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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.
 سم.

على آله الحمد هلل رب العالمین وصلى هللا وسلم على نبینا محمد و  �سم هللا الرحمن الرحیم."
 قال اإلمام القرطبي رحمه هللا تعالى:. وصحبه

 سورة الجمعة مدنیة في قول الجمیع، وهي إحدى عشرة آ�ة. وفي صحیح مسلم عن أبي هر�رة
لق خیر یوم طلعت علیه الشمس یوم الجمعة فیه خ«أن رسول هللا صلى هللا علیه وسلم قال: 

قال  :وعنه قال .»آدم وفیه أدخل الجنة وفیه أخرج منها وال تقوم الساعة إال في یوم الجمعة
خل نحن اآلخرون األولون یوم القیامة ونحن أول من ید« علیه وسلم: صلى هللا-رسول هللا 

فیه  ا اختلفواالجنة بید أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتیناه من �عدهم فاختلفوا فهدانا هللا لم
 د و�عد غدفهذا یومهم الذي اختلفوا فیه هدانا هللا له قال یوم الجمعة فالیوم لنا وغدا للیهو 

 ".»للنصارى 
مخرج في الصحیح والخالف بین  »خیر یوم طلعت علیه الشمس یوم الجمعة« :الحدیث األول

فبالنسبة أل�ام األسبوع الجمعة و�وم عرفة و�ل له خصائصه.  أهل العلم في المفاضلة بین یوم
 .بریوم الحج األك یوم عرفة أو یوم النحر الذي هو :�النسبة أل�ام العام قال .خیرها یوم الجمعة

حدیث طو�ل �شتمل على أكثر من  .صحیفة همام بن منبه ،والحدیث الثاني حدیث أبي هر�رة
مائة وثالثین جملة فرقها البخاري ومسلم وجمعها اإلمام أحمد رحمه هللا في مسنده في موضع 

ها وطر�قة اإلمام البخاري رحمه هللا یذ�ر الجملة األولى من الحدیث إذا أراد أن �أخذ من .واحد
نحن اآلخرون السا�قون « صلى هللا علیه وسلم:-ال رسول اله ق :شيء فیذ�ر عن أبي هر�رة قال

ثم �عد ذلك  »نحن اآلخرون السا�قون یوم القیامة«كما في صحیح مسلم  »یوم القیامة أو األولون 
ذ�ر : عن أبي هر�رة فوطر�قة مسلم في الغالب أنه �قول .نتقي منها ما �شاء في المناسب للبابی

ألنه لم یرتب على األبواب و�نما رتب على  ،واإلمام أحمد جمعها في موضع واحد .أحادیث منها
جُمعة وسكنت سكنها  :والجُمعة هكذا ضبطها األكثر .المسانید فهي تنطوي تحت مسند أبي هر�رة

وقرئت �همزة ولمزة جَمعة وقیل جِمعة �كسر المیم على �ل حال أشهرها  .جْمعة :األعمش وغیره
 الجُمعة ثم الفتح جَمعة �همزة ولمزة. :وأقواها الضم

 طالب: .................
 �سند واحد. .�سند واحد إي،

 صحیفة همام همام بن منبه؟
 ه.صحیفة همام بن منب
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َمَواِت َوَما ِفي األَ { :�سم هللا الرحمن الرحیم" ِ َما ِفي السَّ وِس اْلَعِز�ِز ِلِك اْلُقدُّ ْرِض اْلمَ ُ�َسبُِّح هللَِّ
لملك القدوس تقدم الكالم فیه. وقرأ أبو العالیة ونصر بن عاصم: (ا ]١[سورة الجمعة: }اْلَحِكیمِ 

 " العز�ز الحكیم) �لها رفعا، أي هو الملك.
 على إضمار مبتدأ.

  .أي هو الملك
ْنُهمْ { :قوله تعالى" یِّیَن َرُسوًال مِّ  " .]٢لجمعة:[سورة ا }ُهَو الَِّذي َ�َعَث ِفي اُألمِّ

 ألنها بدل من لفظ الجاللة مجرور �الالم. ،والجر ظاهر
ْنُهمْ {" یَن َرُسوًال مِّ یِّ ابن عباس: األمیون العرب  قال ]٢[سورة الجمعة: }ُهَو الَِّذي َ�َعَث ِفي اُألمِّ

 الذین ال �تب منهم ومن لم �كتب، ألنهم لم �كونوا أهل �تاب. وقیل: األمیون كلهم، من 
قد و �كتبون. و�ذلك �انت قر�ش. وروى منصور عن إبراهیم قال: األمي الذي �قرأ وال �كتب. 

ْنُهمْ {مضى في البقرة.   ".}َرُسوًال مِّ
 .لقرآن لكنهم ال �كتبون �ثیر من عوام المسلمین �قرؤون ا .یتصور أن یوجد إنسان �قرأ وال �كتب

ْنُهمْ {" لى صرسول هللا �عني محمدا صلى هللا علیه وسلم. وما من حي من العرب إال ول }َرُسوًال مِّ
ه ى طهر نبیهللا علیه وسلم فیهم قرا�ة وقد ولدوه. قال ابن إسحاق: إال حي تغلب، فإن هللا تعال

ن �تاب موالدة. و�ان أمیا لم �قرأ  صلى هللا علیه وسلم منهم لنصرانیتهم فلم �جعل لهم علیه
 "یا أمیا؟ولم یتعلم صلى هللا علیه وسلم. قال الماوردي: فإن قیل ما وجه االمتنان فإن �عث نب

 صححت العبارة عند�م؟ ما وجه االمتنان؟ 
 طالب: .................

 �عني مثل ما عندنا.. ،عندك
 انبعث �ا شیخ..؟

 طالب: .................
 . ما وجه االمتنان �أن �عث؟�أن �عث ،�أن ،�أن

موافقته لفالجواب عنه من ثالثة أوجه: أحدها:  ؟فإن قیل ما وجه االمتنان �أن �عث نبیا أمیا"
تهم. ما تقدمت �ه �شارة األنبیاء. الثاني: لمشاكلة حال ألحوالهم، فیكون أقرب إلى موافق

لتي لیه من الكتب التي قرأها والحكم االثالث: لینتفي عنه سوء الظن في تعلیمه ما دعى إ
 " تالها. قلت: وهذا �له دلیل معجزته وصدق نبوته.

ه �أن -علیه الصالة والسالم-النبي  هذه الوجوه الثالثة �لها صحیحة فالكتب السا�قة �لها وصفت
أنه �خرج وأخبرت الكتب السا�قة  الكن هل �صلح أن �كون هذا علة؟ �عني لو �عث متعلم ،أمي
لو �ان  ،�عني ]٤٨[سورة العنكبوت: }ِإذًا الَّْرَتاَب اْلُمْبِطُلونَ {العلة الحقیقیة هي األخیرة  ؟علممت

تعلمه من األمم السا�قة ومن غیرهم ممن عنده �تاب أو  :قالواو �قرأ و�كتب الرتاب الناس  ،متعلما
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 ؟ و�اللكن أمي ال �قرأ وال �كتب �یف یتعلم و�یف �قرأ من �تب األمم السا�قة ،شيء من هذا
�هللا جل وعال امتن على أن علَّم  .ألن األمیة عیب ولیست �صفة مدح ،التماس العلة ال بد منها

الحكمة من هذا والمصلحة الراجحة لینتفي عنه سوء الظن في  ا؟�القلم فكیف �متن �أنه یبعث أمی
 المصلحة راجحة. .ا دعا إلیه من الكتب التي قرأهاتعلیمه م

 ".}َوُ�َزكِّیِهمْ {�عني القرآن  }َیْتُلو َعَلْیِهْم آَ�اِتهِ {قوله تعالى: "
-جاء في قصة الحدیبیة وأنه أخذ الكتاب الذي �تبه من علي و�تبه من محمد بن عبد هللا بیده 

لكن �ل  -علیه الصالة والسالم-وادعى �عضهم أنه �تب في آخر أمره  -علیه الصالة والسالم
أمر علیا أن �كتب واآلمر ینسب إلیه  :�عنيهذا ال �صح وأن معنى �تب محمد بن عبد هللا 

 الفعل.
هم من دنس أي �جعلهم أز�یاء القلوب �اإل�مان، قاله ابن عباس. وقیل: �طهر   }َوُ�َزكِّیِهمْ {"

 " .الكفر والذنوب، قاله ابن جر�ج ومقاتل. وقال السدي: �أخذ ز�اة أموالهم
ُرُهْم َوُتَزكِّیِهم ِبَها{ :�عني اة أموالهم هذا و�أخذ ز� ]١٠٣ة التو�ة:[سور  }ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم َصَدَقًة ُتَطهِّ

 ت.یز�ي قلو�هم �اإل�مان و�ز�ي أموالهم �الز�وات والصدقا ،ولو قیل أنه یز�یهما جمیعا .احتمال
ط اس: الكتاب الخال ابن عبالسنة، قاله الحسن. وق }َواْلِحْكَمةَ {�عني القرآن  }َوُ�َعلُِّمُهُم اْلِكَتابَ {"

: الحكمة �القلم، ألن الخط فشا في العرب �الشرع لما أمروا بتقییده �الخط. وقال مالك بن أنس
بل أن ن قبله وقأي م }َوِ�ن َ�اُنوْا ِمن َقْبلُ {الفقه في الدین. وقد مضى القول في هذا في البقرة.

[سورة  }ِمْنُهمْ  َوآَخِر�نَ {قوله تعالى:  .أي في ذهاب عن الحق }ِبینٍ َلِفي َضالٍل مُّ { .یرسل إلیهم
 " ..]٣الجمعة:

ي فهم عاشوا فترة انقطعت عنهم األخبار المتصلة �األنبیاء و�اهلل جل وعال فعاشوا في ضاللة ألن
إلى أن �عث هللا هذا النبي  -نسأل هللا العافیة -ظالم دامس في جهالة جهالء وضاللة عمیاء

 األمي الذي أنقذهم من ظلمات الجهل والشرك والظلم إلى نور العلم والهدا�ة.
 " .]٣[سورة الجمعة: }َوآَخِر�َن ِمْنُهمْ {وله تعالى: "ق

 نسأل هللا العافیة.. .أما التغالبة صاروا نصارى  .هذا من األخبار
 طالب: .................

ن على ، ماشوو هؤالء على فطرتهم .�ونهم غیروا من غیر مقتضي للتغییرال، هو اإلشكال في 
لكن �ونهم انتقلوا من ضالل إلى ضالل  ،ن ماشوو  هؤالء المشر�ون على طبیعتهم .طبیعتهم

 بدون مبرر هذا یدل على أنهم عندهم شيء من العناد.
ي األمیین األمیین أي �عث فهو عطف على  ]٣[سورة الجمعة: }َوآَخِر�َن ِمْنُهمْ {قوله تعالى: "

و�عث في آخر�ن منهم. و�جوز أن �كون منصو�ا �العطف على الهاء والمیم في �علمهم 
 " .و�ز�یهم
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 �عني و�علم و�ز�ي آخر�ن منهم ممن سیأتي.
له مسندا أي �علمهم و�علم آخر�ن من المؤمنین، ألن التعلیم إذا تناسق إلى آخر الزمان �ان �"

كونوا �أي لم  ]٣:[سورة الجمعة }َلمَّا َیْلَحُقوا ِ�هِ {الذي تولى �ل ما وجد منه.إلى أوله فكأنه هو 
 " في زمانهم وسیجیئون �عدهم.

