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] باب اجلمعة [: -رمحه هللا  -قال 

يف يام ن معة، واا  Uنفرن  سذن نلواب: بيان ه   نل يب  ] باب اجلمعة [: -رمحه هللا  -يقال نف    
أيام نألسواع  لى نإلئال ؛ هذن نليام. ويام ن معة ها أفضم يف  8اا إقام نل ال  وذكر هللا  8فر  هللا 
ق  أضم اا قول ا، فالي ا  يام نلسوه ونل  ارى يام نألح ، وه   8أ ن  ا فضله وأن هللا  Uألن نل يب 

يف يام ن معة. وق  فضم هللا هذن نليام فخل  فيه آ م، ولذلم ءاء يف بعِ نلس ا  ا  U تو ن ألاة ام  
ألن هللا ل  فيه  ل  آ م اا نل ني ونفاء. وقال بعِ نلعلماء:  : أنه مسي يام ن معة سذن نالس ؛Uنل يب 

ن لهسالم  مسيه "ن معة"؛ فكان نالءتماع فهن نل اا جيتمعان يف هذن نليام وخيت  هذن نليام بكانه  ي د
ونفسلمني، واا ه ا: جيتم  نل اا اا أئرنف نف ن وحي م بي    اا ق  ه نلشرع اا ن ب ونألل  ونلا  يف 

 .8 هللا

، فيه  ل  آ م وفيه أ رج اا ن  ة وفيه تاب هللا  ليه، وفيه تقام-كما ذكرنا   -ويام ن معة يامن افضمن 
، هم تقام نلسا ة أو ال تقام؟ وق  -أ : ا غيةن  -نلسا ة، واا اا  نبة  يف يام ن معة إال وهي ا يخةن 

صلانت هللا  -، فق  كان اا ه يه U ا نل يب فضم هللا هذن نليام فنعم فيه للةد اا نلس ا نل   وته 
: أنه يستفت  يام ن معة يف صال  نلفنر بقرنء  سار  نلسن   ونإلنسان، وهاتان نلسارتان -وسالاه  ليه 

وإفرن ه بالعوا  ، وبيان  ظي  ق رته وليم فضله وءليم ا ته  - ز وءم  -نلعظيمتان نشتملتا  لى تاحي  هللا 
، وكذلم بيان هناية نل نيا وا ا نف ا ني إىل نل عي  -سوحانه وتعاىل  -ان س ته وحكمته خبل  نخلالئ ، وبي

. ويف هذن -أ اذنا هللا  ز وءم اا ارونه   -نفقي  ونلرضانن نلعظي ، وا ا نلكافريا إىل نلعذنب ون حي  
ونءبن وحت ن، فرفضم اا يف  : نل  يب يف نلس ا، فم  ا اا ها- ليه نل ال  ونلسالم  -نليام كان اا ه يه 

، واا هذه نخل ب  8يام ن معة: صال  ن معة نل  هي شعا ن اا شعائر نإلسالم، ففي ا نخل وة وذكر هللا 
 -وترتل   لى ارضا  هللا، فاخل يب يذكر باهلل وي ل نلعوا   لى ئا ة هللا  8جتتم  نلقلاب  لى ئا ة هللا 

فهن هللا ي ل  به فسا   -وكان اافقدا اس  دن يف قاله  -بتافي  هللا . فهذن قرنه   وته -سوحانه وتعاىل 
نل اا، في    به ضاهل  ويرش  به حائره  ويثوه به ا يع  ، ويكان يف تلم نلكلمات ونفان   نفواركات 

 ان للم ا ني ونف ا ات. ولذلم جي  نل اا اا هذه نخل ب 
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نل  فرض ا وأوءو ا: اا  -سوحانه وتعاىل  -ا  قا  هللا زن دن ل ي    واعاش   واعا ه ، فيذكر نل ا
، وكذلم بيان حقاقه يف نلفرنئِ: اا إقام نل ال ، وإيتاء نلزكا ، و اها اا  8تاحي ه سوحانه ونإلميان به 

. وكذلم يذكر نل اا  قا  بعض   -سوحانه وتعاىل  -شعائر نإلسالم نلعظيمة نل  ت  ى سا حقا  هللا 
  ِ ِ  اا ن انن  لى بع : اا حقا  ن باء ونألا ات وسائر نلقرنبات، وحقا  نفسلمني بعض    لى بع

 ونإل انن ونخلالن، ف ذه نخل ب في ا  ان  ظي ن.

فرفضم اا يف يام ن معة: هذه نل ال  نلعظيمة، ونل اا تتع ش قلاس  إىل مساع هذه نخل وة ويشتاقان إىل 
يف يام ن معة: "اا بكر ونبتكر، و سم ون تسم، واشى ول يركب، و نا  هذه نفا ظة، فر ظ  نل اا أءردن

وأن ه"، مث نستم  إىل نخل وة فتحري هلا قلوه فخش  هلل أو بكه  ي اه اا  شية هللا، مث قام اا اسن ه 
معة. يعاه  ربه  لى ئا ة  يفعل ا أو اع ية  ي ك ا، ف ذن خبا نف ازل يف يااه واا أسع  نل اا يف يام ن 

وهي  -هذه نل ال  ء ريةد ا  أن صال  نلظ ر  8فرفضم اا يف هذه ن معة: هذه نل ال ، ولذلم شرع هللا 
صال د سريةد، كم ذلم لكي يكان هذن نليام خمت دا ومميزدن وا فر دن  ا بقية نأليام. ويام ن معة  ي ن  -نألصم 

لهسالم ونفسلمني ف ا  ي  نألسواع، وجي  نل اا فيه ا اف   ظيمةد فيريت نل اا اا أئرنف نف ي ة. قال بعِ 
شرع نلشرنئ  وبني نألحكام، وءعم في ا اا ن ك  نلعظيمة ونألسرنر  -سوحانه وتعاىل  -إن هللا نلعلماء: 

نلكرمية اا ال ي ت ي اا كثر  اا فيه اا نخلا ونلن، فما ذلم: نل لانت نخلم  جيتم  سا أهم ن ي نلانح  
م  وي ظر بعض   إىل بعِ وأهم نلعمم ونلا يفة نلانح   يف نفكان نلانح ، فينتمعان يف نل لانت نخل

ويتفق  بعض   حال بعِ ويسل  بعض    لى بعِ، وحي م نلتان  ونلتعائ  ونلتكات  ونلت ل . وأاا يف 
نلوا ية ون اضر ، فيريت أهم نلوا ية اا نلضانحي إل انهن  يف ن اضر ، وكذلم  8يام ن معة: فينم  هللا 

، فيعرف نل اا بعض   بعضدا ويقضان ا ا  هذه نل نيا ا  اا جيتم  اا يف ن اضر  به انهن  مما يف نلوا ية
يقضانه اا ا ا  نل يا، وهذن ها اق ا  نإلسالم: نالئتالف ونلتكات  ونلتعائ ، ونلتانصم ونلت اصر 
ونلت زر، وكم ذلم حي م باللقاء، فكي  إذن كان نللقاء  لى ئا ة هللا وارضا  هللا؟! فهن نل اا إذن أرن ون أن 

؟! فهن ن ال  8ي  إذن كان نءتما    ا  ذكر  هلل ن أاردن اا أاار نل نيا نءتمعان هلذن نألار، فكي برو 
 أصل ، فيخرج 
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نل اا اا صال  ن معة وه   ال   ا ن ال نلذ    لان به إىل ن معة. واا فضائم هذن نليام: أن ش ا  
نإلنسان إذن ش   ن معة وأ نها  لى نلاءه نلذ   ن معة يكفر نخل ايا وميحا هللا به نلذناب ونلرزنيا. فهن

يرضي هللا وش   بع ها ن معة نلثانية: كفر هللا ذنابه نل  بني ن معتني. وإذن بكر ونبتكر، واشى ول يركب، 
 وحاف   لى نفقام نألفضم: زي  له كفار   ال ة أيام  زيا  د  لى نألسواع. 

