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

 �سم هللا الرحمن الرحیم."
 .الحمد هلل رب العالمین وصلى هللا وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه

 قال اإلمام القرطبي رحمه هللا تعالى:
العاشرة: أوجب هللا السعي إلى الجمعة مطلقا من غیر شرط. وثبت شرط الوضوء �القرآن 

الِة فاْغِسلُ {والسنة في جمیع الصلوات، لقوله عز وجل:  [سورة  }ُكمْ وْا ُوُجوهَ ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى الصَّ
 "صلى هللا علیه وسلم...-وقال النبي  .اآل�ة ]٦المائدة:

 .ةتبینها السن .تأتي مجملة ثم تبین شروطها وأر�انها وواجباتها فیما �عداألوامر اإللهیة �لها 
 ]٩ة الجمعة:[سور  }َفاْسَعْوا ِإَلى ِذْ�ِر للااَِّ { .بیان ما ُنزِّل إلیه -علیه الصالة والسالم-وظیفة النبي 

علیه الصالة -وهلل الحمد �التفصیل من قوله وفعله  اطیب نسعى �یف؟ �ل هذا جاء مبین
 .-والسالم

إن  :التوأغر�ت طائفة فق »ال �قبل هللا صالة �غیر طهور« صلى هللا علیه وسلم:-وقال النبي "
 "َغسل الجمعة فرض.

 ُغسل ُغسل.
 سم.

 إن ُغسل الجمعة..
 "قال ابن العر�ي وهذا �اطل. .إن ُغسل الجمعة فرض :وأغر�ت طائفة فقالت"

غسل الجمعة « :مما یدل على مما استدل �ه من �قول �الوجوب ما جاء في الحدیث الصحیح
�عني ما �قال أغرب وال �قال �اطل وله مثل هذا الدلیل و�ن �ان عامة  »واجب على �ل محتلم

أهل العلم على خالفه وأنه سنة مؤ�دة ولهم من األدلة ما لهم ودلیل من قال �الوجوب �مكن حمله 
على من له رائحة أو له.. أو المراد �الوجوب التأكد وال یلزم من مطا�قة الحقیقة الشرعیة للحقیقة 

-�ثیر من األحكام جاءت النصوص �أنها سنة من سنته  .ما یلزم ،العرفیة الحادثةاالصطالحیة 
وجاء في  .�قرر أهل العلم بوجو�ها .�ذا من السنة �ذا وهي من الواجبات -علیه الصالة والسالم

ُئُه ِعْنَد َر�َِّك َمْكُروهاً { :عظائم األمور من المحرمات في سورة اإلسراء [سورة  }ُكلُّ َذِلَك َ�اَن َسیِّ
هل �قول أحد �أن ما ذ�ر في هذه السورة مكروهات؟ هي محرمات بل من عظائم  ]٣٨اإلسراء:

 .األمور فال یلزم مطا�قة اللفظ الشرعي الذي له حقیقته الشرعیة االصطالح الخاص الحادث
�عني ما �مكن أن تقول في �عض المحرمات التي  ،�عني متأكد »غسل الجمعة واجب«فالوجوب 

جاءت في سورة النساء �قول أحد أنها مكروهة ألنه �قال مكروها �ما أنه ال �قال غسل الجمعة 
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قال واجب وله من األدلة ما �عارضه وعامة أهل العلم  -علیه الصالة والسالم-واجب ألن النبي 
 على خالفه.

 طالب: ...........
 من هو؟
 ...........طالب: 
�قرر �الم الجمهور من  وهذا �اطل لما روى إلى آخره و�ر�د أن إن غسل الجمعة فرض :إال قال

 ضمن �الم ابن العر�ي.
 طالب: ...........

أول ما ُفرضت الصالة  -صلى هللا علیه وسلم-فرض رسول هللا  .إذا لم �عاَرض إذا لم �عاَرض
معنى فرضت  :الذي ال �قول بوجوب القصر �قول ...ُقدرت ؟وجبت؟ معناها . ُفرضت مار�عتین

فكل �فهم النصوص �النظر إلى المسألة من  .وجبت: معناها قدرت والذي �قول بوجو�ها �قول
ال بد أن تبحث المسألة �جمیع ما جاء  .ما ینظرون إلى النصوص و�تر�ون أخرى  .جمیع جوانبها

 م ال یتبین خطؤه.والباب إذا لم تجمع طرقه �ما �قول أهل العل .فیها
 طالب: ...........

 ما هو موافق لالصطالح مع وجود معارضة نصوص أخرى.
 طالب: ...........

ما �مكن صرف لفظ الوجوب �صرف األمر لو �ان هناك  .�صرف لفظ الوجوب ال، ما هو الذي
فرق  .صرفه عن واجب. أما واجب ما �مكن ناغتسلوا صرفناه ألنه �حتمل الوجوب واالستحباب

المحرم محرم  .بین أن �أتي اللفظ بواجب أو محرم نقول ال، مكروه ألنه مصروف ال، ما �مكن
لو  .اللفظ ال �مكن صرفه إال إذا �ان �حتمل األمر�ن .�عني واجب �عني واجب ما �مكن صرفه

اغتسلوا للجمعة قلنا هذا �حتمل الوجوب �ما هو األصل و�حتمل االستحباب لوجود  :قال
 .الصوارف

 طالب: ...........
 هو؟ ما

 طالب: ...........
 مثل رأي مالك رحمه هللا. .شیخ اإلسالم مثل رأي مالك من تنبعث منه روائح

 طالب: ...........
أسلوب معروف عند العرب لما تجي وأشوف  ،مثل ما أقول حقك علي واجب .تأكد ...تأكُّد تأكُّد

لیس معنى هذا  .�عني متأكد ،هیئتك و�بر سنك و�ذا وألزم علیك وأقول �هللا حقك علي واجب
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التجو�د حتم واجب هل نقول أنه الذي ال �مد الحر�ات التي  .أني آثم �ما �قولون في التجو�د
 �أثم؟ ال �قولون بهذا حتى أهل التجو�د.أنه �قررونها 

أ من توض« :قال -صلى هللا علیه وسلم-لما روى النسائي وأبو داود في سننهما أن النبي "
 "وفي صحیح مسلم عن أبي هر�رة قال.. »یوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل

ال �قال الوضوء فرض ال تصح الصالة إال �ه وشرط والغسل  .ألنه یتضمن الوضوء وز�ادة
 مستحب أفضل ألنه یتضمن الفرض وز�ادة.فكیف �كون ال ،مستحب

م من توضأ یو « صلى هللا علیه وسلم:-ل رسول هللا قا :وفي صحیح مسلم عن أبي هر�رة قال"
لى الجمعة فأحسن الوضوء ثم راح إلى الجمعة فاستمع وأنصت غفر هللا له ما بین الجمعة إ

خل وفي الموطأ: أن رجال دوهذا نص.  .»الجمعة وز�ادة ثالثة أ�ام ومن مس الحصى فقد لغى
ما زدت على أن توضأت،  -الحدیث إلى أن قال: -یوم الجمعة وعمر بن الخطاب �خطب ... 

 "سل.فقال عمر: والوضوء أ�ضا؟ وقد علمت أن رسول هللا صلى هللا علیه وسلم �ان �أمر �الغ
 �عني وتقتصر على الوضوء أ�ضا؟! �عني متأخر ومقتصر على الوضوء؟!

قد الغسل ولم �أمره �الرجوع، فدل على أنه محمول على االستحباب. فلم �مكن و فأمرعمر �"
أن یرجع عنه إلى السنة، وذلك �محضر  -وهو الحضور واإلنصات للخطبة -تلبس �الفرض

 فحول الصحا�ة و�بار المهاجر�ن حوالي عمر، وفي مسجد النبي صلى هللا علیه وسلم."
سل ال یرون اشتراط الغسل وال یرون �طالن الصالة إذا حتى الذین �قولون �الوجوب بوجوب الغ
نظیره الذي ال �ستر  .یرون أنه �أثم وصالته صحیحة .لم �غتسل �ما هو شأن غسل الجنا�ة

. »ال �صلي أحد�م في الثوب الواحد لیس على عاتقه منه شيء« :المنكب وقد جاء األمر �ه
 ،یرون أنه شرط لصحة الصالة �ستر العورةالذین �قولون �الوجوب �ما هو مدلول الحدیث ال 

 فرق بین الشرط و�ین الوجوب. .یرونه �أثم لكن صالته صحیحة .تبطل بتر�ه
 طالب: ...........

ط عدم إنكار الصحا�ة وتر�هم إ�اه من دون.. لكن قد �قولون ارتكب هذا اإلثم وتأخر وفرّ إن �ان 
 قد �قول قائل هذا. ،في واجب

 طالب: ...........
 إذا جاء النهي إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه ما فیه شرط هنا. .ال، ما یلزم

 طالب: ...........
 ال �صلي أحد�م..
 طالب: ...........

الشرط  .هذا خارج عن الشرط .نفس الشيء ،ال تصلي و�ك خاتم ذهب أو عمامة حر�ر ،طیب
 هو الذي جاء �ه الشرط. ،جاء في ستر العورة
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 ...........طالب: 
على  ؟�عني هل هم یرونه عورة مطلقا أو في الصالة فقط ،عاد على الخالف في مسألة الفخذ

لكن المنكب لم �قل أحد �اشتراطه من أهل العلم ألبتة و�ن قال �عضهم  ،الخالف بین أهل العلم
 بوجو�ه.

ذا إفإنه قال: ال تسقط الجمعة لكونها في یوم عید، خالفا ألحمد بن حنبل  -"الحاد�ة عشرة
في  اجتمع عید وجمعة سقط فرض الجمعة، لتقدم العید علیها واشتغال الناس �ه عنها. وتعلق
واحد ذلك �ما روي أن عثمان أذن في یوم عید ألهل العوالي أن یتخلفوا عن الجمعة. وقول ال
ید لعمن الصحا�ة لیس �حجة إذا خولف فیه ولم �جمع معه علیه. واألمر �السعي متوجه یوم ا

 كتوجهه في سائر األ�ام. وفي صحیح مسلم عن النعمان بن �شیر قال: �ان رسول هللا صلى
 ]١على:[سورة األ }َسبِِّح اْسَم َر�َِّك اَألْعَلى{بـ  هللا علیه وسلم �قرأ في العیدین وفي الجمعة:

جمعة في یوم واحد والقال: و�ذا اجتمع العید  ]١[سورة الغاشیة: }َهْل َأَتاَك َحِدیُث اْلَغاِشَیةِ {و
 ".�قرأ بهما أ�ضا في الصالتین. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه

جاء ما یدل على أنه إذا اجتمع عید وجمعة أنه من صلى العید غیر اإلمام له أن �صلي  ،نعم
وُ�ذ�ر ما هو أشد من ذلك عن ابن الز�یر أن الجمعة تسقط إال إلى  .ظهر وال �حضر الجمعةال

بدل لكن الدلیل یدل على أنه �ما في عثمان وغیره على أنه �سقط الحضور إلى الجمعة و�بقى 
-وأما �ونه اجتمع العید والجمعة في یوم واحد في عهد النبي  .فرض الوقت الذي هو الظهر

 .والغاشیة في الصالتین هذا ما فیه دلیل على عدم جواز ذلك وقرأ �سبح -علیه الصالة والسالم
اآلن �جوز أن �صلي جمعة و�صلي عید  ...جواز الفعل .جواز الفعل ال �عني عدم جواز الترك

لكن غیره ممن حضر العید �عفى من حضور الجمعة و�صلي  ،السیما اإلمام متعین في حقه
ألن في خطبة العید وصالة العید ما �غني و�حقق الحكمة التي من أجلها  ،الظهر �سائر األ�ام

 شرعت لها صالة الجمعة.
 طالب: ...........

 ؟ما هو
 طالب: ...........

�قول  .ولذلك قال مالك فهم مالك مثل ما فهمت أنت .من راح �عني من ذهب :قال العلماء
لكن عامة أهل  ،اعات لطیفة �عد الزوالس .الساعات ساعات الجمعة ساعات لطیفة �عد الزوال

 العلم على أنهم فهموا أنه من ارتفاع الشمس من نها�ة الوظیفة األولى في الیوم تبدأ الوظیفة
 الثانیة التي هي.. یبدأ من طلوع الشمس وارتفاعها.

