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 باثني عشر مالكية الجمعة الواردات الرحمانية بصحة

 دراسة وتحقيق
 طارق محمد جهيمة                                                        محمد عمار أبوحجر        

           الشريعة والقانونتدريس كلية عضو هيئة                                عضو هيئة تدريس كلية الشريعة والقانون 

 الجامعة األسمرية اإلسالمية                                                      الجامعة األسمرية اإلسالمية
 

 

 

 الكلماااات المحياحياااة 
صووال  األجهووور     

اثنووع عشوور   الجمعووة

 مالكية

 الملخص 

 
 

الجمعة باثنع عشر مالكية  رسالة البحث هو تحقيق لمخطوط الواردات الرحمانية فع صحة 

صغير  قسمها المصنف إلى مقدمة ومقصد وخاتمة  وذكر فع المقدموة ثوالف فوا:ودأل األولوى 

سبب تسمية يوم الجمعة جمعة  وذكر فيه ستة أقوال  الثانيةأل أول  من صلى الجمعة  الثالثةأل 

لجمعوة  ومسوةلة فع فضل الجمعة  أما المقصود فوركر فيوه طوروط الجماعوة التوع تصو  بهو  ا

طبوة وسوبب تسوميتها وموا  قودر  صال  المالكع خلف إمام طافعع  وفع الخاتمة تكلو  عون الخب

الر  يمكن أن يطلق عليه خطبة  وفع اإلمام كونه متوّطنا أو مقيماً  وذكر فع آخرها مسوةلة 

 إسقاط عدالة من ترك الجمعة ثالثاً لغير عرر

 

 المقدمة

 بس  هللا الرحمن الرحي 

 الحمد هلل رب العالمين  والعاقبة للمتقين  وصلى هللا على سيد المرسلين وعلى له وصحبه أجمعين  أما بعد 

لما كانت صال  الجمعة فرضاً من الفروض لها أركانها وطروطها والتع من بينها عدم صحتها فوع المورهب الموالكع 

 بةقل من اثنع عشر رجالً مالكياً.

ن أحده  طافعياً  وليس اإلطكال هنا وإنموا فيموا إذا كوان اإلموام طوافعياً  فهول تصو  صوال  وهرا القول يخرج ما إذا كا

الجمعة للمالكع خلفه؟ وهرا ليس تعصباً للمرهب وإنما هو إطكال وارد؛ حيث إن إمام الجمعة الشافعع فع مرهبه إعاد  صال  

ج فيه المصونف هورا اإلطوكال  فهوو نفويس فوع بابوه جمو  فيوه الجمعة ظهراً إما وجوباً أو ندباً  والمخطوط الر  بين أيدينا عال

المصنف أقوال العلماء فع المسةلة ووقف على صحيحها  أسماه الواردات الرحمانية بصحة الجمعة باثنع عشر مالكيوة  وقود 

رنا علوى مونهج عقدنا العزم على تحقيقوه فاسوتعنا بواهلل الع وي  علوى توثيقوه إلخراجوه لطلبوة العلو  للوقووه علوى دقيقوه وقود سو

 السابقين فع دراسته وتحقيقه فقسمناه إلى قسمينأل قس  دراسع وآخر تحقيقع.

 أوالً  القسم الدراسي 

 قس  إلى مطلبين

 المطلب األولأل التعريف بالمؤلِّّف

 المطلب الثانعأل التعريف بالمؤلَّف ومنهج المؤلِّّف فيه.

 ثانياً القسم اليحقيقي

 المعروفة من حيثألوقد اتبعنا فيه قواعد التحقيق 

 تخريج اآليات ووضعها بين مزهرين. -1

 .« »تخريج األحاديث من كتب الحديث المعتمد  ما أمكن ذلك  ووضعها بين عالمتين  -2

 الرجوع إلى المصادر األصلية المركور  فع النص ما أمكن ذلك. -3

 عزو األقوال إلى أصحابها وتخريجها من مصادرها حسب توفرها. -4

 والكتب الوارد  فع النص.ترجمة األعالم  -5

 أوالً  الجانب الدراسي

 اليعريف بالمؤل ِّف وثناء العلماء عليه  -1

محموود العوواره بوواهلل محموود البنوووفر  المووالكع الموورابم  هكوورا ذكوور اسوومه فووع بدايووة  بوون المؤلووف هووو أبووو الووود محموود

أو مغموور؛ بول هوو  مؤلوف رجول مجهوولالمخطوط  ول  أقف على ترجمة له فع كتب التراج  المعروفة  و  يعنع ذلك أن ال

من علماء المالكية الكبار  والدليل على ذلك طهاد  علماء أجالء له برلك  وقد أثبتوا طهاداته  فع نهاية المخطووط بتقريضوه  
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للكتواب وصوواحبه وهووؤ ء العلمواء هوو  الشوويق عبود البوواقع يوسووف الزرقووانع
(1) 

جمووال  بوون والشويق طووره الوودين ليون العابوودين

طيق اإلسالم بن الدين
(2)

القطب المشهور بمحمود البنووفر  الموالكع  بن محمد بن محمد بن الر  ذكر أن المؤلف طمس الدين 

 قد قرأ عليه هرا المؤلَّف.

 اليعريف بالمؤلَّف   -2

هرا المؤلَّف هو كتاب لطيف صغير الحج  كبير الفا:د   طرح فيه المؤلف دليول المالكيوة بوبطالن صوال  الجمعوة بةقول 

اثنع عشر رجالً مالكيع المرهب  وبرر فيه قول المالكية بعدم صحة صال  الجمعة وراء إمام طافعع  واسماه "الواردات  من

 الرحمانية فع صحة صال  الجمعة باثنع عشر مالكية".

حسوناً  وقد ذكر الشيق عبد الباقع الزرقانع فع آخر الكتاب فع تقريضه للكتاب والمؤلف فقال إنوه طوال  المؤلَّوف فورآه

مشتمالً على درر منتثر    تحصى كثرتها يستفيدها المطال  لها
(3)

. 

طويق اإلسوالم إنوه اطلو  علوى هوره الرسوالة فورأ  مؤلفهوا قود أتوى فيهوا  بون ليون العابودين بون وقال الشيق طره الدين

والغرابة الع يمة الغراب بالعجب العجاب
(4)

 

  منهجه وأسلوبه  -3

 األسلوب العلمع فع التةليف حيث قس  مؤلَّفه إلى أقسام ثالثةألاتب   المؤلف فع رسالته هره 

مقصد فع مسةلة توقف صحة الجمعة على قاعد  المرهب المالكع بةقول مون اثنوع عشور رجوالً مالكيواً وسورد فيهوا  -

 األدلة وناقشها وما ظهر له فيها.

الجمعة وكرلك سرد فيها أحاديث فع ذم من خاتمة فع تسمية الخطبة خطبة  وذكر فيها طيئاً مما يتعلق باإلمام فع  -

 ترك الجمعة وناقش أدلة من أسقم طهاد  التارك للجمعة.

 الجانب الثاني  القسم اليحقيقي 

المخطوووط عبووار  عوون نسووخة واحوود  هووع نسووخة بخووم المؤلووف كاملووة   خوورم فيهووا  بخووم  وصااف الموطااوط  -1

 1965  محفوظوة بورق  "14.3× 20.3سوطراً  بقيوا   21  وعدد األسوطر 14مشرقع واض   عدد لوحاتها 

 .7/81فهر  األلهر  59363فقه مالكع" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

لزم الشيق علع األجهور  سنين وطهد له بالفضل  ألوف طورحا علوى مختصور خليول أحمد الزرقانع  العالمة الحجة   بن يوسف بن ( هو عبدالباقع1)

/ تحقيق عبدالمجيد خيالع  دار الكتوب 1/144أل هـ1360. ين ر طجر  النور الزكية لمحمد مخلوه ت هـ1099وطرحاً على العزية. توفع سنة 

 . هـ1424بيروت لبنان   ط األولى   –العلمية 

ابودين بوون محيووع الودين حفيوود القاضوع طوويق اإلسوالم لكريووا األنصووار  السونيكع المصوور   فاضول موون أهول مصوور  لووه هوو طووره الودين ليوون الع( 2)

هـ. ين ور خالصوة 1092تصانيف منهاأل الطبقات ذكر فيها طيوخه وعلماء عصره  أخر عن والده وعن الشمس الشوبر  وغيرهما  توفع سنة 

 هوـ1396للزركلوع ت   واألعوالم بيروت  د. ط.ت –دار صادر   2/222 هـ1111لحمو  تفع أعيان القرن الحاد  عشر لمحمد أمين ااألثر 

 م2002بيروت لبنان  ط الخامسة عشر  مايو  –  دار العل  للماليين 3/161

 . 19( ين ر ص3)

 .19 ( ين ر ص4)
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 الموطوط ةنسون صور م -2

 

 
 األولى من المخطوط اللوحة
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 اللوحة األخير  من المخطوط 
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 عنه هللا عفا الوفع المرابم المالكى البنوفر   محمد الشيق تعالى باهلل العاره محمد بن محمد الود أبو الفقيرأل العبد تصنيف

 امين

  وسل . وصحبه وآله محمد سيدنا على هللا وصلى الرحي  الرحمن هللا بس 

 الخلوق سويد محمود سويدنا علوى والسوالم والصال  ال المين على إ  عدوان و  للمتقين والعاقبة العالمين رب هلل الحمد

  الدين يوم إلى كثيراً  تسليما وسل  الطاهرين وألواجه وأصحابه اله وعلى أجمعين

 محموود الشوويق تعووالى بوواهلل العوواره بوون محموود المرحوووم بوون محموود الووود أبووو الفقووراء وخووادم أفقوور الووور  فيقووول وبعوودأل

 المالكية طيق وقدوتنا استاذنا مجلس فع النبوية الهجر  من األلف بعد عام ثالف وستين فع كان لما المرابم المالكع البنوفر 

ا جهووور  علووع ا رطوواد أبووو الصووغيرأل بمالووك والملقووب عصووره  فووع
(1)

 مالكيووه  بوواثنع عشوور ا  تصوو    الجمعووة أن أفادنووا 

 البواقع عبود الشويق أسوتاذنا سوةلت ثو  لشوعء  اسوتناد غيور مون ذلك انكر من ومنه  سكت من فمنه  النا  لبعض ذلك فركرت

 هووأل الور  العام هرا كان فلما فجردّتها  المختصر على الكبير التتا:ع طرح على علقها كتابة على فةطلعنع ذلك عن الزرقانع

 لطيفوة بعود رسوالة ذلوك فوع أكتوب لع أن تمّن  ذلك بلغنع فلما حفل  بمجلس بحث بسببها حصل األلف بعد وسبعين ثمان سنة

 الفكور  وأحضورت اسوتخاره موا خواب مون الر  تعالى هللا فاستخرت الزرقانع  الباقع عبد أن أجالنع طيخع وأستاذ  الشيق

  وخاتمة. ومقصد  مقدمة   على ورتبتها

  فوا:د. ثالف وفيها العيرأل حديث فع المقدمة

  بصددها. نحن التع المسةلة فع والمقصد

 الرحمانيوة الوواردات وسوميتها الجمعوة فوع باإلموام تتعلق طعء بعض وذكر خطبةٌ  الخطبةِّ  تسمية سبب فع والخاتمة

 ملكية. عشر باثنع الجمعة صحه فع

 ژهللا َعلَى َوَمن يَتََوكَّل  ژ  تعالىأل هللا بقوله بكتاب ابتداءً  هللا على ونتوكل المقصود  فنشرع فع /
(2)

  اآلية. 

  المقدمة 

الشافعع الشربينع الخطيب العالمة ذكرها أحاديث ذكر فع
(3)

واً ژ تعالىأل قوله تفسير فع  ا  تَِّجاَر ً أَو  لَه  ژ َوإِّذَا َرأَو 
(4)

. 

  مقاتووول قوووال يخطوووب  ثووو  الجمعوووة يصووولع أو ً  كوووان -صووولى هللا عليوووه وسووول   - النبوووع أن اآليوووة هوووره نوووزول سوووبب

حيووان بوونا
(5)

سووليمان بوون ومقاتوول 
(6)

  خليفووة بوون دحيووة إذ قوودم الجمعووة يوووم يخطووب -صوولى هللا عليووه وسوول   - هللا رسووول بينمووا 

الكلبع
(7)

 وغيوره   دقيوق إليوه يحتواج موا بكول قودم إذا يَق دبمب  وكان ل  يبق عاتق إ  أتته  بالمدينة إذا قدم وكان بالتجار  الشام من 

                                                             
الودين البنووفر  وكوري  الودين البرموونع  والبودر عبدالرحمن األجهور  طيق المالكيوة فوع لمانوه  أخور عون طومس  بن محمد بن ( أبو اإلرطاد علع1)

القرافع  وعنه خلق كثير منه أل أحمد العجمع الشافعع  محمد الخرطع المالكع  عبودالباقع الزرقوانع وغيوره   لوه طوروح علوى مختصور خليول 

 .1/439. ين ر طجر  النور الزكية هـ1066وحاطية على طرح التتا:ع وغيرها  توفع سنة 

 ( من سور  الطالق.2آلية )(  جزء من ا2)

أحمود الخطيوب الشوربينع الشوافعع القواهر  الفقيوه المفسور الموتكل  النحوو   ولود فوع طوربين بمحاف وة الدّقهليوة وإليهوا  بون (  هو طمس الدين محمود3)

داوود الووداود   بون دينسوب  أخور عوون أحمود البرلسووع الملقوب عميوور   والشويق نووور الودين المحلّووع وطوهاب الوودين الرملوع وغيووره   وعنوه محموو

محمد الخطيوب الشوربينع ليون الودين وغيوره  لوه مؤلفوات كثيور  منهوا تفسويره السوراج المنيور فوع اإلعانوة علوى معرفوة بعوض  بن وعبدالرحمن

واكوب . ين ور الكهوـ977معانع ربّنا الحكوي  ومغنوى المحتواج إلوى معرفوة معوانع ألفواظ المنهواج واإلقنواع فوع حول ألفواظ أبوع طوجاع  تووفع سونة 

أل لبنوان  ط -ر الكتوب العلميوة بيوروت  تحقيوق خليول المنصوور دا73-72/ 3( 1061السا:ر  بةعيان الما:ة العاطر  لنج  الدين محمد الغز  )ت 

 م.  1997األولى  

 من سور  الجمعة.    10( جزء من اآلية 4)

المحوودف  حوودف عوون الشووعبع ومجاهوود وعكرمووة وغيووره  ورو  عنووه دوال دور أبووو بسووطام النبطووع  اإلمووام العووال   بوون حيووان بوون ( هووو مقاتوول5)

تحقيق  341  340/ 6  هـ748ين ر سير أعالم النبالء للرهبع ت  هـ150المبارك وغيره  ت  بن أده   وعبدهللا بن مرتد  وإبراهي  بن علقمة

 م.     1985مجموعة من المحققين مؤسسة الرسالة  ط. الثالثة 

عون المجاهود والضوحاك وابون سويرين والزهور  وغيوره  وعنوه  -علوى ضوعفه-ن البلخع أبو الحسن  كبير المفسورين يورو  سليما بن (  هو مقاتل6)

 .  202  7/201الصلت وبقية وعبد الرلاق وغيره  مات سنة نيف وخمسين وما:ه هجرية. سير أعالم النبالء  بن سعد

فوع  -صولى هللا عليوه وسول   -  طهد أحداً وموا بعودها وكوان جبريول يوةتع النبوع -يه وسل  صلى هللا عل -خليفة الكلبع صاحب رسول هللا  بن (  دحية7)

= 

 /ب1
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 منوه؛ يتبوايعون النوا  إليه فيخرج بقدومه  النا  ليؤذن بالطبل ث  يضرب المدينة  سوق فع وكان الزيتأل أحجار عند فينزل

 ولو  يبوق النوا  فخورج يخطوب المنبر على قا:  -صلى هللا عليه وسل   - هللا ورسول يسل   أن قبل ذلك وكان ذات جمعة فقدم

 إ  المسوجد هوره فوع لوو لو  يبوق أ أل لو  هوؤ ء أل-صلى هللا عليه وسل   - النبع فقال امرأ   أو رجالً  عشر إ  اثنا المسجد فع

ا  تَِّجواَر ً أَو  ژ تعوالىأل وهوع قولوه اللهوو آيوة أ  اآليوة هوره فوةنزل هللا السماء  من الحجار  عليه  لرميت الجماعة؛ هره َوإِّذَا َرأَو 

واً انفضوا إِّلَي َها الشوربينع الخطيوب تفسوير فوع كورا الطبول؛ بواللهوأل والموراد اآليوة ژلَه 
(1)

وقوال التتوا:ع  
(2)

 الرسوالةأل طورح فوع 

النا " أجمل كان من الكلبع خليفة بن دحية وجه فع باللهو الن ر "المراد
(3)

  انتهى. 