نل  هي  Uواا فضائم يام ن معة: أنه ن ت  خب ائ  اا نلذكر ونل ا ة، ففيه فضم نل ال   لى نل يب 
ب فسه، مث  ى  8إلي ا  وا ه، ولذلم نستفتح ا هللا  8اا أءم نل ا ات وأشرف نلقربات نل  ن ب هللا 

چ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ چ مبالئكة ق سه، مث  ل  بعوا ه نف ا ني فقال: 

: ) فركثرون  لي اا نل ال  فيه   فيام ن معة خي  بكثر  Uولذلم قال   چچ  چ  ڇ  ڇ  
، إال أنه يف يام  U، حن قال بعِ نلعلماء: قرنء  نلقرآن أفضم اا نل ال   لى نل يب  Uنل ال   لى نل يب 

أفضم؛ لارو  نل   بتخ ي  هذن نليام، وورو  نفزية نلانح    Uن معة: نالشتغال بكثر  نل ال   لى نل يب 
ال يقتضي نلتفضيم اا كم وءه . كذلم أيضدا يف يام ن معة: ن ت  بقرنء  سار  نلك  ، واا قرأ سار  

. قال بعِ نلعلماء: إن يف سار  نلك   أااردن - Uكما  وه  ا نل يب   -نلك   يام ن معة س   له نارن 
، حي - ز وءم  -رها وترال ا توني له وءه س ي  هذه نلسار ، ففي ا تاحي  هللا  ظيمةد اا ت ب

يت  جث   مث    ىث   يث  حج    مج  جح  مح چ و تمه بتاحي  هللا  -سوحانه وتعاىل  -نستفتحه  م  هللا 

وءاءت آيات نلسار  في ا بيان ب نية نخلل ، وكذلم أيضدا بيان حقيقة نل نيا واا   چجخ  حخ    مخ  جس  
في ا اا فنت ، وكذلم في ا نلق   ون ك  ونأل وار، إىل  ا اا في ا اا نفقاص  نلعظيمة، واا قرأ فانحت ا 

 وقي فت ة نل ءال.

-رمح   هللا  -واا فضائم يام ن معة: أنه اا تايف يف يام ن معة وقاه هللا فت ة نلقن، وهذن كما ذكر نلعلماء 
 ي  ن سا: أنه ) اا اات يام ن معة وقي نلفتانني  . وقال يف ن  U؛ لثوات نل    ا رسال هللا 

نلعلماء: إن نفات يف يام ن معة اا  الاات حسا نخلااة؛ ألن حسا نخلااة يكان بالزاان ويكان بافكان، 
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ويكان باألقانل ونألفعال. فما أاارنت حسا نخلااة يف نلزاان: أن ميات يام ن معة، فيتافاه هللا يف يام 
 معة؛ لكي حياز هذه نلفضيلة نلعظيمة.ن 

أ : يف هذن نفاض  سرذكر لم للةد اا أحا ي  رسال هللا  ] باب اجلمعة [: -رمحه هللا  -وقال نف    
U  ونل  تتعل  بويان ه يه وس تهU  يف يام ن معة، ويشمم ذلم: بيان نلس ا نلانءوة نففروضة، وكذلم

 - لي   رمحة هللا ليعدا  -. وأئمة نإلسالم -رمحه هللا  -عتي به نف    بيان نلس ا نفستحوة، فكم ذلم سي
كما   -ن ت ان بويان هذه نلس ا وبيان هذه نألحكام؛ ألن ليام ن معة أااردن  اصةد  له  لي ا نل  اص 

.-أسلف ا 
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نفسل  إذن أتى إىل صال  ن معة أن  Uهذن ن  ي  نلشري  نلذ  أار فيه نل يب  -رمحه هللا  -ذكر نف    
. ونظردن الشتمال هذن] ) من جا  منكم اجلمعة قليغتس  ( [: - ليه نل ال  ونلسالم  -يغتسم، فقال 

بهيرن ه يف باب  -رمحه هللا  -ناسب أن يعتي نف     ،ن  ي   لى هذن نأل ب اا آ نب صال  ن معة
 ن معة.

نألار بالغسم ل ال  ن معة  ] ) من جا  منكم اجلمعة قليغتس  ( [ :- ليه نل ال  ونلسالم  -قاله 
يف أحا ي  كثا  ، حن إهنا ور ت  ا أكثر اا  شريا  Uونل  ب إىل ذلم ون    ليه  وه  ا رسال هللا 

كل   حف    ه هذه نلس ة: أنه أار بالغسم ل ال  ن معة، وأار بالغسم يف يام   Uاا أصحاب نل يب 
 ر بالغسم     نإلتيان إىل صال  ن معة.ن معة، وأا

ويف بعِ نلرونيات: "إذن أتى أح ك  ن معة" هذه  ] ) من جا  منكم ( [: - ليه نل ال  ونلسالم  -وقاله 
 ن ملة ت ل  لى اسائم:

ا نفسرلة نألوىل: أن نال تسال يام ن معة اتعل ن ب ال  ن معة ولي  مبتعل   بيام ن معة. وتاضي  ذلم: أن 
إذن قل ا: إن نلغسم ليام ن معة: فهنه يكان حي ئذ  فا ي لي ن معة واا ال ي لي ن معة، فيشمم نل ساء 

اان وتفضيالد هلذن نليام، عة، فيكان تشريفدا للز ويشمم نفسافريا وحناه  اا أهم نأل ذنر فيغتسلان ليام ن م
فيغتسم نفسل  فيه لشرفه.

ارن ن لالءتماع واا أءم صال  ن معة: فهنه خيت  مبا يش   ن معة، وهذن وأاا إذن قل ا: إن  سم ن معة 
وقال به ل ار نألئمة، ف ا اذهب ن  فية ونفالكية ونلشافعية  ،Uنلقال ها قال ئائفة  اا أصحاب نل يب 

: أن نلغسم اشروعن اا أءم صال  ن معة، ولذلم قالان: إذن كان مما ال -رمحة هللا  لى ن مي   -ون  ابلة 

قاهللا: ) من  Uأن رس هللا هللا  - رضب هللا عنهما - عن عبد هللا بن عمر - 211] 
جا  منكم اجلمعة قليغتس  ( [.
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ن ءاء : ) إذ- ليه نل ال  ونلسالم  -تلزاه ن معة ول حيضر ن معة فهنه ال يغتسم، وق  نست لان بظاهر قاله 
، وقاله: ) إذن أتى أح ك  ن معة   فنعم ] ) من جا  منكم اجلمعة ( [أح ك  ن معة  ، واثم ح يث ا: 

نألار بالغسم ارتودا  لى نلذهاب إىل ن معة، ف ل  لى أنه س ةن ل ال  ن معة وشرع اا أءم نالءتماع. وق  
أهنا قاله:  -رضي هللا    ا  -ني  ائشة ، وح ي  أم نف ا -رضي هللا    ما  -ءاء يف ح ي  نبا  واا  

