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

  :مسألة

 لكن" ظهرا يتمونها "يقول اهللا رحمه المؤلف ؟ يصنع فماذا الجمعة في ركعة من أقل اإلنسان أدرك إذا
   : بشرطين
  . الظهر ينوي أن : األول الشرط

  . دخل قد الظهر وقت يكون أن : الثاني الشرط

 وهو ، يدخل لم الظهر وقت ألن ؛ ظهرا يتمها ال الداخل فإن ، الوقت قبل يصلون كانوا لو : ذلك ومعنى

�[ وسلم عليه اهللا صلى النبي لقول الظهر ينوي ؛ ظهرا يصلي آلنا��
�ل��
��،�!����� �א����א
�%��$ل�و

�
 ظهرا ذلك بعد يستأنف ثم ، نفال تكون فإنها ينو لم وإن ، ظهرا تكون صالته فإن ، الظهر نوى فإذا ]�و&�
 . 

 ، ركعة فاتته قد أنه أو ، صالته من شيء يفته لم أنه يحسب وهو ، ركعة من أقل أدرك إذا أنه : الثاني القول
 تكون ، اإلمام سلم لو كما ، األولى صالته على ويبني ، صالته أثناء في ينوي فإنه ، ركعة سيدرك أنه أو
 في القاضي وذكر ، األصحاب من شاقلّا بن إسحق أبو إليه وذهب ، الجمعة صالة من اإلمام سالم بعد نيته
 اهللا رحمه عثيمين ابن شيخنا واختاره ، العمدة ظاهر وهو ، المذهب أنه المواضع عضب في" التعليق "كتابه
 ، الصالة بدء قبل ظهرا انووا : للناس قلت لو فإنك ، بهذا العمل إال الناس يسع ال إنه : وقال" الممتع "في
 ، الجمعة صالة من شيء بقي قد أنه يحسب ، ويصلي يأتي الناس من كثيرا إن ثم ، عليهم عسيرا صعبا لكان
 ، صالته من وانتهى ، للتشهد جلس قد اإلمام أن يالحظ ثم ، السجود في معه فيدخل ، مثال ساجدا اإلمام يجد
 يسع ال ألنه ؛ صحيحة صالته وأن ، األثناء هذه في ينوي أنه والراجح ، نفال يتم : نقول المذهب على بناء

 استدلوا الذي عمر حديث نعم ، صريح دليل إلى يحتاج قبُل ظهرا ينوي أن بد ال بأنه والقول ، هذا إال الناس
  . المراد في صريحا ليس لكنه ، صحيح دليل به

  : مسألة

 وهذه ، الجمعة صالة في اإلنسان زحم إذا : الموضع هذا في الشارح ذكرها ، الفقهاء يذكرها مسألة هنا
 أيام في غالبا المكي الحرم وفي ، الجنازة ةصال وفي ، العيد صالة وفي ، كثيرا الجمعة صالة في تحدث
 عن اإلنسان زحم إذا ، الجمعة بصالة متعلقة ألنها هنا الفقهاء ويذكرها ، الحج وفي العمرة في ، الزحام
  : أقوال ثالثة على المسألة هذه في العلماء اختلف ؟ يصنع فماذا والسجود الركوع
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 وهو ، والحنابلة والشافعية الحنفية إليه ذهب وهذا ، أمامه من ظهر على ويركع يسجد أنه : األول القول
 . المنذر وابن ثور وأبي الثوري رأي وهو،  الصحابة بعض عن منقول

�    �َ	���ُ���َ	���ُ���َ	���ُ���َ	���ُ��{{{{ يقول وتعالى تبارك اهللا ألن :األول الدليل��������������� هذا إال يملك ال فإنه ، استطاعته قدر وهذا }}}}����َ�َ���ُ������َ�َ���ُ������َ�َ���ُ������َ�َ���ُ��    ��	��	��	��	    ����

   .الشيء

 عبد أخرجه" أخيه ظهر على فليسجد ، ماحالز اشتد إذا "قال أنه ، عنه اهللا رضي عمر عن :ثانيال الدليل
  . كاإلجماع فكان ، له خالف ينقل ولم ، الصحابة من بمحضر عمر قاله ، الرزاق

 ال : وقالوا ، وعطاء والزهري ، اهللا رحمه مالك اإلمام ذلك من منع وقد ، الجمهور قول هو القول وهذا
  . أمامه من ظهر على جديس

 جبهته يمكن أن المسيء حديث في أمر قد ، وسلم عليه اهللا صلى والنبي ، األرض من جبهته يمكن لن ألنه -
  . األرض من جبهته تمكين يستطيع لن الحال هذه في وهو ، األرض من

 ويركع فيسجد ، دهموسجو ركوعهم الناس يقضي حتى ينتظر أن وبين السجود بين مخير أنه : الثاني القول
  . المذهب في رواية وهذه ، بعدهم

  . الناس قام إذا فاته بما يأتي ثم ، فيتخلف ، بعذر هنا تخلفه ألن -

 اإلمام عن يتأخر ال : وقال ، الحنابلة من عقيل ابن إليه وذهب ، والسجود بالركوع يومئ أنه : الثالث القول
  . والسجود الركوعب يومئ بل ، أمامه من ظهر على يسجد وال ،

 عن عاجز وهذا ، إيماء يومئ فإنه ، والسجود الركوع عن عجز إذا العاجز أن الصالة في جاء قد ألنه -
  . والسجود بالركوع أومئ : له فيقال ، والسجود الركوع