تعلم  نعم، هؤالء الذین تعلموا إلى قیام الساعة هو الذي علمهم إذ لوال �عثة هللا جل وعال له لما
 لموا لیسواإن أناس ال یتبعونه وتع :�عني ال �قال ،نافعالفالمراد �العلم العلم  .أحد إلى قیام الساعة
ا له ولذ .تعلموا ظاهرا من الحیاة الدنیا ،ألنهم لم یتعلموا الكتاب والحكمة ،من أتباعهم وتعلموا

علیه الصالة -ألنه هو الذي دلهم على هذا الخیر  ،أجر من عمل �شر�عته إلى یوم القیامة
 .-والسالم

 ر: هم العجم. وفي صحیح البخاري ومسلم عن أبي هر�رة قال:قال ابن عمر وسعید بن جبی"
ْنُهْم ِر�َن مِ َوآخَ {كنا جلوسا عند النبي صلى هللا علیه وسلم إذ نزلت علیه سورة الجمعة فلما قرأ:

راجعه النبي صلى یقال رجل: من هؤالء �ا رسول هللا؟ فلم  ]٣[سورة الجمعة: }َلمَّا َیْلَحُقوا ِبِهمْ 
وضع هللا علیه وسلم حتى سأله مرة أو مرتین أو ثالثا. قال وفینا سلمان الفارسي. قال: ف

ه رجال لو �ان اإل�مان عند الثر�ا لنال«النبي صلى هللا علیه وسلم یده على سلمان ثم قال: 
اء د الثر�ا لذهب �ه رجل من فارس أو قال من أبنلو �ان الدین عن«في روا�ة . »من هؤالء

 " ..وقال عكرمة. .هذا لفظ مسلم »فارس حتى یتناوله
�عد الفتوح تجد من فارس ومن األعاجم من برز في العلوم  ،وواضح على مر العصور اإلسالمیة

حتى  ،بل تجد رؤوس في علوم الشرع والدین من التفسیر والحدیث والفقه ،�ثیر جدااإلسالمیة 
ل أهل  لفن االعر�یة برزوا فیها وفاقوا �ثیرا من العرب وال أدل على ذلك من الكتاب الذي هو معوَّ

مصداقا لقوله جل  االمقصود صاروا رؤوس .البخاري لیس �عر�ي ،كتاب سیبو�ه ولیس �عر�ي
 .]٣[سورة الجمعة: }َوآَخِر�َن ِمْنُهْم َلمَّا َیْلَحُقوا ِبِهمْ { :وعال

 .................طالب: 
 .]٣ورة الجمعة:[س } َوآَخِر�َن ِمْنُهْم َلمَّا َیْلَحُقوا ِبِهمْ  {

 طالب: .................
 نحن أمة أمیة من العرب والعجم. . �ل هذه...هم صاروا في حكمهم

 طالب: .................
 .»نحن أمة أمیة ال نقرأ وال نحسب« :تشمل ألنه �قول

وقال عكرمة: هم التا�عون. وقال مجاهد: هم الناس �لهم، �عني من �عد العرب الذین �عث "
فیهم محمد صلى هللا علیه وسلم. وقاله ابن ز�د ومقاتل ابن حیان. قاال: هم من دخل في 
اإلسالم �عد النبي صلى هللا علیه وسلم إلى یوم القیامة. وروى سهل بن سعد الساعدي: أن 
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إن في أصالب أمتي رجاال ونساء یدخلون الجنة �غیر «علیه وسلم قال:  النبي صلى هللا
وقد  .والقول األول أثبت .]٣[سورة الجمعة: }َوآَخِر�َن ِمْنُهْم َلمَّا َیْلَحُقوا ِبِهمْ { :ثم تال »حساب

رأیتني أسقي غنما سودا ثم أتبعتها غنما عفرا « :قال -صلى هللا علیه وسلم-روي أن النبي 
. أما السود فالعرب وأما العفر فالعجم تتبعك �عد العرب :فقال �ا رسول هللا »أ�ا �كر أولها �ا

�عني جبر�ل علیه السالم. رواه ابن أبي  »كذا أولها الملك« صلى هللا علیه وسلم:-فقال النبي 
لیلى عن رجل من أصحاب النبي صلى هللا علیه وسلم، وهو علي ابن أبي طالب رضي هللا 

 " .عنه.
 مخرج؟ مخرج؟

 طالب: ..........
 كلكم هكذا؟

 طالب: ..........
 ال، األخیر.

 طالب: ..........
 �ل النسخ اتفقت على ضعفه. ،على �ل حال

 طالب: ضعیف؟
 ضعیف. إي،

ُ ُذو اْلَفْض {قوله تعالى: "  باس: حیثقال ابن ع }یمِ ِل اْلَعظِ َذِلَك َفْضُل للااَِّ ُیْؤِتیِه َمن َ�َشاُء َ�للااَّ
ل: �عني ألحق العجم �قر�ش. وقیل: �عني اإلسالم، فضل هللا یؤتیه من �شاء، قاله الكلبي. وقی

بي ینفق في الطاعة، وهو معنى قول أ الوحي والنبوة، قاله مقاتل. وقول را�ع: إنه المال
لى صصالح. وقد روى مسلم عن أبي صالح عن أبي هر�رة أن فقراء المهاجر�ن أتوا رسول هللا 

 »ذاك؟ وما« لیه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور �الدرجات العال والنعیم المقیم. فقال:هللا ع
قالوا: �صلون �ما نصلي و�صومون �ما نصوم و�تصدقون وال نتصدق و�عتقون وال نعتق. 

ن �ه أفال أعلمكم شیئا تدر�ون �ه من سبقكم وتسبقو«فقال رسول هللا صلى هللا علیه وسلم: 
 .بلى �ا رسول هللا :قالوا »أحد أفضل منكم إال من صنع مثل ما صنعتم من �عد�م وال �كون 

ع قال أبو صالح: فرج. »تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر �ل صالة ثالثا وثالثین مرة« :قال
لنا ال �ما فعفقراء المهاجر�ن إلى رسول هللا صلى هللا علیه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل األمو 

.  وقول }اءُ ِه َمن َ�شَ َذِلَك َفْضُل للااَِّ ُیْؤِتی{ول هللا صلى هللا علیه وسلم: ففعلوا مثله. فقال رس
ته. خامس: أنه انقیاد الناس إلى تصدیق النبي صلى هللا علیه وسلم ودخولهم في دینه ونصر 

 " .�هللا اعلم
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هل هو الموجود في السورة أو �عم �ل فضل؟ فضل هللا  )ذلك فضل هللا(المقصود �المشار إلیه 
 واسع ال �مكن أن �حاط �ه و�ل ما ذ�ر یدخل فیه �ما یدخل فیه غیره.

ُلوا التَّْوَراَة ُثمَّ َلْم َ�ْحِمُلوَها {قوله تعالى: " ُل َأْسَفارًا ِبْئَس َمَثُل ِحَماِر َ�ْحمِ َمَثِل الْ �َ َمَثُل الَِّذیَن ُحمِّ
ُ ال َیْهِدي اْلَقْوَم اْلَقْوِم الَّ  ضرب مثال  ]٥عة:[سورة الجم }ینَ لظَّاِلمِ اِذیَن َ�ذَُّبوا ِ�آَ�اِت للااَِّ َ�للااَّ

ُلو { صلى هللا علیه وسلم.-ؤمنوا �محمد للیهود لما تر�وا العمل �التوراة ولم ی  }اةَ ا التَّْورَ ُحمِّ
أي �لفوا العمل بها، عن ابن عباس. وقال الجرجاني: هو من الحمالة  ]٥[سورة الجمعة:

هي  ]٥لجمعة:[سورة ا }َكَمَثِل اْلِحَماِر َ�ْحِمُل َأْسَفاراً {�معنى الكفالة، أي ضمنوا أحكام التوراة. 
لحمار جمع سفر، وهو الكتاب الكبیر، ألنه �سفر عن المعنى إذا قرئ. قال میمون بن مهران: ا

 مل الكتابفر على ظهره أم ز�یل، فهكذا الیهود. وفي هذا تنبیه من هللا تعالى لمن حال یدري أس
 " أن یتعلم معانیه و�علم ما فیه، لئال یلحقه من الذم ما لحق هؤالء.
م أن یتعلم ما فیه من أحكا ،�عني ال �كتفي �الحفظ وال �كتفي �التالوة بل ال بد أن یتعلم فیه

وآداب وعقائد وما �عینه على تدبره وقراءته على الوجه المأمور �ه ما �كفي أن �حفظ وهو ال 
 یدري ما �حفظ.

 وقال الشاعر:"
ــــــــدهم ــــــــم عن ــــــــل لألســــــــفار ال عل  زوام

 
ــــــــــــــــاعر  ــــــــــــــــم األ� ــــــــــــــــدها إال �عل  �جی

ــــــر إذا غــــــدا  ــــــدري البعی ــــــا ی ــــــرك م  لعم
 

ـــــــر  ـــــــي الغرائ  .�أوســـــــاقه أو راح مـــــــا ف
ألة وقال �حیى بن �مان: �كتب أحدهم الحدیث وال یتفهم وال یتدبر، فإذا سئل أحدهم عن مس 

 " جلس �أنه مكاتب.
 أما الروا�ة .یروون و�تفقهون و�ستنبطون و�علمون  ،�عني �ان الروا�ة في أول األمر ألهل العلم

صلى هللا علیه -في آخر األمر حینما صار الهدف مجرد إ�قاء سلسلة اإلسناد المتصلة �النبي 
 .صار یتعلم الحدیث و�روي الحدیث و�حفظ الحدیث و�سند الحدیث من ال علم له ألبتة -وسلم

 ز�ادة نسخ. ،صاروا مجرد حفاظ
 وقال الشاعر:"

 إن الرواة على جهل �ما حملوا ... مثل الجمال علیها �حمل الودع
 ال الودع ینفعه حمل الجمال له ... وال الجمال �حمل الودع تنتفع

 
 وقال منذر بن سعید البلوطي رحمه هللا فأحسن:

 
 انعق �ما شئت تجد أنصارا ... ووزم أسفارا تجد حمارا
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 الحمار�حمل ما وضعت من أسفار ... �حمله �مثل 
 �حمل أسفارا له وما درى ... إن �ان ما فیها صوا�ا وخطاء"

 صوا�ا أو خطا..
رقم ثالثة �ذا في األصول  :لیه �قولهنا علق عصوا�ا وخطأ  .صوا�ا أو خطأ أو صوا�ا وخطا

ا مع هذه الز�ادة التي �ستقیم بها الوزن و�حتمل أن �كون صوا�ه أكان ما فیها جمان أو برا.. م
و هما اللؤلؤ والبرا التراب هذا اجتهاد. هللا إذا �ان تصو�ب من غیر.. والجمان �الضم � ...أدري 

 من نسخ..
 طالب: ..........

 إن �ان ما فیها صوا�ا وخطأ هو هكذا عندنا.
 طالب: ..........
 خطأ. رق ما یدري هل هو صواب أوهو ما یدري ال �ف

 صوا�ا وخطاء�حمل أسفارا له وما درى ... إن �ان ما فیها "
 إن سئلوا قالوا �ذا رو�نا ... ما إن �ذبنا وال اعتدینا

 كبیرهم �صغر عند الحفل ... ألنه قلد أهل الجهل
 "أي.. ]٥[سورة الجمعة: }ُثمَّ َلْم َ�ْحِمُلوَها{

 طالب: ..........
 في�عني موجود  ،هو موجود �عني سواء قال الفقهاء أن المحدثین صیادلة ونحن األطباء

یروي الخبر و�تلقفه الفقیه و�ستنبط منه �ما أنه المحدثین من هو بوصف الصیدلي مجرد راوي 
فق فیهم هذا وهذا والمو  .موجود في طائفة الفقهاء من هو مقلد تقلید ال یلتفت ال یرفع رأسه بنص

 من جمع بینهما.
أیدیهم وهم ال  والتوراة في -أي لم �عملوا بها. شبههم ]٥[سورة الجمعة: }ُثمَّ َلْم َ�ْحِمُلوَها{"

ع �الحمار �حمل �تبا ولیس له إال ثقل الحمل من غیر فائدة. و�حمل في موض -�عملون بها
نصب على الحال، أي حامال. و�جوز أن �كون في موضع جر على الوصف، ألن الحمار 

 كاللئیم. قال:
 " .ولقد أمر على اللئیم �سبني

ر لیس المراد لئیم �عینه شخص �عینه و�ذلك لیس المراد حماألن المراد الجنس ألن المراد الجنس 
�حتاج إلى  ،فهذا وجه قوله أنه الحمار واللئیم إذا أر�د �ه الجنس فهو في حكم النكرة .�عینه

