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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله
احلمد هللا الذي خص هذه األمة احملمدية، مبا أدخر هلا من الفضائل السنية، والصالة والسالم على سيدنا 

. فقد ذكر األستاذ املفنن مشس الدين بن القيم يف كتاب اهلدي ليوم اجلمعة: حممد خري الربية، وبعد

يف هذه الكراسة، وقد رأيت استيعاا . وفاته أضعاف ما ذكر. خصوصيات، بضعا وعشرين خصوصية
  .منبها على أدلتها، على سبيل اإلجياز وتتبعتها، فتحصلت منها على مائة خصوصية، واهللا املوفق

   

  خصائص يوم الجمعة

  : الخصوصية األولى

  إنه عيد هذه األمة

 جعله اهللا. إن هذا يوم عيد"قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أخرج ابن ماجه، عن ابن عباس قال

  " .للمسلمني، فمن جاء إىل اجلمعة فليغتسل، وإن كان طيب، فليمس منه، وعليكم بالسواك

: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يف مجعة من اجلمع. وأخرج الطرباين يف األوسط، عن أيب هريرة

   ."إن هذا يوم جعله اهللا لكم عيداً، فاغتسلوا، وعليكم بالسواك: معاشر املسلمني"

  : الثانية

  أنه يكره صومه منفرداً

ال يصومن أحدكم يف يوم : "حلديث الشيخني، عن أيب هريرة، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  " .اجلمعة،إال أن يصوم قبله أوبعده

  " .ى النيب صلى اهللا عليه وسلم، عن صوم يوم اجلمعة: "وأخرجا، عن جابر، قال

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم دخل عليها يوم : "ة ام املؤمنني رضي اهللا عنهاوأخرج البخاري، عن جويري
: قال. ال: أتريدين أن تصومي غداً؟ قالت: قال. ال: أصمت أمس؟ قالت: اجلمعة، وهي صائمة، فقال هلا

  " .فأفطري

وسلم، يف دخلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه : "عن جنادة بن أيب أمية األزدي، قال. وأخرج احلاكم w
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. إنا صيام: نفٍر من األزد، يوم اجلمعة، فدعانا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل طعام بني يديه، فقلنا

ال تصوموا يوم : مث قال. فأفطروا: قال. ال: أفتصومون غداً؟ قلنا: قال. ال: أصمتم أمس؟ قلنا: فقال
  " .اجلمعة منفرداً

ال ختصوا ليلة اجلمعة بقيام من بني : "ى اهللا عليه وسلم قالوأخرج مسلم عن أيب هريرة، عن النيب صل
  " .الليايل، وال ختصوا يوم اجلمعة بصيام من بني األيام، إال أن يكون يف صوٍم يومه أحدكم

أنه ال : ويف وجه. كراهة صوم يوم اجلمعة منفرداً. الصحيح من مذهبنا، وبه قطع اجلمهور: قال النووي
  .منعه من العبادة، وأضعفهيكره إال ملن لو صامه 

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قلما يفطر : "عن ابن مسعود. حلديث أمحد، والترمذي، والنسائي وغريهم
  " .يوم اجلمعة

  .بأنه صلى اهللا عليه وسلم كان يصوم يوم اخلميس، فوصل اجلمعة به: وأجاب األول عنه

انه كره ألنه يوم شرع فيه : ح كما قال النوويواختلف يف احلكمة اليت كره الصوم ألجلها، والصحي
عبادات كثرية، من الذكر، والدعاء، والقراءة، والصالت على النيب صلى اهللا عليه وسلم، فاستحب ِفطره، 

وهو نظري احلاج بعرفات، فإن . من غري ملل، وال سآمة. ليكون أعون على أداء هذه الوظائف بنشاط
  .ةاألولَى له الفطر هلذه احلكم

: لو كان كذلك مل تزل هذه الكراهة بصوم قبله، أو بعده، لبقاء املعىن املذكور، فاجلواب: فإن قيل: قال

أنه حيصل له بفضيلة الصوم الذي قبله أو بعده ما يجرب به ما قد حيصل من فتور، أو تقصري يف وظائف 
  .يوم اجلمعة بسبب صومه

به كما افتنت قوم بالسبتوقيل احلكمة خوف املبالغة يف تعظيمه، حبيث ي نتفت.  

وهذا باطل منتقض بصالة اجلمعة، وسائر ما شرع فيه من أنواع الشعائر، والتعظيم مما ليس يف : قال
  .غريه

هذا ما ذكره . وهذا منتقض بغريه من األيام اليت نِدب صومها: قال. احلكمة خوف اعتقاد وجوبه: وقيل
  .النووي

  .لته كونه عيداً، والعيد ال يصام، واختاره ابن حجرأن ع: وحكى غريه قوالً آخر

يوم اجلمعة يوم عيٍد، فال جتعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم، : "وأيده حبديث احلاكم عن أيب هريرة مرفوعاً
  " .إال أن تصوموا قبله، أو بعده

س، وال يصوم من كان منكم متطوعاً من الشهر، فليصم يوم اخلمي: "وأخرج أبن أيب شيبة، عن علي، قال
w  " .يوم اجلمعة، فإنه يوم طعام، وشراب، وذكٍر
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أي يفردونه بالصوم، فنهى عن . بل احلكمة خمالفة اليهود، فإم يصومون يوم عيدهم: وقال آخرون
كما خولفوا يف يوم عاشوراء بصيام يوٍم قبله أو بعده، وهذا القول؛ هو املختار عندي، ألنه ال . التشبه م

  .ٍءينتقض بشي

  : الثالثة

    

  أنه يكره تخصيص ليلته بالقيام

عن . لكن أخرج اخلطيب يف الرواة عن مالك بن أنس، من طريق إمساعيل بن أيب أويس.للحديث السابق
  ".أنّ أباها كان يحيي ليلة اجلمعِة: "زوجته بنت مالك بن أنس