وكانان  -ونلعالية: هي نل  تسمى نليام بالعانل  -يغشان ن معة اا نلعالية  U"كان أصحاب نل يب 
أصحاب زرع  وكانه نألر  في ا نلغوار، فكانان إذن أتان إىل نفسن   له ا    زهااةن وأصاس  نلعر  

باال تسال لل ال ". ف ذن ن  ي  ي ل  اللةد ونضحةد  لى أن  U فخرءه نلرونئ  نلكري ة، فرار نل يب
اا  Uنلغسم ارن ن لل ال  ولي  ليام ن معة وإن كان نليام له فضله وله شرفه، وق  ءاء  ا أصحاب نل يب 

كان إذن سافر ل يغتسم   -رضي هللا   ه و ا أبيه  -ي ل  لى ذلم: ف ذن أبا  و  نلرمحا  و  هللا با  مر 
أهن  كانان إذن سافرون ال يغتسلان. ف ذن كله ي ل  -كعلقمة و اه   -ن معة، وكذلم أ ر  ا أئمة نلتابعني يام 

  لى أهن  يرون أن نلغسم لل ال  وفا ش   نل ال  وحضرها  ون اا ل حيضرها.

ا نلعلماء قال: "اا ءاء" فر ذ ا ه لاه ] ) من جا  منكم اجلمعة قليغتس  ( [: Uنفسرلة نلثانية: قال 
أن نلغسم يكان قوم صال   -رمحة هللا  لى ن مي   -اا ن  فية ونفالكية ونلشافعية ون  ابلة وأهم ن  ي  

ن معة، وذهب ئائفةن اا نلسل ، وها قال نلظاهرية وقال به بعِ أصحاب نإلاام أ  ح يفة: كاإلاام 
قالان: يشرع أن يغتسم قوم صال  ن معة وبع   -رمحة هللا  لى ن مي   -ام  با ن سا ون سا با زيا   

فهنه ق  حق  نلانر   ا نل يب  -ولا بلحظة   -صال  ن معة، فلا أنه ن تسم يام ن معة قوم  روب نلشم  
U ونل حي : اا ذهب إليه ن م ار، وهذه نفسرلة اركوةن  لى نفسرلة نألوىل، فق  بي ا أن نل يب .U  نلثابه

: أنه أار باال تسال ون ب إليه وح   ليه؛ اا أءم نلش ا  وحضار ن معة لئال ي ذ  ونحملفاظ اا س ته
نل اا بعض   بعضدا بسوب نالءتماع وكثر  نلزحام يف يام ن معة، وب اءد  لى ذلم: فما ن تسم قوم ن معة 

ح   مبا قوم فق  حق  نفق ا ، واا ن تسم بع  صال  ن معة ل حيق  نفق ا ، و ليه: فهن نال تسال يت
، لكا ير  نلس نل: هم يشمم ذلم ليلة ن معة وهنار ن معة أو خيت  ب  ار -أ : قوم نل ال   -ن معة 

ن معة، أو ميك ه أن يغتسم اا بع  ئلاع نلفنر؟ ذهب ئائفةن اا نلعلماء إىل أنه جياز أن يغتسم يف ليلة 
ىل أنه يغتسم اا فنر يام ن معة، وهذن خيتاره بعِ ن معة؛ ألهنا اا يام ن معة. وذهب ئائفةن اا نلعلماء إ
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. وقال ئائفةن اا نلعلماء:  سم يام ن معة -رمحة هللا  لى ن مي   -أصحاب نإلاام نلشافعي ونإلاام أمح  
يوت ئ اا بع  ئلاع نلشم  إىل صال  ن معة وأفضم اا يكان: إذن كان     نلرونح إىل ن معة، وب اءد  لى 

 يغتسم قوم ئلاع نلشم ، وهذن نلقال ها أسع  نألقانل وأوالها بال انب، ووءه ذلم: أن ذلم قالان: ال
ءعم نألار بالغسم ارتودا  لى نإلتيان واعلقدا بالذهاب إىل ن معة، واا نفعلام أن نلسعي إىل ن معة  Uنل يب 

 لى أص   - ة نألوىل سعي فضيلة  وسعي فريضة . فيكان نلسعي فضيلةد اا بع  ئلاع نلشم ؛ لفضم نلسا
. فهذن قل ا: إن -رمحة هللا  لى ن مي   -وها اذهب ن م ار  الفدا للمالكية كما سيريت  -قال نلعلماء 

يكان اا بع  ئلاع نلشم  بالسا ة نألوىل فهنه اا حي  ا يشرع نال تسال،  -سعي نلفضيلة  -نلسعي 
ح، مبعى: أن يغتسم مث خيرج اواشر د حن ال يتر ر ولكا أفضم اا يكان نال تسال: أن يكان ا احودا للرون 

 : "اا ءاء ا ك ".- ليه نل ال  ونلسالم  -فتتعل  به رونئ ، فلذلم نستحب أن يكان ا  نلرونح؛ لقاله 

هذه ن ملة ت ل  لى اشرو ية نال تسال  ] ) من جا  منكم اجلمعة ( [: - ليه نل ال  ونلسالم  -وقاله 
، فرحب أن يغتسم قوم  روءه بسا ة      نلذهاب، لكا لا ك ان نلزاان ش ي  نلن  وكان  لى نإلنسان ضررن

أو يغتسم قوم  روءه بسا تني يف اا بع  ئلاع نلشم ، فهنه جياز له ذلم وي ال نلفضيلة ويكان تر ره  ا 
ن نفعذور ؛ أل-إن شاء هللا تعاىل  -ال يضي  له نألءر  - ز وءم  -نلاقه نفستحب لاءا  نلعذر، وهللا 

  وته نأل لة برن أءره كاامن.

فيه  ليمن  لى اسرلة   الثة  وهي: أن اا ل جتب  ] ) من جا  منكم ( [: - ليه نل ال  ونلسالم  -قاله 
إذن أرن  أن حيضر ن معة أار باال تسال، فتكان  كسيةد  -كالرءم نفسافر وكال يب نفميز   - ليه ن معة 

ي   ن معة إذن ش  ون ن معة ي ارون باال تسال، وإذن ل يش  ون ن معة، كافرأ  للمكل : فالذيا ال جتب  ل
ال تش   ن معة فههنا ال يلزا ا أن تغتسم يف بيت ا. و لى هذن يكان قاله: "اا ءاء" يشمم اا ءاء ممتثالد 

ه ذلم وإمنا ت اع للمراار ونجمليء فر ن  ليه واا ءاء  لى سويم نل  ب ونالستحواب، إذ ل ياءب هللا  لي
 به فهنه يغتسم.

فيه اذوفن أ : اا ءاء ا ك  إىل صال   ] ) من جا  منكم اجلمعة ( [: - ليه نل ال  ونلسالم  -قاله 
 ن معة، أو اا ءاء ا ك  صال  ن معة، اا أتى إىل صال  ن معة.
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نلغسم يف لغة نلعرب: صب نفاء  لى نلشيء. ونلغسم  ] ) قليغتس  ( [: - ليه نل ال  ونلسالم  -وقاله 
 يف نلشريعة ي قس  إىل قسمني:

 نلقس  نألول:  سم نإلءزنء.

 ونلقس  نلثاي:  سم نلكمال ونلفضيلة.