 يف كما ، السجود في يومئ كيف لكن ، قائما كونه حال سيومئ أنه واضح بالركوع اإليماء : قائل قال فإن
 في أو الحج في اإلفاضة طواف أو ، الوداع طواف حال ، الحرم في وأنت الصالة أقيمت إذا ، الطواف
 ؛ هذا الشيء عرف جرب ومن ، اللحظة تلك في البقعة تلك في تكون أن الصعاب أعظم من فإن ، العمرة
 ؟ بالسجود ويومئ يجلس ففكي ، يتنفسه هواء اإلنسان يجد ال ، تماما متراصين فيصبحون ، يقفون الناس ألن
 بما أمر تعالى واهللا ، العمل هذا إال يستطيع ال ألنه ، ظاهر هذا ؟ قائما كونك حال بسجودك أومئ : يقال هل
  . االستطاعة فيه

  : الراجح

 ثم ، بالركوع يومئ أنه ، اهللا رحمه شيخنا رجحه الذي وهو ، عقيل ابن إليه ذهب الذي ، األخير القول هو
 هو الجمهور إليه ذهب والذي ، بعدهم ويسجد فيركع ، أمامه من يقوم حتى ينتظر أنه ، الثاني ولالق بعده

 ، يكون ما أصعب من ، ظهره على يركع أو ، ظهره على أحد يسجد أن اإلنسان يتحمل كيف ، أضعفها
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 ، الطواف في والنساء الصالة تقام ، الطواف في جدا وطبيعي ، ممكن وهذا ، نساء هناك كان إذا وخاصة
  . إيماء فيومئ ولهذا ؟ ويركع يسجد كيف ، له محرما كانت لو حتى

  . الظُّهر نَوى كان إذا ظُهرا َأتَمها ذلك من َأقَلَّ َأدرك وإن :  اهللا رحمه المؤلف قال����

 . دخل قد الظهر قتو يكون أن : اآلخر والشرط ، الشرط هذا مناقشة تقدمت وقد

  . خُطْبتَينِ تَقَدم ويشْتَرطُ : قال����

  . خطبتين تكون أن بد وال ، الخطبة وجود من بد فال ، خطبتين تقدم الجمعة صحة شروط من

 صالة إن أم ؟ بةالخط وجود الجمعة لصحة يشترط هل ، اهللا رحمهم السف بين الخالف فيها وقع مسألة وهذه
  : قولين على  ؟ خطبة ثمة يكن لم لو حتى تصح الجمعة

 والشافعية والمالكية الحنفية مذهب فهو ، الجمهور إليه ذهب وهذا ، خطبة تقدم من بد ال أنه : األول القول
  . العلم أهل عامة ، والحنابلة

  : األدلة

��    �َ����	�َ����	�َ����	�َ����	    ��	��	��	��	{{{{ وتعالى تبارك اهللا قول :األول الدليل������������������������������    ��� ��!��� ��!��� ��!��� ��!    �َ"ِ$�َ"ِ$�َ"ِ$�َ"ِ$    %�&�ُ'%�&�ُ'%�&�ُ'%�&�ُ'    �(	َ�)*����(	َ�)*����(	َ�)*����(	َ�)*���    ������������    ِ+����ِ+����ِ+����ِ+����    �,���-�.�ْ��,���-�.�ْ��,���-�.�ْ��,���-�.�ْ�    �������	َ��������	َ��������	َ��������	َ�    0َ�ِ$0َ�ِ$0َ�ِ$0َ�ِ$    ِ1ْ2�"ِ1ْ2�"ِ1ْ2�"ِ1ْ2�"    ��������������������{{{{ 
  . الجمعة خطبة بالذكر والمراد

 ، عمر ابن حديث مثل ، يخطب كان أنه ، وسلم عليه اهللا صلى النبي عن ثبتت كثيرة أحاديث :الثاني الدليل
 وهو" بجلوس بينهما يفصل ، قائم وهو خطبتين يخطب كان "وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، عليه المتفق في

 الراشدين الخلفاء من ، الدين أئمة من بعده جاء من وكذلك ، وسلم عليه اهللا صلى منه المستمر الثابت الفعل
   .أبدا الخطبة تركوا أنهم ينقل ولم ، يخطبون كانوا فإنهم ، األمة وسلف
 وطائفة ، وداود الحسن إليه وذهب ، خطبة بال تصح الجمعة وأن ، خطبة وجود يشترط ال أنه : الثاني القول
  . العلم أهل من

  : األدلة

 شخص جاء فلو ، لها شرطا ليست الخطبة أن  على فدل ، الخطبة يحضر ال ممن تصح الصالة ألن -
  . بشرط ليست الخطبة أن على فدل ، صالته لصحت معهم وصلى يصلون والناس

  .كاملة الصالة يدرك لم أنه مع ، صالته صحت الصالة من ركعة أدرك لو اإلنسان بأن : يبوأج

   ؟ واحدة خطبة تكون أن يجزئ أم خطبتين تكونا أن يشترط هل
  : عليهم اهللا رحمة العلم أهل بين الخالف فيه وقع

 والشافعية المالكية مذهب وفه ، العلم أهل جمهور إليه ذهب ، ثنتين خطبتين من بد ال أنه : األول القول
  . إجماعا بعضهم حكاه قد بل ، ثنتين خطبتين من بد ال أنه على العلم أهل عامة بل ، والحنابلة

  : األدلة
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 ، بجلوس بينهما يفصل ، قائم وهو  خطبتين يخطب كان ، وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، عمر ابن حديث -
 األمة سلف عن أو ، الراشدين خلفائه عن أو عنه واحدة مرة ينقل ولم ، منه المستمر الدائم الفعل وهذا

  . خطبتان الخطبة أن دليل فهذا ، الخطبتين من خطبة تركوا أنهم ، المعتبرين

 األوزاعي رأي وهو ، رواية في والحنابلة الحنفية إليه وذهب ، واحدة خطبة تجزئ أنه : الثاني القول
  . وغيرهم المنذر وابن ، واسحاق