  : الرابعة

  قراءة الم تنزيُل

  وهْل أتى على اإلنساِن في صبيحته 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقرأ يوم اجلمعة يف صالة : "أخرج الشيخان، عن أيب هريرة قال
  ".آمل تنِزيلُ السجدةُ، وهلْ أَتى علَى اِإلنساِن: الفجر

  ".يِدمي ذلك: "عن ابن عباس، وابن مسعود، وعلي، وغريهم، ولفظ ابن مسعود عند الطرباين: ويف الباب

اإلشارة إىل ما فيهما من ذكِر خلِْق آدم، وأحوال يوم القيامة، ألن ذلك كان .  واحلكمة يف قراءما:قيل
  .ذكره ابن ِدحيةَ. يقع يوم اجلمعة

  .بل قصد السجود الزائد: وقال غريه

  .سورة سجدةٌيستحب أن يقرأَ يف الصبح يوم اجلمعة ب: وأخرج ابن أيب شيبة عن إبراهيم النخِعي أنه قال

كانوا يقرؤون يف الصبح يوم اجلمعة : "قال. وأخرج عن ابن عون. أنه قرأَ سورة مرمي: وأخرج أيضاً عنه
  ".بسورٍة فيها سجدة

  : الخامسة

  أن صبحها أفضل الصلوات عند اهللا
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 ما :أنه فقد حمران يف صالة الصبح، فلما جاء قال: "أخرج سعيد بن منصور، يف سننه، عن ابن عمر
أما علمت أن أوجه الصالة عند اهللا تعاىل، غداة يوم اجلمعة، من يوم اجلمعة يف . شغلك عن هذه الصالة

  ".مجاعة املسلمني

إنّ أفضل الصلوات عند اهللا صالة الصبح يوم اجلمعة : "يف الشعب مصرحاً برفعه بلفظ. وأخرجه البيهقي
  ".يف مجاعة

ما من : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال. عبيدة بن اجلراحوالطرباين، عن أيب . وأخرج البزار
الصلوات صالة أفضل من صالة الفجر يوم اجلمعة يف مجاعة، وما أحسب من شهدها منكم إالّ مغفوراً 

  ".له

  : السادسة

  صالة الجمعة

  .ويف سائر األيام أربع. واختصاصها بركعتني

  : السابعة

  أنها تعدل حجة

قال : واحلارث بن أيب أسامة، يف مسنده، عن ابن عباس قال.  بن زجنَويه، يف فضائل األعمالأخرج محيد
  ".اجلمعة حج املساكني: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ".اجلمعة أحب إيلّ من حجة تطوع: " وأخرج ابن زجنَويه، عن سعيد بن املُسيب قال

  : الثامنة

  الجهر فيها وصلوات النهار سرية

  : التاسعة

  قراءة الجمعة والمنافقين فيها

بسورة اجلمعة، وإذا : مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقرأ يف اجلمعة: "أخرج مسلم، عن أيب هريرة قال
  ".جاَءك املنافقون
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بسورة املنافقني، يفزع ا "انية ويف الث" باجلمعة يحرض ا املؤمنني: " وأخرجه الطرباين يف األوسط بلفظ
  ".املنافقني

  العاشرة والحادية عشرة، والثانية عشرة، والثالثة عشرة 

  اختصاصها بالجماعة وبأربعين

  . كما هو مقرر في كتب الفقه. وبمكان واحد في البلد، وبإذن السلطان ندباً أو اشتراطاً

يف سننه، عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه . ر قطينما أخرجه الدا: وأقوى ما رأيته لالختصاص بأربعني
  ".مضت السنة يف كل أربعني فما فوق ذلك مجعة: "قال

  : الرابعة عشرة

  اختصاصها بإرادة تحريق من تخلّف عنها

أن النيب صلى اهللا : "صحيح على شرط الشيخني، عن ابن مسعود رضي اهللا عنه: أخرج احلاكم، وقال
لقد مهمت أن آمر رجالً يصلي بالناس، مث أُحرق على قوم : وم يتخلّفون عن اجلمعةعليه وسلم قال لق

  ".يتخلفون عن اجلمعة بيوم

  : الخامسة عشرة

  الطبع على قلب من تركها

لَينتهني، أقوام عن : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أخرج مسلم، عن ابن عمر، وأيب هريرة، قاال
  ".و لَيخِتمن اهللا على قلوم مث لَيكونن من الغافلنيودعهم اجلمعات، أ

وأخرج أبو داود، والترمذي، وحسنه، واحلاكم وصححه، وابن ماجة، عن أيب اجلعد الضمري، أن رسوا 
  ".من ترك ثالث مجع اوناً ا، طبع اهللا على قلبه: " اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

من ترك : "بر بن عبد اهللا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالوأخرج احلاكم، وابن ماجه، عن جا
  ".اجلمعة ثالثاً، من غري ضرورة طبع اهللا على قلبه

من ترك ثالث مجع ِمن غري علة، طبع اهللا على قلبه، وهو : "وأخرج سعيد بن منصور، عن أيب هريرة قال
  ".منافق
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  ".اً من غري علة، ختم اهللا على قلبه خبامت النفاقمن ترك ثالث مجع متعمد: " وأخرج عن ابن عمر قال

من ترك : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وأخرج األصبهاين، يف الترغيب، عن أيب هريرة قال
  ".اجلمعة من غري عذر، مل يكن هلا كفارةدون يوم القيامة

معة، وادنوامن اِإلمام، فإن احضروا اجل: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال. وأخرج عن مسرة
  ".الرجل يتخلّف عن اجلمعة، فيتخلّف عن اجلنة، وإنه ملن أهلها

  : السادسة عشرة

  مشروعية الكفارة ِلمن تركها

: أخرج أمحد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، عن مسرة بن جندب، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  " .صدق بدينار، فإن مل جيد فبنصف دينارمن ترك اجلمعة من غري عذر، فليت"

من فاتته اجلمعة من : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. وأخرج أبو داود، عن قُدامة بن وبرة قال
  " .غري عذر، فليتصدق بدرهم، أو نصف درهم، أو صاع حنطة، أو نصف صاع