 طالب: ...........
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ساجد المفتوحة ذه المأحد ما صلى العید ثم �صلي �صلي الظهر به .�هللا �خشى من التشو�ش
هذا �شوش على الناس و�ن صلى في بیته أو في شيء ال  ،ؤذن لها ال، هذا ما �صلحولم م
 �أس.

 طالب: ...........
 �جي العدد �جي العدد والخالف فیه.

 طالب: ...........
 ؟ في أي شيء

 طالب: ...........
ال یدل على جواز الترك ال یدل على عدم جواز  .جواز الفعل جواز فعل الجمعة والعید مًعا إي،

 الترك.
 طالب: ...........

 إلیهم إال العصر. فلم �خرج
 طالب: ...........

 أي مكان.و� ى �أي صلى البدل �أي عدد عنده ما خرج إال إلى صالة العصر �مكنه صل
عید بن ساعظ، قاله أي الصالة. وقیل الخطبة والمو  }ِإَلى ِذْ�ِر للااَِّ {قوله تعالى:  -الثانیة عشرة"

ا، إال جبیر. قال ابن العر�ي: والصحیح أنه واجب في الجمیع، وأوله الخطبة. و�ه قال علماؤن
جو�ها ما و عبد الملك بن الماجشون فإنه رآها سنة. والدلیل على وجو�ها أنها تحرم البیع ولوال 

 ن الصالة.م�ذا قلنا: إن المراد �الذ�ر الصالة فالخطبة حرمته، ألن المستحب ال �حرم المباح. و 
یف �فسر والعبد �كون ذاكرا هلل �فعله �ما �كون مسبحا هلل �فعله. قال الزمخشري: فإن قلت: �

 "ذ�ر هللا �الخطبة وفیها غیر ذلك!
بة والخط }ِإَلى ِذْ�ِر للااَِّ {�یف �قال  .�عني فیها حمد وثناء وغیرهما تنبیه على أخطاء و�یان أحكام

 مشتملة على الذ�ر وغیره.
شدین قلت: ما �ان من ذ�ر رسول هللا صلى هللا علیه وسلم والثناء علیه وعلى خلفائه الرا"

الظلمة  وأتقیاء المؤمنین والموعظة والتذ�یر فهو في حكم ذ�ر هللا. فأما ما عدا ذلك من ذ�ر
و من ذلك، فهو من ذ�ر الشیطان، وه وألقابهم والثناء علیهم والدعاء لهم، وهم أحقاء �عكس

 "ذ�ر هللا على مراحل.
 �عني �عده على مراحل من ذ�ر هللا.

ل منه عند صالة منع هللا عز وج ]٩[سورة الجمعة: }َوَذُروا اْلَبْیعَ {: قوله تعالى -الثالثة عشرة"
 الجمعة، وحرمه في وقتها على من �ان مخاطبا �فرضها. والبیع ال �خلو من شراء فاكتفى

 ".]٨١:[سورة النحل }َ�ْأَسُكمْ  َسَراِبیَل َتِقیُكُم اْلَحرَّ َوَسَراِبیَل َتِقیُكم{بذ�ر أحدهما، �قوله تعالى: 
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 �ما هنا اكتفى بذ�ر البیع عن الشراء. ،عن البرد �عني تقیكم الحر والبرد فاكتفى بذ�ر الحر
 وخص البیع ألنه أكثر ما �شتغل �ه أصحاب األسواق. ومن ال �جب علیه حضور الجمعة فال"

 "..وفي وقت التحر�م قوالن: إنه من �عد ینهى عن البیع والشراء.
 .من ال �جب علیه السعي ال �حرم علیه البیع .�عني من وجب علیه السعي حرم علیه البیع

رك البیع والشراء هو المطالب فالمطالب بت ]٩[سورة الجمعة: }َفاْسَعْوا ِإَلى ِذْ�ِر للااَِّ َوَذُروا اْلَبْیعَ {
�السعي ولو أن امرأة �اعت واشترت �عد النداء الثاني أو عبد أو مسافر ال.. أحیانا المسافر 

�اب  ،�سمع النداء و�سمع الخطبة و�دخل المحل السیما في الطرقات التي �عضها ال �غلق الباب
 �انت ال تلزمه الجمعة فال یلزمه ترك البیع.إذا  ،المحل و�شتري أو فیما بینهم یتبا�عون شيء

 طالب: ...........
 هو؟ ما

 طالب: ...........
 فهو آثم هو مأمور بترك البیع. اإذا �ان صاحب المحل مقیم

 طالب: ...........
 �أتي ذا الخالف فیه..

 طالب: ...........
 ثیة.لكن المشتري متعاون مع من یزاول المحرم فُیمنع من هذه الحی إي،

عطاء. و وفي وقت التحر�م قوالن: إنه من �عد الزوال إلى الفراغ منها، قاله الضحاك والحسن "
بیع من وقت أذان الخطبة إلى وقت الصالة، قاله الشافعي. ومذهب مالك أن یترك ال -الثاني

ق إذا نودي للصالة، و�فسخ عنده ما وقع من ذلك من البیع في ذلك الوقت. وال �فسخ العت
 ".كاح والطالق وغیرهوالن

ك وأما �قیة العقود من نكاح وطالق وعتق وغیر ذل .�عني العقد الذي یتناوله النص هو البیع فقط
هناك  .ألنه �شغل عن الصالة ،ال یتناوله النهي و�ن �ان من حیث العلة عموم العلة یتناوله

مثل من جاء �سلم على ید�ه وقال له  ،�عني لو أن إنسان تشاغل �أمر مهم ،أمور �خشى فواتها
ذا ما .ما فیه إال �عد الصالة إن شاء هللا ،سمع األذاناأراد أن یلقنه قال ما فیه شيء إال �عد 

مثل هذه األمور التي ال  .اإلسالمدخوله في قد �موت و�حرم من  ؟أثناء هذه المدةله �حصل 
والمقصود من  .ما �عد الصالةجیلها إلى و�فوت المقصود بتر�ها وتأیترتب علیها تأخیر للصالة 

العظائم ما هو أي مقصود ما �قول من یوم طلعت من المسجد إال وراعي المساو�ك ماشي 
 یبیعون �عد األذان وهو أمر محرم ال �جوز البیع والشراء. .هذا ما هو �صحیح .و�فوت المقصود
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ق خ العتق والنكاح والطال و�فسخ عنده ما وقع من ذلك من البیع في ذلك الوقت. وال �فس"
الهبة و وغیره، إذ لیس من عادة الناس االشتغال �ه �اشتغالهم �البیع. قالوا: و�ذلك الشر�ة 

 ".والصدقة نادر ال �فسخ.
لى �مشي إال یبیع وال �شتري وال �عتق وال �طلق وال �ذا �عد األذان الثاني وعادته أن واحد طیب 

 إن �ان �حتاج .نغیر الكفر، غیرهالباب وجد الكفر مبنشر قال نع مع لما طل .الجمعة على رجلیه
لكن إذا �ان  ،إلى السیارة وال �مكن أن �صل إلى الجمعة إال بها فهو مشتغل �سببها وشرطها

.. هذا . �مكن عنده مشوار أو عنده مدعو وعادة �مشي على رجلیه لیوفر الوقت �عد الصالة
 إذا �ان البیع والشراء .الكفر وتفوته الخطبة من أجل �فر�غیر أن �حرم علیه �حرم علیه  ،أشد

 .أمور تتعلق �غیرههنا  ؟ممنوع ومحرم فكیف �ما هو أشد منه اإ�جاب وقبول أمر ال �قتضي وقت
یتأخر عن الجمعة من أجل أن یوقظ  .إ�قاظ األوالد و�ثیر من اآل�اء �عانون من هذه المشكلة

 صنع؟ماذا � .األوالد ولو تر�هم ما صلوا
 طالب: ........

د �عني لو اشتر�ت �عد أذان الفجر أو �ع ،اسعوا وذروا :لكن اآلن عندنا تأكید ،مثل صالة الفجر
ون � .إقامة الفجر وأنت تدرك �قیة الصالة هذا ما فیه النهي الموجود هنا ال، هذا األمر فیه أشد
ألنه  ،اإلنسان یتقدم إلى الصالة هذا ما فیه إشكال أنه ال مانع من أن یتأخر لیوقظ األوالد

، هل یتجه إلیه األمر وذر، مشتغل بواجب لكن یبقى أنه لو اشتغل بهم �عد األذان الثاني
 ذراإل�قاظ مثل ما قیل ذر البیع؟

 طالب: ........
ألن اآلن األوالد هؤالء  ؟�ونهم یتر�ون الصالة أفضل من ؟�عني یوقظهم ولو فاتتهم الخطبة

تجده صالة  ،تجد إذا جاء من المدرسة نام .إ�قاظهم للصالة من أشق األمور .الشباب ابتالء
ا إال ما فیه إال امرأة األم فقط هذ ا إلى صالة المغرب. هذا البیت الذيالفجر ما فیه فائدة أحیان

لذلك �عض الناس �حتسب �كون له أكثر من بیت  ا...إذا �ان األب موجود .من عصم هللا
هنا �الشرق  �اض �جي یوقظ أوالده الذيبینهما �عیدة جدا مثل واحد �غرب الر وتكون المسافة 

 .مسائل �جر �عضها إلى �عض .همة یلزم علیه أن ینتبه قبل صالة الفجر �ساعة .�صالة الفجر
ده لصالة الفجر ألنه لو لم یوقظهم ما مثل هذا الشخص الذي في غرب الر�اض �أتي إل�قاظ أوال

هل نقول له صل هذه الساعة في طر�قك مع أن الصالة  .صلوا وعادته أن �قوم ساعة من اللیل
�قول أنا أقوم قبل  .على الراحلة ما جاءت إال في السفر؟ �عني مسائل �جر �عضها �عضا

 األذان للصالة في البیت الذي عالصالة �ساعة وأوتر وأقوم اللیل وأقرأ القرآن ببیتي وأطلع م
 وأراد أن یوقظهم.. ا عنهملكن إذا �ان �عید إذا صار عند األوالد، �جنب المسجد

 طالب: ........
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 هو؟ ما
 طالب: ........

 �سوي مسكین؟ طیب وماذا
 طالب: ........

 هاه �ا شیخ؟
 طالب: ........

قعد األوالد أو أإما أذهب إل�قاظ  هذهالساعة ة اللیل �قول ما عندي إال ال، هو تعود وتلذذ �صال
 أصلي لو ما صلوا؟

 طالب: ........
ال، من أهل العلم من یرى صالة النافلة على الراحلة في الحضر وهذا إذا خشي على فواتها 

 فالقول فیه متجه السیما مع طول المسافات مثل الر�اض وغیره.
 طالب: ........

ضروري وأخشى من فوات الراتبة �هللا  اعني إذا �ان هناك مشوار اآلن عند الحاجة � ...والحضر
 أفعلها �هللا �عفو و�سامح.

مر �شغل ابن العر�ي: والصحیح فسخ الجمیع، ألن البیع إنما منع منه لالشتغال �ه. فكل أقال "
اء عن الجمعة من العقود �لها فهو حرام شرعا مفسوخ ردعا. قال المهدوي. ورأى �عض العلم

 ".}لَُّكمْ  ْم َخْیرٌ َذِلكُ { في الوقت المذ�ور جائزا، وتأول النهي عنه ند�ا، واستدل �قوله تعالى: البیع
ف تر�ا في وصفهما أمران اش .ألن خیر أفعل تفضیل}َذِلُكْم َخْیٌر لَُّكمْ {�عني البیع خیر وتر�ه خیر 

من صالة الفذ �سبع صالة الجماعة أفضل «لكن مع �ونه خیر ال ینفي اإلثم �ما في  ،كله خیر
�قول مادامت فیها فضل  .وهذا مستمسك من �قول �أن صالة الجماعة سنة »وعشر�ن درجة

صالة الفذ فیها فضل وصالة الجماعة فیها فضل فهما أمران اشتر�ا في وصف وهو الفضل زاد 
 ولكن ،نقول صالة الفذ فیها فضل وفیها أجر وصحیحة ومسقطة للطلب .أحدهما فیه على اآلخر

�عني �ون العبادة صحیحة ومسقطة للطلب وأداها  .ال تنفي اإلثم الوارد في النصوص األخرى 
ن �عني صالة م .�شروطها وواجباتها �شروطها وأر�انها ال �عني أنه ال �أثم �ارتكا�ه محظورا آخر

ألن الجهة  ،علیه عمامة حر�ر لیس فیها فضل ألبتة؟ فیها فضل لكنه آثم بلبس عمامة الحر�ر
�ه لكنه یبقى أنه آثم �ارتكا ،و�ذا أمكن انفكاك الجهة صحت العبادة وترتب علیها ثوابها .نفكةم

 المحظور.
 طالب: ........