  : ألدلةا

�12ِْ    $0َ�ِ$0َ�ِ$0َ�ِ$0َ�ِ    �َ	��������َ	��������َ	��������َ	�������{{{{ وتعالى تبارك اهللا قول :األول الدليل"ِ12ْ�"ِ12ْ�"ِ12ْ�"    ���������������� فتصدق ، بعدد مقيدة غير مطلقة جاءت فاآلية }}}}����

  . واحدة خطبة كانت ولو ، ذكرا يسمى ما على اآلية

  . نخطبتي وسلم عليه  اهللا صلى النبي خطب حيث ، السنة في تقييده جاء قد اآلية إطالق بأن : وأجيب

  . صحت بها جاء فمن ، خطبة الناس عرف في يسمى ذكر الصالة يتقدم أن شرعا المطلوب أن :الثاني الدليل

  : الراجح

 الفعل هذا على وسلم عليه اهللا صلى النبي لمداومة ؛ خطبتين تكون أن للخطبة يشترط وأنه ، األول القول هو
 مجرد هذا إن : قليل بعد سيأتي كما ويقول مناقش ناقشي قد أنه مع ، عليه واستمرارها ، به األمة وعمل ،

 : يقال لكن ، أحواله أعلى في االستحباب على يدل وإنما ، الوجوب على يدل ال الفعل ومجرد ، فعل
 أن بد ال أنه على يدل ، عليها والمداومة ، الخطبة على والبرد الحر شدة في والحرص ، الدائم االستمرار

  . خطبتين فيخطب ، للمكلف وأحوط ، للذمة األبرأ نهإ ثم ، خطبتين تكونا

  . اِهللا حمد صحتهما شَرط ومن : قال ثم����

  . الخطبة شروط عن اهللا رحمه المؤلف سيتكلم

 في أم الكالم أول يف ، اسمية أم فعلية ، كانت صيغة بأي ، تعالى اهللا بحمد يأتي أن ، الحمدلة : األول الشرط
 بأوصاف المحمود وصف : هو والحمد ، أوله في تكون أن األفضل : قالوا أنهم مع ، آخره في أم وسطه
   .والتعظيم المحبة مع الكمال

  : قوالن ؟ الحمد على الخطبة اشتمال يشترط وهل

 على مشتملة غير كانت إذا الخطبة وأن ، وجل عز اهللا حمد على الخطبة تشتمل أن يشترط أنه : األول القول
 عند والمذهب ، الشافعية مذهب وهو ، رواية في المالكية إليه ذهب وهذا ، صحيحة غير فإنها ، اهللا حمد

  . غيره قول يعرف ال األصحاب عند مذهب وهو ، الحنابلة

  : األدلة
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 ويثني اهللا يحمد ، الجمعة يوم وسلم عليه اهللا صلى خطبته كانت "قال أنه ، سمرة بن جابر عن :األول الدليل
 على يدل ال الفعل ومجرد ، فعل مجرد هذا إن : ستقولون جميعا أنكم وأظن ، مسلم أخرجه" أهله هو بما عليه

  . الوجوب

���و�א��-�!,
د��+!د)�*�!�ل�ذ��)
��$ل[ قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، هريرة أبي عن :الثاني الدليل

 كثير كالم فيه والحديث ، الدارقطني إرساله صوب و،  ماجه وابن ، داود وأبو أحمد اإلمام أخرجه]�).ط�
 ،  غيره وصححه القيم ابن إسناده قوى آخر لفظ وسيأتي ، يصححه من ومنهم يحسنه من منهم ، العلم ألهل
 وهناك ، ناقص إنه أي) أقطع (قال ألنه ؛ الشرطية على يدل ال فإنه صح إن ، أيضا كالم فيه العلم وألهل
  .االستحباب أو الوجوب على يدل إنما ، بالكلية الفساد أو والبطالن النقص بين فرق

 دائما خطبته يبتدئ كان فإنه ، وسلم عليه اهللا صلى النبي من الدائم المستمر الفعل هو هذا أن :الثاني الدليل
   . بالحمد يبتدئ لم أنه واحدة مرة عنه ينقل ولم ، بالحمد
 ، ويستحب يسن بل ، عليه تشتمل أن وال وجل عز اهللا بحمد تبدأ أن فيها يشترط ال الخطبة أن : الثاني القول
 ، الحنابلة من تيمية ابن اإلسالم شيخ كالم ظاهر وهو ، الحنابلة وبعض ، والمالكية الحنفية مذهب وهذا

  . عليه اهللا رحمة سعدي ابن الشيخ واختيار

  : األدلة

 مجرد ألنها ؛ االستحباب على تدل سقتم التي  األدلة ، الخطبة في الحمد شرطية على يدل دليل ال أنه -
 أن عن فضال ، الوجوب على دليال يكون أن يمكن ال الفعل ومجرد ، وسلم عليه اهللا صلى النبي عن أفعال
  . فحسب االستحباب على تدل إنما ، الركنية على دليال يكون أن عن فضال ، الشرطية على دليال يكون

  : الراجح

  . فقط االستحباب باب من بالحمدلة البداءة بل ، الخطبة في شرطا ليس بالحمد البدء أن ، الثاني القول هو

  . وسلَّم عليه اُهللا صلَّى محمد رسوِله على والصالةُ : قال����

  . الصالة بلفظ تكون لكن" والسالم الصالة "، .." اهللا ىصل "، اسمية أو فعلية ، صيغة بأي الصالة وتكون

  : أقوال على العلماء فيها اختلف المسألة وهذه

 الشافعية إليه ذهب ، الخطبة لصحة شرط ، وسلم عليه اهللا صلى النبي على الصالة أن : األول القول
  . والحنابلة