  : السابعة عشرة

  الخطبة

. أنصت: إذا قلت لصاحبك: " ول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقال رس: روى الشيخان، عن أيب هريرة قال

  " .يوم اجلمعة، واإلمام خيطب، فقد لغوت

من توضأ يوم اجلمعة، فأحسن : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وأخرج مسلم، عن أيب هريرة قال
رى وزيادة ثالثة أيام، الوضوء، مث أتى اجلمعة، فاستمع، وأنصت، غُِفر له ما بني اجلمعة، واجلمعة األخ

  " .ومن مس احلصا، فقد لغا

من اغتسل يوم اجلمعة، : "وأخرج أبو داود عن عبد اهللا بن عمرو، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
ومس من طيب امرأته، إن كان هلا، ولبس من صاحل ثيابه، مث مل يتخطَّ رقاب الناس، ومل يلغ عند 

وأخرج ابن ماجه، " ما، ومن لغا، وختطّى رقاب الناس، كانت له ظُهراًاملوعظة، كانت كفارة ملا بينه
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قرأ يوم اجلمعة سورة براءة، . "وسعيد بن منصور، عن أُيب بن كعب

أمسعها مىت أُنزلت هذه الصورة؟ إين مل : وأبو الدرداء، أو أبو ذَر يغمزين، فقال. وهو قائم يذَّكر بأيام اهللا
فقال . سألتك مىت أُنزلت هذه الصورة، فلم ختربين: فلما انصرفوا، قال. أن أسكت. إال اآلن، فأشار إليه
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ليس لك من صالتك اليوم إالّ ما لغوت، فذهب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فذكر ذلك له، : أُيب
  " .صدق أُيب: وأخربه بالذي قال أُيب، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  " .ال تقل سبحان اهللا، واإلمام خيطب: "وأخرج سعيد بن منصور، عن أيب هريرة قال

من تكلم يوم اجلمعة، واإلمام خيطب، : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وأخرج عن ابن عباس قال
  " .ليس له مجعة. أنصت: والذي يقول له. فهو كاحلمار، حيمل أسفاراً

   :التاسعة عشرة

  تحريم الصالة عند جلوس اإلمام على المنبر

خروج اإلمام يقطع الصالة، وكالمه يقطع : "أخرج سعيد بن منصور، عن سعيد بن املسيب قال
  " .الكالم

كُنا على عهد عمر بن اخلطاب بيوم اجلمعة نصلي، فإذا خرج : "وأخرج عن ثعلبة بن أيب مالك قال
  " .فإذا تكلم سكتنا. عمر، حتدثنا

فإذا جلس اإلمام على املنرب حرمابتداء صالة النافلة، وإن كان يف صالة :  النووي يف شرح املهذبقال
  .نقله املاوردي وغريه. خففها باإلمجاع

وميتنع مبجرد جلوس اإلمام على املنرب، وال : قال النووي. سواء كان صلى السنة، أم ال: قال البغوي
  .األصحابنص عليه الشافعي و. يتوقف على األذان

أن رسول اهللا ملا أمر : "أنبأين أبو معشر، عن حممد بن قيس. حدثنا هشام: قال سعيد بن منصور: فائدة
  " .سليكا أن يصلي ركعتني، أمسك عن اخلطبة، حىت فرغ منها

  : العشرون

  النهي عن االحتباء وقت الخطبة

أن رسول اهللا : "روى أبو داود، والترمذي، وحسنه، واحلاكم وصححه، وابن ماجه، عن معاذ بن أنس
  " .ى عن احلُبوة اجلمعة، واإلمام خيطب: صلى اهللا عليه وسلم

  .وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمرو

ال : تابعني، قالواوجلّ الصحابة، وال. كان ابن عمر حيتيب واإلمام خيطب، وكذلك أنس: وقال أبو داود
  .ومل يبلغين أن أحداً كِرهها إال عبادة بن نسي. بأس ا
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  .كره قوم احلبوة، وقت اخلطبة، ورخص فيها آخرون: وقال الترمذي

. ال تكره عند الشافعي، ومالك، واألوزاعي، وكرهها بعض أهل احلديث: وقال النووي يف شرح املهذب

ملعىن أا جتلب النوم فيعرض طهارته للنقض، ومتنع من استماع وا: للحديث املذكور، وقال اخلطايب
  .اخلطبة

    

  : الحادية والعشرون

  نفي كراهة النافلة وقت االستواء

أنه كره الصالة نصف النهار، إال يوم : "أخرج أبو داود، عن أيب قُتادة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  " .معةإن جهنم تسجر إال يوم اجل: اجلمعة، وقال

  : الثانية والعشرون

  ال تُسجر جهنم يومها

  .للحديث املذكور

  : الثالثة والعشرون

  استحباب الغُسل لها

من جاء منكم اجلمعة، : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن ابن عمر قال: روى الشيخان
  " .فليغتسل

غُسلُ اجلمعة، واجب على كل : "م قالوأخرجا عن أيب سعيد اخلُدري، عن النيب صلى اهللا عليه وسل
  " .محتلم

من اغتسل يوم اجلمعة : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: وأخرج احلاكم عن أيب قتادة قال
  " .كان يف طهارة إىل يوم اجلمعة األخرى

:  عليه وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا: قاال. وِعمران بن حصني. وأخرج الطرباين، عن أيب بكر الصديق

كُفِّرت عنه ذنوبه وخطاياه، فإذا أخذ يف املشي، كُتب له بكل خطوة عشرون . من اغتسل يوم اجلمعة"
w  " .حسنة، فإذا انصرف من الصالة أُجيز بعمل مائيت سنٍة
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إن الغسل يوم اجلمعة : " وأخرج بسند رجاله ثقات،عن أيب أُمامة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  " .طايا من أصول الشعِر استالالًليستل اخل

  : الرابعة والعشرون

  أن للمجامع فيه أجرين

أَيعجز : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أخرج البيهقي يف الشعب بسند ضعيف عن أيب هريرة قال
  " .أحدكم أن جيامع أهله يف كل مجعة، فإن له أجرين اثنني، أجر غسله، وأجر غسل امرأته