 »ال صالة لجار المسجد إال في المسجد« :له أجرها إال عند من �قول �أن صالة الجماعة شرط
 لكنه مرجوح. ،وهذا قول منصور عند �ثیر من أهل العلم
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ره: وهذا مذهب الشافعي، فإن البیع ینعقد عنده وال �فسخ. وقال الزمخشري في تفسی -قلت:"
ولكن لما  إن عامة العلماء على أن ذلك ال یؤدي فساد البیع. قالوا: ألن البیع لم �حرم لعینه،

 فیه من الذهول عن الواجب، فهو �الصالة في األرض المغصو�ة والثوب المغصوب، والوضوء
وب. وعن �عض الناس أنه فاسد. قلت: والصحیح فساده وفسخه، لقوله علیه �ماء مغص

 ١٩ ٣١ "أي مردود �هللا أعلم. »كل عمل لیس علیه أمرنا فهو رد«الصالة والسالم: 
شيء �قتضي البطالن سواء �ان عائدا إلى ذات المنهي عنه  الظاهر�ة یرون �ل نهي یتجه إلى

عندهم من صلى و�أصبعه خاتم  .أو إلى شرطه أو إلى جزئه المؤثر �الر�ن أو ال أو ألمر خارج
ألنهم �ستدلون �الحدیث  ؟هذا مطرد لماذا .�ل نهي �قتضي البطالن عندهم .ذهب صالته �اطلة

علیه -لیس علیه أمر النبي  هذا عمل عمال »رد كل عمل لیس علیه أمرنا فهو«الذي ذ�ره 
لكن الجمهور على خالف  ،�اشر هذه العبادة وهو مرتكب لمحرم في آن واحد -الصالة والسالم

 ال �أتي �ه شرع فهو ،إذا �ان النهي إذا �ان المورد مورد األمر والنهي واحد هذا تناقض .ذلك
غیر مؤثر؟  ر في المشروط أوالشرط مؤث إلى شرط المأمور �ه اإذا �ان النهي متجه .�اطل

ثر فأنت تنظر إلى هذا الشرط �اعتباره مؤثر فوجود النهي عن هذا الشرط �أنه ُفقد هذا الشرط فتأ
 .المشروط إذا عاد إلى ر�نه وجزئه �ذلك و�ذا عاد إلى غیر ذلك أمر خارج عن ذلك فال یؤثر

 نعم فیه اإلثم لكن یبقى أن العبادة والعقد صحیح.
 الب: ........ط

 �عد األذان ال، بیع وشراء.
 طالب: ........

ن أ�عني نودي فعل ماضي وعرفنا فیما تقدم من الدروس  ]٩[سورة الجمعة: }ِإَذا ُنوِدي{إي نعم 
ه �و�راد  »إذا �بر فكبروا« :و�راد �ه الفراغ »إذا ر�ع فار�عوا« :الماضي �طلق و�راد �ه الشروع

الظاهر أنه ف ]٤٥[سورة اإلسراء: }َوِ�َذا َقَرْأَت اْلُقرآنَ { »أحد�م الخالءإذا دخل « :إرادة الفعل
 الشروع.

 طالب: ........
ما هو مخاَطب في المسجد هذا.. هل نقول دخل �عد اإلمام؟ �عني إذا عرفنا أن هذا المسجد 

الذي ، نقول هل هذا یتقدم وهذا یتأخر وهو �صلي في المسجد الذي یتأخر ودخل هذا المسجد
 یتأخر دخل �عد اإلمام؟ ذهب إلى المسجد الذي

 طالب: ........
 .مسجد یتقدم ومسجد یتأخر ال، هو مخاطب �المسجد الذي �صلي فیه .ال ال، أنت افترض هذا

�سمع الخطبة وهو  ؟وقبل دخوله المسجد هل هو مخاطب �ما �خاطب �ه من في المسجد
 �ان في داخل المسجد؟  �نصت؟ یلزمه اإلنصات �ما لوو �الشارع �سكت 
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 طالب: ........
 ین؟أ

 طالب: ........
 ما یلزم دخول وال خروج والبیع األصل خارج المسجد. ،ال ال، البیع إذا نودي فاسعوا

 طالب: ........
 ما تلبس بها. ،خارج المسجد ما �عد خوطب �الجمعة الذي

الُة َفانَتِشُروا {قوله تعالى: " مر إ�احة، أهذا  ]١٠ة:[سورة الجمع }ِفي اَألْرضِ َفِإَذا ُقِضَیِت الصَّ
تم من الصالة فانتشروا �قول: إذا فرغ ]٢[سورة المائدة: }َوِ�َذا َحَلْلُتْم َفاْصَطاُدواْ {كقوله تعالى: 

 ".في األرض للتجارة والتصرف في حوائجكم
ْلُتْم َوِ�َذا َحلَ { :منهم من �طلق اإل�احة �ما هنا .األمر �عد الحظر ،هذه مسألة مشهورة في األصول

ما فیه حظر قبل  ،كنل ]٥٣[سورة األحزاب: }ِإَذا َطِعْمُتْم َفانَتِشُروا{ ]٢[سورة المائدة: }َفاْصَطاُدواْ 
الُة َفانَتِشُروا{ :لكن مثل هنا ،ذلك  }َفاْصَطاُدواْ َلْلُتْم ِإَذا حَ { ]١٠[سورة الجمعة: }ِإَذا ُقِضَیِت الصَّ

 منهم من �طلق أنه لإل�احة ومنهم من �قول وهذا هو المتجه أن ،أمر �عد حظر ]٢[سورة المائدة:
الذهاب إلى  ؟حكم االنتشار قبل الحضور إلى الصالة . مااألمر یتجه إلى معناه قبل الحظر

 لیه �ما �ان.�عود حكمه إ ؟األسواق واالبتغاء من فضل هللا واالصطیاد قبل التلبس �اإلحرام
لك إذا صلى أي من رزقه. و�ان عراك بن ما ]١٠[سورة الجمعة: }َواْبَتُغوا ِمن َفْضِل للااَِّ {"

الجمعة انصرف فوقف على �اب المسجد فقال: اللهم إني أجبت دعوتك، وصلیت فر�ضتك، 
له قو وانتشرت �ما أمرتني، فارزقني من فضلك وأنت خیر الرازقین. وقال جعفر ابن محمد في 

 "..إنه العمل في یوم السبب ]١٠[سورة الجمعة: }َواْبَتُغوا ِمن َفْضِل للااَِّ {تعالى:
 السبت؟ أو السبت؟ السبب أو

 طالب: ........
 السبت.

 "إنه العمل في یوم السبت."
 ألنه هو الذي یلي الجمعة.

 "وعن الحسن.."
 طالب: ........

الُة {:الواضح منهو  ألن  ،ة �عني�الفاء مباشر  ]١٠[سورة الجمعة: }َفانَتِشُرواِإَذا ُقِضَیِت الصَّ
لذي إن الجمعة تفرغ للصالة و�ذا انتهى هذا الیوم ا :ال، هم قالوا .العطف �الفاء �قتضي التعقیب

من  لكن ال بد ،القول ما له وجه . هذایوم السبت واألحد انتشر في األ�ام �لها ،فیه الصالة انتشر
 توجیهه.
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 "وقیل.. .طلب العلم :ن سعید بن المسیبوعن الحسن ب"
 الحسن بن سعید بن المسیب؟! أو وسعید؟

 طالب: ........
 هذا األصل. إي،

طلب العلم. وقیل: صالة التطوع. وعن ابن عباس: لم  :وعن الحسن وسعید بن المسیب"
 من الدنیا، إنما هو عیادة المرضى وحضور الجنائز وز�ارة األخ في هللا ءیؤمروا �طلب شي

َ َ�ِثیراً {تعالى. قوله تعالى: نعم علیكم لى ما �ه أعأي �الطاعة واللسان، و�الشكر  }َواْذُكُروْا للااَّ
عة هللا طار: الذ�ر �ي تفلحوا. قال سعید بن جبی }َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحونَ { من التوفیق ألداء الفرائض.

مضى  تعالى، فمن أطاع هللا فقد ذ�ره ومن لم �طعه فلیس بذاكر و�ن �ان �ثیر التسبیح. وقد
 ".هذا مرفوعا في البقرة

هذا شيء تناقض هذا مع أن الجهة أ�ضا �مكن أن �قال  ،�عني یذ�ر بلسانه و�عصي �قلبه و�دنه
ن و�مجرد ما �قول م .�ذا فله �ذا من قال .ألن األجور على األذ�ار رتبت على القول ،�انفكاكها

ن ولذلك �ختلفون في الذ�ر �اللسا ،قرأ حرفا فله حسنة إلى آخر ما ُرتِّب علیه على مجرد القول
م ومنهم من �قول إنه مع هذه الغفلة قد �أث .منهم من �قول لغو ال فائدة فیه .المجرد عن القلب

ن �قول إن القول الذي رتب علیه األجر ومنهم م .ألنه جاء �ه على غیر الوجه الشرعي ،صاحبه
وأما ذ�ر ذ�ر اللسان وأما ذ�ر القلب فله قدر زائد على  .فیحصل األجر أجر الذ�ر فقط ،حصل

 مثل التدبر أجره زائد على مجرد القراءة. .ذلك
وا ِإَلْیَها َوَترَ { :قوله تعالى" َن ا اِئمًا ُقْل َماقَ ُكوَك َوِ�َذا َرَأْوا ِتَجاَرًة َأْو َلْهوًا انَفضُّ للَّْهِو ِعنَد للااَِّ َخْیٌر مِّ

ُ َخْیُر الرَّاِزِقینَ   رة مسألة: فیه سبع عش ]١١[سورة الجمعة: }َوِمَن التَِّجاَرِة َ�للااَّ
وا ِإَلْیَها{قوله تعالى: -األولى یح في صح ]١١لجمعة:سورة ا[ }َوِ�َذا َرَأْوا ِتَجاَرًة َأْو َلْهوًا انَفضُّ

، مسلم عن جابر بن عبد هللا أن النبي صلى هللا علیه وسلم �ان �خطب قائما یوم الجمعة
ا في روا�ة أن -فجاءت عیر من الشام فانفتل الناس إلیها حتى لم یبق إال اثنا عشر رجال

و  َوِ�َذا َرَأْوا ِتَجاَرًة َأْو َلْهواً {فأنزلت هذه اآل�ة التي في الجمعة:  -فیهم  }َرُكوَك َقاِئماً ِإَلْیَها َوتَ  اانَفضُّ
یره: في روا�ة: فیهم أبو �كر وعمر رضي هللا عنهما. وقد ذ�ر الكلبي وغ ]١١[سورة الجمعة:

یع أن الذي قدم بها دحیة بن خلیفة الكلبي من الشام عند مجاعة وغالء سعر، و�ان معه جم
س رب �الطبل لیؤذن الناما �حتاج الناس من بر ودقیق وغیره، فنزل عند أحجار الز�ت، وض

ي �قدومه، فخرج الناس إال اثني عشر رجال. وقیل: أحد عشر رجال. قال الكلبي: و�انوا ف
كاه خطبة الجمعة فانفضوا إلیها، و�قي مع رسول هللا صلى هللا علیه وسلم ثمانیة رجال، ح

 ".الثعلبي عن ابن عباس
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هذا من مرو�ات الكلبي والثعلبي وما یتفردان �ه معروف أنه ضعیف ال �عول  ،على �ل حال
 علیه.