فراا  سم نإلءزنء فهن نفرن  به: أن تعم  لي  ب نم بافاء ا  نل ية ونفضمضة ونالست شا . فلا أن رءالد 
، أو أ ذ س الد كوادن اا نفاء ف وه  لى ب نه صوةد    نفاء ب نه ليعدا فهنه ننغم  يف بركة  أو  يف حا  

ي     ليه أنه ق  ن تسم، لكا هذن نلغسم يعتن  سم إءزنء  إذن زن  إليه نفضمضة ونالست شا . أاا بال سوة 
نألكمم ونألفضم  U ، و سم نل يب Uلغسم نلكمال، فاألكمم ونألفضم يف نلغسم: أن يغتسم كغسم نل يب 

يشتمم  لى  سم اانض  نألذى ونلفرج، مث بع  ذلم نلاضاء، مث بع  ذلم  سم نلرأا، مث بع  ذلم صب 
نفاء  لى نلش  نألميا مث نلش  نأليسر، مث يعم  نفاء  لى ب نه. فيوت ئ أوالد بغسم نلفرج واانض  نألذى، مث 

، مث ي ب نفاء - اصةد إذن كان شعره كثيفدا  -رأا يتاضر وضاء نل ال ، مث يغسم رأسه ويتفق  ش ون نل
، -رضي هللا    ا  - لى شقه نألميا مث  لى شقه نأليسر، مث يعم  ب نه بافاء؛   ي  أم نف ا ني  ائشة 

أن  Uيف نل حيحني، وكل ا لعه هذه نل فة نلكاالة نلفاضلة. وق  بني نل يب  -رضي هللا    ا  -وايمانة 
 سم ن  ابة أفضم حي  فعله حيدا ون ب إىل فعله بافاتى، ففي ن  ي  نل حي : أنه فا نلغسم  لى صفة 
ألم   ية وصاحيوا ا: ) نب أن  - ليه نل ال  ونلسالم  -قال  -رضي هللا    ا وأرضاها  - سله ب ته زي بن 

ذلم إن رأينت ذلم   فنعم  مبيااي  ا وبر ضاء نلاضاء ا  ا، ون سل  ا  ال دا أو مخسدا أو سوعدا، أو أكثر اا
سانءد كان  -هذن نل تيب نفاءا  يف  سم ن  ابة شااالد حن للميه، ف ل  لى أنه صفةن يف نلغسم  ماادا 

. فاألفضم يف  سم ن معة: أن يغتسم  سم ن  ابة وق  أك  هذن ح ي  نل حيحني -للن ابة أو  اها 
ن  ابة، وبكر ونبتكر، واشى ول يركب ...إىل آ ر  : ) اا ن تسم  سم- ليه نل ال  ونلسالم  -  ه 

ن  ي    فقاله: "اا ن تسم  سم ن  ابة" ي ل  لى أن نألفضم يف  سم ن معة: أن يغتسم  سم ن  ابة. 
لكا ه اي نكتةن ل يفةن يف قاله يف ح ي  ن معة: "اا ن تسم  سم ن  ابة" فهن ئائفةد اا نلعلماء قالان: إن 

م  سم ن  ابة" أشوه مبا كان    ه أهمن ويكان نفرن : أن ي يب أهله وأن يق  ن ماع قوم ح ي  "اا ن تس
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، وأك ون هذن   ي  نل حي : - ز وءم  -ذهابه للنمعة؛ ألن ذلم أسكا لش اته وأفر  لقلوه لذكر هللا 
ن معة وزيا   ) اا  سم ون تسم، وبكر ونبتكر، واشى ول يركب، و نا وأن ه،  فر له اا بني ن معة و 

  ال ة أيام   . فقاله: "اا  سم ون تسم" فيه أربعة أوءه  للعلماء:

قيم: " سم" أ :  سم رأسه، و"ن تسم" لو نه. فخ  نلرأا؛ ألنه كانه شعاره  كثا ن، وكانان ال جيزون  -
ل  نلرهوا كان نانصي   وشعاره  إال يف نف اسم، ولذلم فا ذكر نخلانرج قال: ) سيماه  نلتحلي   ؛ ألن ح

 نا ردن. فقال: " سم" للرأا، و"ن تسم" لسائر نلو ن.

 وقيم: " سم" أ : تاضر، و"ن تسم" أ :  سم ن  ابة. -

 وقيم: " سم ون تسم" للتركي ، فافعى ونح ن كقاله: "بكر ونبتكر". -

أنه ءاا  قوم  : " سم" أ : تسوب يف  سم زوءته، و"ن تسم" ل فسه، مبعى:-وها نلاءه نلرنب  -وقيم -
ذهابه للنمعة، فاستحب ئائفةن اا نلعلماء إصابة نألهم قوم نلذهاب للنمعة قالان: ألنه أئفر للغريز  
ونلش ا . وهذن ال شم أنه يفر  نلقلب لذكر هللا أكثر، وجيم  نل ف  للتفكر ونلت بر يف نخل وة ونستشعار ذكر 

ه يام  ي   يف نألسواع فه  ال نلسرور  لى نألهم فيه  لى نل ار  نألكمم ونألفضم، وألن - ز وءم  -هللا 
. واا ه ا قالان: إن ح ي  ) اا ن تسم  سم ن  ابة   نفرن  به هذن نفعى، - ز وءم  -قربةن وئا ةن هلل 

: "فليغتسم" نفرن  به:  سم نإلءزنء، لكا نألفضم - ليه نل ال  ونلسالم  -و ليه وأيدا اا كان: فقاله 
 يغتسم  سم ن  ابة  لى نل فة نل  ذكرنا. ونألكمم: أن

ونألار ي ل  لى نلاءاب، ف له هذه نلكلمة  لى أن  Uنفسرلة نلثانية: يف قاله: "فليغتسم" أارن اا نل يب 
 سم ن معة ونءبن  لى نفسل ، وذلم ألن هذن نألار ال صارف له  ا  اهره، وسذن نلقال قال أبا هرير ، 
وكذلم قال به  مار با ياسر ، وكذلم قال به ئائفةن اا نلسل  اا نلتابعني، وها اذهب نلظاهرية ورونيةن 

الن لوعِ أصحاب ن  ي ، وبه يقال نإلاام ام  با ن سا ون سا با زيا   صاحوا  ا نإلاام أمح  وق
، وال جياز -رمحة هللا  لى ن مي   -نإلاام أ  ح يفة  ، يقال ه الء نلعلماء ونألئمة: إن  سم ن معة ونءبن

وحضر ن معة، أاا إذن   للمسل  أن ي ي هذن نلغسم إذن كان قا ردن  ليه، ونلاءاب اتعل ن مبا جتب  ليه ن معة
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كان اسافردن أو كانه نارأ د، أو كان مما ال تلزاه ن معة كالعو ، وكذلم أيضدا نل ويان إذن كانان مميزيا ي ارون 
بال ال ، فههن  ال ي ارون سذن نلغسم وال يلزاان به. ونست لان سذن ن  ي  نلذ  اع ا، ومبا  وه يف نل حي  

نلذ   - سم ن معة ونءبن  لى كم اتل     ووءه نل اللة اا هذن ن  ي   أنه قال: ) U ا رسال هللا 
،  U: أن نل يب -رونه نإلاام نلوخار  يف صحيحه و اه  حك  باءاب  سم ن معة  لى كم اتل   اكل  