أنه سئل عن الرجل يغتسل من اجلنابة يوم اجلمعة، : "سعيد بن منصور يف سننه، عن مكحولوأخرج 
  " .من فعل ذلك كان له أجران: قال

  الخامسة والعشرون إلى التاسعة والعشرون 

  استحباب السواك والطيب والدهن

  وإزالة الظفِر والشعِر 

الغسل : "ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالأشهد على رسو: أخرج الشيخان، عن أيب سعيد اخلُدري قال
  " .يوم اجلمعة واجب على كل حمتلم، وأن يسنت، وأن ميس طيباً إن وجد

ثالث حق : "وأخرج ابن أيب شيبة يف املصنف، عن رجل من الصحابة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  " .نالغسل يوم اجلمعة، والسواك، وأن ميس من طيب إن كا: على كل مسلم

ال يغتسل رجل يوم اجلمعة، ويتطهر : "قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: وأخرج البخاري، عن سلمان قال
ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو ميس من طيب بيته، مث خيرج، فال يفرق بني اثنني، مث يصلي ما 

  " .جلمعة األخرىكُتب له، مث ينصت إذا تكلم اإلمام إال غفر له ما بينها، وبني ا

إذا كان هذا . أيها الناس: "وأخرج احلاكم عن ابن عباس، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال يوم اجلمعة
  " .اليوم، فاغتسلوا، وليمس أحدكم أطيب ما جيد من طيبه، أو دهنه

ليه وسلم، أن رسول اهللا صلى اهللا ع: "وأخرج البزار، والطرباين يف األوسط، والبيهقي يف شعب اإلميان
  " .كان يقلم أظفاره، ويقص شاربه، يوم اجلمعة، قبل أن خيرج إىل الصالة

من قلّم أظفاره يوم : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قالت. وأخرج يف األوسط، عن عائشة
w  " .اجلمعة، وقي من السوء إىل مثلها
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حاب رسول اهللا صلى اهللا عليه كان أص: "قال. وأخرج سعيد بن منصور يف سننه عن راشد بن سعد
  " .من اغتسل يوم اجلمعة، واستاك، وقلم أظفاره، فقد أوجب: "وسلم يقولون

  " .من قص من أظفاره، وشاربه يوم اجلمعة، مل ميت من املاء األصفر: "وأخرج عن مكحول قال

من قلم :  يقالكان: "وأخرج سعيد بن منصور، وابن أيب شيبة، عن حميد بن عبد الرمحن احلمريي، قال
  " .أظفاره يوم اجلمعة، أخرج اهللا منه داٌء، وأدخل فيه شفاء

  : الثالثون

  استحباب لبس أحسن الثياب

: أخرج أمحد، وأبو داود، واحلاكم، عن أيب سعيد، وأيب هريرة، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

لبس من أحسن ثيابه مث خرج حىت من اغتسل يوم اجلمعة، واسنت، ومس من طيب، إن كان عنده، و"
يأيت املسجد، ومل يتخطّ رقاب الناس، مث ركع ما شاء اهللا أن يركع، وأنصت إذا خرج اإلمام، كانت 

  " .كفارة ملا بينها، وبني اجلمعة، اليت قبلها

وسعيد بن منصور . وأخرد أمحد حنوه عن أيب أيوب األنصاري، وأيب الدرداء، واحلاكم حنوه، عن أيب ذر
  .وه، عن أيب وديعةحن

    

كان للنيب صلى اهللا عليه وسلم برد يلبسه يف العيدين : "وأخرج البيهقي عن جابر بن عبد اهللا قال
  " .واجلمعة

ماعلى أحدكم إن : "أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول. وأخرج أبو داود، عن ابن سالم
  " . مهنتهوجد، أن يتخذّ ثوبني، ليوم اجلمعة، سوى ثويب

  .والبيهقي يف الشعب مثله من حديث أنس. وأخرج ابن ماجه مثله، من حديث عائشة

كان لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثوبان، يلبسهما يف : "وأخرج الطرباين يف األوسط عن عائشة قالت
  " .مجعته، فإذا انصرف طوينامها إىل مثله

إن اهللا ومالئكته يصلون "سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ر: وأخرج يف الكبري، عن أيب الدرداء قال
  " .على أصحاب العمائم يوم اجلمعة

  : الحادية والثالثون

w  تجمير المسجد
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أن رسول اهللا صلى اهللا : "يف أخبار املدينة، من مرسل احلسن بن احلسن بن علي. أخرج الزبري بن بكّار
  " .يوم اجلمعة. أمر بإمجار املسجد: عليه وسلم

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال. وأخرج ابن ماجه من مرسل مكحول، عن، واثلة بن األسقع

جنبوا مساجدكم صبيانكم، وجمانينكم، وشراءكم، وبيعكم، ورفع أصواتكم، وسالحكم، ومجروها كل "
  " .مجعة

  " .ل مجعةأن عمر كان جيمر املسجد يف ك: "عن ابن عمر. وأخرج ابن أيب شيبة، وأبو يعلى

  : الثانية والثالثون

  التبكير

  " .كنا نبكر باجلمعة، ونقيل بعد اجلمعة: "روى الشيخان عن أنس قال

من اغتسل يوم اجلمعة، مث : "وأخرج الشيخان، عن أيب هريرة، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
انية، فكأمنا قرب بقرة، ومن راح يف راح يف الساعة األوىل، فكأمنا قرب بدنةً، ومن راح يف الساعة الث

الساعة الثالثة فكأمنا قرب كبشاً أقرن، ومن راح يف الساعة الرابعة، فكأمنا قرب دجاجةً، ومن راح يف 
  " .الساعة اخلامسة، فكأمنا قرب بيضةً، فإذا خرج اإلمام حضرت املالئكة، يستمعون الذكر

