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

سم�سـم عالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله هللا الـرحمن الــرحیم، الحمـد هلل رب العـالمین، وصــلى هللا وسـلم و�ـارك علــى عبـده ورســوله   � لرحیم، الحمد هلل رب ال لرحمن ا هللا ا
 ،،المبعوث رحمًة للعالمین نبینا محمٍد وعلى آله وصحبه أجمعین، أما �عدالمبعوث رحمًة للعالمین نبینا محمٍد وعلى آله وصحبه أجمعین، أما �عد

اِبٍر َوَعـْن َجـاِبٍر : ": "-رحمنا هللا تعالى و��اهرحمنا هللا تعالى و��اه–فقد قال المصنِّف فقد قال المصنِّف  ْن َج ُ َعْنـهُ -َوَع هُ َرِضـَي للااَّ ُ َعْن ـنَّةُ   -َرِضَي للااَّ نَّةُ َقـاَل: َمَضـْت السُّ ْت السُّ اَل: َمَض   َق
اَرُقْطِنيُّ ِ�ِإْسَناٍد َضِعیفٍ نَّ نَّ أَ أَ  اَرُقْطِنيُّ ِ�ِإْسَناٍد َضِعیفٍ  ِفي ُ�لِّ َأْرَ�ِعیَن َفَصاِعًدا ُجُمَعًة. َرَواُه الدَّ  ".". ِفي ُ�لِّ َأْرَ�ِعیَن َفَصاِعًدا ُجُمَعًة. َرَواُه الدَّ

ضعفه ظاهر، وقول الصحابي: مضت ضـعفه ظـاهر، وقـول الصـحابي: مضـت   ،،ضعیفضـعیف  -رحمه هللا تعالىرحمـه هللا تعـالى-الحدیث �ما قال المصنِّف الحدیث �ما قال المصـنِّف 
ــنَّة نَّةالسُّ من أو مــن   السُّ ــنَّةأو  نَّةالسُّ ــه حكــم المرفــوع؛ ألنهــم ال ُیر�ــدون بــذلك إال ُســنَّة ال  السُّ نَّة ال�ــذا ل بذلك إال ُس هم ال ُیر�دون  له حكم المرفوع؛ ألن بنبــ�ذا  صالة علیــه الصــالة –ي ي ن یه ال عل

 لو صح الخبر لكان له حكم الرفع.لو صح الخبر لكان له حكم الرفع.لكن لكن   ،،-والسالموالسالم
ــِد للااَِّ "" ــُن َعْب ــَو اْب ــاِبٍر ُه ــْن َج ِد للااَِّ َوَع ُن َعْب اِبٍر هَُو اْب ــالَ ، ، َوعَْن َج ــًة. َرَواُه   ::قَالَ َق ــاِعًدا ُجُمَع ــیَن َفَص ــلِّ َأْرَ�ِع ــي ُ� ــنَُّة َأنَّ ِف ــْت السُّ اِعًدا ُجُمعًَة. َرَواُه َمَض یَن َفَص لِّ َأْرَ�ِع نَُّة َأنَّ فِي ُ� ْت السُّ َمَض

اَرُقْطِنيُّ ِ�ِإْسَناٍد َضِعیفٍ  اَرُقْطِنيُّ ِ�ِإْسَناٍد َضِعیفٍ الدَّ  ..الدَّ
ــُه ِمــْن ِرَوا ْن ِرَواَوَذِلــَك َأنَّ َك َأنَُّه ِم ِة َ�ــِة َوَذِل دِ َعْبــدِ َ� ْحَمنِ َعْب ْحَمنِ  اْلَعِز�ــِز ْبــِن َعْبــِد الــرَّ لرَّ ِد ا ِن َعْب ى َوَعْبــُد اْلَعِز�ــِز َقــاَل ِفیــِه َأْحَمــَد: اْضــِرْب َعَلــى   ،، اْلَعِز�ِز ْب ِرْب َعَل َد: اْض یِه َأْحَم اَل ِف ُد اْلَعِز�ِز َق َوَعْب

: ُمْنَكـُر اْلَحـِدیِث،   ،،َأَحاِدیِثهِ َأَحاِدیِثهِ  اَرُقْطِنيُّ ِدیِث، َفِإنََّها َ�ِذٌب َأْو َمْوُضوَعٌة، َوَقاَل النََّسـاِئّي: َلـْیَس ِبِثَقـٍة، َوَقـاَل الـدَّ ُر اْلَح : ُمْنَك اَرُقْطِنيُّ لدَّ اَل ا ٍة، َوَق ْیَس ِبِثَق اِئّي: َل َفِإنََّها َ�ِذٌب َأْو َمْوُضوَعٌة، َوَقاَل النََّس
: َال َن: َن: بَّابَّاَوَقاَل اْبُن حِ َوَقاَل اْبُن حِ  : َال َال َ�ُجـوُز َأْن ُ�ْحـَتجَّ ِ�ـِه، َوِفـي اْلَبـاِب َأَحاِدیـُث َال َأْصـَل َلَهـا، َوَقـاَل َعْبـُد اْلَحـقِّ قِّ ُد اْلَح اَل َعْب ا، َوَق َل َلَه یُث َال َأْص اِب َأَحاِد ي اْلَب ِه، َوِف َتجَّ ِ� وُز َأْن ُ�ْح َال َ�ُج

     َیْثُبُت ِفي اْلَعَدِد َحِدیٌث.َیْثُبُت ِفي اْلَعَدِد َحِدیٌث.
ا عَ َوَقْد اْخَتَلَف اْلُعَلَمـاُء ِفـي النَِّصـاِب الَّـِذیَن ِبِهـْم َتُقـوُم اْلُجُمَعـُة َفـَذَهَب إَلـى ُوُجوِ�َهـا عَ  ى ُوُجوِ�َه َذَهَب إَل ُة َف وُم اْلُجُمَع ْم َتُق اِب الَِّذیَن ِبِه ي النَِّص اُء ِف ىَلـىَوَقْد اْخَتَلَف اْلُعَلَم یَن َال ْرَ�ِعـیَن َال اْألَ اْألَ   َل ْرَ�ِع

ـ َماِم َأَحَدُهْم َوْجَهاِن ِعْنـَد الشَّ ، َوِفي َ�ْوِن اإلِْ اِفِعيُّ َد الشَّ َعَلى َمْن ُدوِنِهْم ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعِز�ِز َوالشَّ َماِم َأَحَدُهْم َوْجَهاِن ِعْن ، َوِفي َ�ْوِن اإلِْ اِفِعيُّ   ،،اِفِعیَّةِ اِفِعیَّةِ َعَلى َمْن ُدوِنِهْم ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعِز�ِز َوالشَّ
هِ َماِم، َوُهَو َأَقـلُّ َعـَدٍد َتْنَعِقـُد ِ�ـهِ ْإلِ ْإلِ َع اَع اَوَذَهَب َأُبو َحِنیَفَة َواْلُمَؤ�َُّد َوَأُبو َطاِلٍب إَلى َأنََّها َتْنَعِقُد ِبَثَالَثٍة مَ َوَذَهَب َأُبو َحِنیَفَة َواْلُمَؤ�َُّد َوَأُبو َطاِلٍب إَلى َأنََّها َتْنَعِقُد ِبَثَالَثٍة مَ  ُد ِ� َدٍد َتْنَعِق لُّ َع   ،،َماِم، َوُهَو َأَق

اَلى: ُمْسـَتِدلِّیَن ِ�َقْوِلـِه َتَعـاَلى:   ؛؛َفَال َتِجُب إَذا َلْم َیِتمَّ َهَذا اْلَقْدرُ َفَال َتِجُب إَذا َلْم َیِتمَّ َهَذا اْلَقْدرُ  ِه َتَع َتِدلِّیَن ِ�َقْوِل َعْوا}{َفاْسـَعْوا}ُمْس اُب َقـاُلوا: َواْلِخَطـاُب   ،،]]99[الجمعة:[الجمعـة:  {َفاْس اُلوا: َواْلِخَط َق
ْعِي َعَلى اْلَجَماَعـِة ِلْلُجُمَعـِة   ،،ِلْلَجَماَعِة َ�ْعَد النَِّداِء ِلْلُجُمَعِة، َوَأَقلُّ اْلَجْمِع َثَالَثةٌ ِلْلَجَماَعِة َ�ْعَد النَِّداِء ِلْلُجُمَعِة، َوَأَقلُّ اْلَجْمِع َثَالَثةٌ  ِة َفَدلَّ َعَلى ُوُجوِب السَّ ِة ِلْلُجُمَع ْعِي َعَلى اْلَجَماَع َفَدلَّ َعَلى ُوُجوِب السَّ

َمـامِ  امِ َ�ْعَد النَِّداِء َلَها، َوالنَِّداُء َال ُبدَّ َلُه ِمْن ُمَناٍد َفَكـاُنوا َثَالَثـًة َمـَع اإلِْ َم َع اإلِْ ًة َم اُنوا َثَالَث ا َزاَد َوَال َدِلیـَل َعَلـى اْشـِتَراِط َمـا َزاَد   ،،َ�ْعَد النَِّداِء َلَها، َوالنَِّداُء َال ُبدَّ َلُه ِمْن ُمَناٍد َفَك ِتَراِط َم ى اْش یَل َعَل َوَال َدِل
 ".".َعَلى َذِلكَ َعَلى َذِلكَ 

ــوِدَي} وِدَي}{ِإَذا ُن عة:[الجمعــة:  {ِإَذا ُن عةب متجــه لجماعــةااططــالخالخ  ]]99[الجم جه لجما نودي والمفتــرض أن المنــادي غیــر داخــل إذا نــودي   ،،ب مت خل إذا  یر دا نادي غ ترض أن الم والمف
نداء �عد وجوده، فالمخاطب فاســعوا، وأ�ًضــا اإلمــام غیــر داخــل فــي العــدد، لمــاذا؟ ألنــه إنمــا یــتم النــداء �عــد وجــوده، فالمخاطــب  یتم ال ما  ماذا؟ ألنه إن عدد، ل فاسعوا، وأ�ًضا اإلمام غیر داخل في ال
�النداء المأمور �السعي غیر اإلمام والمأموم، فعلى هذا �كون العدد المطلوب للجمعة غیر اإلمام �النداء المأمور �السعي غیر اإلمام والمأموم، فعلى هذا �كون العدد المطلـوب للجمعـة غیـر اإلمـام 

نادى فـال ُینـادى   ،،أن المنادي غیر داخل في خطا�ه، واإلمام موجود حال النداءأن المنادي غیر داخل في خطا�ه، واإلمام موجود حال النداءوالمأموم؛ لما عرفنا من والمأموم؛ لما عرفنا من  فال ُی
 وقد سعى.وقد سعى.  وال یؤمر �السعي؛ ألنه قد تم مجیئه فال ُ�قال له: اسعوال یؤمر �السعي؛ ألنه قد تم مجیئه فال ُ�قال له: اسع

یه الخطاب واألمر �قوله: یبقــى مــن یتجــه إلیــه الخطــاب واألمــر �قولــه:  جه إل من یت قى  ــَعْوا}یب َعْوا}{َفاْس عة:[الجمعــة:  {َفاْس قل الجمع عنــد مــن �قــول: أقــل الجمــع ] ] 99[الجم قول: أ من � ند  ع
د من ثالثة غیر اإلمام واثالثـة، �قــول: ال ُبــد مـن ثالثــة غیــر اإلمــام وا لمأموم، فیكون العدد المطلوب للجمعة خمسة، ومن لمـأموم، فیكــون العــدد المطلـوب للجمعــة خمســة، ومــن ثالثة، �قول: ال ُب

عدد المطلوب أر�عة، وقد قیل �كل هذه األعداد، لكن �ل هذه �قــول: أقــل الجمــع اثنــان، �كــون العــدد المطلــوب أر�عــة، وقــد قیــل �كــل هــذه األعــداد، لكــن �ــل هــذه  نان، �كون ال قل الجمع اث �قول: أ
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لیست �صر�حة على العدد المطلوب، وهذه من األمور التي لم ُتحدد شرًعا، و�نما إذا ُوِجد الجمع لیست �صر�حة على العدد المطلوب، وهذه من األمور التي لـم ُتحـدد شـرًعا، و�نمـا إذا ُوِجـد الجمـع 
     �صالة الجمعة.    �صالة الجمعة.    الذین �قوم بهم مثل هذا الشعار خوطبوا الذین �قوم بهم مثل هذا الشعار خوطبوا 

