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وعلى آله وصحبه ، على سيد األنبياء واملرسلنيوالصالة والسالم،احلمد هللا رب العاملني
  .ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ،أمجعني
  : أما بعد

يوم اجلمعة خبصاص تفر ا عن بقية أيام األسبوع،اعتباراً من ليلة فإن اهللا تعاىل قد خص د
  .وحىت آخر ساعة فيها،اجلمعة

 أَيها الَِّذين آمنوا ِإذَا نوِدي ِللصلَاِة ِمن يا{ : قال تعاىل،سواء من حيث العبادات أو الثواب
فَِإذَا ) ٩(يوِم الْجمعِة فَاسعوا ِإلَى ِذكِْر اللَِّه وذَروا الْبيع ذَِلكُم خير لَكُم ِإنْ كُنتم تعلَمونَ 

ضِل اللَِّه واذْكُروا اللَّه كَِثريا لَعلَّكُم قُِضيِت الصلَاةُ فَانتِشروا ِفي الْأَرِض وابتغوا ِمن فَ
وِإذَا رأَوا ِتجارةً أَو لَهوا انفَضوا ِإلَيها وتركُوك قَاِئما قُلْ ما ِعند اللَِّه خير ) ١٠(تفِْلحونَ 

ْاِزِقنيالر ريخ اللَّهِة وارجالت ِمنِو واللَّه اجلمعة سورة }) ١١ (ِمن.  
ثُم ،فَتطَهر ما استطَاع ِمن طُهٍر،مِن اغْتسلَ يوم الْجمعِة: قَالَ،�عِن النِبي ،وعن سلْمانَ

ا بدا ثُم صلَّى م،ولَم يفَرق بين اثْنيِن،ثُم راح ِإلَى الْجمعِة،أَو ِطيِب بيِتِه،ادهن ِمن دهِنِه
لَه،هنيا بم لَه غُِفر تصأَن اماِإلم جرى،فَِإذَا خرِة الْأُخعمالْج نيب١و.  

وأفردها العالمة ابن القيم ببحث ، كتب احلديث وقد ذكرت هذه اخلصائص يف سائر
يف اللمعة ومجع فيها اإلمام السيوطي رسالة لطيفة مساها ،ل يف كتابه النفيس زاد املعادمطو

  .خصائص اجلمعة 
وأسهب  ،وقد ذكر أدلة ملعظمها   ،فقد بلغت عنده حوايل ثالثة وثالثني خاصية      ،أما ابن القيم  

  .وغالب أحاديثه مقبولة ،يف شرح بعضها
اليت واألحاديث ،وعلَّق على بعضها، وأما السيوطي فقد مجع فيها حوايل مائة خاصية

   !!. وفيها الضعيف وفيها املوضوع  ا فيها الصحيح وفيها احلسناستدلَّ

                                                 
 )٢٧٧٦) (١٤ / ٧ (-وصحيح ابن حبان  ) ٩١٠ (- املكرت -صحيح البخارى - ١



 ٢

ومل أثبت ،املذكورين وغريمها من كتب السنة  وقد قمت جبمع هذه الرسالة من الكتابني
   .وقد بلغت جوايل ستا وستني خاصية ،فيها سوى األحاديث املقبولة

دون ،وبيان حكمها إن مل تكـن يف الـصحيحني        ، وقمت بتخريج األحاديث من مظاا    
  .ساهل تشدد وال ت

  .ومل أسهب يف ختريج األحاديث إال إذا لزم األمر 
حـسب مقتـضى    ،قت على بعضها بشيء من التفصيل     وعلَّ، وشرحت غريب األحاديث  

  .احلال 
  .وقد زدت أحاديث عديدة يف غري الكتابني،واألحاديث كلها مشكَّلة 

  )) .اخلالصة يف أحكام اجلمعة(( وهذه الرسالة تتمم كتايب 
  .اىل أن ينفع به جامعه وقارئه وناشره يف الدارين أسأل اهللا تع
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  :  اليوم وتشريفهتعظيم هذا: اخلاصة األوىل
وقـد  .عبادات خيتص ا عن غريه    وختصيصه ب ،تعظيم هذا اليوم وتشريفه   �كان من هديه    
  .مها وجهان ألصحاب الشافعي: أم يوم عرفة؟ على قولني،هل هو أفضلُ: اختلف العلماء
* امل  (  يقْرأُ ِفى الْجمعِة ِفى صالَِة الْفَجـِر         -� - قَالَ كَانَ النِبى     -� -عن أَِبى هريرةَ    

   ٣)علَى اِإلنساِن هلْ أَتى ( السجدةَ و ) تنِزيلُ 
هذه الـصالة بـسجدة زائدة    ويظن ا  ، كثري ممن ال علم عنده أن املراد ختصيصويـسمو

استحب قـراءة سـورة أخـرى فيهـا         ،وإذا مل يقرأ أحدهم هذه السورة     ،سجدة اجلمعة 
دفعاً ،وهلذا كره من كره من األئمة املداومة على قراءة هذه السورة يف فجر اجلمعة             ،سجدة

يقـرأ هـاتني    �إمنا كان الـنيب     : ومسعت شيخ اِإلسالم ابن تيمية يقول     ،هم اجلاهلني لتو
فإما اشتملتا على خلق    ،ألما تضمنتا ما كان ويكون يف يوِمها      ،السورتني يف فجر اجلمعة   

وكان يف قراءمـا يف هـذا   ،وذلك يكون يوم اجلمعة،وحشر العباد،وعلى ِذكر املعاد  ،آدم
والسجدة جاءت تبعاً ليست مقصودة حىت يقـصد        ،مة مبا كان فيه ويكون    اليوم تذكري لأل  

   ٤.فهذه خاصة من خواص يوم اجلمعة.املصلي قراءا حيثُ اتفقت
 قراءة سـورة فيهـا سـجدة غـري سـورة            الصحابة والتابعني قد ثبت عن بعض     : قلت

ِفي الْفَجِر يوم   قْرأَ  من كَانَ يستِحب أَنْ ي    ) ٣٨٥(ففي مصنف ابن أيب شيبة باب       ،السجدة
  . الْجمعِة ِبسورٍة ِفيها سجدةٌ

اِهيمرِإب نةٌ: قَالَ، فعدجا سٍة ِفيهورِة ِبسعمالْج موأَ يقْرأَنْ ي بحتسصحيح.(كَانَ ي(  
ِإالَّ قَرأَ سورةً ِفيها    ، الْجمعِة الْغداةَ  ما صلَّيت خلْف ابِن عباٍس يوم     : قَالَ،وعن سِعيِد بِن جبيرٍ   

  )صحيح.(سجدةٌ

                                                 
   ،واللمعة يف خصائص اجلمعة للسيوطي فما بعدها) ٣٧٥ / ١ (-عاد يف هدي خري العباد زاد امل - ٢
 )٨٩١ (- املكرت -صحيح البخارى - ٣

  )٢٠٥ / ٢٤ (-وجمموع الفتاوى البن تيمية ) ١٣٤ / ٣ (-الفتاوى الكربي البن تيمية  - ٤



 ٤

: فَقَالَ،فَسأَلْت محمدا ،كَانوا يقْرؤونَ يوم الْجمعِة ِبسورٍة ِفيها سجدةٌ      : قَالَ،وعِن ابِن عونٍ  
  .٥)صحيح.(الَ أَعلَم ِبِه بأْسا

 اِهيمرإب نقَالُ كَانَ: قَالَ،وعـالَِة             :  يـِة ِإالَّ ِفـي صوبكْتالْم ٍء ِمنيةَ ِفي شدجأُ السقْرالَ ت
  .٦وكَانَ إبراِهيم يستِحب يوم الْجمعِة أَنْ يقْرأَ ِبسورٍة ِفيها سجدةٌ،الْفَجِر
  : قلت 

{ أَ ِفي صالَِة الصبِح يوم الْجمعِة امل الـسجدة و           يستحب أَنْ يقْر  : قَال الشاِفِعيةُ والْحناِبلَةُ  
والَ أُِحب أَنْ يداوم علَيها ِلـئَالَّ       :  قَال أَحمد  ....نص علَيِه أَحمد  } هل أَتى علَى اإلِْنساِن     

ألَِنَّ لَفْظَ الْخبِر يدل    ؛تحب الْمداومةُ علَيها  ويحتمل أَنْ يس  ،يظُن الناس أَنها مفَضلَةٌ ِبسجدةٍ    
  .علَيها 

وتكْره مداومتهما ِلئَالَّ يظُن الْجاِهل أَنَّ      ،وقَال الْحنِفيةُ ِبندِب ِقراَءِتِهما أَحيانا تبركًا ِبالْمأْثُورِ      
وزجا الَ يهرذَا،غَيِإلَى هِة واِفِعيالش ةَ ِمنريرأَِبي ه نابو اقحو ِإسأَب ب٧ ذَه.   

  :ِقراَءةُ آيِة السجدِة ِللسجوِد 
ذَهب الْماِلِكيةُ والشاِفِعيةُ والْحناِبلَةُ ِإلَى أَنه يكْره ِفي الْجملَِة اِالقِْتصار علَـى ِقـراَءِة آيـِة            

جوِد فَقَطْ           السجِد السا ِبقَصهدعا بما ولَها قَبونَ ما دهدحِة ود .     دقَص هألَِن ذَِلك ا كُِرهمِإنو
  .وحيثُ كُِره اِالقِْتصار الَ يسجد ،السجدةَ الَ التالَوةَ وهو ِخالَف الْعمل

وكَذَا لَو قَرأَ السجدةَ ِفي صـبِح يـوِم         ،صِد السجوِد فَالَ كَراهةَ   ولَو قَرأَ ِفي الصالَِة الَ ِبقَ     
فَلَو قَرأَ غَيرهـا    ،ِفي صبِح الْجمعةِ  } أَلَم تنِزيل   { : وخص الرمِلي الِْقراَءةَ ِلسجدةِ   ،الْجمعِة

  .٨ِمي ألَِنه كَِزيادِة سجوٍد ِفي الصالَِة عمدا بطَلَت صالَته ِإنْ كَانَ عاِلما ِبالتحِر

                                                 
  )٥٤٩٣-٥٤٨٥)(١٤٠ / ٢ (- مصنف ابن أيب شيبة - ٥
  صحيح) ٤٤٢٣) (٢٣ / ٢ (-بة مصنف ابن أيب شي - ٦
املوسوعة الفقهيـة   . ط بوالق    ٣٦٥ / ١، ورد احملتار على الدر املختار     ١٦٣ / ١، ومغين احملتاج    ٣٦٦ / ٢املغين   - ٧

  )٣٠٧ / ٤٥ (-الكويتية 
 ١ ، وروضة الطالبني     ٣٠٩ / ١ ، حاشية العدوي     ٧٢ / ١ ، وجواهر اإلكليل     ٢٧٧ - ٢٧٦ / ١شرح الزرقاين    - ٨
 ١٩٨ / ١ ، وأسىن املطالب     ٢١١ / ٢ ، وحتفة احملتاج     ٢٠٦ / ١ ، والقليويب    ٩٢ / ٢ ، واية احملتاج     ٣٢٤ - ٣٢٣/ 
.  



 ٥

وحاِصلُه أَنه لَو أَتى ِبامل تنِزيـلُ       : قَالَ شيخنا الْعشماِوي  ،ويف حاشية البجريمي على املنهج    
ِفيها السجدةُ فَقَطْ سواٌء أَتى ِبها      ِفي صبِح يوِم الْجمعِة ِبقَصِد السجوِد أَولًا ولَو ِبالْآيِة الَِّتي           

                 لَـولَِة وموِد ِفي الْججلُّ السحِة معمِم الْجوي حبِلأَنَّ ص هلَاتطُلُ صبا لَا تآِخِره ا أَوِلهِفي أَو
          وِد وجِد السِة ِبقَصعمِم الْجوِح يبِر صٍة ِفي غَيدجِة سى ِبآياًء      أَتـوس هـلَاتص طَلَتب دجس

                 دـجسوِد وجِد السِزيلُ ِبقَصنِر امل تيِة ِبغعمِم الْجوِح يبأَ ِفي صقَر لَوا وهرغَي امل أَو تكَان
 ِبآيِة سجدٍة غَير    بطَلَت صلَاته كَما أَفْتى ِبِه م ر ِخلَافًا حلج فَِإنْ لَم يقِْصد السجود ِبأَنْ أَتى              

    ةً بدجا ساِلٍم ِبأَنَّ ِفيهِلع              ـِة أَوعمِم الْجوِح يباٌء كَانَ ِفي صوس هلَاتطُلْ صبت لَم ذَِلك فَقات 
   .٩غَيِرِه ا هـ

           ـديِة ودجةَ السأَ آيقْرِبأَنْ ي أْسالَ ب هةُ ِإلَى أَنِفينالْح بذَها    واهـا ِسـوم ةٌ   ؛عرـادبم هألَِن
وألَِنها ِمن الْقُرآِن وِقراَءةُ ما هو ِمن الْقُـرآِن طَاعـةٌ كَِقـراَءِة سـورٍة ِمـن بـيِن                   ؛ِإلَيها

  .١٠ى غَيِرها والْمستحب أَنْ يقْرأَ معها آياٍت دفْعا ِلوهِم تفِْضيل آِي السجدِة علَ،السوِر
  : فيه ويف ليلته�استحباب كثرة الصالة على النيب : اخلاصة الثانية

ِفيِه خِلـق   ،ِإنَّ ِمن أَفْضِل أَياِمكُم يوم الْجمعةِ     ": �قَالَ رسولُ اِهللا    : قَالَ،فعن أَوِس بِن أَوسٍ   
مآد، ِفيِه قُِبضةُ ،وفْخِفيِه النو، عِفيِه الصـةٌ        ،قَةُووضرعم كُملَاتلَاةَ ِفيِه فَِإنَّ صالص لَيوا عفَأَكِْثر

  لَيقَالُوا،"ع :           ـتأَِرم قَـدو ـكلَيا عنلَاتص ضرعت فكَيولَ اِهللا وسا رقُولُونَ؟يي :  قَـدو
ِليتِض أَنْ": قَالَ،بلَى الْأَرع مرلَّ حجو زاِءِإنَّ اَهللا عِبيالْأَن ادسأْكُلَ أَج١١ ت" .  

