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  :مدخل تمهيدي

  .عظيمة، وغايات نبيلةه من مقاصد وجب صالة  الجمعة، وشرع صالة العيدين، لما تحققأالجماعة و  حث اإلسالم على أداء صالة
  أحكامها؟هي ما ف 
  شروطها؟هي وما  
  وكيف تؤدى؟ 
  :المؤطرة للدرسالنصوص 

  
 
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
I -  وقراءتهادراسة النصوص: 

 :توثيق النصوص -  1
  :سورة الجمعةالتعريف ب –أ 

، بدأت بفعل مضارع "الصف"في المصحف الشريف، نزلت بعد سورة  62آية، ترتيبها  11عدد آياتها  مدنية، :سورة الجمعة
، وهو أحد أساليب الثناء، سميت بهذا االسم ألنها تناولت أحكام صالة الجمعة، فدعت المؤمنين إلى المسارعة ألداء الصالة، "يسبح"

تمت بالتحذير من االنشغال عن الصالة بالتجارة وغيرها، تتناول السورة جانب وحرمت عليهم البيع وقت األذان، ووقت النداء لها، وخ
  .التشريع، والمحور الذي تدور عليه السورة بيان أحكام صالة الجمعة التي فرضها اهللا على المؤمنين

  :التعريف بعبد اهللا بن عمر –ب 
، صحابي يكنى أبا عبد الرحمن، ُولد بعد البعثة بأربعة أعوام هو عبد اهللا بن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنهما، :عبد اهللا بن عمر

: جليل وابن ثاني خلفاء المسلمين عمر بن الخطاب، وراوي حديث، وعالم من علماء الصحابة، مات بمكة سنة أربع وسبعين للهجرة، وقيل
  .سنة ثالث وسبعين وهو ابن أربع وثمانين سنة

  :انس بن مالكالتعريف ب –ج 
أسلم صغيرا، وخدم  هـ، 612الهجرة قبل  10هو أبو ثمامة أنس بن مالك بن النضر الخزرجي، ولد بالمدينة سنة  :مالكانس بن 

 .م 712/ هـ 93حديثا، رحل إلى البصرة ومات بها سنة  2286الرسول صلى اهللا عليه وسلم إلى أن قبض، له من األحاديث 

 )والعيدين والجمعة الجماعة( الصالة أنواع

ّ  عبدِ  َقنْ  �ِ  رَُسوَل  أن�  َقنُْهما اهللا رَِ�َ  ُقَمرَ  بْن اهللا مَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص��  اهللا
�
ََماَعةِ  َصالةُ « :قَاَل  وََسل
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 ]9: سورة الجمعة، ا�ية[
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 َص��  ا_�

 ُ� مَ  َعلَيْهِ  اهللا
�
ُكمْ « :قَاَل  وََسل

َ
َعبُونَ  يَْوَمانِ  ل

ْ
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 ]سنن النسائي[
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II  - فهم النصوص: 
 :والعباراتمدلوالت األلفاظ  -  1
o صالة الرجل فردا :صالة الفذ.  
o مرتبة في التواب :درجة.  
o امضوا على أداء صالة الجمعة :فاسعوا إلى ذكر اهللا.  
o تفرحون وتمرحون فيهما  :تلعبون فيهما.  

 :استخالص المضامين األساسية للنصوص – 2

  .أفضلية صالة الجماعة على صالة المنفرد ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصبيانه  �

 .السعي إلى صالة الجمعة بعد سماع األذان وجوب �

  .الغاية من تشريع صالة العيدين لما فيها من إظهار الفرح والسرور ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصبيانه  �

III - تحليل محاور الدرس ومناقشتها:  
  :صالة الجماعة وأحكامها -  1

وهي سنة مؤكدة في  ،إمام ذكر بالغ عاقل يقتدون به صالة يؤديها جماعة من المسلمين من اثنين فما فوق يتقدمهم :صالة الجماعة
الجنازة والكسوف والخسوف والتراويح، والغاية من تشريعها تحقيق التعارف والتعاون والمحبة بين صالة وسنة فقط في  ،الصلوات الخمس

المرض الشديد، الخوف الشديد : اآلتيةوال يجوز التأخر عنها إال لألعذار الشرعية  ،وللفضل العظيم الذي يحصل عليه صاحبها ،المصلين
  .من يقوده لبرد الشديدين، العمى إذا لم يجدمن المكروه، المطر وا

  :صالة الجمعة وأحكامها - 2
حيث عشرة رجال بعد خطبتي ظهر يوم الجمعة،  12ركعتان يؤديهما اإلمام جهرا في جماعة من المصلين ال تقل عن  :صالة الجمعة

ولها شروط وهي فرض عين على كل مسلم إال المريض والمرأة والمسافر والصبي والعبد المملوك،  ،يبدأ وقتها من أول الزوال إلى آخره
  :تنقسم إلى قسمين

 .   السالمة من األعذار المسقطة لوجوبها –اإلقامة ببلد الجمعة  -  الحرية – وهي الذكورة :شروط وجوبها �
 .الخطبتان، المسجد، حضور اثني عشر رجال ،اإلمام :شروط صحتها �

  :صالة العيدين حكمها وأحكامها -  3
ركعتان يؤديهما المصلي في المصلى جماعة جهرا بال أذان أو إقامة، يكبر اإلمام في األولى ست تكبيرات بعد  :صالة العيدين

وحكمها أنها سنة مؤكدة حيث وبعد السالم يلقي اإلمام في الناس خطبة،  ويكبر في الثانية خمس تكبيرات بعد تكبيرة القيام،, تكبيرة اإلحرام
  .ا ارتفاع الشمس ويمتد إلى الزوالتكون صالة الفطر يوم الفاتح من شوال وصالة األضحى يوم العاشر من ذو الحجة ووقتها يبتد

  :فضل صالة الجماعة والجمعة والعيدين -  4
  .مضاعفة األجر والثواب �
  .اهللا تعالىالتقرب إلى  �
  .التعارف والتعاون والتحابب بين المسلمين �
 .االستفادة العلمية من الخطبة في صالتي الجمعة العيدين �
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