ِر ِبهَ َواْعُتِرَض ِ�َأنَّـُه َال َیْلـَزُم ِمـْن ِخَطـاِب اْلَجَماَعـِة ِفْعُلُهـْم َلَهـا ُمْجَتِمِعـیَن، َوَقـْد َصـرََّح ِفـي اْلَبْحـِر ِبَهـ"" ي اْلَبْح رََّح ِف ْد َص یَن، َوَق ا ُمْجَتِمِع ْم َلَه ِة ِفْعُلُه اِب اْلَجَماَع ْن ِخَط َزُم ِم   ،،َذاَذاَواْعُتِرَض ِ�َأنَُّه َال َیْل
الَ َوَنَقَضُه ِ�َقْوِلـِه َتَعـالَ   ،،َواْعَتَرَض ِ�ِه َأْهُل اْلَمْذَهِب َلمَّا اْسَتَدلُّوا ِ�ِه ِلْلَمْذَهِب َواْعَتَرَض ِ�ِه َأْهُل اْلَمْذَهِب َلمَّا اْسَتَدلُّوا ِ�ِه ِلْلَمْذَهِب  ِه َتَع ـالَة َوآُتـوا ى: ى: َوَنَقَضُه ِ�َقْوِل وا {َوَأِقیُمـوا الصَّ الَة َوآُت وا الصَّ {َوَأِقیُم

 ..] َفِإنَُّه َال َیْلَزُم إیَتاُء الزََّكاِة ِفي َجَماَعةٍ ] َفِإنَُّه َال َیْلَزُم إیَتاُء الزََّكاِة ِفي َجَماَعةٍ 7878[الحج:[الحج:  {َوَجاِهُدوا}{َوَجاِهُدوا}  ،،]]4343[البقرة:[البقرة:الزََّكاَة} الزََّكاَة} 
یِن َنا َعَلى َتْعِیـیِن َوَال َدِلیَل هُ َوَال َدِلیَل هُ   ،،ُقْلت: َواْلَحقُّ َأنَّ َشْرِطیََّة َأيِّ َشْيٍء ِفي َأيِّ ِعَباَدٍة َال َ�ُكوُن إالَّ َعْن َدِلیلٍ ُقْلت: َواْلَحقُّ َأنَّ َشْرِطیََّة َأيِّ َشْيٍء ِفي َأيِّ ِعَباَدٍة َال َ�ُكوُن إالَّ َعْن َدِلیلٍ  َنا َعَلى َتْعِی

نَّةِ  نَّةِ َعَدٍد َال ِمْن اْلِكَتاِب َوَال ِمْن السُّ  ".".َعَدٍد َال ِمْن اْلِكَتاِب َوَال ِمْن السُّ
صلیها أمـــا اشـــتراط الجماعـــة للجمعـــة فـــال ُبـــد منـــه، بـــدلیل أن مـــن فاتتـــه الجمعـــة ال �جـــوز لـــه أن ُ�صـــلیها  له أن ُ� جوز  عة ال � ته الجم من فات بدلیل أن  نه،  د م فال ُب عة  عة للجم شتراط الجما ما ا أ

یه أن ُ�صلیها ظهًرا جمعــة، بــل علیــه أن ُ�صــلیها ظهــًرا  من َمــن َأْدَرك ر�عــًة مــن ««جمعة، بل عل عًة  ن َأْدَرك ر� عةالجمعــةَم قد أدركَ ، فقــد أدركَ الجم عةالجمعــة  ، ف لكن من لكــن مــن   ،،»»الجم
منأدرك أقـــل مـــن قل  عة �عـــة فإنـــه ال �كـــون مـــدرً�ا للجمعـــة، بـــل علیـــه أن ُ�صـــلیها ظهـــًرا، فصـــالة الجمعـــة ر ر   أدرك أ صالة الجم هًرا، ف صلیها ظ یه أن ُ� بل عل عة،  مدرً�ا للجم كون  نه ال � عة فإ �

مختصة �الجماعة على الخالف في أقل الجماعة عند من �قول: اثنان فما فوقهما جماعة، �قول: مختصة �الجماعة على الخالف في أقل الجماعة عند من �قول: اثنان فما فوقهما جماعـة، �قـول: 
عشر عشـر   اان أو االثنن أو االثنـو و تنعقد �اثنین، ومن �قول �ما تقدم من االستدالل �اآل�ة، وعلى �لٍّ العدد األر�عتنعقد �اثنین، ومن �قول �ما تقدم من االسـتدالل �اآل�ـة، وعلـى �ـلٍّ العـدد األر�عـ

اشتراط مثل هذا العدد في اشـتراط مثـل هـذا العـدد فـي أو الثالثة أو األر�عة لیس علیه دلیٌل صحیٌح صر�ح؛ ألن أو الثالثة أو األر�عة لیس علیه دلیـٌل صـحیٌح صـر�ح؛ ألن   سةسةأو الخمأو الخم
ــد ذلــك �مــن �قــوم بهــذا الشــعار؛ ألن الجمعــة مــن شــعائر اإلســالم   ،،هذه العبادة العظیمةهــذه العبــادة العظیمــة هذا الشعار؛ ألن الجمعة من شعائر اإلسالم لكــن لــو ُقیِّ قوم ب لو ُقیِّد ذلك �من � لكن 

د له من عدٍد �كفي في إغاظةوهــي عیــد األســبوع، وال شــك أن هــذا الشــعار ال ُبــد لــه مــن عــدٍد �كفــي فــي إغاظــة  ،،الظاهرة �العیدالظــاهرة �العیــد   وهي عید األسبوع، وال شك أن هذا الشعار ال ُب
 دو وظهور اإلسالم.دو وظهور اإلسالم.لعلعاا

 �له.  �له.    اإلسالمياإلسالميفما ُعِرف أن الجمعة ُتصلى من واحد أو اثنین على مدى التار�خ فما ُعِرف أن الجمعة ُتصلى من واحد أو اثنین على مدى التار�خ 
 طالب: ............طالب: ............

 البحر الزخار من ُ�تب الز�د�ة من فقه األئمة األطهار.البحر الزخار من ُ�تب الز�د�ة من فقه األئمة األطهار.
 طالب: ............طالب: ............

 األزهار غیر.األزهار غیر.  ،،الال
 طالب: ............طالب: ............

 األزهار غیر، متنه.األزهار غیر، متنه.  ،،الال
 ............طالب: ......طالب: ......

 متن نعم.متن نعم.
اواألثمــار أ�ًضــا مار أ�ًض لزاداألثمــار عنــدهم مــتن، أمــا الســیل الجــرار شــرح األزهــار، األزهــار �قــدر الــزاد  ،،واألث قدر ا شرح األزهار، األزهار � جرار  سیل ال ما ال متن، أ ندهم  مار ع زاد زاد   ،،األث

 المستقنع مطبوع مشهور. المستقنع مطبوع مشهور. 
 طالب: ............طالب: ............

 الز�د�ة نعم.الز�د�ة نعم.
 طالب: ............طالب: ............
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ار. ار.البحر الزخَّ  البحر الزخَّ
 طالب: ............طالب: ............

 مجلدات.مجلدات.  شرةشرةهذاك مائة وعهذاك مائة وع  ،،ال، ذاك البحار، �حار األنوارال، ذاك البحار، �حار األنوار
 طالب: والشو�اني شرح.طالب: والشو�اني شرح.

 شرح األزهار.شرح األزهار.
 طالب: ............طالب: ............

 وهو على فقه الز�د�ة نعم.وهو على فقه الز�د�ة نعم.
 طالب: ............طالب: ............

 فقه.. فقه. فقه.. فقه. 
ةً َوِ�ْذ َقْد ُعِلـَم َأنََّهـا َال َتُكـوُن َصـَالُتَها إالَّ َجَماَعـةً "" َالُتَها إالَّ َجَماَع وُن َص ا َال َتُك َم َأنََّه ِن َ�َمـا َقـْد َوَرَد ِبـَذِلَك َحـِدیُث َأِبـي ُموَسـى ِعْنـَد اْبـِن   ،،َوِ�ْذ َقْد ُعِل َد اْب ى ِعْن ي ُموَس ِدیُث َأِب َذِلَك َح ْد َوَرَد ِب ا َق َ�َم

يِّ َوَحِدیُث َأِبـي ُأَماَمـَة ِعْنـَد َأْحَمـَد َوالطََّبَراِنـيِّ   ،،اْبِن َعِديٍّ اْبِن َعِديٍّ ْه وَ ْه وَ َماجَ َماجَ  َد َوالطََّبَراِن َد َأْحَم َة ِعْن ي ُأَماَم ْثَنـاِن َأَقـلُّ َمـا َتـِتمُّ ِ�ـِه اْلَجَماَعـةُ   ،،َوَحِدیُث َأِب ةُ َواِال ِه اْلَجَماَع ِتمُّ ِ� ا َت لُّ َم اِن َأَق   ؛؛َواِالْثَن
اِرُح اْلِخـَالَف، َواْألَْقـَواَل   ،،»»اِالْثَناِن َجَماَعةٌ اِالْثَناِن َجَماَعةٌ ««  ::ِلَحِدیثِ ِلَحِدیثِ  َواَل َفَتِتمُّ ِبِهْم ِفي اْألَْظَهِر، َوَقْد َسَرَد الشَّ َالَف، َواْألَْق اِرُح اْلِخ ي َ�مِّ ِفـي َ�مِّ َفَتِتمُّ ِبِهْم ِفي اْألَْظَهِر، َوَقْد َسَرَد الشَّ یَِّة یَّـِة ِف

ِلیِل   ،،َفَبَلَغْت َأْرَ�َعَة َعَشَر َقْوًال َفَبَلَغْت َأْرَ�َعَة َعَشَر َقْوًال   ،،اْلَعَدِد اْلُمْعَتَبِر ِفي َصَالِة اْلُجُمَعةِ اْلَعَدِد اْلُمْعَتَبِر ِفي َصَالِة اْلُجُمَعةِ  ِلیِل َوَذَكَر َما َتَشبََّث ِ�ِه ُ�لُّ َقاِئٍل ِمْن الدَّ َوَذَكَر َما َتَشبََّث ِ�ِه ُ�لُّ َقاِئٍل ِمْن الدَّ
ْرِطیَّةِ  ًة َعَلى الشَّ َعاُه ِ�َما َال َیْنَهُض ُحجَّ ْرِطیَّةِ َعَلى َما ادَّ ًة َعَلى الشَّ َعاُه ِ�َما َال َیْنَهُض ُحجَّ ُ -النَِّبيِّ النَِّبيِّ   َحالِ َحالِ   َل ِمنْ َل ِمنْ ُثمَّ َقاَل: َوَالَِّذي ُنقِ ُثمَّ َقاَل: َوَالَِّذي ُنقِ   ،،َعَلى َما ادَّ ُ َصلَّى للااَّ َصلَّى للااَّ

َو َأنَُّه َ�اَن ُ�َصلِّیَها ِفي َجْمٍع َ�ِثیٍر َغْیِر َمْوُقوٍف َعَلـى َعـَدٍد َیـُدلُّ َعَلـى َأنَّ اْلُمْعَتَبـَر ُهـَو   -َعَلْیِه َوَسلَّمَ َعَلْیِه َوَسلَّمَ  َر ُه ى َأنَّ اْلُمْعَتَب ُدلُّ َعَل َدٍد َی ى َع َأنَُّه َ�اَن ُ�َصلِّیَها ِفي َجْمٍع َ�ِثیٍر َغْیِر َمْوُقوٍف َعَل
ـَعاُر، َوَال َ�ُكـوُن إالَّ ِفـي َ�ْثـَرٍة َ�ِغـ َرٍة َ�غِ اْلَجْمُع الَِّذي َ�ْحُصـُل ِ�ـِه الشِّ ي َ�ْث وُن إالَّ ِف َعاُر، َوَال َ�ُك ِه الشِّ ُل ِ� اِفقَ ا اْلُمَنـاِفقَ یُظ ِبهَ یُظ ِبَهـاْلَجْمُع الَِّذي َ�ْحُص دَ َوَ�ِكیـُد ِبَهـا اْلَجاِحـدَ   ،،ا اْلُمَن ا اْلَجاِح یُد ِبَه   ،،َوَ�ِك

َق، َواْآلَ�ــُة اْلَكِر�َمــُة َدالَّــٌة َعَلــى اْألَْمـِر ِ�اْلَجَماَعــةِ  ةِ َوَ�ُسـرُّ ِبَهــا اْلُمَصــدِّ ِر ِ�اْلَجَماَع ى اْألَْم ُة َدالٌَّة َعَل ُة اْلَكِر�َم َق، َواْآلَ� دِّ ا اْلُمَص رُّ ِبَه ا َدلَّْت َفَلــْو ُوِقــَف َعَلــى َأَقــلَّ َمــا َدلَّــْت   ،،َوَ�ُس لَّ َم ى َأَق َف َعَل ْو ُوِق َفَل
 َعَلْیِه َلْم َتْنَعِقْد.َعَلْیِه َلْم َتْنَعِقْد.