 طالب: ........
 من؟

 طالب: ........
 تالف. ،ال �عول علیه ،معروف معروف

لم الدارقطني من حدیث جابر بن عبد هللا قال: بینما رسول هللا صلى هللا علیه وسوذ�ر "
ا نفضوا إلهمل الطعام حتى نزلت �البقیع، فالتفتوا إلیها وا�خطبنا یوم الجمعة إذ أقبلت عیر تح

ز زل هللا عوتر�وا رسول هللا صلى هللا علیه وسلم لیس معه إال أر�عون رجال أنا فیهم. قال: وأن
وا ِإلَ َوِ�َذا َرَأْوا ِتَجاَرًة َأْو َلْهوًا انفَ {وجل على النبي صلى هللا علیه وسلم:   }ماً وَك َقائِ ْیَها َوَتَركُ ضُّ

ن بقال الدارقطني: لم �قل في هذا اإلسناد إال أر�عین رجال غیر علي  ]١١[سورة الجمعة:
 عاصم عن حصین، وخالفه أصحاب حصین فقالوا: لم یبق مع النبي صلى هللا علیه وسلم إال

 ".اثنا عشر رجال
 �ونه اثنا عشر رجال أثبت. ،وهذا أثبت

هللا  والذي نفسي بیده لو خرجوا جمیعا ألضرم« :أنه قال -علیه الصالة والسالم-وروي عنه "
 "ذ�ره الزمخشري. ،»علیهم الوادي نارا

 قال عنه؟ ماذا
 طالب: ........

 كالهما.
 طالب: ........
 اثنا عشر رجال. ،هذا هو الصحیح
 طالب: ........

 والذي نفسي بیده؟
 والد أسد بن موسى بنوروي في حدیث مرسل أسماء االثني عشر رجال، رواه أسد بن عمرو "

 "..أسد. وفیه: أن رسول هللا
 أسد بن عمرو والد أسد بن موسى؟! والد أسد بن موسى أظن اسمه موسى �صیر! 

 رواه موسى..
 رواه أسد بن عمرو والد أسد بن موسى..

 ابن أسد.
 ما صحح عند�م؟
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 طالب: ........
 یراجع.. ،نعم

، یبق معه إال أبو �كر وعمر وعثمان وعلي وفیه: أن رسول هللا صلى هللا علیه وسلم لم"
د وطلحة والز�یر وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن ابن عوف وأبو عبیدة بن الجراح، وسعی

�اسر.  بن ز�د و�الل، وعبد هللا بن مسعود في إحدى الروایتین. وفي الروا�ة األخرى عمار بن
شر. عرقطني أ�ضا. فیكونون ثالثة قلت: لم یذ�ر جابرا، وقد ذ�ر مسلم أنه �ان فیهم، والدا

ب الذي و�ن �ان عبد هللا بن مسعود فیهم فهم أر�عة عشر. وقد ذ�ر أبو داود في مراسیله السب
ثنا ترخصوا ألنفسهم في ترك سماع الخطبة، وقد �انوا خلیقا �فضلهم أال �فعلوا، فقال: حد

ن بمعروف أنه سمع مقاتل محمود بن خالد قال حدثنا الولید قال أخبرني أبو معاذ �كر بن 
حتى  حیان قال: �ان رسول هللا صلى هللا علیه وسلم �صلي الجمعة قبل الخطبة مثل العیدین،

 كان یوم جمعة والنبي صلى هللا علیه وسلم �خطب، وقد صلى الجمعة، فدخل رجل فقال: إن
اس فلم فخرج الندحیة بن خلیفة الكلبي قدم بتجارة، و�ان دحیة إذا قدم تلقاه أهله �الدفاف، 

 "..�ظنوا إال أنه لیس في ترك الخطبة شي، فأنزل هللا
�عني استماعها سنة ولیس بواجب وال ملزم فهم ظنوا أن الحكم  ،�عني �ما هو شأن خبطة العید

 على هذه الروا�ة. ،واحد
 َلْهوًا َجاَرًة َأوْ تِ َوِ�َذا َرَأْوا { :عز وجلفلم �ظنوا إال أنه لیس في ترك الخطبة شي، فأنزل هللا "

وا ِإَلْیَها الجمعة وأخر  فقدم النبي صلى هللا علیه وسلم الخطبة یوم ]١١[سورة الجمعة: }انَفضُّ
 الصالة. و�ان ال �خرج أحد لرعاف..."

 ،أنهم قدموا الخطبة خشیة أن �خرج الناس و�تر�وهم ،كما حصل لبعض الخلفاء في صالة العید
 وال خلفاؤه من �عده فهو مبتدع. -علیه الصالة والسالم-بي لكن هذا لیس علیه أمر الن

، و�ان ال �خرج أحد لرعاف أو أحداث �عد النهي حتى �ستأذن النبي صلى هللا علیه وسلم"
 ".اإلبهام.. �أصبعه التي في�شیر إلیه 

 التي تلي. ،تلي
إلیه بیده. فكان من �أصبعه التي تلي اإلبهام، فیأذن له النبي صلى هللا علیه وسلم ثم �شیر "

المنافقین من ثقل علیه الخطبة والجلوس في المسجد، و�ان إذا استأذن رجل من المسلمین 
ُ الَِّذیَن َیَتَسلَُّلوَن ِمنُكْم {قام المنافق إلى جنبه مستترا �ه حتى �خرج، فأنزل هللا تعالى: َقْد َ�ْعَلُم للااَّ

اآل�ة. قال السهیلي: وهذا الخبر و�ن لم ینقل من وجه ثابت فالظن  ]٦٣[سورة النــور: }ِلَواذاً 
الجمیل �أصحاب النبي صلى هللا علیه وسلم یوجب أن �كون صحیحا. وقال قتادة: و�لغنا أنهم 
فعلوه ثالث مرات، �ل مرة عیر تقدم من الشام، و�ل ذلك یوافق یوم الجمعة. وقیل: إن 
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نظرهم إلى العیر تمر، لهو ال فائدة فیه، إال أنه �ان مما خروجهم لقدوم دحیة الكلبي بتجارته و 
 "..ال إثم فیه لو وقع على غیر ذلك الوجه، ولكنه

�عني لو �ان خروجهم �عد نها�ة الخطبة والصالة ونظرهم إلى هذه العیر من غیر إرادة شراء أو 
 لم فیه لوال أنه حصلكن ال إث ،لهو ال خیر فیه ،�عني من الفضول ،أن هذه سلع ال تباع أو أنها

لكن لو �ان �عد الصالة  ،فعوتبوا بذلك ،�خطب تر�وه �خطب -علیه الصالة والسالم-والنبي 
عندما خرجوا من المسجد �عد أن انتهت الخطبة والصالة نظروا إلى ما نظروا مع أن السلف 

جع إلى نفسه نظر �عضهم إلى بنا�ة مرتفعة فقال ما هذا ثم ر  .كانوا �حتاطون لمثل هذه األمور
�ون  .فال شك أن مثل هذه األمور لها أثرها »من حسن إسالم المرء تر�ه ما ال �عنیه« :فقال

هذا ال شك  ،اإلنسان ینظر إلى فالن وعالن وعمارة فالن وسیارة فالن وقصر فالن وتجارة فالن
 .»ومن حسن إسالم المرء تر�ه ما ال �عنیه« .أن له أثرا على قلبه

 ولكنه لما اتصل �ه اإلعراض عن رسول هللا صلى هللا علیه وسلم واالنفضاض عن حضرته،"
 غلظ و�بر ونزل فیه من القرآن وتهجینه �اسم اللهو ما نزل. وجاء عن رسول هللا صلى هللا

ي فالحدیث. وقد مضى . »كل ما یلهو �ه الرجل �اطل إال رمیه �قوسه«علیه وسلم أنه قال: 
 "سورة األنفال...

و�نما �ستعان �ه على التدرب على الجهاد  ،ألن الرمي �القوس ال �ستعمل من أجل اللهو والعبث
 وقتال األعداء.

 "وقد مضى.."
وْا َلُهم مَّا اْسَتَطْعتُ { :وهو القوة التي أشار إلیها هللا جل وعال في قوله ن قُ َوَأِعدُّ [سورة  }وَّةٍ م مِّ

 .»أال إن القوة الرمي« -علیه الصالة والسالم-قال النبي  ]٦٠األنفال:
كحن وقد مضى في سورة األنفال فلله الحمد. وقال جابر بن عبد هللا: �انت الجواري إذا ن"

 "..�مررن �المزامیر والطبل فانفضوا إلیها، فنزلت و�نما رد الكتا�ة
 الكنا�ة الكنا�ة.

 "و�نما رد الكنا�ة إلى التجارة.."
 الضمیر �عني �قصد الضمیر إلیها. ،�عني

ضوا اللهو انفو و�ذا رأوا التجارة  :وقرأ طلحة بن مصرف .و�نما رد الكنا�ة إلى التجارة ألنها أهم"
 "إلیه. وا انفضواالمعنى و�ذا رأوا تجارة أو لهوا و�ذا رأوا تجارة انفضوا إلیها أو له :وقیل .إلیها

 و�قدر لألول مثل ما صرح �ه للثاني. .اكتفاء �أحد الخبر�ن ،�عني اكتفاء �أحد الخبر�ن
 فحذف لداللته. �ما قال:"

 ".نحن �ما عندنا وأنت �ما ... عندك راض والرأي مختلف
 راضون وأنت �ما عندك راض.�ما عندنا والتقدیر نحن 
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 ".وقیل: األجود في العر�یة أن �جعل الراجع في الذ�ر لآلخر من االسمین."
 تأخر منهما.�عني الم

 "الثانیة.."
�ة الذي لكن اإلشكال في �ون الكنا ،�عني �ما قدر إذا رأوا تجارة انفضوا إلیها أو لهوا انفضوا إلیه

و�ذا رأوا  :ولو جعل الضمیر �عود لآلخر لقال .هو الضمیر مؤنث ال �ساعد ما اختاره المؤلف
 تجارة أو لهوا انفضوا إلیه ثم �قدر للتجارة ما یناسبها.

 "الثانیة.."
بر أما اللهو ال �ستحق أن �خ ،اللهم إال إذا قیل أن ما أن الذي �ستحق اإلخبار عنه هو التجارة

 ألنه ضیاع ال دین وال دنیا. ،عنه
نعقد تواختلف العلماء في العدد الذي تنعقد �ه الجمعة على أقوال، فقال الحسن:  -الثانیة"

. ة: �أر�عةعقد بثالثة. وقال سفیان الثوري وأبو حنیفالجمعة �اثنین. وقال اللیث وأبو یوسف، تن
 "..وقال ر�یعة: �اثني عشر رجال. وذ�ر النجاد

فینظر في اآل�ة ما الذي یتحقق و�تأتى من عدد من  ،وال �صح في عدد من األعداد أي خبر
فأنتم تسعون  ]٢٣[سورة الزمر: }ِإَلى ِذْ�ِر للااَِّ {أقل الجمع اثنین  :قالوا ،اسعوا جمع :خالل اآل�ة

 }ِإَذا ُنوِدي{أر�عة ألنه ألن فیه را�ع المنادي  :إلى شخص یذ�ر هللا هذا ثالث و�عضهم �قول
ى ِذْ�ِر ِإلَ {وأقل الجمع اثنین  ]٩[سورة الجمعة: }َفاْسَعْوا{هذا المنادي المؤذن  ]٩[سورة الجمعة:

ع أن �كون والذي �قول �الثالثة �قول ال �من .الرا�ع إلى من یذ�ر هللا هذا ]٢٣[سورة الزمر: }للااَِّ 
المانع؟ ما �صح األذان ممن یتولى الخطبة؟  ، ماالمنادي هو الذي یذ�ر هللا یؤذن و�خطب

 ولذلك یرجح جمع من أهل العلم و�لیه �میل شیخ اإلسالم أن الجمعة تقوم بثالثة.
 طالب: ........