إذا كان يوم اجلمعة، كان على : "صلى اهللا عليه وسلم قالوأخرج البخاري عن أيب هريرة، أن رسول اهللا 
فإذا جلس اإلمام، طووا الصحف، وجاءوا . األول فاألول: كل باب من أبواب املسجد مالئكة يكتبون

  " .يستمعون الذكر

رابع أربعة، : فقال. أنه أتى اجلمعة، فوجد ثالثة سبقوه: "وأخرج ابن ماجه، والبيهقي، عن ابن مسعود
إن الناس جيلسون من اهللا يوم : "رابع أربعة ببعيد، إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولوما 

  " .األول ، والثاين والثالث. القيامة على قدر رواحهم إىل اجلمعات

  .أي من عرشه، وكرامته. قوله من اهللا: قال البيهقي

اة بالدنيا إىل اجلمعات، فإن اهللا يربز ألهل باكروا يف الغد: "وأخرج سعيد بن منصور، عن ابن مسعود قال
اجلنة يوم اجلمعة على كَثيب من كافور أبيض، فيكون الناس عنده يف الدنو كغدوهم يف الدنيا إىل 

  " .اجلمعة

إذا راح الرجل إىل : " قال. عن القاسم بن مخيمرة: وأخرج حميد بن زجنويه، يف فضائل األعمال
  " .قرياطٌ، قرياطٌ. جة، وخبطوة كفارة، وكُتب له بكل إنسان جاء بعدخبطوة در. املسجد كانت خطاه
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  : الثالثة والثالثون

  ال يستحب اإلبراد بها في شدة الحر

كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا اشتد احلر، أبرد : "خبالف سائر األيام أخرج البخاري عن أنس
  " .بالصالة، بغري اجلمعة

  : الرابعة والثالثون

  تأخير الغداء والقيلولة عنها

  " .ما كنا نقيل، وال نتغدى إال بعد اجلمعة: "قال. أخرج الشيخان، عن سهل بن سعد

وأخرج " كنا نصلي مع النيب صلى اهللا عليه وسلم اجلمعة، مث تكون القائلة: "وأخرج البخاري عنه قال
، ويقال فيه قوالً شديداً، وكانوا يكره النومقبل اجلمعة: "قال. سعيد بن منصور، عن حممد بن سريين

  " .وتدري ما أخفقوا؟ مل يصيبوا شيئاً. مثله مثل سرية أخفقوا: يقولون

  : الخامسة والثالثون

  تضعيف أجر الذاهب إليها

  بكل خطوة أجر سنة 

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال. أخرج أمحد، واألربعة، واحلاكم، عن أوس بن أوس الثقفي
من غسل يوم اجلمعة، واغتسل، مث بكّر، وابتكر، ومشى، ومل يركب، ودنا من اإلمام، واستمع، : "يقول

  " .ومل يلغ، كان له بكل خطوة، عمل سنٍة، أجر صيامها وقيامها

    

. وسعيد بن منصور حنوه من مرسل الزهري ومكحول. وأخرج أمحد حنوه بسند صحيح، عن ابن عمرو

وإذا أخذ يف املشي إىل اجلمعة، كان ".. من حديث أيب بكر الصديق، يف حديث والطرباين يف األوسط، 
  .وسنده ضعيف" له بكل خطوة عمل عشرين سنٍة

قال رسول اهللا صلى اهللا : قال. وأخرج محيد بن زجنويه، يف فضائل األعمال، عن حيىي بن حيىي الغساين
  " .األجر سواءمشيك إىل املسجد، وانصرافك إىل أهلك، يف : " عليه وسلم

w  : السادسة والثالثون
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  لها أذانان وليس ذلك لصالة غيرها

  إال الصبح 

كان النداء يوم اجلمعة، أوله إذا جلس اإلمام على املنرب، : "قال. أخرج البخاري، عن السائب بن يزيد
 زاد النداء وكثر الناس،. على عهد رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، وأيب بكر، وعمر، فلما كان عثمان

  " .فثبت األمر على ذلك. الثاين على الزوراء

  : السابعة والثالثون

  االشتغال بالعبادة حتى يخرج الخطيب

  .تقدم فيه أثر ثعلبة

  : الثامنة والثالثون

  قراءة الكهف

من قرأ سورة : "أخرج احلاكم، والبيهقي، عن أيب سعيد اخلدري، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  " . يوم اجلمعة، أضاء له ما بني اجلمعتنيالكهف

  " .أضاء له ما بينه، وبني البيت العتيق: "وأخرجه سعيد بن منصور عنه موقوفاً بلفظ

من قرأ سورة الكهف، قبل أن خيرج اإلمام، كانت له كفارة، فيما : "وأخرج عن خالد بن معدان، قال
  " .بينه، وبني اجلمعة، وبلغ نورها البيت العتيق

من قرأ سورة الكهف يوم : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: رج ابن مردويه، عن ابن عمر قالوأخ
اجلمعة، سطع له نور من حتت قدميه إىل عنان السماء يضيء له إىل يوم القيامة، وغُفر له ما بني 

  " .اجلمعتني

من قرأ الكهف يوم : "سلمقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و: وأخرج الضياء يف املختارة، عن علي قال
  " .اجلمعة، فهو معصوم إىل مثانية أيام، وإن خرج الدجال عِصم منه

  : التاسعة والثالثون

  قراءة الكهف ليلتها
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من قرأ سورة الكهف ليلة اجلمعة أضاء له من : "يف مسنده، عن أيب سعيد اخلدري قال. أخرج الدارمي
  " .النور، فيما بينه، وبني البيت العتيق

  : األربعون

  قراءة اإلخالص والمعوذتين والفاتحة بعدها

من صلى اجلمعة، مث : "قالت. أخرج أبو عبيد، وابن الضريس، يف فضائل القرآن، عن أمساء بنت أيب بكر
  " .حفظ من جملسه ذلك إىل مثله. سبعاً، سبعاً. قل هو اهللا أحد، واملعوذتني، واحلمد: قرأ بعدها