ُروطِ ُقْلــت: َقــْد َ�َتْبَنــا ِرَســاَلًة ِفــي ُشــُروطِ  ي ُش اَلًة ِف ا ِرَس ْد َ�َتْبَن ت: َق اِة الَِّتــي َذَكُروَهــا اْلُجُمعَ  اْلُجُمَعــُقْل ي َذَكُروَه ْیَناَها:   ،،ِة الَِّت ــْعَنا اْلَمَقــاَل َواِالْســِتْدَالَل َســمَّ ْیَناَها: َوَوسَّ مَّ ِتْدَالَل َس اَل َواِالْس ْعَنا اْلَمَق َوَوسَّ
 ".".اللُّْمَعُة ِفي َتْحِقیِق َشَراِئِط اْلُجُمَعةِ اللُّْمَعُة ِفي َتْحِقیِق َشَراِئِط اْلُجُمَعةِ 

لى العیرتقــدم اســتدالل �عضــهم فــي حــدیث انصــراف الصــحا�ة إلــى العیــر قدم استدالل �عضهم في حدیث انصراف الصحا�ة إ نولــم یبــَق معــه ســوى اثنــ  ،،ت بَق معه سوى اث عشر عشــر   ييولم ی
عرجــًال، اســتدل �ــه �عضــهم علــى أن أقــل العــ قل ال �ه �عضهم على أن أ ستدل  قددد الــذي تنعقــدرجًال، ا لذي تنع یه بهــا الجمعــة اثنــا عشــر، لكــن لــیس فیــه   دد ا لیس ف كن  نا عشر، ل ها الجمعة اث ب

دلیل؛ ألنه لیس فیه تصر�ح �أنهم لو �انوا أقل من هذا العدد لم تنعقد، نعم هذا العدد هذا الذي دلیل؛ ألنه لیس فیه تصر�ح �أنهم لو �انوا أقـل مـن هـذا العـدد لـم تنعقـد، نعـم هـذا العـدد هـذا الـذي 
 ُوِجد، وال یدل مفهومه على أنهم لو �انوا أقل لم تنعقد بهم الجمعة.ُوِجد، وال یدل مفهومه على أنهم لو �انوا أقل لم تنعقد بهم الجمعة.

ــُدٍب "" ــِن ُجْن ــُمَرَة ْب ــْن َس ُدٍب َوَع ِن ُجْن ُمَرَة ْب ــه–  َوعَْن َس نهرضــي هللا عن ــيَّ َأنَّ الَأنَّ ال  -رضي هللا ع يَّ نَِّب ــلَّ -نَِّب لَّ َص ــلَّمَ َص ــِه َوَس ُ َعَلْی لَّمَ ى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی ــَتْغِفُر   -ى للااَّ ــاَن َ�ْس َتْغِفُر َ� اَن َ�ْس �َ
ٍن. ٍن.ِلْلُمْؤِمِنیَن َواْلُمْؤِمَناِت ُ�لَّ ُجُمَعٍة. َرَواُه اْلَبزَّاُر ِ�ِإْسَناٍد َلیِّ  ِلْلُمْؤِمِنیَن َواْلُمْؤِمَناِت ُ�لَّ ُجُمَعٍة. َرَواُه اْلَبزَّاُر ِ�ِإْسَناٍد َلیِّ

يِّ ُقْلــت: َقــاَل اْلَبــزَّاُر: َال َنْعَلُمــُه َعــْن النَِّبــيِّ  ْن النَِّب ُه َع زَّاُر: َال َنْعَلُم اَل اْلَب ت: َق ُ َعَلْیــِه َوَســلَّمَ -ُقْل لَّمَ َصــلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ ْســنَ إالَّ ِبهَ إالَّ ِبَهــ  -َص نَ َذا اإلِْ ْس َناِد اِد، َوِفــي إْســَناِد َذا اإلِْ ي إْس اِد، َوِف
 ".".َوُهَو َضِعیفٌ َوُهَو َضِعیفٌ   ،،اْلَبزَّاِر ُیوُسُف ْبُن َخاِلٍد اْلُبْسِتيُّ اْلَبزَّاِر ُیوُسُف ْبُن َخاِلٍد اْلُبْسِتيُّ 

 ال، السمتي هذا معروف.ال، السمتي هذا معروف.
 ..َواْلُمْسِلِمیَن، َواْلُمْسِلَماتِ َواْلُمْسِلِمیَن، َواْلُمْسِلَماتِ   ::َوَرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبیِر إالَّ َأنَُّه ِبِزَ�اَدةِ َوَرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبیِر إالَّ َأنَُّه ِبِزَ�اَدةِ ""
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ُروعِ َوِفیــِه َدِلیــٌل َعَلــى َمْشــُروعِ  ى َمْش یٌل َعَل یِه َدِل َك لِ یَِّة َذِلــَك لِ َوِف َعاِء، َوَقــْد َذَهــَب إَلــى ُوُجــوِب ُدَعــاِء یَِّة َذِل اِء ْلَخِطیــِب؛ ِألَنََّهــا َمْوِضــُع الــدُّ وِب ُدَع ى ُوُج َب إَل ْد َذَه َعاِء، َوَق لدُّ ُع ا ا َمْوِض یِب؛ ِألَنََّه ْلَخِط
َماُم َ�ْحَیى َماُم َ�ْحَیىاْلَخِطیِب ِلَنْفِسِه َوِلْلُمْؤِمِنیَن، َواْلُمْؤِمَناِت َأُبو َطاِلٍب َواإلِْ ُه َوَ�َأنَُّهْم َ�ُقوُلوَن: إنَّ ُمَواَظَبَتـُه   ،،اْلَخِطیِب ِلَنْفِسِه َوِلْلُمْؤِمِنیَن، َواْلُمْؤِمَناِت َأُبو َطاِلٍب َواإلِْ -َوَ�َأنَُّهْم َ�ُقوُلوَن: إنَّ ُمَواَظَبَت

ُ َعَلْیهِ  ُ َعَلْیهِ َصلَّى للااَّ  ".".ِلیُل اْلُوُجوِب َ�َما ُ�ِفیُدُه َ�اَن َ�ْسَتْغِفرُ ِلیُل اْلُوُجوِب َ�َما ُ�ِفیُدُه َ�اَن َ�ْسَتْغِفرُ دَ دَ   -َوَسلَّمَ َوَسلَّمَ   َصلَّى للااَّ
 هذا لو صح الخبر؛ ألن الخبر �ما سمعنا ضعیف.هذا لو صح الخبر؛ ألن الخبر �ما سمعنا ضعیف.

ِلیِل َعَلى اْلُوُجوِب   ؛؛َوَقاَل َغْیُرُهْم ُیْنَدُب َوَال َ�ِجبُ َوَقاَل َغْیُرُهْم ُیْنَدُب َوَال َ�ِجبُ "" ِلیِل َعَلى اْلُوُجوِب ِلَعَدِم الدَّ ُل َأْظَهُر.  ::ِلَعَدِم الدَّ اِرُح: َواْألَوَّ ُل َأْظَهُر.َقاَل الشَّ اِرُح: َواْألَوَّ    َقاَل الشَّ
ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ -النَِّبيَّ النَِّبيَّ ُمَرَة َأنَّ ُمَرَة َأنَّ َوَعْن َجاِبِر ْبِن سَ َوَعْن َجاِبِر ْبِن سَ "" ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى للااَّ ْرآِن َ�ـاَن ِفـي اْلُخْطَبـِة َ�ْقـَرُأ آَ�ـاٍت ِمـْن اْلُقـْرآِن   -َصلَّى للااَّ ْن اْلُق اٍت ِم َرُأ آَ� ِة َ�ْق ي اْلُخْطَب اَن ِف �َ

 ..ُیَذكُِّر النَّاَس. َرَواُه َأُبو َداُود، َوَأْصُلُه ِفي ُمْسِلمٍ ُیَذكُِّر النَّاَس. َرَواُه َأُبو َداُود، َوَأْصُلُه ِفي ُمْسِلمٍ 
َم ِمـْن َحـِدیِث ُأمِّ ِهَشـاِم ِبْنـِت َحاِرَثـةَ  ةَ َكَأنَُّه ُیِر�ُد َمـا َتَقـدَّ ِت َحاِرَث اِم ِبْن ِدیِث ُأمِّ ِهَش ْن َح َم ِم دَّ ا َتَق ا َقا َأنََّهـا َقاَكَأنَُّه ُیِر�ُد َم ْذت َلـْت: َمـا َأَخـْذت  َأنََّه ا َأَخ ْت: َم یِد}{ق َواْلُقـْرآِن اْلَمِجیـِد}َل ْرآِن اْلَمِج   {ق َواْلُق

ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -إالَّ ِمْن ِلَساِن َرُسوِل للااَِّ إالَّ ِمْن ِلَساِن َرُسوِل للااَِّ   ]]11[ق:[ق: لَّمَ َصلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی رِ َهـا ُ�ـلَّ ُجُمَعـٍة َعَلـى اْلِمْنَبـرِ أأَ�ْقرَ َ�ْقرَ   -َصلَّى للااَّ ى اْلِمْنَب ٍة َعَل لَّ ُجُمَع ا ُ� َوَرَوى َوَرَوى   ..َه
يٍّ الطََّبَراِنيُّ ِفي اْألَْوَسِط ِمـْن َحـِدیِث َعِلـيٍّ  ِدیِث َعِل ْن َح یه السالمعلیـه السـالم–الطََّبَراِنيُّ ِفي اْألَْوَسِط ِم ولَ َأنَّ َرُسـولَ   -عل ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -للااَِّ للااَِّ   َأنَّ َرُس لَّمَ َصـلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ   -َص

ُ َأَحـٌد}وَ وَ   ،،]]11[الكافرون:[الكافرون:  {ُقْل َ�ا َأیَُّها اْلَكاِفُروَن}{ُقْل َ�ا َأیَُّها اْلَكاِفُروَن}  ::َكاَن َ�ْقَرُأ َعَلى اْلِمْنَبرِ َكاَن َ�ْقَرُأ َعَلى اْلِمْنَبرِ  ٌد}{ُقْل ُهَو للااَّ ُ َأَح   ،،]]11[اإلخالص:[اإلخـالص:  {ُقْل ُهَو للااَّ
َب یِه َأْ�ًضا ِمْن َحِدیِث َجاِبٍر َأنَّـُه َخَطـَب الطََّبَراِنيُّ فِ الطََّبَراِنيُّ فِ َوَ�ِقیَُّة ِرَجاِلِه ُمَوثَُّقوَن، َوَأْخَرَج َوَ�ِقیَُّة ِرَجاِلِه ُمَوثَُّقوَن، َوَأْخَرَج   ،،َوِفیِه َرُجٌل َمْجُهولٌ َوِفیِه َرُجٌل َمْجُهولٌ  یِه َأْ�ًضا ِمْن َحِدیِث َجاِبٍر َأنَُّه َخَط

وُل للااَِّ َرُســوُل للااَِّ  ُ َعَلْیــِه َوَســلَّمَ -َرُس لَّمَ َصــلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ رِ َفَقــَرَأ ِفــي ُخْطَبِتــِه آِخــَر الزَُّمــرِ   -َص َر الزَُّم ِه آِخ ي ُخْطَبِت َرَأ ِف َتْیِن، َوِفــي   ،،َفَق َك اْلِمْنَبــُر َمــرَّ ي َفَتَحــرَّ َتْیِن، َوِف رَّ ُر َم َك اْلِمْنَب رَّ َفَتَح
 ُرَواِتِه َضِعیَفاِن.ُرَواِتِه َضِعیَفاِن.