  : األدلة

  . كاألذان ، وسلم عليه اهللا صلى ، رسوله ذكر إلى افتقرت ، اهللا ذكر إلى افتقرت عبادة كل أن -

 اهللا ذكر إلى افتقرت عبادة كل أن على الدليل ما ، دليل إلى يحتاج الدليل ، دليل إلى يحتاج نفسه التعليل وهذا
 أن مأمور العبد هل ؟ عبادة الذبح أليس ، كالذبح ، تفتقر ال عبادة عندنا ؟ اهللا رسول على الصالة إلى تفتقر



��א�
ط������د�:�د��א�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������−��٣_��١٣−���א�
	�����زאد �

  

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

 والعقيقة األضحية : العبادة وذبح ، أكبر اهللا ، اهللا بسم : يقول وإنما ، ال ؟ الذبح بداية في الرسول على صليي
  . والهدي

 وهو ، الحنابلة إليه وذهب ، واجبة الخطبة في وسلم عليه اهللا صلى النبي على الصالة أن : الثاني القول
 بعض وفي"  وسلم عليه اهللا صلى النبي على الصالة وبوج واألشبه يحتمل "قال ، اإلسالم لشيخ احتمال

  .بالوجوب القول إليه نسب المواضع

  : األدلة

 صلى النبي ذكر وإذا ، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول ذكر فيه والتشهد ، التشهد على ستشتمل الخطبة أن -
  . عليه الصالة وجبت ، وسلم عليه اهللا

 ؟ ال أو الصالة عليه تجب وسلم عليه اهللا صلى النبي ذكر إذا هل ، قدمتوت فيها مختلف مسألة أيضا وهذه
  : المسألة في أقوال ثالثة

  . عليهم اهللا رحمة العلم أهل جمهور قول وهو ، باالستحباب قول -١

  . وغيره الحليمي إليه ذهب وهذا ، بالوجوب قول -٢

  . الدعاء في وجوبها ، األشبه هو : اإلسالم شيخ عنه قال وقول -٣

  . دليل إلى تحتاج ذاتها في المسألة فهذه

 إليه ذهب ، بواجبة وليست ، سنة الخطبة في ، وسلم عليه اهللا صلى النبي على الصالة أن : الثالث القول
  . عليه اهللا رحمة ، سعدي بن الرحمن عبد الشيخ اختاره ، الحنابلة عند احتمال وهو ، والمالكية ، الحنفية

  : األدلة

 تبارك اهللا كقول ، وسلم عليه اهللا صلى النبي على بالصالة األمر فيها جاء التي األدلة عموم :األول الدليل

�    $3ِ($3ِ($3ِ($3ِ({ { { {  وتعالى�������������������    �َ�َ4�5	َ����6�َ�َ4�5	َ����6�َ�َ4�5	َ����6�َ�َ4�5	َ����6    �3�7��*���3�7��*���3�7��*���3�7��*��    0َ��80َ��80َ��80َ��8    9:ِ;) ��9:ِ;) ��9:ِ;) ��9:ِ;) ��    	��	��	��	��    	����َ�	����َ�	����َ�	����َ�    ��������������������������������    ��� ��!��� ��!��� ��!��� ��!    ��7��<��7��<��7��<��7��<    ��=َ��8��=َ��8��=َ��8��=َ��8    ���->����6���->����6���->����6���->����6    	?-=���@َ�	?-=���@َ�	?-=���@َ�	?-=���@َ� { { { { . . . . 

�،�وא���
ذ��),
د�א7
�מ�)2�6-�]��4��5ل���מ���د�3ذ$� ��2ل�)�0��1מ[ هريرة أبي عن :يالثان الدليل

 .��و�3��0א��!���5و4,,-

 ، والمكان الزمان في ، مطلقة جاءت األحاديث هذه إن وقالوا ، االستحباب على تدل األدلة هذه : قالوا 
  . الجمعة طبةخ هو ، وسلم عليه اهللا صلى النبي على فيه يصلى زمان وأولى

  : الراجح

 ، التكليف وعدم ، الذمة براءة هو األصل وألن ، الثالث القول أصحاب ألدلة ، أعلم واهللا األخير القول هو
 سيأتي آخر شيء فهو االحتياط أما ، الدليل ناحية من هذا ، واضح بين بدليل إال الوجوب إلى يصار وال

   .اهللا شاء إن عنه الكالم

  . آية وقراءةُ : قال ثم����
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 فال لها معنى ال اآلية كانت فإن ، بالمعنى مستقلة اآلية هذه تكون أن اشترطوا لكنهم ، اآلية هذه كانت أيا
  . بعدها ما إلى تحتاج اآلية هذه ألن ،} نظر ثم {،} حم {،} مدهامتان {،} ق {مثل ، تجزئ

  : قولين لىع خالف فيها المسألة وهذه

  . والحنابلة الشافعية مذهب وهو ، آية على تشتمل أن الخطبة صحة شروط من أن : األول القول

  : األدلة

 من آيات يقرأ ، قصدا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول خطبة كانت"  ، سمرة بن جابر عن : األول الدليل
 " . الناس ويذكر ، القرآن

 اهللا صلى اهللا رسول في من إال ) ق ( حفظت ما  :"قالت النعمان بن الحارث تبن هشام أم عن :الثاني الدليل
  .مسلم أخرجه " جمعة كل بها يخطب سلم و عليه

 الجمعة وفي ، معه الناس وسجد وسجد ، النحل سورة قرأ لما ، عنه اهللا رضي عمر فعل :الثالث الدليل
   .يسجد ولم النحل سورة قرأ األخرى