وهذَا الْباب ِفيِه ِمن الْأَحاِديِث والْآثَاِر ما يِضيق هذَا الْوقْت عِن اسِتقْصاِئِه            ":  قال ابن تيمية  
          ذَّبعتو معنوِر تانَ الَِّتي ِفي الْقُبدأَنَّ الْأَب نيبا ياَء اللَّ   -ِممإذَا ش    ذَِلك أَنَّ     -هاُء وـشا يكَم 
 ِبالسلَاِم علَى الْموتى    �وِلهذَا أَمر النِبي    . الْأَرواح باِقيةٌ بعد مفَارقَِة الْبدِن ومنعمةٌ ومعذَّبةٌ        

 يعلِّمهم ِإذَا   �كَانَ رسولُ اِهللا    : عن أَِبيِه قَالَ  ،كَما ثَبت ِفي الصِحيِح عن سلَيمانَ بِن بريدةَ       
السالَم علَـيكُم أَهـلَ الـدياِر ِمـن الْمـؤِمِنني      : خرجوا ِإلَى الْمقَاِبِر فَكَانَ قَاِئلُهم يقُولُ 

                                                 
 )٣٤٢ / ٢ (-حاشية البجريمي على املنهج  - ٩

  .٣٩٢ / ١ ، فتح القدير ١٩٢ / ١بدائع الصنائع  - ١٠

 صحيح ) ٢٧٦٨)(٤٣٢ / ٤ (-شعب اإلميان  - ١١



 ٦

ِلِمنيسالْمالَِحقُونَ     ،و ِبكُم اَء اللَّها ِإنْ شِإن،   لَكُم نحنا وطُنفَر متأَن عبت ،    لَكُما ولَن أَلُ اللَّهسنو
  .١٢الْعاِفيةَ

لَما كَانَ لَيلَِتي انقَلَب    : قَالَت،بلَى: قُلْنا،�أَالَ أُحدثُكُم عني وعِن النِبي      : قَالَت،وعن عاِئشةَ 
�،     اَءهِرد عضوِه ولَيِرج نِه علَيعن عضفَو، فطَ طَرسباِشـهِ    ولَى ِفراِرِه عـثْ ِإالَّ    ، ِإزلْبي فَلَم

    تقَدر ي قَدأَن ا ظَنثَميا     ،رديور اَءهذَ ِردأَخا وديولَ رعتان ثُم،  ابالْب حفَت ثُم،  افَهأَجو جرفَخ
فَرفَع ،انطَلَقْت ِفي ِإثِْرِه حتى أَتى الْبِقيع     فَ،ثُم تقَنعت ِبِإزاِري  ،فَجعلْت ِدرِعي ِفي رأِْسي   ،رويدا

      ـاماٍت فَأَطَـالَ الِْقيرِه ثَالَثَ ميدي،   فْترحفَان فـرحان ثُم،   تعـرفَأَس عـرلَ ،فَأَسورفَه
لْتورفَه، ترضفَأَح رضفَأَح،     ِإالَّ أَِن اض سفَلَي لْتخفَد هقْتبلَ فَسخد تعا لَِك  : فَقَالَ،طَجم

   ةُ ؟ قُلْتاِئشا عءَ : ييقَالَ،الَ ش :    ِبريالْخ ي اللَِّطيفنِبرخلَي ي أَوِبِرنخلَت،ـولَ    : قُلْتسـا ري
: ي ؟ قُلْـت   أَنِت السواد الَّـِذي رأَيـت أَمـامِ       : قَالَ،ِبأَِبي أَنت وأُمي فَأَخبرته الْخبر    ،اِهللا
معن،ِني    : قَالَتتعجةً أَوزِري لَهدِفي ص زقَالَ ،فَلَه ـِك         : ثُملَيع اللَّـه ِحيـفـِت أَنْ ينأَظَن

ولُهسرو،قَالَت :فَقُلْت :     اللَّه هِلمع فَقَد اسِم النكْتا يمههِ    : قَالَ،ملَياِهللا ع اتلَوِريلَ صفَِإنَّ ِجب 
فَأَجبتـه  ،فَناداِني فَأَخفَى ِمنِك،أَتاِني ِحني رأَيِت ولَم يكُن يدخلُ علَيِك وقَد وضعِت ِثيابكِ  

ــه ِمنِك تفَيتِ ،فَأَخــد ــد رقَ ــِك قَ أَن ــت نظَنأَنْ أُوِقظَِك،و تكَِرهأَنْ ،و ــِشيت خو
ِحِشيوتسِني أَنْ آتِ  ،ترفَأَم    ملَه ِفرغتِقيِع فَأَسلَ الْبأَه ي،ـولَ اِهللا ؟ قَـالَ       : قُلْتسا ري فكَي :

قُوِلي السالَم علَى أَهِل الدياِر ِمن الْمؤِمِنني الْمسِلِمني ويـرحم اللَّـه الْمـستقِْدِمني ِمنـا                
أِْخِرينتسالْمو،اَء اللَّها ِإنْ شِإنالَِحقُونَ و ١٣" ِبكُم.   

                                                 
 )٢٣٠٢ (- املكرت - وصحيح مسلم-٢٣٣٧٣) ٢٢٩٨٥)(٦٢٨ / ٧ (-) عامل الكتب(مسند أمحد  - ١٢

  )٧١١٠) (٤٥ / ١٦ (-وصحيح ابن حبان  ) ٢٣٠١ (- املكرت - صحيح مسلم- ١٣
الىت أخذها الربـو وهـو      : الرابية  -عدا عدوا : أحضر  -وقع عليك احلشا وهو الربو والنهيج     : احلشيا  -أغلق  : أجاف  

دفـع  : هلـد   -الدفع الشديد ىف الصدر   : اللهدة  -لبست: تقنعت  -مسرع ىف مشيه  التهيج وتواتر النفس الذى يعرض لل     
  بشدة ىف الصدر
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               ـمهأَورو ـوِرِهمِفي قُب ذَِّبنيعالْم تووا صِمعى ستح اِس ذَِلكالن ِلكَِثِري ِمن فكَشقَِد انو
داِئمـا  ولَِكن لَا يِجب ذَِلك أَنْ يكُونَ       ،ِبعيوِنِهم يعذَّبونَ ِفي قُبوِرِهم ِفي آثَاٍر كَِثريٍة معروفَةٍ       

  .١٤" بلْ يجوز أَنْ يكُونَ ِفي حاٍل دونَ حاٍل ؛علَى الْبدِن ِفي كُلِّ وقٍْت

فَِإنَّ ،ِإذَا كَانَ يوم الْجمعِة فَأَكِْثروا الصالةَ علَي      ": �قَالَ رسولُ اللَِّه    : قَالَ،وعن أَِبي هريرةَ  
  لَيع ضرعت كُمالتلُو،صسِسيلَةَ  وولَ اللَّهِ  : قَالُوا،"ا ِلي الْوسا رِسيلَةُ؟ قَالَ  ،يا الْوملَـى  ": وأَع
  .١٥"درجٍة مِعي ِفي الْجنِة

   اِريصوٍد الْأَنعسأَِبي م نوع،   ِبيِن النقَالَ �ع  : "       هِة فَِإنعمِم الْجوِفي ي لَيلَاةَ عوا الصأَكِْثر
صي سلَي هلَاتص لَيع تِرضِة ِإلَّا ععمالْج موي دأَح لَي١٦"لِّي ع.  

أَكِْثروا الصلَاةَ علَى نِبيكُم ِفـي اللَّيلَـِة        " :  يقُولُ �سِمعت نِبيكُم   : قَالَ،وعِن ابِن عباسٍ  
  . ١٧"وم الْجمعِة وي،والْيوِم الْأَزهِر لَيلَةَ الْجمعِة،الْغراِء

أَكِْثروا الصالَةَ علَى يوم الْجمعِة ولَيلَةَ الْجمعـِة        « : -�-وعن أَنٍس قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه       
  . ١٨»فَمن صلَّى علَى صالَةً صلَّى اللَّه علَيِه عشرا 

ِإنَّ أَقْربكُم ِمني يوم الِْقيامِة ِفـي       " : �قَالَ النِبي   : قَالَ�خاِدِم النِبي   ،وعن أَنِس بِن ماِلكٍ   
كُلِّ موِطٍن أَكْثَركُم علَي صلَاةً ِفي الدنيا من صلَّى علَـي ِفـي يـوِم الْجمعـِة ولَيلَـِة                   

ثُم ،وثَلَاِثني ِمن حواِئِج الـدنيا    ،اِئِج الْآِخرةِ سبِعني ِمن حو  ،قَضى اُهللا لَه ِمائَةَ حاجةٍ    ،الْجمعِة
يخِبرِني من صلَّى علَـي     ،يوكِّلُ اُهللا ِبذَِلك ملَكًا يدِخلُه ِفي قَبِرِه كَما يدِخلُ علَيكُم الْهدايا          

١٩"يفٍَة بيضاَء ِباسِمِه ونسِبِه ِإلَى عِشريِتِه فَأُثِْبته ِعنِدي ِفي صِح
.   

 يوم الْجمعِة ِمائَةَ    �من صلَّى علَى النِبي     ": قَالَ عِلي : قَالَ،عن أَِبيهِ ،وعن محمِد بِن عجلَانَ   
وروِر نالن ِهِه ِمنجلَى وعِة وامالِْقي مواَء يٍة جرم،اسقُولُ الني :ٍء كَانَ ييش ذَا أَيلُ هم٢٠"ع.  

                                                 
 )٢٩٦ / ٤ (- جمموع الفتاوى البن تيمية - ١٤

  حسن لغريه) ٤٠٧٠ (-واملعجم األوسط للطرباين  ) ٧٧٢) (٣١٧ / ١٩ (- املعجم الكبري للطرباين  - ١٥
  حسن ) ٢٧٦٩) (٤٣٣ / ٤ (-شعب اإلميان  - ١٦
  ضعيف ) ٢٧٧٢) (٤٣٥ / ٤ (-شعب اإلميان  - ١٧
  صحيح لغريه)  ١٢٠٩(وصحيح اجلامع ) ٦٢٠٧)(٢٤٩ / ٣ (- حيدر آباد -السنن الكربى للبيهقي  - ١٨
 ضعيف ) ٢٧٧٣)(٤٣٥ / ٤ (-شعب اإلميان  - ١٩

 ضعيف ) ٢٧٧٤)(٤٣٦ / ٤ (-شعب اإلميان  - ٢٠
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لَا تدع ِإذَا كَانَ يوم الْجمعِة أَنْ تـصلِّي         " : قَالَ ِلي ابن مسعودٍ   : قَالَ،وعن زيِد بِن وهبٍ   
 ِبيلَى النٍد �عمحلَى ملِِّي عص مقُولُ اللَّهٍة ترم ٢١ "� أَلْف.   

،فعِن الطُّفَيِل بِن أُبي بِن كَعـٍب،عن       �النيب  وقد وردت أحاديث تبني فضل الصالة على        
   ِبيلَاِتي ؟ قَالَ      : �أَِبيِه،قَالَ ِللنص ِمن لُ لَكعأَج كَم " :   ا ِشئْتا : "الثُّلُثُ ؟ قَالَ  : قَالَ،"مم

لُ     ،ِشئْتأَفْض وفَه تِإنْ ِزد؟ قَالَ  : ،قَالَ"و فصالن" : ا ِشئْتِإنْ،ملُ       وأَفْـض ـوفَه تِزد  "
  .٢٢ "ِإذًا يكِْفيك اُهللا همك،ويغِفر لَك ذَنبك : "فكلها قال: قَالَ

يا رسولَ اِهللا،ِإني أُِريد    : أَخبرِني محمد بن يحيى بِن حبانَ،أَنَّ رجلًا قَالَ       ،وعِن ابِن ِشهابٍ  
   .٢٣"ِإذًا يكِْفيك اُهللا أَمر دنياك وآِخرِتك : "ها لَك قَالَأَنْ أَجعلَ صلَاِتي كُلَّ

 سيد األنام،ويوم اجلمعة سيد األيام،فللصالِة عليه يف هذا اليوم مزيةٌ ليست          � ورسول اهللا   
فإمنـا نالتـه علـى    ،وهي أن كل خري نالته أمته يف الدنيا واآلخرة  ،لغريه مع حكمة أخرى   

فإمنا حتصل يوم   ،فأعظم كرامة حتصل هلم   ،ته به بني خريي الدنيا واآلخرة     فجمع اهللا ألم  ،يده
وهو يوم املزيـد هلـم إذا دخلـوا         ،فإن فيه بعثَهم إىل منازهلم وقصوِرهم يف اجلنة       ،اجلمعة

وال يرد  ،ويوم فيه يسعفهم اهللا تعاىل بطلبام وحوائجهم      ،وهو يوم عيد هلم يف الدنيا     ،اجلنة
وأداِء القليل  ،فمن شكِره ومحده  ،لُ إمنا عرفوه وحصل هلم بسببه وعلى يده       وهذا ك ،سائلهم

  .أن نكثر الصالة عليه يف هذا اليوم وليلته�من حقه 
الظَّاِهر أَنَّ هِذِه الْفَضاِئل الْمعدودة لَيست ِلِذكِْر فَِضيلَته ِلأَنَّ ِإخـراج           : قَالَ الْقَاِضي ِعياض  

  اعام السِقيم وـا                  آدمور الِْعظَـام والْـأُم ِفيِه ِمـن قَعا وان ِلميب وا همِإنفَِضيلَة و دعة لَا ي
قَعيته           ،سفْـع ِنقْمدة اللَّـه ومحِل رية ِلناِلحاِل الصمد ِفيِه ِبالْأَعبب الْعأَهتـذَا كَلَـام    ،ِليه

 الْجِميـع ِمـن   : ي ِفي ِكتابه الْأَحوِذي ِفي شرح الترِمِذي      وقَالَ أَبو بكْر بن الْعربِ    .الْقَاِضي
 الْجنة هو سبب وجود الذُّرية وهذَا النسل الْعِظـيم ووجـود            وخروج آدم ِمن  ،الْفَضاِئل

ا طَردا بلْ ِلقَضاِء أَوطَار ثُـم يعـود         ولَم يخرج ِمنه  ،الرسل والْأَنِبياء والصاِلِحني والْأَوِلياء   
وِإظْهـار  ،وأَما ِقيام الساعة فَسبب ِلتعِجيِل جزاء الْأَنِبياء والصديِقني والْأَوِلياء وغَيرهم         .ِإلَيها

                                                 
  حسن ) ١٢٣٤٥(ِحلْيةُ الْأَوِلياِء  - ٢١
 حسن ) ٢٦٤٥ (- املكرت -وسنن الترمذى ) ٤٧٧)(١٣٨ / ٣ (-ميان شعب اإل- ٢٢