وِفيِّ َأْدَرَك اْلَجاِهِلیَّةَ ْحَمِسيِّ اْلَبَجِلـيِّ اْلُكـوِفيِّ َأْدَرَك اْلَجاِهِلیَّـةَ َعْبِد َشْمٍس اْألَ َعْبِد َشْمٍس اْألَ   َوَعْن َطاِرِق ْبِن ِشَهاِب ْبنِ َوَعْن َطاِرِق ْبِن ِشَهاِب ْبنِ  يِّ اْلُك يَّ َوَرَأى النَِّبـيَّ   ،،ْحَمِسيِّ اْلَبَجِل -َوَرَأى النَِّب
ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ  ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى للااَّ  ".".َوَلْیَس َلُه ِمْنُه َسَماعٌ َوَلْیَس َلُه ِمْنُه َسَماعٌ   ،،-َصلَّى للااَّ

 وهو صحابي.وهو صحابي.  ،،ولیست له روا�ةولیست له روا�ة  ،،له رؤ�ةله رؤ�ة
 طالب: راوي حدیث الذ�اب؟طالب: راوي حدیث الذ�اب؟

 طارق، نعم معروفطارق، نعم معروف
 حابي.حابي.طالب: مرسل صطالب: مرسل ص

 مرسل نعم.مرسل نعم.
زَ َوَغــزَ "" ــًة َوَثَالِثــیَن َأْو َأْرَ�ًعــا َوَثَالِثــیَن َغــْزَوًة َوَســِر�َّةً َوَغ ِر�َّةً ا ِفــي ِخَالَفــِة َأِبــي َ�ْكــٍر َوُعَمــَر َثَالَث ْزَوًة َوَس یَن َغ ا َوَثَالِث یَن َأْو َأْرَ�ًع ًة َوَثَالِث َر َثَالَث ٍر َوُعَم ي َ�ْك ِة َأِب ي ِخَالَف َنَة َوَمــاَت َســَنَة   ،،ا ِف اَت َس َوَم

اِنینَ اْثَنَتــْیِن َوَثَمــاِنینَ  ْیِن َوَثَم وَل للااَِّ َأنَّ َرُســوَل للااَِّ : : اْثَنَت ُ َعَلْیــِه َوَســلَّمَ -َأنَّ َرُس لَّمَ َصــلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ اَل: َقــاَل:   -َص قٌّ اْلُجُمَعــُة َحــقٌّ ««َق ُة َح ى َواِجــٌب َعَلــىاْلُجُمَع ٌب َعَل لِّ ُ�ــلِّ    َواِج �ُ
ةً ُمْســِلٍم ِفــي َجَماَعــٍة إالَّ َأْرَ�َعــةً  ٍة إالَّ َأْرَ�َع ي َجَماَع ِلٍم ِف ِر�ٌض َمْمُلــوٌك َواْمــَرَأٌة َوَصــِبيٌّ َوَمــِر�ٌض   ::ُمْس ِبيٌّ َوَم َرَأٌة َوَص وٌك َواْم َمْع َرَواُه َأُبــو َداُود، َوَقــاَل َلــْم َ�ْســَمْع   ،،»»َمْمُل ْم َ�ْس اَل َل و َداُود، َوَق َرَواُه َأُب

يِّ َطـاِرٌق ِمــْن النَِّبــيِّ  ْن النَِّب اِرٌق ِم ُ َعَلْیـِه َوَســلَّمَ -َط لَّمَ َصــلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ ــُه ِفــي ُسـَنِن َأِبــي َداُود ِبَلْفــ  -َص ي َداُود ِبَلفْ إالَّ َأنَّ َنِن َأِب ي ُس وٌك َأوْ َعْبــٌد َمْمُلــوٌك َأوْ ««  ::ظِ ظِ إالَّ َأنَُّه ِف ٌد َمْمُل   َعْب
ِر�ٌض اْمــَرَأٌة َأْو َصــِبيٌّ َأْو َمــِر�ٌض  ِبيٌّ َأْو َم َرَأٌة َأْو َص ِظ َأوْ ِبَلْفــِظ َأوْ   ،،»»اْم یصِ َوَ�ــَذا َســاَقُه اْلُمَصــنُِّف ِفــي التَّْلِخــیصِ   ،،ِبَلْف ي التَّْلِخ نُِّف ِف اَقُه اْلُمَص َذا َس و َداُود: ُثــمَّ َقــاَل َأُبــو َداُود: ، ، َوَ� اَل َأُب مَّ َق ُث

ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َطاِرٌق َقْد َرَأى النَِّبيَّ َطاِرٌق َقْد َرَأى النَِّبيَّ  ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى للااَّ ُ َعَلْیِه َوَسـلَّ َص َص -َوُهَو ِمْن َأْصَحاِب النَِّبيِّ َوُهَو ِمْن َأْصَحاِب النَِّبيِّ   ،،-َصلَّى للااَّ لَّ لَّى للااَّ ُ َعَلْیِه َوَس   -مَ مَ لَّى للااَّ
 ..َوَلْم َ�ْسَمْع ِمْنُه َشْیًئا اْنَتَهىَوَلْم َ�ْسَمْع ِمْنُه َشْیًئا اْنَتَهى
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ــي ُموَســى ــْن َأِب ــْذُكوِر َع ــاِرٍق اْلَم ــِة َط ــْن ِرَواَ� ــاِكُم ِم ــُه اْلَح ىَوَأْخَرَج ي ُموَس ْذُكوِر عَْن َأِب ِة طَاِرٍق اْلَم ْن ِرَواَ� اِكُم ِم ُه اْلَح ــَذا َصــاَر   ،،َوَأْخَرَج ــُه ِبَه ــُد اْلُمَصــنُِّف َأنَّ اَر ُیِر� َذا َص نُِّف َأنَُّه ِبَه �ُد اْلُمَص ُیِر
 ".".َمْوُصوًال َمْوُصوًال 

روا�ة روا�ـة بب  ههننـإال أإال أ  -علیه الصالة والسالمعلیـه الصـالة والسـالم–بي بـي بیَّن الواسطة طارق بن شهاب لیست له روا�ة عن النبیَّن الواسطة طارق بن شـهاب لیسـت لـه روا�ـة عـن الن
وهو أبو موسى األشعري، وعلى �لٍّ لو وهـو أبـو موسـى األشـعري، وعلـى �ـلٍّ لـو   ،،الحاكم تبینت الواسطة التي أسقطها طارق أو من دونهالحاكم تبینت الواسطة التي أسقطها طارق أو من دونـه

غا�ة ما فیه أنه مرسل غا�ـة مـا فیـه أنـه مرسـل   ،،لم نقف على الواسطة فالحدیث له حكم االتصال؛ ألنه مرسل صحابيلم نقف على الواسـطة فالحـدیث لـه حكـم االتصـال؛ ألنـه مرسـل صـحابي
 صحابي.صحابي.

ــــــــــــــــَحاِبيْ  ــــــــــــــــَلُه الصَّ ــــــــــــــــِذي أْرَس ــــــــــــــــا الَّ َحاِبيْ أمَّ َّ َلُه الص َ َِّذي أْرس َّا ال  أم
 

ُهُ كُمـــــــــــــــــــهُ َفحُ َفحُ   ـــــــــــــــــــَوابِ كم َوابِ  الَوْصـــــــــــــــــــُل َعلـــــــــــــــــــى الصَّ َّ لى الص ُل َع ْ   الَوص
اِريِّ َواْبـِن ُعَمـَر َوَمـْوًلى ِالْبـِن الزَُّ�ْیـرِ ""  رِ َوِفي اْلَبـاِب َعـْن َتِمـیٍم الـدَّ ِن الزَُّ�ْی ْوًلى ِالْب َر َوَم ِن ُعَم اِريِّ َواْب لدَّ یٍم ا ْن َتِم اِب َع يُّ َرَواُه اْلَبْیَهِقـيُّ   ،،َوِفي اْلَب یِه َوَحـِدیُث َتِمـیٍم ِفیـِه   ،،َرَواُه اْلَبْیَهِق یٍم ِف ِدیُث َتِم َوَح

 ".".َأْرَ�َعُة َأْنُفٍس ُضَعَفاَء َعَلى اْلَوَالءِ َأْرَ�َعُة َأْنُفٍس ُضَعَفاَء َعَلى اْلَوَالءِ 
لمتوالـــ لن فـــي الســـند، أر�عـــة متوالـــو و متوا عة متوا سند، أر� في ال سنان فـــي إســـناو و ن  في إ ضده �لهـــم ضـــن  هم  كن مال شـــك فـــي ضـــعفه، لكـــن م  ،،عفاءعفاءده �ل ضعفه، ل في  شك  موع جمـــوع ال  ج

�الصبي والمرأة �الصـبي والمـرأة   ،،و�عضهم مجمع علیهو�عضـهم مجمـع علیـه  ،،األحادیث وحدیث الباب �شواهده یدل على أن لها أصًال األحادیث وحدیث الباب �شواهده یدل على أن لهـا أصـًال 
 مجمع علیهما، العبد جماهیر العلماء على أنه ال جمعة علیه؛ ألنه مشغول �حقوق سیده.  مجمع علیهما، العبد جماهیر العلماء على أنه ال جمعة علیه؛ ألنه مشغول �حقوق سیده.  

 طالب: ............طالب: ............
 كیف؟كیف؟

 طالب: ............طالب: ............
یق لیس له أن �ستثني شيء من الوقت، ولو یق لیس لـه أن �سـتثني شـيء مـن الوقـت، ولـو هذا له أن �ستثني، لكن الرقهذا له أن �ستثني، لكن الرق  ،،رقیقرقیقذا لیس بذا لیس بال ال، هال ال، ه

یلقیــل عة وغیرها بوجو�هــا علیــه �اعتبــار أن هــذا ممــا اســُتثني شــرًعا �مــا ُتســتثنى الصــالة مــع الجماعــة وغیرهــا   ق ستثنى الصالة مع الجما سُتثني شرًعا �ما ُت هذا مما ا بار أن  یه �اعت ها عل بوجو�
 وهو قول داود الظاهري.وهو قول داود الظاهري.  ،،كان له وجهكان له وجه

 قت الجمعة؟قت الجمعة؟بها �العمل في و بها �العمل في و من ُیلزمهم أصحامن ُیلزمهم أصحاممطالب: حراس المباني، وحراس المزارع وغیرهم طالب: حراس المباني، وحراس المزارع وغیرهم 
فالحراسة معروفة الذي یترتب على تر�ه عمله فالحراسة معروفة الـذي یترتـب علـى تر�ـه عملـه   ،،تب على ترك هذه األشیاء مفاسدتب على ترك هذه األشیاء مفاسدهذا إذا �ان یتر هذا إذا �ان یتر 

قل من ذلك، قالوا: الخباز إذا خشي أن �حترق خبزه أو شيءالفقهــاء اســتثنوا مــا هــو أقــل مــن ذلــك، قــالوا: الخبــاز إذا خشــي أن �حتــرق خبــزه أو شــيء ستثنوا ما هو أ من هذا، مــن هــذا،   الفقهاء ا
 الحارس وغیره...الحارس وغیره...

 طالب: ............طالب: ............
یدنً لكــن مــا �كــون دیــدنً  تهه عادتــهكون هذكــون هــذله، تلــه، ت  االكن ما �كون د لمسلمین یبحث عن لمســلمین یبحــث عــن ُعمره �له ال �شهد الجمعة مع اُعمــره �لــه ال �شــهد الجمعــة مــع ا  ،،ه عاد

 ها من حارس.     ها من حارس.     للال ُبد ال ُبد ففعمٍل آخر، لكن مثل هذه األمور التي ال تقوم إال �الحراسة عمٍل آخر، لكن مثل هذه األمور التي ال تقوم إال �الحراسة 
ُن اْلَقطَّانِ َقاَلــُه اْبــُن اْلَقطَّــانِ "" ُه اْب ظِ َوَحــِدیُث اْبــِن ُعَمــَر َأْخَرَجــُه الطََّبَراِنــيُّ ِفــي اْألَْوَســِط ِبَلْفــظِ   ،،َقاَل ِط ِبَلْف ي اْألَْوَس يُّ ِف ُه الطََّبَراِن َر َأْخَرَج ِن ُعَم ِدیُث اْب ْیَس َعلَ َلــْیَس َعَلــ««  ::َوَح افِ ى ُمَســافِ َل ٍر ٍر ى ُمَس