 يدل نص عندنا وليس ، آية اقرؤوا :  يقول دليل ثمة فليست ، أفعال مجرد هذه أن : سبق ما عن ويجاب
  . القراءة على

 آية قراءة من فيهما بد ال فإنه ، كذلك كانتا وإذا ، الجمعة من ركعتين مقام تقومان الخطتين أن :الرابع الدليل
  . القرآن من آية قراءة فيهما يشترط الركعتين أن كما ، القرآن من

 ، بهذا لقيل ركعتين كانتا لو نعم ، الصالة وبين الخطبة بين فرقا هناك ألن ؛ عليل أنه تالحظون دليل وهذا
  . قوية أدلة ليست أنها وتالحظون

 والشافعية ، والمالكية الحنفية إليه ذهب وهذا ، بواجبة وليست سنة القرآن من اآلية قراءة أن : الثاني القول
 خطبة في اآلية قراءة وشرطية وجوب على يدل دليل عندنا ليس : وقالوا ، رواية في ةوالحنابل ، قول في

  . الوجوب على يدل ال الفعل ومجرد ، أفعال مجرد وأدلتهم ، به ألخذنا دليل ثمة كان لو ، الجمعة

  : الراجح

 ، مشايخنا شيخ هذا ورجح ، بواجب وليست سنة القرآن من آية قراءة وأن ، أعلم واهللا ، الثاني القول هو

    �َ����	�َ����	�َ����	�َ����	    ��	��	��	��	{{{{ واآلية ، أيضا اإلسالم شيخ واختاره ، به وأخذ ، عليه اهللا رحمة ، سعدي بن الرحمن عبد الشيخ
��������������������������������    ��� ��!��� ��!��� ��!��� ��!    �َ"ِ$�َ"ِ$�َ"ِ$�َ"ِ$    %�&�ُ'%�&�ُ'%�&�ُ'%�&�ُ'    �(	َ�)*����(	َ�)*����(	َ�)*����(	َ�)*���    ������������    ِ+����ِ+����ِ+����ِ+����    �,���-�.�ْ��,���-�.�ْ��,���-�.�ْ��,���-�.�ْ�    �������	َ��������	َ��������	َ��������	َ�    0َ�ِ$0َ�ِ$0َ�ِ$0َ�ِ$    ِ12ْ�"ِ12ْ�"ِ12ْ�"ِ12ْ�"    ���������������� يكون قد ، عام فالذكر ، بنوع الذكر يقيد لم }}}}����

 لم فلما ، الخ .. بالتهليل أو بالتسبيح يكون وقد ، وسلم عليه اهللا صلى ، اهللا رسول كالم من أو ، اهللا كالم من
   .القرآن من آية قراءة يشترط لم ، الذكر من بنوع تقييده على نص يأت

  . وجلَّ عز اِهللا بتَقْوى والوصيةُ : قال����

  . اهللا بتقوى الوصية الخطبة شروط من
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 ، اهللا بتقوى أوصيكم ، اهللا اتقوا : الخطيب قال فإذا ، به االهتمام سبيل على ، بالشيء العهد : لغة والوصية

��    � �=)<�6	� �=)<�6	� �=)<�6	� �=)<�6	    �Bَ�َ��6�Bَ�َ��6�Bَ�َ��6�Bَ�َ��6{{{{ به فخذوا ، به االهتمام سبيل على ، األمر بهذا إليكم أعهد : يقول فهو������������������������������    ْ��ُ�6ُ�ْ��ُ�6ُ�ْ��ُ�6ُ�ْ��ُ�6ُ�    َ��4ْ��َ��4ْ��َ��4ْ��َ��4ْ���C	�C	�C	�C	    ������������    
��ُ4���;َD��ُ4���;َD��ُ4���;َD��ُ4���;َD    ��ُ2	)�ِ$�6��ُ2	)�ِ$�6��ُ2	)�ِ$�6��ُ2	)�ِ$�6    ِ3َ�ِ3َ�ِ3َ�ِ3َ�    ْ��ُ����ْ��ُ����ْ��ُ����ْ��ُ����    �ّ����ّ����ّ����  . بقوة خذوه ، االهتمام سبيل على بالشيء العهد معناها فالوصية }}}}���ّ

  : مسألة

 هو والوعظ ، الوعظ أفراد من فرد والوصية ، الوصية من أعم الوعظ ؟ الوصية أم الوعظ الشرط  هل
 إلى يتبادر أنه مع ، موعظة اعتبر العين الحور أو الجنة عن تكلم فلو ، ترهيب أو بترغيب المقرون الكالم
 ، الخ .. والعذاب ، والقبر ، والنار ، كالموت ، فقط التخويف في تكون الموعظة أن الناس من كثير أذهان
  . موعظة كالهما ، الترهيب أو بالترغيب المقرون الكالم هو : يقولون العلماء لكن

 ؟ تعالى اهللا بتقوى بالوصية الموعظة تكون أن يشترط وهل ؟ موعظة على الخطبة تشتمل أن يشترط هل
  : أقوال

 وعند ، والحنابلة ، الشافعية مذهب وهذا ، موعظة على تشتمل أن الخطبة لصحة يشترط أنه : األول القول
 ، القيم وابن ، اهللا رحمه تيمية ابن اإلسالم شيخ القول هذا واختار ، الوصية بلفظ تكون أنها الحنابلة بعض
  . سعدي بن الرحمن عبد والشيخ

  : األدلة

 فيها يقرأ ، قصدا خطبته كانت ، وسلم عليه اهللا صلى النبي أن "السابق سمرة بن جابر حديث :األول الدليل
  . ووعظ تذكير فيها فالخطبة" الناس ويذكر ، اهللا كالم من آيات