 ین یروحون؟، أاثنین مأمور�ن �السعي ،ال، ما تقوم
 طالب: ........

 هو؟ ما
 طالب: ........

 نسعى إلیه ال نسعى معه إنما نسعى إلیه.. �خطبأن  یر�د ،لكنه متقدم علیهم ،إي
 "وذ�ر النجاد أبو �كر."

اد.  النجَّ
اد أبو �كر أحمد بن سلیمان قال"  "حدثنا.. :وذ�ر النجَّ

اد ثم یتصحف إلى  .وهذا الذي یتصحف اسمه في �تب الفقه یذ�ر في �تب الفقه إذا روى النجَّ
 �ثیر هذا في �تب الفقه غیر المحققة. .البخاري 
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 ن الدقاق،وذ�ر النجاد أبو �كر أحمد بن سلیمان قال: حدثنا أبو خالد یز�د بن الهیثم بن طهما"
 "..حدثنا

 قال قال حدثنا..
 "حدثنا صبح بن دینار."

 قال. ،ال بد من ذ�رها .قال حدثنا صبح بن دینار
عن  قال حدثنا صبح بن دینار قال حدثنا المعافى بن عمران قال حدثنا معقل بن عبید هللا"

أنه الزهري �سنده إلى مصعب بن عمیر: أن النبي صلى هللا علیه وسلم �عثه إلى المدینة، و 
وقال نزل في دار سعد بن معاذ، فجمع بهم وهم اثنا عشر رجال ذ�ح لهم یومئذ شاة. 

 "..الشافعي: �أر�عین رجال. وقال أبو إسحاق
ما ، هل هو مصعب أو أسعد بن زرارة. على تقدم في أول من جّمع في المدینةعلى ما  ،�عني
 تقدم.

ها وقال أبو إسحاق الشیرازي في (كتاب التنبیه على مذهب اإلمام الشافعي): �ل قر�ة فی"
اجة، �ظعنون عنها صیفا وال شتاء إال ظعن ح أر�عون رجال �الغین عقالء أحرارا مقیمین، ال

د وأن �كونوا حاضر�ن من أول الخطبة إلى أن تقام الجمعة وجبت علیهم الجمعة. ومال أحم
 "..و�سحاق إلى هذا القول ولم �شترطا هذه الشروط. وقال مالك
كونون ال � ،ال بد من االستیطان ،معروف عند الحنابلة أن �كونوا أر�عین في قر�ة مستوطنین

ل.  رحَّ
 وقال مالك: إذا �انت قر�ة فیها سوق ومسجد فعلیهم الجمعة من غیر اعتبار عدد. و�تب"

: ال تجب عمر بن عبد العز�ز: أي قر�ة اجتمع فیها ثالثون بیتا فعلیهم الجمعة وقال أبو حنیفة
 الجمعة على أهل السواد والقرى، ال �جوز لهم إقامتها فیها. واشترط في وجوب الجمعة

 ".وانعقادها: المصر الجامع والسلطان القاهر والسوق القائمة والنهر الجاري.
 نهر؟! ال، لیس �صحیح.ب ر الجاري �عد؟! من الذي �أتيحتى النه

 "ال جمعة وال تشر�ق إال في مصر إال في مصر جامع.. :واحتج �حدیث علي"
 مصٍر.

 "إال في مصٍر جامع."
 .]٦١ورة البقرة:[س }ُتمْ اْهِبُطوْا ِمْصرًا َفِإنَّ َلُكم مَّا َسَألْ { .أي مصر ،ألنه ال یراد �ه مصر المعروفة

 ورفقة تعینهم. وهذا یرده حدیث ابن عباس، قال: إن أول جمعة جمعت �عد جمعة في مسجد"
لشافعي ارسول هللا صلى هللا علیه وسلم �قر�ة من قرى البحر�ن �قال لها جواثي. وحجة اإلمام 

 "..حدیث جابر المذ�ور الذي خرجه الدارقطني. وفي سنن ابن ماجهفي األر�عین 
 لكنه تفرد �ه علي بن عاصم وال �حتمل تفرده �ما تقدم.
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ن بوفي سنن ابن ماجه والدارقطني أ�ضا ودالئل النبوة للبیهقي عن عبد الرحمن ابن �عب "
األذان، صلى  مالك قال: �نت قائد أبي حین ذهب �صره، فإذا خرجت �ه إلى الجمعة فسمع

لك، فمكث �ذلك حینا ال �سمع األذان �الجمعة إال فعل ذ -قال -على أبي أمامة واستغفر له
 "..فقلت له: �ا أ�ة، استغفارك ألبي أمامة �لما سمعت أذان الجمعة، ما هو؟ قال: أي بني

 من أبو أمامة؟
 سم.

 ما هو أسعد؟  ،أبو أمامة
 طالب: أسعد بن زرارة..

 هذه �نیته.
قال: أي بني، هو أول من جمع �المدینة في هزم من حرة بني بیاضة �قال له نقیع "

 ".الخضمات
 الَخِضمات.
 الَخِضمات؟

 الَخِضَمات نعم.
بد هللا: �قال له نقیع الخضمات. قال قلت: �م أنتم یومئذ؟ قال أر�عون رجال. وقال جابر بن ع"

لك ا فوق ذلك جمعة وأضحى وفطرا، وذمضت السنة أن في �ل ثالثة إماما، وفي �ل أر�عین فم
 ".أنهم جماعة. خرجه الدارقطني. وروى أبو �كر أحمد بن سلیمان

 -علیه الصالة والسالم-السنة إذا قال الصحابي السنة أو مضت السنة فیقصد �ه سنة النبي 
 قال عنه؟ . ماذالكنه ضعیف الخبر

 طالب: ........
 �ونه ما �خرجه تقصیر، نعم مضت السنة. ،هذا مرفوع

 طالب: ........
 عبد العز�ز.

 طالب: ........
�ل ما جاء في عدد معین صالة الجمعة فهو لیس �صحیح إال االثنا عشر الذین �قوا مع  إي،

 لكنه ال یدل على التحدید و�ن قیل �ه. -علیه الصالة والسالم-النبي 
 طالب: ........

 .."وروى أبو �كر."
 طالب: ........
 إذا �ان فیها ثالث �صلون جمعة. .هجرة فیها ثالث
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سمع وروى أبو �كر أحمد بن سلیمان النجاد: قرئ على عبد الملك ابن محمد الرقاشي وأنا أ"
زهري قال حدثني رجاء بن سلمة قال حدثنا أبي قال حدثنا روح بن غطیف الثقفي قال حدثني ال

رة: على �م تجب الجمعة من رجل؟ قال: لما بلغ أصحاب عن أبي سلمة قال: قلت ألبي هر�
رئ قرسول هللا صلى هللا علیه وسلم خمسین رجال جمع بهم رسول هللا صلى هللا علیه وسلم. 

 على عبد الملك بن محمد وأنا أسمع قال حدثنا رجاء بن سلمة قال حدثنا عباد ابن عباد
لیه مة قال: قال رسول هللا صلى هللا عالمهلبي عن جعفر بن الز�یر عن القاسم عن أبي أما

 "قال ابن المنذر. »تجب الجمعة على خمسین رجال وال تجب على من دون ذلك«وسلم: 
 كل هذه األخبار ضعیفة.

وا قال ابن المنذر: و�تب عمر بن عبد العز�ز: أ�ما قر�ة اجتمع فیها خمسون رجال فلیصل"
سلم: الجمعة. وروى الزهري عن أم عبد هللا الدوسیة قالت: قال رسول هللا صلى هللا علیه و 

�صح هذا  �عني �القرى: المدائن. ال .»الجمعة واجبة على �ل قر�ة و�ن لم �كن فیها إال أر�عة«
هم الجمعة واجبة على أهل �ل قر�ة و�ن لم �كونوا إال ثالثة را�ع«هري. في روا�ة عن الز 
 ".الزهري ال �صح سماعه من الدوسیة. والحكم... »إمامهم
 الَحَكم بن عبد هللا من رجال اإلسناد. ...الَحَكم

  "والَحَكم هذا متروك."
 طالب: ........

 تيهو الدوسیة التي فیها األوراق ال، الدوسیة ال. ما �عني من َدْوس من رهط أبي هر�رة ،الدوسي
 فیها األوراق ال، ال هذه امرأة من دوس من رهط أبي هر�رة.

 "..وتصح الجمعة �غیر إذن اإلمام وحضوره. وقال أبو حنیفة: من شرطها اإلمام -الثالثة"
 .لیس منها إذن اإلمام ،في �تب الحنابلة �قولون �شترط لها شروط لیس منها إذن اإلمامحتى 

�د هذه شعیرة فر�ضة شرعیة ال �ستأذن لها أحد لكن إذا أر  .والمراد بها الجمعة األولى في البلد
 إقامة جمعة ثانیة فال بد من إذنه ألنه هو الذي �قرر المصلحة.

 وفة أ�طأوقال أبو حنیفة: من شرطها اإلمام أو خلیفته. ودلیلنا أن الولید بن عقبة والي الك"
یوما فصلى ابن مسعود �الناس من غیر إذنه. وروي أن علیا صلى الجمعة یوم حصر عثمان 

لى أبو ولم ینقل أنه استأذنه. وروي أن سعید بن العاصي والي المدینة لما خرج من المدینة ص
موسى �الناس الجمعة من غیر استئذان. وقال مالك: إن هلل فرائض في أرضه ال �ضیعها، 

 ".م یلهاولیها وال أو ل
 طالب: ........

 الثانیة األصل عدمها وال تشرع إال لمصلحة راجحة بل ضرورة. .الجمعة األولى فر�ضة
 طالب: ........
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 ، �عني إقامة موضع ثاني للجمعة.إي إي
 طالب: ........

 موضع ثاني للجمعة.
 "..قال علماؤنا: من شرط أدائها -الرا�عة"

هذا النص في �تب مثل �قرأ �عض الناس  .شرطها إذن اإلمامألنه �قرأ في �تب الفقه لیس من 
في سوق �صعد  ،في نزهة في أي مرفق من المرافق ،الفقه فیجتهد فیقیم جمعة في أي مكان

لیس من شرطها إذن اإلمام والجوامع قائمة ال بد من إذن اإلمام هو  ،شيء مرتفع و�خطب بهم
مفاسد لو تر�ت هذه األمور فوضى ما المردود والالذي یرتب هذه األمور هو الذي یرى المصالح 

 على عامة الناس؟
 طالب: ........

 هو؟ ما
 طالب: ........

 هؤالء ال بد أن یؤذن لهم. ،األسرى والمساجین وغیرهم
 طالب: ........

 لیسوا �مستوطنین. .ال ال، هم لیسوا مستوطنین األسرى ومن شرطه االستیطان
 طالب: ........

 عبد �جزئ.ال ،المسافر �جزئ  .إن حضرت المرأة أجزأ .أجزأتهإن حضرها 
 طالب: ........

 ال ما..
 طالب: ........

 هؤالء لیسوا �مستوطنین. ،ال ما �صلون 
 ".جههو قال علماؤنا: من شرط أدائها المسجد المسقف. قال ابن العر�ي: وال اعلم  -الرا�عة "

و�ن �ان �مكن أن �قام  ،�السقف فال بد من السقفنعم إن �انت حقیقة المسجد ال تثبت إال 
 مسجد و�قال له مسجد حقیقة عرفیة شرعیة �قال له مسجد من غیر سقف فال مانع منه.

ْر َبْیِتَي ِللطَّاِئِفینَ { :وجهه قوله تعالى :قلت" ُ { :هوقول ]٢٦[سورة الحـج: }َوَطهِّ ِفي ُبُیوٍت َأِذَن للااَّ
�هللا  وحقیقة البیت أن �كون ذا حیطان وسقف. هذا العرف، ]٣٦[سورة النــور: }َأن ُتْرَفعَ 
 أعلم. 