اِدیِث َأِبي ُهَرْ�ـَرَة َمْرُفوًعـاَوِفیِه َأْ�ًضا ِمْن حَ َوِفیِه َأْ�ًضا ِمْن حَ   ،،»»ُجُمَعةٌ ُجُمَعةٌ  َرَة َمْرُفوًع اِفُر، َخْمَسـٌة َال ُجُمَعـَة َعَلـْیِهْم اْلَمـْرَأُة، َواْلُمَسـاِفُر، ««  ::ِدیِث َأِبي ُهَرْ� ْرَأُة، َواْلُمَس ْیِهْم اْلَم َة َعَل ٌة َال ُجُمَع َخْمَس
، َوَأْهُل اْلَباِدَ�ةِ  ِبيُّ ، َوَأْهُل اْلَباِدَ�ةِ َواْلَعْبُد َوالصَّ ِبيُّ  ..»»َواْلَعْبُد َوالصَّ
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رَ َوَعْن اْبِن ُعَمـرَ  وُل للااَِّ َقـاَل: َقـاَل َرُسـوُل للااَِّ   -رضي هللا عنهرضـي هللا عنـه–  َوَعْن اْبِن ُعَم اَل َرُس اَل: َق ُ َعَلْیـهِ -  َق هِ َصـلَّى للااَّ ُ َعَلْی لَّى للااَّ لَّمَ َوَسـلَّمَ   َص ْیَس َلـْیَس ««: : -َوَس ى َعَلـى   َل َعَل
ةٌ ُمَسـاِفٍر ُجُمَعـةٌ  اِفٍر ُجُمَع ِعیفٍ َرَواُه الطََّبَراِنـيُّ ِ�ِإْسـَناٍد َضـِعیفٍ   ،،»»ُمَس َناٍد َض يُّ ِ�ِإْس نِّفُ َوَلـْم َیـْذُكْر اْلُمَصـنِّفُ   ،،َرَواُه الطََّبَراِن ْذُكْر اْلُمَص ْم َی یِص َوَال َتْضـِعیَفُه ِفـي التَّْلِخـیِص َوَال   َوَل ي التَّْلِخ ِعیَفُه ِف َتْض

تَّ َبــیََّن َوْجــَه َضــْعِفِه، َوِ�َذا َعَرْفــَت َهــَذا َفَقــْد اْجَتَمــَع ِمــْن اْألََحاِدیــِث َأنََّهــا َال َتِجــُب اْلُجُمَعــُة َعَلــى ِســتَّ  ى ِس ُة َعَل ُب اْلُجُمَع ا َال َتِج یِث َأنََّه ْن اْألََحاِد َع ِم ْد اْجَتَم َذا َفَق َت َه ْعِفِه، َوِ�َذا َعَرْف َه َض یََّن َوْج ِة ِة َب
، َوُهَو ُمتََّفٌق َعَلى َأنَّـُه َال ُجُمَعـَة َعَلْیـِه، َواْلَمْمُلـوكُ :ٍ :ٍ َأْنُفسَأْنُفس ِبيُّ وكُ  الصَّ ِه، َواْلَمْمُل َة َعَلْی ، َوُهَو ُمتََّفٌق َعَلى َأنَُّه َال ُجُمَع ِبيُّ َد َداُود ، َوُهـَو ُمتََّفـٌق َعَلْیـِه إالَّ ِعْنـَد َداُود  الصَّ ِه إالَّ ِعْن ٌق َعَلْی َو ُمتََّف ، َوُه
ـالِة}ِلُدُخوِلِه َتْحَت ُعُموِم ِلُدُخوِلِه َتْحَت ُعُموِم   ؛؛ِبُوُجوِ�َها َعَلْیهِ ِبُوُجوِ�َها َعَلْیهِ   ::َفَقالَ َفَقالَ  الِة}{َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنـوا ِإَذا ُنـوِدَي ِللصَّ وِدَي ِللصَّ وا ِإَذا ُن   ،،]]99[الجمعة:[الجمعـة:  {َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُن

َر ِفي اْألُُصوِل ُدُخوُل اْلَعِبیِد ِفي َر ِفي اْألُُصوِل ُدُخوُل اْلَعِبیِد ِفيَفِإنَُّه َتَقرَّ  اْلِخَطاِب.اْلِخَطاِب.  َفِإنَُّه َتَقرَّ
َصـْتُه اْألََحاِدیـُث، َوِ�ْن َ�ـاَن ِفیَهـا َمَقـاٌل َفِإنَّـُه ُ�َقـوِّي َ�ْعُضـَها َ�ْعًضـا  ::َعْنهُ َعْنهُ   َوُأِجیبَ َوُأِجیبَ  اِ�َأنَُّه َخصَّ َها َ�ْعًض وِّي َ�ْعُض اٌل َفِإنَُّه ُ�َق ا َمَق اَن ِفیَه یُث، َوِ�ْن َ� ْتُه اْألََحاِد َص ْرَأُة، َواْلَمـْرَأُة،   ،،ِ�َأنَُّه َخصَّ َواْلَم

 ".".َوُهَو ُمْجَمٌع َعَلى َعَدِم ُوُجوِ�َها َعَلْیَهاَوُهَو ُمْجَمٌع َعَلى َعَدِم ُوُجوِ�َها َعَلْیَها
 �عني �ما اسُتثني من وجوب الحج وغیره مما یلزم فیه تعطیل أعمال سیده.�عني �ما اسُتثني من وجوب الحج وغیره مما یلزم فیه تعطیل أعمال سیده.

ْوجِ للَوَقاَل اَوَقاَل ا"" : ُ�ْسَتَحبُّ ِلْلَعَجاِئِز ُحُضوُرَها ِ�ِإْذِن الزَّ اِفِعيُّ ْوجِ شَّ : ُ�ْسَتَحبُّ ِلْلَعَجاِئِز ُحُضوُرَها ِ�ِإْذِن الزَّ اِفِعيُّ ولُ َوِرَواَ�ـُة اْلَبْحـِر َعْنـُه َأنَّـُه َ�ُقـولُ   ،،شَّ ُه َأنَُّه َ�ُق ِر َعْن ُة اْلَبْح اْلُوُجوِب ِ�ـاْلُوُجوِب   َوِرَواَ� �ِ
اِفِعیَّةِ  اِفِعیَّةِ َعَلْیِهنَّ ِخَالُف َما ُهَو ُمَصرٌَّح ِ�ِه ِفي ُ�ُتِب الشَّ  ".".َعَلْیِهنَّ ِخَالُف َما ُهَو ُمَصرٌَّح ِ�ِه ِفي ُ�ُتِب الشَّ

مرأة ال، ال قائــل بوجــوب الجمعــة علــى المــرأة  ئل بوجوب الجمعة على ال شامــا ُنِســب إلــى الشــا  ،،ال، ال قا لى ال   عي لیس �صحیح، و�ن قال �عضهمعي لــیس �صــحیح، و�ن قــال �عضــهمففما ُنِسب إ
 بوجوب حضورها صالة العید لألمر بذلك، أما الجمعة فال.بوجوب حضورها صالة العید لألمر بذلك، أما الجمعة فال.

ُر ِ�ِه."" ُر ِ�ِه.اْلَمِر�ُض َفِإنَُّه َال َ�ِجُب َعَلْیِه ُحُضوُرَها إَذا َ�اَن َیَتَضرَّ  اْلَمِر�ُض َفِإنَُّه َال َ�ِجُب َعَلْیِه ُحُضوُرَها إَذا َ�اَن َیَتَضرَّ
ُر َواْلُمَســاِفُر َال َ�ِجــُب َعَلْیــِه ُحُضــوُرَها، َوُهــَو َ�ْحَتِمــُل َأْن ُیــَراَد ِ�ــِه ُمَباِشــُر  ِه ُمَباِش َراَد ِ� ُل َأْن ُی َو َ�ْحَتِم وُرَها، َوُه ِه ُحُض ُب َعَلْی اِفُر َال َ�ِج ــاِزُل َفَیِجــُب َواْلُمَس ــا النَّ ــَفِر، َوَأمَّ ُب السَّ َفِر، َوَأمَّا النَّاِزُل َفَیِج السَّ

َالةِ  َالةِ َعَلْیِه َوَلْو َنَزَل ِ�ِمْقَداِر الصَّ  ".".َعَلْیِه َوَلْو َنَزَل ِ�ِمْقَداِر الصَّ
نازًال �عنــي إذا �ــان نــازًال  �ان  نداءو�ســمع النــداء  ،،�عني إذا  سمع ال كون �غیرها من الصلواتفتكــون �غیرهــا مــن الصــلوات  ،،و� ــَداَء؟««  ،،فت َداَء؟َأَتْســَمُع النِّ َمُع النِّ عم، قــال: نعــم،   »»َأَتْس قال: ن

ه و�ن ه و�ن لجمهور أنلجمهـور أنـالوصف منفٌك عنه، و�ن �ان رأي االوصـف منفـٌك عنـه، و�ن �ـان رأي اففلیس �مسافر لـیس �مسـافر   فإذا �ان نازًال فـإذا �ـان نـازًال   ،،»»َأِجبْ َأِجبْ ««  قال:قال:
   السفر والعلة المشقة موجودة. السفر والعلة المشقة موجودة. ��كان نازًال ال تلزمه ال الجمعة وال الجماعة؛ ألنه وصف كان نازًال ال تلزمه ال الجمعة وال الجماعة؛ ألنه وصف 

ِرِهمْ َوِ�َلى َهَذا َذَهَب َجَماَعٌة ِمـْن اْآلِل َوَغْیـِرِهمْ "" ْن اْآلِل َوَغْی اِفِر، َوِقیـَل: َال َتِجـُب َعَلْیـِه؛ ِألَنَّـُه َداِخـٌل ِفـي َلْفـِظ اْلُمَسـاِفِر،   ،،َوِ�َلى َهَذا َذَهَب َجَماَعٌة ِم ِظ اْلُمَس ي َلْف ٌل ِف ِه؛ ِألَنَُّه َداِخ ُب َعَلْی یَل: َال َتِج َوِق
َفِر َ�اِقَیـٌة َلـُه ِمـْن اْلَقْصـِر َوَنْحـِوهِمْن اْآل ِمْن اْآل   َوِ�َلْیِه َذَهَب َجَماَعةٌ َوِ�َلْیِه َذَهَب َجَماَعةٌ  ِوهِل َأْ�ًضا، َوُهَو اْألَْقَرُب؛ ِألَنَّ َأْحَكاَم السَّ ِر َوَنْح ْن اْلَقْص ُه ِم ٌة َل َفِر َ�اِقَی   ؛؛ِل َأْ�ًضا، َوُهَو اْألَْقَرُب؛ ِألَنَّ َأْحَكاَم السَّ
ْل َأنَُّه َوِلَذا َلْم ُیْنَقـْل َأنَّـُه  ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -َوِلَذا َلْم ُیْنَق لَّمَ َصـلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ ـِة اْلـَوَداِع؛ ِألَنَّـُه َ�ـاَن   -َص اَن َصـلَّى اْلُجُمَعـَة ِ�َعَرَفـاٍت ِفـي َحجَّ َوَداِع؛ ِألَنَُّه َ� ِة اْل ي َحجَّ اٍت ِف َة ِ�َعَرَف لَّى اْلُجُمَع َص

اِفرً ُمَســاِفرً  َذلِ َوَ�ــَذلِ   ،،ااُمَس یدُ َك اْلِعیــدُ َوَ� اِفرِ َتْســُقُط َصــَالُتُه َعــْن اْلُمَســاِفرِ   َك اْلِع ْن اْلُمَس َالُتُه َع ُقُط َص ــُه   ،،َتْس ْرَو َأنَُّه َوِلــَذا َلــْم ُیــْرَو َأنَّ ْم ُی َذا َل ُ َعَلْیــِه َوَســلَّمَ -َوِل لَّمَ َصــلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ   -َص
ِتــهِ  َها ِفــي َحجَّ ــُه َصــالَّ ِتــِه ِتْلــَك، َوَقــْد َوَهــَم اْبــُن َحــْزٍم َفَقــاَل: إنَّ هِ َصــلَّى َصــَالَة اْلِعیــِد ِفــي َحجَّ ِت ي َحجَّ َها ِف الَّ اَل: إنَُّه َص ْزٍم َفَق ُن َح َم اْب ْد َوَه َك، َوَق ِه ِتْل ِت ي َحجَّ یِد ِف َالَة اْلِع لَّى َص َوَغلَّطَُه َوَغلََّطــُه   ،،َص

 ".".َلَماءُ َلَماءُ اْلعُ اْلعُ 
  ،،ونوِقش فیهاونـوِقش فیهـا  ،،-علیه الصالة والسالمعلیـه الصـالة والسـالم–عدد من األوهام في مؤلَِّفه عن حجة النبي عدد من األوهام في مؤلَِّفه عن حجة النبي   ،،م له أوهامم له أوهامنعنع

 تتبعه ابن القیم في الهدي، وناقشه في هذه األوهام واألخطاء التي وقعت له.تتبعه ابن القیم في الهدي، وناقشه في هذه األوهام واألخطاء التي وقعت له.
اِدُس "" اِدُس السَّ  ".".َأْهِل اْلُعُمدِ َأْهِل اْلُعُمدِ َأْهُل اْلَباِدَ�ِة، َوِفي النَِّهاَ�ِة َأنَّ اْلَباِدَ�َة َتْخَتصُّ �ِ َأْهُل اْلَباِدَ�ِة، َوِفي النَِّهاَ�ِة َأنَّ اْلَباِدَ�َة َتْخَتصُّ �ِ   ::السَّ

 الُعُمد جمع عمود.الُعُمد جمع عمود.
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 طالب: ............طالب: ............
 أو عَمد.أو عَمد.