 النبوع صولى ذات جمعوة كان يصلع الجمعة ث  يخطب  فلما  -صلى هللا عليه وسل   - هللا رسول كان آخر حديث وفع

 المدينوة أهول أصواب وقود بتجوار   الشوام / مون خليفة الكلبع بن دحية قدم فع الخطبة  الجمعة وطرع -هللا عليه وسل   صلى -

ن وضورب الزيت  أحجار عند فتبرك وغيره ودقيق من ببر إليه النا  يحتاج ما جمي  ومعه سعر  وغالء مجاعة ذِّ  الطبول ليبوؤ 

رجالً" عشر إ  اثنا فخرج النا  النا  بقدومه
(4)

.  

 البواقين الجماعوة أسوماء بيوان وسويةتع رجوالً  إ  بواثنع عشور تص    الجمعة أن لقولنا دال قبله والر  الحديث وهرا

   .-صلى هللا عليه وسل   - النبع خلف

  في المقصد 

كعوووب بوووون الووورحمن عبوووود عووون رو 
(5)

كعووووب عوووون أبيوووه مالوووك بوووون 
(6)

  الجمعووووة سوووم  النووووداء يووووم إذا كووووان أنوووه 

لرار  بوون ألسووعدتورح  
(7)

م قووالأل لرار   بوون ألسووعد ترحمووت النووداء سومعت إذا لووهأل فقلووت  ألنوه أول موون جموو  بنووا فووع َهووز 
(8)

 

النبيت
(9)

بيَّاضة صرَّ  بنع من 
(10)

نقيو  الخضومات له يقال نقي  فع 
(11)

 أبوو أخرجوه قوالأل أربعوون يومئور؟ كنوت  كو  لوهأل   قلوت

داود"
(12)

  انتهى. 

                                                             
= 

معاوية وغيرهموا  عواإ إلوى لمون معاويوة. ين ور أسود الغابوة  بون  بن يزيد بن صورته أحياناً  رو  أحاديث  حدف عنه عامر الشعبع  وخالد

 551  2/550د.ط  وسير أعالم النبالء  م 1989بيروت   –وما بعدها  دار الفكر  2/6 هـ630األثير ت 

 –  مطبعوة بوو ق األميريوة 4/290 هوـ977(  السراج المنير فع اإلعانة على معرفة بعض معانع كالم ربنا الحكي  الخبير  للخطيب الشوربينع ت 1)

 .هـ1285القاهر   

( التتا:ع هو2)
 

أخر عن النور السنهور   والبرهوان اللقوانع وغيرهموا  وعنوه الشويق  إبراهي  التتا:ع  بن قاضع القضا   أبو عبدهللا طمس الدين محمد

. هوـ942  وقيول هوـ930الفيشع وغيره  له طرحان على المختصور  وطورح علوى ابون الحاجوب والجوالب  وطورح علوى الرسوالة لو  يكملوه  تأل 

 .1/272  طجر  النورأل 1/93الكواكب السا:ر أل 

 – هووـ1409  تحقيووق محموود طووبير  ط األولووى  2/430  هووـ942إبووراهي  التتووا:ع ت بوون بووع عبوودهللا محموود( تنوووير المقالووة فووع حوول ألفوواظ الرسووالة أل3)

 م.1988

 .4/290( ل  أقف على تخريجه  ونقله الخطيب الشربينع فع تفسيره. ين ر السراج المنير 4)

الخطواب   بون وموات فوع آخور لمون عمور -وسول   صولى هللا عليوه -عوه األنصار  له صوحبة مو  النبوع  بن عمرو بن كعب بن ( هو عبدالرحمن5)

  تحقيوووق عوووادل 298   4/297  هوووـ852وطووهد أحوووداً والخنووودق وموووا بعوودها. ين ووور اإلصوووابة فوووع تمييووز الصوووحابة  بووون حجووور العسووقالنع ت 

 . هـ1415الموجود  دار الكتب العلمية  ط األولى  عبد

صولى هللا عليوه  -سولمع صوحابع مون أكوابر الشوعراء  طوهد أكثور الوقوا:  مو  النبوع القين األنصار  الخزرجوع ال بن عمرو بن مالك بن ( هو كعب6)

  وأحد الرين خلّفوا فتاب هللا علويه   رو  عنوه بنووه عبود هللا وعبيود هللا وعبود الورحمن وابون عبوا  وغيوره   ين ور سوير أعوالم النوبالء -وسل  

2/523. 

ع النجار أبوو أماموة مون كبوار الصوحابة  تووفع طوهيداً بربحوة وهوو مورض بوالحلق فوع السونة عبيد األنصار  نقيب بن بن عد  بن لرار  بن ( أسعد7)

 وما بعدها.  2/309األولى للهجر . ين ر سير أعالم النبالء 

 .هـ1414بيروت  ط الثالثة  –  دار صادر 12/608 هـ711( الهزم أل ما اطمةن من األرض. ين ر لسان العرب  بن من ور ت 8)

 م.1996بيروت  ط األولى   –  تحقيق خليل جفال  دار إحياء التراف 3/117طن من األنصار. ين ر المخصص  بن سيد  ( النبتأل ب9)

 (  حر  بنع بياضةأل قرية على ميل من المدينة.10)

 8/363( نقي  الخضماتأل موض  قريب من المدينة كان يجتم  فيه الماء. ين ر لسان العرب 11)

  تحقيوق محمود محيوع الوديت 1/280 275بواب الجمعوة فوع القور   ين ور سونن أبوع داود ت  1069بورق   1/280سونن (  أخرجه أبوو داود فوع ال12)

 الحميد  المكتبة العصرية  صيدا بيروت.عبد

 أ/2
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للشافعع يدل ما الحديث هرا وفع
(1)

الحسون وقوال عنوده   تصو  إ  بوةربعين  الجمعة أن 
(2)

أهول  أصواب وأبوو مالوكأل 

 فلموا الجمعوة  يووم يخطوب -صولى هللا عليوه وسول   - والنبوع الشوام  من بتجار  خليفة بن دحية فقدم سعر وغالء جوع المدينة

 فنزلوت وعمور بكور أبوو   رهوم مونه إ -صلى هللا عليه وسول   - النبع م  يبق فل  خشوا أن يسبقوا إليه بالبقي  إليه قاموا رأوه

لسوال بكو  الوواد   أحود مونك  يبقوى   حتوى تتوابعت  لوو بيوده محمود نفوس والور » -صلى هللا عليه وسل   - النبع فقال اآلية هره

«نواراً 
(3)

حنيفووة ألبوع يودل موا الحووديث هورا وفوع ؛
(4)

أبوو داوود وذكور اإلمووام  غيور نفور بثالثوة تصوو  عنوده الجمعوة أن 
(5)

 فووع 

لَقووا وقوود كووانوا الخطبووة سووماع توورك فووع ألنفسووه  ترخصوووا الوور  مراسوويله السووبب  حوودثنا فقووالأل أنووه   يفعوول لفضووله  / خب

صولى  - هللا رسول قال حيان بن معروه أنه سم  مقاتل بن بكير معاذ أبو الوليد قالأل أخبرنا الوليد حدثنا قالأل خالد بن محمد

وقود  - يخطوب -صلى هللا عليه وسول   - والنبع جمعة يوم كان حتى كالعيدين  الخطبة قبل الجمعة يوم يصلع -عليه وسل  هللا 

 إ  ي نووا فلو  النوا  فخرج إذا قدم يلقاه أهله بالدفوه    وكان بتجار  خليفة قدم بن دحية له يقال رجل فدخل - الجمعة صلى

 وأخور الجمعوة يووم الخطبوة -صولى هللا عليوه وسول   - النبوع فقودم اآليوة  هوره تعالى هللا طعء  فةنزل الخطبة ترك فع ليس أنه

 بةصوبعه إليوه يشوير  -صولى هللا عليوه وسول   - النبوع يسوتةذن حتوى النهوع أو إحداف بعد أحد لرعاه يخرج   فكان الصال   

 الخطبوة  سوماع يثقول عليوه مون المنافقين بيده؛ فكان فع يشير إليه ث  -صلى هللا عليه وسل   - النبع له فيةذن يلع اإلبهام  التع

قَود  ژ تعوالى هللا فوةنزل يخرج  حتى المنافق إل جنبه مستتراً به قام المسلمين رجل من إذا استةذن فع المسجد  فكان والجلو 

َواذاً  نكب   لِّ  ژيَع لَ ب هللا الرين يَتََسلَّلبوَن مِّ
(6)

السهيلع قال اآلية 
(7)

 بةصوحاب الجميول فوال ن ثابوت وإن ل  ينقل مون خبورالخبر  وهرا أل

قتاد  وقال صحيحاً  يكون أن يوجب -صلى هللا عليه وسل   - النبع
(8)

مون  عيور تقودم مور  كول مرات فعلوه ثالف أنه  وبلغنا أل

الجمعة  وقيل إن خروجه  لقدوم دحية بتجارته ون ره  إلى العير تمّر لهوواً   فا:ود  فيوه  إ  أنوه  يوم يوافق ذلك وكل الشام 

عن رسوول هللا صولع    وا نفضواض عون حضورته غلبو  /   إث  فيه لو وق  على ذلك الوجه  ولكنه لما اتصل به اإلعراض 

لمراد من تفسير الخطيب الشربينعوكببر  ونزل فيه من القرآن وتهجينه باس  اللهو فةنزل" انتهى ا
(9)

. 

 وهنا فوا:د حسان   تخرج عن المقصود

 الحائدة األولى  في سبب تسمية يوم الجمعة جمعة على أقوال  

جم  فيه خلق آدم عليه الصال  والسالم عز وجلأل ألن هللا بعضه  قالاألولأل 
(10)

 . 

                                                             
اللغوة وأيوام العبا  الهاطمع المطلبع الشافعع أحد األ:مة األربعة عنود أهول السونة  كوان ذكيواً مفرطواً  بورع فوع الشوعر و بن إدريس بن ( هوأل محمد1)

 2/72العرب والحديث والفقه  له تصانيف كثير  منهاأل األم فع الفقه  والمسند فع الحديث  والرسالة فع أصول الفقه. ين رأل طبقوات الشافعيةوـأل 

– 73. 

بشووير  بون لنعموانطوعبة وا بون هوو يسوار أبوو سوعيد المعوروه بالحسون البصوور   سويد التوابعين  رأ  عثموان وطلحوة والكبوار  رو  عوون المغيور ( 2)

. ين ور سوير أعوالم النوبالء هوـ110دينار ويزيد التستر  وجم  من التابعين يصعب حصوره   تووفع سونة  بن وغيرهما كثير  ورو  عنه مالك

 وما بعدها. 4/563

 .4/290ل  أقف على تخريج هرا الحديث  ونقله الخطيب الشربينع فع تفسيره السراج المنير ( 3)

ثابت التيمع بالو ء الكوفع   إمام الحنفية  الفقيه المجتهد المحقق  أحد األ:موة األربعوة عنود أهول السونة  ولود ونشوة بالكوفوة   بن النعمانأبو حنيفة ( 4)

أبع رباح  وعن ناف  وغيرهما  وتفقه بحماد وغيره  وبرع وساد فع الرأ   من تالميوره القاضوع  بن انقط  للتدريس واإلفتاء  رو  عن عطاء

  1/73ـأل هـو1010ـ. ين رأل الطبقات السنية فع تراج  الحنفية  للمولى تقع الدين الغز  الحنفع  تأل هـ150الحسن. تأل  بن يوسف  ومحمد أبو

 م.1983تحقيقأل عبد الفتاح الحلو  دار الرفاعع للطباعة والنشر  طأل األولى  

إبوراهي   بون السونة ومحودف البصور  رحول رحلوة طويلوة وسوم  مون مسول عمورو السجسوتانع أبوو داود طويق  بون طوداد بن األطعث بن هو سليمان( 5)

رجاء وأبع الوليد الطيالسع وغيره  حدف عنه أبو عيسى فع جامعه والنسا:ع وغيرهما  صنف كتابه السنن وعرضوه علوى اإلموام  بن هللاوعبد

 .332/ 10ـ ين ر سير أعالم النبالء هـ275حنبل فاستجاده واستحسنه  توفع سنة  بن أحمد

 ( من سور  النور.63( جزء من اآلية )6)

احمد الختعمع السهيلع  يقال أبو القاس  وأبوو الحسون األندلسوع النحوو  صواحب التصوانيف منهواأل  بن عبدهللا بن ( السهيلعأل هو أبو ليد عبدالرحمن7)

. ين ور هوـ581وتووفع سونة  هوـ508لود سونة الروض األنف فع طرح سير  ابن هشام وغيرها  أخر عن ابن العربع وغيره  وعنه خلق كثير  و

 .1/225طجر  النور الزكية 

المسويب وغيرهموا  وعنوه  بون مالوك وسوعيد بون دعامة السوسع  حاف  العصر وقدو  المفسرين  ولد سنة ستين للهجور   رو  عون أنوس بن ( قتاد 8)

 وما بعدها. 5/269أعالم النبالء . ين ر سير هـ117الحجاج وغيرهما كثير  توفع سنة  بن أيوب السخستانع وطعبة

 .291  4/290( السراج المنير 9)

  تحقيوق حمود  السولفع  35بورق   1/264 هوـ360أخرجه الطبرانع فوع األحاديوث الطووال. ين ور األحاديوث الطووال ألبوع القاسو  الطبرانوع ت ( 10)

 م.1983الموصل  ط الثانية   –مكتبة الزهراء 

 /ب2

 أ/3



 طارق محمد جهيمةأبوحجر                        محمد عمار

8 
 

رضوها فأتانع جبريل وفع كفه مرآ  بيضاء  وقالأل هره الجمعة ي» ألقال -صلى هللا عليه وسل   - النبعأن   ورب الثانعأل 

«اآلخر  يوم المزيد إلىعليك ربك لتكون لك عيداً وألمتك من بعدك  وهو سيد األيام عندنا  ونحن ندعوه 
(1)

.  

 .فرغ من خلق األطياء فاجتمعت فيه المخلوقاتلما ألن هللا تعالى الثالثأل قيل 

  .ماعات فيه للصال أل  جتماع الجقيل الراب أل

لؤ  بن قيلأل أول من سمى هرا اليوم جمعة كعبالخامسأل 
(2)

ل لوه يووم اوكان أول من سمى الجمعة جمعة  وكان يق  

 العروبة. 