من قرأ فاحتة الكتاب، واملعوذتني، وقل هو اهللا أحد، سبع : "قال. عن مكحولوأخرج سعيد بن منصور، 
  " .قبل أن يتكلم، كفر عنه ما بني اجلمعتني، وكان معصوماً. مرات يوم اجلمعة

قل هو اهللا أحد، : من قرأ: "قال. يف فضائل األعمال، عن ابن شهاب. وأخرج محيد بن زجنويه
سبعاً، سبعاً، كان مضموناً هو، وماله، .  يسلّم اإلمام، قبل أن يتكلمبعد صالة اجلمعة، حني. واملعوذتني

  " .وولده، من اجلمعة إىل اجلمعة

  : الحادية واألربعون

  قراءة سورة الكافرين واإلخالص في مغرب ليلتها

كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يقرأ يف صالة املغرب : "قال. أخرج البيهقي يف سننه، عن جابر بن مسرة
: قل يا أيها الكافرون، وقل هو اهللا أحد، وكان يقرأ يف صالة العشاء اآلخرة ليلة اجلمعة: ليلة اجلمعة

  " .سورة اجلمعة واملنافقني

  : الثانية واألربعون

  المنافقين في عشاء ليلتهاقراءة سورة الجمعة و

  .للحديث املذكور

  الثالثة واألربعون 

  منع التحلّق قبل الصالة
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أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ى عن : "أخرج أبو داود من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده
  " .التحلق قبل الصالة يوم اجلمعة

 كثرية، واملسجد صغرياً، وكان فيه منع املصلني يكره التحلق يف املسجد إذا كانت اجلماعة: قال البيهقي
  .من الصالة

  : الرابعة واألربعون

  تحريم السفر فيه قبل الصالة

إذا سافر يوم اجلمعة، دعي عليه، أن ال يصاحب، وال : "قال. أخرج ابن أيب شيبة، عن حسان بن عطية
  " .يعان على سفره

من سافر يوم اجلمعة دعا عليه : "أيب هريرة مرفوعاًبسند ضعيف، عن . وأخرج اخلطيب، يف رواة مالك
  " .أن ال يصاحبه يف سفره، وال تقضى له حاجة: ملكاه
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 الفهرس

 2....................................................................................خصائص يوم اجلمعة

 2.......................................................................................:اخلصوصية األوىل

 2....................................................................................إنه عيد هذه األمة

 2...................................................................................................:الثانية

 2...............................................................................أنه يكره صومه منفرداً

 4...................................................................................................:الثالثة

 4........................................................................أنه يكره ختصيص ليلته بالقيام

 4...................................................................................................:الرابعة

 4........................................................................................قراءة امل ترتيلُ

 4...................................................................وهلْ أتى على اإلنساِن يف صبيحته

 4.................................................................................................:سةاخلام

 4.................................................................أنّ صبحها أفضل الصلوات عند اهللا

 5................................................................................................:السادسة

 5..........................................................................................صالة اجلمعة

 5..................................................................................................:السابعة

 5.......................................................................................أا تعدل حجة

 5...................................................................................................:الثامنة

 5.....................................................................اجلهر فيها وصلوات النهار سرية

 5..................................................................................................:التاسعة

 5...........................................................................قراءة اجلمعة واملنافقني فيها

 6.................................................العاشرة واحلادية عشرة، والثانية عشرة، والثالثة عشرة

 6.......................................................................اختصاصها باجلماعة وبأربعني

 6............كما هو مقرر يف كتب الفقه. ومبكان واحد يف البلد، وبإذن السلطان ندباً أو اشتراطاً

 6............................................................................................:الرابعة عشرة

w 6.............................................................اختصاصها بإرادة حتريق من ختلّف عنها
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 6...........................................................................الطبع على قلب من تركها

 7.........................................................................................:السادسة عشرة

 7........................................................................مشروعية الكفارة ِلمن تركها

 7..........................................................................................:السابعة عشرة

 7.................................................................................................اخلطبة
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 8...........................................................حترمي الصالة عند جلوس اإلمام على املنرب

 8................................................................................................:العشرون

 8......................................................................النهي عن االحتباء وقت اخلطبة

 9......................................................................................:احلادية والعشرون

 9.....................................................................نفي كراهة النافلة وقت االستواء

 9........................................................................................:الثانية والعشرون

 9................................................................................ال تسجر جهنم يومها

 9........................................................................................:الثالثة والعشرون

 9..................................................................................استحباب الغسل هلا

 10.....................................................................................:الرابعة والعشرون

 10.............................................................................أن للمجامع فيه أجرين

 10............................................................اخلامسة والعشرون إىل التاسعة والعشرون

 10................................................................استحباب السواك والطيب والدهن

 10................................................................................وإزالة الظفِر والشعِر

 11...............................................................................................:الثالثون

 11...................................................................... أحسن الثياباستحباب لبس

 11.....................................................................................:ثوناحلادية والثال

 11.......................................................................................جتمري املسجد

 12.......................................................................................:والثالثونالثانية 
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 13.......................................................................................:الثالثة والثالثون

 13................................................................ال يستحب اإلبراد ا يف شدة احلر

 13......................................................................................:الرابعة والثالثون

 13.........................................................................تأخري الغداء والقيلولة عنها

 13....................................................................................:اخلامسة والثالثون

 13.........................................................................تضعيف أجر الذاهب إليها

 13...............................................................................بكل خطوة أجر سنة

 13....................................................................................:السادسة والثالثون

 14.................................................................هلا أذانان وليس ذلك لصالة غريها

 14...........................................................................................إال الصبح

 14.....................................................................................:ابعة والثالثونالس

 14..............................................................االشتغال بالعبادة حىت خيرج اخلطيب

 14......................................................................................:الثامنة والثالثون

 14.......................................................................................قراءة الكهف

 14.....................................................................................:التاسعة والثالثون

 14.................................................................................قراءة الكهف ليلتها

 15..............................................................................................:األربعون

 15.........................................................قراءة اإلخالص واملعوذتني والفاحتة بعدها

 15.....................................................................................:احلادية واألربعون