  صحيح مرسل) ١٤٧٨) (١٣٩ / ٣ (-شعب اإلميان - ٢٣
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 فهمرشو تهمامزِ      ،كَرمة وعمم الْجوِديث فَِضيلَة يذَا الْحِفي هام   واِئر الْأَيلَى سته عِليل  .يِفيِه دو
   ِهية ونسة حأَلٍَة غَِريبسـام    : ِلمل الْأَيطَاِلق ِفي أَفْض تِتِه أَنجوقَالَ ِلز ـاِن   .لَوهجـا وِفيهو

وهذَا ِإذَا لَم يكُن    ،يثيوم الْجمعة ِلهذَا الْحدِ   : والثَّاِني.تطْلُق يوم عرفَة  : ِلأَصحاِبنا أَصحهما 
وِإنْ أَراد أَفْضل أَيام الْأُسبوع فَيتعـين  ،فَأَما ِإنْ أَراد أَفْضل أَيام السنة فَيتعين يوم عرفَة     ،لَه ِنية 

صحابنا والْجمهور منحِصرة ِفـي  ولَو قَالَ أَفْضل لَيلَة تعينت لَيلَة الْقَدر وِهي ِعند أَ        ،الْجمعة
 الْعـشر ِفـي   قَبل مِضي أَول لَيلَة ِمنفَِإنْ كَانَ هذَا الْقَول ،الْعشر الْأَواِخر ِمن شهر رمضان   

  ء ِمنزل جأَو   ة ِمنلَة الْأَِخرير  اللَّيهالش ،    لَي ِضيد معِإنْ كَانَ بو لَة ِمن شطْلُق      الْعت أَكْثَر لَم ر أَو
وعلَى قَول من يقُول ِهي منتِقلَـة لَـا   ،ِإلَّا ِفي أَول جزء ِمن ِمثْل ِتلْك اللَّيلَة ِفي السنة الثَّاِنية   

  .٢٤" واللَّه أَعلَم . الشهر اللَّيلَة الْأَِخرية ِمنلُق ِإلَّا ِفي أَول جزء ِمنتطْ
  : صالة اجلمعة: ة الثالثةاخلاص

   ِمن كل جممـع      ،وِمن أعظم جمامع املسلمني   ، فروض اِإلسالم  اليت هي من آكد وهي أعظم
فعن أَِبـي   ،طبع اُهللا على قلبه   ،ومن تركها اوناً ا   ،جيتمعون فيه وأفرضه سوى جممع عرفة     
من ترك الْجمعةَ ثَالَثَ مراٍت     : � اِهللا   قَالَ رسولُ : الْجعِد الضمِري،وكَانت لَه صحبةٌ قَالَ    

  .٢٥"طَبع اللَّه علَى قَلِْبِه ،تهاونا ِبها
 اِإلمام يـوم    وسبقُهم إىل الزيارة يوم املزيد حبسب قُرم من       ،وقُرب أهل اجلنة يوم القيامة    

 عبِد اِهللا بِن مسعوٍد ِإلَى الْجمعـِة        رحت مع : قَالَ،فعن علْقَمةَ بِن قَيسٍ    .اجلمعة وتبكريهم 
  قُوهبثَلَاثَةً س دجةٍ : فَقَالَ،فَوعبأَر اِبعقَالَ     ،ر ِعيٍد ثُمٍة ِببعبأَر اِبعا رمولَ اِهللا    : وسر تِمعي سِإن

لَى قَـدِر رواِحِهـم ِإلَـى الْجمعـِة     ِإنَّ الناس يجِلسونَ يوم الِْقيامِة ِمن اِهللا ع : "  يقُولُ �
قَالَ الْبيهِقـي   " راِبع أَربعٍة وما راِبع أَربعٍة ِببِعيٍد       : قَالَ،ثُم الراِبع ،ثُم الثَّاِلثُ ،ثُم الثَّاِني ،الْأَولُ

هناُهللا ع ِضيِش اِهللا: " ررع ِبِه ِمن ِريدلُ أَنْ يمتحِة اِهللا ،يامكَر ِمن ٢٦"أَو.  
وهذَا الْحِديثُ ِمما استدلَّ ِبِه الْعلَماُء علَى اسِتحباِب التبِكِري إلَى الْجمعِة وقَد ذَكَروا هـذَا               

أَِبي سودةَ وتالَ   فعن عثْمانَ بِن    } والساِبقُونَ الساِبقُونَ   { : الْمعنى ِمن جملَِة معاِني قَوِلِه      
                                                 

 )٢٢٢ / ٣ (-شرح النووي على مسلم  - ٢٤

  صحيح ) ١٠٥٤ (- املكرت -وسنن أيب داود ) ٢٧٨٦) (٢٦ / ٧ (- صحيح ابن حبان - ٢٥
  صحيح ) ٢٧٣٥)(٤١١ / ٤ (- شعب اإلميان - ٢٦



 ١٠

هم أَولُهـم رواحـا إلَـى       : قَالَ  } والساِبقُونَ الساِبقُونَ أُولَِئك الْمقَربونَ   {: هِذِه اآليةَ   
  .٢٧وأَولُهم خروجا ِفي سِبيِل اِهللا عز وجلَّ، الْمسِجِد 

     ِبيِل النِبقَو ذَِلك أِْييدتو� خةَ      الْمريرأَِبي ه نِن عيِحيحِج ِفي الصولُ اِهللا   : قَالَ  ،رسقَالَ ر
فَهـذَا  ،وأُوِتيناه ِمن بعِدهم  ،نحن الساِبقُونَ يوم الِْقيامِة بيد أَنهم أُوتوا الِْكتاب ِمن قَبِلنا         : �

   ِهملَيع الَِّذي فُِرض مهمولَفُ،يتوا ِفيهِ فَاخ،  لَه ا اللَّهاندفَه،   عبا ِفيِه تلَن ما ،فَهغَد ودهى ،الْيارصالنو
  .٢٨"بعد غٍَد

فَِإنه جِعلَ سبقُنا لَهم ِفي الْآِخرِة ِلأَجِل أَنا أُوِتينا الِْكتاب ِمن بعِدِهم فَهِدينا ِلما اختلَفُوا ِفيِه                
   قالْح ِمن             مِبقُهسا نينِبيِد ِفي الدعإلَى الت ماهقْنبا سِبيِد فَكَمعإلَى الت ملَه اِبِقنيا سنى ِصرتح

  .إلَى كَرامِتِه ِفي الْآِخرِة 
آِخرِة ِمـن    ِفيما يكُونُ يوم الْجمعِة ِفي الْ      - وهو أَشهر الْأَحاِديِث     -" حِديثُ أَنٍس   " وأَما  

                ـنِحيِحِه عِفي ص ِلمسم اهوا رم هنِديٍث عح حِة فَأَصنوِق الْجاِن سيِإتِتِه ويؤرِة اللَِّه وارِزي
ـ «  قَالَ   -�-أَنِس بِن ماِلٍك أَنَّ رسولَ اللَِّه        هٍة فَتعما كُلَّ جهونأْتوقًا يِة لَسنِإنَّ ِفى الْج ب

             ِلـيِهمونَ ِإلَى أَهِجعراالً فَيمجا ونسونَ حاددزفَي اِبِهمِثيو وِهِهمجثُو ِفى وحاِل فَتمالش ِريح
. وقَِد ازدادوا حسنا وجماالً فَيقُولُ لَهم أَهلُوهم واللَِّه لَقَِد ازددتم بعدنا حـسنا وجمـاالً              

االً فَيمجا ونسا حندعب متدداللَِّه لَقَِد ازو متأَن٢٩»قُولُونَ و.   
فَهذَا لَيس ِفيِه إلَّا أَنهم يأْتونَ السوق وِفيِه يزدادونَ حسنا وجمالًا وأَنَّ أَهِليِهم ازدادوا أَيضا               

جا ونسح مهنع ِتِهمبِة ِفي غَينالْج وقوا سأْتي وا لَمِإنْ كَانالًا و٣٠م.  
  : األمر باالغتسال يف يومها: اخلاصة الرابعة

  ٣١.غُسلُ الْجمعِة واِجب علَى كُلِّ محتِلٍم: قَالَ�عن أَِبي سِعيٍد الْخدِري أَنَّ رسولَ اِهللا  

                                                 
 صحيح مرسل) ١٩٦٨٥)(٢٩٧ / ٥ (-مصنف ابن أيب شيبة  - ٢٧

) ٢٣ / ٧ (-وصحيح ابن حبـان      ) ٢٠١٨ (- املكرت   -وصحيح مسلم   ) ٨٧٦ (- املكرت   - صحيح البخارى  - ٢٨
)٢٧٨٤( 

  )٧٣٢٤ (- املكرت - صحيح مسلم- ٢٩
  )٤٠٦ / ٦ (- جمموع الفتاوى البن تيمية - ٣٠
   صحيح-١١٥٩٩) ١١٥٧٨)(١٥٢ / ٤ (-) عامل الكتب(مسند أمحد  - ٣١



 ١١

غُسلٌ ِمن  : فَقَالَ،دخلَ علَي أَِبي وأَنا أَغْتِسلُ يوم الْجمعةِ      : الَقَ،وعن عبِد اللَِّه بِن أَِبي قَتادةَ     
أَِعد غُسال آخر فَِإني سِمعت رسولَ اللَّـِه        : قَالَ،ِمن جنابةٍ : قُلْت: جنابٍة أَو ِللْجمعِة ؟ قَالَ    

   .٣٢"ِفي طَهارٍة ِإلَى الْجمعِة اُألخرى مِن اغْتسلَ يوم الْجمعِة كَانَ : يقُولُ�
ووجوب ،وقراءة البسملة يف الصالة   ،ووجوبه أقوى ِمن وجوب الوتر    ،وهو أمر مؤكد جداً   

ووجوب الوضوِء من القهقهة يف     ،ووجوب الوضوِء ِمن مر الذكر    ،الوضوِء من مس النساء   
يف �ب الصالة على النيب     ووجو،والقيء،واِحلجامة،ووجوب الوضوِء من الرعاف   ،الصالة

  .ووجوب القراءة على املأموم،التشهد األخري
والتفصيلُ بني من به رائحـة حيتـاج إىل         ،النفي واِإلثبات : وللناس يف وجوبه ثالثةُ أقوال    

  .والثالثة ألصحاب أمحد،فيستحب له،ومن هو مستغن عنه،فيجب عليه،إزالتها
ل علَـى تعِليـق اَألمـر ِبالغـسِل ِبـاملَِجيِء ِإلَـى             ِفي احلَِديث دِلي  : قالَ ابن دِقيق الِعيد   

ووافَقَه اَألوزاِعي  ،واستِدلَّ ِبِه ِلماِلٍك ِفي أَنه يعتبر أَن يكُون الغسل متِصالً ِبالذَّهابِ          ،اجلُمعة
  ..يجِزئ ِمن بعد الفَجر : واللَّيث واجلُمهور قالُوا

: ِئلَ عمن اغتسلَ ثُم أَحدثَ هل يكِفيـه الوضـوء ؟ فَقـالَ   سِمعت أَمحد س: وقالَ اَألثرم 
يِشري ِإلَى ما أَخرجه ابن أَِبي شـيبة ِبِإسـناٍد      ،ولَم أَمسع ِفيِه أَعلَى ِمن حِديث ابن أَبزى       .نعم

ثُم ،انَ يغتِسلُ يـوم الْجمعـةِ    عن أَِبيِه ؛ أَنه كَ    ،عن سِعيِد بِن عبِد الرحمِن بِن أَبزى      صِحيٍح  
  . ٣٣"ثُم الَ يِعيد غُسالً ،يحِدثُ بعد الْغسِل

ِإذا عِرف أَنَّ اِحلكمة ِفي اَألمر ِبالغسِل يوم اجلُمعة والتنِظيـف           :  ومقتضى النظَر أَن يقال   
فَمن خِشي أَن يِصيبه ِفي أَثناء النهار ما يِزيل         ،كَِريهةِرعاية احلاِضِرين ِمن التأَذِّي ِبالراِئحِة ال     

ولَعلَّ هذا هو الَِّذي لَحظَه ماِلك فَـشرطَ        ،تنِظيفه اُستِحب لَه أَن يؤخر الغسل ِلوقِت ذَهابه       
  .٣٤"ماتصال الذَّهاب ِبالغسِل ِليحصل اَألمن ِمما يغاِير التنِظيف واللَّه أَعلَ

أَتيـاه  ،أَنَّ رجلَيِن ِمن أَهِل الِْعراقِ    ،عِن ابِن عباسٍ   على عدم الوجوب ما جاء       ويدلُّ:  قلت
مِن اغْتسلَ فَهو أَحسن    : فَسأَاله عِن الْغسِل يوم الْجمعِة أَواِجب هو ؟ فَقَالَ لَهما ابن عباسٍ           

                                                 
  صحيح) ١٠٤٤(املستدرك للحاكم  - ٣٢
 صحيح) ٥٠٨٧)(٩٩ / ٢ (- مصنف ابن أيب شيبة - ٣٣

  )٣٥٨ / ٢ (- ط دار املعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٣٤
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رأَطْهِب،وأُخسلُ   وسأَ الْغداذَا بِلم كُموِل اللَِّه       : رسِد رهِفي ع اسكَانَ الن�اِجنيتحونَ ،مسلْبي
وفالص،   وِرِهملَى ظُهلَ عخقُونَ النسيقًا   ،وـيض ِجدسكَانَ الْمقْفِ  ،والـس قَاِربم، جرفَخ

ِإنما هـو ثَـالثُ     ،وِمنبره قَـِصري  ، صاِئٍف شِديِد الْحر   يوم الْجمعِة ِفي يومٍ   �رسولُ اللَِّه   
فَثَارت أَرواحهم ِريح الْعرِق والـصوِف      ،فَعِرق الناس ِفي الصوفِ   ،فَخطَب الناس ،درجاٍت

: فَقَالَ،وهو علَى الِْمنبرِ  �اللَِّه  حتى بلَغت أَرواحهم رسولَ     ،حتى كَانَ يؤِذي بعضهم بعضا    
 اسا النهِسلُوا    ،أَيفَاغْت موذَا الْيِإذَا كَانَ ه،           ِطيِبـِه أَو ِمـن ِجـدا يم بأَطْي كُمدأَح سملْيو

   .٣٥"دهِنِه
  : اربشوقص ال،وتقليم األظفار،التطيب فيه: اخلاصة اخلامسة

قَـالَ رسـولُ اِهللا    : قَالَ،عن أَِبي هريرةَ  .ريه من أيام األسبوع    وهو أفضل من التطيب يف غ     
أَو ،ومس ِمن ِطيِب بيِتهِ   ،فَأَحسن غُسلَه ولَِبس ِمن صاِلِح ِثياِبهِ     ،مِن اغْتسلَ يوم الْجمعةِ   : �

  ٣٦.وِزيادةُ ثَالَثَِة أَياٍم ِمن الَِّتي بعدها،دهِنِه غُِفر لَه ما بينه وبين الْجمعِة الْأُخرى
   ِريدِعيٍد الْخأَِبي س نةَ قَالَا  ،وعريرأَِبي هولُ اللَّـِه     : وسقَالَ ر� : "      مـولَ يـساغْت ـنم

ثُم خرج حتى يأِْتي    ،ِبِهولَِبس ِمن أَحسِن ِثيا   ،ومس ِمن ِطيٍب ِإنْ كَانَ ِعنده     ،واستاك،الْجمعِة
ِجدساسِ   ،الْمالن طَّ ِرقَابختي فَلَم،     كَعراَء أَنْ يا شم كَعر ثُم،    امالِْإم جرِإذَا خ تصأَن ثُم، فَلَم

وكَانَ : قَالَ" عِة الَِّتي قَبلَها    كَانت كَفَّارةً ِلما بينها وبين الْجم     ،يتكَلَّم حتى يفْرغَ ِمن صلَاِتهِ    
   .٣٧"ِإنَّ اللَّه جعلَ الْحسنةَ ِبعشِر أَمثَاِلها ،وثَلَاثَةُ أَياٍم ِزيادةٌ" : أَبو هريرةَ يقُولُ

وقرانه بني غسل اجلمعة وبني لبس أحسن ثيابه ومسه للطيب يـدلُّ            : قلت: قال اخلطايب 
 الـيت وقوله كانت كفارة ملا بينها وبني مجعته        .كاللباس والطيب على أن الغسل مستحب     

يريد بذلك ما بني الساعة اليت تصلَّى فيها اجلمعة إىل مثلها من اجلمعة األخرى ألنـه        ،قبلها
لو كان املراد به ما بني اجلمعتني على أن يكون الطرفان ومها يوما اجلمعة غري داخلـني يف        

  .سوب له أكثر من ستة أيامالعدد لكان ال حيصل من عدد احل

                                                 
  حسن) ١٩ / ٣ (-صحيح ابن خزمية  - ٣٥
  صحيح) ٢٧٨٠)(١٩ / ٧ (-صحيح ابن حبان  - ٣٦
٣٧ - ِن حب دمأَح دنسٍل مبصحيح ) ١١٥٩٨(ن  



 ١٣

ولو أراد ما بينهما على معىن إدخال الطرفني فيه بلغ العدد مثانية فإذا ضمت إليها الثالثـة                 
األيام املزيدة اليت ذكرها أبو هريرة صار مجلتها إما أحـد عـشر يومـاً علـى أحـد                    

ـ            ،الوجهني بيل التكـسري  وإما تسعة أيام على الوجه اآلخر فدلَّ أن املراد به ما قلنا على س
   .٣٨"لليوم ليستقيم األمريف تكميل عدد العشرة

 -وعن عمرو بِن سلَيٍم اَألنصاِرى قَالَ أَشهد علَى أَِبى سِعيٍد قَالَ أَشهد علَى رسوِل اللَّـِه                 
 وأَنْ يمـس ِطيبـا ِإنْ       وأَنْ يستن ،الْغسلُ يوم الْجمعِة واِجب علَى كُلِّ محتِلمٍ      «  قَالَ   -�

 دجو«.  
وأَما اِالسِتنانُ والطِّيب فَاللَّه أَعلَم أَواِجب هو أَم        ، أَما الْغسلُ فَأَشهد أَنه واِجب     :قَالَ عمرو 

  .٣٩ولَِكن هكَذَا ِفى الْحِديِث ،الَ
      ِبياِب النحأَص ٍل ِمنجر نِن  ،�وعع  ِبيقَالَ ؛�الن هِلٍم        : أَنـسلَـى كُـلِّ مع قثَالَثٌ ح

   .٤٠"ويمس ِمن ِطيٍب ِإنْ كَانَ،والسواك،الْغسلُ يوم الْجمعِة؛
قَولُه :"نستواِك؛" وأَن يلِّك أَسنانه ِبالسدأَي ي.  
قَولُه :"سمح؛" وأَن يِبفَتِح اِمليم ِفي اَألفص.  

  .ويحتِمل تعلُّقه ِبما قَبله أَيضا،أَي ِإن وجد الطِّيب مسه،متعلِّق ِبالطِّيِب" ِإن وجد ": ولُهقَ
  ".ويمس ِمن الطِّيب ما يقِدر علَيِه" وِفي ِرواية مسِلم 

ِإرادة التأِكيد  " لَيِه  ما يقِدر ع  ": يحتِمل قَولُه : قالَ ِعياض " ولَو ِمن ِطيب املَرأَة   " وِفي ِرواية   
هل ما أَمكَنفعة،ِلية الكَثرِمل ِإرادحتر،ويل أَظهواَألو.  

 قَولُه دهيؤلِ   " ولَو ِمن ِطيب املَرأَة     ": ويجه اسِتعماله ِللركري هَألن،     ِفيلَونه وخ رو ما ظَهوه
ويؤخذ ِمن اقِتـصاره    .دلّ علَى تأَكُّد اَألمر ِفي ذَِلك     فَِإباحته ِللرجِل َألجِل عدم غَريه ي     ،ِرحيه

     خِفيِف ِفي ذَِلكاَألخذ ِبالت لَى املَسين ابن املُِنري   .عفق   : قالَ الزلَى الرع نِبيهيِسري  ،ِفيِه تلَى توع

                                                 
  )١٠٧ / ١ (- ٢٨٨معامل السنن للخطايب  - ٣٨
  )٨٨٠ (- املكرت -صحيح البخارى - ٣٩

  فيه جهالة) ٥٠٣٥)(٩٤ / ٢ (-مصنف ابن أيب شيبة  - ٤٠



 ١٤

           سجِزئ مي هى ِإنتمِكن حكُون ِبأَقَلّ ما يب ِبأَن يطَياَألمر ِفي الت      نِقصهل قَدر يناوه ِمن غَري ت
  .٤١تحِريضا علَى امِتثال اَألمر ِفيِه

يقَلِّم " كَانَ �أَنّ رسولَ اللَِّه    ،فعن أَِبي هريرةَ  ويلحق به قص الشارب وتقليم األظافر،     : قلت
هِة،أَظْفَارعمالْج موي هاِربش قُصال،ويِإلَى الص وحرلَ أَنْ ي٤٢" ِة قَب.  

   ِرييِميٍد الِْحمِن حِن ابأَِبيِه   ،وع نقَالُ : قَالَ؛عـةِ     : كَانَ يعمالْج موي هأَظْفَار قَلَّم نم، جرأَخ
  .٤٣"اُهللا تعالَى ِمنه داًء وأَدخلَ ِفيِه ِشفَاًء 

  ةَ قَالَتاِئشع نعولُ اللَِّه    : وسقَالَ ر- �- : " قَلَّم نوِء       مالس ِمن ِقيِة وعمالْج موي هأَظْفَار 
   .٤٤رواه الطَّبراِني ِفي الْأَوسِط."ِإلَى ِمثِْلها 

من قَلَّم أَظَاِفريه يوم الْجمعِة قَبلَ الصلَاِة أَخرج اللَّه ِمنه          " : قَالَ�أَنَّ النِبي   ،وعِن ابِن عباسٍ  
  .٤٥" وأَدخلَ مكَانه الشفَاَء والرحمةَ ،داٍءكُلَّ 

  : السواك فيه: اخلاصة السادسة
سِمعنا رسـولَ   : قَاالَ،وأَِبي سِعيٍد الْخدِري  ،فعن أَِبي هريرةَ  . وله مزية على السواك يف غريه     

ولَِبس ِمـن  ،ومس ِمن ِطيٍب ِإنْ كَانَ ِعنـده ،مِن اغْتسلَ يوم الْجمعِة واستن    : يقُولُ،�اِهللا  
ثُم ركَع مـا شـاَء اللَّـه أَنْ         ،ولَم يتخطَّ ِرقَاب الناسِ   ،ثُم جاَء ِإلَى الْمسِجدِ   ،أَحسِن ِثياِبهِ 

كَعري،      لِّيصى يتح هامِإم جرِإذَا خ تصأَن ةً   ،ثُمكَفَّار تـِة الَِّتـي       كَانعمالْج نيبا وهنيا بم
  ٤٦.كَانت قَبلَها

الطُّهر    ": قَولُه ِمن طاعر ما استطَهت؛" وي  ينهِمية الكُشة   " ِمن طُهر   ": ِفي ِروايواملُراد ِبِه املُبالَغ
أَو ،حـصول الغـسل  ويؤخذ ِمن عطفه علَى الغسل أَنَّ ِإفاضة املاء تكِفي ِفي        ،ِفي التنِظيف 

                                                 
  )٣٦٤ / ٢ (- ط دار املعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٤١
 لةفيه جها ) ٣٣٣)(١٤٠ / ١٩ (-املعجم الكبري للطرباين  - ٤٢

  ضعيف ) ١٥٨ (-االسة وجواهر العلم  - ٤٣
  ضعيف ) ٤٩٠٢ (-املعجم األوسط للطرباين  - ٤٤
٤٥ -  اِنيبهٍم الْأَصيعانَ ِلأَِبي نهبأَص اربضعيف جدا ) ٩٠٩(أَخ 

  صحيح) ٢٧٧٨)(١٦ / ٧ (-صحيح ابن حبان  - ٤٦



 ١٥

وِبالتطِهِري ،أَو املُراد ِبالغسِل غَسل اجلَـسد     ،املُراد ِبِه التنِظيف ِبأَخِذ الشاِرب والظُّفر والعانة      
  .غَسل الرأس

ِهن ": قَولُهدة" ويعوم اجلُمن ييزة ِإلَى التعر ِبِه وِفيِه ِإشارث الشعاملُراد ِبِه ِإزالَة ش.  
ِبمعنـى  " أَو  " ويحتِمل أَن يكُـون     ،أَي ِإن لَم يِجد دهنا    ؛" أَو يمس ِمن ِطيب بيته    ": هقَولُ

وِإضافَته ِإلَى البيت تؤِذن ِبأَنَّ السنة أَن يتِخذ املَرء ِلنفِسِه ِطيبا ويجعل اسِتعماله لَـه               ،الواو
  .عادة فَيدِخره ِفي البيت 

لَِكن ِفي حِديث عبد اهللا بن عمرو ِعند        ،ضهم ِبناء علَى أَنَّ املُراد ِبالبيِت حِقيقَته      كَذا قالَ بع  
   دأَِتِه     " أَِبي داورِطيِب ام ِمن سمعِمل          ٤٧"وستا فَليفِسِه ِطيبِخذ ِلنتى ِإن لَم يذا فاملَعنلَى هفَع 

"  سِعيد املاِضي ِذكره ِعند مسِلم حيثُ قالَ ِفيـِه           وهو مواِفق ِلحِديِث أَِبي   ،ِمن ِطيب امرأَته  
  .٤٨"ولَو ِمن ِطيب املَرأَة

   .وِفيِه أَنَّ بيت الرجل يطلَق ويراد ِبِه امرأَته
أَكره التخطِّي  : قالَ الشاِفِعي ،وِفي هذا احلَِديث ِمن الفَواِئد أَيضا كَراهة التخطِّي يوم اجلُمعة         

انتهى وهذا يدخل ِفيِه اِإلمام ومـن يِريـد         .  ِلمن ال يِجد السِبيل ِإلَى املُصلَّى ِإالَّ ِبذَِلك        ِإالَّ
                ِمنه وِضعه الَِّذي قاموع ِإلَى مجِريد الرن يوم ِمن ذَِلك اِبقى الساملُنقَِطع ِإن أَب فوصل الص

  مقَدٍة كَما توررى املُ ،ِلضثنواست            ا ِلِديِنِه أَو ِعلمه أَو أَِلـفظَّمعكُون من ية ماِفِعيالش ولِّي ِمنت
ال يكره التخطِّي ِإالَّ    : وكانَ ماِلك يقُول  ،وِفيِه نظَر ،مكانا يجِلس ِفيِه أَنه ال كَراهة ِفي حقّه       

  .ِإذا كانَ اِإلمام علَى اِملنبر
ثُم ينِصت ِإذا   ": ثُم قالَ " صلَّى ما كُِتب لَه     ": ة قَبل صالة اجلُمعة ِلقَوِلهِ    وِفيِه مشروِعية الناِفلَ  

وقَد بينه أَمحد ِمن حِديث نبيشة اهلُـذَِلي        ،فَدلَّ علَى تقَدم ذَِلك علَى اخلُطبة     " تكَلَّم اِإلمام   
جلَس فَاستمع  ،وِإنْ وجد اإلِِمام قَد خرج    ،صلَّى ما بدا لَه   ،فَِإنْ لَم يِجِد اإلِِمام خرج     "ِبلَفِظ  

تصأَن٤٩"و.   