شرط في قیام الخطیب على المنبر  ]١١[سورة الجمعة: }َوَتَرُكوَك َقاِئماً {قوله تعالى: -الخامسة
إذا خطب. قال علقمة: سئل عبد هللا أكان النبي صلى هللا علیه وسلم �خطب قائما أو قاعدا؟ 

وفي صحیح مسلم عن �عب بن عجرة أنه  ]١١[سورة الجمعة: }َوَتَرُكوَك َقاِئماً {فقال: أما تقرأ:
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دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم �خطب قاعدا فقال: انظروا إلى هذا الخبیث، �خطب 
وا ِإَلْیَها َوَترَ {قاعدا وقال هللا تعالى:  .]١١[سورة الجمعة: }ُكوَك َقاِئماً َوِ�َذا َرَأْوا ِتَجاَرًة َأْو َلْهوًا انَفضُّ

وخرج عن جابر أن رسول هللا صلى هللا علیه وسلم �ان �خطب قائما ثم �جلس، ثم �قوم 
فیخطب، فمن نبأك أنه �ان �خطب جالسا فقد �ذب، فقد �هللا صلیت معه أكثر من ألفي 

 "..صالة. وعلى
 .جمعات أكثر من ألفین ءتجيال ما �مكن د أكثر من ألفین الصلوات الخمس و�الصلوات متعد

في المدینة عشر  -علیه الصالة والسالم-السنة فیها خمسون وعشر سنوات خمسمائة ومكثه 
 سنوات فألفین تحتاج إلى أر�عین سنة.

�روى أن وعلى هذا جمهور الفقهاء وأئمة العلماء. وقال أبو حنیفة: لیس القیام �شرط فیها. و "
عثمان قائما حتى رق فخطب قاعدا. وقیل: إن معاو�ة أول من خطب قاعدا معاو�ة. وخطب 

وم وال إنما خطب قاعدا لسنه. وقد �ان النبي صلى هللا علیه وسلم �خطب قائما ثم �قعد ثم �ق
 ".یتكلم في قعدته

 �عني �قعد بین الخطبتین.
 رواه جابر بن سمرة. ورواه ابن عمر في �تاب البخاري. "

قال الجمعة ال تصح إال بها، وهو قول جمهور العلماء. و السادسة: والخطبة شرط في انعقاد 
الحسن: هي مستحبة. و�ذا قال ابن الماجشون: إنها سنة ولیست �فرض. وقال سعید بن 

ن من جبیر: هي �منزلة الر�عتین من صالة الظهر، فإذا تر�ها وصلى الجمعة فقد ترك الر�عتی
 وهذا ذم، .]١١[سورة الجمعة: }َرُكوَك َقاِئماً َوتَ {صالة الظهر. والدلیل على وجو�ها قوله تعالى:

 ".طبةوالواجب هو الذي یذم تار�ه شرعا، ثم إن النبي صلى هللا علیه وسلم لم �صلها إال �خ
وخلفاؤه  »صلوا �ما رأیتموني أصلي« :واظب على الخطبة وقال -علیه الصالة والسالم-كونه 

 یدل على وجو�ها وتعینها. ،من �عده
 السا�عة: و�خطب متو�ئا على قوس أو عصا. وفي سنن ابن ماجه قال حدثنا هشام بن عمار"

 أن رسول حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد قال حدثني أبي عن أبیه عن جدهقال 
هللا صلى هللا علیه وسلم �ان إذا خطب في الحرب خطب على قوس، و�ذا خطب في الجمعة 

 ".خطب على عصا
�ان  .ن مثل هذا والتزام مثل هذه األمور هي أهیب سواء �انت في الحرب أو في السلمال شك أ

ألنهم  ،العلماء إلى وقت قر�ب السیما القضاة منهم ما �مشي الواحد منهم إال �عصا ولو �ان شا�ا
إذا طلب  .یرون أن هذا من هیبة العالم وهیبة القاضي ثم ترك و�انوا �كنون �ه عن الوظیفة

و�ذلك  .ال شك أن مثل هذا أهیب .ألنه مقترن معها ،خذ عصاك �عني خذ الوظیفة :قال اإلقالة
�عني اإلنسان �خرج بثیا�ه المعتادة العاد�ة التي یزاول بها المهنة إلى الجمعة أو  ،اللباس المناسب
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�عض  .فینبغي أن �كون على أكمل حال -علیه الصالة والسالم-إلى العید خالف هدي النبي 
 ،اء �شیر إلى أنه �عتمد على سیف أو قوس أو عصا بناء على أن اإلسالم انتشر �السیفالفقه

هذا و�ن �ان له حظ من النظر �ثیر من البلدان فتحت عنوة �السیف ال �عني أن السیف هو 
الحكمة من مشروعیة الجهاد هي  روعیة الجهاد هي إراقة الدماء ال.األصل وأن الحكمة من مش

رحمة للعالمین فُیجبرون  -علیه الصالة والسالم-دین هللا وهذا من �اب �ونه إدخال الناس في 
 على اإلسالم رأفة بهم ورحمة بهم.

وى ابن ر الثامنة: و�سلم إذا صعد المنبر على الناس عند الشافعي وغیره. ولم یره مالك. وقد "
لم. صعد المنبر سماجه من حدیث جابر بن عبد هللا أن النبي صلى هللا علیه وسلم �ان إذا 

 "...التاسعة
فاإلمام إذا جاء �شتغل �صعود المنبر و�سلم على الناس إذا  ،وال �صلي ر�عتین تحیة للمسجد

أن  -علیه الصالة والسالم-أقبل إلیهم و�نتظر المؤذن ثم �شرع في الخطبة ولیس من هد�ه 
ى صالة الجمعة و�ن أن �كبر إل -علیه الصالة والسالم-�صلي ر�عتي التحیة ولیس من هد�ه 

رع ال ُ�شرع لهم التبكیر وال ُ�ش .األئمة -علیه الصالة والسالم-حث علیها المأمومین وفي حكمه 
وهل ُیلَحق �الخطیب المعلِّم وهذا �حصل  -علیه الصالة والسالم-لهم صالة الر�عتین لعمله 

ة وفورا ذهب إلى كثیرا إذا �ان الدرس �عد صالة العصر ثم دخل المدرس المسجد �عد الصال
هل نقول أن حكمه حكم الخطیب أو نقول ال، حكمه حكم  .الكرسي وشرع یدرس في المسجد

فهل الجلوس على الكرسي مثل  ،المأموم إذا دخل المسجد فال �جلس حتى �صلي ر�عتین
 الجلوس على المنبر أو ال؟ هذا محل نظر وال یبعد أن �قال �مثله.

 طالب: ........
 .سالمه اإلهو؟ هو علم ما

 طالب: ........
المقصود أن مثل هذا ما �ضر إن شاء هللا حتى لو نزل من المنبر وجلس على األرض ما ضر 

 �سمى داخل هذا. ، ماألنها سنة فات محلها
 طالب: ........

�هللا هذا األصل وهو األدب لكن إذا �ان �شوش على الخطیب أو �شوش على السامعین والناس 
مثل هذا  ،الفضول إذا تحرك أدنى حر�ة التفتوا إلیه جمیعهم وتر�وا الخطیبعندهم شيء من 

 یترك رعا�ة للمصلحة.
 طالب: ........

 .إي تكفي
 طالب: ........
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لو أن خطیبا �خطب ثم قام واحد وطلع افترض  .ألن مثل هذه األمور لها مردودات نفسیة ،إي
أنه سمع �الم ما �عجبه وطلع أوما یرتضیني أنه محتاج الدورة الخطیب ما یدري عنه �قول أكید 

 أن أصلي �ه فخرج لما رآني خرج والجماعات شرعت ألمر یهدم مثل هذه التوقعات.
 طالب: ........

حتى الدروس تحتاج إلى شيء من المراعاة ألن المعلم مهما �ان �عني منزلته وسنه وعلمه 
 وفضله یتأثر.

 طالب: ........
أبدا أن یوضع أكثر من درس في مكان واحد في آن واحد مثل ولذلك لیس من المصلحة 

خ الجماعات في الصالة ال أقولها مثلها في التحر�م ال، لكن أثرها مثلها إذا جلس عند هذا الشی
خمس دقایق وقام للثاني ثم قام ثاني مثله اإلنسان معروف طبیعة البشر مهما �ان ولو �ان 

ذه هأن النفوس مما ینبغي مراعاتها والشرع �أتي �مثل  ن یبقىلجمیع لكالثاني شیخ للجمیع ووالد ل
 المصالح.

لیه عالتاسعة: فإن خطب على غیر طهارة الخطبة �لها أو �عضها أساء عند مالك، وال إعادة "
ي إذا صلى طاهرا. وللشافعي قوالن في إ�جاب الطهارة، فشرطها في الجدید ولم �شترطها ف

 ".القد�م. وهو قول أبي حنیفة
األذان والخطبة ال �شترط لها الطهارة على الصحیح لكن األولى واألكمل أن �كون على طهارة 
لئال �حتاج إلى الخروج من المسجد �عد األذان وقد جاء فیمن خرج من المسجد �عد األذان فقد 

 وقد رأیتنا وما �خرج من المسجد �عد األذان إال :وفي الموطأ عند أبي ملیكة .عصى أ�ا القاسم
 منافق نسأل هللا العافیة.

 طالب: ........
 الصالة ال تصح إال بها. ،�خرج و�توضأ ؟ �جلس؟ انتقض وضوؤه في أثناء الصالة لماذا ؟كیف

 طالب: ........
 تفوته الصالة.

 طالب: ........
 الصالة آكد.. سم. ،ال ال ال، الصالة آكد

 طالب: ........
 .. �أنه ما..�طبِّق إي
 ........طالب: 

درس لكنه نعس على الكرسي الطالب.. ال، ما هو یراقب أظنه ی هذا مثل أستاذ یراقب على
علیه الصالة -ه هكذا �انت نومت :وفجأة دخل عمید الكلیة أو رئیس القسم فأحس �ه فقال
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على الناس أنه ما یر�د أن یلبس  ،یلبس على الناس أنه ما احتاج الوضوءأن  اآلن یر�د -والسالم
و �حاجة إلى وضوء إنما أراد أن �علمهم الوضوء �القول والفعل ال، هذا تدلیس ولو أخبرهم أنه ه

 لیس على وضوء ولكن هذه أحكام الوضوء وهذه لكن یتوضأ في المسجد؟ 
 طالب: ........

ث المسجد..  ال، ما �صلح یلوِّ
 طالب: ........

ألذان المؤذن معتاد ا .خرج ال مؤذن وال غیرهاال �خرج إال لحاجة ال بد منها و�ال ال �جوز له أن �
نه ألوالجلوس لكن المشكلة اإلمام إذا ُو�ِّل �األذان وهو ما تعود الغالب �خرج الغالب أنه �خرج 

ما اعتاد وهذه الجلسة التي هي ر�ع ساعة أو ثلث ساعة أثقل من حمل الجبال على �عض 
الذي �ألف المسجد ال شك أنه صاحب  .قيوالمسجد �ما جاء في �عض اآلثار بیت �ل ت .الناس
 خیر.

م، العاشرة: وأقل ما �جزي في الخطبة أن �حمد هللا و�صلي على نبیه صلى هللا علیه وسل"
ن ماجب بدال و�وصي بتقوى هللا و�قرأ آ�ة من القرآن. و�جب في الثانیة أر�ع �األولى، إال أن الو 

لتحمید أو الفقهاء. وقال أبو حنیفة: لو اقتصر على اقراءة اآل�ة في االولى الدعاء، قال أكثر 
، وارتج التسبیح أو التكبیر أجزأه. وعن عثمان رضي هللا عنه أنه صعد المنبر فقال: الحمد هلل

لى إحوج منكم علیه فقال: إن أ�ا �كر وعمر �انا �عدان لهذا المقام مقاال، و�نكم إلى إمام فعال أ
حد. نزل فصلى. و�ان ذلك �حضرة الصحا�ة فلم ینكر علیه أ إمام قوال، وستأتیكم الخطب، ثم

ن وقال أبو یوسف �محمد: الواجب ما تناوله اسم خطبة. وهو قول الشافعي. قال أبو عمر ب
 ."عبد البر: وهو أصح ما قیل في ذلك

خطب وُحفظ عنه �عض ما قاله  -علیه الصالة والسالم-نعم ألن الوارد في النصوص أن النبي 
فُیحرص على ما حفظ عنه و�ذا جاء الخطیب �ما �سمى  -علیه الصالة والسالم- في خطبه

 خطبة لغة وعرفا �كفي.
 طالب: ............