" أ : الزمن. وق  ناقش هذن نالست الل: برن نلانءب  ويف هذن  ليمن  لى أنه فريضةن، قالان: وقاله: "ونءبن
يعتن مبعى: نفتعل  ونلساق   لى نلشيء؛ ألن نلعرب تقال: "وءب ن  نر" إذن سق . فقالان: ساق ن واتعل ن 
" أ : الزمن، ولذلم تقال نلعرب: جيب  ليم كذن  . ونفرن  بقاله: "ونءبن بافكل !! وهذن ن انب ضعي ن

 أ : يلزام، وا ه قال نلشا ر:

  ا نلسل  حن كان أول ونءب          أئا ه ب ا  اف  أاادن هناه       

 -قال يف كتاب أ  بكر  نل  ي   Uأ : أول الزم   لي   أن يفعلاه. وكذلم  له  ليه نلس ة: فهن نل يب 
 ليه  -قال  -أ ي: نلزكا ، يف زكا  سيمة نألنعام وزكا  نلذهب ونلفضة  -يف نل  قات  -رضي هللا   ه 
يف نل  قة نلانءوة   فقاله: "نل  قة نلانءوة" أ :  Uب: ) هذن كتاب نل يب يف هذن نلكتا -نل ال  ونلسالم 

نففروضة؛ ألن نفرن  سا: نلزكا ، ونلزكا  فريضةن، ف ل  لى أن نلشرع يستخ م نلانءب مبعى: نلفر  نلالزم. 
م اتل     : )  سم ن معة ونءبن  لى ك- ليه نل ال  ونلسالم  -و لى هذن: فح يث ا نلذ  اع ا، وقاله 

 .- لى نلتف يم نلذ  ذكرناه  -ي الن  اللةد ونضحةد  لى لزوم هذن نلغسم ووءابه 

:  سم ن معة ا  وبن -رمحة هللا  لى ن مي   -وقال ل ار نلعلماء اا ن  فية ونفالكية ونلشافعية ون  ابلة 
أنه قال:  Uنل حي   ا رسال هللا إليه، اا فعله فق  أحسا واا تركه فال حرج  ليه. ونست لان مبا  وه يف 

) اا تاضر يام ن معة، واشى ول يركب و نا مث صلى اا كتب له وأن ه،  فر له اا بني ن معة ون معة   
قال: "اا تاضر يام ن معة" ول يقم: "اا ن تسم"  Uووءه نل اللة اا هذن ن  ي  نل حي : أن نل يب 

 ن  ي  ناقش اا وء ني: ف ل  لى أن نلاضاء جيزئ  ا نلغسم، وهذن

نلاءه نألول: أن رونياته كل ا ل تتف   لى نلاضاء، حي  ه اي رونيةن قاله: "اا ن تسم يام ن معة" يف 
 نف  ن  ي ، فرصوحه رونيته ل ترت  لى سيا   ونح  .
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هن  كانان يف  انيدا: أن هذن ن  ي  حيتمم أنه كان قوم فرضية نلغسم، وهذن أقاى نألوءه يف ن انب   ه؛ أل
رضي  -أول نألار ل جيب  لي   نلغسم، كما ي ل  لى ذلم ح ي  نبا  واا  وح ي  أم نف ا ني  ائشة 

 . -هللا  ا ن مي  

أن  -رضي هللا   ه وأرضاه  -ونست ل ن م ار أيضدا   ي  نلس ا اا رونية ن سا  ا مسر  با ء  ب  
، وق  قال: ) اا تاضر يام ن معة فو ا ون Uنل يب  عمه، واا ن تسم فالغسم أفضم   وهذن ن  ي  ضعي ن

. و لى هذن: فهن هذن ن  ي  حن ولا  قيم: إن ن سا ل يسم  اا مسر  هذن ن  ي  فيكان فيه إرسالن
قيم: إنه حسان، فالقا   : أن ن سا ال يعار  نل حي ، وإذن تعار  ن سا ونل حي  ق م نل حي   لى 

 لثوات، كما قال نل ا   يف ن  ي  ن سا:ن سا؛ ألنه  ونه يف ن

 وها يف ن نة كال حي                       و ونه إن صا لل ءي 

 ألن هذن ق رت رءاله                       يف ن ف   ون ا كر  ي اله

هللا ح ي  مسر  رضي  -فا  ي  ن سا ال يعار  ن  ي  نل حي . مث إن ا نقال: حيتمم أن هذن ن  ي  
 وإلزناه بالغسم. Uوق  قوم أار نل يب  -  ه 

رضي هللا   ه  -ا   ثمان: فق  كان  مر  -رضي هللا   ه  -أاا نل ليم نلثال  هل : فق ة  مر با نخل اب 
مث   م  ليه  ثمان أ  اء نخل وة فقال له  مر: اا هذن؟  -كما روى االمن يف نفائر و اه   -يف   وته،  -

اا نلش   يف ن  ،  -رضي هللا   ه  -تر ره، وهذن  لى اا كان  ليه  مر با نخل اب  فرنكر  لى  ثمان
وأنه رأى أن هذن ال يستقي  ا  فضم  ثمان أن يتر ر  ا ن معة؛ ألن أهم نلفضم حياسوان أكثر اا 

أذن، فتاضرت  اه . فقال له: اا هذن؟ فقال: يا أاا نف ا ني، إي ك ه يف نلسا  فل  أشعر إال ونألذنن ق  
، إذ لا   مث أتيه. فقال  مر: ونلاضاء أيضدا!! فقاله: "ونلاضاء أيضدا" قالان: ي ل  لى أن نلغسم لي  بانءب 
كان ونءودا ألاره  مر أن يذهب ويغتسم قالان: فل  يراره ف ل  لى   م وءاب نلغسم. وهذن نأل ر ال 

أنكر  لى  -رضي هللا   ه  -نخل اب يستقي  نالست الل به  لى إسقاس وءاب نلغسم؛ ألن  مر با 
 ثمان حي ما قال له: "فتاضرت" ف ل  لى أن نلغسم الزمن؛ ألنه ال ي كر  لى نإلنسان  لى رهوا نل اا 
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ويقال له: "ونلاضاء أيضدا!!" إال ونلغسم ونءبن  ليه. أاا كانه ل يراره بالرءاع، ف حا ال نقال إنه شرسن 
ونلغسم أن لا كان شرئدا لل حة، ولي  بشرس  لل حة. وسذن يكان نأل ر  ل حة ن معة، إمنا ي ار بالرءاع

حنةد فا قال بالاءاب ال فا قال بع م نلاءاب، وهلذن ي ء  نلقال نلقائم باءاب نلغسم لش ا  ن معة، 
م إذن  اصةد وأن هذن نلغسم ي ف  نلضرر  ا نل اا: فههن  يتضررون بالرونئ  نلكري ة ويتضررون بالزحام، ولذل

 Uقيم باءابه فهنه يتف  ا  أصال نلشريعة نل   له  لى  ف  نلضرر و ف  نألذية  ا نل اا. فهن رسال هللا 
ن تى ب ف  نلضرر  ا نل اا يف واا  نل لانت ونلذكر، حن أار اا أكم نلثام ونلو م أال يش   نل ال ، 

أن نلع اية بالغسم حتت  أو تقا  نلقال فرسق    ه نل ال  ا  ن ما ة؛ لاءا  نلضرر بال اا، فال شم 
 باءابه اا أءم نلش ا .