                                                 
  صحيح ) ٣٤٧ (- املكرت - سنن أيب داود - ٤٧
  )١٩٩٧ (-املكرت  - صحيح مسلم- ٤٨
   صحيح لغريه-٢٠٩٩٦) ٢٠٧٢١)(٩١٠ / ٦ (-) عامل الكتب( مسند أمحد - ٤٩



 ١٦

واستِدلَّ ِبِه علَى أَنَّ التبِكري لَيس ِمـن ابِتـداء          ،وِفيِه جواز الناِفلَة ِنصف النهار يوم اجلُمعة      
  .يسع وقتا يتنفَّل ِفيِهالزوال َألنَّ خروج اِإلمام يعقُب الزوال فَال 

وتبين ِبمجموِع ما ذَكَرنا أَنَّ تكِفري الذُّنوب ِمن اجلُمعة ِإلَى اجلُمعة مشروط ِبوجوِد جِميع              
ما تقَدم ِمن غُسل وتنِظيف وتطَيب أَو دهن ولُبس أَحسن الثِّياب واملَشي ِبالسِكينِة وتـرك         

  .٥٠والتفِرقَة بني االثنِني وترك اَألذَى والتنفُّل واِإلنصات وترك اللَّغوالتخطِّي 
وغُـسلُ يـوِم    ،حق علَـى كُـلِّ مـسِلٍم السواك       : �قَالَ رسولُ اللَِّه    : قَالَ،وعن ثَوبانَ 

  ٥١.وأَنْ يمس ِمن ِطيِب أَهِلِه ِإنْ كَانَ،الْجمعِة
  .التبكري للصالة: ةاخلاصة السابع
ثُم راح  ،مِن اغْتسلَ يوم الْجمعِة غُـسلَ الْجنابـةِ       ": قَالَ�أَنَّ رسولَ اِهللا    ،عن أَِبي هريرةَ  

ـ   ،فَكَأَنما قَرب بقَرةً  ،ومن راح ِفي الساعِة الثَّاِنيةِ    ،فَكَأَنما قَرب بدنةً   ساعِة ومن راح ِفـي ال
ومن راح ِفي   ،فَكَأَنما قَرب دجاجةً  ،ومن راح ِفي الساعِة الراِبعةِ    ،فَكَأَنما قَرب كَبشا  ،الثَّاِلثَِة

  ٥٢" الذِّكْر ،فَكَأَنما قَرب بيضةً،فَِإذَا خرج الِْإمام حضرِت الْملَاِئكَةُ يستِمعونَالساعِة الْخاِمسِة
   .٥٣"ونِقيلُ بعد الْجمعِة،كُنا نبكِّر ِبالْجمعِة: وعن أَنٍس قَالَ

ِإذَا كَانَ يوم الْجمعِة كَـانَ       « -� - قَالَ قَالَ النِبى     - رضى اهللا عنه     -وعن أَِبى هريرةَ    
      ِجِد الْمساِب الْموأَب اٍب ِمنلَى كُلِّ بلَ  ،الَِئكَةُعلَ فَاَألوونَ اَألوبكْتا    ،يوطَو اماِإلم لَسفَِإذَا ج

 ونَ الذِّكْرِمعتساُءوا يجو فح٥٤»الص.   
-وعِن ابِن ِشهاٍب أَخبرِنى أَبو عبِد اللَِّه اَألغَر أَنه سِمع أَبا هريرةَ يقُولُ قَالَ رسولُ اللَّـِه                  

 ِإذَا كَانَ يوم الْجمعِة كَانَ علَى كُلِّ باٍب ِمن أَبواِب الْمسِجِد مالَِئكَـةٌ يكْتبـونَ                 «-�
اَألولَ فَاَألولَ فَِإذَا جلَس اِإلمام طَووا الصحف وجاُءوا يستِمعونَ الذِّكْر ومثَـلُ الْمهجـِر              

                                                 
  )٣٧١ / ٢ (- ط دار املعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٥٠
  حسن لغريه) ٦٢٤)(٣٠٠ / ١ (-كشف األستار  - ٥١
 / ٤ (-ن  وشـعب اإلميـا    ) ٢٠٠١ (- املكـرت    -وصـحيح مـسلم    ) ٨٨١ (- املكـرت    -صحيح البخارى  - ٥٢

٢٧٣٣)(٤١٠  (   
  )٩٠٥ (- املكرت -صحيح البخارى - ٥٣

   )٣٢١١ (- املكرت - صحيح البخارى- ٥٤



 ١٧

بدنةَ ثُم كَالَِّذى يهِدى بقَرةً ثُم كَالَِّذى يهِدى الْكَبش ثُـم كَالَّـِذى             كَمثَِل الَِّذى يهِدى الْ   
   .٥٥»يهِدى الدجاجةَ ثُم كَالَِّذى يهِدى الْبيضةَ 

            قُوهبس ثَالَثَةً قَد دجِة فَوعمِد اللَِّه ِإلَى الْجبع عم تجرةَ قَالَ خلْقَمع نٍة    وععبأَر اِبعفَقَالَ ر 
ِإنَّ الناس يجِلسونَ ِمن اللَّـِه      «  يقُولُ   -�-وما راِبع أَربعٍة ِببِعيٍد ِإنى سِمعت رسولَ اللَِّه         

 قَالَ راِبع أَربعٍة    ثُم. »يوم الِْقيامِة علَى قَدِر رواِحِهم ِإلَى الْجمعاِت اَألولَ والثَّاِنى والثَّاِلثَ           
   .٥٦"وما راِبع أَربعٍة ِببِعيٍد 

. يدخل فيه كل من يصح التقرب منه من ذكر أو أنثى حـر أو عبـد               " من اغتسل ": قوله
وهو ،بالنصب على أنه نعت ملصدر حمذوف أي غسال كغسل اجلنابة         " غسل اجلنابة ": قوله

" اية ابن جريج عن مسي عند عبد الـرزاق      ويف رو } وهي متر مر السحاب   {: كقوله تعاىل 
وظاهره أن التشبيه للكيفية ال للحكم وهـو        ،٥٧"فَاغْتسلَ أَحدكُم كَما يغتِسلُ ِمن الْجنابِة       

واحلكمة فيه أن   ،وقيل فيه إشارة إىل اجلماع يوم اجلمعة ليغتسل فيه من اجلنابة          ،قول األكثر 
وفيه محل املرأة أيضا علـى  ، متتد عينه إىل شيء يراه   تسكن نفسه يف الرواح إىل الصالة وال      

املخـرج يف   " من غسل واغتـسل     ": وعليه محل قائل ذلك حديث    ،االغتسال ذلك اليوم  
ذهب بعض أصـحابنا إىل هـذا   : قال النووي،السنن على رواية من روى غسل بالتشديد   

مـام  وقد حكاه ابـن قدامـة عـن اإل        . انتهى. والصواب األول ،وهو ضعيف أو باطل   
إنه أنسب األقوال فـال وجـه       : وقال القرطيب . وثبت أيضا عن مجاعة من التابعني     ،أمحد

زاد " مث راح ": قوله. ولعله عىن أنه باطل يف املذهب     ،الدعاء بطالنه وإن كان األول أرجح     
أي تصدق ـا    " فكأمنا قرب بدنة  ": قوله". يف الساعة األوىل  " أصحاب املوطأ عن مالك     

وقيل املراد أن للمبادر يف أول ساعة نظري ما لصاحب البدنة من الثواب ممن              ،متقربا إىل اهللا  
. ألن القربان مل يشرع هلذه األمة على الكيفية اليت كانت لألمم الـسالفة            ،شرع له القربان  

وظاهره أن املراد أن الثواب     " فله من األجر مثل اجلزور      " ويف رواية ابن جريج املذكورة      
وقيل ليس املراد باحلديث إال بيان تفاوت املبـادرين إىل          . �زور  لو جتسد لكان قدر اجل    

                                                 
  )٢٠٢١ (- املكرت -صحيح مسلم - ٥٥

  صحيح) ١١٤٧ (- املكرت -سنن ابن ماجه - ٥٦
 صحيح) ٥٥٦٦)(٧٤ / ٣ (- مصنف عبد الرزاق   - ٥٧



 ١٨

ويدل عليـه أن يف     ،وأن نسبة الثاين من األول نسبة البقرة إىل البدنة يف القيمة مثال           ،اجلمعة
ووقـع يف   " كفضل صاحب اجلزور على صاحب البقرة       " مرسل طاوس عند عبد الرزاق      

" كمثل الذي يهدي بدنـة      ": بلفظ"  اخلطبة   باب االستماع إىل  " رواية الزهري اآلتية يف     
يف لفظ اإلهداء إدماج    : قال الطييب . فكأن املراد بالقربان يف رواية الباب اإلهداء إىل الكعبة        

والصحيح عند الشافعية   . وأن املبادر إليها كمن ساق اهلدي،؟ انتهى      ،مبعىن التعظيم للجمعة  
 على أن النذر هل يسلك به مـسلك جـائز           وهذا ينبين ،وكذا عند احلنفية واحلنابلة   ،الثاين

وعلى الثاين حيمل على أقـل مـا        ،الشرع أو واجبه؟ فعلى األول يكفي أقل ما يتقرب به         
ويقوي الصحيح أيضا أن املراد باهلدي هنا التصدق كمـا دل           ،يتقرب به من ذلك اجلنس    

  .واهللا أعلم،عليه لفظ التقرب
استنبط منـه املـاوردي أن      " عون الذكر فإذا خرج اإلمام حضرت املالئكة يستم     ":  قوله

وما قاله غـري    ،ويدخل للمسجد من أقرب أبوابه إىل املنرب      : قال،التبكري ال يستحب لإلمام   
ظاهر إلمكان أن جيمع األمرين بأن يبكر وال خيرج من املكان املعد له يف اجلـامع إال إذا                  

فَـِإذَا  " زهري اآلتية   وزاد يف رواية ال   . أو حيمل على من ليس له مكان معد       ،حضر الوقت 
   مفَهحا صوطَو اماِإلم جرخ،   ونَ الذِّكْرِمعتسيـ "  من طريقه    للشيخنيو ٥٨"و ِإذَا جلَـس   فَ

    ونَ الذِّكْرِمعتساُءوا يجو فحا الصوطَو اموكأن ابتداء طي الصحف عند ابتـداء  ٥٩"اِإلم 
واملراد به ما يف اخلطبـة  ،وهو أول مساعهم للذكر  ،خروج اإلمام وانتهاءه جبلوسه على املنرب     

  "من املواعظ وغريها 
واملراد بطي الصحف طي صحف الفضائل املتعلقة باملبادرة إىل اجلمعة دون غريهـا مـن               

فإنه يكتبه احلافظـان    ،مساع اخلطبة وإدراك الصالة والذكر والدعاء واخلشوع وحنو ذلك        
  .قطعا،

وفضل ، ما تقدم احلض على االغتسال يوم اجلمعة وفضله        ويف هذا احلديث من الفوائد غري     
وعليه حيمل ما أطلـق يف بـاقي        . وأن الفضل املذكور إمنا حيصل ملن مجعهما      ،التبكري إليها 

                                                 
   )٩٢٩ (- املكرت - صحيح البخارى- ٥٨
  )٢٠٢١ (- املكرت -وصحيح مسلم ) ٣٢١١ (- املكرت -ى صحيح البخار- ٥٩



 ١٩

وفيه أن مراتب النـاس يف      . الروايات من ترتب الفضل على التبكري من غري تقييد بالغسل         
وأن التقـرب باإلبـل   ،تقر يف الشرعوأن القليل من الصدقة غري حم   ،الفضل حبسب أعماهلم  

واجلمهور على أا   ،واختلف يف الضحايا  ،أفضل من التقرب بالبقر وهو باالتفاق يف اهلدي       
ألن أصـل   ،بني باختالف املقـصودين   فرق مالك بني التقر   : وقال الزين بن املنري   . كذلك

دي التوسـعة  واملقصود باهل . وهو قد فدى بالغنم   ،مشروعية األضحية التذكري بقصة الذبيح    
  .٦٠  ".على املساكني فناسب البدن 

لكن طريق اجلمـع أوىل     ،فظاهره أم كانوا يصلون اجلمعة باكر النهار      ،أما هذا احلديث  " 
وقد تقرر فيما تقدم أن التبكري يطلق على فعل الشيء يف أول وقته أو              ،من دعوى التعارض  

خبالف ما  ،دؤون بالصالة قبل القيلولة   واملعىن أم كانوا يب   ،تقدميه على غريه وهو املراد هنا     
  .٦١" يف صالة الظهر يف احلر فإم كانوا يقيلون مث يصلون ملشروعية اإليراد جرت به عادم 

ساِرعوا إلَى الْجمعِة فَِإنَّ اللَّه عز وجلَّ يبرز ِلأَهِل الْجنِة          : " عن عبِد اللَِّه بِن مسعوٍد قَالَ       و
فَيكُونونَ ِفي الدنو ِمنـه علَـى ِمقْـداِر         ، كُلِّ يوِم جمعٍة ِفي كَِثيٍب ِمن كَافُوٍر أَبيض        ِفي

" فَيحِدثُ لَهم ِمن الْكَرامِة شيئًا لَم يكُونوا رأَوه ِفيما خلَا           ،مسارعِتِهم ِفي الدنيا إلَى الْجمعةِ    
فَجاَء يوما وقَد سـبقَه     : عبد اللَِّه بن مسعوٍد لَا يسِبقُه أَحد إلَى الْجمعِة قَالَ           وكَانَ  : قَالَ  

   .٦٢ "رجلَاِن وأَنا الثَّاِلثُ إنَّ اللَّه يباِرك ِفي الثَّاِلِث: رجلَاِن فَقَالَ 
ِرعوا ِإلَى الْجمِع فَِإنَّ اللَّه عز وجلَّ يبرز ِإلَى أَهـِل           سا:"قَالَ عبد اللَّهِ  : قَالَ،وعن أَِبي عبيدةَ  

فَيكُونوا ِمن الْقُرِب علَى قَدِر تـسارِعِهم ِإلَـى      ،الْجنِة ِفي كُلِّ جمعٍة ِفي كَِثيٍب ِمن كَافُورٍ       
ثُم يرِجعونَ  ،مِة شيئًا لَم يكُونوا رأَوه قَبلَ ذَِلك      فَيحِدثُ اللَّه عز وجلَّ لَهم ِمن الْكَرا      ،الْجمعِة

      ملَه ثَ اللَّهدا أَحِبم مهثُوندحفَي ِليِهمقَالَ،"ِإلَى أَه :         ـوفَـِإذَا ه ِجدساللَِّه الْم دبلَ عخد ثُم

                                                 
 )٣٦٦ / ٢ (-فتح الباري البن حجر  - ٦٠

 )٣٨٨ / ٢ (-فتح الباري البن حجر  - ٦١

صحيح وصححه ابـن  )  ١٢٠ (- الرؤية للدارقطين   ، حسن موقوف  ) ٤٢١ (-صفة اجلنة أليب نعيم األصبهاين       - ٦٢
 تيمية



 ٢٠

    قَاهبس ِة قَدعمالْج موِن يلَيجِبر، باللَّهِ فَقَالَ ع ا الثَّاِلثُ  :"دأَنالِن وجِفي      ،ر اِركبأَنْ ي اَء اللَّهِإنْ ش
  .٦٣"الثَّاِلِث

  .والقراءة حىت خيرج اِإلمام،والذكر،أن يشتغل بالصالة: اخلاصة الثامنة
  : اِإلنصات للخطبة إذا مسعها: اخلاصة التاسعة

فعن علْقَمةَ بِن عبـِد     ، مجعة له  فال،ومن لغا ،كان الغياً ،فإن تركه ، وجوباً يف أصح القولني   
وأَما ،أَما أَنت فَِحمار  : أَنَّ ابن عمر قَالَ ِلرجٍل كَلَّم صاِحبه يوم الْجمعِة واِإلمام يخطُب          ،اِهللا

ةَ لَهعمك فَالَ جاِحب٦٤.ص   
      يسالْم نب ِعيدِنى سرباٍب أَخِن ِشهِن ابولَ اللَِّه         وعسأَنَّ ر هربةَ أَخريرا هقَالَ  -�-ِب أَنَّ أَب 

 »ِصتأَن اِحِبكِلص ِإذَا قُلْت. تولَغ فَقَد طُبخي اماِإلمِة وعمالْج مو٦٥»ي.  
َء ثُم أَتـى الْجمعـةَ      من توضأَ فَأَحسن الْوضو    « �وعن أَِبى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه        

