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اا ءزيم  - ز وءم  -هذن ن  ي  نلشري  نشتمم  لى فضم نلتوكا ل ال  ن معة، وبيان اا أ   هللا 
بهيرن ه يف باب  -رمحه هللا  - انبه و ظي  ن سى فا بكر ونبتكر يام ن معة، ف اسب أن يعتي نف    

 ن معة.

 ليمن  لى فضم نال تسال يام ن معة،  ] ) من اغتس  ي م اجلمعة ( [: - ليه نل ال  ونلسالم  -ويف قاله 
اقروندا بالتوكا اشروئدا باال تسال يف قاله: "اا ن تسم". وق  بي ا أن  Uوأن هذن نخلا نلذ  ذكره نل يب 
؛ ألن نل يب   -تى أح ك  ن معة فليغتسم   وقال قال يف ن  ي  نل حي : ) إذن أ U سم ن معة ونءبن

 : )  سم ن معة ونءبن  لى كم اتل    .- ليه نل ال  ونلسالم 

 - ليه نل ال  ونلسالم  -أئل   ] ) من اغتس  ي م اجلمعة ( [: - ليه نل ال  ونلسالم  -ويف قاله 
 رونية : ) اا ن تسم : ) اا  سم ون تسم  ، ويف-يف ح ي  نلتوكا  -نلغسم، وق  ءاء يف ن  ي  ن  ر 
: " سم ن  ابة" أ : ن تسم  سالد كااالد كغسم - ليه نل ال  ونلسالم  -يام ن معة  سم ن  ابة   فقاله 

ن  ابة، ف ذن ها نفرن  ولي  نفرن : أنه جي ب يام ن معة! وإن كانه ه اي رونيةن: ) اا  سم ون تسم   قال 
هله قوم  روءه للنمعة؛ ألن ذلم أسكا لقلوه وأبلغ يف نن رنف بعِ نلعلماء: نفرن  سا: أن جياا  أ

نلش انت   ه؛ ألنه خيرج ونفسه اقولةن  لى نلذكر أكثر، ا  رفةن  ا نلش انت ونلفنت  لى أ  نألحانل 
 وأحس  ا.

قاهللا: ) من اغتس  ي م  Uأن رس هللا هللا  -رضب هللا عنه  -عن أيب هريرة  - 211] 
اجلمعة مث راح يف الساعة اروىل قكأمنا قرب بدنةب، ومن راح يف الساعة الثانية قكأمنا قرب 
بقرةب، ومن راح يف الساعة الثالثة قكأمنا قرب كبشاب أقرن، ومن راح يف الساعة الرابعة 

خر  اإلمام  قكأمنا قرب دجاجةب، ومن راح يف الساعة اخلامسة قكأمنا قرب بيضةب، قإذا
 حضرت املالئكة يستمع ن الذكر ( [.
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 اهره: أن يكان نال تسال اقاربدا  ] ) من اغتس  ي م اجلمعة ( [: - ليه نل ال  ونلسالم  -ويف قاله 
خروج ونلرونح، وق  بي ا ذلم وقل ا: إنه إذن ن تسم يام ن معة قريودا اا نلرونح ونلذهاب فهن هذن أبلغ يف لل

تر ر، فهنه إذن تر ر يف  روءه رمبا تغات رنئحته  اصةد يف حال ن ر  إذننظافته وح ال نل قاء، خبالف اا 
ن تل  نلعلماء يف هذه  الساعة اروىل ( [] ) مث راح يف : - ليه نل ال  ونلسالم  -ويف قاله  ونل ي .

 وذلم  لى وء ني: ،نلسا ة نألوىل

، وهذن اذهب -أ : قوم أن تزول نلشم   -فقال ئائفةن اا نلعلماء: إن هذه نلسا ة نألوىل قوم نلزونل 
 وقال نفالكية: إن هذه نلسا ة اا بع  نلزونل.  .-رمح   هللا  -ل ار نلعلماء 

] ) مث راح يف الساعة اروىل ...والساعة الثانية : - ليه نل ال  ونلسالم  -قاله ونحتل ن م ار برن 
فهن اا بع  نلزونل إىل ءلاا نخل يب يام ن معة ال يس   ...والثالثة ...والرابعة ...واخلامسة ...( [