 15.................................................فرين واإلخالص يف مغرب ليلتهاقراءة سورة الكا

 15......................................................................................:الثانية واألربعون

 15......................................................قراءة سورة اجلمعة واملنافقني يف عشاء ليلتها

 15.......................................................................................الثالثة واألربعون

 15.............................................................................منع التحلّق قبل الصالة

 16.....................................................................................:الرابعة واألربعون

 16.........................................................................حترمي السفر فيه قبل الصالة
com.mostafa-al.www://http: To PDF w

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com


	Document
	  ﺔﻌﻤﺠﻟﺍ ﻡﻭﻴ ﺹﺌﺎﺼﺨ
	   :ﻰﻟﻭﻷﺍ ﺔﻴﺼﻭﺼﺨﻟﺍ
	  ﺔﻤﻷﺍ ﻩﺫﻫ ﺩﻴﻋ ﻪﻨﺇ

	   :ﺔﻴﻨﺎﺜﻟﺍ
	  ﹰﺍﺩﺭﻔﻨﻤ ﻪﻤﻭﺼ ﻩﺭﻜﻴ ﻪﻨﺃ

	   :ﺔﺜﻟﺎﺜﻟﺍ
	  ﻡﺎﻴﻘﻟﺎﺒ ﻪﺘﻠﻴﻟ ﺹﻴﺼﺨﺘ ﻩﺭﻜﻴ ﻪﻨﺃ

	   :ﺔﻌﺒﺍﺭﻟﺍ
	  ُﻝﻴﺯﻨﺘ ﻡﻟﺍ ﺓﺀﺍﺭﻗ
	   ﻪﺘﺤﻴﺒﺼ ﻲﻓ ِﻥﺎﺴﻨﻹﺍ ﻰﻠﻋ ﻰﺘﺃ ْﻝﻫﻭ

	   :ﺔﺴﻤﺎﺨﻟﺍ
	  ﷲﺍ ﺩﻨﻋ ﺕﺍﻭﻠﺼﻟﺍ ﻝﻀﻓﺃ ﺎﻬﺤﺒﺼ ﻥﺃ

	   :ﺔﺴﺩﺎﺴﻟﺍ
	  ﺔﻌﻤﺠﻟﺍ ﺓﻼﺼ

	   :ﺔﻌﺒﺎﺴﻟﺍ
	  ﺔﺠﺤ ﻝﺩﻌﺘ ﺎﻬﻨﺃ

	   :ﺔﻨﻤﺎﺜﻟﺍ
	  ﺔﻴﺭﺴ ﺭﺎﻬﻨﻟﺍ ﺕﺍﻭﻠﺼﻭ ﺎﻬﻴﻓ ﺭﻬﺠﻟﺍ

	   :ﺔﻌﺴﺎﺘﻟﺍ
	  ﺎﻬﻴﻓ ﻥﻴﻘﻓﺎﻨﻤﻟﺍﻭ ﺔﻌﻤﺠﻟﺍ ﺓﺀﺍﺭﻗ

	   ﺓﺭﺸﻋ ﺔﺜﻟﺎﺜﻟﺍﻭ ،ﺓﺭﺸﻋ ﺔﻴﻨﺎﺜﻟﺍﻭ ،ﺓﺭﺸﻋ ﺔﻴﺩﺎﺤﻟﺍﻭ ﺓﺭﺸﺎﻌﻟﺍ
	  ﻥﻴﻌﺒﺭﺄﺒﻭ ﺔﻋﺎﻤﺠﻟﺎﺒ ﺎﻬﺼﺎﺼﺘﺨﺍ
	   .ﻪﻘﻔﻟﺍ ﺏﺘﻜ ﻲﻓ ﺭﺭﻘﻤ ﻭﻫ ﺎﻤﻜ .ﹰﺎﻁﺍﺭﺘﺸﺍ ﻭﺃ ﹰﺎﺒﺩﻨ ﻥﺎﻁﻠﺴﻟﺍ ﻥﺫﺈﺒﻭ ،ﺩﻠﺒﻟﺍ ﻲﻓ ﺩﺤﺍﻭ ﻥﺎﻜﻤﺒﻭ

	   :ﺓﺭﺸﻋ ﺔﻌﺒﺍﺭﻟﺍ
	  ﺎﻬﻨﻋ ﻑﹼﻠﺨﺘ ﻥﻤ ﻕﻴﺭﺤﺘ ﺓﺩﺍﺭﺈﺒ ﺎﻬﺼﺎﺼﺘﺨﺍ

	   :ﺓﺭﺸﻋ ﺔﺴﻤﺎﺨﻟﺍ
	  ﺎﻬﻜﺭﺘ ﻥﻤ ﺏﻠﻗ ﻰﻠﻋ ﻊﺒﻁﻟﺍ

	   :ﺓﺭﺸﻋ ﺔﺴﺩﺎﺴﻟﺍ
	  ﺎﻬﻜﺭﺘ ﻥﻤِﻟ ﺓﺭﺎﻔﻜﻟﺍ ﺔﻴﻋﻭﺭﺸﻤ

	   :ﺓﺭﺸﻋ ﺔﻌﺒﺎﺴﻟﺍ
	  ﺔﺒﻁﺨﻟﺍ

	   :ﺓﺭﺸﻋ ﺔﻌﺴﺎﺘﻟﺍ
	  ﺭﺒﻨﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻡﺎﻤﻹﺍ ﺱﻭﻠﺠ ﺩﻨﻋ ﺓﻼﺼﻟﺍ ﻡﻴﺭﺤﺘ

	   :ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍ
	  ﺔﺒﻁﺨﻟﺍ ﺕﻗﻭ ﺀﺎﺒﺘﺤﻻﺍ ﻥﻋ ﻲﻬﻨﻟﺍ

	   :ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﺔﻴﺩﺎﺤﻟﺍ
	  ﺀﺍﻭﺘﺴﻻﺍ ﺕﻗﻭ ﺔﻠﻓﺎﻨﻟﺍ ﺔﻫﺍﺭﻜ ﻲﻔﻨ