السوواد أل قيوول أن قصووياً 
(3)

جموو  قريشوواً فيووه وقووالأل هوورا يوووم الجمعووة انتهووى موون التتووا:ع الكبيوور 
(4)

وموون الخطيووب  

الشربينع
(5)

. 

 الحائدة الثانية  في أول من صلى الجمعة  

عن ابن سيرين
(6)

"أ    وقبول أن تنوزل الجمعوة -صولى هللا عليوه وسول   -قوالأل جمو  أهول المدينوة قبول أن يقودم النبوع  

 وه  الرين سموها الجمعة. السور "  

لليهود يوم يجتمعون فيه كل سبعة أيام وللنصار  مثول ذلوك  فهلمووا نجعول لنوا يومواً نجتمو   ألوقيلأل إن األنصار قالوا

فواجتمعوا إلوى أسوعد   فيه فنركر هللا تعالى فيه ونصلع  فقالواأل يوم السبت لليهود  ويوم األحد للنصار  فاجعلوه يوم العروبوة

الجمعة  جتماعه  فيه  ث  أنوزل هللا تعوالى آيوة الجمعوة فهوع أول لرار  فصلى به  يومئر ركعتين  وذكره  فسموه يوم  بنا /

"فع اإلسالم ؛ أ  صليتجمعة كانت
(7)

 انتهى من تفسير الخطيب.  

لرار  لما أقام الجمعة؟ ل  أر نصاً صريحاً فع ذلك  إ  أن ظاهر ما ذكره الخطيب بقولهأل  بن وان ر هل خطب أسعد

ورِّ ّل  ژ  انوه خطوب  لعمووم قولوه تعوالىأل فصلى به  يومئر ركعتين وذكره  يقتضوع ك  ا إِّلَوى ذِّ وعَو  ژفَاس 
(8)

؛ ألن التوركير معنواه 

 التركير بالعواقب؛ فهو خطبة  فساو  ما اطترطه الفقهاء فع كتبه  أن الخطبة أحد أركان الجمعة. 

لما صلى الجمعة بقبا خطب  وسويةتع ذلوك. وقوال التتوا:ع فوع كبيوره  -صلى هللا عليه وسل   -وقد ورد أيضاً أن النبع 

فوع  لرار  بون حينئر  وأول جمعوة صوليت بالمدينوة أقامهوا أسوعد عن المختصرأل "فرضت الجمعة بمكة  ول  يصلها النبع 

عميور بون بنع بَيَاضة لما أنفر عليه الصال  والسوالم مصوعب
 

وكوان فوع   علوى أسوعدأميوراً عول المدينوة وأموره بتقامتهوا فنوزل 

النقباء ا ثنع عشر  فةخبره بةمرها  وأمره بةن يتول الصال  بنفسه فجم  لها أربعين وصلى به   وقالأل هرا يووم جمعوة. قيول 

عمير جم  اثنع عشر وصلى به   وقالأل هرا يوم جمعة  ذكر هره الروايوة السويوطع  بن هو أول من سماه  وقيل إن مصعب

فع أولياته"
(9)

المراد منه. وكتب طيخنا الشيق عبد الباقع بهامش التتا:ع الكبير من طرح طيخنا الشيق علع األجهور  انتهى  

صولى هللا  -لرار  صلى الجمعوة فوع المدينوة قبول مقودم رسوول هللا  بن لسير  العراقع بما نصهأل فقد ثبت فع الحديث أن أسعد

وتوةخر فعلوه لهوا  وفعلهوا قبلوه  -صولى هللا عليوه وسول   -وعلى هرا يلغز فيقال عبواد  فرضوها هللا علوى رسووله  / -عليه وسل  

                                                             
  تحقيووق 2084بوورق   2/314  بوواب موون اسوومه أحموود هووـ360ين وور المعجوو  األوسووم ألبووع القاسوو  الطبرانووع ت ( أخرجووه الطبرانووع فووع األوسووم. 1)

 القاهر . -محمد وآخرون  دار الحرمين  بن طارق

غالب من قريش جد جواهلع خطيوب مون سلسولة النسوب النبوو  وهوو أول مون سون ا جتمواع يووم الجمعوة  وكوان اسومه يووم  بن لؤ  بن ( هو كعب2)

 .5/228 م. ين ر األعالم454 -173ة فيخطبه  فيه  توفع سنة عروب

وهوو اول مون اتخور دار  -صولى هللا عليوه وسول   -لوؤ  سويد قوريش فوع عصوره  وهوو األب الخوامس للنبوع  بون كعوب بن مر  بن كالب بن ( قصع3)

 .199  5/198الندو   مات بمكة ودفن بالحجون. ين ر األعالم للزركلع 

اهي  التتوا:ع فوع حول ألفواظ جوواهر درر خليول إلبوركبير إلبراهي  التتا:ع على مختصر خليل واسمه فت  الجليل . ين ر فت  الجليول ( يقصد الشرح ال4)

 .NO 1719أ  مخطوط المكتبة الوطنية التونسية تحت رق  94/ل1خ

 .4/285( السراج المنير للخطيب الشربينع 5)

  هوـ33  إمام وقته فع علوم الودين بالبصور  ولود سونة -صلى هللا عليه وسل   -مالك خادم النبع  بن سيرين البصر   أبو بكر مولى أنس بن ( محمد6)

مالك وغيوره   وعون قتواد  وأيووب وغيرهموا  تووفع سونة  بن نشة بزالاً وفع أذنه صم   تفقه ورو  الحديث عن أبع هرير  وابن عبا  وأنس

 وما بعدها. 4/607. ين ر سير أعالم النبالء هـ110

 .4/285( السراج المنير 7)

 ( من سور  الجمعة.9( جزء من اآلية )8)

 ب.94/ل1(  فت  الجليل ج9)

 /ب3

 أ/4
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جماعة وصحت وهع صال  الجمعة"
(1)

قوال  -صولى هللا عليوه وسول   -انتهى ومن خطه نقلت. واما أول جمعة صوالها النبوع  

مهواجراً نوزل قبواء علوى بنوع  -صولى هللا عليوه وسول   -النبوع الخطيب الشوربينع فوع تفسويره موا نصوهأل "قوال أهول السوير قودم 

عوه يوم ا ثنين  ثنتع عشر  ليلة خلت من طهر ربي  األول حوين اطوتد الضوحى ومون تلوك السونة كوان التوةريق   بن عمرو

عووه  بون سال  فةقام بها إلى يوم الخميس  وأسس مسجده  ث  خرج يوم الجمعة عامداً المدينة فةدركته صال  الجمعة فع بنع

فع بطن واٍد له  قد اتخر القوم فع ذلك الموض  مسجداً فجم  به  وخطب وهع أول خطبة خطبهوا بالمدينوة"
(2)

انتهوى الموراد  

منه. وان ر قولهأل فجم  به  وخطب  هل علمه جبريل الخطبة كما علّمه غيرها من فعل الصلوات صبيحة اإلسراء أم خطب 

 ل  أر نصاً صريحاً يدل على ذلك.من تلقاء نفسه اجتهاداً منه؟ 

 الحائدة الثالثة  

ورد فع فضل الجمعة أحاديث منهاأل "أن هلل فع كل جمعة ستما:ة ألف عتيق من النار"
(3)

 . 

وعن كعب أن هللا تعالى فضل من البلدان مكة ومن الشهور رمضان  ومن األيام الجمعة
(4)

 . 

الجمعة كتب هللا له أجر طهيد  ووقع فتنة القبر"أل "من مات يوم -صلى هللا عليه وسل   -وقال 
(5)

 . 

وحف مون فضوة  وأقالمهو  مون  وفع الحديثأل "إذا كان يوم الجمعوة قعودت المال:كوة علوى أبوواب المسواجد  بةيوديه  صب

ذهووب يكتبووون األول فوواألول علووى مووراتبه "
(6)

قووال الزمخشوور  
(7)

 م السوولف وقووت السووحر وبعوود أل "وكانووت الطرقووات فووع أيووا

مكت ة بالمبكرين إلى الجمعة يمشون بالسرج  وقيل أول بدعة أحودثت فوع اإلسوالم تورك البكوور إلوى الجمعوة  وعون  الفجر /

أنه بّكر فرأ  ثالثة نفر سبقوه فواغت  وأخور يعاتوب نفسوه ويقوولأل أراك رابو  أربعوة  موا رابو   -رضع هللا عنه  –ابن مسعود 

نتهى من تفسير الخطيبأربعة بسعيد" ا
(8)

 وغيره. 

 المقصد في شروط الجماعة اليي تصح بهم الجمعة

اعل  أنه يشترط فع الجماعة التع تنعقد  به  الجمعة أن يكونوا من الركور البالغين األحورار المتووطنين   آمنوين علوى 

ا لاد عن ا ثنع عشر للخطبة واجوب أنفسه   مستغنين عن غيره  وه  على قسمين؛ فتن كانوا أكثر من اثنع عشر فسماع م

غير طرط  وأما إن كانوا اثنع عشر فقم فالبد من حضووره  للخطبوة األولوى والثانيوة علوى الصوحي   وعلوى هورا لوو نقوص 

 ىواحد من العدد  ول  يحضر إ  بعد تمام الخطبتين   تص  الجمعة؛ ألن حضور من ذكر واجب طرطاً  وسماع الخطبة عل

وال ِّ  ژ من تلزمه الجمعة واجب بالكتاب والسنة واإلجماع  اما الكتاب فقوله تعالىأل يَن آَمنبووا إِّذَا نبوودِّ  لِّلصَّ ژ يَا أَيَُّها الَّرِّ
(9)

إلوى  

واً  ژ خر السور ؛ ألن هللا ذّم من فّر للتجار  وترك سماع الخطبة بقولهألآ ا  تَِّجاَر ً أَو  لَه   ژ َوإِّذَا َرأَو 
(10)

. 

 السنةأل فةحاديث تركتها ألجل ا ختصار  وما قدمناه فع المقدمة حصل به اإلفاد  ولياد .وأما 

                                                             
 ( ل  أقف عليه.1)

 .4/286( السراج المنير 2)

  تحقيوق أيمون طوعبان  2/300 هوـ535( أخرجه أبو القاس  األصبهانع فع الترغيب والترهيب. ين ر الترغيب والترهيب إلسماعيل األصبهانع ت 3)

م  قال األلبانع فوع ضوعيف الترغيوب والترهيوب أنوه ضوعيف جوداً. ين ور ضوعيف الترغيوب والترهيوب 1993القاهر   ط األولى  –دار الحديث 

 الرياض. –  مكتبة المعاره 1/108لمحمد ناصر الدين األلبانع 

 ( ل  أقف على تخريجه.4)

  فصل بيان من مات يوم الجمعة بورق  1/80 هـ571عساكر ت  بن سل . ين ر تعزية المسل  عن أخيه لثقة الدين( أخرجه ابن عساكر فع تعزية الم5)

باب  4/160م  وتحفة األحوذ  بشرح جام  الترمر  لمحمد المباركفور  1991  تحقيق مجد  السيد  مكتبة الصحابة  جد   ط األولى  111

 بيروت.  -فيمن مات يوم الجمعة  دار الكتب العلمية 

فوع ( أخرجه الزيلعع فع تخريج األحاديث الواقعة فع تفسير الكشاه ونقله عون ابون مردويوه فوع تفسويره. ين ور تخوريج األحاديوث واآلثوار الواقعوة 6)

 اض.الري –  دار ابن خزيمة هـ1414  تحقيق عبدهللا السعد  ط األولى  1395برق   4/21  هـ76تفسير الكشاه لجمال الدين الزيلعع ت 

  أخر عن هـ467محمد الخوارلمع الزمخشر   من أ:مة العل  والتفسير واللغة واألدب   ولد فع لمخشر سنة  بن عمر بن ( هو أبو القاس  محمود7)

سعدون  كان يدعو لالعتوزال مون أبورل مؤلفاتوه تفسوير الكشواه  تووفع سونة  بن كثير منه  محمود المالحع والجواليقع   وعنه كثر منه  يحيى

 وما بعدها. 20/152. ين ر أعالم النبالء هـ1143

 .289  4/288(  السراج المنير  للخطيب الشربينع 8)

 ( من سور  الجمعة.9( من اآلية )9)

 ( من سور  الجمعة.11( من اآلية )10)

 /ب4
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وانعقد ا جماع على حضور الجماعة لسماع الخطبة فع كل مرهب من الموراهب األربعوة وأّموا اطوتراط كوون ا ثنوع 

/ كوالم مرهب تدّل على ذلك  وأيضاً ظواهر واعد العشر من المالكية حقيقية أو حكماً فهرا   خفاء فيه على كل ذ  لب؛ ألن ق

الشيق
(1)

خليل يدل على ذلك 
(2)

   ومن القواعد القيا . 

وسبب ذلك أن الشافعع يشترط فع األربعين أن كل واحد منه  يحف  الفاتحوة بالشوروط الموركور  كموا سونركرها عون 

العالمة الرملع
(3)

وابن حجر  فمن لحن فيها لحناً يغير المعنى أو أخل بشورط مون الشوروط الموركور  بطلوت صوالته  وعلوى  

هرا إذا صلى مالكع م  أربعين من  العوام الشافعية غير المتوفر فيه الشروط   تص  صالته  ووجه ذلك عدم حف  الفاتحوة 

ت صوالته  بطلوت صوال  هورا الموالكع المقتود    وسويةتع ذكور كما هو مشاهد فع عوام هرا العصر بقبوله  التعلي   وإذا بطلو

 ذلك فع التنبيه الر  نقلته من خم طيخنا الشيق عبد الباقع. 

وإذا ادّعى مدعع وقال هرا الشرط   يعتبر؛ بل تص  باثنع عشر مطلقاً  ألن سا:ر علماء المغرب ل  يصدر عنه  ما 

ل المغرب كله  أو أغلبه  مالكية  ولهرا ل  يحصل الخواله فوع ذلوك  وأيضواً نحون   ذكر كابن أبع ليد ومن بعده يقال له أه

نشترط قراء  الفاتحة خلف اإلمام كما يشترطها الشافعع  بل اللحن فيها   يضر عندنا على أحد األقووال وهوو المشوهور كموا 

ذكره طيخنا األجهور  فع طرحه
(4)

كان   يعره أن هرا   يبطل الصال   وأّما وأن اللحن الر    يبطل صال  المصلع إذا  

إن عره ذلك وأتى به بطلت صالته من غير خاله  و  يشترط فيها أيضا ما اطترطوه من الشوروط اآلتوع ذكرهوا  ونوص 

أل "تنبيهأل يشترط فع ا ثنع عشر كونه  ير طافعيين بوةن  -رحمه هللا  –ما كتبه طيخنا حف ه هللا عن طيخنا الشيق األجهور  

الحنفيوة  انوا مالكيين أو حنفيين  أو البعض؛ أ  البعض منه  موالكع  والوبعض اآلخور حنفوع؛ بوةن يكونووا ثالثوة فوةكثر مونك

؛ ألن اإلمام أبا حنيفة تصو  عنوده الجمعوة بثالثوة  وعلوى هورا إذا صولى عشور  أو أقول مون المالكيوة مو  والباقع من المالكية /

صوحت عنود المخوالف  وأموا لوو كوانوا أ  ا ثنوع عشور طوافعيين فوال تصو  الجمعوة ثالثة من الحنفيوة تصو  صوالته ؛ ألنهوا 

للمالكع؛ ألن الشافعع يشترط كونه  أربعين  فصال  َمن دونه  باطلة؛ أ  ولو كوانوا يحسونون قوراء  الفاتحوة  وحيوث بطلوت 

شر مالكية حقيقة أو حكما  هرا صال  المةمومين على مرهب إمامه  بطلت صال  من صلى من المالكية؛ لعدم وجود ا ثنع ع

هو ال اهر الر  يدل عليه القواعد  وهو طبيه اللغزأل أّ  صوال  بطلوت علوى الموةمومين بطلوت علوى اإلموام قريوب مون عكوس 

ومثل ذلك فع بطوالن صوال  مون بقوع مون الموةمومين واإلموام إذا حصول لواحود مون اإلثنوع عشور عورر أثنواء  القاعد  المقّرر 

امته التع مس  عليها  أو أحدف فع الصال  كما هو مركور فع محله  و  يخفى أنه إذا قلّود الشوافعية فيموا الصال ؛ كوقوع عم

 مّر مالكاً أو أبا حنيفة فتص  له  حينئر سواء كانوا لثنع عشر  أو أربعين من العوام. 