وصف أكثر من حاجته إلى حال و�ن �ان لفظه لفظ معرفة فیه (ال) لكن إذا أر�د �ه الجنس فهو 
و�ن �ان معرفة فهو �حاجة إلى  .كثر من حاجته إلى الحالفي معنى النكرة و�حتاج إلى وصف أ

 حال �ما قال أهل العلم أن الجمل �عد أن المعارف أحوال و�عد النكرات صفات.
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ُ الَ { المثل الذي ضر�ناه لهم، فحذف المضاف. ]٥[سورة الجمعة: }ِبْئَس َمَثُل اْلَقْومِ {"  َیْهِدي َ�للااَّ
 .سبق في علمه أنه �كون �افراي من أ }اْلَقْوَم الظَّاِلِمینَ 
ِ ِمن ُدوِن النَّاِس َفَتَمنَُّوا اْلَمْوَت ِإن قوله تعالى:   {ُقْل َ�اَأیَُّها الَِّذیَن َهاُدوا ِإن َزَعْمُتْم َأنَُّكْم َأْوِلَیاء هللَِّ

ُ َعِلیٌم ِ�الظَّاِلِمین (٦ُكنُتْم َصاِدِقین ( َمْت َأْیِدیِهْم َ�للااَّ [سورة  }) ٧) َوَال َیَتَمنَّْوَنُه َأَبًدا ِ�َما َقدَّ
 ]١٨[سورة المائدة: }َنْحُن َأْبَناُء للااَِّ َوَأِحبَّاُؤهُ { :لما ادعت الیهود الفضیلة وقالوا ] ٧-٦ة:الجمع

ِ ِمن ُدوِن النَّاسِ { :قال هللا تعالى فلألولیاء عند هللا  ]٦[سورة الجمعة: }ِإن َزَعْمُتْم َأنَُّكْم َأْوِلَیاُء هللَِّ
 " لتصیروا إلى ما �صیر إلیه أولیاء هللا.  }نُتْم َصاِدِقینَ َفَتَمنَُّوْا اْلَمْوَت ِإن �ُ { .الكرامة

 ال شك أن ما أعده هللا جل وعال ألولیائه أفضل مما عندهم من نعیم الدنیا ولو حیز لهم جمیعه
 لمقیم فمافإن �نتم أولیاء هلل �هللا جل وعال قد أعد ألولیائه ما أعد من النعیم ا .جمیع نعیم الدنیا

لنعیم �قاؤ�م في هذه الدنیا في دار الشقاء في دار التعب في دار الكبد تمنوا الموت واذهبوا إلى ا
 لكن هذه دعوى. ،المعد لكم إن �نتم أولیاء

َمْت {"  " .أي. ]٧[سورة الجمعة: } َأْیِدیِهمْ َوال َیَتَمنَّْوَنُه َأَبدًا ِ�َما َقدَّ
 ألنهم �عرفون أنهم �ذ�ة في دعواهم وأنهم لیسوا �أولیاء بل أعداء هلل جل وعال.

ن أي أسلفوه من تكذیب محمد صلى هللا علیه وسلم، فلو تمنوه لماتوا، فكان في ذلك �طال "
ذه هقولهم وما ادعوه من الوال�ة. وفي حدیث أن النبي صلى هللا علیه وسلم قال لما نزلت 

وفي  »والذي نفس محمد بیده لو تمنوا الموت ما �قي على ظهرها یهودي إال مات«اآل�ة: 
 " ..هذا

 ولكن له الحكمة البالغة والمشیئة النافذة. ،هللا جل وعال ذلك لكان لو أراد
�ة وفي هذا إخبار عن الغیب، ومعجزة للنبي صلى هللا علیه وسلم. وقد مضى معنى هذه اآل"

اُر اَآلِخَرُة ِعنَد للااَِّ {:في قوله تعالى في البقرة ن ُدو َخالِ ُقْل ِإن َ�اَنْت َلُكُم الدَّ النَّاِس َفَتَمنَُّوْا ِن َصًة مِّ
 " .]٩٤[سورة البقرة: }اْلَمْوَت ِإن ُ�نُتْم َصاِدِقینَ 

  طالب: ............
 ین؟. أنعم

 طالب: ............
نه الیهود یزعمون ألنفسهم أنهم شعب هللا المختار وأ .نحن في قولهم تعالى هللا عما �قولون  إي،

 توجد دعوة منهم إلى دینهم لیس هناك ال یوجد من شعوب األرض من �قار�هم و�دانیهم ولذلك ال
فهذه البنوة بنوة  ،داعیة یهودي ألنه ما یرضى أن یدخل عوام الناس في الشعب المختار

مالئكة بنات هللا مع أن ظاهر اللفظ �قتضیه.. قد ال �قال إنها مثل ما قالوا إن ال .اختصاص
 ؟لو تمنوه.. :الحدیث األخیرانتهى 

 طالب: ............
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 لكن ابن عباس ما �قول برأ�ه.
 طالب: ............

 .»لو تمنوا الموت ما �قي على ظهرها یهودي« الحدیث:
 طالب: ............

رأ�ه وله حكم هذا الكالم من  اس ما �قولابن عب ،على ابن عباس الو �ان موقوف ،على �ل حال
 الرفع.

وَن ِمْنُه َفِإنَُّه ُمالِقی{قوله تعالى: " وَن إِ  ُكْم ُثمَّ ُقْل ِإنَّ اْلَمْوَت الَِّذي َتِفرُّ َهاَدِة َلى َعاِلِم اْلَغْیِب َوالشَّ ُتَردُّ
 " ْن ز�دا..إ :ال �قال :قال الزجاج ]٨[سورة الجمعة: }َفُیَنبُِّئُكم ِ�َما ُ�نُتْم َتْعَمُلونَ 

 إّن إّن.
 إّن ز�دا..

 " .فمنطلق."
 فمنطق..

ي ألن الذ،في هذه الجملة وأما في اآل�ة ففیه ما �قتضي ألنه ال یوجد ما �قتضي وجود هذه الفاء 
 موصول مشرب �معنى الشرطیة.

 طالب: ..............
وهو الذي یرزقهم وهو الذي  ال ال، ما هو.. خلقي على هللا �معنى أنه هو الذي �عطف علیهم

 یر�یهم وهو الذي.. من �اب التجوز في التشبیه.
لما في  ]٨ة الجمعة:[سور  }َفِإنَُّه ُمالِقیُكمْ {"قال الزجاج: ال �قال: إن ز�دا فمنطلق، وها هنا قال: 

لة على و�كون مبالغة في الدال  معنى الذي من الشرط والجزاء، أي إن فررتم منه فإنه مالقیكم،
 أنه ال ینفع الفرار منه. قال زهیر:

 ومــــــــــن هــــــــــاب أســــــــــباب المنا�ــــــــــا ینلنــــــــــه
 

 أســـــــــــــــباب الســـــــــــــــماء �ســـــــــــــــلم ولـــــــــــــــو رام 
وَن ِمْنهُ {قلت: و�جوز أن یتم الكالم عند قوله قوله:    :بتدئثم ی ]٨ة:[سورة الجمع }الَِّذي َتِفرُّ

 وقال طرفة: ]٨[سورة الجمعة: }َفِإنَُّه ُمالِقیُكمْ {
 و�فــــــــــــــــى �ــــــــــــــــالموت فــــــــــــــــاعلم واعظــــــــــــــــا

 
 لمـــــــــــــــن المـــــــــــــــوت علیـــــــــــــــه قـــــــــــــــد قـــــــــــــــدر 

 فـــــــــــــــــاذ�ر المـــــــــــــــــوت وحـــــــــــــــــاذر ذ�ـــــــــــــــــره 
 

 إن فــــــــــي المــــــــــوت لــــــــــذي اللــــــــــب عبــــــــــر  
 كــــــــــــل شــــــــــــيء ســــــــــــوف یلقــــــــــــى حتفــــــــــــه 

 
 فــــــــــــي مقــــــــــــام أو علــــــــــــى ظهــــــــــــر ســــــــــــفر 

ـــــــــــــــــــــــــــــه ترصـــــــــــــــــــــــــــــده  ـــــــــــــــــــــــــــــا حول  والمنا�
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وَن ِمْنهُ { :و�جوز أن یتم الكالم عند قوله :قلت نَّ اْلَمْوَت الَِّذي إِ ُقْل { ]٨ة:[سورة الجمع }الَِّذي َتِفرُّ
وَن ِمْنهُ  و الذي خبر إّن ما جاء وه ،�عني تمت الجملة؟ ما تمت الجملة ]٨[سورة الجمعة: }َتِفرُّ

 هذا الكالم ضعیف.فتتم �ه الفائدة وما تمت 
الِة ِمن َیْومِ {قوله تعالى: " ا ِإَلى ِذْ�ِر للااَِّ َوَذُرو  ِة َفاْسَعْوا اْلُجُمعَ َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا ِإَذا ُنوِدي ِللصَّ

 الث عشرة مسألة: ثفیه  ]٩[سورة الجمعة: }َذِلُكْم َخْیٌر لَُّكْم ِإن ُ�نُتْم َتْعَلُمونَ  اْلَبْیعَ 
الِة مِ { قوله تعالى: -األولى  ]٩ة الجمعة:ر [سو  }ْلُجُمَعةِ ن َیْوِم اَ�ا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا ِإَذا ُنوِدي ِللصَّ

لغتان.  ان المیم على التخفیف. وهماقرأ عبد هللا بن الز�یر واألعمش وغیرهما (الجمعة) �إسك
وجمعهما جمع وجمعات. قال الفراء: �قال الجمعة (�سكون المیم) والجمعة (�ضم المیم) 
 والجمعة (�فتح المیم) فیكون صفة الیوم، أي تجمع الناس. �ما �قال: ضحكة للذي �ضحك.

ل الفراء ضم المیم. وقاوقال ابن عباس: نزل القرآن �التثقیل والتفخیم فاقرءوها جمعة، �عني �
وأبو عبید: والتخفیف أقیس وأحسن، نحو غرفة وغرف، وطرفة وطرف، وحجرة وحجر. وفتح 

ي صلى المیم لغة بني عقیل. وقیل: إنها لغة النبي صلى هللا علیه وسلم. وعن سلمان أن النب
عالى تهللا ألن  :وقیل .»إنما سمیت جمعة ألن هللا جمع فیها خلق آدم« هللا علیه وسلم قال:

 "فرغ فیها من خلق �ل..
 األخیر؟ ؟قال عنه تخر�ج لحدیث سلمان؟ حدیث سلمان ماذافیه 

 طالب: ..............
 .»...إنما سمیت جمعة« -علیه الصالة والسالم-سلمان سلمان عن النبي 

 طالب: ..............
 لكن اكتملت واجتمعت فیه المخلوقات �لها. ،اجتمع فیه خلق آدم

ذ�ر �كسر المیم األشهر جُمعة الضم ثم السكون  .جِمعة :من الضبط الذي لم یذ�ره المؤلف �قي
 هذه أضعفها. ،قراءة األعمش ثم جَمعة �همزة ولمزة ثم جِمعة

 طالب: ..............
 الجملة من المبتدأ والخبر الثانیة.. ...هو خبر إنّ 

 طالب: ..............
وَن ِمْنهُ { :إذا قدرت مبتدأ �كون ما ذ�ر ملة من المبتدأ خبر له والج ]٨[سورة الجمعة: }الَِّذي َتِفرُّ

 لكن فیه �عد. ،والخبر خبر إن ممكن
مع وقیل: ألن هللا تعالى فرغ فیها من خلق �ل شي فاجتمعت فیها المخلوقات. وقیل: لتجت"

یوم، �قوله الجماعات فیها. وقیل: الجتماع الناس فیها للصالة. ومن �معنى في، أي في 
 أي في األرض.  ]٤٠[سورة فاطر: }َأُروِني َماَذا َخَلُقوا ِمَن اَألْرضِ {تعالى:
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الثانیة: قال أبو سلمة: أول من قال: أما �عد �عب بن لوي، و�ان أول من سمى الجمعة 
 "جمعة. و�ان �قال لیوم الجمعة: العرو�ة.

أما �عد �عب بن لؤي األشهر في ذلك أنه داود وهو األقرب من األقوال  :الجزم �أن أول من قال
 الثمانیة المعروفة.