   .منه الخطبة تخلو أن يمكن فال ، الوعظ هو الخطبة من األعظم المقصود وألن :الثاني الدليل

 : قائل قال فإن ، به يأت لم ؟ الجمعة خطبة من بالمقصود جاء هل ، سياسية خطبا اآلن يخطب فمن ولهذا
 فلتكن ، بد ال كان فإن ، أجل : فالجواب ، الدين عن مفصولة ليست السياسية ، منه بد ال الناس أمور تبيين

 ، بالوعظ الموضوع هذا يربط أن ويستطيع ، موجودا يكون أن بد ال فالوعظ ، الوعظ ومعها ، موجودة
 هو المصيبة هذه سبب إن : فيقول ، معينة أزمة عندهم كان وإذا ، اهللا بتقوى يذكرهم ، معه متسقا فيجعله

9�    �َ>�	�<َ��ُ4�F	�<َ��ُ4�F	�<َ��ُ4�F	F�4ُ�    6���	6���	6���	6���	{ { { {  بتوبة إال ارتفع وال ، بذنب إال بالء نزل ما وأن ، المعصية��9��9��9�    G,�;=�*��G,�;=�*��G,�;=�*��G,�;=�*��    	�-ِ;َ�	�-ِ;َ�	�-ِ;َ�	�-ِ;َ�    �H�;�@َ2�H�;�@َ2�H�;�@َ2�H�;�@َ2    ��ُ4��B��َ���ُ4��B��َ���ُ4��B��َ���ُ4��B��َ�    �ُI�����6�ُI�����6�ُI�����6�ُI�����6    
��8��8��8��8    GJ�Kَ2GJ�Kَ2GJ�Kَ2GJ�Kَ2{{{{ تشتمل لم هذه السياسة في المتكلمين وبين بينها فرق ال ، بحتة سياسية الخطبة تكون أن لكن 

 الحجة ذي من األول العشر في حتى ، سياسية الخطيب خطب تكون أن الخطأ فمن ولهذا ؛ المقصود على
 التفريق منه يفهم وال ، جمعة منبر وليس ، سياسيا منبرا صار ، سياسية خطبة رمضان في ، سياسية خطبة
 بالسياسة يتعلق موضوع عن ستتكلم كنت وإذا ، موعظة هذه لكن ، ال ، العلمنة فصل ، والدين السياسة بين
  . صرفا سياسيا يكون ال ، الوعظ من منبثق وهو ، الوعظ معاني فيه ، بالوعظ مقرونا فليكن ، منه بد ال
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  . والمالكية الحنفية إليه وذهب ، الخطبة في الموعظة تشترط ال أنه : الثاني القول

 ، تشتمل لم أم الوعظ على اشتملت النظر بغض ، الكالم على اللغة في يقع" الخطبة "اسم ألن :األول الدليل
  . مجزئة صحيحة تكون الخطبة فإن ، العرب لغة في خطبة يسمى الكالم هذا كان فإذا

��    �َ����	�َ����	�َ����	�َ����	    ��	��	��	��	{{{{ وتعالى تبارك اهللا قول أن :الثاني الدليل������������������������������    ��� ��!��� ��!��� ��!��� ��!    �َ"ِ$�َ"ِ$�َ"ِ$�َ"ِ$    %�&�ُ'%�&�ُ'%�&�ُ'%�&�ُ'    �(	َ�)*����(	َ�)*����(	َ�)*����(	َ�)*���    ������������    ِ+����ِ+����ِ+����ِ+����    �,���-�.�ْ��,���-�.�ْ��,���-�.�ْ��,���-�.�ْ�    �������	َ��������	َ��������	َ��������	َ�    0َ�ِ$0َ�ِ$0َ�ِ$0َ�ِ$    ِ1ْ2�"ِ1ْ2�"ِ1ْ2�"ِ1ْ2�"    ��������������������{{{{ 
  . بغيره أم بوعظ مقيد غير ، مطلقا جاء

  : الراجح

 عليه اهللا صلى النبي فعل هو هذا ألن ؛ الوعظ على مشتملة الخطبة تكون أن بد ال وأنه ، األول القول هو
 عيناه احمرت خطب إذا ، وسلم عليه اهللا صلى النبي كان ولهذا ، الخطبة من المقصود هو هذا وألن ، وسلم

 في يضحك الخطيب يكون أن وأما ، ومساكم صبحكم ، جيش منذر كأنه ، صوته وعال ، غضبه واشتد ،
 وسلم عليه اهللا صلى النبي ، ويتبسم يضحك الخطباء بعض ألن ، الخطبة من بالمقصود يأت لم هذا ، خطبته
  .بموعظته يتأثرون كلهم فالناس ، األفئدة يهز الذي الخطيب هذا ، صوته يعلو كان

  . الْمشْتَرط العدد وحضور : قال ثم����

 فشرط ، العدد في السابق الخالف على ينبني وهذا ، هاوجوب أهل من أربعين حضور ؟ المشترط العدد كم
 منهم واحد ، الخطبة يوقف ؟ الخطبة أثناء في فنقصوا باألربعين قلنا لو ، الخطبة وفي الصالة في العدد
 عند الخطبة صحت ما غيابه أثناء في الخطبة أركان من بركن أتى لو ألنه ، الخطيب يقف ، وخرج أحدث