يتحورل منوه كثيوراً  ويوةمر طلبتوه بوه مون أن  -رضوع هللا عنوا بوه  –ومما ينبغع التنبيه له موا كوان طويخنا األجهوور  

المالكع إذ صلى خلف خطيب طافعع فال بد أن يكون خلفه أربعون مةموماً يحف ون الفاتحة بشدّاتها وباقع طروطها  وإ  إن 

حينئور  فكوان يتحور  فوع الصوال  ل  يكونوا أربعين أو كانوا أربعين ممن ل  يحف وا الفاتحة بشدّاتها فال يص  اقتداء الموالكع 

لكثور أهول العلو   طوافعع لكون بنحوو الجوام  األلهور /ويصلع إما خلف إمام مالكع وبالمسوجد جماعوة مون المالكيوة  أو خلوف 

الشافعيين به  و  يصلع خلف طوافعع يصولع خطيبواً بوبعض الجوامو  التوع يغلوب علوى ال ون أن   يوةت  بوه أربعوون طوافعياً 

شروطها فاحف  ذلك    يقال العبر  فع صوحة الصوال  عنود المخوالف بعقيود  الموةموم   بعقيود  اإلموام كموا يحف ون الفاتحة ب

مّر؛ ألنا نقولأل نع  ولكن ما مّر حيث كانت الصال  صحيحة عند ذلك اإلمام  والفرض هنوا أنهوا باطلوة علوى مرهبوه حيوث لو  

يحف  الفاتحة بشروطها"
(5)

 انتهى.  

م  ذلك ول  يرهب فع كتاب يقال لهأل هل اطلعت على جمي  ما ألف فع مرهب مالك أو أحطوت بوه؟ ومن ادّعى أنه ل  يس

فتن قالأل إنه اطل  على جمي  ما ألف مالك  أو أحاط به فقد كرب وافتر   ولقد صدق ابن جريج
(6)

 فيما قالأل  

                                                             
الحاج والمنوفع  وعنه أ:مة منه  بهرام  بن إسحاق الجند   أحد طيوخ اإلسالم الفقيه الحاف   أخر عن عبدهللا بن ( هو ضياء الدين أبو المود  خليل1)

. ين ور هوـ776الدمير  وغيره  له طرح على مختصر ابن الحاجب الفرعع اسماه التوضي  ومختصر خليول فوع المورهب مشوهور  تووفع سونة 

 .1/322طجر  النور الزكية 

  تحقيووق أحموود حبيووب  مركووز نجبويووه 2/51 هووـ776إسووحاق الجنوود  ت  بوون (  ين وور التوضووي  فووع طوورح مختصوور ابوون الحاجووب الفرعووع لخليوول2)

 م.2008 – هـ1429للمخطوطات  ط الولى  

حمز  طهاب الدين الرملوع المنووفع المصور  الشوهير بالشوافعع الصوغير  أخور عون أبيوه وبوه اسوتغنى  بن أبع العبا  أحمد بن ( طمس الدين محمد3)

الزياد  وسال  الشبشير  وغيرهما  له عد  مؤلفوات منهوا طورح المنهواج  وطورح وأخر عن القاضع عن القاضع لكريا وغيرهما  وعنه النور 

 .ابعده وما 3/342. ين رأل خالصة األثر هـ1004البهجة الوردية  وطرح الطريق الواض   توفع سنة 

 ( ل  أقف عليه.4)

قوانع علوى المختصور  لعبود البواقع الزرقوانع ت ( ل  أقف عليه بنصه ونقل الزرقانع بعض هرا النص فع طرحه علوى المختصور. ين ور طورح الزر5)

 م.2002 – هـ1422لبنان  ط األولى  –  تحقيق عبدالسالم أمين  دار الكتب العلمية  بيروت 99  2/98  هـ1099

لى ابون عمور أبوع ربواح  ونواف  موو بن جريج األمو  اإلمام العالمة الحاف  صاحب التصانيف  حدف عن عطاء بن عبد العزيز بن ( هو عبد الملك6)

= 

 أ/5

 /ب5

 أ/6
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د  بالسُّ  سّودِّ ... ومَن الشَّقاءِّ تفرُّ يارب فَسبد تب غير مب دَدؤَخلَتِّ الدِّّ
(1)

 

فتذا كان مثل هرا السد يقول فع حق نفسوه مثول هورا الكوالم وهوو مون علمواء المدينوة  ولو  يودع أنوه أحواط بالسونة  و  

بةقوال األ:مة وأصحابه  فكيف لهرا الجاهل البغع أن يدّعع ويقول إن الجمعة تص  باثنع عشر غير مالكية  ولوو مون العووام 

لشيق عبد الباقع م  طيخنا األجهور  واقعة حال وعلقهوا بخطوه علوى هوامش التتوا:ع الكبيور بعود الشافعية  وقد اتفق لشيخنا ا

التنبيه الر  تقدم ذكره  ونصهأل "واتفق لع معه مر  ما يفه  منه ما ذكرته؛ أ  ما تقدم ذكره؛ وهو أنه كان بمصر القديمة يوم 

كان معوه بعوض أتباعوه فوةمرنع أن أخطوب  وأن أعودّ المالكيوة  و –نفعنا هللا به  أجمعين  –جمعة فع ضيافة عند بنع الوفاء 

فعددنا المالكية الرين كانوا معه فتذا ه  اثنع عشر وخطبت أنا بهو  وصوليت الجمعوة بهو "
(2)

انتهوى ومون خطوه نقلوت  وذكور  

الشيق عبد  العالع
(3)

طورحه الكبيورأل "وإذا  جام  فتاو  طيخنا األجهور  ما يؤيد هرا  ونصهأل أثناء كالم فوع تتموة نقلهوا مون 

باطلوة  فوتن لو  يودروا هول إعادتوه لهوا؛ أ   ة غيور مقلود بمالوك كانوت صوالته  /كان اإلمام طافعياً وصلى باثنع عشور المالكيو

ال هر بعد الجمعة لبطالنها  أو لالحتياط وال اهر وجوب اإلعاد  وهللا أعل "
(4)

 انتهى المراد منه.  

وقولهأل وال اهر وجوب اإلعاد ؛ أ  يجب على من صلّى خلف هرا اإلمام إعاد  ال هر للشك الحاصل لهو  فوع إعواد  

 اإلمام ال هر بعد الجمعة هل أعادها ا حتياطاً؟ أو لبطالن صالته تةمل. 

ألغبيواء أن الور  ث  عّن لع أن أكتب ما يتعلق بشروط الفاتحة التع ذكرهوا الشوافعية فوع كتوبه  لوئال يودعع مودع مون ا

 ذكره طيخنا األجهور  عن الشافعية   أصل له. 

ونص المراد من طرح العالمة الشمس الرملع والعالموة ابون حجور
(5)

أل "الرابو  مون األركوان القوراء  للفاتحوة وتتعوين 

وعشورين صوحابياً  الفاتحة فع السريّة والجهرية حف اً أو تلقيناً أو ن راً فع مصحف فوع كول ركعوة فرضواً أو نفوالً عون نيوف

«  صال  لمن ل  يقرأ بفاتحة الكتاب»بخبر " 
(6)

 . 

  -صوولى هللا عليوه وسوول   -كنوا نصولع خلووف رسوول هللا »ويودل علوى دخووول الموةموم فووع العمووم موا صوو  عون عبوواد أل 

 حووة الكتوواب فتنووه لعلكوو  تقرهنهووا قلنووا نعوو   قووالأل   تفعلوووا إ  بفات»فووع صووال  الفجوور فثقلووت عليووه القووراء   فلمووا فوورغ قووالأل 

«  صووال  لموون لوو  يقوورأ بهووا
(7)

«موون صوولى خلووف إمووام فقووراء  اإلمووام لووه قووراء »وخبوورأل  
(8)

ضووعيف عنوود الحفوواظ كمووا بيّنووه  

الدارقطنع
(9)

ن هب ءب رَ اق  فَ ژ   وإنما قوله تعالىأل  ژوا َما تَيَسََّر مِّ
(10)

ثو  اقورأ موا تيسور معوك »فوارد فع قيام الليل  أو محمول كخبر  

                                                             
= 

 وما بعدها. 6/325  ين ر سير أعالم النبالء هـ149وطاوو  وغيره   وعنه األولاعع والسفيانان وغيره   توفع سنة 

  تحقيوق عبود السوالم هوارون  3/219بدر الغدانع وهوو توابعع مون أهول البصور . ين ور البيوان والتبيوين للجواح   بن ( البيت من بحر الكامل لحارثة1)

بيووروت   ط  –  تحقيووق سوومير جووابر  دار الفكوور 8/432 هووـ356  واألغووانع لبصووبهانع ت هووـ1418القوواهر   ط السووابعة   –الخووانجع مكتبووة 

 الثانية.

 ( ل  أقف عليه.2)

عفور  عمور الج بون عبودالملك بون عبود العوالل  أقف على ترجمته وذكره محمد مخلوه فع طجر  النور عنود ترجمتوه للشويق األجهوور  بقولوه" (  3)

 .1/4401مؤلف كتاب الزهرات الوردية فع الفتاو  األجهورية" ين ر طجر  النور الزكية  الفوتيحع

الوودار البيضوواء  –  تحقيووق أحموود علووع  دار ابوون حووزم 1/117أل هووـ1066(  الزهوورات الورديووة فووع الفتوواو  األجهوريووة للشوويق علووع األجهووور  ت 4)

 م.2011 – هـ1432المغرب  ط األولى  

  مفتع مكة  أخر عن طهاب الدين الرملع والقاضع لكريوا وغيرهموا  وعنوه هـ911حجر الهيثمع الشافعع  ولد سنة  بن علع بن محمد بن مد(  أح5)

. ين ور الكواكوب السوا:ر  بةعيوان هوـ973األيدونع وابن الشيق الطيب وغيرهما  له طورح المنهواج  وطورح اإلرطواد وغيرهوا كثيور  تووفع سونة 

 – هوـ1418لبنان  ط األولى  –  تحقيق خليل منصور  دار الكتب العلمية  بيروت 102  3/101 هـ1061لنج  الدين الغز  ت الما:ة العاطر  

 م.1997

" 394" -34  بورق  1/295( أخرجه مسل  فع صحيحه  باب وجوب قراء  الفاتحة فوع كول ركعوة. ين ور الجوام  الصوحي  المسومى صوحي  مسول  6)

 عبدالباقع  دار إحياء التراف العربع  بيروت  د.ط.ت.  تحقيق محمد 1/295

 .813  باب من ترك القراء  فع صالته بفاتحة الكتاب برق  1/217( أخرجه أبوداود فع السنن 7)

ن قوراء    بواب ذكور نيوة اإلموام عو2/259 هـ385( أخرجه الدارقطنع فع السنن وقال هرا حديث منكر. ين ر سنن الدارقطنع لإلمام الدارقطنع ت 8)

 م.2004 – هـ1424لبنان  ط األولى  –  تحقيق طعيب األرنؤوط وآخرون  مؤسسة الرسالة  بيروت 1501المةمومين برق  

  المحودف اللغوو  صواحب المؤلفوات هوـ306أحمد البغداد  ويلقب بالدارقطنع  ولد بودار القطون سونة  بن عمر بن الدارقطنع هو أبو الحسن علع( 9)

بع القاس  البغو  وابن أبع داود وغيرهما كثير  وعنه أبو عبد هللا الحاك   وأبوو حامود األسوفرايينع وغيرهموا   ولوه مؤلفوات المتقنة  سم  من أ

 وما بعدها. 16/449كثير  وهو أول من صنف فع القراءات ومن أجل مؤلفاته كتاب السنن. ين رأل سير أعالم النبالء 

 ( من سور  المزمل.20( من اآلية )10)

 /ب6
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«من القرآن
(1)

كبّور ثو  اقورأ بوةم القورآن ثو  »للمسوعء صوالتهأل  –عليه الصال  والسوالم  –على غير الفاتحة لما ص  من قوله  

«افعل ذلك فع كل ركعة
(2)

 أو على العاجز عنها جمعاً بين األدلة.  

محموول علوى السوور   وعلوى أن محلهوا القيوام  فوال تجوز  فوع محول الركووع إ   «وإذا قورأ فةنصوتوا»وخبر مسل  أل 

ركعة مسبوق بها حقيقة أو حكماً  وصورته بةن نسع كونه فع الصال  حتى رك  اإلمام؛ فتنه مثل المتخلف عون عورر يغتفور 

المسبوق حكماً فال تتعين فيها؛ أ   معه  ويكون هرا   وجد اإلمام راكعا فتنه يرك  /له ثالف أركان طويلة؛ فسعى خلفه  وقام

 فع تلك الركعة قراء  الفاتحة؛ بل يتحملها عنه إمامه. 

إذا قورأت  بالفاتحوة » -صولى هللا عليوه وسول   -والبسملة آية كاملة منها؛ أ  الفاتحة عمالً لما ص  من قوول رسوول هللا 

«  وبسو  هللا أحود آياتهوا وتشوديداتهافاقرءوا بس  هللا الرحمن الرحي  فتنها أم القرآن والسوب  المثوانع
(3)

بمعنوى أنوه يجوب عليوه  

رعايتها؛ فال يخل بشعء منها حيث كان قوادراً؛ ألنهوا هيوة  لحروفهوا والحوره المشودّد بحورفين وهوع أربو  عشور  طود  منهوا 

تغيُّور ن مهوا  وحيوث ثالثة فع البسملة؛ أ  واإلحد  عشر  فع الفاتحة  فلو خفف منها تشوديد  لو  تصو  قوراء  تلوك الكلموة؛ ل

بطلت القراء  دون الصال  فمتى رك  عمداً قبل إعاد  القراء  على الصواب بطلت صالته كما هو ظاهر  ومن تورك التشوديد 

متعمداً عارفاً معناه يكفر به كما قاله فع الحاو  ژ إِّيَّاَك نَع ببدب ژ من
(4)

والبحر 
(5)

؛ ألن )اإليا( ضوء الشمس؛ فكوـةنه قوالأل نعبود 

ضوءها  فتن كان ناسياً أو جاهالً سجد للسهو ولوو طودد مخففواً أسواء وأجوزأه كموا ذكوره الرويوانع
(6)

والمواورد  
(7)

  وأموا لوو 

حفف مشدّداً كةن قرأ )الرحمن( بفك اإلدغام و  ن ر لكون أل لما ظهرت حرفت الشد  فل  يحره طويئاً؛ ألن ظهورهوا لحون  

ألنها حرفان أولهما ساكن   عكساً  والقيا  عدم الضرر؛ أ  و  يبطول الصوال ؛ ألن  فل  يمكن قيامه مقامها فيبطل قراءته؛

 هرا لحٌن   يغير المعنى. 