  .٦٦»فَاستمع وأَنصت غُِفر لَه ما بينه وبين الْجمعِة وِزيادةُ ثَالَثَِة أَياٍم ومن مس الْحصى فَقَد لَغا 
وصـار  ،أَنَّ الْحسنة ِبعشِر أَمثَاهلَا   معنى الْمغِفرة لَه ما بين الْجمعتيِن وثَلَاثَة أَيام         : قَالَ الْعلَماء 

يوم الْجمعة الَِّذي فَعلَ ِفيِه هِذِه الْأَفْعال الْجِميلَة ِفي معنى الْحسنة الَِّتـي تجعـل ِبعـشِر                 
معة وخطْبتها ِإلَى ِمثْل    والْمراد ِبما بين الْجمعتيِن ِمن صلَاة الْج      : قَالَ بعض أَصحابنا  ،أَمثَاهلَا

الْوقْت ِمن الْجمعة الثَّاِنية حتى تكُون سبعة أَيام ِبلَا ِزيادة ولَا نقْصان ويضم ِإلَيهـا ثَلَاثَـة                 
  .فَتِصري عشرة 

                                                 
  حسن) ٤٠٣ / ٦ (-وجمموع الفتاوى البن تيمية  ) ٩٠٦٨)(١٦٨  /٨ (- املعجم الكبري للطرباين - ٦٣

ويقَالُ إنَّ أَبا عبيدةَ لَم يسمع ِمن أَِبيِه ؛ لَِكن هو عاِلم ِبحاِل . هذَا إسناد حسن حسنه الترِمِذي وغَيره       :  وقال ابن تيمية    
     نِلآثَاِرِه م لَقتِد اللَِّه          أَِبيِه مبع ةٌ ِمنركَرتالٌ مِذِه حهاِب أَِبيِه وحأَكَاِبِر أَص-     هنع اللَّه ِضير -      ـدةً ِعنورهـشكُونُ مفَت 

              افخى يتِه حلَيع مهتي نِد اللَِّه مباِب عحِفي أَص كُني لَما وثُ ِبهدحتالْم كْثُراِبِه فَيحـذَا  أَصاِسطَةَ، فَِلهالْو وكُونَ هأَنْ ي 
  .صار الناس يحتجونَ ِبِروايِة ابِنِه عنه وِإنْ ِقيلَ إنه لَم يسمع ِمن أَِبيِه 

  صحيح) ٢٦٦٢٧)(٥٣٦ / ٨ (-مصنف ابن أيب شيبة  - ٦٤
 )٤٥٠ / ٥ (-صحيح ابن حبان .به ِبلَغِوِهفَالَ جمعةَ لَه ِمن غَيِر ِإثٍْم يرتِك: يِريد ِبِه 

   )٢٠٠٢ (- املكرت -صحيح مسلم - ٦٥
  )٢٠٢٥ (- املكرت -صحيح مسلم - ٦٦



 ٢١

يره ِمن أَنواع الْعبث ِفي     ِفيِه النهي عن مس الْحصى وغَ     ) ومن مس الْحصى لَغا     ( : �قَوله  
والْمراد ِبـاللَّغِو هنـا     ،وِفيِه ِإشارة ِإلَى ِإقْبال الْقَلْب والْجواِرح علَى الْخطْبة       ،حالَة الْخطْبة 

  .٦٧" الْباِطل الْمذْموم الْمردود 
 أَنه قَالَ   -�- عمِرو بِن الْعاِص عِن النِبى       وعن عمِرو بِن شعيٍب عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه بنِ         

 ولَِبس ِمن صاِلِح ِثياِبـِه      - ِإنْ كَانَ لَها     -مِن اغْتسلَ يوم الْجمعِة ومس ِمن ِطيِب امرأَِتِه         « 
         ِعظَِة كَانوالْم دلْغُ ِعني لَماِس والن طَّ ِرقَابختي لَم طَّى       ثُمختا ولَغ نما ومهنيا بةً ِلمكَفَّار ت

  .٦٨»ِرقَاب الناِس كَانت لَه ظُهرا 
خرج الـشياِطني يربثُـونَ     ،ِإذَا كَانَ يوم الْجمعةِ   : قَالَ،عن عِلي بِن أَِبي طَاِلبٍ     املسند"ويف  

  اِقِهموِإلَى أَس اسال ،الن مهعمواتاير،        ـاسونَ النبكْتاِجِد يساِب الْمولَى أَبالِئكَةُ عالْم دقْعتو
  اِزِلِهمنِر ملَى قَدع :اِبقالس،لِّيصالْمِليهِ ،والَِّذي يو،  اماإلِِم جرخى يتـاِم     ،حاإلِِم ا ِمنند نفَم

تصلْغُ  ،فَأَني لَمو عمتاسرِ   كَانَ  ،واَألج ِكفْالِن ِمن لَه،       لَـمو تصأَنو عمتفَاس هنأَى عن نمو
كَانَ علَيـِه   ،ومن دنا ِمن اإلِِماِم فَلَغا ولَم ينِصت ولَم يـستِمع         ،كَانَ لَه ِكفْلٌ ِمن اَألجرِ    ،يلْغُ

كَانَ علَيـِه ِكفْـلٌ ِمـن       ،لَم ينِصت ولَم يـستِمع    ومن نأَى عنه فَلَغا و    ،ِكفْالِن ِمن الِْوزرِ  
  .٦٩.هكَذَا سِمعت نِبيكُم: ومن تكَلَّم فَال جمعةَ لَه ثُم قَالَ،فَقَد تكَلَّم،صٍه: ومن قَالَ،الِْوزِر

ذَِلك يحمل مـا نِقـلَ عـن    وعلَى ،واختلَف السلَف ِإذا خطَب ِبما ال ينبِغي ِمن القَول       " 
السلَف ِمن الكَالم حال اخلُطبة والَِّذي يظهر أَنَّ من نفَى وجوبه أَراد أَنه ال يشترط ِفـي                 

ويدلّ علَى الوجوب ِفي حق الساِمع أَنَّ ِفي حـِديث عِلـي            .ِبِخالِف غَريه ،ِصحة اجلُمعة 
َألنَّ الِوزر ال يترتـب     "  ومن دنا فَلَم ينِصت كانَ علَيِه ِكفالِن ِمن الِوزر           "املُشار ِإلَيِه آِنفًا    

  .ولَو كانَ مكروها كَراهة تِرتيه.علَى من فَعلَ مباحا
ـ ،وأَما ما استدلَّ ِبِه من أَجاز مطلَقًا ِمن ِقصة الساِئل ِفي االسِتسقاء ونحوه فَِفيِه نظَر               َألن ه

   ملَى اَألعع صكَـأَمٍر          ،اسِتدالل ِباَألخ وم اَألمر ِباِإلنصاِت ِبِمثِل ذَِلكمع صخمِكن أَن يفَي
املُغِني " ونقَلَ صاِحب   .كَما خص بعضهم ِمنه رد السالم ِلوجوِبهِ      ،عاِرض ِفي مصلَحة عامة   

                                                 
 )٢٢٩ / ٣ (-شرح النووي على مسلم  - ٦٧

 حسن ) ٣٤٧ (- املكرت -سنن أيب داود  - ٦٨

  فيه جهالة) ٧١٩)(٢٨٤ / ١ (-) عامل الكتب(مسند أمحد  - ٦٩



 ٢٢

ِفي الصالة يجوز ِفي اخلُطبة كَتحِذيِر الضِرير ِمـن         االتفاق علَى أَنَّ الكَالم الَِّذي يجوز       " 
  .وِإذا خاف علَى أَحد لَم أَر بأسا ِإذا لَم يفهم عنه ِباِإلمياِء أَن يتكَلَّم: وِعبارة الشاِفِعي،الِبئر

 لَم يـشرع ِمثـل      وقَد استثنى ِمن اِإلنصات ِفي اخلُطبة ما ِإذا انتهى اخلَِطيب ِإلَى كُلّ ما            
وقـالَ  ،بل جزم صاِحب التهِذيب ِبأَنَّ الـدعاء ِللـسلطاِن مكروه         ،الدعاء ِللسلطاِن مثَالً  

وِويطلُوب        : النور مالِة اُألمعاء ِلووِإالَّ فالد فلّه ما ِإذا جازحرك ِإذا لَم     . ملّ التحانتهى وم
   .٧٠"واهللا أَعلَم ،اح ِللخِطيِب ِإذا خِشي علَى نفسهوِإالَّ فَيب،يخف الضرر

  :  وليلتهاقراءة سورة الكهف يف يومها: اخلاصة العاشرة
      هنع اللَّه ِضير ِريدِعيٍد الْخأَِبي س نع،   ِبيقَالَ،�أَنَّ الن :       مـوِف يةَ الْكَهورأَ سقَر نِإنَّ م

اَء لَهِة أَضعمِن الْجيتعمالْج نيا بوِر مالن ٧١" ِمن  
   ِريدِعيٍد الْخأَِبي س نقَالَ،وع :"           الَ لَـمجالـد كرِة فَأَدعمالْج موِف يةَ الْكَهورأَ سقَر نم

ضاَء لَه نورا ِمن حيثُ      ومن قَرأَ خاِتمةَ سورِة الْكَهِف أَ      -لَم يضره   :  أَو قَالَ  -،يسلَّطْ علَيهِ 
   ٧٢"كَانَ بينه وبين مكَّةَ 

سورةُ الْكَهـِف الَِّتـي     " : قَالَ�أَنَّ النِبي   ،عِن ابِن عباسٍ  ،عن أَِبيهِ ،وعن عمِرو بِن شعيبٍ   
   .٧٣" ناِر تحولُ بين قَاِرِئها وبين ال،تدعى ِفي التوراِة الْحاِئلَةَ
   ِريدِعيٍد الْخأَِبي س نقَالَ،وع :   ِبياَء        " : �قَالَ النٍة أَضعمج موِف يف يةَ الْكَهورأَ سقَر نم

  .٧٤" لَه ِمن النوِر ما بينه وبين الْبيِت الْعِتيِق 
و معصوم إىل ثَمانيِة أَياٍم ِمن كُلِّ ِفتنٍة        من قَرأَ الكَهف يوم اجلُمعِة فَه     "  : وعن علي مرفوعا  

  .٧٥" فإنْ خرج الدجالُ عصم ِمنه ،تكونُ

                                                 
  )٤١٥ / ٢ (- ط دار املعرفة -يح البخاريفتح الباري شرح صح - ٧٠
  صحيح) ٣٣٩٢(املستدرك للحاكم  - ٧١
  صحيح ) ٢٧٧٦)(٤٣٦ / ٤ (-شعب اإلميان  - ٧٢
 ضعيف ) ٢٢٢٣)(٨٨ / ٤ (-شعب اإلميان  - ٧٣

  صحيح ) ٢٧٧٧)(٤٣٧ / ٤ (-شعب اإلميان  - ٧٤
 حسن) ٢٦٥ / ١ (-األحاديث املختارة للضياء  - ٧٥
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من قَرأَ سورةَ الْكَهِف لَيلَةَ الْجمعِة أَضاَء لَه ِمن النوِر ِفيمـا            : وعن أَِبى سِعيٍد الْخدِرى قَالَ    
  .٧٦"بينه وبين الْبيِت الْعِتيِق

  : إنه ال يكره فعلُ الصالة فيه وقت الزوال: احلادية عشرة
ولَم ،وهو اختيار شيخنا أيب العباس بـن تيميـة     ،عند الشافعى رمحه اهللا ومن وافقه      وهذا   

 أَنـه  -�-لَيٍث عن مجاِهٍد عن أَِبى الْخِليِل عن أَِبى قَتادةَ عِن النِبـى             على  .يكن اعتماده 
  .٧٧»ِإنَّ جهنم تسجر ِإالَّ يوم الْجمعِة « ِره الصالَةَ ِنصف النهاِر ِإالَّ يوم الْجمعِة وقَالَ كَ

 وإمنا كان اعتماده على أن من جاء إىل اجلمعة يستحب لـه أن يـصلِّي حـىت خيـرج                   
مِن اغْتـسلَ يـوم     « :  قَالَ -�-اللَِّه  عن سلْمانَ أَنَّ رسولَ     ويف احلديث الصحيح    ،اِإلمام

ثُم راح ِإلَـى الْجمعـِة      ،أَو ِطيِبهِ ،الْجمعِة وتطَهر ما استطَاع ِمن طُهِرِه ومس ِمن دهِن بيِتهِ         
   ا لَهدا بلَّى مفَص،       ا بم لَه غُِفر تصأَنو عمتاس اماِإلم جرى   فَِإذَا خـرـِة اُألخعمالْج نيبو هني

وقـت خـروج    ومل مينعه عنـها إال يف       ،ه إىل الصالة ما كِتب له     بفند،٧٨رواه البخاري .»
وتبعه عليـه   ،منهم عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه      ،وهلذا قال غري واحد من السلف     ،اِإلمام

فجعلوا املـانع مـن    ،الكالموخطبته متنع   ،خروج اِإلمام مينع الصالة   : اِإلمام أمحد بن حنبل   
  .ال انتصاف النهار،الصالة خروج اِإلمام

والرجـلُ  ،وال يشعرون بوقت الزوال   ،فإن الناس يكونون يف املسجد حتت السقوف      ،وأيضاً
ويتخطَّـى رقـاب    ،وال يمكنه أن خيرج   ، بوقت الزوال  ييكون متشاِغالً بالصالة ال يدر    

  . له ذلكوال يشرع،وينظُر إىل الشمس ويرِجع،الناس
هو مرسل ألن أبـا اخلليـل مل يـسمع مـن أيب             : قال أبو داود  ،وحديث أيب قتادة هذا   

أو كان مرسـله معروفـاً   ،أو قولُ صحايب،وعضده قياس،واملرسل إذا اتصل به عمل ،قتادة
باختيار الشيوخ ورغبتِه عن الرواية عن الضعفاء واملتروكني وحنـو ذلـك ممـا يقتـضي       

  .عِملَ به،قوته

                                                 
  صحيح) ٣٤٧٠ (-  املكرت-سنن الدارمى - ٧٦
  ضعيف) ١٠٨٥ (- املكرت -سنن أيب داود  - ٧٧
 )٦١٦٨)(٢٤٢ / ٣ (- املكرت -والسنن الكربى للبيهقي) ٨٨٣ (- املكرت -صحيح البخارى - ٧٨



 ٢٤

عن أَِبـى هريـرةَ     : منها ما ذكره الشافعي يف كتابه فقال      ،فقد عضده شواهد أخر   ،يضاًوأ
�    ِبىقَالَ قَالَ الن-�- : »  مرحالَةَ    -تِنى الصعي -         مـوٍم ِإالَّ يوكُلَّ ي ارهالن فصتِإذَا ان 