م قال ابن سیر�ن: جمع أهل المدینة من قبل أن �قد وقیل: أول من سماها جمعة األنصار."
�عني  ،"النبي صلى هللا علیه وسلم المدینة، وقبل أن تنزل الجمعة، وهم الذین سموها الجمعة

لسبت. وذلك أنهم قالوا: إن للیهود یوما �جتمعون فیه، في �ل سبعة أ�ام یوم وهو ا" األنصار
 "..وللنصارى یوم مثل ذلك وهو األحد فتعالوا فلنجتمع حتى نجعل یوما

 یوما لنا.
بت فقالوا: یوم الس -أو �ما قالوا -ونستذ�ر -حتى نجعل یوما لنا نذ�ر هللا ونصلي فیه"

بو أمامة ارى، فاجعلوه یوم العرو�ة. فاجتمعوا إلى أسعد بن زرارة (أللیهود، و�وم األحد للنص
لهم  رضي هللا عنه) فصلى بهم یومئذ ر�عتین وذ�رهم، فسموه یوم الجمعة حین اجتمعوا. فذ�ح

 "أسعد شاة فتعشوا وتغدوا منها لقلتهم. فهذه أول جمعة في اإلسالم.
 ؟ -علیه الصالة والسالم-هل سبق لها مشروعیة أو هم ابتدعوها ثم أقرها النبي  ،لكن

 طالب: ..............
 لم �سبق لها شرعیة فیما �ظهر. -علیه الصالة والسالم-ثم اكتسبت الشرعیة �إقراره 

 طالب: ..............
 :ي سورة الحدیدو�ن �ان تذ�رون ما مضى ف ...�ونه جمع بهم أسعد بن زرارة معروف إي،

لما ابتدعوها  ]٢٧لحدید:ا[سورة  }للااَِّ ْضَواِن رِ َوَرْهَباِنیًَّة اْبَتَدُعوَها َما َ�َتْبَناَها َعَلْیِهْم ِإالَّ اْبِتَغاَء {
 وعملوا بها �تبت علیهم.
 طالب: ..............

بهذا  ،على خالف فیمن سماه بذلك ،كان �سمى یوم العرو�ة ثم سموه الجمعة ألنهم اجتمعوا فیه
 االسم.

 طالب: ..............
 �جي أحد �قره شرع؟هل 

 طالب: ..............
 ،انتهى التشر�ع .ما فیه إقرار .لكن یبي �جي من هالحفل إقرار من الشرع واال ما جاله شيء إي،

 اكتمل.
قلت: وروي أنهم �انوا اثني عشر رجال على ما �أتي. وجاء في هذه الروا�ة: أن الذي جمع "

بهم وصلى أسعد بن زرارة، و�ذا في حدیث عبد الرحمن بن �عب بن مالك عن أبیه �عب على 
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ما �أتي. وقال البیهقي: ورو�نا عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب الزهري أن مصعب ابن 
الجمعة �المدینة للمسلمین قبل أن �قدمها رسول هللا صلى هللا علیه  عمیر �ان أول من جمع

ة فأضافه �عب وسلم. قال البیهقي: �حتمل أن �كون مصعب جمع بهم �معونة أسعد بن زرار 
 إلیه. �هللا أعلم."

علیه الصالة -لیعلم الناس قبل مقدمه  -علیه الصالة والسالم-مصعب هاجر قبل النبي 
لعلهما تعاونا هذا في  .في األحادیث أن أول من جمع هو أسعد بن زرارةوالمعروف  -والسالم

ألن مصعب بن عمیر جاء لیعلم ومن التعلیم هذه الصالة  ،بیان الحكم وهذا في جمع الناس إلیها
 وأسعد بن زرارة ثبت أنه هو الذي جمعهم وجّمع بهم.

 طالب: ..............
 .-علیه الصالة والسالم-مقدم النبي 

 لب: ..............طا
مثل هذه األمور في وقت التشر�ع ما �مكن أن تستدرك ألنها اكتسبت الشرعیة  ،على �ل حال

ما  ؟عنده نص في هذا .�ل وضوء�عد �عني مثل بالل �ان �صلي ر�عتین  ،�اإلقرار الشرعي
أ�ضا  ،في �ل ر�عة قل هو هللا أحد}{ :والذي �قرأ .اكتسبت الشرعیة �أنه مدح بهذا .عنده نص

األذان أصل مشروعیته  علیه الصالة والسالم.-قرار النبي اكتسب الشرعیة �إ .ما عنده نص
ه علی-اكتسبت الشرعیة �اإلقرار إقرار النبي  ،برؤ�ا عبد هللا بن ز�د والرؤ�ا ال یثبت بها حكم

مثل ما فعل هؤالء وأما �عده ما �مكن أن �جتهد أحد و�قول أنا أسوي وأفعل  -الصالة والسالم
 ، �عني من من �قره على هذا؟أبدا

"وأما أول جمعة جمعها النبي صلى هللا علیه وسلم �أصحا�ه، فقال أهل السیر والتوار�خ: قدم 
رسول هللا صلى هللا علیه وسلم مهاجرا حتى نزل �قباء، على بني عمرو بن عوف یوم االثنین 

ین اشتد الضحى. ومن تلك السنة �عد التار�خ. الثنتي عشرة لیلة خلت من شهر ر�یع األول ح
فأقام �قباء إلى یوم الخمیس وأسس مسجدهم. ثم خرج یوم الجمعة إلى المدینة، فأدر�ته 
الجمعة في بني سالم بن عوف في �طن واد لهم قد اتخذ القوم في ذلك الموضع مسجدا، 

الحمد هلل. أحمده وأستعینه «فجمع بهم وخطب. وهي أول خطبة خطبها �المدینة، وقال فیها: 
وأستغفره وأستهد�ه، وأومن �ه وال أكفره، وأعادي من �كفر �ه. وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال 

أرسله �الهدى ودین الحق، والنور والموعظة  �ك له وأشهد أن محمدا عبده ورسولهشر 
اع من الزمان، ودنو والحكمة على فترة من الرسل، وقلة من العلم، وضاللة من الناس، وانقط

فقد  همن الساعة، وقرب من األجل. من �طع هللا ورسوله فقد رشد. ومن �عص هللا ورسول
غوى وفرط وضل ضالال �عیدا. أوصیكم بتقوى هللا، فإنه خیر ما أوصى �ه المسلم المسلم أن 

ى هللا لمن �حضه على اآلخرة، وأن �أمره بتقوى هللا. واحذروا ما حذر�م هللا من نفسه، فإن تقو 
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اآلخرة. ومن �صلح  ر�ه عون صدق على ما تبغون من أمرعمل �ه على وجل ومخافة من 
الذي بینه و�ین ر�ه من أمره في السر والعالنیة، ال ینوي �ه إال وجه هللا �كن له ذ�را في 

یود  عاجل أمره، وذخرا فیما �عد الموت، حین �فتقر المرء إلى ما قدم. وما �ان مما سوى ذلك
وهو وهو الذي صدق قول، و أن بینه و�ینه أمدا �عیدا. و�حذر�م هللا نفسه �هللا رؤف �العباد. ل

ُل اْلَقْوُل َلَديَّ َوَما َأَنا {: الذي صدق قول، وأنجز وعده، ال خلف لذلك، فإنه �قول تعالى َما ُیَبدَّ
َ ُ�َكفِّْر {لعالنیة، فإنه فاتقوا هللا في عاجل أمر�م وآجله في السر وا .}ِ�َظالٍَّم لِّْلَعِبیدِ  َوَمْن َیتَِّق للااَّ

ئاِتِه َوُ�ْعِظْم َلُه َأْجراً  . ومن یتق هللا فقد فاز فوزا عظیما. و�ن تقوى هللا توقي مقته }َعْنُه َسیِّ
وتوقي عقو�ته وتوقي سخطه. و�ن تقوى هللا تبیض الوجوه، وترضي الرب، وترفع الدرجة. 

جنب هللا، فقد علمكم �تا�ه، ونهج لكم سبیله، لیعلم الذین صدقوا فخذوا �حظكم وال تفرطوا في 
و�علم الكاذبین. فأحسنوا �ما أحسن هللا إلیكم، وعادوا أعداءه، وجاهدوا في هللا حق جهاده، هو 
اجتباكم وسماكم المسلمین لیهلك من هلك عن بینة، و�حیا من حي عن بینة. وال حول وال قوة 

هللا تعالى، واعملوا لما �عد الموت، فإنه من �صلح ما بینه و�ین هللا �كفه إال �اهلل. فأكثروا ذ�ر 
هللا ما بینه و�ین الناس. ذلك �أن هللا �قضي على الناس وال �قضون علیه، و�ملك من الناس 

 ".»وال �ملكون منه
 ال �ملكون..و�ملك من الناس و وال وال 

 ".»ظیمهللا أكبر وال حول وال قوة إال �اهلل العلي الع .و�ملك من الناس وال �ملكون منه«"
 هذه الخطبة الطو�لة بنظمها هذا المرتب مخرجة عند�م؟ ،�عني

  طالب: ..............
�عني  ،ال دالئل النبوة وال ما �ستقل �ه البیهقي في الدالئل أو في الشعب ،ما �كفي ما �كفي

 األصل فیه الضعف.
 شیخ؟ ال تثبت..؟ ال تثبت..؟طالب: �عني ال تثبت �ا 

 مادام ما خرجها إال البیهقي. ،الظاهر
 طالب: ..............

 ما یلزم أنها تكون شرعت قبل ذلك ألنه ما صلى قبل ذلك .قد تقرر في وقتها ،تقر في وقتها ،ال
 ألنها لو شرعت قبل ذلك الجمعة التي قبلها �صلي.

 طالب: ..............
الصالة  ،الصالة شرعت قبل الهجرة -علیه الصالة والسالم-�ان �صلي �حتاج إلى.. ألنه 

أما الجمعة فالذي �غلب على الظن أنها شرعت عند  .�صلي شرعت قبل الهجرة في لیلة اإلسراء
 أول صالة صالها وال یتر�ها إذا شرعت.

 "..ولمن قرى البحر�ن. وقیل: إن أ �عدها جمعة �قر�ة �قال لها: جواثى"وأول جمعة جمعت 
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 القر�ة هذه معروفة إلى اآلن والمسجد معلوم الحدود والمعالم هناك ومشكلة أنه اآلن صار ،نعم
في أوقات في جمیع األوقات وهي لیس �مصلى وال مسجد �صلون یتردد علیه الناس  ،مثار فتنة
أنا  ،محّوط و�ترددون علیه الناس ،مكان صغیر �مكن ستة أمتار أو خمسة في مثلها .وال جامع

 �ان عمر هللا أعلم. ، و�نعهدي �ه قد�م
 طالب: ..............

 جواثا �الحساء �الحساء..
 طالب: ..............

�عني �ستمر محل عبادة وهو  ،لكن یبقى أنه �ونه صلي فیه ،نعم معروف هذا ثابت إي،
و�زار و�ؤخذ �طاف �ه  ،مثار فتنة ،على حدود منىالذي مثل مسجد البیعة  ،مهجور؟ مثار فتنة

فمثل هذه مثل هدمها واندراس معالمها لئال �صرف فیها  !�هللا المستعان .من ترا�ه و�تبرك �ه
 شيء من العبادة لغیر هللا جل وعال.

 "وقیل: إن أول من سماها الجمعة �عب بن لؤي بن غالب الجتماع قر�ش فیه إلى �عب، �ما
 تقدم. �هللا اعلم.