ولو ترك التشديد من )بس  هللا( عمداً لبطلت صالته؛ وسهواً يعيد القراء  ويسجد للسهو؛ ووجه البطالن للعمود تغييوره 

 المعنى. 

ل  تص  قراءته لتلك الكلمة  فمتى رك  عمدا قبول إعواد  القوراء  بطلوت صوالته  ولو أبدل ضاداً منها؛ أ  بدلها ب اء 

فع األص  لتغير الن ر م  اختاله المعنى  فمتى حصل تغير المعنى بطلت صالته وإن لو  يحصول تغيّور المعنوى كالعوالمين 

 تن ل  يعدها ورك  بطلت الصال . بالواو  ول  تبطل الصال   ويحرم عليه تعمد ذلك  ويجب إعاد  تلك الكلمة؛ ف والضالين

 والخاله خاصٌّ لمن غيّر المعنى لقادر ل  يتعمود  أو عواجز أمكنوه التعلوي  فلو  يفعول  أّموا العواجز عون التعلوي  فيجزيوه

؛ والقادر على / التعلي  ل  يجزيه قطعاً  ولوو أبودل الضواد بغيور ال واء لو  تصو  قراءتوه قطعواً  أو ذا ً معجموة  قطعا وهو أمعٌّ

بمهملة  أو بزا  فع الرين ل  يص  أيضاً كما اقتضى إطالق الراف  وغيره الجزم به  خالفاً للزركشع
(8)

   ومن تبعه. 

                                                             
  757  بواب وجووب القوراء  لإلموام والموةموم بورق  1/152تفق عليه. أخرجه البخوار  فوع صوحيحه. ين ور صوحي   البخوار  لإلموام البخوار  ( م1)

 – 45بوواب وجووب قووراء  الفاتحوة فوع كوول ركعوة بوورق   1/298  ومسوول  فوع صوحيحه هوـ1422تحقيوق محمود لهيوور  طووق النجوا   ط األولووى  

"397." 

 ".404" – 63باب التشهد فع الصال  برق   1/303حيحه ( أخرجه مسل  فع ص2)

بواب وجووب قوراء  بسو  هللا الورحمن  2/86( أخرجه الدارقطنع بلف  "إذا قورأت  الحمود هلل فقورأوا بسو  هللا الورحمن الورحي " ين ور سونن الودارقطنع 3)

بواب موا يقوول  5/286 هوـ855  البخوار  للعينوع ت   وأخرجه العينع فع عمد  القار . ين ر عمد  القار  فع طرح صوحي1190الرحي  برق  

 بيروت  د.ط.ت. –بعد التكبير  دار إحياء التراف العربع 

  وهوو كتواب ع وي  فوع عشور هـ450محمد الماورد  ت  بن ( الحاو  الكبير فع فقه اإلمام الشافعع وهو طرح مختصر المزنع ألبع الحسن علع4)

  مكتبوة المثنوى بغوداد  1/628 هوـ1067شف ال نون عون أسوامع الكتوب  والفنوون لحواجع خليفوة ت مجلدات ل  يؤلف فع المرهب مثله. ين ر ك

 م. د.ط.1941

 .1/226ين ر كشف ال نون . هـ502إسماعيل الرويانع ت  بن ( بحر المرهب فع فروع الشافعية ألبع المحاسن عبد الواحد5)

أخور عون والوده وجوده وهون ناصور العمور   وأخور   طبور حمد قاضع القضاء الرويانع الأ بن إسماعيل بن ( الرويانع هو أبو المحاسن عبد الواحد6)

عنه الفقه وبرع فع المرهب حتى كان يقول لو احترقت كتب الشافعع ألمليتهوا مون حف وع  استشوهد بجوام  آمول علوى يود الباطنيوة  لوه تصوانيف 

  تحقيوق الحواف  خوان  1/287 هوـ851ات الشوافعية  بون قاضوع طوهبة ت . ين ر طبقوهـ502منها البحر والكافع والحلية وغيرها  كانت وفاته 

 .هـ1407عال  الكتب بيروت   ط األولى 

حبيب البصر  الماورد   كان ثقة من وجوه الفقهاء الشافعية  تفقه على أبع القاسو  الصويمر  وأبوع  بن محمد بن ( الماورد  هو أبو الحسن علع7)

 .1/231. ين ر طبقات الشافعية  بن قاضع طهبة هـ450تصانيفه الحاو  واإلقناع وغيرهما  توفع سنة حامد اإلسفرايينع وغيره  من 

عبودهللا الزركشوع المصور   فقيوه طوافعع أصوولع ومحودف  لوه مؤلفوات كثيور  أخور عون  بون بهوادر بون ( الزركشع هو بدر الدين أبوعبد هللا محمد8)

حجوع وغيرهموا  مون مؤلفاتوه  بون وأخر عن علماء حلب  وعنه طمس الدين البرهاو  ونج  الدينطهاب الدين األذرعع واألستور  والبلقينع  

 168  3/167. ين ر طبقات الشافعية  بن قاضع طهبة هـ830البرهان فع علوم القرآن والبحر المحيم  وغيرهما  توفع سنة 

 أ/7

 /ب7
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صو  مو  الكراهوة كموا جوزم بوه الشويق نصور ولو نطق بالقاه متردد  بينها وبين الكاه؛ كما نطق بها بعض العورب 

المقدمع
(1)

والرويانع وابن الرفعة 
(2)

فع الكفاية 
(3)

  وإن نّ ر فيهوا فوع المجمووع
(4)

  والموراد بوالعرب أجالفهو  الورين   يعتود 

 به   كما فع ابن حجر  لكنه صّرح أن الصال  تبطل برلك  والمعتمد ما ذكره الرملع من عدم بطالن الصال . 

 إبدال الصاد سيناً أو السين صاداً فالمعتمد عدم البطالن؛ ألنه لحن   يغيّر المعنى. وإماّ 

ويجب ترتيبها بةن يةتع بها على ن مها المعروه لالتباع؛ وألنه مناط اإلعجال  ومن ث  وجب ولوو خوارج الصوال   

ير األول  ولو  يطول فصول  أ  بوين فراغوه منوه فلو بدأ بنصفها الثانع ل  يعتد به مطلقاً سوهوا كوان أو عموداً  ثو  إن سوها بتوةخ

وإراد  التكميل عليه بنى عليوه  وإن تعمود توةخيره  أ  توةخير األول وقصود بوه التكميول  أو طوال فصول؛ أ  بوين فراغوه منوه 

 وإراد  التكميل عليه استةنفه. 

 نها باطلة. ولو ترك حرفاً متعمداً استةنف قراء  ذلك إن ل  يغير المعنى  وإ  فليعد الصال  أل

أو غير متعمد؛ أ  وإن ترك حرفاً غير متعمد ل  يعتد بما فعله حتى يةتع به  أ  برلك الحره قبل طوول الفصول فوتن 

 طال الفصل بطلت الصال . 

ويجب موا تها بةن   يفصل بين طعء منها وما بعده بةكثر مون سوكتة التونفس؛ فوتن  فصول بوةكثر مون ذلوك سوهواً أو 

 طال ل  يضر. بتركر اآلية وإن 

ولو طك أثناءها فع البسملة فةكملها م  الشك  ث  ذكر أنه أتى بها لزمه إعاد  ما قرأ على الشوك   اسوتئنافها؛ ألنوه لو  

 يدخل فيها غيرها  وقال ابن طبري أل يجب استئنافها  وهو األوجه؛ لتقصيره لما قرأ م  الشك  فصار كةنه أجنبع.

بالصال  كالحمد للعطا   والفت  على غير اإلمام بالقصد  والتسبي  لنحو داخل قط  الموا   وإن تخلل ذكر   يتعلق 

لو كان سهواً او جهالً لو  يقطعهوا وإن طوال  فوتن تعلوق؛ أ  الوركر بالصوال ؛ كتةمينوه  قل إلطعاره باإلعراض  ومن ث  / وإن

تبطول وإ  إذا قصود الفوت  أو أطلوق بطلوت صوالته علوى  لقراء  إمامه وفتحه عليوه إذا سوكت بقصود القوراء  ولوو مو  الفوت  لو 

 المعتمد. 

 ويقط  الموا   والسكوت العمد الطويل سواء كان مختاراً ام لعارض؛ أ  كسعال ألنه ليس من العرر. 

وكرا يقط  الموا   سكوت يسير  وضبطه المتوولع بنحوو سوكتة تونفس واسوتراحة قصود بوه قطو  القوراء  فوع األصو  

 ل م  النية  وإنما بطلت الصال  بنية قطعها فقم؛ ألنها ركن يجب إذاً منها حك . تةثير الفع

ويُّها  ضِّ ومن طّك قبل ركوعه فع قراء  الفاتحة لزمه قراءتها  أو فع بعضها فال؛ أ    يلزموه إعادتهوا؛ ألن األصول مب

 على التمام. 

وضفتن جهل الفاتحة كلها بةن عجز عنها فع الوقت لضيقه  وعبوار  الور
(5)

علوى العواجز عون قراءتهوا  ؛ أ ويجوب" 

فتن ترك أعاد كل صال  صوالها بوال قوراء  بعود   أو سراج فع ظلمة  أو استعارته  التوصل إلى تعلمها حتى بشراء مصحف

 . ظره ألعاد (بعد القدر )وقوله  ؛القدر 

                                                             
النابلسوع طويق المورهب بالشوام تفقوه علوى الفقيوه سولي  الورال  وغيوره وعنوه داود أبو الفوت  المقدسوع  بن إبراهي  بن نصر بن إبراهي  بن ( هو نصر1)

. ين وور طبقووات هووـ490جماعوة موون دمشووق واجتموو  بووه الغزالووع واسووتفاد منووه  موون تصوانيفه التهووريب والتقريووب والكووافع وغيرهووا  وتوووفع سوونة 

 .275  1/274الشافعية  بن قاضع طهبة 

مرتف  األنصار  البخار  نج  الدين أبو العبا  ابن الرفعة المصر   طيق الشافعية فع عصره  أخور  بن علع بن محمد بن ( ابن الرفعة هو محمد2)

يوونس أحمود  بون الحديث عن ابون الصوواه والودمير  وتفقوه علوى الشويخين السوديد وال هيور وعلوى الشوريف العباسوع وغيوره   وعنوه إبوراهي 

. ين ر طبقات هـ710والمطلب فع طرح الوسيم وغيرها من المؤلفات توفع سنة   لكفايةلسبكع  صنف االزبيد  وغيرهما والشيق تقع الدين ا

 .212  2/211الشافعية  بن قاضع طهبة 

ين ور كشوف  .ل  يعلق على التنبيوه مثلوه وهو طرح كبير فع عشرين مجلداً  هـ710(  كفاية النبيه فع طرح التنبيه ألبع العبّا  نج  الدين الرفعة ت 3)

 . 1/489الفنون 

لمحوات فوع  .توفع رحموه هللا قبول أن يتموه  ن فع فقه الشافعيةمن أجم  ما دوّ  هـ676طره النور  ت  بن ىيطرح المرهب لإلمام يح (  المجموع4)

 م. 2001 -هـ1422 -19ط  -  مؤسسة الرسالة1/249المكتبة والبحث والمصادر لمحمد الخطيب 

  اختصوره مون روضوة الطوالبين لإلموام هوـ925لشوره الودين إسوماعيل المقور  اليمنوع الشوافعع ت ( روض الطالب ونهاية مطلب مطلب الراغب 5)

النوووو   وقوود طوورحه لكريووا األنصووار  فووع كتابووه أسوونى المطالووب طوورح روض الطالووب . ين وور الوودليل فووع المتووون العلميووة لعبوود العزيووز قاسوو  

 م. 2000 – هـ1420سعودية   ط األولى  المملكة العربية ال –الرياض –عع للنشر صمدار األ 422  1/421

 أ/8
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وعبار  العباب
(1)

أل "فتن ترك الموتمكن أثو   وأعواد موا صولى بوال فاتحوة إذا قودر عليهوا" انتهوى؛ فعلو  مون هورا وجووب 

 اإلعاد   أ  إعاد  الصال  حيث صلى بدون فاتحة م  إمكان التوصل إليه. 

ثٍل وجودها فاضولة عموا يعتبور فوع  و  تجب قراء  الفاتحة على بليد أو عدم معل  أو مصحف  ولو عارية  أو بةجر  مِّ

الفطر؛ وفع طرح الروض
(2)

ولو ل  يكن بالبلود إ  مصوحف واحود ولو  يمكون الوتعل  إ  منوه لو  يلوزم مالكوه  قال فع الكفايةأل " 

 " انتهى. أ  بال أجر  على ظاهر المرهب ؛وكرا لو ل  يكن إ  معل  واحد ل  يلزمه التعل   إعارته

 ه المعل  يلزمه التعلي  باألجر . وقو  الكالم تقتضع أنه   يلزم مالك المصحف إجارته بخال

ومن عجز عنها أ  عن قراء  الفاتحة أتى بسب  آيات بدل الفاتحة إن أحسنها؛ ألن هرا العدد مرعوع فيهوا بونّص قولوه 

َن ال َمثَانِّعژ تعالىأل ژ َولَقَد  آتَي نَاَك َسب عًا مِّ
(3)

 راعيناه فع بدلها  وإن ل  يشتمل على ثناء ودعاء متوالية على ترتيب المصحف.  

معنواً من ومواً؛ كوث  ن ور  ألم جوال المتفرقة وإن ل  تفود /فتن عجز عنها كرلك فمتفرقة  قلت األص  المنصوص فع ا

والحروه المتقطعة أوا:ل السور كما اقتضواه إطالقهو   وإن نوالع فيوه غيور واحود لكون يتجوه فوع هورا أنوه   بود أن ينوو  بوه 

 القراء ؛ ألنه حينئر   ينصره للقرآن بمجرد اللف   وعليه  فلو أطلق بطلت صالته ألنه كالم أجنبع.

ن م  حف ه متوالية  ولو أحسون آيوة أو أكثور مون الفاتحوة أتوى بوه فوع محلوه ويبودل ويشترط فع اإلتيان بالبدل أن يكو

الباقع من القرآن  فتن كان األول قدمه على البدل  أو اآلخر قدم البدل عليه  أو بينهما قدم من البدل بقدر ما ل  يحسنه قبله ثو  

نها بقدرها أو من غيرها أتى به  ث  يبدل الباقع من الركر يةتع بما يحسنه  ث  يبدل الباقع  فتن ل  يحسن بد ً كرر ما حف ه م

 إن أحسنه  وإ  كرر بقدرها أيضاً و  عبر  ببعض اآلية بال خاله ذكره ابن الرفعة؛ لكن نولع فيه. 