  .٧٩»الْجمعِة 
وأَِبي سـِعيٍد ِفـي     ،وِروايةُ أَِبي هريرةَ  : يخ أَحمد قَالَ الش ،ولكن إسناده فيه من ال حيتج به      

قَالَ .ولَِكنها ِإذَا انضمت ِإلَى ِروايِة أَِبي قَتادةَ أَخذَت بعض الْقُوةِ         ،ِإسناِدِهما من لَا يحتج ِبهِ    
اِفِعياسِ  : الشأِْن النش ِإلَى الْ  ،ِمن ِجريهِةالتعمج،   دماِم قَالَ أَحوِج الِْإمرلَاِة ِإلَى خالصـذَا  : وه

رغَّـب ِفـي    �وهو أَنَّ النِبي    ،الَِّذي أَشار ِإلَيِه الشاِفِعي موجود ِفي الْأَحاِديِث الصِحيحةِ       
وذَِلك يواِفـق هـِذِه     ،ِم ِمن غَيِر اسـِتثْناءٍ    وِفي الصلَاِة ِإلَى خروِج الِْإما    ،التبِكِري ِإلَى الْجمعةِ  

وروينا الرخـصةُ   ،واللَّه أَعلَم ،الْأَحاِديثَ الَِّتي أُِبيحت ِفيها الصلَاةُ ِنصف النهاِر يوم الْجمعةِ        
  .٨٠ومكْحوٍل،والْحسِن،ِفي ذَِلك عن طَاوٍس

  : ٨١راهة الصالِة ِنصف النهار على ثالثة أقوالاختلف الناس يف ك: قلت
  .وهو مذهب مالك،أنه ليس وقت كراهة حبال: أحدها
واملشهور من مذهب   ،وهو مذهب أيب حنيفة   ،أنه وقت كراهة يف يوم اجلمعة وغريها      : الثاين
  .أمحد

  .وهذا مذهب الشافعي،فليس بوقت كراهة،أنه وقت كراهة إال يوم اجلمعة: والثالث
يف صـالة   ) الغاشـية (و) سـبح (أو  ،)املنافقني(و) سورة اجلمعة (قراءة  :  عشرة الثانية
  : اجلمعة

       ِبىِن النةَ عريرأَِبى ه نِة        .-�-فععمالْج موِر يأُ ِفى الْفَجقْركَانَ ي هِزيلُ ( أَننامل ت (  و) ْله
  ".٨٢صحيحه"ذكره مسلم يف ،)أَتى

                                                 
  ضعيف) ٤٦١٠)(٤٦٤ / ٢ (- املكرت -السنن الكربى للبيهقي - ٧٩

     ِبىلَى أَنَّ النع ادِتماِالعو  -�-  بالت بحتِصيٍص             اسخِر تغَي اِم ِمنوِج اِإلمرالَِة ِإلَى خِفى الص غَّبر ِة،ثُمعمِإلَى الْج ِكري
  .والَ اسِتثْناٍء نذْكُرها ِإنْ شاَء اللَّه تعالَى ِفى ِكتاِب الْجمعِة

٨٠ -  ِقيهيالْآثَاِر ِللْبِن ونِرفَةُ السع١٤١٠(م(   
 )١٧٩٠ و١٧٨٩ (-وسط البن املنذر انظر األ - ٨١

   )٢٠٧١ (- املكرت -صحيح مسلم - ٨٢



 ٢٥

وهو مذهبنا ومـذهب    ، فيه استحباب قراءا بكماهلا فيها     " :قال النووي يف شرح مسلم    
  .آخرين

وغري ذلـك مـن   ،احلكمة يف قراءة اجلمعة اشتماهلا على وجـوب اجلمعـة      : قال العلماء 
  .واحلث على التوكل والذكر وغري ذلك،وغري ذلك مما فيها من القواعد،أحكامها

لى التوبة وغري ذلك مما فيها مـن    وتنبيههم ع ،وقراءة سورة املنافقني لتوبيخ حاضريها منهم     
  .  ٨٣ألم ما كانوا جيتمعون يف جملس أكثر من اجتماعهم فيها؛القواعد

ِفـى  ) امل تنِزيـلُ  ( كَانَ يقْرأُ ِفى الصبِح يوم الْجمعِة ِب         -�-أَنَّ النِبى    عن أَِبى هريرةَ  و
 أَتى علَى اِإلنساِن ِحني ِمـن الـدهِر لَـم يكُـن شـيئًا        هلْ( الركْعِة اُألولَى وِفى الثَّاِنيِة     

  ٨٤)مذْكُورا
       ِبىاٍس أَنَّ النبِن عِن ابـِة           -�-وععمالْج مـوِر يالَِة الْفَجأُ ِفى صقْرِزيـلُ  ( كَانَ ينامل ت (

   ةُ ودجالس)      الد ِمن اِن ِحنيسلَى اِإلنى علْ أَتِرهه (   ِبىأَنَّ النـالَِة      -�-وأُ ِفى صقْركَانَ ي 
اِفِقنينالْمِة وعمةَ الْجورِة سعم٨٥.الْج.  

فإنـه خـالف    ،أو يقرأ إحدامها يف الركعتني    ،وال يستحب أن يقرأ ِمن كل سورة بعضها       
داومون على ذلك،ةالسنال األمة يهوج.  

يِه دِليل علَى اسِتحباب ِقراَءة هاتِني السورتِني ِفي هـِذِه          وِف": قال ابن حجر يف فتح الباري     
بل ورد  ،علَى ذَِلك أَو ِإكثاره ِمنه    �الصالة ِمن هذا اليوم ِلما تشِعر الصيغة ِبِه ِمن مواظَبته           

  .علَى ذَِلك�ِمن حِديث ابن مسعود التصِريح ِبمداومِتِه 
 الطَّب هجولَفظه أَخر راِني :"   ِدمي ذَِلكة وِرجالـه          " ييـادِذِه الزوِن هةَ ِبدوأَصله ِفي ابن ماج

وكَأَنَّ ابن دِقيق الِعيد لَم يِقف علَيِه فَقالَ ِفي الكَـالم           .لَِكن صوب أَبو حاِتم ِإرساله    ،ِثقات
وهو كَمـا   ، داِئما اقِتضاء قَِويا   لَيس ِفي احلَِديث ما يقتِضي ِفعل ذَِلك      : علَى حِديث الباب  

فَِإنَّ الصيغة لَيست نصا ِفي املُداومة لَِكن الزيادة الَِّتي ذَكَرناها          ،قالَ ِبالنسبِة ِلحِديِث الباب   
ِفي ذَِلك صن.  

                                                 
 "الشعب/ ط "٥٢٩/ ٢ شرح مسلم  - ٨٣

  )٢٠٧٢ (- املكرت -صحيح مسلم - ٨٤

  )٢٠٦٨ (- املكرت -صحيح مسلم - ٨٥



 ٢٦

ـ   راِهيم ِلِروايِتـِه  وقَد أَشار أَبو الوِليد الباِجي ِفي ِرجال البخاِري ِإلَى الطَّعن ِفي سعد بن ِإب
وأَنَّ الناس تركُوا العمل ِبِه الِسـيما       ،وأَنَّ ماِلكًا امتنع ِمن الرواية عنه َألجِلهِ      ،ِلهذا احلَِديث 

فَقَد أَخرجه مـسِلم ِمـن   ،فَِإنَّ سعدا لَم ينفَِرد ِبِه مطلَقًا  ،انتهى ولَيس كَما قالَ   . أَهل املَِدينة 
وكَذا ابن ماجةَ والطَّبراِني ِمـن حـِديث ابـن          .يد بن جبري عن ابِن عباٍس ِمثله      طَِريق سعِ 

والطَّبراِني ِفي اَألوسط ِمـن حـِديث       ،وابن ماجةَ ِمن حِديث سعد بن أَِبي وقّاص       ،مسعود
ِليع.  

ر أَهل الِعلم ِمن الصحابة والتاِبِعني قَد       َألنَّ أَكثَ ،وأَما دعواه أَنَّ الناس تركُوا العمل ِبِه فَباِطلَة       
حتى ِإنه ثاِبت عن ِإبراِهيم بن عبد الرمحن بن عـوف           ،قالُوا ِبِه كَما نقَلَه ابن املُنِذِر وغَريه      

ا ِفي الفَجر يـوم     واِلد سعد وهو ِمن ِكبار التاِبِعني ِمن أَهل املَِدينة أَنه أَم الناس ِباملَِدينِة ِبِهم             
أَمنا ِإبراِهيم بن عبـِد     : قَالَ،فعن أَِبي ِإسحاق   .أَخرجه ابن أَِبي شيبة ِبِإسناٍد صِحيحٍ     .اجلُمعة

امل {: فَقَرأَ،فَصلَّيت وراَءه يوم الْجمعِة صـالَةَ الْغـداةِ       ،الرحمِن بِن عوٍف ونحن ِبالْمِدينةِ    
  .٨٦}هلْ أَتى علَى اِإلنساْن{و} تنِزيلُ

وهو أَمـر لَـم   : وكَالم ابن العرِبي يشِعر ِبأَنَّ ترك ذَِلك أَمر طَرأَ علَى أَهل املَِدينة َألنه قالَ          
 ِمن الرواية عن    انتهى وأَما امِتناع ماِلك   . فاهللا أَعلَم ِبمن قَطَعه كَما قَطَع غَريه      ،يعلَم ِباملَِدينةِ 

كَذا حكاه ابن البرِقي عن     ،بل ِلكَوِنِه طَعن ِفي نسب ماِلك     ،سعد فَلَيس َألجِل هذا احلَِديث    
كَانَ سعد بـن ِإبـراِهيم الَ       : قَالَ،عن عِلي بِن عبِد اهللاِ    وحكَى أَبو حاِتم    ،يحيى بن مِعني  
شـعبةُ  : وِإنما سِمع ِمنه  ،وماِلك لَم يكْتب عنه   ،ِلذَِلك لَم يكْتب عنه أَهلُها    فَ،يحدثُ ِباملَِدينةِ 
  .٨٧وابن عيينةَ ِبمكَّةَ،وسفْيانُ ِبواِسطَ
 اِجيلَى ِصدقه    : وقالَ السع أَهل الِعلم عن         .٨٨أَمجبد اهللا بن ِإدِريس عن عوى ماِلك عوقَد ر

ش نهة عفاِقِهم   ،عبة ِباتجح هأَن حوف      : قالَ.فَصعرى معنِلم نهرِو عما لَم يـا أَن   ،وماِلك ِإنفَأَم
ِفيِه فَال أَحفَظ ذَِلك كَلَّمكُون تانتهى. ي.  

                                                 
  صحيح) ٥٤٩١) (١٤١ / ٢ (- مصنف ابن أيب شيبة - ٨٦
[ وسـري أعـالم النـبالء      ) ٢٤٤ / ١٠ (-لكمال للمزي   وذيب ا ) ٧٩ / ٤ (-اجلرح والتعديل البن أيب حامت      - ٨٧

  )٥/٤١٩  (-] موافق للمطبوع + مشكول 
 )٤٠٣ / ٣ (- ذيب التهذيب - ٨٨



 ٢٧

ها تـشتِمل علَـى   فَِقيلَ ِلكَونِ ،وقَد اختلَف تعِليل املاِلِكية ِبكَراهِة ِقراَءة السجدة ِفي الصالة        
وِقيـلَ  .وهو تعِليل فاِسد ِبشهادِة هـذا احلَـِديث       : قالَ القُرطُِبي ،ِزيادة سجود ِفي الفَرض   

   لِّنيلَى املُصخِليط عِة التشين          ،ِلخؤمة ية َألنَّ اجلَهِريِرية والسني اجلَهِريعضهم بب قفَر وِمن ثَم
قَرأَ سورة ِفيها سجدة ِفي صالة الظُّهر       �ِكن صح ِمن حِديث ابن عمر أَنه        لَ،معها التخِليطُ 

  .فَسجد ِبِهم ِفيها
وِمنهم من علَّلَ الكَراهة ِبخشيِة اعِتقاد العوام أَنها       .فَبطَلَت التفِرقَة ،أَخرجه أَبو داود واحلاِكم   

لَِكن ِإذا انتهى احلـال     ،أَما القَول ِبالكَراهِة مطلَقًا فَيأباه احلَِديث     : قالَ ابن دِقيق الِعيد   ،فَرض
فَِإنَّ املُستحب قَد يترك ِلدفِع املَفسدة      ،ِإلَى وقُوع هِذِه املَفسدة فَينبِغي أَن تترك أَحيانا ِلتندِفع        

: انتهى وِإلَى ذَِلك أَشار ابن العرِبي ِبقَوِلهِ      . وهو يحصل ِبالترِك ِفي بعض اَألوقات     ،املُتوقَّعة
انتهى وهـذا   . ويقطَع أَحيانا ِلئَالَّ تظُنه العامة سنة     ،ينبِغي أَن يفعل ذَِلك ِفي اَألغلَب ِللقُدرةِ      

بحة واملُستنني السفِرقَة بم ِفي التلَى قاِعدع.  
   ة وقالَ صاِحب املُِحيط ِمنِفيـة         :  احلَنعوم اجلُمبح يِني ِفي صتورِني السِقراَءة هات بحستي

  .ِبشرِط أَن يقرأ غَري ذَِلك أَحيانا ِلئَالَّ يظُن اجلاِهل أَنه ال يجِزئ غَريه
ة ِهجران الباِقي وِإيهام التأَنَّ ِعلَّة الكَراه م فَذَكَرة ِمنها صاِحب اِهلدايفِضيلوأَم.  

فَِإنه خص الكَراهة ِبمن يراه حتما ال يجِزئ        ،وقَول الطَّحاِوي يناِسب قَول صاِحب املُِحيط     
  .غَريه أَو يرى الِقراَءة ِبغِريِه مكروهة

أَ سورة تِرتيل   سجد لَما قَر  �لَم أَر ِفي شيء ِمن الطُّرق التصِريح ِبأَنه         : اُألولَى: "فاِئدتاِن  " 
السجدة ِفي هذا املَحلّ ِإالَّ ِفي ِكتاب الشِريعة البِن أَِبي داود ِمن طَِريق أُخرى عن سـِعيد                 

يوم اجلُمعة ِفي صالة الفَجر فَقَرأَ سورة       �غَدوت علَى النِبي    ": بن جبري عن ابِن عباٍس قالَ     
دجة فَسجدنظَر ِفي حاله.حلَِديثَا..." ِفيها سن يوِفي ِإسناده م.  

