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 -يف ق ة سليم  نلغ فاي  -رضي هللا   ه و ا أبيه  -ح ي  ءابر  با  و  هللا  -رمحه هللا  -ذكر نف    
 : صليت ياU] ) ققاهللا  فنل  ول ي م حتية نفسن  يف   وته Uوأنه   م ورسال هللا  -رضي هللا   ه 

اا نفسائم ونألحكام ا  ا اا  . يف هذن ن  ي  نلشري  للةن قالن؟ قاهللا:  . قاهللا: قم قاركع ركعتي ( [
يتعل  خب يب ن معة وا  ا اا يتعل  بافراااني ونف لني، ونظردن الشتمال ن  ي   لى هذه نفسائم 

 بذكره يف هذن نفاض . -رمحه هللا  -ونألحكام نل  تتعل  با معة ناسب أن يعتي نف    

 - ليه نل ال  ونلسالم  -كان اا ه يه   [ خيط  U] جا  رج  ورس هللا هللا : -رضي هللا   ه  -قاله 
بيان اا يتعل  باخل وة اا أحكام  يف ن  ي  نلذ  يلي هذن  -إن شاء هللا  -نخل وة يام ن معة. وسيريت 

يف  - ليه نل ال  ونلسالم  -ونل يب  U. ف  م هذن نلرءم اسن  رسال هللا -إن شاء هللا تعاىل  -ن  ي  
  ه  ا نلتر ر فيه  ليمن  لى أنه ال يالم نفتر ر  ا ن معة إذن  Uكات نل يب   وته، ففي هذن نل  ال وس

نإلشار  إىل هذه  -إن شاء هللا  -. وسيريت  Uح م له نلعذر وهذن ها نلظاهر اا حال أصحاب نل يب 
نفسرلة وبيان اا ي وغي  لى نفسل  اا ن رص  لى نخلا ونلتوكا للنمعات، ون رص  لى مساع نخل وة يام 
ن معة كاالةد فا يف ذلم اا  ظي  نألءر ونلثانب وحسا نلعاقوة يف نف ب. فهن اا حيب هللا ص   نحملوة 

يكان اا قاله و مله واا ذلم: حرصه نلش ي   لى نلتوكا للخا ونستيفاء نخلا ي ء  ذلم ن ب مبا 
 وإاااه  لى أ  نلاءاه وأكمل ا.

  م نلرءم نفسن  مث ءل  اواشر د  : صليت يا قالن؟ ( [U] ) ققاهللا : -رضي هللا   ه وأرضاه  -وقاله 
ملة  ليمن  لى أنه ي وغي لهاام ونخل يب : "صليه يا فالن؟" يف هذه ن U ون أن ي لي حتية نفسن  فقال 

أن ي وه نف لني  لى نأل  اء، وأنه إذن رأى أاردن ا كردن شرع له أن يزءر  ا ذلم وأن يرار بافعروف وأن حي  

خيط   Uقاهللا: جا  رج   والنيب  -رضب هللا عنهما  -بن عبد هللا  عن جابر - 211] 
الناس ي م اجلمعة، ققاهللا: ) صليت يا قالن؟ قاهللا:  . قاهللا: قم قاركع ركعتي(. ويف 

 رواية : ) قص  ركعتي ( [.
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 لى ئا ة هللا وارضا  هللا؛ ألنه نألار نلذ  اا أءله شر ه نخل وة وها بذلم ال خيرج  ا اق ا  نخل وة؛ 
وإرشا ه هلذن نلرءم مبثابة نإلرشا   Uاام نل اا إمنا ها تاءيهن لألاة كل ا، ولذلم كان بيانه ألن تاءيه نلرءم أ

 لألاة كل ا يف حك  هذه نفسرلة.