لَِّذیَن ایَُّها َ�ا أَ {�الجمعة دون الكافر�ن تشر�فا لهم وتكر�ما فقال: الثالثة: خاطب هللا المؤمنین
َالةِ ْم ِإَلى اَوِ�َذا َناَدْیتُ {ثم خصه �النداء، و�ن �ان قد دخل في عموم قوله تعالى:  }آَمُنواْ   }لصَّ

 لیدل على وجو�ه وتأكید فرضه. وقال �عض العلماء..." ]٥٨[سورة المائدة:
في  لصالة واألذان واإلقامة وأطالرحمه هللا في سورة المائدة أحكام النداء لوهناك ذ�ر القرطبي 

 وذ�ر من األخبار واآلثار ما ال یوجد عند غیره رحمه هللا. ذلك
ل ابن "وقال �عض العلماء: �ون الصالة الجمعة ها هنا معلوم �اإلجماع ال من نفس اللفظ. قا

 العر�ي: وعندي أنه معلوم من نفس اللفظ..."
الِة ِمن َیْوِم اْلُجُمَعةِ { :�عني ذا نص في المراد وأنها هل ه ،�عني ]٩[سورة الجمعة: }ِإَذا ُنوِدي ِللصَّ

فتشمل جمیع الصلوات في هذا  ؟الناس في هذا الیوم صالة الجمعة أو أنها صالة �جتمع لها
في هذا الیوم معلوم �اإلجماع  ،�عض العلماء �ون الجمعة هاهنا �عني :وقال :شف �قول .الیوم

 صالة ما هي ؟أن تكون العصرما المانع  ،إذا نودي للصالة من یوم الجمعة .ال  من نفس اللفظ
 هل هي نص في صالة الجمعة التي بدیلة عن الظهر في اآل�ة؟  ؟في یوم الجمعة

 طالب: ..............
�ون الصالة صالة الجمعة هاهنا  :اءقال �عض العلم :قال .یناقش اللفظ ،ال، هو یناقش اللفظ

الِة ِمن َیْوِم اْلُجُمَعةِ { :معلوم �اإلجماع ال من نفس اللفظ ألنه قال  ]٩لجمعة:[سورة ا }ُنوِدي ِللصَّ
 العصر. ...فاسعوا ،الفجر هي صالة في یوم الجمعة ونودي لها

 طالب: ..............
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الةِ { :فش و ه .جنس الصالة من یوم الجمعة ،جنس�مكن   ]٩[سورة الجمعة: }ِإَذا ُنوِدي ِللصَّ
اللفظ أو من اإلجماع والجمعة هنا یدخل فیها یر�د أن �قرر هل صالة الجمعة مأخوذة من هذا 

 لكن هل اللفظ ،اإلجماع معروف ومتقرر أن المراد �الصالة هنا صالة الجمعة ؟الصلوات كل
 جمعة؟جمعة أو أنها صالة في یوم الفي �ون الصالة صالة ال نص

 طالب: ..............
الِة ِمن َیْوِم ِإَذا ُنوِدي ِللصَّ { .ما هو من صالة الجمعة ]٩[سورة الجمعة: }ِمن َیْوِم اْلُجُمَعةِ {

 .]٩[سورة الجمعة: }اْلُجُمَعةِ 
 طالب: ..............

اسع لها وتستدل على من تأخر  .العصر صالة في یوم الجمعة ،الفجر صالة في یوم الجمعة
الِة ِمن َیْوِم اْلُجُمَعِة فَ { :تقولو عن صالة العصر یوم الجمعة  [سورة  }اْسَعْواِإَذا ُنوِدي ِللصَّ

 ذاوما یدري ماألن اإلنسان قد �قرأها  ،هذا تبني أنا أقرر توضیح للفظ ،ما أنا أقرر .]٩الجمعة:
ل وقا :م؟ أنا أوضح �الم ومراد هذا العالم الذي قالینتبه لهذا الكال . و�ل إنسان یر�د أن�قول

ألن  ،له وجه ،نعم :نقول .�ون الجمعة هاهنا معلوم �اإلجماع ال من نفس اللفظ :�عض العلماء
 العصر صالة من یوم الجمعة. ،الفجر صالة من یوم الجمعة

 طالب: ..............
والمغرب والعشاء األوالت من لیلة  .من السبت المغرب والعشاء .من یوم السبت المغرب والعشاء

 المقصود أنه هل هو الداللة على الصالة المعینة التي تتقدمها .ما هو من یوم الجمعة ،الجمعة
الخطبة من نفس اللفظ أو من اإلجماع وأما اللفظ فیشمل الفجر والعصر أ�ضا؟ �ا إخوان ما أنا 

ا أن �ثیرا من الناس �قرأ هذألني أجزم  ،ه توضیح لكالم هذا العالمأقول هذا الكالم تبني أقول
 ؟ �مل قال ابن العر�ي... صح أو ال�قول الكالم وما یدري ماذا

سورة [ }ُمَعةِ ِمن َیْوِم اْلجُ { "قال ابن العر�ي: وعندي أنه معلوم من نفس اللفظ بنكتة وهي قوله:
غیرها  بذلك الیوم هو نداء تلك الصالة. فأما وذلك �فیده، ألن النداء الذي �ختص ]٩الجمعة:

 ".فهو عام في سائر األ�ام. ولو لم �كن المراد �ه نداء الجمعة
�ل یوم ینادى  ،ولو �ان المراد العصر ،�ل یوم ینادى للصالة ،لو �ان المراد الفجر ،نعم

أ�ضا للظهر  لكن الذي �ختص النداء في هذا الیوم صالة الجمعة وال �قال أنه ینادى ،للصالة
 ف النكتة التي أبداها ابن العر�ي دقیقة.مثل الفجر ش ،فیشترك مع الجمعة مثل العصر

 ائدة."ولو لم �كن المراد �ه نداء الجمعة لما �ان لتخصیصه بها و�ضافته إلیها معنى وال ف
 الرا�عة: فقد تقدم..."

 طالب: ..............
 ال.. ،هي لیست بدیل من الظهر
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 ..............طالب: 
 ال تجمع وال �جمع إلیها. ،ألنها فرض مستقل �الصبح ،ال �صح

سول هللا "الرا�عة: فقد تقدم حكم األذان في سورة المائدة مستوفى. وقد �ان األذان على عهد ر 
سلم و صلى هللا علیه وسلم �ما في سائر الصلوات، یؤذن واحد إذا جلس النبي صلى هللا علیه 

ذانا ألك �ان �فعل أبو �كر وعمر وعلي �الكوفة. ثم زاد عثمان على المنبر على المنبر. و�ذ
 ".ثالثا على داره التي تسمى الزوراء

ان واألذان واإلقامة ثم ما زاده عثمان رضي هللا عنه األذ .بین �ل أذانین صالة ...أذانا ثالثا
ال ف ،ه ووافقه علیه الصحا�ةوهو خلیفة راشد أمرنا �اتباع سنت .بهذا االعتبار ااألول �كون ثالث

 �قال فیه ما �قال فیما یبتدع من غیره رضي هللا عنه وأرضاه.
ؤذن حین �ثر الناس �المدینة. فإذا سمعوا أقبلوا، حتى إذا جلس عثمان على المنبر أذن م"

 النبي صلى هللا علیه وسلم، ثم �خطب عثمان. خرجه ابن ماجه في سننه من حدیث محمد بن
 الزهري عن السائب بن یز�د قال: ما �ان لرسول هللا صلى هللا علیه وسلم إالإسحاق عن 

لناس امؤذن واحد، إذا خرج أذن و�ذا نزل أقام. وأبو �كر وعمر �ذلك. فلما �ان عثمان و�ثر 
م. خرجه ، فإذا خرج أذن و�ذا نزل أقاالزوراء زاد النداء الثالث على دار في السوق �قال لها

فان ع�معناه. وفي �عضها: أن األذان الثاني یوم الجمعة أمر �ه عثمان بن البخاري من طرق 
ما حین �ثر أهل المسجد، و�ان التأذین یوم الجمعة حین �جلس اإلمام. وقال الماوردي: فأ

دینة األذان األول فمحدث، فعله عثمان بن عفان لیتأهب الناس لحضور الخطبة عند اتساع الم
 ."رضي هللا عنه و�ثرة أهلها. وقد �ان عمر

أما  .فهذا صحیح -علیه الصالة والسالم-أما قوله محدث �معنى أنه لم �كن في عهد النبي 
 ،هأمرنا �اتباع ،ألنه سنة خلیفة راشد ،كونه محدث واحد من المحدثات التي جاء الشرع بذمها فال

فقه الصحا�ة ووا .»علیكم �سنتي وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین من �عدي« :�اتباع هد�ه
ان إجماع منهم. ما أنكره أحد وحكمته ومصلحته ظاهرة لیتأهب الناس إلى رضوان هللا علیهم و�

أما تقدمه قبله �خمس  .عن األذان الواجب �مدة �افیة لالستعداد یتقدم الجمعة ولذا ینبغي أن
 دقائق أو عشر.. هذا ال �حقق الهدف الباعث على وجوده.

 طالب: ..............
 قال الثاني فهو حقیقة األذان.  ،إي

 طالب: ..............
 المقصود أنه یؤذن.

 طالب: ..............
 إال مؤذن واحد إذا خرج أذن و�ذا نزل أقام.
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 طالب: ..............
 المعروف أن بالل ما أذن ألحد �عده علیه الصالة والسالم.

 طالب: ..............
 سعد القرض وغیره. ،له أكثر من مؤذن �ما هو معلوم -والسالمعلیه الصالة -النبي 

 طالب: ..............
الصنعاني والشو�اني والبدعة بدعة  :هذا المنهج موجود یتبناه �ثیر من المتأخر�ن ،هذاموجود 

 ولو �انت من عمر واألذان محدث ولو �ان من عثمان.
 طالب: ..............

أما بنیة  .ألفضلیة المكان �صح ،ام بنیة الظهر ال بنیة الجمعةال، هو إذا صالها خلف اإلم
 الجمعة فال.

 طالب: ..............
 صف للصالة ما هو لإلمام �ما قرر أهل العلم.الو  .ال ال، هو مسافر

 طالب: ..............
لكن ال شك أن هذا سوء  »كل محدثة بدعة و�ل بدعة ضاللة« :هو �عمل بنصوص أخرى �عني

وهو من أهل العلم المعروفین  .أدب مع هؤالء العظام ولو �ان من الشو�اني أو من الصنعاني
ما  .نحنلكن في هذه المواطن یرد علیهم ،ما �قدح فیهم ،الراسخین أصحاب تعظیم نصوص

لكن مع ذلك لیسوا  ،عندنا شك أنهم ممن �عظم النصوص ال الشو�اني وال الصنعاني
 معصومین.�

 طالب: ..............
 العبادات توقیفیة. .العبرة الدین توقیف .ما �كفي

م، یؤذن في السوق قبل المسجد لیقوم الناس عن بیوعهوقد �ان عمر رضي هللا عنه أمر أن "
 رضي هللا عنه أذانین في المسجد." فإذا اجتمعوا أذن في المسجد، فجعله عثمان

قد �ان عمر رضي هللا عنه أمر أن یؤذن في السوق قبل المسجد لیقوم الناس عن  :معنى ما
و�ال لو �ان  ،إنما هو إعالم �قرب دخول الوقت ،لیس هذا هو األذان الشرعي المرتب ؟بیوعهم

قرب  . مثل الهیئة ینبهون الناس على�ان عمر ،األذان المرتب ما �ان عثمان أول من ابتدأه 
 الصالة.

لیه عالعر�ي. وفي الحدیث الصحیح: أن األذان �ان على عهد رسول هللا صلى هللا  ابن ه"قال
الثا ثوسلم واحدا، فلما �ان زمن عثمان زاد األذان الثالث على الزوراء، وسماه في الحدیث 

 »اءبین �ل أذانین صالة لمن ش«ألنه أضافه إلى اإلقامة، �ما قال علیه الصالة والسالم: 
 "�عني األذان..
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 لئال �ظن وجو�ها. »لمن شاء« :قال في الثالثة ،كررها ثالثا
 هما.""�عني األذان واإلقامة. و�توهم الناس أنه أذان أصلي فجعلوا المؤذنین ثالثة فكان و 

هذا ال شك أنه وهم لكن المراد �األذان  .جعلوا اإلقامة أذان أصلي فكان یؤذن للصالة ثالثة
 وأبي -علیه الصالة والسالم-الثالث األول الذي ابتدأه عثمان والثاني الموجود على عهد النبي 

 �كر وعمر واستمر والثالث اإلقامة.
 ".."ثم جمعوهم في وقت واحد فكان وهما على وهم

في الحرمین  ا�ان هذا موجود .حدالثالثة یؤذنون �لهم في آن وا .صاروا یؤذنون في آن واحد
ة ثالث .وانقطع في المسجد الحرام ثم تاله ذلك أ�ضا في المسجد النبوي �انوا یؤذنون في آن واحد

 أو أر�عة �ل المؤذنین یرفعون األذان بدفعة واحدة.
 طالب: ..............