. ور  نفالكية: برن نلسا ات نلفلكية نفعروفة ل تكا اعروفةد  لى زاان نل  ، فرءيب  Uيب نخلم  سا ات 
أنه قال: ) إن نل  ار ن  تا  شر  سا ةد   وءاء  U ا هذن نال  ن  مبا  وه يف ح ي  نلس ا  ا رسال هللا 

صرحيدا يف يام ن معة: أنه ن  تا  شر  سا ةد. وهذن يف ن ت نل نل ي  ويف ن ت نل نلزاان و    نستانء نلليم 
يكان نلليم. وب اءد  لى ذلم: فا  اء أن نلسا ة نلفلكية ل  ونل  ار، فيكان نل  ار ن  تا  شر  سا ةد وكذلم

لل  ار إىل ن     شر  سا ة . لكا يشكم  لى قال ن م ار: أن  Uتكا اع ا  د أو اعروفةد يُر  بتقسي  نل يب 
، واا بني ئلاع نلشم  إ نلزونل: ن   نل  ار، فلا قيم: اا أول نل  ار فهنه  ىلن  ي  فيه مخ  سا ات 

، ف م نفرن  بالسا ة: أءزنء نلاقه نف قس  اا - لى نلتقسي  نلذ  ور ت به نلس ة  -سه سا ات  يس  
بني ئلاع نلشم  إىل نلزونل؟ أم أن نفرن  سا: نلسا ة ن قيقية اا ء ة أن نل  ار ن  تا  شر  سا ةد؟ قال 

رونيةن به  ال نلو ة بني نل ءاءة بعِ نلعلماء سذن وقال بعض   بالقال نلثاي. فعلى نلقال نلثاي: ه اي 
. وهذه نلرونية ُتُكل  يف إس ا ها  وهي رونية  و  نلرزن  يف  -وبني نلكوش، في و  ه اي سه سا ات 

، لكا ه اي أيضدا رونياتن أ ر يف ن  ي  بذكر نلع فار أيضدا بني نل ءاءة وبني نلويضة وهذه -نف    
، فهذن كانه سه سا ات  زنل نإلشكال، وأاا نلرونية حس  ا بعِ نلعلماء. فعلى هذن: ت كان سه سا ات 

؛ ألنه كما يقسمان -وذلم اا ء ة نلتنز ء  -إذن ل تكا سه سا ات  فق  قسمان نلسه إىل مخ   
نخلم  نفس ا     ئال نل  ار وق ره: إىل أءزنء نلسا ة إذن ق ر نل  ار، وإىل أكثر اا سا ة  إذن ئال 
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يكان ءزءه نألول للسا ة نألوىل ونلثاي  -لاع نلشم  إىل نلزونل إىل مخسة أءزنء  نل  ار، في قس  اا بني ئ
. وأنكر بعِ نلعلماء أن تكان نلسه سا ات  اا ئلاع نلشم  فقالان: سه سا ات  -للثانية وهل  ءرند 

نلرونح تكان اا بع  ئلاع نلشم  ونرتفاع نل  ار     نلقرب اا نلزونل، وتكان نخلم  سا ات  اا نبت نء 
، قالان: ألن ا اا وء نا نل حابة - لى حسب نل ي  ونلشتاء  -مبا قوم ن معة مبا يقرب اا سا تني وشيء  

يوكرون اا أول نل  ار إىل نفساء . وهذن  ليم نفي  لي  فيه اا يثوته ولي  فيه اا  -رضانن هللا  لي    -
يتاق  نألار  لى وءا  شاه  ، بم ال ميت   أن ي كره، ونلس ة ءاءت ا لقةد  لى هذن نلاءه نحملتمم، فال 

يكان نل حابة اوكريا؛ ألن نفعروف ا   : أهن  كانان  ماردن لويات هللا بذكره وئا ته وشكره، بم كانان ال 
جيل  ألصحابه يف اسن ه، ولي   Uيفارقان نفسن  إال  انئن   أو حنا ذلم اا حت يم نفعاف. وكان 

. فريدا اا كان،  ريودا أن يكان أكثر أو  قا   يف نفسن  إذن ل يكا حاءةن اا ئلب رز   أو ننشغال  برهم 
، وإذن قال  ، فهن نلس ة بي ه  لى أهنا مخ  سا ات   ليه نل ال   -نال تذنر مبثم هذن لر  نلس ة لي  بقا   