فيه  ليمن  لى أنه ي وغي إذن رأيه اا أ يم  ] ) صليت يا قالن؟ ( [: - ليه نل ال  ونلسالم  -قاله 
وحترى وأ ذ نلرءم بهقرنره، ولذلم  - ليه نل ال  ونلسالم  -وني نفسل  أاردن اتمالد أن تترك  وتستوني، ونست

ي وغي للمسل  أن يتحرى     تاءيه وا ن ذ  نل اا وبيان ن   هل ، أن يستوني ا    وأن يترك  اا نست اع 
 لذلم سويالد. 

يمن  لى للرءم فيه  ل - ليه نل ال  ونلسالم  -يف خمائوته  ] ) قاهللا:  . قاهللا: قم قاركع ركعتي ( [
اشرو ية كالم نخل يب ا  نف لني، وأنه ال ي  ر يف ن معة إذن تكل  نإلاام ا  نفراام أو تكل  نفراام ا  

: - ليه نل ال  ونلسالم  -: إن هذن ن  ي  يعتن خم  دا لقاله -رمح   هللا  -نإلاام، ولذلم قال نلعلماء 
 ليه نل ال  ونلسالم  -ب، فق  لغات  . فق  نستثى ) إذن قله ل احوم: "أن ه" يام ن معة ونإلاام خي 

كالم نفراام ا  نإلاام ويف هذن  ليمن  لى أن نفق ا : أال ي  رف  ا نخل وة، وأن ن  ي  نلذ  فيه   -
نللغا اويي  لى نالن رنف  ا نخل يب، وهذن ي ل  لى أن نألحا ي  يف هذه نفسرلة اعللةن وليسه بتعو ية  

منا هي اعقالة نفعى. فكم اا شغم نف لي  ا نالستماع للخ وة ميكا أن يلح  باف  اص اا كم وءه  وإ
  ليه اا هذن نلاءه.

 فيه اسائم: ] ) قم قاركع ركعتي ( [: - ليه نل ال  ونلسالم  -ويف قاله 

أن يرك  ركعتني  نل حا  مبا أار هللا به كم  ن م  إىل نفساء : Uنفسرلة نألوىل: نألار بافعروف، حي  أار 
: "ق  فارك  ركعتني" ف ل أيضدا  لى اشرو ية حتية نفسن  وها - ليه نل ال  ونلسالم  -حتيةد. فقال له 

 إلاعن.

نفسرلة نلثالثة:  ل  لى وءاسا ولزوا ا، وها اذهب نلظاهرية وئائفة  اا أهم ن  ي  وئائفة  اا أصحاب 
 ذلم لأل لة نلتالية:نفذنهب، فق  قالان باءاب ركع  نلتحية و 
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: ) إذن   م أح ك  نفسن  فلاك  ركعتني   قالان: هذن أارن -كما يف نل حيحني   -قال  Uأوالد: أن نل يب 
 ونألار للاءاب وال صارف هلذن نألار  ا  اهره.

أك  هذن نألار بال  ي  ا ض ه فقال: ) إذن   م أح ك  نفسن  فال جيل  حن  U انيدا: أن رسال هللا 
، وهذن أبلغ اا يكان يف ترك  نلشيء -وها تري نلتحية  -ي لي ركعتني   فرار بالتحية وهنى  ا ض ها 
 ونإللزنم به: أن ترار بالشيء وأن ت  ى  ا ض ه.

هنى أن يكل   - ليه نل ال  ونلسالم  -وة، حي  إنه يف هذن نليام ويف حال نخل  U الثدا: أن رسال هللا 
نلرءُم نلرءَم و   ذلم ااءودا ل ق ان نألءر يف يام ن معة، وا  ذلم قال للرءم: "ق  فارك  ركعتني" فراره 
، فراره أن ي شغم  ا هذن نلانءب وال ي شغم  ا  بالقيام وأاره بفعم نلركعتني ا  أن نإلن ات للخ وة ونءبن

