو ، الجمعة لصالة مدركين فيكونون ، ركعة أدركوا قد وهؤالء) الصالة أدرك فقد الصالة
 أتموها ركعة أدركوا فإذا ، واحد فنقص ، ثالثة وهم الصالة في شرعوا ثم ، الخطيب وخطب ، - الراجح على
 .  ظهرا مونهايت فإنهم ركعة من أقل أدركوا وإن ، جمعة

 .  ظُهرا استَْأنَفُوا إتمامها قبَل نَقَصوا فإن:  قال ثم����

 .  تقدم ما على وهذا ، جديد من يبدؤون ثم ، نفال األولى الصالة يتمون أنهم على يدل" ظهرا استأنفوا" قوله

 .  جمعةً َأتَمها ركعةً منها اإلمامِ مع َأدرك ومن:  قال ثم����

 قبل تكلمنا لما ؟ اإلمام سالم قبل اإلحرام تكبيرة بإدراك أم ، ركعة بإدراك تدرك هل ؟ الجمعة صالة تدرك بم
 تكبيرة بإدراك تدرك الصالة أن قوال:  قولين على خالفا فيها المسألة أن عرفنا ، الخمس الصلوات إدراك عن

 ، الحنفية مذهب فهو ، اهللا رحمهم الجمهور مذهب هذا وأن ، األولى التسليمة اإلمام سالم قبل اإلحرام
 فهو الصالة من جزءا أدرك ومن ، اإلمام سالم قبل الصالة من جزءا أدركوا ألنهم ؛ والحنابلة ، والشافعية

 عبد مشايخنا شيخ واختاره ، رواية في ةوالحنابل ، اهللا رحمهم المالكية أن وعرفنا ، كلها الصالة أدرك كمن
 الصالة أدرك من( لحديث ، كاملة ركعة بإدراك تدرك أنها ، وغيرهم عثيمين ابن والشيخ ، سعدي بن الرحمن

 ) . الصالة أدرك فقد

 :  العلم ألهل قوالن ؟ تختلف أو الخمس الصلوات مثل الجمعة هل
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 المالكية مذهب فهو ، الجمهور مذهب وهذا ، كاملة ةركع بإدراك تدرك الجمعة صالة أن:  األول القول
 وعن ، عمر ابن وعن ، مسعود ابن عن مروي وهو ، كاملة ركعة إدراك من بد ال أنه ، والحنابلة والشافعية

 .  والزهري واألسود وعلقمة المسيب وابن الحسن رأي وهو ، أنس

 ) . الصالة أدرك فقد الصالة من ركعة ركأد من( يقول وسلم عليه اهللا صلى النبي ألن :األول الدليل

 أدرك فقد الجمعة من ركعة أدرك من( قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، هريرة أبي عن :الثاني الدليل
 األلباني ، الحديث هذا صحة في العلماء اختلف وقد ، جهام ابنو النسائي أخرجه الحديث وهذا) الجمعة
) الصالة من ركعة أدرك من( الصحيح وأن ، ثابتة غير الزيادة هذه نأ يرى من العلم أهل ومن ، يصححه
 ير لم ومن ، بها عمل ، شاذة ليست أنها ورأى ثبتها فمن ، الحديث أهل بين خالف فيه) الجمعة من( وليس
 أدرك فقد الصالة من ركعة أدرك من( وسلم عليه اهللا صلى النبي بقول يستدل لكنه ، بها يأخذ ال فإنه ثبوتها
 . الثالثة األئمة قول وهذا ، خاص ودليل ، عام دليل فعندهم) الصالة

 من مخالف لهم يعرف ولم ، عمر وابن ، وأنس ، مسعود ابن قول إنه:  فقالوا ، الصحابة إجماع :الثالث الدليل
 الجمعة من ركعة أدرك من أن على الصحابة إجماع يحكي العلم أهل بعض بل ، كاإلجماع فكان ، الصحابة

 .  الجمعة أدرك فقد

 ، اإلمام سالم قبل لإلحرام كبر فإذا ، اإلمام سالم قبل اإلحرام تكبيرة بإدراك تدرك الجمعة أن:  الثاني القول
 .  الحنفية مذهب وهو ، الجمعة لصالة مدركا يكون فإنه

 .  الصالة أدرك فقد الصالة من جزءا أدرك من أن ، السابق للتعليل -

 :  الراجح

 .  أعلم واهللا ، الصالة أدرك فقد ركعة أدرك من أن ، األول ولالق هو

  . أجمعين وصحبه آله وعلى ، محمد نبينا على وسلم اهللا وصلى