َدِة َأنَّ َأنَّ اْلَباِدَ�َة َتْخَتصُّ ِ�َأْهِل اْلُعُمِد َواْلِخَیاِم ُدوَن َأْهِل اْلُقَرى َواْلُمُدِن، َوِفي َشـْرِح اْلُعْمـَدِة َأنَّ "" ْرِح اْلُعْم ِل  ُحْكـَم َأْهـِل َأنَّ اْلَباِدَ�َة َتْخَتصُّ ِ�َأْهِل اْلُعُمِد َواْلِخَیاِم ُدوَن َأْهِل اْلُقَرى َواْلُمُدِن، َوِفي َش َم َأْه  ُحْك
 ".".»»َال َیِبیُع َحاِضٌر ِلَبادٍ َال َیِبیُع َحاِضٌر ِلَبادٍ ««َشْرِح َحِدیِث َشْرِح َحِدیِث اْلُقَرى ُحْكُم َأْهِل اْلَباِدَ�ِة َذَكَرُه ِفي اْلُقَرى ُحْكُم َأْهِل اْلَباِدَ�ِة َذَكَرُه ِفي 

 طالب: ............طالب: ............
فإذا صالها بنیة الجمعة ال �جوز له أن �جمع معها العصر، لكن لو دخل مع اإلمام بنیة الظهر فإذا صالها بنیة الجمعة ال �جوز له أن �جمع معها العصر، لكن لو دخل مـع اإلمـام بنیـة الظهـر 

�جواز اقتداء من تخالف نیته �اإلمام ساغ له ذلك، �عني لو دخل مع اإلمام �جواز اقتداء من تخالف نیته �اإلمام سـاغ لـه ذلـك، �عنـي لـو دخـل مـع اإلمـام   وله أن �قصر وقلناوله أن �قصر وقلنا
 و دخل بنیة الجمعة ال �جوز له ذلك.و دخل بنیة الجمعة ال �جوز له ذلك.ة الجمعة، لكن لة الجمعة، لكن لبنیة الظهر ال بنیبنیة الظهر ال بنی

 طالب: ............طالب: ............
یه نفس الصالة أو اإلمام نفسه؟ هل القصد قــولهم: و�ن ائــتم �مقــیم لزمــه اإلتمــام، هــل المنظــور إلیــه نفــس الصــالة أو اإلمــام نفســه؟ هــل القصــد  ئتم �مقیم لزمه اإلتمام، هل المنظور إل قولهم: و�ن ا

نا: أو الوصـف لإلمـام؟ إذا قلنـا:   ،،من �المهم هذا نفس الصالة؟ الوصف للصالةمن �المهم هذا نفس الصالة؟ الوصف للصالة ن الوصف لإلمام ن الوصـف لإلمـام إإأو الوصف لإلمام؟ إذا قل
ل، وهذا ال أعرف قـائًال �ـه  ،،ینینولو صلى اإلمام ثنتولو صلى اإلمام ثنت  اافإنه �صلي أر�عً فإنه �صلي أر�عً  ل، وهذا ال أعرف قائًال �ه�كمِّ   ،،و�ن �ان اللفظ �حتملهو�ن �ـان اللفـظ �حتملـه  ،،�كمِّ

تراو�حمثلــه لــو دخــل مــع اإلمــام فــي التــراو�ح في ال لو دخل مع اإلمام  له  مامیلزمــه اإلتمــام  ،،وهو مسافروهــو مســافر  ،،مث كن �ــأتي �أر�عــة علــى هــذا، لكــن   ،،یلزمه اإلت عة على هذا، ل �أتي �أر�
لالــ هذا ي �ظهــر أن المقصــود صــورة الصــالة؛ لــئال �ختلــف مــع اإلمــام فــي صــورة الصــالة، فعلــى هــذا ذذا في صورة الصالة، فعلى  مع اإلمام  لف  لئال �خت ي �ظهر أن المقصود صورة الصالة؛ 

هر ر�ُ�صـــلي الظهـــر ر� صلي الظ عة،عتـــین خلـــف مـــن �صـــلي الجمعـــة،ُ� صلي الجم من � لف  تین خ صلي و�صـــلي العشـــاء ر�عتـــین خلـــف مـــن �صـــلي   ع من � لف  تین خ شاء ر�ع صلي الع و�
 التراو�ح.التراو�ح.

 طالب: ............طالب: ............
 فیما إذا لما ُ�خالف اإلمام.فیما إذا لما ُ�خالف اإلمام.  المسألة مفترضةالمسألة مفترضة  ،،اآلن اختلف مع اإلماماآلن اختلف مع اإلمام  ،،ال الال ال

فس له أن �صلي ظهًرا أو �صـلي بنیـة الجمعـة نفـس ففطالب: اآلن لو دخل مع الجمعة بنیة الجمعة طالب: اآلن لو دخل مع الجمعة بنیة الجمعة  یة الجمعة ن له أن �صلي ظهًرا أو �صلي بن
 ا شیخ؟ا شیخ؟األجر المرتَّب �األجر المرتَّب �

 على أ�ش؟على أ�ش؟
 الجمعة؟الجمعة؟طالب: على طالب: على 
 ال.ال.  ؟؟�أجر الجمعة�أجر الجمعة  اا�صلیها ظهرً �صلیها ظهرً 

 طالب: �عني األفضل أنه ینوي الجمعة؟طالب: �عني األفضل أنه ینوي الجمعة؟
 ه، إن حضرها من ال تجب علیه الجمعة...ه، إن حضرها من ال تجب علیه الجمعة...ئئإذا نوى الجمعة ما �جمع إلیها العصر وُتجز إذا نوى الجمعة ما �جمع إلیها العصر وُتجز 

 طالب: إًذا الثواب نواها ظهًرا أو نواها جمعة نفس األجر، األجر واحد؟طالب: إًذا الثواب نواها ظهًرا أو نواها جمعة نفس األجر، األجر واحد؟
 ..ااالجمعة أعظم أجرً الجمعة أعظم أجرً   شك أنشك أن  ههما فیما فی

 ............طالب: ......طالب: ......
 فیه؟فیه؟ماذا ماذا 

 طالب: ............طالب: ............
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 لكن �جمعها مع الجمعة ما �جوز.لكن �جمعها مع الجمعة ما �جوز.
 طالب: ............طالب: ............

 ال �أس.ال �أس.ففصلى بنیة الظهر صلى بنیة الظهر   إذاإذابنیة الظهر ال �أس، بنیة الظهر ال �أس، 
 طالب: ............طالب: ............

 كیف؟كیف؟
 طالب: ............طالب: ............

 لم �شق علیه.لم �شق علیه.األفضل أنه حتى المسافر ُ�صلي �ل صالة في وقتها ما األفضل أنه حتى المسافر ُ�صلي �ل صالة في وقتها ما 
 طالب: ............طالب: ............

 ى مع ذلك �ل صالة في وقتها أفضل.ى مع ذلك �ل صالة في وقتها أفضل.حتحت
 طالب: ............طالب: ............

نا: الجمعة ال تلزمه، وال ُ�عتد �ه في الحساب عند من �قولفي الجمعة إذا قلنـا: الجمعـة ال تلزمـه، وال ُ�عتـد �ـه فـي الحسـاب عنـد مـن �قـول �اشتراط العدد، ال �اشـتراط العـدد، ال   في الجمعة إذا قل
ة ة صالصـال  أداءأداءشك أنه إن حضرها أجزأته عن الظهر قوًال واحًدا، فلیس علیه أن �صلي الظهر مع شك أنه إن حضـرها أجزأتـه عـن الظهـر قـوًال واحـًدا، فلـیس علیـه أن �صـلي الظهـر مـع 

 لوصف طارئ لیس �مالزم، الوصف المعفي طارئ.لوصف طارئ لیس �مالزم، الوصف المعفي طارئ.الجمعة، وحینئٍذ ُ�عتد �ه؛ ألن االجمعة، وحینئٍذ ُ�عتد �ه؛ ألن ا
ِ َقـاَل: َ�ـاَن َرُسـوُل للااَِّ   -رضي هللا عنهرضي هللا عنـه–  َوَعْن َعْبِد للااَِّ ْبِن َمْسُعودٍ َوَعْن َعْبِد للااَِّ ْبِن َمْسُعودٍ "" وُل للااَّ اَن َرُس اَل: َ� ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -َق لَّمَ َصـلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ إَذا إَذا   -َص

ِل َضِعیٍف؛ ِألَنَّ ِفیِه ُمَحمََّد ْبَن اْلَفْضـِل   َواُه التِّْرِمِذيُّ ِ�ِإْسَنادٍ َواُه التِّْرِمِذيُّ ِ�ِإْسَنادٍ اْسَتَوى َعَلى اْلِمْنَبِر اْسَتْقَبْلَناُه ِبُوُجوِهَنا. رَ اْسَتَوى َعَلى اْلِمْنَبِر اْسَتْقَبْلَناُه ِبُوُجوِهَنا. رَ  َضِعیٍف؛ ِألَنَّ ِفیِه ُمَحمََّد ْبَن اْلَفْض
َد ِ�ـهِ  هِ ْبَن َعِطیََّة، َوُهـَو َضـِعیٌف َتَفـرَّ َد ِ� رَّ ِعیٌف َتَف َو َض اَرُقْطِنيُّ َواْبـُن َعـِديٍّ َوَغْیُرُهَمـا  ،،ْبَن َعِطیََّة، َوُه اَوَضـعََّفُه ِ�ـِه الـدَّ ِديٍّ َوَغْیُرُهَم ُن َع اَرُقْطِنيُّ َواْب لدَّ ِه ا عََّفُه ِ� ْن َوَلـُه َشـاِهٌد ِمـْن ، ، َوَض اِهٌد ِم ُه َش َوَل

اِرحُ َحِدیِث اْلَبَراِء ِعْنَد اْبِن ُخَزْ�َمةَ َحِدیِث اْلَبَراِء ِعْنَد اْبِن ُخَزْ�َمةَ  اِرحُ  َلْم َیْذُكْرُه الشَّ  ..َرَأْیته ِفي التَّْلِخیصِ َرَأْیته ِفي التَّْلِخیصِ   َوَال َوَال   ،، َلْم َیْذُكْرُه الشَّ
، َوُهَو ِفـي ُحْكـِم الْ  ِم الْ َواْلَحِدیُث َیُدلُّ َعَلى َأنَّ اْسِتْقَباَل النَّاِس اْلَخِطیَب ُمَواِجِهیَن َلُه َأْمٌر ُمْسَتِمرٌّ ي ُحْك ، َوُهَو ِف ِع ُمْجَمـِع َواْلَحِدیُث َیُدلُّ َعَلى َأنَّ اْسِتْقَباَل النَّاِس اْلَخِطیَب ُمَواِجِهیَن َلُه َأْمٌر ُمْسَتِمرٌّ ُمْجَم

ا  ،،َعَلْیهِ َعَلْیهِ  اَوَجَزَم ِبُوُجوِ�ِه َأُبو الطَّیِِّب ِمْن الشَّ  ".".ِفِعیَّةِ ِفِعیَّةِ َوَجَزَم ِبُوُجوِ�ِه َأُبو الطَّیِِّب ِمْن الشَّ
ستد�ار اإلمام أال �جــوز اســتد�ار اإلمــام أ مام اإلمامو الجلــوس أمــام اإلمــامال �جوز ا لى ظهر �عنــي بینــه و�ــین القبلــة �حیــث �كــون إلــى ظهــر   ،،و الجلوس أ كون إ لة �حیث � نه و�ین القب �عني بی

د من مواجهته؛ ألنه هو المعني اإلمام، وال �جوز أ�ًضا أن �ستدبر اإلمـام أثنـاء الخطبـة، بـل ال ُبـد مـن مواجهتـه؛ ألنـه هـو المعنـي  اإلمام، وال �جوز أ�ًضا أن �ستدبر اإلمام أثناء الخطبة، بل ال ُب
 بهذه الخطبة.بهذه الخطبة.