هذن نلغسم قل ا  ] ) لذا جا  أحدكم اجلمعة قليغتس  ( [: - ليه نل ال  ونلسالم  -نفسرلة نلثالثة: قاله 
باءابه، فلا أنه أء ب يام ن معة: نام نلضحى ونستيق  و ليه ء ابةن أو أصاب أهله فرصو  ونءودا  ليه أن 
ن للن ابة، أو يغتسم  سلني:  سالد للن ابة و سالد للنمعة؟ ون انب: أنه  يغتسم، ف م يغتسم  سالد ونح د
إذن أء ب يام ن معة ون تسم وناى ن  ابة ون معة: أءزأه نلغسم نلانح   ا ن معة ون  ابة. قال نإلاام 

بغا  الف  نعلمه. فهذن ن تسم  :-صاحب نلشرح نلكوا  -لم  نل يا  و  نلرمحا با ق ناة نفق سي 
وناى  سم ن معة ون  ابة اعدا: فهنه ي  رج  سم ن معة حته ن  ابة، وتاضي  ذلم: أنه إذن ن تسم  ا 
ن  ابة فهن نفق ا  ت ظي  نلو ن، فهذن ناى حته هذه ن  ابة  سم ن معة حتق  اق ا  نلشرع، وألن  سم 

سم ووقعه نل ية فينزيه، و لى هذن: فلا ل  نلغسلني يف  سم  ونح   ب ية  ن معة  وا  ن فهذن نانه فق  وق  نلغ
 ونح   ، أءزأه ذلم نلغسم.

يف نفسرلة نألوىل: إذن ل  نل يتني يف  سم  ونح   ف ذه ت ل  لي ا نلس ة وت ل  لي ا قان   نلشريعة، فراا 
ئ  اا ناى   فما ناى ن معة ون  ابة: فهنه قال: ) إمنا نأل مال بال يات، وإمنا لكم نار  Uنلس ة: فهن نل يب 

يكان  سله للنمعة ون  ابة. وحي ئذ  ير  نلس نل  ا نلت ن م: كي    م  سم ن معة حته ن  ابة؟ وهذه 
نفسالة تعرف بو"اسرلة نالن رنج"، فت  رج يف نلشريعة نلعوا   حته نلعوا   إذن حتق  اق ا  نلشرع اا نلعوا  ، 

رنج نفساو  حته اساويه، وبان رنج نألصغر حته نألكن ونألكن حته نألصغر. فراا نن رنج وهذن يق  يف نن 
نألصغر حته نألكن: كما لا   له يف صال  نلظ ر وصليه ا  نإلاام صال  نلظ ر، فهنه تسق    م حتية 
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نن رنج  نفسن ، في  رج نألصغر حته نألكن؛ ألن اق ا  نلشرع: أن ت لي قوم أن جتل . واا أاثلة
نألصغر حته نألكن: إذن حاضه نفرأ  وءاء يام نل حر فل  تست   أن ت اف ئانف نإلفاضة، مث أ رت إىل 
نليام نلثال  ف  رت يف نليام نلثال ، ف زله وئافه وق  نات نلا نع حته نإلفاضة: أءزأها ئانف ا  ا 

 نع: أن يكان آ ر نلع   بالويه ئانفاد ق   اا نلا  Uنإلفاضة؛ ألهنا نات نإلفاضة و ا نلا نع؛ ألن نل يب 
: ) نءعلان آ ر    ك  بالويه ئانفاد   قالان: فتحق  اق ا  نلشرع، في  رج نألصغر حته نألكن. Uفقال 

واا أاثلة ذلم: إذن   له ونإلاام رنك ن وكنت تكوا  نإلحرنم، ونايه أيضدا نن رنج تكوا  نلركاع: نن رءه 
نم، وأءزأتم تكوا ن ونح  ن  لى نلقال باالن رنج. وا ه أيضدا: لا أنه فعم     تكوا  نلركاع حته نإلحر 

ء ايات  وا  ا ء اية نلقتم: فهنه يقتم وت  رج ن  ايات كل ا حته نلقتم، كما لا زىن وها ا ان وقتم  م دن: 
 لى هذن قالان: فهنه يقتم للعم     ن  اي، وي  رج ح  نلزنا للمح ا بقتله حته ح  نلقتم ونلقا . و 

ي  رج  سم ن معة حته  سم ن  ابة؛ ألنه إذن ن تسم  ا ء ابته حتق  اق ا  نلشرع اا ح ال نظافة 
 نلو ن ونن فاع نلضرر بالرنئحة نلكري ة.

نفسرلة نلثانية: إذن ن تسم للن ابة ول ي ا ن معة، مث تذكر بع  ن  ابة أنه يف يام ن معة، ف م جيزيه  سم 
 :-رمح   هللا  -ا  سم ن معة؟ وء ان ألهم نلعل  ن  ابة  

فقال ئائفةن اا نلعلماء: اا ن تسم للن ابة ول ي ا  سم ن معة فهنه يلزاه أن يعي  نلغسم؛ ألن  سم 
، ومما  Uن معة  وا  ن ول ي اه، ونلعوا   ال تق  إال ب ية . وق  ءاء هذن نلقال  ا ئائفة  اا أصحاب نل يب 

،  Uفارا رسال هللا  -رضي هللا   ه وأرضاه  -نلقال: أبا قتا   ن ارا با ربعي   نألن ار  حف    ه هذن 
فق  ءاء   ه: أنه   م  ليه نبان اا أب ائه يام ن معة وها اغتسمن، فقال: أ  بي، ن تسله للنمعة؟ قال: 

 ال، ولكا للن ابة. فقال: ن تسم للنمعة. فراره أن يعي   سله اا أءم ن معة.

قالان: إهنا  وا  ن، فغسم ن معة  وا  ن ول ي ا هذه نلعوا  . صحي ن أن اق ا  نلشرع يتحق   ،وكذلم أيضدا
اا ء ة كانه يريت نظيفدا، لكا نلعوا   اا نالاتثال وق   نلتقرب سذن نلغسم ونيته للنمعة ل تق ، وق  قال 

U وإمنا لكم نارئ  اا ناى   ف ل  لى أن اا ل ي ا ال يكان له اا ق  ، و لى هذن: فال جيزيه  سم ( :
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  - Uن  ابة  ا  سم ن معة. وهذن نلقال ها وءهن     ن  ابلة ونلشافعية، وها قال بعِ أصحاب نل يب 
 .-كما ذكرنا 

: إنه جيزيه  سم ن  ابة  ا  سم ن معة إذن ل ي اه؛ ألن اق ا  نلشرع: أن يق  نلغسم يف  وه اي قالن  ان 
يام ن معة، وألن نل ظافة تتحق . وقالان  لى هذن: إذن ن تسم ول ي ا فهنه جيزيه، وها قال ئائفة  اا أصحاب 

. ونألول أقاى وأشوه بال انب؛ لاءا  شو ة نلتعو  يف -رمحة هللا  لى ن مي   -نإلاام أمح  ونلشافعي 
 نلغسم.