فتن عجز  عن القراء  أتى بركر متنوع إلى سبعة أنوواع ليقووم كول نووع مكوان آيوة  ولموا فوع صوحي  ابون حبوان وإن 

فقال يا رسول هللا إنع   استطي  تعلو  القورآن فعلمنوع موا يجز:وونع  -صلى هللا عليه وسل   -أن رجالً جاء إلى النبع »ف ضع

سبحان هللا والحمد هلل و  إلوه إ  هللا وهللا أكبور و  حوول »قالأل  «ما يجز:ونع فع صالتع»وفع لف  الدارقطنعأل  «من القرآن

«و  قو  إ  باهلل
(4)

أطار فيه إلى السبعة بركر خمسة منها  ولعله ل  يركر له اآلخرين؛ ألن ال اهر حف ه للبسملة وطعء مون  

الدعاء  ولما كان الحمد هلل بعض آية وهو   يتعين فواته على ما مّر ل  يجب تعيينه للبسملة وقدرها إن ل  يحف ها و  يتعوين 

سبعة أنواع منه  وإن حف  ذكراً غيره فتن ل  يعوره غيور موا يتعلوق بالودنيا  لف  الوارد  ويجزئ الدعاء المتعلق باآلخر ؛ أ 

أجزأه؛ أ  بةن عجز عن الدعاء األخرو ؛ أ  وعن الترجمة بغير لغة العرب؛ فيةتع بدعاء دنيو  و  يجول نقص حوروه 

أثنواء  م لو قدر عن الفاتحة فع /اً  وأالبدل من قرآن أو ذكر عن حروه الفاتحة فع األص   فال يجول النقص عن آياتها  يقين

البدل وجب قراءتها أو بعد فراغه أ  من البدل  وأما بعد الركوع فال؛ أ  فوال تجوب عليوه  فوتن لو  يحسون طويئاً مون قورآن أو 

غيره وعجز عن التعل  وترجمة الركر والدعاء ن ير ما موّر وقوف وجوبواً قودر الفاتحوة فوع ظنوع  أ  بالنسوبة لوزمن قراءتهوا 

لة من غالب أمثاله انتهى  وأما إذا ل  يحسن ما ذبكر وقف بقدرها وقدر على القراء  لها بعد الوقوه بقدرها فهول تسوقم المعتد

عنه كما لو قدر عليها بعد الفراغ من البدل فع جام  أنه أتى بما لزمه حينئر أو   تسقم عنه؛ ألنوه لو  يوةتع ببودل؛ فوتن القيوام 

ر معها فيه ن ر  وقد يلتزم األول إ  أن يوجد نقل بخالفه". انتهى المراد من طرح العالمة ليس بدل الفاتحة بل هو واجب آخ

الرملع
(5)

وابن حجر 
(6)

وغيرهما 
(7)

 باختصار ولياد  بعض ألفاظ   تخالف ما ذكروه.  

                                                             
عبودالرحمن الموورحجع الزبيوود  الشوافعع الشووهير بالمزّجوود  بوون محموود بون عموور بوون ( العبواب المحوويم بمع وو  نصووص الشووافعع واألصووحاب ألحمود1)

محمود طوره الودين    تحقيوق4/91 هوـ1399. ين ر إيضاح المكنون فع الريل علوى كشوف ال نوون إلسوماعيل البغوداد  ت هـ930المتوفى سنة 

 لبنان. –بيروت  –بالتقايا  دار إحياء التراف العربع 

  ويعتبوور موون أجووود طووروح روض هووـ926احموود األنصووار  ت  بوون ( طورح الووروض هووو كتوواب أسوونى المطالووب فووع طوورح روض الطالووب لزكريووا2)

 م.2003 – هـ1424مع  ط الثانية    سلسلة التراف العربع اإلسال182  1/181الطالب. ين ر المكتبة اإلسالمية لعماد جمعة 

 من سور  الحجر. 87( من اآلية 3)

  باب ذكر الخبر المدحض قول من أمور لمون لو  يحسون 5/117 هـ354حبان ت  بن ( أخرجه ابن حبان فع صحيحه ين ر صحي  ابن حبان لمحمد4)

م  و ين ور سونن الودارقطنع بواب 1988 – هـ1408ولى بيروت  ط األ –  تحقيق طعيب األرنؤوط  مؤسسة الرسالة 1810قراء  الكتاب برق  

 .1196برق   2/89ما يجز:ه من الدعاء 

 – هووـ1404بيوروت  ط األخيور    –وموا بعودها  دار الفكوور  1/476 هووـ1004(  ين ور نهايوة المحتواج إلووى طورح المنهواج لشوومس الودين الرملوع ت 5)

 م.1984

مون العلمواء  المكتبوة التجاريوة الكبور  بمصور  د.ط   وموا بعودها  تحقيوق نخبوة 2/34الهيثموع ( ين ر تحفة المحتاج فع طورح المنهواج  بون حجور 6)

 م.1983 – هـ1357

وما بعدها  دار الفكر  ط األولى  د.ت  وين ور أسونى المطالوب فوع طورح  3/392 هـ676( ين ر المجموع طرح المهرب لشره الدين النوو  ت 7)

= 

 /ب8

 أ/9
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لشوافعية قلت ومن تةمل هره الشروط المركور  فع الفاتحة عنود الشوافعية وصولى موالكع ولوو مو  أربعوين مون العووام ا

تبطل صالته كما قدّمنا؛ ألنه  يقبلون التعلي   وإذا طلبوا مون يعلمهو  وجودوه ولوو بغيور أجور  سوواء كوان ذلوك فوع الفاتحوة أو 

غيرها  ولقد صدق أستاذنا رحمه هللا فيما قاله أن الجمعة   تصو  إ  بواثنع عشور مالكيوة حقيقوة أو حكمواً؛ ألن العالموة ابون 

ما:ة وخمسة وخمسون حرفاً حجر عدّ حروه الفاتحة 
(1)

 . 

فمن أين لهرا المدّعع أن يقول تص  بغير المالكية مطلقاً تاهلل لقد كرب وافتر   وكل هرا من الجهول القوا:  بوه  وعودم 

اعتنا:ه للمتّب  على نصوص المتقدمين  وفه  القواعد المنصوص عليها فع كتب أهل المرهب فال حول و  قو  إ  باهلل العلع 

  . الع ي

يخطب فه  الصوحابة  -صلى هللا عليه وسل   -وأّما ا ثنع عشر الرين ل  ينقصوا من المسجد حين قدمت العير والنبع 

 ياسر  وقيل ابن مسعود.  بن المقطوع له  بالجنة والحاد  عشرأل "بالل"  واختلفوا فع الثانع عشر فقيل عمار

قاله الشيق خليلو  حدّ فع الجماعة فع أول جمعة تقام كما 
(2)

  وهو الر  صودّر بوه البرللوع
(3)

 فوع فتاويوه عون عبود 

حوده  العودد الور  يمكونه  البقواء وتتقور  بهو  القريوة" الوهاب ونصهأل "وعون عبود الوهواب/
(4)

  وذكور بعود هورا بةسوطر عون 

الباجع
(5)

علوى إجوالته  إياهوا بواثنع أل أنها تص  باثنع عشر ونصهأل "وقال الباجعأل ظاهر احتجاج أصحابنا بقضية العيد تودل 

عشر"
(6)

 انتهى المراد منه.  

لكالم الشيق خليل من أنهوا تصو  بواثنع  –رحمه هللا  –قلتأل وكالم الباجع وأصحابه يؤيد تصويب طيخنا األجهور  

عشر ولو فع أول جمعة  ونصهأل "ولو قال وبجماعة تتقر  به  ويكتفع بحضور اثنع عشر لَوفّى بالمشهور فوع هورا المحول 

من أنه   فرق بين الجمعة األولى وغيرها فع أنوه   بود أن يكوون بالبلود  جماعوة تتقور  بهو  قريوة  لكون   يشوترط حضوور 

بل يكفع حضور اثنع عشر منه   وان ر لو كانت الجماعة الرين تتقر  القرية به  منه  اثنع عشر ممن تنعقد بهو    الجمي  

والباقع ممن   تنعقد به  كعبيده   هل يكتفى بمن تنعقد به وهو ال واهر أم  ؟"
(7)

ثو  إنوه إذا كوان فوع قريوة اثنوع عشور فقوم  

اد باستيطانها يص  أن تنعقد به  الجمعة بخاله الثالثوة واألربعوة فوتنه    يمكونه  وتتقر  به  القرية بةن يقدروا على ا نفر

أن تتقر  به  قرية"
(8)

نقل ذلك الحطاب 
(9)

عن الباجع  وان ر ما بين العددين وال اهر أنه المعّول عليه حضور اثنع عشور  

مام دون ا ثنع عشر لو  تجوزه   وفوع كوالم ابون كما هو صري  نقل التتا:ع فع الكبير  ونصهأل "وأنه لو بقع معه؛ أ  م  اإل

                                                             
= 

م  وين ور بحور الموورهب 2000 – هووـ1422بيوروت  ط األولوى  –مووا بعودها   دار الكتوب العلميووة و 1/149روض الطالوب لزكريوا األنصوار   

م  وين ور كفايوة 2009ومابعدها  تحقيق طارق فت  السيد  دار الكتب العلمية  ط األولى   2/34 هـ502إسماعيل ت  بن للرويانع أبو المحاسن

 م.2009وما بعدها  تحقيق مجرد  سرور  دار الكتب العلمية  ط األولى  3/158 هـ710النبيه فع طرح التنبيه  بن الرفعة ت 

 .2/46( ين ر تحفة المحتاج فع طرح المنهاج 1)

 ونصه "وبجماعة تتقر  به  قرية بال حدّ". 1/45( ين ر مختصر خليل 2)

( البرللوع هووأل3)
 

لع  أحوود أ:موة المالكيووة فوع المغوورب. حوج  وموور بالقواهر  سوونة محمود البَلَوووِّ  القيروانوع  المعووروه بوالبرل بوون أحمود بوون أبووو القاسو 

ر طويالً  قال السخاو أل توفع بتونس عن مئة وثالف سنين. هـ800 ــ  وسكن تونس  وانتهت إليه الفتو  فيها. وكان ينعت بشيق اإلسالم. وعمَّ

مختصوًرا مون كتابوه "الفتواو  "  سوماها الناسوق  فوع أولهوا " من كتبه " جام  مسا:ل األحكام مما نزل من القضايا للمفتين والحكام "  قد يكون 

ـوـ. هـ841وفوع نهايتهوا " النووالل " علوى طريقوة المغاربوة. ولوه " الوديوان الكبيور " فوع الفقوه  تووفع سونة  -على طريقوة المشوارقة  -الفتاو  " 

 .353  1/352  طجر  النور أل 1/368ين رأل نيل ا بتهاج للتنبكتع 

 –  تحقيوق محمود الهيلوة  دار الغورب اإلسوالمع 1/331 هـ841للع جام  مسا:ل األحكام ألبع القاس  التونسع المعروه بالبرللع ت ( فتاو  البر4)

 م. 2002بيروت  ط األولى  

هما  ورو  عنه ابون إسماعيل وغير بن خلف التميمع  الفقيه العال  أخر عن أبع األصبغ ومحمد بن ( الباجع هو القاضع أبو الوليد الباجع  سليمان5)

لود سونة عبد البر وأبو بكر الخطيب وتفقه به  ابنه أبو القاس  وأبو عبود هللا الحميود  وغيوره  كثيور  صونف كتبواً منهواأل المنتقوى مون ا سوتيفاء  و

 .1/291  طجر  النورأل 3/623ـ. ترتيب المداركأل هـ474ـ وتوفع سنة هـ403

 . 1/331( فتاو  البرللع 6)

 أ مخطوط المكتبة األلهرية برق 363/ل 1يل لحل ألفاظ خليل للشيق على األجهور  ج( مواهب الجل7)

 م.1992 – هـ1412  دار الفكر  ط الثالثة 2/162 هـ954( ين ر مواهب الجليل فع طرح مختصر خليل ألبع عبد هللا محمد الحطاب ت 8)

طاب الكبير  األندلسع األصل الطرابلسوع المولود  المكوع الودار والقورار  تفقوه عبدالرحمن الرعينع  المعروه بالح بن ( الحطاب أبو عبد هللا محمد9)

أحمود  بن م  بقية أهله إلى مكة  أخر العل  عن النور السنهور   ومحمد هـ877الفاسع وأخيه  ث  تحول فع سنة  بن بطرابلس عن الشيق محمد

 .1/269. ين ر طجر  النورأل هـ945السخاو   والشيق أحمد لروق  وأخر عنه ولداه محمد وبركات  تأل 

 /ب9
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عبد السالم
(1)

إطار  لعدم إجزاء العشر  فتنه قالأل فع قول ابن الحاجب 
(2)

أل و  بد ممن تتقر  به  قريوة مون  الوركور األحورار 

ولما نفى اإلجزاء عن نحو األربعة خشع أن يعتقد اإلجزاء فع نحو العشر "
(3)

 انتهى 

 مامالواتمة في الوطبة واإل

طبة وذلك أن العرب كانوا إذا ألّ  به  الخطب  طبة خب  –وهو األمور الع وي   –قال فع طرح األربعينأل "إنما سميت الخب

خطبوا له؛ ليجتم  بعضه  إلى بعض  فيحتالوا فع دفعه بالدعاء  فلرا اطتق اس  الخطبة من الَخطب"
(4)

 انتهى المراد منه. 

الرسالةأل "ولما كانت القلوب تصودأ بالغفلوة والخطيئوة كموا يبصودّ  الحديود  اقتضوت فا:د أل قال التتا:ع فع طرحه على 

الحكمة اإللهية بجالها كل أسبوع بالموع ة وا جتماع ليتعفى الغنع بالفقير  والقو  بالضعيف  والصوال  بغيوره  ولورا أمور 

هللا باجتماع اآلفاق فع الحج مر  فع العام"
(5)

 انتهى.  

 -صولى هللا عليوه وسول   - طتمالها على الحمد والثناء والصال  على النبوع ‘أل فتن قلت ل  سمى هللا الخطبة ذكراً؟ قلت

/أ الحنفية فيها موا اطوترطه الشوافعية؛ بول صوّرح علمواء الحنفيوة أن الخطيوب إذا 10وكل ذلك من جملة الركر؛ ولرا ل  يشترط 

أنوه  -رضوع هللا عنوه  –عفوان  بون كقولهأل سبحان هللا والحمد هلل جال  وعون عثمواناقتصر فع خطبته على ما يسمى ذكر هللا 

صعد المنبر فقالأل الحمد هلل وارتج عليه؛ أ  استغلق عليه الكالم؛ فقال إن أبا بكر وعمر كانا يعودّان لهورا المقوام مقوا ً  وإنكو  

إلى إمام فعّال أحوج منك  إلى أمام قّوال  وستةتيك  الخطب  ث  نزل  وكان ذلك بحضر  الصحابة فل  ينكر عليه أحود"
(6)

فوتن  

والثنواء  -صولى هللا عليوه وسول   -هللا بالخطبة وفيها غير ذكر هللا؟ أجيب بةن ما كان من ذكور رسوول هللا  قيل كيف يفسر ذكر

 عليه وعلى خلفا:ه الراطدين  وأتقياء المؤمنين  والموع ة والتركير فهو فع حك  ذكر هللا ولو ل  يكن فع الصدر األول. 

 عليه   والدعاء له  وه  أحق بعكس ذلك  فمن ذكر الشيطان.  وأما ما عدا ذلك من ذكر ال لمة وألقابه   والثناء

وهو من ذكر هللا على مراحل فتن المنصت للخطبة إذا قال لصاحبه صٍه فقد لغى  فال يكون الخطيب الغالع فوع ذلوك 

 غياً  نعوذ باهلل غربة اإلسالم وذكر األيام"
(7)

 انتهى من تفسير الخطيب الشربينع.  

الصدر األول فع لمون التوابعين وتوابعيه   وقود سوئل ابون عبود السوالم عون ذلوك  ونقلوه العالموة  وهرا كله بحسب أهل

البرللع فع فتاويه ونص المراد منها "وسئل عز الدين
(8)

الخطبواء فوع  النوا  عليوه اصوطل  هل يضر بالخطيب والجمعة ما 

 يجول التلقيب باأللقواب الكاذبوة إ  لضورور   و  البالد من األلقاب واألسجاع إلى آخر ما هو مركور فع السؤال  فةجابأل  

يتةول ذلك بما ذكر إ  أن تلزم الخطيب  بحيث   يمكَّن من الخطبة إ  برلك"
(9)

 انتهى.  