ذلم وإ رنءه  ا : "نلسا ة نألوىل" ف ي نلسا ة نألوىل يف نل  ار حن ي ل نل ليم  لى ترويم -ونلسالم 
 اهره فحي ئذ  يعتن، وال يكفي  ليم نل في إ واتدا فا ذكروه. وأاا قال اا قال: إن نلرونح يكان بع  نلزونل، 

أ : يف نللحظات، وأن نلسا ة  ظاتن اعي ةن، ونلعرب  ] ) مث راح يف الساعة اروىل ( [وأن نفرن  بقاله: 

  چ ىئ  ىئ  ی     ی  ی  یچ : -سوحانه وتعاىل  -، كما قال ت ل  نلسا ة  لى ن زء نليسا اا نل  ار
قال: "مث رنح" ونلرونح يكان بع   Uفافق ا : ءزء نل  ار، ولي  نفرن  به: نلسا ة نفعروفة. وقالان: ألن نل يب 

: ) اا   ن إىل نفسن  أو رنح   وقال Uنلزونل وال يكان قوم نلزونل، وقوم نلزونل يقالان:   ن، ولذلم قال 
U لغ و ن يف سويم هللا أو روحةن  ان اا نل نيا واا في ا   فالغ و ألول نل  ار ونلرونح   ر نل  ار، فهذن ( :

: "مث رنح" أ : بع  - ليه نل ال  ونلسالم  - وه أن نلغ و ألول نل  ار ونلرونح   ر نل  ار يكان قاله 
و اه، فهنه قال: إن نلرونح ي ل   -رمحه هللا  -يب  ا هذن بقال أئمة نللغة كاألزهر  زونل نلشم ، وق  أء

بافعى نلعام  لى ا ل  نلذهاب، فيقال: رنح إذن ذهب، فهذن ذكر نلغ و يف اقابله صار اع اه  اصدا. فحي ئذ  
 ال يقاى قال اا قال: برن نلرونح يكان اا بع  نلزونل.

نلو نة اا نإلبم:  ] ) مث راح يف الساعة اروىل قكأمنا قرب بدنةب ( [: -ونلسالم  ليه نل ال   -ويف قاله 
ونح   نلُوْ ن، وت ل   لى نلذكر ونألنثى. ويف قاله: "فكرمنا قرب ب نةد" فيه  ليمن  لى أن أفضم اا يتقرب به 
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ذكرها اق اةد  لى  Uإىل هللا اا سيمة نألنعام: ها نإلبم و لى ذلم لاها نلسل  ونخلل ؛ ألن نل يب 
  هلا بالسو  اا نلشيا . وقال بعِ نلعلماء: نإلبم ونلوقر مب زلة  ونح   ، فما ضحى  U اها، وألن نل يب 

شري بي  ما فرءاز نإلبم  Uباإلبم كما ضحى بالوقر واا ضحى بالوقر فهنه كما ضحى باإلبم؛ ألن نل يب 
، ونل حي : اا ذهب إليه ن م ار اا أن نإلبم أفضم اا نلوقر، وذلم ألن   ا سو   وكذلم نلوقر   ا سو  

فضل ا يف هذن ن  ي  وءعل ا للسا ة نألوىل وءعم نلوقر  للسا ة نلثانية، ف ل  لى أن نلتقرب  Uنل يب 
قل ا: إن نإلبم أفضم، ف م يستا  نلذكر ونألنثى؟ قال بعِ  إذنباإلبم أفضم اا نلوقر. وقال بعِ نلعلماء: 

ضحى بكوشني أالحني أقرنني، وقال  Uر أفضم اا نألنثى،  اصةد يف نألضحية؛ ألن نل يب نلعلماء: نلذك
بعض  : نألنثى أفضم اا نلذكر؛ ألن نألنثى أ ز وأكثر مث دا، ونلسوب يف هذن: أهنا حتلب وحتمم ويكان ا  ا 