 : قالوا ، بعض على بعضها فيبني هذا يأتي حتى ، باألركان يتعلق ال موضوع في تكلمي أن فإما ، األصحاب
 كان وإن ، جديد من أعاد طويال الفصل كان فإن رجع ثم المحدث هذا وخرج قطع فإن ، خروجه عند يقطعها
 ، ثالثة كانوا لو ، الثالثة في يحدث قد وهذا ، أربعين اشتراط على بناء هذا ، عليها يتم فإنه قصيرا الفصل
 غير العدد ، فقط واحدا المستمع فصار ، وخرج يتوضأ لم أنه ذكر واحد ، يستمعان واثنان يخطب واحد
 تقدمت التي الشروط فيها يذكر ال ، عام موضوع في يبدأ فإنه فقيها الخطيب كان إذا ؟ يصنع فماذا ، مكتمل

 أعاد الفصل وطال قطع فإن ، باألركان وأتى أكمل ثالمحد عاد إذا حتى) الخ .. الوعظ ، اهللا بتقوى الوصية(
  . جمعة يصلون ال ، ظهرا يصلون فإنهم ، يرجع ولم المحدث قطع وإن ،

 :  الخطبة صحة شروط خالصة

  . الجمعة وقت في الخطبة تكون أن -١

 مذهب وعلى ، الزوال بعد تكون أن بد ال أنه على فالجمهور ، الوقت بداية في االختالف على ينبني وهذا
  . السادسة الساعة في الثالث القول وعلى ، رمح قيد الشمس ارتفاع من الحنابلة

  . الصالة قبل تكون أن -٢

  . تعتبر وال الخطبة تصح ال ، الصالة بعد الخطبة وقت فلو
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  . العدد في الخالف على ، حضورهم المشترط العدد يسمع حيث بها الصوت رفع -٣

  . الخ .. والصالة الحمد : وهي ، الخطبة نأركا بين المواالة -٤

  . الخطبتين بين المواالة -٥

  . التوالي من بد ال ، ثانية خطبة يخطب ثم ، الفصل يطيل ثم الخطبة يخطب ال

  . الصالة وبين بينها التوالي -٦

 اليسير الفصل يضر وال : قالوا ، نفسيهما الخطبتين بين ، الخطبة أركان : أشياء ثالثة بين المواالة من بد فال
  . به بأس فال الخطبة لترجمة دقائق أبع أو ثالثا فصلوا فلو ، العرف ومرده ،

 والشافعية المالكية مذهب فهو ، عليهم اهللا رحمة العلم أهل جماهير إليه وذهب ، العربية باللغة تكون أن -٧
  . المذهب على العجز حال في إال ، كالتكبير ، العربية باللغة يكون أن بد ال والذكر ، ذكر ألنها ؛ والحنابلة

  . يحسنها لمن حتى العربية اللغة بغير تكون أن يجوز أنه إلى الحنفية وذهب

  : ذلك مثال

 ، العربية يحسن ، عالما الخطيب يكون قد ، الغرب بالد في أو ، غيرها وفي الهند وفي باكستان في إخواننا
 ، بلغتهم يخطب الحنفية مذهب على ؟ بلغتهم يخطب أو بالعربية يخطب لفه ، عجم أمامه الذين الجمهور لكن
 بها يتكلمون وال ، العربية يعرفون ال أمامه الذين كان إذا لكن ، إشكال فال العجز حال في أما ، الراجح وهو
 يمكن ال وهذا ، والتذكير الوعظ الخطبة من المقصود ، المقصود هو هذا ألن ؛ قومه بلسانه يخطب فإنه ،

 ولسانهم بلغتهم إال الذكر يعرف أن يمكن وال ، اهللا ذكر إلى بالسعي أمر تعالى اهللا ألن ، بلسانهم إال حصوله
 . 

  . النية : فيه مختلف شرط - ١٠

 ال : فقالوا والحنابلة الحنفية أما ، جمعة خطبة نجعلها : قال ثم ووعظ قام لو ؟ الخطبة ينوي أن يشترط هل

�[ يقول وسلم عليه اهللا صلى والنبي ، نية إلى تفتقر والعبادة ، عبادة نهاأل ؛ النية من بد��
�ل���!����� �א�

،��
�� األول القول أن شك وال ، فيها النية تشترط ال : فقالوا ، والشافعية المالكية وخالف]��و&�
��א
�%��$ل�و
 أحدهم أن فلو ، عنه منهي الجمعة قبل قوالتحل ، فيه وتحلقوا ، مسجد في كانوا أنهم قدر فلو ، األرجح هو
 على ينبني هذا ، جمعة خطبة اجعلها : قالوا ثم ، عنه وتكلم فقام معين حدث عندهم أو ، مشكلة وعندهم قام

 ، الخطبة هذه تصح لم ، نية من بد ال : قيل وإن ، خطبتهم صحت ، نية بال يصح : قيل فإن ، الخالف
  . النية من بد ال أنه واألقرب

 أم الخطبتين في تكون أن يشترط هل) اهللا بتقوى والوصية ، آية وقراءة ، والصالة ، الحمد (السابقة الشروط
 بالحمد خطبة كل فتبدأ ، جميعا الخطبتين في تكون أن بد ال أنها الشافعية ومذهب المذهب ؟ واحدة خطبة في
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 ، الثانية الخطبة تصح لم الخطبتين إحدى يف كانت فإن ، والوصية ، آية وقراءة ، النبي على والصالة ، هللا
  . والشروط األركان من لخلوها

  . شروط أربعة فهي ، اآلية قراءة ثم ، الموعظة ثم ، الصالة ثم ، الحمد : الشروط ترتيب

  : الخطبة في الشهادة

  . ؟ تشترط هل ، ورسوله عبده محمدا وأن ، اهللا إال إله ال أن أشهد ؟ ال أو الشهادة تشترط هل

  . والحنابلة والشافعية والمالكية الحنفية مذهب فهو ، الشرطية عدم على : العلم أهل جمهور

  . الشرطية على الدليل لعدم :األول الدليل

  . التشهد بدون يحصل والذكر ، اهللا ذكر إلى بالسعي أمر تعالى اهللا وألن :الثاني الدليل