یلقى علیهم خطبة �غیرهم وتترجم لهم لكن هل �عد المترِجم ممن یتحرك و�حتاج إلى مثل هذه 
 الحر�ة فهو لغو أو ال؟ ال، هذا مما ال یتم الواجب إال �ه.

 ............طالب: 
فیقصر  »إن قصر خطبة الرجل وطول صالته مئنة من فقهه«�عني في حدیث في حدیث عمار 

ه �الخطبة �حیث تفي �المطلوب و�نبه على ما یر�د التنبیه علیه و�ذا أطال الخطبة وقرأ �ما قرأ 
 سبح والغاشیة والجمعة والمنافقون �كفي. -علیه الصالة والسالم-النبي 

 ......طالب: ......
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 ال، الخطبة متعبد بها ال بد أن تكون �العر�یة ثم تترجم لغیر العرب.
 طالب: ............

المهم أنها تسقط الواجب ثم تترجم لهم �عد الصالة ما فیه ما �منع فالمقصود أن..  ،ما �خالف
قاعدة وفي  .عند أبي حنیفة األمر واسع وأكثر األعاجم حنفیة �عني أمرهم متیسر أمرهم متیسر

وائل عند ابن رجب األلفاظ المتعبد بها هل �جوز أداؤها هل �جزئ أداؤها �غیر العر�یة في أ
 ف فروعها.القواعد البن رجب راجعها وش

 طالب: ............
 هو؟ ما

 طالب: ............
 �قال أنصت �صیر لغا. ال، مثل الذي

رأ النبي صلى هللا علیه وسلم �قالحاد�ة عشرة: في صحیح مسلم عن �على بن أمیة أنه سمع 
من عن أخت وفیه عن عمرة بنت عبد الرح ]٧٧[سورة الزخرف: }َوَناَدْوا َ�ا َماِلكُ {على المنبر:

صلى هللا علیه  إال من في رسول هللا ]١[سورة ق: }ق َواْلُقْرآِن اْلَمِجیدِ {لعمرة قالت: ما أخذت:
جمعة. وقد مضى في أول  (ق). وفي  وسلم یوم الجمعة وهو �قرأ بها على المنبر في �ل

 الحمد هلل« مراسیل أبي داود عن الزهري قال: �ان صدر خطبة النبي صلى هللا علیه وسلم:
ل نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ �ه من شرور أنفسنا من یهد هللا فال مضل له ومن �ضل

یرا بین �الحق �شیرا ونذفال هادي له ونشهد أال إله إال هللا وأن محمدا عبده ورسوله أرسله 
لنا یدي الساعة من �طع هللا ورسوله فقد رشد ومن �عصهما فقد غوى نسأل هللا ر�نا أن �جع

 "» ممن �طیعه و�طیع رسوله و�تبع رضوانه و�جتنب..
بئس خطیب « :ومن �عصهما فقال له :الذي قالالخطیب  -علیه الصالة والسالم-انتقد النبي 

في أكثر  -علیه الصالة والسالم-وجمع بینهما  »هللا ورسوله فقد غوى القوم أنت قل ومن �عص 
�ختلف عن غیره في تعظیمه  -علیه الصالة والسالم-إن الرسول  :من من حدیث فقال أهل العلم

أما غیره إذا جمع ال شك أنه قد �خطر بباله أو یتصور أو یتوقع أو �كون من  ،لر�ه جل وعال
عظمة ر�ه  -علیه الصالة والسالم-لكن النبي  ،ة واحدة أو متقار�ةفهمه أو سوء فهمه أن المنزل

 به ال یؤثِّر فیها مثل هذا الجمع.في قل
ُسوٍل ِإالَّ ِبِلَساِن { :أال �ستدل �قوله تعالى :�قول َن َلهُ ْوِمِه لِ قَ َوَما َأْرَسْلَنا ِمن رَّ [سورة  }مْ ُیَبیِّ

 على جواز الخطبة �غیر العر�یة؟ ]٤إبراهیم:
 شك أن الحنفیة �ستدلون �مثل هذا ونحوه و�جیزون حتى أذ�ار الصالة �غیر العر�یة و�ترجمون ال 

 لكن الجمهور على خالف ذلك وأن األلفاظ المتعبَّد بها ال ،القراءة داخل الصالة �غیر العر�یة
 ُتلقى إال �العر�یة فمن احتاج إلى ترجم یترَجم له �عد ذلك.
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ا نحن ممن �طیعه و�طیع رسوله و�تبع رضوانه و�جتنب سخطه فإنمنسأل هللا ر�نا أن �جعلنا «"
كل « وعنه قال: بلغنا عن رسول هللا صلى هللا علیه وسلم أنه �ان �قول إذا خطب: .»�ه وله

 شاء هللا ما هو آٍت قر�ب وال ُ�عد لما هو آت ال �عجل هللا لعجلة أحد وال �خف ألمر الناس ما
ما لال ُمبِعد و أمرا و�ر�د الناس أمرا ما شاء هللا �ان ولو �ره الناس ال ما شاء الناس یر�د هللا 

-ي �ان النب وقال جابر .»قرب هللا وال مقرِّب لما �عَّد هللا ال �كون شيء إال �إذن هللا جل وعز
أیها « :یوم الجمعة �خطب فیقول �عد أن �حمد هللا و�صلي على أنبیائه -صلى هللا علیه وسلم

ن عبد المؤمعالم فانتهوا إلى معالمكم و�ن لكم نها�ة فانتهوا إلى نهایتكم إن الالناس إن لكم م
 هللا یدري ما هللا قاٍض فیه و�ین أجل قد �قي ال بین مخافتین بین أجل قد مضى ال یدري ما

 من الحیاةصانع فیه فلیأخذ العبد من نفسه لنفسه ومن دنیاه آلخرته ومن الشبیبة قبل الِكَبر و 
لجنة أو ت والذي نفسي بیده ما �عد الموت من مستعَتب وما �عد الدنیا من دار إال اقبل المما

 -سالمعلیه الصالة وال-وقد تقدم ما خطب �ه  .»النار أقول قولي هذا وأستغفر هللا لي ولكم
 أول جمعة عند قدومه المدینة."
 مخرَّجة هذه الخطب؟ مخرَّجة؟

 طالب: ............
 خطبة الحاجة معروفة. إي،

 طالب: ............
 معروف..

 طالب: ............
 حدیث جابر؟

 طالب: ............
 المقصود أن �لها ضعیفة.

 الثانیة عشرة: السكوت للخطبة واجب على من سمعها وجوب سنة. والسنة أن �سكت لها من"
 .."تكلم حینئذ لغا�سمع ومن لم �سمع، وهما إن شاء هللا في األجر سواء. ومن 

 وجوب سنة �عني تأكد وتحتم من غیر تأثیم لكن النصوص تدل على أنه �أثم إذا تكلم.
هللا  ومن تكلم حینئذ لغا، وال تفسد صالته بذلك. وفي الصحیح عن أبي هر�رة أن النبي صلى"

قال . »إذا قلت لصاحبك أنصت یوم الجمعة واإلمام �خطب فقد لغوت«علیه وسلم قال: 
غیا؟ مخشري: و�ذا قال المنصت لصاحبه صه، فقد لغا، أفال �كون الخطیب الغالي في ذلك الالز 

 "نعوذ �اهلل من غر�ة اإلسالم ونكد األ�ام.
�عني إذا قال �الما تجاوز فیه الحد وخرج فیه عن المشروع أال �كون بذلك الغیا هذا �المه 

ن ذلك وال شك أن الخطب المؤلف أن �كون فیه شيء مو�مكن أن �كون في عصره وقت 
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تعرضت على مر التار�خ ألمور من سب لبعض الناس ومن مدح لمن ال �ستحق المدح �ل هذا 
 اعتداء على ما شرعه هللا جل وعال وهذا �استحقاق اللغو أولى.

أ�ان بن  الثالثة عشرة: و�ستقبل الناس اإلمام إذا صعد المنبر، لما رواه أبو داود مرسال عن"
 -رأو قال صعد المنب -قال: �نت مع عدي بن ثابت یوم الجمعة، فلما خرج اإلمامعبد هللا 

 علیه استقبله وقال: هكذا أصحاب رسول هللا صلى هللا علیه وسلم �فعلون برسول هللا صلى هللا
 ."وسلم

كلم �عني فرق بین أن ُتلِقي السمع للمت ،نعم �ستقبلونه �أ�صارهم ووجوههم من أجل أن �فهموا عنه
أما إذا ولیته دبرك أو جنبك غیر مكترث وال  .البصر ال شك أن مثل هذا الكالم یثبت وُ�حَفظو 

 فیكون سماعك فیه قصور و�نبي عن شيء من عدم االكتراث واالهتمام. ،مهتم و�ن سمعت
 هللاخرجه ابن ماجه عن عدي بن ثابت عن أبیه، فزاد في اإلسناد: عن أبیه قال: �ان رسول "

جو أن ه وسلم إذا قام على المنبر استقبله أصحا�ه بوجوههم. قال ابن ماجه: أر صلى هللا علی
 .."�كون متصال. قلت: وخرج أبو نعیم الحافظ قال حدثنا

 قال عنه المحقق؟ ماذا
 طالب: ............

 �عني حتى مع ذ�ر األب؟ �عني �إسقاط األب معروف واضح.
 طالب: ............

 ممكن. إي،
بن و نعیم الحافظ قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا عبد هللا بن محمد اقلت: وخرج أب"

 .."ناجیة
 ابِن.

فضل حدثنا عبد هللا بن محمد ابن ناجیة قال حدثنا عباد بن �عقوب قال حدثنا محمد بن ال"
ه الخراساني عن منصور عن إبراهیم عن علقمة عن عبد هللا قال: �ان النبي صلى هللا علی

توى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. تفرد �ه محمد بن الفضل بن عطیة عن وسلم إذا اس
 ."منصور.

 قال عنه الثاني؟ ، لكن هل یرتقي �ه إلى الحسن؟ ماذاهذا شاهد للسابق
 طالب: ............

المرَسل ینجبر �الضعیف فلعل المجموع �كون في دائرة الحسن  .لكن هو �شهد له ما تقدم إي،
 لغیره.

�عة عشرة: وال یر�ع من دخل المسجد واإلمام �خطب، عند مالك رحمه هللا. وهو قول ابن الرا "
شهاب رحمه هللا وغیره. وفي الموطأ عنه: فخروج اإلمام �قطع الصالة، و�المه �قطع الكالم. 
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إذا جاء «وهذا مرسل. وفي صحیح مسلم من حدیث جابر عن النبي صلى هللا علیه وسلم: 
وهذا نص في الر�وع. و�ه  .»واإلمام �خطب فلیر�ع ر�عتین ولیتجّوز فیهماأحد�م یوم الجمعة 

 "�قول الشافعي وغیره.
هذا ال شك أنه نص في الموضوع و�قال لإلمام مالك �ما قلت �ا مالك إذا جاء نهر هللا  ،نعم

 �طل نهر معقل.
 ابن عون.." :"الخامسة عشرة

 عند�م قبلها شيء؟
 طالب: ............

 نسخة؟ عون تكمیل أو وذ�ر ابن
 طالب: ............

 هذا استرواح �عني.. إي،
 طالب: ............