كما يف نل حي   ا   -م  ليه نل ال  ونلسال -اا ال يكان اا نلفحم فقالان: إهنا تكان أ لى مث دا. وق  سئم 
أفضم نلرقاب قال: ) أ الها وأنفس ا وأكثرها مث دا   ف ل  لى أن نألكثر مث دا ها نألفضم، قالان: فتكان 
 -نألنثى أفضم، ولذلم يف نلزكا  ال ت  ذ إال نألنثى، فال ي  ذ يف نإلبم إال نإلناا، إال اا كان اا نبا لوان  

، وأاا أس ان نإلبم فهنه ي  ذ ب الد  ا ب ه ن -نلذكر  فخا  خبم   و شريا اا نإلبم إذن ل جي  ب ه خما  
. قالان: فالقربان باألنثى أفضم اا نلقربان بالذكر اا هذن نلاءه. و اهر  نلانءوة يف نلزكا  فكل ا إناان

 .] ) قكأمنا قرب بدنة  ( [ن  ي : نلتشريم بي  ما يف قاله: 

فخ  نلكوش بالذكر؛ ألنه أفضم اا يضحى به وي  ى ويتقرب  أقرن ( [] ) كبشبا وفا ءاء يف نلغ   قال: 
، فلما ذكر و ني نلذَكر يف نلغ   ول يعني نلذكر يف نإلبم ونلوقر، نستاى نلذكار -سوحانه  -به إىل هللا 

 ونإلناا يف نإلبم ونلوقر يف نهل   و اه.

أ : ذ  ا قربةد  الثانية قكأمنا قرب بقرةب ( [] ) ومن راح يف الساعة : - ليه نل ال  ونلسالم  -ويف قاله 
. قال بعِ نلعلماء: إن نفرن  اا ذلم: أن يكان له أءرن كرءر اا قرب ب نةد كاالةد. -سوحانه وتعاىل  -هلل 

فهن هذن أءرن  ظي ن و انبن لي  باليسا،  - ز وءم  -وال شم أن نلو نة إذن حنرت مث ت    بثم  ا هلل 
م للرونح هذن نلفضم نلعظي  ي ل  لى فضم نلتقرب باإلبم ونلو ن، وأهنا أفضم اا يتقرب به قالان: فكانه جيع

 .-سوحانه وتعاىل  -إىل هللا 



 هذه الدروس مل يراجعها الشيخ حفظه هللا تعاىل                                                     (211رقم احلديث ) -باب اجلمعة  
 

  8888 

فيه  ليمن  لى اشرو ة نهل   ونألضحية  ] ) ومن راح يف الساعة الثالثة قكأمنا قرب كبشبا أقرن ( [وقاله: 
؛ ألن نل يب   ن  ي  نل حي : أنه ضحى بكوشني أالحني أقرنني.   وه   ه يف Uبالكوش، وهذن ام إلاع 

كذلم فيه  ليمن  لى أن نلضرن أفضم اا نفا ز، وأن ذب  نلضرن يف نألضحية ويف نهل   أفضم اا نفا ز؛ 
ضحى سا و   ا ول يض  بافا ز، ويف س ي ه بالذكر ه ا ي ل  لى أنه أفضم اا يتقرب به  Uألن نل يب 

يف قاله: "كوشدا"  ل  لى تفضيم نلذكار  لى نإلناا ف ا أفضم اا نل عنة، ولذلم يف نهل   ونألضاحي. و 
ن ان  لى أنه يف نألضحية ذكار نلضرن أفضم اا إنا  ا، ونلسوب يف ذلم: أن    نلذكر أئيب اا    

حني بكوشني أال Uنألنثى،  اصةد إذن كان   ي ا ااءاءدن فهنه يكان أئيب  مدا، ولذلم ضحى رسال هللا 
 : "أقرن" تفضيمن هلذن نل اع اا نلضرن. - ليه نل ال  ونلسالم  -ااءاءيا. ويف قاله 

هذن نل تيب اا نلسا ة نألوىل إىل نلسا ة  ] ) ومن راح يف الساعة الرابعة قكأمنا قرب دجاجةب ( [.وقاله: 
 ز  -نخلااسة فيه  ليمن  لى تفاوت نل اا يف نألءار يف حضاره  للنمعة، كتفاوت أهم نلتقرب إىل هللا 