                                                             
عبود السوالم الهووار  التونسوع  قاضوع الجماعوة  سوم  مون أبوع العبوا  البطرنوع  وأدرك جماعوة كوابن هوارون وابون  بون ( هو أبو عبد هللا محمود1)

ن ورأل الوديباج المورهبأل ـ. يهـو749جماعة  من تالميرهأل القاضع ابن حيدر   وابن عرفة  وابن خلدون  له طرح على مختصر ابن الحاجب  توـأل 

418. 

يوونس المعوروه بوابن الحاجوب المصور  ثو  الدمشوقع ثو  اإلسوكندر  العالموة الفقيوه  بون أبوع بكور بون عمور بن ( هو أبو عمرو جمال الدّين عثمان2)

وقورأ علوى اإلموام الشواطبع جبيور  بون األصولع المالكع  كان ركناً من أركان الدين علماً وعمالً  أخر عن أبع منصوور األبيوار  وأبوع الحسوين

يف القراءات  وعلى اإلمام الشاذلع الشفاء وغيره  وعنه جلة منه أل الشهاب القرافع  القاضع ابن المنير  وأخوه لين الودين وغيوره   لوه تصوان

ـ. هـو646  موات سونة مفيد  منهاأل جام  األمهات فع الفقه  الكافية فع النحو  الشافية فع التصريف  وصنف األصوول فوع القوراءات والعوروض

 .408   1/407ين رأل طجر  النور 

 ب.95/ل1( فت  الجليل فع حل ألفاظ جواهر درر خليل للتتا:ع ج3)

المملكوة العربيوة  –  تحقيوق أحمود جاسو  محمود وآخورون  دار المنهواج  جود  1/114 هوـ974( الفت  المبين بشرح األربعين  بن حجور الهيثموع ت 4)

 م.2008 – هـ1428السعودية  ط األولى 

 .2/448( تنوير المقالة 5)

 .1/262  بدا:  الصنا:  2/30( نقله السرخسع فع المبسوط والكسا:ع فع بدا:  الصنا: . ين ر المبسوط 6)

م  وين ور بودا:  1993 – هوـ1414بيوروت  د.ط   –  دار المعرفوة 2/30 هوـ483  وين ر المبسوط للسرخسوع ت 288  4/287( السراج المنير 7)

 م.1986 – هـ1406  دار الكتب العلمية  ط الثانية  1/262 هـ587نا:  لكاسانع ت الص

أبع القاسو  السولمع الدمشوقع عوز الودين الملقوب بسولطان العلمواء  فقيوه طوافعع وصول مرتبوة  بن عبدالسالم بن عبد السالم هو عبدالعزيز بن (  العز8)

لمعروه يرهموا  اطوتهر مو  الزهود بواألمر بواا  وعنه الدمياطع وابون دقيوق العيود وغعساكر واآلمد  وغيرهم بن ا جتهاد  أخر عن فخر الدين

 .2/109. ين ر طبقات الشافعية  بن قاضع طهبة هـ660وتوفع سنة  هـ578والنهع عن المنكر والصالبة فع الدين  ولد سنة 

 .1/327( ين ر فتاو  البرللع 9)

 أ/10
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وقد تقرر عند الفقهاء من القواعدأل إذا تعارض ضورران ارتكوب أخفهموا  والودعاء لل لموة مون األخوف  بول فعول ذلوك 

متعين كما يتعين فعل الواجب الر    يجول تركه صوناً للعرض  وأمناً على النفس؛ وإذا كان مثل ابون عبدالسوالم يقوول فوع 

و  يووقرون كبيوراً و   /رين   يقفوون علوى رسووم الشوريعة المطهور  حكام أهل عصره ذلك فكيف بحكام أهل هرا الزمان الو

صغيراً  وإنما ه  فع طلب هره الجيفة وأعراضها  بل إذا ترك الخطيب الدعاء له   والثناء عليه  حقّروه وأخرجوا عنه تلوك 

حوول و  قوو  إ  بواهلل العلوع فوال  –الوظيفة  وأعطوها لمن   يحسن قوراء  الفاتحوة؛ فضوالً عون كونوه يحسون ألفواظ الخطبوة 

 الع ي . 

وقد نقل الحطاب فع طرحه على الشيق خليل عن الشافعية عن صاحب المهرب
(1)

أل أن الدعاء للسلطان مكروه  وذكر 

عن النوو 
(2)

أن ذلك مباح ونصهأل "قال صاحب المهرب وغيرهأل يكره الدعاء للسلطان  وهو مةخوذ مون قوول الشوافععأل و   

ه  فتن فعل ذلك كره  وقال النوو أل والمختار أنه   بالدعاء للسلطان ما ل  يوزد فوع وصوفه فيكوره  ويسوتحب يدعو ألحد بعين

الدعاء بصالح و   األمور"
(3)

 انتهى المراد منه.  

فع طرحه على الشيق خليلأل اعل  أنه   يشترط فوع اإلموام أن يكوون  -رحمه هللا –وأما اإلمام فقال طيخنا األجهور  

متوطناً بل يجول بالمقي  على المشهور  ولو مستخلفاً وإن ل  يكن متوطناً"
(4)

وسةل طيخنا الشيق عبد الباقع الزرقانع طويخنا  

صو  إمامتوه أم  ؟ فقوال نعو  تصو  إمامتوه المركور عن إمام يخرج من مصر ليخطوب بالبلود  المسوما  "بقبوة الغوور " هول ت

انتهى  وكتب طيخنا حف ه هللا بعود السوؤال والجووابأل ومثلوه مون يورهب ليخطوب ببوو ت أو بمصور الجديود   واموا مون كوان 

الفارض مةموماً فالصحة قالوه طويخنا قوالأل  بن بمصر الجديد  قاطناً وصلى بجام  محمود المقارب لمقام ولع هللا سيد  عمر

يها اتصا ً بقرب البيار والبيوت معتبر  ولو خربت كما ذكره التتا:ع على المختصور عون الطورال عنود قولوه وبجماعوة ألن ف

تتقر  به  قرية  وقد كان الجدأل أ  جد طيخنا األجهور  يصلع الجمعة هنواك  وأموا فوع الشوافعع  واإلموام الليوث والسوادات 

رهب لقبة الغور   تصال المحالت بمصر الجديد  بالبيوت الخوراب  وإن بالقرافة؛ فقيا  على ما مّر من صحة صال  من ي

ل  نعتبر ذلك ل  تص  الصال  فيما ذكر  ووجب السعع إليها حيوث كانوت علوى كفرسوق مون المنوار"
(5)

انتهوى موا كتبوه الشويق  

 ومن خطه نقلت.  –حف ه هللا  /عبد الباقع 

اإلمام الشافعع على سبيل الوجوب عنده  وجب على هرا الموةموم الموالكع وأما إعاد  ال هر بعد الجماعة فتن أعادها 

إعادتها لكن فع غير جماعة  وإن أعادها استحباباً استحب له اإلعواد   وإن طوك هول أعادهوا وجوبواً أو اسوتحباباً وجوب علوى 

ف وخمسوين بعود األلوف؛ وكوان المةموم إعاد  ال هر؛ كرا أفادنع طيخع وأستاذ  المرحوم الشيق علع األجهور  فع عام ثال

يةمرنع إذا صلى بالجام  األلهر أن أسةل الخطيب هل يعيد ال هر أم    فبعضه  كابن عبد الحوق
(6)

كوان يعيود  فلموا أخبوره  

كان يعيد ويوةمرنع باإلعواد   وأخبرنوع أن جوده  كوان   يعيود  وقود رفو  لوه فوع طوةن ذلوك سوؤال وعليوه جوواب لوه وجوواب 

مد الشوبر للمرحوم الشيق مح
(7)

الشافعع قبل اجتماعع عليه وكتبه المرحوم الشيق عبد العال من ضمن أسئلة وقوا:  حوال   

 وجم  ذلك على أبواب الشيق خليل وسماها الزهرات الوردية. 

وصور  السؤالأل وسئل عمن يعيد ال هر بعد الجماعة لتعدد الجمعة فع البلد هل ذلك على سبيل الوجووب أو الكموال  

لت  باألول هل جمعته صحيحة أم  ؟ وكيف يتصور أن يجزم المصلع بنية الجمعة الصحيحة مو  جزموه بةنوه يطورأ لوه وإذا ق

الشك بعد الفراغ منها  هل هع سابقة أم   كما ينقل عن أ:مة الشافعية  فةجاب الشيق محمد الشووبر  الشوافعع بموا صوورتهأل 

مسنونة خروجاً من خواله مون َمنَوَ  تعودد الجمعوة قطعواً  وكورا إذا لاد العودد إذا كان تعدد الجمعة بقدر الحاجة فتعاد  ال هر 

                                                             
  وهوو كتواب هوـ469وانتهى منه سونة  هـ455بدأ فع تةليفه سنة  هـ476يوسف الشيرال  ت  بن علع بن ( المهرب فع فقه اإلمام الشافعع إلبراهي 1)

 .2/1912جليل القدر اعتنى بفقهاء الشافعية. ين ر كشف ال نون عن أسامع الكتب والفنون 

أحموود المقدسووع  بوون بنووو   أخوور عوون محموود هووـ631طووره الحزامووع النوووو  الشووافعع طوويق اإلسووالم ولوود سوونة  بوون ( النوووو  هووو أبووو لكريووا يحيووى2)

عبد الودا:  النابلسوع وغيوره   وعنوه الحواف  الموز  وابون أبوع الفوت  البعلبكوع وغيوره  كثيور  لوه مؤلفوات كثيور  منهوا المنهواج طورح  بن وأحمد

 هوـ771الودين السوبكع ت  . ين ور طبقوات الشوافعية الكبور  لتواجهوـ676صحي  مسل   والمنهاج فع مختصر المحرر وغيرها كثير  توفع سنة 

  وين وور طبقووات الشووافعية هووـ1413ومووا بعوودها  تحقيووق محمووود الطنوواجع وعبوود الفتوواح الحلووو  دار هجوور للطباعووة والنشوور  ط الثانيووة  8/395

 م2002  تحقيق كمال الحوت  دار الكتب العلمية ط األولى 267 – 2/266 هـ772لبسنو  ت 

 .2/165( مواهب الجليل 3)

 عليه.( ل  أقف 4)

 ( ل  أقف عليه.5)

 ( ل  أقف على ترجمته.6)

أحمد طمس الدين الخطيب الشوبر  الشافعع  فقيه من أهل مصر  ولد فوع طووبر قريوة مون الغربيوة بمصور وجواور بواأللهر  أخور  بن ( هو محمد7)

غيرهما كثير  من مؤلفاته طرح المونهج عن طمس الدين الرملع  وسال  السنهور  وغيرهما  وعنه أخر احمد البشبيشع وعبدالرحمن المحلع و

 ..3/385أل . ين ر خالصة األثر1069وحاطية على طرح األربعين  بن حجر وغيرهما. توفع سنة 

 /ب10

 أ/11
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عن الجماعة ول  يعرض للمصلع طك فع أن صالته وقعت فع العدد المحتاج إليه أو فيما لاد عليه؛ وإ  فيجوب ال هور ألنوه 

أن يجوزم المصولع إلوق الجوزم بوه حينئر طك فع سقوط ما لزم ذمته بيقين  واألصل اطتغالها به  وقوول السوا:ل كيوف يتصوور 

ظاهر وقوله م  جزمه بةنه يطرأ له الشك هرا ممنوع؛ إذ   تاللم بين الجزم وعروض الشك بعد ذلك كما هو جلّع  وما نقل 

 عن بعض أ:مة الشافعية لعله نقله على وجه ا فتراء  فال حول و  قو  إ  باهلل العلع الع ي . 

أل "صال  المالكع المقتد  بالشوافعع تابعوة لصوال  اإلموام فوع الصوحة المشار إليه بما نصه / ألجهور وأجاب طيخنا ا

وعدمها واإلعاد  وعدمها؛ ألن صال  المةموم تابعة لصال  اإلمام فع الصحة والبطالن إ  فع مسا:ل ليست هوره منهوا فتجوب 

استحباباً؛ وإن طك هول أعادهوا وجوبواً أو نودباً وجبوت  عليه اإلعاد  حيث أعاد صالته وجوباً  وتستحب له اإلعاد  إن أعادها

عليه اإلعاد  هرا هو الر  يفيده كالم من يعتمد قولوه فوع المورهب  وقود كوان أ:موة الجمعوة بالجوام  األلهور الشوافعية كشويخنا 

عبوود الحوق بوون الشوهاب
(1)

  وطوويخنا الشوويق عبود هللا الشنشووور 
(2)

الشووافعع الفرضووع   يعيودان كمووا هووو معلووم عنوود كوول موون  

 أدركهما وانبه لرلك. 

وكان طيخنا العاره باهلل تعالى محمد البنوفر 
(3)

رحموه هللا تعوالى   يعيود  وإذا سوئل عون إعواد  مون صولى خلفهموا  

؛ فزع  بعضه  أن من صلى خلف طافعع يعيد   يعيد مستن تَوه  يقول بعدم اإلعاد  وهو كالم جلعٌّ داً لورلك وهوٌ  منوه؛ لوـَما علم 

والقاعد  كل صال  بطلت على  اإلمام بطلت على  الموةموم إ  فيموا اسوتثنع  وهوره ليسوت منهوا  و  فورق فوع اإلموام بوين أن 

يكون طافعياً أو مالكياً وهللا أعل "
(4)

 انتهى من الزهرات الوردية.  

معناه َعلَِّ  أن قول بعوض المتشودقين مون المالكيوة مون أن الموالكع    ومن تةمل هرا السؤال والجواب تةمالً طافياً وفه 

 يعيد ال هر مطلقاً ولو أعاد إمامه ال هر بعد الجمعة جهل منه وغباو  وقصور؛ لعدم فهمه. 