 طیب.
یدا. ابن عون عن ابن سیر�ن قال: �انوا �كرهون النوم واإلمام �خطب و�قولون فیه قوال شد"

ة قال ابن عون: ثم لقیني �عد ذلك فقال: تدري ما �قولون؟ قال: �قولون مثلهم �مثل سر�
هللا  ثم قال: هل تدري ما أخفقوا؟ لم تغنم شیئا. وعن سمرة بن جندب أن النبي صلى أخفقوا،

  .»إذا نعس أحد�م فلیتحول إلى مقعد صاحبه ولیتحول صاحبه إلى مقعده«علیه وسلم قال: 
السادسة عشرة: نذ�ر فیها من فضل الجمعة وفرضیتها ما لم نذ�ره. روى األئمة عن أبي 

عة ال فیه سا«هر�رة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا علیه وسلم ذ�ر یوم الجمعة فقال: 
وفي  .»هاوأشار بیده �قلل یوافقها عبد مسلم وهو �صلي �سأل هللا عز وجل شیئا إال أعطاه إ�اه

هي « سلم من حدیث أبي موسى قال: سمعت رسول هللا صلى هللا علیه وسلم �قول:صحیح م
 وروي من حدیث أنس أن النبي صلى هللا .»ما بین أن �جلس اإلمام إلى أن تنقضي الصالة

كهیئة �ذلك أن جبر�ل أتاني « علیه وسلم أ�طأ علینا ذات یوم، فلما خرج قلنا: احتبست! قال:
وألمتك  تة سوداء فقلت ما هذه �ا جبر�ل قال هذه الجمعة فیها خیر لكالمرآة البیضاء فیها نك

ال قالسوداء  وقد أرادها الیهود والنصارى فأخطؤوها وهداكم هللا لها قلت �ا جبر�ل ما هذه النكتة
 ه إ�اه أوهذه الساعة التي في یوم الجمعة ال یوافقها عبد مسلم �سأل هللا فیها خیرا إال أعطا

أهل  یوم القیامة أو صرف عنه من السوء مثله و�نه خیر األ�ام عند هللا و�نادخر له مثله 
 ."»الجنة �سمونه یوم المز�د

 �ةالرؤ  ]٣٥:ق[سورة  }َوَلَدْیَنا َمِز�دٌ { :نعم یوم المز�د الذي هو یوم رؤ�ة المؤمنین لر�هم في الجنة
 التي ثبتت بها النصوص القطعیة، لكن الحدیث مخرَّج؟
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 ............طالب: 
لكن ال یلزم من �ونه أجود أن �كون جیدا �ما هو معلوم من تصرف أهل العلم في أفعل 

 على �ل حال لجمل منه شواهد. .قد �كون أجود ما في الباب و�ن �ان ضعیفا .التفضیل
ي وذ�ر ابن المبارك و�حیى ابن سالم قاال: حدثنا المسعودي عن المنهال بن عمرو عن أب"

تعالى و بد هللا بن عتبة عن ابن مسعود قال: تسارعوا إلى الجمعة فإن هللا تبارك عبیدة بن ع
ن قال اب -یبرز ألهل الجنة �ل یوم جمعة في �ثیب من �افور أبیض، فیكونون منه في القرب

ى على قدر تسارعهم إلى الجمعة في الدنیا. وقال �حیى بن سالم: �مسارعتهم إل -المبارك
حیى: اد فیحدث لهم من الكرامة شیئا لم �كونوا رأوه قبل ذلك. قال �الجمعة في الدنیا. وز 

 ."]٣٥[سورة ق: }َوَلَدْیَنا َمِز�دٌ {وسمعت غیر المسعودي یز�د فیه: وهو قوله تعالى:
لكن ابن القیم لما ذ�ر هذا الحكم في نونیته وأن الناس على  ،وأ�ضا هذا مضعف عند أهل العلم

حسب قر�هم من الخطیب من اإلمام في الجمعة �كون قر�هم من هللا جل وعال في یوم المز�د 
 كأنه �قوِّي هذا الخبر.

 قـــــــــــــــــرب �قـــــــــــــــــرب والمباَعـــــــــــــــــد مثلـــــــــــــــــه
 

 �عــــــــــــــــــــد ببعــــــــــــــــــــد حكمــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــد�ان 
ل قلت: قوله في �ثیب یر�د أهل الجنة. أي وهم على �ثیب، �ما روى الحسن قال: قال رسو" 

على �ثیب من إن أهل الجنة ینظرون إلى ر�هم في �ل جمعة «هللا صلى هللا علیه وسلم: 
وات القرآن �أحسن أصكافور ال یرى طرفاه وفیه نهر جاٍر حافتاه المسك علیه جواٍر �قرأن 

مرون �سمعها األولون واآلخرون فإذا انصرفوا إلى منازلهم أخذ �ل رجل بید ما شاء منهن ثم 
 لما �حدث على قناطر من لؤلؤ إلى منازلهم فلوال أن هللا یهدیهم إلى منازلهم ما اهتدوا إلیها

سلم: ى هللا علیه و ذ�ره �حیى بن سالم. وعن أنس قال: قال النبي صل »هللا لهم في �ل جمعة
لیلة أسري بي رأیت تحت العرش سبعین مدینة �ل مدینة مثل مدائنكم هذه سبعین مرة «

مملوءة من المالئكة �سبحون هللا و�قدسونه و�قولون في تسبیحهم اللهم اغفر لمن شهد 
 ذ�ره الثعلبي." »الجمعة اللهم اغفر لمن اغتسل یوم الجمعة

 ضعفه ظاهر.
 الشر�ف..""وخرج القاضي 

 قال عنه؟ ماذا
 طالب: ............

 ظاهر.
وخرج القاضي الشر�ف أبو الحسن علي بن عبد هللا بن إبراهیم الهاشمي العیسوي من ولد "

عیسى بن علي بن عبد هللا بن عباس رضي هللا عنه �إسناد صحیح عن أبي موسى األشعري 
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جل یبعث األ�ام یوم القیامة على هیئتها إن هللا عز و «أن رسول هللا صلى هللا علیه وسلم قال: 
و�بعث الجمعة زهراء منیرة أهلها �حفون بها �العروس تهدى إلى �ر�مها تضيء لهم �مشون 
في ضوئها ألوانهم �الثلج بیاضا ور�حهم �سطع �المسك �خوضون في جبال الكافور ینظر 

 "»إلیهم الثقالن ما �طلقون تعجبا یدخلون الجنة..
 اعي أطرق.�طرقون من الر�

نون المحتسبون «"  ."»ما �طرقون تعجبا یدخلون الجنة ال �خالطهم أحد إال المؤذِّ
 قال عنه؟ ماذا

 طالب: ............
 �عني �ونه ما یرو�ه إال الثعلبي ظاهر الضعف.

 طالب: ............
 الذهبي؟

 طالب: ............
 واضح ضعفه عالمات الضعف علیه ظاهرة. ،واضح

 ............طالب: 
 كیف صحیح اإلسناد وهم ال یوقف لهم على ترجمة؟! 

 طالب: ............
 ال، صحیح اإلسناد..
 طالب: ............

 �هللا �حتاج إلى عنا�ة.
الجمعة إلى «وفي سنن ابن ماجه عن أبي هر�رة أن رسول هللا صلى هللا علیه وسلم: قال: "

خرجه مسلم �معناه. وعن أوس بن أوس الثقفي  .»بائرالجمعة �فارة ما بینهما ما لم تغش الك
ر « قال: سمعت رسول هللا صلى هللا علیه وسلم �قول: ل یوم الجمعة واغتسل و�كَّ من غسَّ

وابتكر ومشى ولم یر�ب ودنا من اإلمام فاستمع ولم یلُغ �ان له �كل خطوة عمل سنة أجر 
 :فقال -صلى هللا علیه وسلم-رسول هللا وعن جابر بن عبد هللا قال خطبنا . »صیامها وقیامها

توا و�ادروا �األعمال الصالحة قبل أن تشغلوا وصلوا الناس تو�وا إلى هللا قبل أن تمو �ا أیها «
في السر والعالنیة ترزقوا وتنصروا  ةالذي بینكم و�ین ر�كم �كثرة ذ�ر�م له و�ثرة الصدق
قامي هذا في شهري هذا في عامي هذا وتؤجروا واعلموا أن هللا قد فرض علیكم الجمعة في م

إلى یوم القیامة فمن تر�ها في حیاتي أو �عد مماتي وله إمام عادل أو جائر استخفافا بها أو 
جحودا لها فال جمع هللا شمله وال �ارك له في أمره أال وال صالة له وال ز�اة وال حج له أال وال 

ه أال ال تؤمن امرأة رجال وال یؤم أعرابي صوم له وال بر له حتى یتوب فمن تاب تاب هللا علی
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وقال میمون بن   .»مهاجرا وال یؤم فاجر مؤمنا إال أن �قهره سلطان �خاف سیفه أو سوطه
أبي شیبة: أردت الجمعة مع الحجاج فتهیأت للذهاب، ثم قلت: أین أذهب أصلي خلف هذا 

 .."الفاجر؟ فقلت مرة: أذهب، ومرة ال أذهب، ثم
األمر �الصالة خلف أئمة الَجْور من هل یذهب لیصلي الجمعة معه لما جاء  تردد .�عني تردد

وفعل الصحا�ة رضوان هللا علیهم و�ین حال هذا الرجل الذي أسرف على نفسه وأذل �عض 
لكن ظلمه ظاهر وطغیانه مشهور فله هذا  ،الصحا�ة وفعل ما فعل من أمور �ّفره �عضهم �سببها

أهل العلم هي مغمورة في �حار سیئاته و�خراجه من الدین الذي  وهذا وله أ�ضا حسنات �ما قال
 دخل فیه بیقین فیه صعو�ة.

ا ُنوِدي َمُنوا ِإذَ آَ�ا َأیَُّها الَِّذیَن { :"ثم أجمع رأیي على الذهاب فناداني مناٍد من جانب البیت
الِة ِمن َیْوِم اْلُجُمَعِة َفاْسَعْوا ِإَلى ِذْ�ِر للااَِّ َوَذُروا  ."]٩[سورة الجمعة: }ْیعَ اْلبَ  ِللصَّ

وقف الحجاج على قراءة البن مسعود  :�عني مما ذ�ره الحافظ ابن �ثیر في ترجمة الحجاج قال
�قول  -علیه الصالة والسالم-وددت أن أحك قراءة ابن أم عبد �ضلع خنز�ر والرسول  :فقال

اوز ال شك أن هذا إسراف وتج. »من أراد أن �قرأ القرآن غظا �ما أنزل فلیقرأ �قراءة ابن أم عبد«
 وطغیان لكن الرجل أفضى إلى ما قدم �هللا المستعان.

 طالب: حدیث أوس أحسن هللا إلیك حدیث أوس بن أوس..
 أال وال صالة وال حج له.. ..عطنا إ�اهأ  ؟الذي تقدم

ل یوم الجمعة واغتسل و�كر..  طالب: من غسَّ
�عني أكثر من الفعل  ،األجر المرتب علیه هذا ضعفه �ثیر من أهل العلم بناء على أن إي،

لكن لیست مطردة وقواه جمع من أهل  ،�كثیر وهذه عالمة من عالمات التضعیف عند �عضهم
 ثاني.. . إي،أظن األلباني مصححه .العلم

 طالب: ............
 واهي. :�قال .ما �كفي أن �قال ضعیف إي،

َن اللَّْهِو َوِمَن التَِّجاَرةِ ُقْل َما ِعنَد للااَِّ {قوله تعالى: -السا�عة عشرة"  ١١[سورة الجمعة: } َخْیٌر مِّ
فیه وجهان: أحدهما: ما عند هللا من ثواب صالتكم خیر من لذة لهو�م وفائدة تجارتكم. ]

الثاني: ما عند هللا من رزقكم الذي قسمه لكم خیر مما أصبتموه من لهو�م وتجارتكم. وقرأ أبو 
ُ َخْیُر الرَّ {رجاء العطاردي: قل ما عند هللا خیر من اللهو ومن التجارة للذین آمنوا.  } اِزِقینَ َ�للااَّ

أي خیر من رزق وأعطى، فمنه فاطلبوا، واستعینوا �طاعته على نیل ما عنده من خیري الدنیا 
 ."واآلخرة

ق ما عند هللا ال ینال �سخطه وال �حملنكم استعجال الرز  :�عني �ما ُذِكر عن عمر رضي هللا عنه
 على أن تطلبوه �سخط هللا فإن ما عند هللا ال ینال �سخطه.
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 م وصلى هللا على نبینا محمد... �هللا أعل
 