.  نلانءب إال  بانءب 

وهذن نفذهب ال شم أن نأل لة ونضحة نل اللة  لى قاته وصحته، واا جتر  لل ليم وأن   فهنه يستوني له 
واا ونفق   يف هذه نفسرلة أسع  بال  اص وأوىل بال انب وأقرب  -رمح   هللا  -أن اذهب نلظاهرية 

وحناه مما فيه نألار بتحية  -ذن ن  ي  للح ، فهن ن م ار حي ما  الفاه  يف هذه نفسرلة ن تذرون برن ه
ا روفن  ا  اهره نل نل  لى نلاءاب إىل نل  ب ونالستحواب   ي  أ  ئلحة يف  -نفسن  

 ا شرنئ  نإلسالم،  ما فر  هللا  ليه اا نل لانت قال: )  Uنل حيحني: حي ما سرل نلرءم رسال هللا 
. قال: هم  لي  اها؟ قال: ال، إال أ  لى أن  -ن تت اع   قالان: ف    ليه نل ال  ونلسالم مخ  صلانت 

اا ساى نل لانت نخلم  يعتن ت ا دا وال يعتن فريضةد. ون انب  ا هذن نل ليم نلذ  نست لان به: برن ارن  
، وهذن ال مي   نلاءاب للسوب، فق  أل  نلعلماء  نلسائم فيما فر  هللا  ليه اا نل لانت نفكرر  يف كم يام 

ن اا نذر أن ي لي ركعتني وها قا رن أنه جيب  ليه نلافاء. فكما أن جيب  ليه نلافاء بال ذر لسوب   لى أ
، كذلم جيب  ليه نإلتيان بتحية نفسن  لسوب   اص     .-وها نل  ال إىل نفسن   - اص  

بافعروف  يش   حن يف نألار - ليه نل ال  ونلسالم  -و لى هذن: فهن نفترام هلذن ن  ي  اا كانه 
ونل  ي  ا نف كر حال   وة نخل يب. تقال للرءم: أن ه، وا  ذلم ياءب هذن: نللغا. وا  هذن يقال 

 له: "ق  فارك  ركعتني" ف ذن ي ل  اللةد ونضحةد  لى قا  نلقال نلقائم باءاسا ولزوا ا.
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ن حتية نفسن  ال تسق  فيه  ليمن  لى أ ] ) قم قاركع ركعتي ( [: - ليه نل ال  ونلسالم  -ويف قاله 
فنل  مث تذكر أن ل ي م حتية نفسن   -أو نسي نل ن م إىل نفسن   -با لاا، وأنه إذن نسي نف لي 

 أار نلرءم أن يقام وأن ي لي ويريت بتحية نفسن . Uفهنه يقام وي لي ا؛ ألن رسال هللا 

اشرو ية نلتخ ي  ون نء نلرءم بامسه  فيه ] ) صليت يا قالن؟ ( [: - ليه نل ال  ونلسالم  -ويف قاله 
وس ته: أنه ال يش ر  - ليه نل ال  ونلسالم  -حن ال يلتو  بغاه، وإن كان نفعروف ونفع ا  اا ه يه 

 بال اا، ولك ه ق   هذن نلرءم اا أءم أال يلتو  بغاه.

نلشافعية ون  ابلة ونلظاهرية   ليمن فا ذهب إليه - ] ) قم قاركع ركعتي ( [أ ي: قاله:  -ويف هذه ن ملة 
وأهم ن  ي  اا صال  حتية نفسن  حال   وة نإلاام يام ن معة، وهذه نفسرلة ن تل  نلعلماء في ا  لى 

 قالني:

فقاله ئائفةن اا أهم نلعل : اا   م نفسن  ونإلاام خي ب يام ن معة فهنه ي لي ركع  نلتحية قوم 
 .-رمحة هللا  لى ن مي   -شافعية ون  ابلة ونلظاهرية وأهم ن  ي  ن لاا، وهذن قال اا ذكرنا اا نل