ئدالجمعـة، فالبقیـة نفـل زائـدمنهم من �قول: إذا واجه اإلمام العدد الكافي المطلوب في منهم من �قول: إذا واجه اإلمام العدد الكافي المطلـوب فـي  لیس علیهم لـیس علـیهم   ،،الجمعة، فالبقیة نفل زا
 �ستقبلوا اإلمام، لكن هذا قول ضعیف.   �ستقبلوا اإلمام، لكن هذا قول ضعیف.     أنأن
ــْم ُیَواِجُهــوُه َ�ِصــحُّ "" ــاِم، َوَل َم ــى اإلِْ َم َ�ْعــُض اْلُمْســَتِمِعیَن َعَل ــدَّ ــا إَذا َتَق ــاَالِن ِفیَم ــِة اْحِتَم حُّ َوِلْلَهاَدِو�َّ وُه َ�ِص ْم ُیَواِجُه اِم، َوَل َم ى اإلِْ َتِمِعیَن َعَل َم َ�عُْض اْلُمْس دَّ ا إَذا َتَق اَالِن ِفیَم َأْو َال َأْو َال َوِلْلَهاَدِو�َِّة اْحِتَم

حُّ َ�ِصــحُّ  ــهُ   ،،َ�ِص اِر َأنَّهُ َوَنــصَّ َصــاِحُب اْألَْثَمــاِر َأنَّ اِحُب اْألَْثَم صَّ َص ــِذیَن َتنْ َوَن َدِد الَِّذیَن َتنْ  َ�ِجــُب َعَلــى اْلَعــَدِد الَّ ى اْلَع ُب َعَل ُة ُدوَن َعِقــُد ِبِهــْم اْلُجُمَعــُة اْلُمَواِجَهــُة ُدوَن  َ�ِج ُة اْلُمَواِجَه ْم اْلُجُمَع ُد ِبِه َعِق
 ".".َغْیِرِهمْ َغْیِرِهمْ 

 طالب: فإن تقدموا على اإلمام �جوز لهم؟طالب: فإن تقدموا على اإلمام �جوز لهم؟
 تقدموا؟تقدموا؟  كیفكیف



 
 

  
 

=i_|||||k‘=}à|||||è=i_k ‘=}àè|||||�åÿ^=⁄g|||||�ã� åÿ^=⁄g� ãfl˙fl˙JÓ |̇||||îÿ^=i_|||||k‘Ó˙î ÿ^=i_k ‘=
=

10 

بي طالـب: صــار المنبــر وسـط المســجد �مــا هــو الواقـع فــي مســجد النبـي  في مسجد الن قع  هو الوا ما  بر وسط المسجد � لب: صار المن یه وسلمصــلى هللا علیــه وســلم–طا   -صلى هللا عل
 منبره متقدم؟منبره متقدم؟

 متقدم؟ متقدم؟   كیفكیف
 ..متأخرمتأخر

 لیه اإلمام؟لیه اإلمام؟وهل هذا المنبر هو الذي �خطب عوهل هذا المنبر هو الذي �خطب ع
ــ یطالــب: مــا فی ما ف لب:  یمنبــر غیــره، فیــ  ههطا یره، ف بر غ صفوف أو نــاس �عنــي ثالثــة صــفوف أو   ههمن ثة  ني ثال عةأر�عــةناس �ع طعطــ��صفوف صــفوف   أر� مام ن لإلمــام ووع ن لإل

 ظهورهم؟ظهورهم؟
السلطان سلیمان أو سلیم ما أدري أیهم متأخر السـلطان سـلیمان أو سـلیم مـا أدري أیهـم متـأخر منبر منبـر معروف، وحتى معروف، وحتـى   ،،أعرف مكان المنبر النبوي أعرف مكان المنبر النبوي 

 الجمعة مالصق للجدار؟الجمعة مالصق للجدار؟  منبر یوممنبر یوم  هه�مقدار خمسة صفوف أو أر�عة، لكن ما فی�مقدار خمسة صفوف أو أر�عة، لكن ما فی
 ال.ال.  طالب: الطالب: ال

 �هللا عجیبة!�هللا عجیبة!
 طالب: ما حكمهم؟طالب: ما حكمهم؟

 ماذا ُتر�د أن أقول �حكمهم؟ماذا ُتر�د أن أقول �حكمهم؟
 ؟؟-صلى هللا علیه وسلمصلى هللا علیه وسلم-طالب: طیب في غیر مسجد النبي طالب: طیب في غیر مسجد النبي 

 في غیره رأیت؟ في غیره رأیت؟ 
 ما رأیت.ما رأیت.  ،،طالب: ال الطالب: ال ال

 إذا وقعت اسأل.إذا وقعت اسأل.
 طالب: ............طالب: ............

وهؤالء وهـؤالء   ،،ببب الذي تقوم �ه الجمعة مواجه للخطیب الذي تقـوم �ـه الجمعـة مواجـه للخطیـهو على القول األخیر أنه إذا �ان العدد المطلو هو على القول األخیر أنه إذا �ان العدد المطلو 
لوبالـــذین أعطـــوا لإلمـــام ظهـــورهم، فوجـــودهم مثـــل عـــدمهم �النســـبة للعـــدد المطلـــوب عدد المط سبة لل عدمهم �الن ثل  هورهم، فوجودهم م مام ظ طوا لإل لذین أع قل �ـــأنهم فـــي أقـــل   ،،ا في أ �أنهم 

هذا أقل األحوال، لكن في الصالة ال �جوز هذا أقـل األحـوال، لكـن فـي الصـالة ال �جـوز   ،،األحوال أنهم لم ُ�حسبوا في ِعداد من �سمع الخطبةاألحوال أنهم لم ُ�حسبوا في ِعداد من �سمع الخطبة
 اب؟اب؟ا نزل من منبره یتخطى و�ذهب إلى المحر ا نزل من منبره یتخطى و�ذهب إلى المحر قوًال واحًدا إذا تقدموا علیه، �عني اإلمام إذقوًال واحًدا إذا تقدموا علیه، �عني اإلمام إذ

 طالب: نعم.طالب: نعم.
 �هللا عجیب!�هللا عجیب!

من نـاس ُ�صـلون التهجـد مـن   ههطالب: إلى وقت قر�ب �ا شیخ إلى سنین قر�بة �صلون التهجد وفیطالب: إلى وقت قر�ب �ا شیخ إلى سنین قر�بة �صلون التهجد وفی صلون التهجد  ناس ُ�
یمحراب اإلمام مالك هذا الذي بوسـط المسـجد، لكـن مـا أدري مـا أظـن أن فیـ ظن أن ف ما أ ما أدري  كن  مام �قفـون أمـام   ااناسً ناًسـ  ههمحراب اإلمام مالك هذا الذي بوسط المسجد، ل فون أ �ق

في هذا المكان في هذا المكان الناس و�صلون التهجد الناس و�صلون التهجد   و�رجعو�رجع  ،،فوف أو خمسةفوف أو خمسةاإلمام، �عني �ان ُیلغى أر�عة صاإلمام، �عني �ان ُیلغى أر�عة ص
 في محراب اإلمام مالك؟في محراب اإلمام مالك؟

 �اعتبار أنه �ستوعب العدد الموجود.�اعتبار أنه �ستوعب العدد الموجود.
 طالب: ............طالب: ............
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 اآلن �ثر العدد بال شك.اآلن �ثر العدد بال شك.
 على �لٍّ المسألة �عني تحصل �أنظار أهل العلم، وعلمهم بذلك و�قرارهم منذ أزماٍن متطاولة.على �لٍّ المسألة �عني تحصل �أنظار أهل العلم، وعلمهم بذلك و�قرارهم منذ أزماٍن متطاولة.

 طالب: ............طالب: ............
 نعم.نعم.

 ؟؟ااطالب: و�صیر هذا إجماعً طالب: و�صیر هذا إجماعً 
 مع فعله أو إجماع أقرب ما �كون للسكوتي.مع فعله أو إجماع أقرب ما �كون للسكوتي.  ال، إجماعال، إجماع

 طالب: أضعف.طالب: أضعف.
 بال شك ضعیف.بال شك ضعیف.  ،،بال شكبال شك

 طالب: ............طالب: ............
 المقصود أن اإلمام �كون بینه و�ین القبلة.المقصود أن اإلمام �كون بینه و�ین القبلة.

 طالب: ............طالب: ............
 متقدمین على اإلمام؟متقدمین على اإلمام؟
 طالب: ............طالب: ............

انوا... المسألة مفترضة انوا... المسألة مفترضـة ولو �ولو �  ،،انوا أقرب إلى القبلة فصالتهم �اطلةانوا أقرب إلى القبلة فصالتهم �اطلةفي الصالة معروف أنهم إذا �في الصالة معروف أنهم إذا �
 في أي مسجد؟في أي مسجد؟

 طالب: ............طالب: ............
لة منه نعــم، إذا �ــانوا أقــرب إلــى القبلــة منــه   ،،غیر الحرم المسألةغیــر الحــرم المســألة لى القب قدم صــالتهم �اطلــة؛ ألنــه فــي حكــم المتقــدم ففنعم، إذا �انوا أقرب إ صالتهم �اطلة؛ ألنه في حكم المت

 علیه.علیه.
 طالب: ............طالب: ............

یجوز أن �كون أقرب إلى الكعبة یجوز أن �كـون أقـرب إلـى الكعبـة ففهة األخرى هة األخرى الحرم ال �جوز أن یتقدم علیه في جهته، أما في الجالحرم ال �جوز أن یتقدم علیه في جهته، أما في الج
 منه.منه.

ـ"" : إنَّ : إنَّ َوَعْن اْلَحَكِم ْبِن َحْزٍن ِ�َفْتِح اْلُمْهَمَلِة َوُسُكوِن الزَّاِي َفُنوٌن، َواْلَحَكُم َقـاَل اْبـُن َعْبـِد اْلَبـرِّ رِّ ِد اْلَب ُن َعْب اَل اْب َلَم ُه َأْسـَلَم َوَعْن اْلَحَكِم ْبِن َحْزٍن ِ�َفْتِح اْلُمْهَمَلِة َوُسُكوِن الزَّاِي َفُنوٌن، َواْلَحَكُم َق ُه َأْس
ُن َأبِ َوِقیَل: َیْوَم اْلَیَماَمـِة، َوَأُبـوُه َحـْزُن ْبـُن َأِبـ  ،،َعاَم اْلَفْتحِ َعاَم اْلَفْتحِ  ْزُن ْب وُه َح ِة، َوَأُب ِهْدَنا الْ ي َوْهـٍب اْلَمْخُزوِمـيُّ َقـاَل: َشـِهْدَنا الْ َوِقیَل: َیْوَم اْلَیَماَم اَل: َش يُّ َق ٍب اْلَمْخُزوِم َع ُجُمَعـَة َمـَع ي َوْه َة َم ُجُمَع
ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َرُسوِل للااَِّ َرُسوِل للااَِّ  ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى للااَّ ًئا َعَلى َعًصا َأْو َقْوٍس. َرَواُه َأُبو َداُود  -َصلَّى للااَّ ًئا َعَلى َعًصا َأْو َقْوٍس. َرَواُه َأُبو َداُودَفَقاَم ُمَتَو�ِّ  ..َفَقاَم ُمَتَو�ِّ

َننِ  َننِ َتَماُمُه ِفي السُّ َ، َوَأْثَنى َعَلْیِه َ�ِلَماٍت َخِفی  ::َتَماُمُه ِفي السُّ َ، َوَأْثَنى َعَلْیِه َ�ِلَماٍت َخِفیَفَحِمَد للااَّ َباٍت ُمَباَرَكاٍت ُثـمَّ َقـاَل: َفَحِمَد للااَّ اَل: َفاٍت َطیِّ مَّ َق َباٍت ُمَباَرَكاٍت ُث ا النَّاُس یَُّهـا النَّـاُس أَ أَ ««َفاٍت َطیِّ یَُّه
هِ إنَُّكْم َلْن ُتِطیُقوا َأْو َلْن َتْفَعُلوا ُ�ـلَّ َمـا ُأِمـْرُتْم ِ�ـهِ  ْرُتْم ِ� ا ُأِم لَّ َم ـُروا  ،،إنَُّكْم َلْن ُتِطیُقوا َأْو َلْن َتْفَعُلوا ُ� ُدوا َوَ�سِّ ُرواَوَلِكـْن َسـدِّ ُدوا َوَ�سِّ دِّ ْن َس ةٍ َوِفـي ِرَواَ�ـةٍ   ،،»»َوَلِك ي ِرَواَ� ُرواَوَأْ�ِشـُروا««  ::َوِف   »»َوَأْ�ِش