وقد ألف طيخنا خاتمة المحققين الشيق علع السمرلسع
(5)

فع طةن إعاد  ال هر بعود الجمعوة رسوالة لطيفوة  وطالعتهوا  

 أنه   بد من إعاد  ال هر قو ً واحداً عنده .  فرأيت

وإذا كان كرلك يتعين على المالكع إذا صلى خلف طافعع  وأعاد ال هر أن يعيد ال هر ويجب على المةموم أن يسوةل 

رحموه هللا  –ذلك اإلمام هل أعاد ال هر وجوباً أو استحباباً ألجل إعاد  ال هر للتفصيل السابق الر  ذكره طويخنا األجهوور  

 الشافعية اآلن يعيدون ال هر بعد الجمعة حتى بتمام. ي  /هرا تنبهاً كلياً؛ ألن جم فتنبه لرلك يا –

من ترك الجمعة ثالف مرات من غير عرر و  علة طب  هللا على »فا:د أل ورد أحاديث فع ذم من ترك الجمعة  منهاأل 

«قلبه
(6)

ر  م    ومنها خبر أبع الجعد الّضِّ
(7)

«من ترك الجمعة ثالف مرات تهاوناً طب  هللا على قلبه» 
(8)

 تهى. ان 

وأخر بهرين الحديثين سحنون فع إسقاط طهاد  التارك لها ولاد قيد التوالع فقالأل "من تركها فع قرية يجمو  فيهوا مون 

غير علة و  مرض  ول  يعل  له من ذلك عورر ولويس معلومواً بالصوالح  والفضول؛ قوال ابون وهوبأل   أر  أن تقبول طوهادته 

لر  جاء انتهى" قلتأل و  يخفوى أنوه لويس فوع الحوديث التصوري  بقولوه "متواليوات"  قلتأل إذا تركها ثالثاً متواليات للحديث ا

                                                             
لكريوا األنصوار  وغيوره  وعنوه أخور  بون عبودالحق العالموة المحقوق  أخور عون يوسوف بن عبد الحق السياطع طهاب الدين بن أحمد بن ( هو أحمد1)

د القادر الفيومع وغيرهما  له طرح مقدمة لكريا األنصار  فع الكالم عون البسوملة  وروضوة الفهووم وغيرهموا  تووفع سونة عمر السعد  وعب

 ل3/106ز ين ر الكواكب السا:ر  هـ999

وجالل الودين السويوطع  عبدهللا العجمع الشنشور  جمال الدين  العال  الفرضع الفقيه  أخر عن القاضع لكريا والديمع  بن محمد بن ( هو عبد هللا2)

وعنه عبدالغفار المقدسع وعلع الحلبع وغيرهما  له تاليف عود  منهوا طورح تحفوة األحبواب فوع معرفوة الحسواب والفوا:ود الشنشوورية فوع طورح 

 .3/143. ين ر الكواكب السا:ر  هـ999الرحبية وغيرها. توفع سنة 

ر بالصالح  أخر عن الناصر اللقانع والتاجور  وعنه سال  السونهور  وغيوره. تووفع سونة سالمة البنوفر  العال  المشهو بن ( هو أبوعبدهللا محمد3)

 .1/406  ين ر طجر  النور الزكية هـ998

 .1/113( الزهرات الوردية فع الفتاو  األجهورية 4)

 ( ل  أقف على ترجمته.5)

  دار إحيواء 1/111أنوس روايوة يحيوى الليثوع  بون أم  . ين ور الموطوة لإلموام مالوك ( أخرجه مالك فع الموطة وقوال   أدر  هول هوو عون النبوع 6)

 م.1985 – هـ1406 –مصر  تحقيق محمد فؤاد عبدالباقع  ط األولى  –التراف العربع 

أبوووو بكيووور أبوووع الجعووود الضووومر  مووون بنوووع ضووومر  وقيووول اسووومه األدرع وذكوووره أبوووو أحمووود العسوووكر  فوووع الصوووحابة فقوووال هوووو  بووون ( هوووو عمووور7)

سوفيان الخضورمع.  بون بكر   له صحبة ورواية  ولوه دار فوع بنوع ضومر  بالمدينوة  رو  عنوه عبيود  بن ضمر  بن المرداد بن جناد  بن الجعد

 .4/1620ين ر ا ستيعاب 

حقيق محمود فوؤاد   ت1125  باب من ترك الجمعة من غير عرر حديث رق  1/357. هـ273( أخرجه ابن ماجه فع السنن. ين ر سنن ابن ماجه ت 8)

 فيصل الحلبع  د.ط.ت. –عبد الباقع  دار إحياء الكتب العربية 

 /ب11

 أ/12
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َوَمون يَع وصِّ هللا ژ وقال أصبغأل "المور  الواحود  كوالثالف؛ ألن مور  مون غيور عورر كتركهوا ثالثواً وهوو عواٍص  وقوال تعوالىأل

 ژَوَرسبولَهب 
(1)

اآلية  وإنما قيد فع الحديث بالثالف ألجل النفاق  أ  أنه إن ل  يتب فع الثالثة طب  هللا علوى قلبوه بطواب  النفواق.  

ابن رطدأل قول سحنون أظهر مما ذهب إليه أصبغ ألن المسل    يسل  من مواقعة الرنوب  فوال يخورج العودل بالصوغا:ر إن لو  

قييده فع الحديث بالثالف يدل على أن ما دونهموا بخواله ذلوك فوع ع و  اإلثو  وكثور  تكثر جداً بحيث يعل  أنه متهاون بها  فت

الوعيد وإن كان كل حراماً"
(2)

انتهى  من الحطاب باختصار عند قول خليل "ولزمت" إلى آخره  ثو  قوالأل "واحتجواج أصوبغ  

لخلوود فوع النوار إنمووا هوو مون صووفة باآليوة غيور صوحي  ألنهووا فويمن عصوى هللا بتورك اإليمووان وتعود  حودود اإلسووالم   ألن ا

الكفار"
(3)

انتهى. قلت وقد يرد بعموم اللف  وحمل الخلود على طول اإلقامة ولكنوه بعيود" نقول ذلوك طويخنا الشويق عبود البواقع  

على هامش التتا:ع الكبير ومن خطه نقلت
(4)

 . 

سونة ثموان  مون / بعود العصور مون يووم عرفوة هرا آخر ما تيسر هللا جمعه فوع طوةن ذلوك بتواريق يووم ا ثنوين المبوارك

محمد البنوفر  المالكع المورابم عفوى هللا عنوه وعون  بن محمد بن وسبعين بعد األلف على يد جامعها وكاتبها أبو الود محمد

والديه وعن جمي  المسلمين  وكان الفراغ من نقلها من المسود  على يد مؤلفهوا يووم السوبت المبوارك رابو  عشور طووال سونة 

 اثنين وثمانين بعد األلف.

الحمد هلل الماّنٍ بفضله على من طاء من عباده  والمنع  على المتقين الجادين فع طلب العلو  بون مه  فوع سولك وداده  

والصال  والسالم على سيدنا محمد الدال على هللا إلى يوم معاده  وعلى آله وصحبه الرين سوعدوا بهديوه وإرطواده  وبعودأل فقود 

الفانع عبد الباقع يوسف الزرقانع هرا المؤلوف فورآه حسوناً مشوتمالً علوى درٍر منتثور  ا تحصوى كثرتهوا للمتةمول  طال  الحقير

فيها  وفوا:ده مشتهر  يسوتفيدها المطوال  لهوا  و  بودع فوع ذلوك لفضول مؤلفهوا  واعتنا:وه بوالعل  والعمول  والخيور والصوالح  

 منه جمي  األعمال وبلغه من فضله جميو  اآلموال  ونَفَو  بوه كموا نَفَوَ  بةصوله والرطد والنجاح  وفعل الخير والفالح  تقبل هللا

ونَّ  ژ أهل الو ية والكمال  إنه قريب مجيب السا:لين  ومفيض النوال على الطالبين  وجوابر المنكسورين  القا:ول يودب أَن  نَمب َونبرِّ

و   أَ:ِّ  عَلَهب ضِّ َونَج  َر  فبوا فِّوع األ  وعِّ تبض  يَن اس  ثِّينَعلَى الَّورِّ و ب ال وَوارِّ عَلَهب وةً َونَج  ژ  مَّ
(5)

وصولى هللا علوى سويدنا محمود وعلوى آلوه وصوحبه  

 يوسف الزرقانع نقله من خطه مؤلفها بحمد هللا تعالى. بن أجمعين إلى يوم الدين  كتبه الحقير عبد الباقع

علماء أمته تقتد  به  وبمؤلفاته  ونقووله   بس  هللا الرحمن الرحي  الحمد هلل الر  أظهر للوجود طمساً منير   وجعل/ 

َكو  القريبوة الزهيور   وأطوهد أ  إلوه إ  هللا وحوده    الفريد  وصيره  معدناً للشرع الشريف  وم هراً للودين الحنيوف  ذ  الحِّ

علوى نواٍ   طريك له الر  من  من طاء فوا:د كثير  مجموعة طهير   وأطهد ان سيدنا محمد عبده ورسوله  الر  فت  ببركتوه

مون أمتووه فوا:وود   يسووتغنع عنهووا  الطالووب  وعوا:وود   يمتوور  فووع صوحتها موون لووه أدنووى اتمووام ومعرفووة بالغرا:ووب وعلووى آلووه 

وصحبه ووارثيه وأنصاره وحزبه آموين. وبعودأل تفّضول لودّ  وقورأ علوّع ذو الفوا:ود المشوهور   والنكوات الغزيور  المغموور   

بواهلل تعوالى الوولع الصوال  العوال   القطوب العواره بون محمود بون فاصول  طومس الودين محمودمو نا العالمة الكامل والفهامة ال

الكاطف المشهور محمد البنوفر  المالكع نفعنا هللا به وبسلفه الكري  وأعواد علوّع وعلوى المسولمين مون بركاتوه  آموين  جميو  

معتقوده المنيوف  فرأيتوه قود أتوى فيهوا بالعجوب رسالته هره التع ألّفها فع توقوف صوحة الجمعوة علوى قاعود  مرهبوه الشوريف  و

اد   رَّ العجاب  والغرابة الع يمة الغراب  نف  هللا به كما نف  بةصله  وأمده بةمداد ذاته  وحف ه بمحفوظاته  وجعله مونهالً للووب

محيووع  بوون ليوون العابوودين بوون /ب وكثّوور فوا:ووده  وأظهوور عوا:ووده  آمووين. وقالووه وكتبووه طووره الوودين13ومعوودناً للقصوواد  

طيق اإلسالم  عفا هللا عنه آمين  فع الثالثاء ثانع عشر محرم ثمانين وألف ونقلوه مون  بن جمال الدين بن ولع الدين بن الدين

 خطه مؤلفها.

 

 

 

 

                                                             
 من سور  النساء. 14( من اآلية 1)

 .167  2/166( ين ر مواهب الجليل 2)

 (  المصدر نفسه.3)
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 م.1983

هوـ  تحقيوقأل علوع محمود البيجواو   دار الجيول  بيوروت  463عبد البور تأل  فع معرفة األصحاب   بن ا ستيعاب .2
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 – هوـ1422ى بيوروت  ط األولو –أسنى المطالب فع طرح روض الطالب لزكريا األنصوار    دار الكتوب العلميوة  .4

 م.2000

هـ  تحقيوق عوادل عبود الموجوود  دار الكتوب العلميوة  ط 852اإلصابة فع تمييز الصحابة  بن حجر العسقالنع ت  .5

 هـ. 1415األولى  

 م.2002بيروت لبنان  ط الخامسة عشر  مايو  –هـ   دار العل  للماليين 1396األعالم للزركلع ت  .6

 بيروت   ط الثانية. –ير جابر  دار الفكر هـ  تحقيق سم356األغانع لبصبهانع ت  .7

هوـ   تحقيوق طوارق فوت  السويد  دار الكتوب العلميوة  ط 502إسوماعيل ت  بون بحر المورهب للرويوانع أبوو المحاسون .8
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 هـ. 1418القاهر   ط السابعة   –يق عبد السالم هارون  مكتبة الخانجع البيان والتبيين للجاح   تحق .10
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 الرياض. –هـ  دار ابن خزيمة 1414األولى  

القوواهر   ط األولووى  –هووـ  تحقيووق أيموون طووعبان  دار الحووديث 535الترغيووب والترهيووب إلسووماعيل األصووبهانع ت  .14

 م.1993

هوـ  تحقيوق مجود  السويد  مكتبوة الصوحابة  جود   ط األولوى  571عساكر ت  بن المسل  عن أخيه لثقة الدينتعزية  .15

 م. 1991

هـ  تحقيق محمد طبير  ط األولى  942إبراهي  التتا:ع ت بن تنوير المقالة فع حل ألفاظ الرسالة ألبع عبدهللا محمد .16

 م.1988 –هـ 1409

هـ  تحقيق أحمد حبيوب  مركوز 776إسحاق الجند  ت  بن فرعع لخليلالتوضي  فع طرح مختصر ابن الحاجب ال .17
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 م. 2000 –هـ 1420األولى  
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هــ  تحقيوقأل عبود الفتواح الحلوو  دار 1010الطبقات السنية فع تراج  الحنفية  للمولى تقع الدين الغز  الحنفع  تأل  .32

 م.1983الرفاعع للطباعة والنشر  طأل األولى  

هوـ   تحقيوق محموود الطنواجع وعبود الفتواح الحلوو  دار هجور 771طبقات الشوافعية الكبور  لتواج الودين السوبكع ت  .33

 هـ. 1413للطباعة والنشر  ط الثانية 

 هـ.1407هـ  تحقيق الحاف  خان  عال  الكتب بيروت   ط األولى 851طبقات الشافعية  بن قاضع طهبة ت  .34

 م2002ولى هـ  تحقيق كمال الحوت  دار الكتب العلمية ط األ772طبقات الشافعية لبسنو  ت  .35

 بيروت  د.ط.ت. –هـ  دار إحياء التراف العربع 855عمد  القار  فع طرح صحي  البخار  للعينع ت  .36

هـ  تحقيق محمد الهيلوة  دار 841فتاو  البرللع جام  مسا:ل األحكام ألبع القاس  التونسع المعروه بالبرللع ت  .37
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  NO 1719حل ألفاظ جواهر درر خليل  مخطوط المكتبة الوطنية التونسية تحت رق  فت  الجليل فع  .38

هووـ  تحقيووق أحموود جاسوو  محموود وآخوورون  دار 974الفووت  المبووين المبووين بشوورح األربعووين  بوون حجوور الهيثمووع ت  .39

 م.2008 –هـ 1428المملكة العربية السعودية  ط األولى  –المنهاج  جد  

 م. د.ط.1941هـ  مكتبة المثنى بغداد  1067ب  والفنون لحاجع خليفة ت كشف ال نون عن أسامع الكت .40

 –هوـ  تحقيوق محمود طوره الودين بالتقايوا  دار إحيواء التوراف العربوع 1399كشف ال نون إلسوماعيل البغوداد  ت  .41

 لبنان. –بيروت 

علميووة  ط األولووى هووـ   تحقيووق مجوورد  سوورور  دار الكتووب ال710كفايووة النبيووه فووع طوورح التنبيووه  بوون الرفعووة ت  .42

 م.2009

هـ  تحقيق خليول منصوور  دار الكتوب العلميوة  1061الكواكب السا:ر  بةعيان الما:ة العاطر  لنج  الدين الغز  ت  .43

 م.1997 –هـ 1418لبنان  ط األولى  –بيروت 

 هـ.1414بيروت  ط الثالثة  –هـ   دار صادر 711لسان العرب  بن من ور ت  .44

 م. 2001 -هـ1422 -19ط  -والمصادر لمحمد الخطيب  مؤسسة الرسالة لمحات فع المكتبة والبحث .45

 م. 1993 –هـ 1414بيروت  د.ط   –هـ  دار المعرفة 483المبسوط للسرخسع ت  .46

 هـ   دار الفكر  ط األولى  د.ت. 676المجموع طرح المهرب لشره الدين النوو  ت  .47
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 م.1996بيروت  ط األولى   –المخصص  بن سيد   تحقيق خليل جفال  دار إحياء التراف  .48

 القاهر . -محمد وآخرون  دار الحرمين  بن هـ  تحقيق طارق360المعج  األوسم ألبع القاس  الطبرانع ت  .49

 م.2003 –هـ 1424المكتبة اإلسالمية لعماد جمعة  سلسلة التراف العربع اإلسالمع  ط الثانية   .50

 –هوـ 1412هوـ   دار الفكور  ط الثالثوة 954الحطاب ت مواهب الجليل فع طرح مختصر خليل ألبع عبد هللا محمد  .51

 م.1992

مصر  تحقيوق محمود فوؤاد عبودالباقع   –أنس رواية يحيى الليثع  دار إحياء التراف العربع  بن الموطة لإلمام مالك .52

 م.1985 –هـ 1406 –ط األولى 

 –هوـ 1404يوروت  ط األخيور   ب –هـ   دار الفكر 1004نهاية المحتاج إلى طرح المنهاج لشمس الدين الرملع ت  .53

 م.1984

 