	   :ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﺔﻴﻨﺎﺜﻟﺍ
	

	   :ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﺔﺜﻟﺎﺜﻟﺍ
	  ﺎﻬﻟ ﻝﺴﹸﻐﻟﺍ ﺏﺎﺒﺤﺘﺴﺍ

	   :ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﺔﻌﺒﺍﺭﻟﺍ
	  ﻥﻴﺭﺠﺃ ﻪﻴﻓ ﻊﻤﺎﺠﻤﻠﻟ ﻥﺃ

	   ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﺔﻌﺴﺎﺘﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﺔﺴﻤﺎﺨﻟﺍ
	  ﻥﻫﺩﻟﺍﻭ ﺏﻴﻁﻟﺍﻭ ﻙﺍﻭﺴﻟﺍ ﺏﺎﺒﺤﺘﺴﺍ
	   ِﺭﻌﺸﻟﺍﻭ ِﺭﻔﻅﻟﺍ ﺔﻟﺍﺯﺇﻭ

	   :ﻥﻭﺜﻼﺜﻟﺍ
	  ﺏﺎﻴﺜﻟﺍ ﻥﺴﺤﺃ ﺱﺒﻟ ﺏﺎﺒﺤﺘﺴﺍ

	   :ﻥﻭﺜﻼﺜﻟﺍﻭ ﺔﻴﺩﺎﺤﻟﺍ
	  ﺩﺠﺴﻤﻟﺍ ﺭﻴﻤﺠﺘ

	   :ﻥﻭﺜﻼﺜﻟﺍﻭ ﺔﻴﻨﺎﺜﻟﺍ
	  ﺭﻴﻜﺒﺘﻟﺍ

	   :ﻥﻭﺜﻼﺜﻟﺍﻭ ﺔﺜﻟﺎﺜﻟﺍ
	  ﺭﺤﻟﺍ ﺓﺩﺸ ﻲﻓ ﺎﻬﺒ ﺩﺍﺭﺒﻹﺍ ﺏﺤﺘﺴﻴ ﻻ

	   :ﻥﻭﺜﻼﺜﻟﺍﻭ ﺔﻌﺒﺍﺭﻟﺍ
	  ﺎﻬﻨﻋ ﺔﻟﻭﻠﻴﻘﻟﺍﻭ ﺀﺍﺩﻐﻟﺍ ﺭﻴﺨﺄﺘ

	   :ﻥﻭﺜﻼﺜﻟﺍﻭ ﺔﺴﻤﺎﺨﻟﺍ
	  ﺎﻬﻴﻟﺇ ﺏﻫﺍﺫﻟﺍ ﺭﺠﺃ ﻑﻴﻌﻀﺘ
	   ﺔﻨﺴ ﺭﺠﺃ ﺓﻭﻁﺨ ﻝﻜﺒ

	   :ﻥﻭﺜﻼﺜﻟﺍﻭ ﺔﺴﺩﺎﺴﻟﺍ
	  ﺎﻫﺭﻴﻏ ﺓﻼﺼﻟ ﻙﻟﺫ ﺱﻴﻟﻭ ﻥﺎﻨﺍﺫﺃ ﺎﻬﻟ
	   ﺢﺒﺼﻟﺍ ﻻﺇ

	   :ﻥﻭﺜﻼﺜﻟﺍﻭ ﺔﻌﺒﺎﺴﻟﺍ
	  ﺏﻴﻁﺨﻟﺍ ﺝﺭﺨﻴ ﻰﺘﺤ ﺓﺩﺎﺒﻌﻟﺎﺒ ﻝﺎﻐﺘﺸﻻﺍ

	   :ﻥﻭﺜﻼﺜﻟﺍﻭ ﺔﻨﻤﺎﺜﻟﺍ
	  ﻑﻬﻜﻟﺍ ﺓﺀﺍﺭﻗ

	   :ﻥﻭﺜﻼﺜﻟﺍﻭ ﺔﻌﺴﺎﺘﻟﺍ
	  ﺎﻬﺘﻠﻴﻟ ﻑﻬﻜﻟﺍ ﺓﺀﺍﺭﻗ

	   :ﻥﻭﻌﺒﺭﻷﺍ
	  ﺎﻫﺩﻌﺒ ﺔﺤﺘﺎﻔﻟﺍﻭ ﻥﻴﺘﺫﻭﻌﻤﻟﺍﻭ ﺹﻼﺨﻹﺍ ﺓﺀﺍﺭﻗ

	   :ﻥﻭﻌﺒﺭﻷﺍﻭ ﺔﻴﺩﺎﺤﻟﺍ
	  ﺎﻬﺘﻠﻴﻟ ﺏﺭﻐﻤ ﻲﻓ ﺹﻼﺨﻹﺍﻭ ﻥﻴﺭﻓﺎﻜﻟﺍ ﺓﺭﻭﺴ ﺓﺀﺍﺭﻗ

	   :ﻥﻭﻌﺒﺭﻷﺍﻭ ﺔﻴﻨﺎﺜﻟﺍ
	  ﺎﻬﺘﻠﻴﻟ ﺀﺎﺸﻋ ﻲﻓ ﻥﻴﻘﻓﺎﻨﻤﻟﺍﻭ ﺔﻌﻤﺠﻟﺍ ﺓﺭﻭﺴ ﺓﺀﺍﺭﻗ

	   ﻥﻭﻌﺒﺭﻷﺍﻭ ﺔﺜﻟﺎﺜﻟﺍ
	  ﺓﻼﺼﻟﺍ ﻝﺒﻗ ﻕﹼﻠﺤﺘﻟﺍ ﻊﻨﻤ

	   :ﻥﻭﻌﺒﺭﻷﺍﻭ ﺔﻌﺒﺍﺭﻟﺍ
	  ﺓﻼﺼﻟﺍ ﻝﺒﻗ ﻪﻴﻓ ﺭﻔﺴﻟﺍ ﻡﻴﺭﺤﺘ

	ﺱﺭﻬﻔﻟﺍ 