َكنِ   ،،َوِ�ْسَناُدُه َحَسنٌ َوِ�ْسَناُدُه َحَسنٌ  َحُه اْبُن السَّ َكنِ َوَصحَّ َحُه اْبُن السَّ هُ َوَلـهُ   ،،َوَصحَّ َراَشـاِهٌد ِعْنـَد َأِبـي َداُود ِمـْن َحـِدیِث اْلَبـَرا  َوَل ِدیِث اْلَب ْن َح ي َداُود ِم َد َأِب اِهٌد ِعْن لَّى َصـلَّى -َأنَُّه َأنَّـُه : : ءِ ءِ َش َص
ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ  ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ للااَّ ْمِح َأْو َأْكَبـُر ِفیَهـا   -للااَّ ا َ�ـاَن إَذا َخَطـَب َ�ْعَتِمـُد َعَلـى َعَنـَزٍة َلـُه، َواْلَعَنـَزُة ِمْثـُل ِنْصـِف الـرُّ ُر ِفیَه ْمِح َأْو َأْكَب لرُّ ِف ا ُل ِنْص َزُة ِمْث ُه، َواْلَعَن َزٍة َل ى َعَن ُد َعَل َب َ�ْعَتِم اَن إَذا َخَط �َ

ْمِح. ْمِح.ِسَناٌن ِمْثُل ِسَناِن الرُّ                      ِسَناٌن ِمْثُل ِسَناِن الرُّ
 ".".ِالْعِتَماُد َعَلى َسْیٍف َأْو َنْحِوهِ ِالْعِتَماُد َعَلى َسْیٍف َأْو َنْحِوهِ اْلَحِدیِث َدِلیٌل َأنَُّه ُیْنَدُب ِلْلَخِطیِب ااْلَحِدیِث َدِلیٌل َأنَُّه ُیْنَدُب ِلْلَخِطیِب ا  َوِفيَوِفي
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لكن هو من �اب لكـن هـو مـن �ـاب   ،،قیاًسا على القوس والعنزة سیف أو عصا أو قوس، و�ن �ان السیف غیر واردقیاًسا على القوس والعنزة سیف أو عصا أو قوس، و�ن �ـان السـیف غیـر وارد
لدین انتشر �السیف، وهذا القیاس، والعلة في ذلكـم �قـول �عـض الفقهـاء: لإلشـعار �ـأن هـذا الـدین انتشـر �السـیف، وهـذا  �الم �ـالم القیاس، والعلة في ذلكم �قول �عض الفقهاء: لإلشعار �أن هذا ا

لم، لم،لیس على إطالقه، انتشر �السیف، وانتشر �السِّ هذا لیس على هذا لیس علـى   ،،وانتشر �الدعوة، وانتشر �القدوةوانتشر �الدعوة، وانتشر �القدوة  لیس على إطالقه، انتشر �السیف، وانتشر �السِّ
 إطالقه.إطالقه.

من مـن   اانعم الصحا�ة غزوا، جاهدوا، فتحوا األمصار، أجبروهم على الدخول في اإلسالم، لكن �ثیرً نعم الصحا�ة غزوا، جاهدوا، فتحوا األمصار، أجبـروهم علـى الـدخول فـي اإلسـالم، لكـن �ثیـرً 
لدین انتالبلـــدان �الـــدعوة، �القـــدوة الصـــالحة، أمـــا عـــن اإلشـــعار �ـــأن هـــذا الـــدین انت هذا ا �أن  شعار  عن اإل ما  صالحة، أ قدوة ال لدعوة، �ال لدان �ا لة شـــر �الســـیف فـــال، العلـــة الب فال، الع سیف  شر �ال

ـنَّةى عصا أو ما أشبه ذلك أو عنزة جاء في ى عصـا أو مـا أشـبه ذلـك أو عنـزة جـاء فـي واهیة، لكن لو اعتمد على قوس أو علواهیة، لكن لو اعتمـد علـى قـوس أو علـ نَّةالسُّ ینقلون ینقلـون   ،،السُّ
ما إذا خطب على األرض؛ أنهــا تــنهض إلــى أن تكــون ُســنَّة، و�ن �ــان �عضــهم �حمــل ذلــك علــى مــا إذا خطــب علــى األرض؛  نَّة، و�ن �ان �عضهم �حمل ذلك على  كون ُس لى أن ت تنهض إ ها  أن

برلیعتمــد علــى هــذا، أمــا إذا خطــب علــى المنبــر فیعتمــد علــى أطرافــه أطــراف المنبــر فه أطراف المن مد على أطرا بر فیعت ما إذا خطب على المن مد على هذا، أ ما هو ، وهــذا إنمــا هــو لیعت ، وهذا إن
   لمجرد االعتماد.لمجرد االعتماد.

 طالب: ............طالب: ............
 ال أ�ش؟ال أ�ش؟استقباستقب

 طالب: ............طالب: ............
 في الخطبة.في الخطبة.

 طالب: ............طالب: ............
 نعم ُسنَّة.نعم ُسنَّة.

 طالب: الخطبة على المنبر ُسنَّة؟طالب: الخطبة على المنبر ُسنَّة؟
 على المنبر؟على المنبر؟  كیفكیف

 طالب: أن �خطب اإلمام على المنبر؟طالب: أن �خطب اإلمام على المنبر؟
 غیر الجمعة؟غیر الجمعة؟أم أم الجمعة الجمعة 

 طالب: الجمعة؟طالب: الجمعة؟
من أنومــا تقــدم مــن أن قدم  بي النبــي   وما ت یه وسلمصــلى هللا علیــه وســلم–الن مر غالم ااتخــذ المنبــر، أمــر غــالم ا  -صلى هللا عل بر، أ خذ المن من األنصار أن مــرأٍة مــن األنصــار أن ات مرأٍة 

 ؟ هذا تقدم.؟ هذا تقدم.اا�صنع له منبرً �صنع له منبرً 
 طالب: �عني ُسنَّة ُتعتبر؟طالب: �عني ُسنَّة ُتعتبر؟

   بال شك.بال شك.
 طالب: لكن تجوز الخطبة على األرض؟طالب: لكن تجوز الخطبة على األرض؟

   ؛ لیراه الناس.؛ لیراه الناس.ااال ُبد أن �كون مرتفعً ال ُبد أن �كون مرتفعً 
 طالب: لو في بر ووضع حصاة أو ما إلى ذلك؟طالب: لو في بر ووضع حصاة أو ما إلى ذلك؟

 البر؟البر؟�كفي، لكن هل تلزم الجمعة في البر أو تصح الجمعة في �كفي، لكن هل تلزم الجمعة في البر أو تصح الجمعة في   ،،ال �أسال �أسوارتفع علیها وارتفع علیها 
 طالب: ما تلزم أهل البوادي، لكن لو خرج مثًال جمع �بیر في نزهة؟طالب: ما تلزم أهل البوادي، لكن لو خرج مثًال جمع �بیر في نزهة؟
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 �صح من غیر إذن اإلمام؟  �صح من غیر إذن اإلمام؟  
مة طالب: هؤالء ما ُ�عتبر إمامهم أو مشرفهم أو قائدهم هو اإلمام �ا شیخ؛ ألنهم ما أقـاموا لعامـة  قاموا لعا طالب: هؤالء ما ُ�عتبر إمامهم أو مشرفهم أو قائدهم هو اإلمام �ا شیخ؛ ألنهم ما أ

 الناس الجمعة؟الناس الجمعة؟
 ؟؟ممنعنع

 ما �صلون جمعة �ا شیخ؟ما �صلون جمعة �ا شیخ؟  ،،طالب في غیر النزهةطالب في غیر النزهة  رجرجطالب: لو افترضنا أن رحلة خطالب: لو افترضنا أن رحلة خ
 ما �صلون.ما �صلون.  ،،الال

 ؟؟ااعددهم �بیرً عددهم �بیرً ن ن �ا�اطالب: حتى لو طالب: حتى لو 
 ولو �ان عددهم.ولو �ان عددهم.

 طالب: ما تصح منهم؟طالب: ما تصح منهم؟
 عن علم؟عن علم؟أم أم أنت تتناقش عن استفهام أنت تتناقش عن استفهام 
 طالب: استفهام �ا شیخ.طالب: استفهام �ا شیخ.

 و�خطب الناس.و�خطب الناس.  ،،نضع له حصاةنضع له حصاة  أنأن  ر�در�دأنت اآلن جازم في تلك المسألة على أنهم منتهین، تُ أنت اآلن جازم في تلك المسألة على أنهم منتهین، تُ 
 قط ما یلزمهم أو ما �صح منهم؟قط ما یلزمهم أو ما �صح منهم؟طالب: أنت قلت: ما یلزمهم هل فطالب: أنت قلت: ما یلزمهم هل ف

الجمعة بال شك أنها علم اإلمام وعلمه بذلك ُمعتبر أو من فوضه اإلمام، أما أن �فعلها الناس الجمعة بال شك أنها علم اإلمام وعلمه بذلك ُمعتبر أو من فوضه اإلمام، أما أن �فعلها النـاس   ،،الال
 هذا...هذا...ففمتى شاءوا و�ذا شاءوا متى شاءوا و�ذا شاءوا 

نَّةالالن ن إإطالب: شیخ اآلن مع وجود المنبر هل ُ�قال: طالب: شیخ اآلن مع وجود المنبر هل ُ�قال:  نَّةسُّ  حمل العصا؟حمل العصا؟  سُّ
 إذا �انت له أعواد �مكن االتكاء علیها �كفي.إذا �انت له أعواد �مكن االتكاء علیها �كفي.

 لب: ............لب: ............طاطا
هذا �حصل �ثیًرا، هذا إذا �ان �عتمد أو یتعمد الخروج في هـذا �حصـل �ثیـًرا، هـذا إذا �ـان �عتمـد أو یتعمـد الخـروج فـي   ،،هذا السیما في أوقات الصید وغیرههذا السیما في أوقات الصید وغیـره

من الجمعة هروً�ــا مــن الجمعــة   ؛؛هذا الوقتهــذا الوقــت ا  ــل الجمعــة فــي ُعمــره مــن أجــل هــذا ففهروً� هذا حكمــه ظــاهر، و�ذا �ــان ُ�عطِّ جل  من أ مره  في ُع ل الجمعة  �ان ُ�عطِّ حكمه ظاهر، و�ذا 
تلزمه، ومنهم تلزمـه، ومـنهم صد، فهذا ال شك أنه رجل سوء، وهم �قولون: ال �جوز السفر في یومها لمن صد، فهـذا ال شـك أنـه رجـل سـوء، وهـم �قولـون: ال �جـوز السـفر فـي یومهـا لمـن المقالمق

 من ُ�قیده �عد الزوال.من ُ�قیده �عد الزوال.
على �لٍّ مثل هذا ال ینبغي السفر یوم الجمعة؛ ألن حضور الجمعة ودعوة المسلمین ودعوتهم علــى �ــلٍّ مثــل هــذا ال ینبغــي الســفر یــوم الجمعــة؛ ألن حضــور الجمعــة ودعــوة المســلمین ودعــوتهم 

واالهتمام واالهتمـام   ،،بهابهـاینبغي العنا�ة ینبغـي العنا�ـة   ،،ُتحیط من ورائهم أمر معروف، الجمعة شعار من شعائر اإلسالمُتحیط من ورائهـم أمـر معـروف، الجمعـة شـعار مـن شـعائر اإلسـالم
 بها.بها.

 طالب: ............طالب: ............
هم هــو مــا یلــزم أنهــم  لزم أن ما ی صفوف أقواسً تكــون الصــفوف أقواًســ  ،،ااواسً واًســ�كونون أق�كونــون أقهو  كون ال لى ال، إنمــا المقصــود أنهــم یتجهــون إلــى   ،،اات هون إ هم یتج صود أن ما المق ال، إن

 و�لتفتون إلیه �أ�صارهم.و�لتفتون إلیه �أ�صارهم.  ،،القبلةالقبلة
 طالب: ............طالب: ............
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ه ه إذا خطب َعال صوتإذا خطـب َعـال صـوت  -علیه الصالة والسالمعلیـه الصـالة والسـالم–ال ما یلزم، هو یراعیهم على ما جاء في وصفه ال ما یلزم، هـو یـراعیهم علـى مـا جـاء فـي وصـفه 
 مطا�قة �التفاته.          مطا�قة �التفاته.          كأنه ُینذر جیش، والمنذر في الغالب أنه یلتفت �میًنا وشماًال تتم الكأنه ُینذر جیش، والمنذر في الغالب أنه یلتفت �میًنا وشماًال تتم ال

 ".".َواْلِحْكَمُة َأنَّ ِفي َذِلَك َرْ�ًطا ِلْلَقْلِب َواْلِحْكَمُة َأنَّ ِفي َذِلَك َرْ�ًطا ِلْلَقْلِب ""
   

 