فيما يق اانه اا  زيز نفال ور ي ه. فهن نل ءاءة  ون نلكوش بالقيمة، و ون نلكوش يف نلر وة،  -وءم 
نفتر ر  U  ه نلكوش اا حي  كثر  نللح  وكثر  ننتفاع نل اا، فنعم نل يبو ون نلكوش كذلم فيما يايف ا

سذه نف زلة وله حظه اا نألءر ونلثانب  لى ق ر اا كان ا ه اا نلعمم. ونست ل سذه ن ملة اا قال: إنه 
،  -يعي: جياز أن جيعم نل ءاءة أضحيةد  -جياز أن يضحي وأن ي    بال ءاءة  وهذن قالن ضعي ن

قال: ) ال تذ ان إال اس ةد،  U ها نلعلماء  لى أن نألضحية ال تكان إال اا سيمة نألنعام؛ ألن نل يبفنما
إال أن يعسر  ليك  فتذ ان ءذ ةد اا نلضرن   ف ذن ي ل  لى س ي  ن ك  بو يمة نألنعام، وفيه  ليم 

   قال بع  ذلم:  U الويضة؛ ألن نل يبإلزنم  فهنه إذن قيم سذن نلقال لسا  ألح   أن يقال: جياز أن يضحي ب
 .] ) ومن راح يف الساعة اخلامسة قكأمنا قرب بيضةب ( [

فيه  ليمن  لى  ] ) ومن راح يف الساعة اخلامسة قكأمنا قرب بيضةب ( [: - ليه نل ال  ونلسالم  -ويف قاله 
 قة سا ونإلحسان سا اعتنن، وفيه اشرو ية أكم نلويِ؛ ألنه   ه قربةد وئا ةد، وفيه  ليمن أيضدا  لى أن نل 

  ليمن  لى أن نلتر ر إىل هذه نلسا ة نأل ا  ياءب ن راان اا نألءر نلذ  ها أكثر وأ ظ .
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مث ذكر نلسا ات ارتوةد. فيه  ليمن  لى  ] ) مث راح يف الساعة اروىل ( [: - ليه نل ال  ونلسالم  -يف قاله 
تفاو   يف نفوا ر  إىل نخلا، فكم ئا ة  اا نل ا ات وكم قربة  اا  أن نل اا يتفاوتان يف نألءار  لى حسب

فم    نفتق م وا    نفتر ر  -نلقربات ت اف  نل اا  لي ا أو ن بان إىل فعل ا، فتفاوتان يف نلقيام بذلم نلفعم 
فاضم  U لم ألن نل يبفههن  يتفاوتان باألءر كما تفاوتان يف نفسار ة ونفسابقة إىل تلم نلقربة ونل ا ة، وذ -

بني نل اا  سب اوا ر   إىل نخلا، ف ل  لى أن اا با ر إىل نخلا وبكر إليه: أنه يكان بر ظ  نف ازل 
ن  يف هذن ن  ي   لى   م نستانء ارتوة نفتق م ا  نفتر ر، وق   U ويكان له أ ظ  نألءر؛ ألن نل يب

، فما حضر  فال اا  چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻچ : - ز وءم  -قال هللا  يف نل ا ات  رءاتن
ل ال  ن ما ة قوم أذنن نف ذن فهنه أ ظ  أءردن مما حضر  لى نألذنن، واا حضر  لى نألذنن أفضم مما 
حضر بع  نألذنن، واا حضر بع  نألذنن أفضم مما حيضر  لى نإلقااة، واا حيضر  لى نإلقااة أفضم مما 

  نإلحرنم وي رك ا أفضم مما تفاته، وهكذن يتفاوتان يف حيضر  لى تكوا  نإلحرنم، واا حيضر  لى تكوا 
أ ن  U نألءر  لى تفاوت نلتح يم. واا ننتظر نل ال  بع  نل ال  فهنه أ ظ  أءردن اا نلكم؛ ألن نل يب

: ) أال أنوئك  مبا - ليه نل ال  ونلسالم  -أن هللا يكفر به نلسيئات ويرف  به نل رءات، فقال فيما ص    ه 
 به نخل ايا ويرف  به نل رءات؟ قل ا: بلى يا رسال هللا! قال: كثر  نخل ى إىل نفساء ، وإسوا  ميحان هللا