وقاله ئائفةن اا نلعلماء: اا أتى ونإلاام خي ب يام ن معة فهنه جيل  وال ي لي حتية نفسن ، وهذن ها 
 .-رمحة هللا  لى ن مي   -اذهب ن  فية ونفالكية يف نفش ار 

نست ل نلذيا قالان برنه ي لي سذن ن  ي ، فهنه ونض ن يف  اللته  لى صال  حتية نفسن  أ  اء   وة نإلاام، 
 أار نلرءم أن يقام وي لي. Uووءه نل اللة ا ه ونض ن: حي  إن رسال هللا 

إلاام قال: ) إذن   م أح ك  نفسن  ون Uأاا نل ليم نلثاي: فح ي  اسل   يف صحيحه: أن رسال هللا 
أار اا   م أ  اء  Uخي ب، فلاك  ركعتني وليتناز في ما   ووءه نل اللة اا هذن ن  ي : أن رسال هللا 

أ ي: ح يث ا نلذ  اع ا وح ي  اسل   يف  -  وة نإلاام أن ي لي ركعتني لتحية نفسن . وهذنن نل ليالن 
 ليه نل ال   -  اا نلعمااات وإمنا ن  يعتن كم ونح   ا  ما ن  ا يف ااض  نل زنع، فهنه لي -صحيحه 
 لى نلركعتني حال نخل وة وأ  اء   وة يام ن معة ف ا ن ي يف ااض  نل زنع. وهذن نل اع اا نأل لة  -ونلسالم 

 .-رمح   هللا  -أقاى نأل لة     نلعلماء، كما قرره  لماء نألصال 
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: ) إذن   م أح ك  نفسن  فلاك  ركعتني  . وقاله - ليه نل ال  ونلسالم  -أاا نل ليم نلثال : فعمام قاله 
يف نلرونية نلثانية: ) إذن   م أح ك  نفسن  فال جيل  حن ي لي ركعتني   ووءه نل اللة اا هذن ن  ي : 

 أار بتحية نفسن ، ول يستثا حال   وة ن معة. Uأن رسال هللا 

نست لان مبا  وه  -ب يام ن معة جيل  وال ي لي برن اا   م ونإلاام خي  -ونست ل أصحاب نلقال نلثاي 
 ليه نل ال   -: أنه رأى رءالد يتخ ى نل اا يام ن معة فقال Uيف ن  ي  نل حي   ا رسال هللا 

أار نلرءم أن جيل   U: ) نءل  فق  آذيه   وءه نل اللة اا هذن ن  ي  قالان: إن رسال هللا -ونلسالم 
 يراره بتحية نفسن ، ف ل  لى أن اا   م ونإلاام خي ب أنه جيل  وال ونلرءم كان  ن الد للمسن  ول

قال يف ن  ي  نل حي : ) إذن قله ل احوم: "أن ه" يام ن معة  Uي لي. ونست لان كذلم برن نل يب 
قالان: إن نألار بافعروف ونل  ي  ا نف كر نلذ   ،ونإلاام خي ب، فق  لغات   ووءه نل اللة اا هذن ن  ي 

، ا  ذلم هنى -وها نف كر  - ا ض ه اا نلكالم  نشتمم  ليه قاله: "أن ه" باألار باإلن ات ونل  ي
  ه ورتب نلا ي   ليه، فهذن كان هذن يف نألار بافعروف ونل  ي  ا نف كر بكانه نشتغاالد  ا نخل وة  Uنل يب 

 فهن صال  نلركعتني أوىل باف  .