: "فليغتسم"  ل  لى أن نلغسم - ليه نل ال  ونلسالم  -لرنبعة: يف قاله: "فليغتسم". حي ما قال نفسرلة ن
اق ا ن، فلا كان نإلنسان ال يست ي  أن يغتسم فر   يف ءس ه، أو  لب  لى   ه أنه لا ن تسم و رج 

ب الد  ا هذن نلغسم؟ فهنه ي اب بالضرر، أو ال جي  ااءد يكفيه للغسم وتاضر وأرن  أن خيرج، ف م يتيم  
وبعوار   أ رى: هم حيم نلتيم  ام نلغسم يف  سم ن معة؟ قال ئائفةن اا نلعلماء: نفسرلة اركوةن  لى 
نفق ا  اا  سم ن معة، إن قل ا:  سم ن معة تعو  ي: فحي ئذ  حيم نلتيم  اله، وإن قل ا:  سم ن معة 

: فالتيم  ال حيم اله. واا أاثلة هذه نفسرلة: ن تسال نفرأ  - ونفرن  به: نلت  ر ونل ظافة -اعقال نفعى 
بني أصم هذه نفسرلة، كما يف نل حيحني اا  Uن ائِ ونل فساء إذن أحراه با ل ونلعمر ، فهن نل يب 

أ ى: ذن  -فا نُفمسه بالوي نء، وذلم جبانر ايقات نف ي ة  -رضي هللا    ا  -ح ي  أمساء ب ه  مي   
: ) ارها فلتغتسم مث لت له   - ليه نل ال  ونلسالم  -، فقال  U، فلما نفسه نستفته رسال هللا -فة ن لي

ف ذن نلغسم نلذ  أارت به نفرأ  نل فساء     إحرنا ا با ل إن قيم: إنه اا أءم نل ظافة لاءا  ننت  م 
اء أنه ال يتيم . وإن قل ا: إهنا  وا  ن هلا نل فاا، فحي ئذ  نلتيم  ال يزيم هذن نل نت، واا ه ا: ن تار بعِ نلعلم

ب لن يف نلشرع ويقام اقاا ا نلو ل يف نلشرع ب ليم نلتيم  لل ال ، قالان: يتيم  يف  سم ن معة، وتتيم  نفرأ  
ن ائِ ونل فساء لغسم حن ا و مر ا. ونفسرلة بني نلاء ني، ونلذ  يري  أن حيتاس ويري  أن ي يب 

 .-إن شاء هللا تعاىل  -نحتيائدا وال يكلفه ذلم شيئدا  نلفضم: فهنه يتيم 

بالغسم أن نفق ا  اا هذن  Uاا أار نل يب  -رمح   هللا  -نفسرلة نخلااسة: أ ذ ئائفةن اا نلعلماء 
نلغسم:  ف  نلضرر  ا نف لني يف يام ن معة. واا ه ا قالان: ي وغي للمسل  إذن ذهب إىل صال  ن معة أن 
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وأن يتفق   يابه ورنئحته، وأن يكان  لى أكمم نل فات وأحسا نهليئات؛ ألنه ش ا ن هلذه يتفق  نفسه 
، فكما أنه -سوحانه وتعاىل  -نل ال  نل  هي يف يام  ي  نألسواع، وها  ا أيام نألسواع وأفضل ا     هللا 

 يا، قالان: ألن ن معة يغتسم كذلم يتفق  ب نه ب يب نلرنئحة وحنا ذلم. وفر ان  لى هذن: نال تسال للعي
 ي  نألسواع، فهذن شرع نال تسال لعي  نألسواع فهنه اا باب أوىل أن يشرع نال تسال للعي  نأل ظ  وها: 

. قالان: فيشرع أن يغتسم -نليااان نللذنن شرع هللا للمسلمني أن حيتفلان في ما  - ي  نألضحى و ي  نلف ر 
: أنه ن تسم -فيه رنويان ضعيفان  - U ن ضعي ن  ا رسال هللا ل ال  نلعي . ويف نلغسم ل ال  نلعي  ح ي

ل ال  نلعي . ولكا نألصال ونل ظر نل حي  يقا  نلقال مبشرو ية نلغسم ليام  - ليه نل ال  ونلسالم  -
 نلعي .

باال تسال للنمعة، ه اي ن تسالن افضمن: فا كان نفق ا : ئيب  - ليه نل ال  ونلسالم  -ويف أاره 
وها  -ة وحسا نلرنئحة نستحب بعِ نلعلماء أن ي يب نفاء نلذ  يغتسم به، فيغتسم أوالد مباء  ئ ار  نلرنئح

حن يتحق  نفق ا  وميتثم نفراار، فيغتسم  سالد كااالد مباء نقي   ئ ار ، وبع  أن يعم  ب نه  -نفاء نخلال  
؛ لكي  يكان ذلم أبلغ وأكمم، ويكان ناتثاله للشرع بافاء نل قي نل  ار يغتسم مباء  فيه ور ن أو فيه ئيبن

 وحتقيقه فق ا  نلشرع  لى أ  نل فات وأكمم ن االت.

فيه  ليمن  لى مساحة هذن  ] ) من جا  منكم اجلمعة قليغتس  ( [: - ليه نل ال  ونلسالم  -ويف قاله 
ونح. فكما ئ ر هللا نل يا و لا شرنه وكمال ا  نه، حي  ءاء ب  ار  نألءسا  كما ءاء ب  ار  نألر 

نلقلاب اا  رن نلشري و وا ية نألو ان ورء  ن اهلية، وئ ر نلقلاب اا أارنض ا: اا ن س  ونلوغضاء 
ونلشح اء ونحتقار نل اا، ءاء ب  ار  نألءسا : فرار بالغسم وأار بالاضاء و ا ذلم اا نل  ارنت 

ونهليئات. ولق   اف نفسلمان  لى هذن نلكمال نلكاالة، نل  جتعم نفسل  يف أحسا نل ار وألم ن االت 
و لى هذه ن الة نل يوة حن إن نلكفار تعلمان ا    نال تسال، وذكر بعِ نف ر ني: أن أوروبا يف   ار 

يترذون اا ننت  -حي ما كانان باألن ل   -نلظالم ل تكا تعرف نال تسال، وكان نلرءم إذن ار بافسلمني 
لان، وإمنا  رفان نال تسال ومحااات نال تسال اا نفسلمني حي ما ننتقله حضار  نلكفار؛ ألهن  ال يغتس

نإلسالم إىل نألن ل ، فرصوحان توعدا للمسلمني وءاءه  نخلا اا نفسلمني، وإال كانان يف أر أ ن االت وأساأ 
ن ءاءت سذه اا نخلا: أ - ز وءم في ا  -ن االت. فما كمال هذه نلشريعة وئ ار ا واا ءعم هللا 
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. وفيه  ليمن  لى نستحواب أن يكان نفسل   لى أكمم ن االت وأفضم -ئ ار  نألءسا   -نل  ار  
نهليئات، فكما أنه حيب أن جيال  اا يكان يف أكمم ن االت ونهليئات، كذلم ي وغي أن يقابم نل اا مبا 

 حيب أن يقابله به نل اا. 

