
 عشر الرابعة المحاضرة 0 0الخمسة المذاهب في  وشرائطها الجمعة صالة

 نعع    إنا آمنعع ا الععني  أيهععا يععا: )تعععال  لق لعع  الجمععع   صعع    جعع   عنعع  كافعع  المسععن   أجمعع 

 يععع ط  مععع  المتععع ات    لألحا يععع ( البيععع   ن  ا للاّه نكععع  إلععع  فاسعععع ا الجمعععع  يععع   مععع  لنصععع  

 . الشيع  السن 

 عنععع   اجبععع  أنهعععا أ  لهعععا  يسعععتنيب  مععع  أ  السعععنطا    جععع    ج بهعععا فععع  يشعععت ط هععع   اختنفععع ا

 ؟ حا  ك 

  جععع   عععع   مععع  ال جععع    سعععقط نائبععع   أ  السعععنطا   جععع   يشعععت ط:  االماميععع  الحنفيععع   قعععا 

 ب جععع   يععع الحنف  اكتفععع . كع مععع   جععع    كعععا   إال السعععنطا   ع الععع  االماميععع   اشعععت ط. أحععع هما

 .عا   غي   ل  السنطا 

 ي جعع  لعع  إنا االماميعع  معع  كثيعع   قععا . السععنطا   جعع    الحنابنعع   المالكيعع  الشععافعي  يعتبعع   لعع 

 .الجمع  ت جيح م  الظه   بي  بينها يخّي  عا   فقي    ج  نائب  أ  السنطا 

 

 الطهعععا   مععع  غي هعععا فععع  يشعععت ط معععا الجمعععع  صععع   فععع  يشعععت ط أنععع  عنععع  اتفقععع ا: شععع  طها

 فعع  تقععا   انهععا مثنعع  شعع   كعع  ظعع  يصععي  أ  العع  الععا ا  أ   معع   قتهععا  أ   القبنعع    السععت 

 .المسج  ف  إال تصح ال: قال ا فإنه  المالكي  ع ا ما  غي    المسج 

  أنهععا الظهعع   عنعع  تسععقط صعع ها معع   أ  النسععا       ال جععا  عنعع  تجعع  أنهععا عنعع   اتفقعع ا

 .جماع  إال تصح ال ا أنه األعم   عن  تج  ال

 

  قعععا . االمعععا  عععع ا معععا( 21) أقنععع : المالكيععع  فقعععا  الجماعععع   بععع  تنعقععع  العععن  العععع   فععع   اختنفععع ا

  قعععا   (5: )الحنفيععع   قعععا  االمعععا  مععع ( 44: ) الحنابنععع  الشعععافعي   قعععا . غي االمعععا ( 4: )االماميععع 

 (.7:)بعضه 

 قبعع  الععا ا  بععع  الشعع  ط  اسععتكم  الجمععع   عنيعع   جبعع  لمعع  السععف  جعع اا ععع   عنعع   اتفقعع ا

 .بالج اا قال ا فإنه  الحنفي  ع ا ما يصنيها  أ 

 الصععع    قبععع  مكانهمعععا  أ  الجمعععع   انعقعععا  فععع  شععع ط الخطبتعععي  أ  عنععع  اتفقععع ا: الخطبتعععا 

 .قبن  ال ال ق   ف 

   قعععا. يجععع :  المالكيععع   الشعععافعي  االماميععع  فقعععا  الخطبتعععي   حعععا  القيعععا   جععع   فععع   اختنفععع ا

 .يج  ال:  الحنابن  الحنفي 



 أ  ّلّل  الحمععع : قعععا  فنععع  العععنك   مععع  يمكععع  معععا بأقععع  الخطبععع  تتحقععع : الحنفيععع  فقعععا  كيفيتهعععا أمعععا

 .نلك عن  االقتصا  يك    لك  أجاأ   للاّه استغف 

  ال صعععي  النبععع  عنععع   الصععع   للّا  حمععع  مععع  الخطبتعععي  مععع  كععع  فععع  البععع : الشعععافعي   قعععا 

 لنمعععيمني   الععع عا  أفضععع  األ لععع  فععع   ك نهعععا األقععع   عنععع  أحععع هما فععع  آيععع   قععع ا   بعععالتق   

 .الثاني  ف 

 أ  تحععني  عنعع  مشععتمن  تكعع   أ  عنعع  الععع   فعع  خطبعع  يسععم  مععا كعع  يجععا : المالكيعع   قععا 

 .تبشي 

 .بالتق    ال صي  آي    ق ا   النب   عن   الص   للاّه حم  م  الب : الحنابن   قا 

  آلعععع   النبعععع  عنعععع   الصعععع   عنيعععع    الثنععععا  للاّه حمعععع  خطبعععع  كعععع  فعععع  يجعععع  :االماميعععع   قععععا 

  العععع عا  االسععععتغفا  الثانيعععع  الخطبعععع  فعععع  يايعععع   أ  القعععع آ   معععع  شعععع    قعععع ا    العععع عظ 

 . الميمنا  لنميمني 

  قععا . قصععي   بجنسعع  الخطبتععي  بععي  يفصعع  أ  الخطيعع  عنعع  يجعع :  االماميعع  الشععافعي   قععا 

 .يستح  ب  يج  ال : الحنفي  المالكي 

 .الق    م  بالع بي  تك   أ  الخطب  ف  يشت ط: الحنابن   قا 

 يخطعععع  ا  فنعععع  عجمععععا ه كععععان ا انا أمععععا ع بععععا   القعععع   كععععا  انا الع بيعععع  تشععععت ط: الشععععافعي   قععععا 

 .الع بي  يحس  كا   إ  بنغته 

 الع بيععع   مععع  ئا هشععي يفهمععع   ال عجمععا ه القععع   كعععا   إ  بالع بيعع  يخطععع  أ  يجعع : المالكيععع   قععا 

:  االماميععع  الحنفيعع   قععا  الجمعععع  صعع   عععنه  سععقط  الع بيععع  يحسعع  معع  فعععيه  ي جعع  لعع  فععانا

 .الخطب  ف  ش طا ه الع بي  ليس 

 أ  يسعععتح   الشعععافعي  االماميععع   قعععا . الصعععبح كصععع    كعتعععا  الجمعععع  صععع  : الصععع   كيفيععع 

 .ال كعتي  م  ك  ف  الحم  بع  المنافقي  الثاني   ف  الجمع   اال ل  ال كع  ف  يق أ

 .الغاشي  الثاني   ف  الجمع  اال ل  ف  يق أ: المالكي   قا 

ه0  بالخص ص س    تعيي  يك  : الحنفي   قا 

 