 هذا موجود..
 طالب: ..............

 �عدها. ،ال ال، �عدها
 ......طالب: ........

 على �ل أمر تتا�عوا علیه �عني حقیقة �عني المسجد الحرام والمسجد النبوي فیها ،ثالث نداءات
 أشیاء مستنكرة و�دع استمرت قرون إلى أن هیأ هللا جل وعال من یلغي هذه البدع �لها والحمد هلل

 ومازال �قي فیه أشیاء نرجو أن �عینهم على القضاء علیها.
 ..............طالب: 

 �ل مذهب لهم محرام. ،المحار�ب األر�عة المذاهب األر�عة �لها تصلي
عة.، �ما "ورأیتهم یؤذنون �مدینة السالم �عد أذان المنار بین یدي اإلمام تحت المنبر في جما

 كانوا �فعلون عندنا في الدول الماضیة. و�ل ذلك محدث. 
عنى السعي ها هنا مفي اختلف  ]٩[سورة الجمعة: }ِذْ�ِر للااَِّ َفاْسَعْوا ِإَلى {قوله تعالى: -الخامسة

عي على ثالثة أقوال: أولها: القصد. قال الحسن: �هللا ما هو �سعي على األقدام ولكنه س
 �القلوب والنیة."

امشوا وعلیكم السكینة وما أدر�تم فصلوا وما فاتكم «ألنه جاء النهي عن االستعجال للصالة  ،نعم
فإذا �ان المراد �ه على األقدام فالمراد �ه السرعة في المشي �ما هو  .والسعي معروف .»فأتموا

علیه -�سعى سعیا شدیدا حتى إن اإلزار ینحسر عن ر�بتیه  ،الشأن في المسعى بین العلمین
لكن لیس هذا هو  ،عي �ان الناس یر�ضون للجمعةسإذا �ان هذا هو المراد �ال -الصالة والسالم

ه معارض �أدلة خاصة والمراد �السعي هنا المبادرة إلى الذهاب إلى الجمعة ثم �عد ذلك المراد ألن
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.. إنما یبادر ة یر�ض هذا أو؟السعي على الیتیم وعلى األرمل .�ستعمل في مشیه ما وجه إلیه
  یبادر. .علیها

ة [سور  }ُمْؤِمنٌ  َها َوُهوَ َسْعیَ َوَمْن َأَراَد اآلِخَرَة َوَسَعى َلَها {"الثاني: أنه العمل، �قوله تعالى: 
ْیَس ِلِإلنَساِن ِإالَّ َما َوَأن لَّ { :وقوله ]٤[سورة اللیل: }ِإنَّ َسْعَیُكْم َلَشتَّى{ :وقوله ]١٩اإلسراء:

سعى �عدهم قوم لكي . وقال زهیر: وهذا قول الجمهور ]٣٩[سورة النجم: }َسَعى
أي  ما ... تبزل ما بین العشیرة �الدمیدر�وهم...وقال أ�ضا: سعى ساعیا غیظ بن مرة �عد 

: ه. الثالثفاعملوا على المضي إلى ذ�ر هللا، واشتغلوا �أسبا�ه من الغسل والتطهیر والتوجه إلی
أ�ا عبس بن  أن المراد �ه السعي على األقدام. وذلك فضل ولیس �شرط. ففي البخاري: أن

مشى إلى الجمعة راجال وقال: سمعت  -واسمه عبد الرحمن و�ان من �بار الصحا�ة -جبر
. »لنارامن اغبرت قدماه في سبیل هللا حرمه هللا على «رسول هللا صلى هللا علیه وسلم �قول: 

ة قال ابن العر�ي: وهو الذي أنكره الصحا� .و�حتمل ظاهره را�عا: وهو الجري واالشتداد
ي علمون والفقهاء األقدمون. وقرأها عمر: فامضوا إلى ذ�ر هللا فرارا عن طر�ق الجر األ

 "..واالشتداد الذي یدل على الظاهر. وقرأ ابن مسعود �ذلك وقال: لو قرأت فاسعوا لسعیت
فاسعوا معنى السعي الشدة في الجري  :لو قرأتها :ألنه �قول: (فامضوا) ابن مسعود �قرؤها

 والمشي.
 "فاسعوا لسعیت حتى �سقط ردائي. وقرأ ابن شهاب: فامضوا لو قرأت"

 طالب: ..............
 .�جيء. یذ�ره المؤلف

 راءة قرآن"وقرأ ابن شهاب: فامضوا إلى ذ�ر هللا سالكا تلك السبیل. وهو �له تفسیر منهم، ال ق
تج من وقد احمنزل. وجائز قراءة القرآن �التفسیر في معرض التفسیر. قال أبو �كر األنباري: 

 خالف المصحف �قراءة عمر وابن مسعود، وأن خرشة بن الحر قال: رآني عمر رضي هللا عنه
ن أقرأك هذا؟ قلت مفقال لي عمر:  ]٩[سورة الجمعة: }َفاْسَعْوا ِإَلى ِذْ�ِر للااَِّ {ومعي قطعة فیها:

�س قال حدثنا إدر  أبي. فقال: إن أبیا أقرؤنا للمنسوخ. ثم قرأ عمر: (فامضوا إلى ذ�ر هللا).
حدثنا خلف قال حدثنا هشیم عن المغیرة عن إبراهیم عن خرشة، فذ�ره. وحدثنا محمد بن 

بیه �حیى أخبرنا محمد وهو ابن سعدان قال حدثنا سفیان بن عیینة عن الزهري عن سالم عن أ
ف قال لقال: ما سمعت عمر �قرأ قط إال: (فامضوا إلى ذ�ر هللا). وأخبرنا إدر�س قال حدثنا خ
) وقال: حدثنا هشیم عن المغیرة عن إبراهیم أن عبد هللا بن مسعود قرأ: (فامضوا إلى ذ�ر هللا

 "..لو �انت فاسعوا لسعیت حتى �سقط ردائي. قال أبو �كر
  أما لما �ان على سبعة أحرف فاللفظ محتمل. الواحد. لعل هذا قبل إجماع الصحا�ة على الحرف
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عالمین �أن األمة أجمعت على (فاسعوا) بروا�ة ذلك عن هللا رب ال"قال أبو �كر: فاحتج علیه 
د ورسوله صلى هللا علیه وسلم. فأما عبد هللا بن مسعود فما صح عنه (فامضوا) ألن السن
وا) غیر متصل، إذ إبراهیم النخعي لم �سمع عن عبد هللا بن مسعود شیئا، و�نما ورد (فامض

ه. د �ما �خالف اآل�ة والجماعة �ان ذلك نسیانا منعن عمر رضي هللا عنه. فإذا انفرد أح
 والعرب مجمعة على أن السعي �أتي �معنى المضي، غیر أنه ال �خلو من الجد واالنكماش.

 قال زهیر:
 سعى ساعیا غیظ �مرة �عد ما ... تبزل ما بین العشیرة �الدم 

 ."أراد �السعي المضي �جد وانكماش، ولم �قصد للعدو واإلسراع في الخطو
فرق بین أن �مشي وهو جاد في طر�قه مع تقارب خطاه وعلیه السكینة والوقار و�ین من  ،�عني

فالجد في االنكماش والمشي ال ینافي  .�مشي و�لتفت �مینا وشماال و�ذا رأى شیئا وقف عنده
أقرب و�صل إلى الغا�ة في تجد هذا �مشي بهدوء وتقارب خطى وسكینة ووقار  .السكینة والوقار

هذا  .إذا شاف هذا وقف معه و�ذا شاف هذا وقف ینظر إلیه و�ذا ،والثاني �مشي و�تلفت مدة
المقصود أنه �مضي �جد ال یلوي على غیر الجمعة ولیس معناه أنه �خل �ما أمر �ه من السكینة 

 والوقار.
 طالب: ..............

 صحیحفإذا انفرد أحد �ما �خالف اآل�ة والجماعة.. ...قراءة عمر
ى في ل الفراء وأبو عبیدة: معنى السعي في اآل�ة المضي. واحتج الفراء �قولهم: هو �سعوقا

 البالد �طلب فضل هللا، معناه هو �مضي �جد واجتهاد. واحتج أبو عبیدة �قول الشاعر:
 أسعى على جل بني مالك ... �ل امرئ في شأنه ساعي

 فهو �حتمل السعي..."
 فهل فهل.

نى "فهل �حتمل السعي في هذا البیت إال مذهب المضي �االنكماش، ومحال أن �خفى هذا المع
ا على ابن مسعود على فصاحته و�تقان عر�یته. قلت: ومما یدل على أنه لیس المراد ها هن

وعلیكم  إذا أقیمت الصالة فال تأتوها تسعون ولكن ائتوها«العدو قوله علیه الصالة والسالم: 
 قال الحسن: أما �هللا ما هو �السعي على األقدام..." .»السكینة

هذا عام  »إذا أقیمت الصالة فال تأتوها تسعون « :هل لقائل أن �قول ...ولكن لقائل أن �قول
�مكن أن �قال هذا؟ أو �قال إن المعنى المطلوب له من السكینة والوقار  .والسعي خاص �الجمعة

جمیع . السكینة والوقار التي طلبت لفي سائر الصلوات �طلب الجمعة ألنها من الصلوات
َوِ�َذا {�ما في قوله جل وعال:  ،ألنها صالة من الصلوات ،الصلوات تطلب أ�ضا لصالة الجمعة

ِلُكْم َأْطَهُر ِلُقُلوِ�ُكْم َوُقُلوِ�ِهنَّ  َفاْسَأُلوُهنَّ ِمن َوَراِء ِحَجاٍب َسَأْلُتُموُهنَّ َمَتاعًا   ]٥٣[سورة األحزاب: }ذَٰ
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الطهارة المطلو�ة ألمهات المؤمنین ألیست  .هذا خاص �أمهات وهذا الذي یروج له اآلن :قالوا
فالعلة الموجودة في أمهات المؤمنین  .الطهارة مطلو�ة للجمیع .مطلو�ة لنساء المسلمین والمؤمنین

 ،�عني إذا طلبت الطهارة لهؤالء الطیبات ،موجودة بل أشد منها في غیرهن من نساء المسلمین
ِبینَ { -علیه الصالة والسالم-ألنها ألنهن زوجات النبي  ،الطیبات َباُت ِللطَّیِّ [سورة  }الطَّیِّ
ممن �حتمل خالف  ،غیرهن من �اب أولى إذا طلبت الطهارة لهن فألن تطلب من ]٢٦النــور:
�عني إذا طلبت الطهارة ممن ال �حتمل منه غیر الطهارة فألن تطلب الطهارة من  .الطهارة

 وهذا من �اب التنبیه �األدنى على األعلى. .غیرهن من �اب أولى
 طالب: ..............

�ل ما �ان االحتیاط من الوجوب  ...�ل هذا ،كل ما �عد و�ثرت الفتن ووجدت أسباب الفتنة
 أدخل وأشد.

ل خشوع. وقا"ولقد نهوا أن �أتوا الصالة إال وعلیهم السكینة والوقار، ولكن �القلوب والنیة وال
ي فقتادة: السعي أن تسعى �قلبك وعملك. وهذا حسن، فإنه جمع األقوال الثالثة. وقد جاء 

 ث مذ�ورة في �تب الحدیث. االغتسال للجمعة والتطیب والتز�ن �اللباس أحادی
مرضى رج منه الخطاب للمكلفین �إجماع. و�خ}َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنواْ {السادسة: قوله تعالى:

قائد عند والزمنى والمسافرون والعبید والنساء �الدلیل، والعمیان والشیخ الذي ال �مشي إال �
ؤمن یمن �ان « علیه وسلم قال: أبي حنیفة. روى أبو الز�یر عن جابر أن رسول هللا صلى هللا

و مملوك �اهلل والیوم اآلخر فعلیه الجمعة یوم الجمعة إال مر�ض أو مسافر أو امرأة أو صبي أ
 "خرجه الدارقطني وقال.. »فمن استغنى بلهو أو تجارة استغنى هللا عنه �هللا غني حمید

 قال عنه؟ ماذا
 طالب: ..............