ها: نلقال برنه ي لي ركعتني،  -ونلعل      هللا  -قلية. ونلذ  ي ء  هذه هي حاصم أ لت   نل قلية ونلع
 با لاا، فيناب   ه اا     وءاه : Uوأاا ح ي  نلرءم نلذ  أاره رسال هللا 

: اا رءحه ئائفةن اا نلعلماء: أن هذن ن  ي  ال يستقي  نالست الل به إال إذن أ وتان -أقانها وأنسو ا  -أوهلا 
با لاا، فقالان: حيتمم أن نلرءم صلى نلركعتني مث رأى فرن دا، وبع   Uك  قوم أن يراره نل يب أنه   م ول ير 

 يتخ ى نلرقاب فراره با لاا. Uفرن ه تق م فرآه رسال هللا 

و انيدا: قالان: حيتمم أن قاله: ) نءل  فق  آذيه   أ : نءل  ن لاا نلشر ي يف نفسن ، ون لاا 
سن : أن ي لي مث جيل ، ف ا سكاتن  ا نفعلام ب نهةد، أ : أنه كان اا نفعلام نلشر ي نفع ا  يف نف

وه  حضارن وكل   يعل  أن اا   م ي لي ركعتني،  Uونفتعارف،  اصةد وأن ح ي  سليم  أاره نل يب 
.  فقال له: "نءل " أ : ال تتخ  نلرقاب وكرنه يلزاه مبكانه، أاا اسرلة تري نل ال  فلي  ب ري  



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

  8898 

ثدا: أن نلقا    يف نألصال: إذن تعار  نل ري  نل حي  نلذ  ال نحتمال فيه ا  نل حي   ا نل ري   ال
نلذ  ي  له نالحتمال، فهنه يق م نل حي  نل ري   لى اا  ونه. وح يث ا صحي ن صري ن وح يث   اتممن فا 

 ذكرناه، و لى هذن: ي ء  نلقال نلقائم برنه ي لي ركعتني.

 ، وهي: اا ءاء يام ن معة ونإلاام خي ب وأرن  أن جيل  له حالتان:لكا ه ا اسرلةن 

 -ن الة نألوىل: أن يكان  ن م نفسن ، وحي ئذ  ال إشكال: ي ار بتحية نفسن  كما أار هللا سا ورساله 
 .- ليه نل ال  ونلسالم 

نفسن ، فهن يام ن معة يف  يف  ارج -إال اا رح  هللا  -ن الة نلثانية: وهي يق  في ا كثان اا نل اا 
نلغالب أن نفتر ر جي  نفكان  ارج نفسن : فخارج نفسن  ال ت لى فيه نلركعتان. في وغي أن يت وه أن اا 
ءاء ونإلاام خي ب وها يف  ارج نفسن  جيل  اواشر د؛ ألنه اراارن باإلن ات للخ يب، ونلركعتان نللتان 

، فهن أار سما     نل  ال للمسن  ارتوةن  : ) إذن   م أح ك  نفسن    وه ا لي  فيه   الن  لى شرس 
لا أن رءالد ن تك   -باإللاع  - ارج نفسن  باإللاع ال تكان له حتيةن؛ ألنه لي  اا نفسن . ولذلم 

يف اسن   مث  رج إىل  ارءه اا  ون  ذر  ب م ن تكافه. فهذن  ارج نفسن  ال ير ذ حك   ن م 
حي ما يقال: إنه ي لي ركعتني. إمنا ها إذن   م نفسن ، ف ى بعضدا اا نل اا إذن ءاء نفسن ، فكالا ا 

ونإلاام خي ب يف  ارج نفسن  ويف نلرحوات ونلساحات نحملي ة بافساء ، ف ذه جيل  في ا اواشر د وال 
 ت لى نلركعتان؛ ألنه لي  مباض   ي ار فيه بتحية نفسن .

وحوه للخا، فما تري باب  -بر  وأاي صلانت هللا وسالاه  ليه  -ل شفقته يف هذن ن  ي   ليمن  لى كما
 ا  إال  ل ا  ليه، وال سويم رش   إال ه ننا إليه، ف لانت ر  وسالاه  ليه إىل يام نل يا، وءزنه   ا  ا اا 

 ءزى نويدا  ا نواته، وصاحب رسالة   ا أاته.