  . الخطبة صحة شروط من شرط التشهد أن إلى : اإلسالم شيخ وذهب

  : األدلة

 أبو أخرجه ]א�2ذ
�:�$���د����5،����د��������س�6ط!��$ل[ قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ما -
  . وغيره األلباني وصححه ، اهللا رحمه القيم ابن إسناده قوى الحديث وهذا ، والترمذي داود

  : الراجح

 يدل ال فهو الحديث بصحة قيل وإن ، الحديث صحة بعدم قيل نإ الشهادة تشترط ال وأنه ، الجمهور قول هو
 أنها على بل ، باطلة الخطبة أن على يدل ال الحديث ألن ؛ والكمال الفضيلة على يدل بل ، الشرطية على

 وجود يشترط ال أنه على العلم أهل فجماهير ولهذا ؛ بطالنها على يدل ال الجذماء باليد فتشبيهها ، ناقصة
  . افيه تشهد

 على ويصلي ، بالحمد فيبدأ ، بها ويأتي ، شرط أنه ذكروا مما شيء في يفرط أال للخطيب ينبغي كله هذا بعد
 بلد في كان إذا خاصة ، العلماء فيه اختلف بما ويأتي ، بالتشهد ويأتي ، آية ويقرأ ، بالتقوى ويوصي ، النبي
 يأتي أن له فينبغي ، معه ويصلون الشرطية يرون من والعلماء العلم طلبة من فيه أو ، شرطيته يرون أهله

 : سيقولون ، بالشروط تأت لم وأنت ، العوام من كان إذا خاصة ، معك سيصلي الذي ألن ؛ والتمام بالكمال
 ، قضية وهذه ، تصح لم جمعتهم أن هذا ومعنى ، الصالة تصح لم الخطبة تصح لم فإذا ، الخطبة تصح لم

 هذا ذكرتَ ما : وقال ، سائل جاءك أنه قدر لو لكن ، ولهم لك واألحوط ، للذمة برأواأل ، بالكمال ائت فأنت
 دليل إلى يحتاج ألنه ؛ صالتهم بطالن عليه وبناء ، خطبتهم ببطالن يقول أن اإلنسان يجسر ال فإنه ، الشيء

���ِ��    6�����+�6�����+�6�����+�6�����+�{{{{ غدا لك سيقول تعالى واهللا ، واضح دليل ثمة وليس ،&	� ����ِ���&	� ����ِ���&	� ����ِ���&	� ��    ُL�ُ��=َ�ُL�ُ��=َ�ُL�ُ��=َ�ُL�ُ��=َ�    �َ"	���َ"	���َ"	���َ"	��    ��ُ��;�Mَ���ُ��;�Mَ���ُ��;�Mَ���ُ��;�Mَ�    �N�����1�-ْ���N�����1�-ْ���N�����1�-ْ���N� ليس : قلت فإذا }}}}��ْ-���1��

 ، باألحوط اإلنسان يأخذ لكن ، وجل عز العالمين رب عند ذمتك تبرأ ، الشرطية أو الوجوب على دليل عندي
 أي على ، الحج في سائل اإلنسان يأتي قد أحيانا ، وأبرأ أحوط هو ما افعل ، جمهور معك كان إذا خاصة
 رأي هذا ، للعلماء آراء فيها وإنما ، دليل فيها ليس هذه المسألة ، مسألة في ويسألك ، المذاهب من مذهب



��א�
ط������د�:�د��א�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������−��٣_��١٣−���א�
	�����زאد �

  

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

 نص فيها ليس والمسألة ، أقوال على المسألة في اختلفوا ، الصحابة بعض رأي وهذا ، الصحابة بعض
 ، بكذا خذ : لتقو أن تستطيع هنا ، المذاهب معرفة ميزة هنا ؟ بمذهبك تفتيه هل ؟ تفتيه بماذا ، بين واضح
 هل ، رأسي أحلق أن وأريد ، رأسي أحلق لم أنا : وقال حنفي جاء لو ، االحتياط باب من كان إذا خاصة
 في وأنت تحلق الحنفية مذهب على بناء : تقول ؟ له تقول ماذا ؟ الحرم في هنا أحلقه أم ، جدة في أحلقه
 الحرم في الحلق شرطية يرون فال الجمهور ماوأ ، الحرم في يكون أن الحلق شروط من عندهم ألن ؛ الحرم

 في يحلق أن يجب أنه على دليل ال أنه صحيح ، الحرم في الحلق من يمنع دليل ال ألنه ؛ الفتوى بهذه فتفتيه ،
 ، البلد علماء وسأل ، بلده إلى رجع لو ، عامي ألنه ، لك أحوط فهو ، الحرم في احلق : قلت لو لكن ، الحرم
 يصح ال موضع في حلقت ألنك ، دم عليك أنت إذن : له قالوا ، جدة في حلقت : قال ؟ قتحل أين : قالوا
 عوام ألنهم ، يناسبهم وما ، باالحتياط يأخذ فاإلنسان ، مشكلة ، الحج واجبات من واجبا تركت ، فيه الحلق
 غير حلقه بأن وتفاجأ ، بالمسألة علم ثم ، بلده إلى رجع إذا ، الشيء هذا يدركون ال ، المسلمين عوام من

 ، أحسن كان االحتياط بهذا أخذت فإذا ، الحج يبطل خطأ كل أن يظن وبعضهم ، عامي وهو ، صحيح
  . أعلم واهللا ، دليل ال لكن ، أحد من عليك فال دليل هناك كان لو ، دليل فيها ليس والمسألة

  .محمد نبينا على وسلم اهللا وصلى

  