نه رجل أعمى أالمخرج في الصحیح  مهذا یرده حدیث ابن أم مكتو  ،العمیان :قوله ،على �ل حال
 »؟أتسمع النداء« :فلما ولى قال -علیه الصالة والسالم-یالئمه فرخص له النبي  قائد ال هول

وأما �النسبة للشیخ الذي ال �ستطیع  .هذا األعمى. »أجب ال أجد لك رخصة« :قال .نعم :قال
إن �ان �ستطیع المشي �القائد فهو  ،إن �ان �ستطیع المشي �قائد فهو �األعمى ،المشي

 و�ن �ان ال �ستطیع المشي �الكلیة فهو معذور. .كاألعمى
 طالب: ..........

 لزمانة التي هي المقعد.أصحاب ا :الزمنى
 طالب: ..........

 أما إذا �انت تشق علیه. ،�هللا إذا �ان ال �شق علیه یلزمه



 
 

 
 
 

٢
٣ 
 

 

^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹¶4ò=٢٣ 

ه �مكنه من "وقال علماؤنا رحمهم هللا: وال یتخلف أحد عن الجمعة ممن علیه إتیانها إال �عذر ال
اإلتیان إلیها، مثل المرض الحا�س، أو خوف الز�ادة في المرض، أو خوف جور السلطان 

 علیه في مال أو بدن دون القضاء علیه �حق."
لسلطان أن �قضي علیه �حق هذا لیس إذا �ان �خشى من ا ...إن �ان القضاء علیه �حق ،�عني
 إنما إذا خاف أن �قضي علیه �جور وظلم هذا عذر. ،�عذر

لو تخلف "والمطر الوابل مع الوحل عذر إن لم ینقطع. ولم یره مالك عذرا له، حكاه المهدوي. و 
 عنها..."

في ا �خرج الناس .الوابل مع الوحل �عني �ختلف األمر في أزمنة مضت وفي زماننا هذالمطر 
في السابق من برز إلى المطر سقط  .المطر �ستمتعون �ه وال خوف علیهم وال مشقة علیهم

هذا في السابق لما �انت البیوت  .وُ�خشى علیه أن �سقط علیه أشیاء من الجدران وهذا �ثیر
 .الطین القد�مة المتهدمة المتهالكة إذا جاءتها األمطار على خطر شدید ومن خرج من �ا�ه سقط

نة لمشقة أما اآلن متعة المشي في األمطار مع هذه الطرق المعبدة المؤمنة مع البیوت المتقهذه ا
 اللهم لك الحمد. .المحكمة

 طالب: ..........
 هذا اإلشكال �طلعون لمحالتهم ود�اكینهم و�جمع و�روح للمحل أو �طلع لنزهة.

 طالب: ..........
 ال تجمع. �شق علیك إن �ان خروجك للمسجد مرة ثانیة .�هللا على حسب المشقة

ره "ولو تخلف عنها متخلف على ولي حمیم له قد حضرته الوفاة، ولم �كن عنده من �قوم �أم
 رجا أن �كون في سعة."

 �عني إذا �ان له قر�ب ال یوجد غیره �قوم �أمره وهو �حتضر �قول یترك الجمعة.
 طالب: ..........

ولو تخلف عنها متخلف على ولي حمیم  :یترك الجمعة احتضر هذا �عد بتروح تخلیه؟ �قول ،إي
�عني یرجى أن �كون  ،له قد حضرته الوفاة ولم �كن عنده من �قوم �أمره رجا أن �كون في سعة

األمر شدید �عني ولذلك �قول أهل العلم أن ترك الجمعة من �اب تیسیر العسرى ترك  .في سعة
من �اب تیسیر  .�اب تیسیر العسرى ومن ترك ثالث جمع متوالیة طبع هللا على قلبهالجمعة من 

ُرُه ِلْلُعْسَرى ٩) َوَ�ذََّب ِ�اْلُحْسَنى (٨{َوَأمَّا َمن َ�ِخَل َواْسَتْغَنى ( نسأل هللا العافیة  .العسرى  ) َفَسُنَیسِّ
 هذا من أبوابها.و  ]١٠-٨[سورة اللیل: }) ١٠(

 طالب: ..........
 .تبع �الم مالك ،مالك مالك



 
 

 
 

:ùà—ÿ^=4åÕjJ=Ô≈›§^=ÓáÈãF۰۱E ٢٤ 

ن ومن تخلف عنها لغیر عذر فصلى قبل اإلمام أعاد، وال �جز�ه أ .وقد فعل ذلك ابن عمر"
 �صلي قبله. وهو في تخلفه عنها مع إمكانه لذلك عاص هلل �فعله. 

الةِ {السا�عة: قوله تعالى: ة على �ختص بوجوب الجمع ]٩الجمعة:[سورة  }ِإَذا ُنوِدي ِللصَّ
خطاب. القر�ب الذي �سمع النداء، فأما البعید الدار الذي ال �سمع النداء فال یدخل تحت ال

 "..واختلف فیمن �أتي الجمعة من
هللا جل وعال أوجب السعي على من  ؟یدر�ك . وماألن النداء الذي ال �سمع وجوده مثل عدمه

سمع أأنا �هللا أصم ما  :ال �قول ،والسماع حقیقة أو حكما .فاسعوا إذا نودي للصالة .�سمع النداء
و�غلق النوافذ واألبواب  ایبحث عن أشد المكیفات صوت ،فیه صوت شدید شغل المكیف الذيأو �

بوجود األذان مع عدم المؤثرات مع عدم العبرة  .هذا الكالم لیس �صحیح .أنا ما أسمع :و�قول
ألن العبرة  ،لكن بدون صخب أ�ضا ،�عني تسمع أذان بدون مكبر ،المؤثرات الموجبة والمانعة

متى �سمع  .السماع الموجود في وقت التنز�ل هو العبرة .�السماع الموجود في وقت التنز�ل
الذین حدثونا ممن سمع قبل هذه المكبرات �قولون إلى ثالث  ؟المؤذن بدون مكبر و�دون صخب

 كیلو �سمع.
 طالب: ..........

لكن هنا  ،تقول سیارات مصانع مكیفات ال، ما فیه شيء ثالثة �یلو �سمع ...�یلو المؤذنثالثة 
 ثالثة أمیال.من �الكتاب أشد أظن 
 طالب: ..........

 ما فیه شيء �منع أبدا.
 طالب: ..........

 وراه ما یلحق؟
 طالب: ..........

 من �عد األذان ما یلحق.
 طالب: ..........
 �م الكیلو عندك من دقیقة؟ ؟ةكم الكیلو من دقیق
 طالب: ..........

 أنت �م تمشي الكیلو من دقیقة؟ ال،
 طالب: ..........

 لكن.. ،هو المتوسط عشر اآلن
 طالب: ..........

 المانع؟ ما
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 طالب: ..........
 إذا سمعت أجب. .هذا الحد الضا�ط أن تسمع النداء ،على �ل حال

 طالب: ..........
 ال، یبي �ضیقون على الناس �عد غیر.. هللا المستعان هللا �عاملنا �العفو.الحمد هلل.. 

 طالب: ..........

 مع �ثرة المساجد.

 طالب: ..........
البیوت تلقى وتسمع  ال، قد فیه مساجد �ثیرة وال تجده إذا �نت لست من أهل الحي بین ه

 الصوت وتدرك الصالة.
 طالب: ..........

 البیت ذا. ءا بینك و�ینه إال عشرة أمتار وراو�مكن المسجد م ،إي
 طالب: ..........

فو.. الخیر مقبل �هللا �عاملنا �الع .�ثر الخیر والخیر مقبل إن شاء هللا ،�ثر الخیر ،الحمد هلل
 كّمل �ا شیخ.

"واختلف فیمن �أتي الجمعة من الداني والقاصي، فقال ابن عمر وأبو هر�رة وأنس: تجب 
 ث..."في المصر على ستة أمیال. وقال ر�یعة: أر�عة أمیال. وقال مالك واللیالجمعة على من 

�عني عشرة �یلو تجي هذا معناه إذا  ،نبه صاحبك ستة أمیال .ستة أمیال عشرة �یلو عشرة �یلو
 صلیت بوقت ال تطلع.

 طالب: ..........
الصبح جلسوا في أنا أعرف شباب اآلن �سكنون عن الجامع �مكن خمسة عشر �یلو و�ذا صلوا 

تأهبوا لصالة الجمعة ومشوا على األقدام اآلن إلى  مشوا. مصالهم في حیهم إذا انتشرت الشمس
في مساجد  .الجامع ووصلوا مع قبل الصالة ثم جلسوا إلى صالة المغرب أو العشاء ورجعوا

 تصلى فیها على الجنائز وفیها خیر الحمد الخیر في أمة محمد.
 أمیال. وقال مالك...""وقال ر�یعة: أر�عة 

وأنا جالس في مسجد جامع في بلد من البلدان أنتظر انتشار الشمس وقبل أن أخرج من المسجد  
دخل شباب لصالة الجمعة وفي مسجد آخر جامع تم الصف األول قبل طلوع الشمس لصالة 

 الخیر موجود والشر والخبث �ثر. .الجمعة
ن صیتا، لشافعي: اعتبار سماع األذان أن �كون المؤذوقال مالك واللیث: ثالثة أمیال. وقال ا"

 ".واألصوات هادئة، والر�ح ساكنة
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�فحطون اآلن ما تسمع  . شف الذيما فیه مؤثرات مكیفات مصانع سیارات شاحنات د�ا�ات ،نعم
 وأنت تحت المنارة ما تسمع األذان.

ة "وموقف المؤذن عند سور البلد. وفي الصحیح عن عائشة: أن الناس �انوا ینتابون الجمع
سول هللا ر من منازلهم ومن العوالي فیأتون في الغبار و�صیبهم الغبار فتخرج منهم الر�ح، فقال 

الناس و قال علماؤنا: والصوت إذا �ان منیعا  »لو اغتسلتم لیومكم هذا«صلى هللا علیه وسلم: 
 هدوء وسكون فأقصى سماع الصوت ثالثة أمیال."في 

 خمسة �یلو. ،�عني خمسة �یلو
معة "والعوالي من المدینة أقر�ها على ثالثة أمیال. وقال أحمد بن حنبل و�سحاق: تجب الج

 "..على من سمع النداء. وروى الدارقطني من حدیث
 �عض النسخ العباء. ...النسخة

 طالب: ..........
 (ح) و(ز) و(س) في العباء �فتح العین جمع عباءة ألن في الغبار تكرار.، عندنا في إي

 طالب: ..........
 الغبار عند البخاري.

 طالب: ..........
 الرواة عن البخاري. ،على حسب الرواة  ،على �ل حال

 طالب: ..........
 سم.

 طالب: ..........
ل أن الجمعة في البلد واحدة األص .هذا تفر�ط وتساهل غیر مرضي ،في �عض األحیاء خمس

فلو صلي في مسجدین �انت المأذون بها المرخص لها األولى هي الصحیحة والمحدثة �اطلة 
ن لكن رأوا أن الناس �حتاجون إلى من �عینهم في هذه األوقات وتساهلوا و�شترطو  ،عند أهل العلم

 أن �كون بین المسجدین أقل شيء �یلو.
 طالب: ..........

الجوامع في �ل حي مسجد عشرة آالف  .إذا وضعنا المساجد على عشرة آالف متر ما هو مسوغ
 ة متر وتقول هذا جامع؟!لي أما تحط لي مسجد ما �جي خمسمئ أما تحط .متر �أخذهم �لهم
 طالب: ..........

متر  مائتینل ما هو ع أصغر من هذا وتمتلي لكن الحل ما هو؟ الحل تكبر الجوامع بدفیه جوام
 ألن معنى الجمعة وروح الجمعة ینتهي في هذه التصرفات. ،حط عشرة آالف ئةثالثما

 طالب: ..........
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 الناس �جتمعون و�ستفیدون. ...هذا الكالم
 طالب: ..........

 "وروى الدارقطني.."
ا ء و�ذا �ثرت الزم یر�د یدورون الذي �سد هذألنها إذا قلت الجوامع أمكن تأمین األئمة األكفا

 الفراغ.
 طالب: ..........