ن  ي  قوم صفة نخل وة وأحكام نخل وة إشار ن إىل س ة  اا نلس ا نل  هلذن  -رمحه هللا  -ويف إيرن  نف    
تعتن اا آ نب ن معة نلقولية، فالشريعة ءعله للنمعة آ نبدا وفضائم: ا  ا اا ها ساب ن ل ال  ن معة، 

 ا اا ها وا  ا اا يكان أ  اء نخل وة ونل ال ، وا  ا اا يكان بع  نل ال . فا  نب نل  ي وغي ارن ا ا: ا 
. مث لي  ذلم: ا ه اا ها اا نألقانل، وا ه اا ها اا نألفعال. مث  ، وا  ا اا ها ا  وبن استحبي ونءبن
نألقانل: ا  ا اا ها اا نلقرآن: كقرنء  سار  نلك   وحنا ذلم، مما    يف صال  نلفنر بقرنء  نلسن   

ونإلكثار ا  ا  Uةن ذكريةن: كال ال   لى نل يب ونإلنسان، ف ذه كل ا فضائم تتعل  بقرنء  نلقرآن. وا  ا قالي
واا ذلم:  -كما ذكرنا   -يام ن معة، وا  ا آ نبن فعليةن، واا ن  نب نلفعلية: اا يكان قوم ن معة 

: نلت يب ونلتزيا ل ال  ن معة، فيشرع -يف حك  هذن نأل ب  -ن تسال نفسل  قوم ذهابه للنمعة، وكذلم 
ن ب إىل نل يب قوم ش ا  ن معة، وبني أن  U  ن معة أن يت يب؛ ألن نل يب للمسل  إذن اضى إىل صال

اا ن تسم، مث ن ها برحسا اا يكان    ه اا  ها ، مث ت يب اا ئيب بيته، مث اضى إىل ن معة وصلى، 
أن  مث  نا وأن ه،  فر له اا بي ه وبني ن معة. وهذن فضمن  ظي ن و ان كثان، ونفسل  أحاج اا يكان إىل

يغفر هللا له ذنوه ويكفر   يئته، واا كفر هللا سيئته و فر ذنوه واا إساءته فق  فاز فازدن  ظيمدا؛ ألن نلوالء  

فهذن حنب هللا  ا نلعو  أسواب نلوالء:  . چ حت  خت  مت   ىت   يت  جثچ كله ال يريت إال اا نلذنب 
فغفر له نلذنب واا له نخل يئة، فهنه خبا نف ازل وبرحسا نألحانل وأصلح ا. ولذلم جت  اا حياف   لى 

؛ ألن هذن نلفضم  8هذه نلس ا وحياف   لى هذه نلفضائم يعيش يف ئمرني ة  ورنحة  و ا  كثا  اا هللا 
 وحرص  لي ا. Uة نل يب تكفم هللا به لكم اا نتو  س 

وكذلم اا ن  نب نل  تسو  ن معة: نلتزيا، ويكان نلتزيا برفضم اا يكان: خب ال نلف ر ، فالزي ة ا  ا اا 
يكان يف  ن م نلو ن ات الد بالو ن، وا  ا اا يكان  ن الد  لى نلو ن. فالزي ة نفت لة بالو ن: أن يقل  

ل  شعر نلعانة. فلا أنه حرص  لى ذلم، وحرص  لى   ال نأل فار، وي ت  نإلب ني، ونالستح ن   
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: "كم أربعني"، لكا أءاب بعِ  نلف ر  يف كم لعة  ف ذن أفضم، وإن كان نلتاقيه يف ح ي  أن  
نلعلماء: برن نألربعني كح    أ لى، وال مي   ذلم أنه ال ميضي نألسواع إال وها يفعم هذه نخل ال نل يوة اا 

نأل فار، وق  نلشارب، وكذلم نت  نإلب ، وحل  نلعانة وحنا ذلم؛ ألن هذن يعني    ال نلف ر : تقلي 
كما ذكرنا   - لى نل  ار   لى نلاءه نألكمم ونألفضم. كذلم أيضدا يكان نلتزيا به  ال نلشيء  لى نلو ن 

 لى ن ب إىل ذلم بش ا  نل لانت وقال: ) اا  Uبال يب ولو  أحسا اا جي  اا نلثياب؛ ألن نل يب  -
أح ك  أن يكان له  ابان   أ :  ابن ف  ته و ابن ل الته. ف ال  يام ن معة يستحب هلا أحسا نلثياب، 

يف نجملاا  ونألاار نلعظيمة ونجملاا  نلعااة  Uوقالان: إن نألار يف نألئمة ونخل واء آك  اا  اه ، فق  كان 
 اب له حلةد اا حريرد وءاءه سا وقال: يا رسال . وق  نش ى  مر با نخل- ليه نل ال  ونلسالم  -يتزيا هلا 

هللا، إي نش يه هذه لم لتتنمم سا لل اا. وارن ه: أن يتنمم سا للقاء نل اا يف نجملاا ، فل  ي كر نل يب 
U  ليه ق  ه، وإن كان ق  أنكر  ليه كاهنا اا حرير . نفق ا : أن نألفضم ونألكمم: أن يلو  أحسا اا 

ن ب إىل ذلم، و وه يف ن  ي  نل حي   Uيلو  يف نأللانن: نلثاب نألبيِ؛ ألن نل يب جي . وأحسا اا 
  ه: أن  ا نلثياب نلثاب نألبيِ. ون ب إىل تكفني نفاتى يف نلثياب نلويضاء، ويف نل حيحني اا ح ي  

ِ  سحالية   U: "أن نل يب -رضي هللا    ا  -أم نف ا ني  ائشة  ". ف ذن كله ي ل كفا يف  ال ة أ انب  بي
ون تل  فيه قيم: إنه  -ون ن  يكان يف نلعواء  ون وة وحنا ذلم  - لى فضيلة نألبيِ. وكذلم ن ن  

نفختل  اا نأللانن:  يابن ا وا ةن برلانن  خمتلفة . وقيم: إنه ها نألمحر نلقريب إىل نلسان  بلان نلَكْت ، فيكان 
ءاءته نلنو  ن ن  اا  Uنلس ة واا أفضم اا يلو ؛ ألن نل يب  لى هذن نللان يقال إنه اا نهل   واا 

 ليه نل ال   -، وءاء يف بعِ نلرونيات: أهنا كانه اا أكثر لوسه - ليه نل ال  ونلسالم  -ُنرنن فلوس ا 
يف يام  -. ف ذن كله مما يستحب وي  ب للمسل ، لكا ي وغي للمسل  إذن لو  أحسا نلثياب -ونلسالم 

وأال يكفر نعمة هللا  ليه، فيتعاىل  لى نل اا أو يتواهى يف  - ز وءم  -: أن يتقي هللا -اه لعته أو  
أنه قال: )  Uاشيته أو يتعا   وخيتال يف ذهابه وإيابه، بم  ليه أن يتقي هللا، ففي نل حي   ا رسال هللا 

ر  ف ا يتزلزل في ا إىل يام بي ما كان رءمن مما كان قولك  ميشي إذ أ نوه بر    فيه، فخس  هللا به نأل
وأال جيعم اا هذه نلزي ة وهذن نلتنمم ئريقدا  8نلقيااة  . ف ذن أارن  ظي ن، ي وغي للمسل  أن يتقي هللا 

لال تيال، وأال ي عر   ه لل اا، فهذن كان يام ن معة ال يتواهى يف اشيته وال يتوخ  يف اشيته، بم  ليه أن 
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 U: أنه رأى رسال هللا -رضي هللا    ما  -ي  نبا  واا  هللا، كما يف ح يتقي هللا، فق   وه  ا رسال 
، كما يف صال  نالستسقاء. ف ذن ي ل  لى أنه  Uوق   رج إىل نل ال   اشعدا اتخشعدا اتذلالد اتوذالد 

ر  ليه، وشكر فضم هللا نلذ  ل يه، وأال يكف 8ي وغي للمسل  أن جيعم هذه نل عمة ا يةد  م  نعمة هللا 
نعمة هللا باستشعار نلعظمة ونلتعال  لى نل اا ونحتقاره ، فذلم مما ال حتم   اقوته. نسرل هللا نلعظي  رب 

 إىل يام نل يا. Uنلعرف نلكرس أن يرزق ا نلفقه يف نل يا، ونتواع س ة سي  نفرسلني 