نلاضاء  لى نفكاره، وننتظار نل ال  بع  نل ال ، فذلك  نلرباس فذلك  نلرباس فذلك  نلرباس   فنعم 
: ) فذلك  نلرباس، فذلك  -الم  ليه نل ال  ونلس -نالنتظار لل ال  بع  نل ال  ءعله أفضم مما قوله، فقال 

اا نفرنب ة، ونفرنب ة اا أحب  - ز وءم  -نلرباس   ففضله  لى اا تق م وءعله اا نلرباس  لى ئا ة هللا 
ولذلم وصى هللا به  وا ه فقال:  -سوحانه وتعاىل  -، ويتقرب به إىل هللا - ز وءم  -اا حيوه هللا 

م نلرباس؛ ألار هللا به ون ب ف ذن ي ل  لى فض چائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  چ
  وا ه إليه.

] ... [  ] ) قإذا خر  اإلمام حضرت املالئكة يستمع ن الذكر ( [: - ليه نل ال  ونلسالم  -ويف قاله 
 ليمن  لى فضم نلتوكا للمسن ، وق  ءاء يف نألحا ي  نأل ر اا يفسر ذلم: أن نفالئكة تكان  لى 

، فهذن ءل  نخل يب فههن  -كال   لى حسب توكاه   -أبانب نفساء  وتكتب نفوكريا إىل صال  ن معة 
مساء نفوكريا ونفتر ريا أ -ي اون هذه نل ح ، قال بعِ نلعلماء: ت اى نل ح  أ : صح  نألمساء 
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. ف ذن نل ي  لى هذن نلاءه  اصي وتكان نل ح   اصةن بيام ن معة، فلشرف يام ن معة - ا ن معة 
وفضله وفضم نل ال ، له صح ن فا يوكر واا يتق م ل ال  ن معة. وقال بعِ نلعلماء: بم نفرن  

في ا نخلا ونلشر، فهذن ءلسان يستمعان نلذكر بال ح : صح  نفالئكة نل  ُتكتب في ا نأل مال وُيكتب 
 ئاون نل ح ، ونألول أقاى.

فيه  ليمن  لى فضم نخل وة حن إن نفالئكة تستم  هلا وت  ه هلا وهذن  ] ) يستمع ن الذكر ( [ويف قاله: 
ي ل  لى شرف ا، قال بعِ نلعلماء: وها ي ل  لى شرف نلعل  و لا ارتوته؛ ألن نخل يب َفُضم  لى 

فلشرف نلعل  ُفضلان ،  U  لني بالعل ، فال يتق م  لى نل اا وال ي ا   إال أ لم   بكتاب هللا وس ة نل يبنف
باستماع نفالئكة وحضاره . وال شم أن يف هذن  ليمن  لى فضم نإلاااة وفضم نخل ابة حن إن نفالئكة 

آناء نل  ار يسوحانه وه  ال يسراان وال ت  ه وتستم ، ا  أهن  ا  رون، وا  أهن  يذكرون هللا آناء نلليم و 
للقال نلس ي  فرحسا يف  - ز وءم  -يف ون، وا  ذلم جيلسان يستمعان لذكر هللا. ف اىب فا وفقه هللا 

فيما  8  وته ونستشعر أنه يستم  إليه حن اا نفالئكة، فاتقى هللا فر ل  هلل فيما يقال، ورنقب هللا 
   ه. - ز وءم  -ألءره وأبلغ يف رضانن هللا  خيرج اا لسانه حن يكان أ ظ 

: ) اا  سم U يف هذن ن  ي   ليمن  لى نل  يب يف ش ا  نخلا ونلتوكا إليه، وق  ءاء قال نل يب
ون تسم، وبكر ونبتكر، واشى ول يركب، و نا وأن ه،  فر له اا بني ن معة ون معة وزيا    ال ة أيام    

م هذه نألحا ي  وأاثاهلا  ل   ظي  فضم هللا  لى هذه نألاة سذن نليام نفواري، ف ذن  ان كثان، واا ترا
ول فه ب ا، فا م  هلل نلذ  ه ننا هلذن واا ك ا ل  ت   لاال نلذ  أضم   ه اا قول ا وه ننا إليه بفضله ورمحته 

 أن ه ننا هللا.