 فیه؟ ما
 طالب: ..........

 ال ال ال، فیه �ا خي یتزاحمون..
 طالب: ..........

 �بره المسجد؟ إي، 
 طالب: ..........

رتب علیه حكم. ال ال ال، و�ذا �ان أدوار و�ان یتراصون.. أمروها �ما جاءت ألن هذا ال یت
 المهم أنه جمع غفیر. ...ما تفرق  الملیون والخمسة هذه

 "وروى الدارقطني من حدیث عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده عن رسول هللا صلى هللا علیه
 وقال أبو حنیفة وأصحا�ه تجب على من في »إنما الجمعة على من سمع النداء«وسلم قال: 

المصر، سمع النداء أو لم �سمعه، وال تجب على من هو خارج المصر و�ن سمع النداء. 
 حتى..."

الةِ { :�عني الضا�ط من أهل  �عني سماع النداء هذا عند جمع ]٩[سورة الجمعة: }ِإَذا ُنوِدي ِللصَّ
إذا �ان في المصر في  .الضا�ط الثاني أن �كون في المصر .العلم وله حدیث ابن أم مكتوب

ر ن خارج المصالبلد الذي ُ�جمَّع فیه مستوطن هذا تجب علیه الجمعة ولو لم �سمع النداء و�ذا �ا
 ال تجب علیه الجمعة ولو سمع النداء.

 طالب: ..........
لكن خارج  ،عن الناس مبعد عنهم مبعد عنهم وساكن ومستوطن في هذا المكان ال، ساكن البر

�عني من في المصر یلزمه ومن خارج المصر  ،المصر ولو ُجمع بین القولین لكان هو الصواب
 من �سمع النداء.
؟ فقال ال. -بینها و�ین الكوفة مجرى نهر -تجب الجمعة على أهل ز�ارة "حتى سئل: وهل

وروي عن ر�یعة أ�ضا: أنها تجب على من إذا سمع النداء وخرج من بیته ماشیا أدرك 
 الصالة."
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�مشیها بنصف ساعة �عني ثالث �یلو  ،�عني تفوته الصالة إذا سمع النداء هذا ال تلزمه الجمعة
مثل ما  ،ة معناه إذا سمع النداء لزمه اإلجا�ة إذا ذهب فاتته الصالةوالمحدد رسمیا ثلث ساع
قال ر�یعة فتجب على من إذا سمع النداء وخرج من بیته ماشیا أدرك  .تقول �قول هذا ال تلزمه

�عني �أنه من العبث �سمع النداء و�ذهب إلى المسجد وهو �عرف أنهم مصلین مع أنه  ،الصالة
 ره أن من قصد الجماعة فوجدهم قد صلوا فله مثل أجرهم.جاء في سنن أبي داود وغی

 "وقد روي عن الزهري: أنها تجب علیه إذا سمع األذان."
 األقوال الشاذة ما لنا فیها دعوى.

الِة ِمن َیْوِم اْلُجُمَعِة َفاْسَعوْ {الثامنة: قوله تعالى:"  ]٩[سورة الجمعة: }ْ�ِر للااَِّ ا ِإَلى ذِ ِإَذا ُنوِدي ِللصَّ
علیه -ولهقدلیل على أن الجمعة ال تجب إال �النداء، والنداء ال �كون إال بدخول الوقت، بدلیل 

 ".»إذا حضرت الصالة فأذنا ثم أقیما ولیؤمكما أكبر�ما« الصالة والسالم:
ت لكن النداء الذي زاده عثمان رضي هللا عنه ال تتحقق مصلحته وال حكمته إال أن �كون قبل الوق

 ستعداد.�مدة تكفي لال
 طالب: ..........

 ین؟أ
 طالب: ..........

إذا أقبل  .اآلن بینهم خمس دقایق ما یؤذنون األول إال إذا دخل اإلمام ...وقت طو�ل ؟متى
 بینه خمس دقایق. .اإلمام أذن األول ثم إذا رقي المنبر وقال السالم علیكم أذن الثاني

 طالب: ..........
 هذا ال �حقق المصلحة فبدونه أولى. ...معروف هذا ما �حقق المصلحة إي،

 طالب: ..........
 إلمام.ال یؤذن األول إال إذا أقبل ا .الجمعة ال زحام وال غیر.. هذا دیدنهم ...الكالم على الجمعة
 طالب: ..........

 الذي ال �حقق الهدف الشرعي منه لیس �شرعي. .األذان الذي ال �حقق الهدف منه لیس �شرعي
 طالب: ..........

 .نعم بال شك
 طالب: ..........

�مكن  ،یؤذن و�قیم ما فیه إشكال إذا دخل الوقت .ما فیه إشكال أنه في األوقات األخرى یؤذن
و ما ه؟ ذان األول الذي ابتدأه عثمان لماذاالناس من صالة الراتبة و�قیم ما فیه إشكال لكن األ

من أجل أن یتأهب الناس للصالة؟ خمس دقایق یتأهبون؟! ال بد أن تكون المدة �افیة أقل شيء 
 ساعة یتأهبون الناس.
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لیه "قاله لمالك ابن الحو�رث وصاحبه. وفي البخاري عن أنس بن مالك أن النبي صلى هللا ع
بن حنبل أنها  وسلم �ان �صلي الجمعة حین تمیل الشمس. وقد روي عن أبي الصدیق وأحمد

 تصلى قبل الزوال. وتمسك أحمد في ذلك �حدیث..."
ما هو من  ،الصدیق الناجي راوي  من أبو الصدیق هذا لُینقل قوله؟ من أبو الصدیق؟ نعرف أ�ا

 ما �مكن أن تكون عن أبي �كر الصدیق؟  .الفقهاء
 طالب: ..........

 ال �مكن أن ینقل قوله و�قرن �أحمد. ا أبو الصدیق الناجي من الرواة أم .�ظهر هذا الذي
لك "وقد روي عن أبي �كر الصدیق وأحمد بن حنبل أنها تصلى قبل الزوال. وتمسك أحمد في ذ
ان �حدیث سلمة بن األكوع: �نا نصلي مع النبي صلى هللا علیه وسلم ثم ننصرف ولیس للحیط

مثله عن سهل. خرجه ظل. و�حدیث ابن عمر: ما �نا نقیل وال نتغدى إال �عد الجمعة. و 
 مسلم..."

لجمعة ما فیه قیلولة وال غداء قبل ا .ألنهم یبادرون إلیها ،ال �قیلون وال یتغدون إال �عد الجمعة
 ألنهم یبادرون إلیها.

 "وحدیث سلمة.."
 �عني �ستوعب الناس �ما هو الشأن �عد صالة الظهر. ،�عني وننصرف ولیس للحیطان ظل

س بكیر. رواه هشام بن عبد الملك عن �على بن الحارث عن إ�ا"وحدیث سلمة محمول على الت
بن سلمة بن األكوع عن أبیه. وروى و�یع عن �على عن إ�اس عن أبیه قال: �نا نجمع مع 

 رسول هللا صلى هللا علیه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء."
نا �عني ما ه ،إذا رجعوا یتتبعون الفيء .نعم یبادرون بها �مجرد الزوال واالنتهاء من وقت النهي

 فيء �ستوعبهم �لهم.
"وهذا مذهب الجمهور من الخلف والسلف، وقیاسا على صالة الظهر. وحدیث ابن عمر 

ون ال یتناولفوسهل، دلیل على أنهم �انوا یبكرون إلى الجمعة تبكیرا �ثیرا عند الغداة أو قبلها، 
ل بیسیر. مالك أن التبكیر �الجمعة إنما �كون قرب الزواذلك إال �عد انقضاء الصالة. وقد رأى 

لحدیث ا »من راح في الساعة األولى فكأنما قرب بدنة«وتأول قول النبي صلى هللا علیه وسلم: 
 "�كماله أنه �ان في ساعة واحدة.

 �قول ساعات �سیرة �عد الزوال الست أوقات �سیرة جدا �عد الزوال. .أقل من ساعة
مختلفة علماء على ساعات النهار الزمانیة االثنتي عشرة ساعة المستو�ة أو ال"وحمله سائر ال

 �حسب ز�ادة النهار ونقصانه."
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نعم أحیانا الساعة تكون أقل من الساعة المعهودة في الشتاء مثال وقد تكون أكثر من الساعة 
اإلمام على أن قسم الوقت من ارتفاع الشمس إلى دخول  ،المعهودة في الصیف إذا طال النهار

 أحیانا �طلع خمسین دقیقة وأحیانا �طلع سبعین على حسب طول النهار وقصره. .ست
غدون ابن العر�ي: وهو أصح، لحدیث ابن عمر رضي هللا عنهما: ما �انوا �قیلون وال یتقال "

 ".إال �عد الجمعة لكثرة البكور إلیها
وفضله عظیم ورأي مالك �عجب �ثیر من الناس  للجمعة ال شك أن ثابت لكن الحث على التبكیر

هل نقول لمن �صعب علیه التبكیر خذ  .أن من ابتلي �السهر �صعب علیه أن یبكر إلى الجمعة
 نصیبك من القراءة والتعبد قبل نومك مثل ما نقول لمن �غلب علیه الظن أنه ال �قوم آخر اللیل

ة الفجر و�جلس �المسجد ثالث ساعات عنده مستعد واحد �صلي �عد صال ؟�صلي في أول اللیل
هل  ،لكن �صعب علیه أن �قوم قبل الزوال �مدة ساعتین أو ثالث ،ثم یروح ینام إلى قرب الزوال

أن و مثل الذي �قال له أوتر قبل النوم  النوم ألنك إذا نمت ما أنت �قائم؟ نقول له خذ نصیبك قبل
 م.أوتر  قبل أن أنام ألنه �غلب على ظنه أنه ما �قو 

 طالب: ..........
 ین؟أ

 طالب: ..........
ل ما الفجر �جلس ساعتین بد�عني مثل ما �جلس �عد صالة الصبح  ،ما هو جالس �ل الوقت

، قبل ینام صبح أو ثالث ما فیه مشكلة عنده لكنیروح من عشر �جلس ساعتین �عد صالة ال
 م.ألنه إذا نام ما هو �قائ

 .قصیرة والذي �عدها مهمةاسعة قصیرة.. التاسعة كمل الت
"التاسعة: فرض هللا تعالى الجمعة على �ل مسلم، ردا على من �قول: إنها فرض على 

 الكفا�ة."
 عین بال شك. نعم فرض

 "ونقل عن �عض الشافعیة. ونقل عن مالك من لم �حقق: أنها سنة."
 وهذا �اطل وال یثبت عن مالك.

الِة ِمن َیْوِم {ان، لقول هللا تعالى:"وجمهور األمة واألئمة أنها فرض على األعی ِإَذا ُنوِدي ِللصَّ
صلى هللا علیه -وثبت عن النبي  ]٩[سورة الجمعة: }اْلُجُمَعِة َفاْسَعْوا ِإَلى ِذْ�ِر للااَِّ َوَذُروا اْلَبْیعَ 

لینتهین أقوام عن ودعهم الجمعات أو لیختمن هللا على قلو�هم ثم لیكونن « :أنه قال -وسلم
وهذا حجة واضحة في وجوب الجمعة وفرضیتها. وفي سنن ابن ماجه عن أبي . »الغافلینمن 

من ترك «قال: قال رسول هللا صلى هللا علیه وسلم:  -و�انت له صحبة -الجعد الضمري 
وحدیث جابر بن عبد هللا  .إسناده صحیح. »الجمعة ثالث مرات تهاونا بها طبع هللا على قلبه
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من ترك الجمعة ثالثا من غیر ضرورة طبع هللا « لى هللا علیه وسلم:ص-ل رسول هللا قا :قال
الرواح إلى « :أنه قال -صلى هللا علیه وسلم-قال ابن العر�ي وثبت عن النبي . »على قلبه

 ".»الجمعة واجب على �ل مسلم
 مخرج؟ مخرج األخیر؟

 طالب: ..........
 اللهم صل على محمد...

 أنا مسافر  .الجمعة ما فیه شيء �ا إخوان
 