       ِليِديث عِغري ِمن حِفي الص راِنيوِللطَّب "   ِبيِرتيـل        �أَنَّ النبح ِفـي تالة الصِفي ص دجس
  .لَِكن ِفي ِإسناده ضعف" السجدة 

السجدة قَصد السجود الزاِئـد     ِقيلَ اِحلكمة ِفي اخِتصاص يوم اجلُمعة ِبِقراَءِة سورة         : الثّاِنية
وقَد ،حتى أَنه يستحب ِلمن لَم يقرأ هِذِه السورة ِبعيِنها أَن يقرأ سورة غَريها ِفيها سـجدة               



 ٢٨

ونسبهم صاِحب اهلَدي ِإلَى ِقلَّة الِعلم ونقص       ،عاب ذَِلك علَى فاِعله غَري واِحد ِمن العلَماء       
يستحب أَن يقرأ   : لَِكن ِعند ابن أَِبي شيبة ِبِإسناٍد قَِوي عن ِإبراِهيم النخِعي أَنه قالَ           ،ةاملَعِرفَ

وِعنده ِمن طَِريقه أَيضا أَنه فَعلَ ذَِلك فَقَرأَ سورة         .ِفي الصبح يوم اجلُمعة ِبسورٍة ِفيها سجدة      
  . مريم

وِعنده .كانوا يقرؤونَ ِفي الصبح يوم اجلُمعة ِبسورٍة ِفيها سجدة        : لَوِمن طَِريق ابن عون قا    
انتـهى  . عنه فَقالَ ال أَعلَم ِبِه بأسا     ،يعِني ابن ِسِريين  ،وسأَلت محمدا : ِمن طَِريقه أَيضا قالَ   

  .طع ِبتزِييِفِهفَهذا قَد ثَبت عن بعض علَماء الكُوفَة والبصرة فَال ينبِغي القَ
ثُم ،لَم أَر ِفيها كَالما َألصـحاِبنا     : وقَد ذَكَر النوِوي ِفي ِزيادات الروضة هِذِه املَسأَلَة وقالَ        

انتهى وقَد أَفتى ابن عبد السالم قَبلـه        . وِقياس مذهبنا أَنه يكره ِفي الصالة ِإذا قَصده       : قالَ
مقتضى كَالم القاِضي حـسني     : قالَ صاِحب املُِهمات  ،الصالة ِبقَصِد ذَِلك  ِباملَنِع وِببطالِن   

  .اجلَواز
فَِإن ضاق الوقت عن    ،ال تستحب ِقراَءة سجدة غَري تِرتيل     : وقالَ الفاِرِقي ِفي فَواِئد املُهذَّب    

افَقَه ابن أَِبي عصرون ِفـي ِكتـاب        وو،ِقراَءا قَرأَ ِبما أَمكَن ِمنها ولَو ِبآيِة السجدة ِمنها        
ظَر٨٩" .االنِتصار وِفيِه ن  

  : أنه يوم عيد متكرر يف األسبوع: الثالثة عشرة،
وأَعظَمهـا  ،ِإنَّ يوم الْجمعِة سـيد اَأليامِ : �قَالَ النِبي : قَالَ،عن أَِبي لُبابةَ بِن عبِد الْمنِذرِ      

خلَق اللَّه ِفيِه   : ِفيِه خمس ِخالَلٍ  ،وهو أَعظَم ِعند اِهللا ِمن يوِم اَألضحى ويوِم الِْفطْرِ        ،ِعند اهللاِ 
مضِ     ،آدِإلَى اَألر مِفيِه آد طَ اللَّهبأَهو،   مآد فَّى اللَّهوِفيِه تو،       دبا الْعِفيه أَلُ اللَّهسةٌ الَ ياعِفيِه سو
والَ ،والَ سـماءٍ  ،ما ِمن ملٍَك مقَربٍ   ،وِفيِه تقُوم الساعةُ  ،ما لَم يسأَلْ حراما   ،ا ِإالَّ أَعطَاه  شيئً

  .٩٠.ِإالَّ هن يشِفقْن ِمن يوِم الْجمعِة،والَ بحٍر،والَ ِجباٍل،والَ ِرياٍح،أَرٍض
  :  أحسن الثياب اليت يقِدر عليهاإنه يستحب أن يلبس فيه: الرابعة عشرة

                                                 
  )٣٧٨ / ٢ (- ط دار املعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٨٩
  حسن) ١٠٨٤)( ١٨٥ / ٢ (- الرسالة - ط-سنن ابن ماجة - ٩٠



 ٢٩

   اِريصاَألن وبأَِبي أَي نولَ اِهللا    : قَالَ،عسر تِمعقُولُ�سةِ   : يعمالْج مولَ يساغْت نم، سمو
    هدِطيٍب ِإنْ كَانَ ِعن اِبهِ   ،ِمنِن ِثيسأَح ِمن لَِبسو،    ِجدسالْم أِْتيى يتح جرخ ا    ثُمدِإنْ ب كَعرفَي 

ا  ،لَهدِذ أَحؤي لَمو،      لِّيصى يتح هامِإم جرِإذَا خ تصأَن ثُم،       نـيبـا وهنيا بةً ِلمكَفَّار تكَان
  .٩١.الْجمعِة اُألخرى

:  أَنه قَالَ  -�-عاِص عِن النِبى    وعن عمِرو بِن شعيٍب عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه بِن عمِرو بِن الْ            
ثُم لَم  ،مِن اغْتسلَ يوم الْجمعِة ومس ِمن ِطيِب امرأَِتِه ِإنْ كَانَ لَها ولَِبس ِمن صاِلِح ِثياِبهِ              « 

ومن لَغـا وتخطَّـى     ،ينهماولَم يلْغُ ِعند الْموِعظَِة كَانت كَفَّارةً ِلما ب       ،يتخطَّ ِرقَاب الناسِ  
  ٩٢.»ِرقَاب الناِس كَانت لَه ظُهرا 

ما علَـى  : يقُولُ علَى الِْمنبِر ِفي يوِم الْجمعةِ  �أَنه سِمع رسولَ اِهللا     ،عن عبِد اِهللا بِن سالَمٍ    و
  ٩٣.ِسوى ثَوبي مَِهنِتِه،أَحِدكُم لَِو اشترى ثَوبيِن ِليوِم الْجمعِة

فَقَالَ رسـولُ اِهللا    ،فَرأَى علَيِهم ِثياب النمارِ   ،خطَب الناس يوم الْجمعةِ   �أَنَّ النِبي   ،عاِئشةَو
  .٩٤ِتِهِسوى ثَوبي مَِهن،ما علَى أَحِدكُم ِإنْ وجد سعةً أَنْ يتِخذَ ثَوبيِن ِلجمعِتِه: �

     ِبيةَ أَنَّ الناِئشع نةِ  �وععمالْج موي طَبارِ   ،خمالن ابِثي ِهملَيأَى عولُ اِهللا    ،فَرسفَقَالَ ر� :
  .٩٥ما علَى أَحِدكُم ِإنْ وجد سعةً أَنْ يتِخذَ ثَوبيِن ِلجمعِتِه ِسوى ثَوبي ِمهنِتِه

أو فتحها  ،واملهنة بكسر امليم  ،أي غري ما يلبسه يف تبذله وعمله      " نتهسوى ثويب مه  ": وقوله
  .مع سكون اهلاء

  .٩٦ كَانَ يلْبس برده اَألحمر ِفى الِْعيديِن والْجمعِة-�-أَنَّ رسولَ اللَِّه : وعن جاِبٍر
فَِإذَا ،ثَوباِن يلِْبسهما ِفـي جمعِتـهِ     �كَانَ ِلرسوِل اِهللا    : قَالَت،وعن عاِئشةَ رِضي اُهللا عنها    
  .٩٧" انصرف طَويناهما ِإلَى ِمثِْلِه 

                                                 
   صحيح-٢٣٩٦٨) ٢٣٥٧١)(٧٨٢ / ٧ (-) عامل الكتب(مسند أمحد  - ٩١
  صحيح) ٦٠٩٨)(٢٣١ / ٣ (- املكرت -السنن الكربى للبيهقي - ٩٢
  صحيح) ١٠٩٥)(١٩٤ / ٢ (- الرسالة - ط- سنن ابن ماجة- ٩٣
  صحيح) ١٠٩٦)(١٩٥ / ٢ (- الرسالة - ط-سنن ابن ماجة - ٩٤
 صحيح) ٢٧٧٧)(١٥ / ٧ (-صحيح ابن حبان  - ٩٥

  حسن) ٦٣٥٥)(٢٨٠ / ٣ (-  املكرت-السنن الكربى للبيهقي - ٩٦
 ضعيف) ٤٢٤)(٢٥٩ / ١ (-املعجم الصغري للطرباين  - ٩٧



 ٣٠

  : أنه يستحب فيه جتمري املسجد: اخلامسة عشرة
رمِن عِن ابوِل اللَِّه " ،عسر ِجدسم رمجكَانَ ي رمٍة �أَنَّ ععم٩٨"كُلَّ ج.  

رمِن عِن ابٍةأَنَّ ،وععمِفي كُلِّ ج ِجدسالْم رمجطَّاِب كَانَ يالْخ نب رم٩٩ع.  
  .ولذلك مسي نعيم اِْمر: قلت

يعِني ،ِبِبناِء الْمساِجِد ِفي الدوِر وأَمـر أَنْ تطَهـر وتطَيـب          �قَالَ أَمر النِبي    ،وعن عروةَ 
  .١٠٠الْقَباِئلَ

جيوز السفر يف يومها ملن تلزمه اجلمعة قبل فعلها بعد دخـول            أنه ال   : السادسة عشرة 
  : وقتها

ال : أحـدها ،وهي روايـات منـصوصات عـن أمحد       ،فللعلماء ثالثةُ أقـوال   ، وأما قبله 
  .جيوز للجهاد خاصة: والثالث،جيوز: والثاين،جيوز

 سـفر   وهلم يف ،فيحرم عنده السفر يوم اجلمعة بعد الزوال      ،وأما مذهب الشافعي رمحه اهللا    
  .جوازه وهو اختيار الرافعي: والثاين،وهو اختيار النووي،حترميه: أحدمها،الطاعة وجهان

أنه كالـسفر بعـد     : واجلديد،جوازه: القدمي: فللشافعي فيه قوالن  ،وأما السفر قبل الزوال   
  .زوال

وال يسافر أحد يوم اجلمعة بعد الزوال حـىت         : "التفريع"فقال صاحب   ،وأما مذهب مالك  
  صليأن ال يسافر إذا طلع الفجر وهـو  : واالختيار،وال بأس أن يسافر قبل الزوال     ،اجلمعةي

  .حاضر حىت يصلي اجلمعة
عن عبِد اللَِّه بِن    ،"األفراد"وقد روى الدارقطين يف     ،وذهب أبو حنيفة إىل جواز السفر مطلقاً      

دعت علَيِه الْملَاِئكَـةُ    ، ِإقَامٍة يوم الْجمعةِ   من سافَر ِمن دارِ   ": �قَالَ رسولُ اللَِّه    : عمر قَالَ 
  .١٠١وهو من حديث ابن هليعة"ولَا يعانَ علَى حاجِتِه،أَنْ لَا يصاحب ِفي سفَِرِه

                                                 
٩٨ -  ِصِليولَى الْمعأَِبي ي دنسحسن ) ١٧٧(م  
  حسن لغريه) ٧٥٢٣)(٣٦٣ / ٢ (-مصنف ابن أيب شيبة  - ٩٩

 صحيح مرسل) ٧٥٢٢)(٣٦٣ / ٢ (-مصنف ابن أيب شيبة  - ١٠٠

 ضعيف ) ٧٩٠(خراِئِطي مساِوئ الْأَخلَاِق ِللْ - ١٠١



 ٣١

عبد اللَِّه بن رواحةَ ِفـي      �بعثَ رسولُ اللَِّه    : قَالَ،عِن ابِن عباسٍ  " مسند اِإلمام أمحد  "ويف  
أَتخلَّف فَأُصـلِّي مـع النِبـي       : وقَالَ،فَقَدم أَصحابه : قَالَ،فَوافَق ذَِلك يوم الْجمعةِ   ،سِريٍة
ما منعـك أَنْ تغـدو مـع        ": فقَالَ،رآه�فَلَما صلى رسول    : قَالَ.ثُم أَلْحقُهم ،الْجمعةَ�

اِبكحةَ    : فَقَالَ: قَالَ"أَصعمالْج كعم لِّيأَنْ أُص تدأَر، مقَهأَلْح ولُ اللَّـِه    : قَالَ.ثُمسفَقَالَ ر
  .١٠٢"ما أَدركْت غَدوتهم ،لَو أَنفَقْت ما ِفي الْأَرِض": �

جاز لـه   ،فإن خاف فوت رفقته وانقطاعه بعـدهم      ،هذا إذا مل يخِف املسافر فَوت رفقته      
  .ألن هذا عذر يسقط اجلمعة واجلماعة،السفر مطلقاً

 أنه سئل عن مسافر مسـع أذان اجلمعـة وقـد أسـرج              -ولعل ما روي عن األوزاعي      
عن ،عِن الْأَسـوِد بـِن قَـيسٍ   وكذلك ، حممولٌ على هذا-ِليمِض على سفرِه    : فقال،دابته
لَولَا : فَسِمعه يقُولُ ،ه رجلًا علَيِه هيئَةُ السفَرِ    أَبصر عمر بن الْخطَّاِب رِضي اللَّه عن      : قَالَ،أَِبيِه

    تجرٍة لَخعمج موي موأَنَّ الْي،    هنع اللَّه ِضير رمفَقَالَ ع :"      نع ِبسحةَ لَا تعمفَِإنَّ الْج جراخ
رأَى رجلًا يِريد السفَر يوم الْجمعِة وهو ينتِظر        : ِهورواه الثَّوِري عِن الْأَسوِد فَقَالَ ِفي     ."سفٍَر  

  .١٠٣"فَقَالَ عمر ما قَالَ ،الْجمعةَ
على أن عبد   ،هو الفاصل : والدليل.فهي مسألة نزاع  ،وإن كان مرادهم جواز السفر مطلقاً     

رأَى رجلًا علَيِه   ، عمر بن الْخطَّابِ   أَنَّ،أَو غَيِرهِ ،عِن ابِن ِسِريين  " مصنفه"الرزاق قد روى يف     
أَردت سفَرا فَكَِرهـت أَنْ أَخـرج       : قَالَ؟ما شأْنك : فَقَالَ،ِثياب سفٍَر بعدما قَضى الْجمعةَ    

 لِّيى أُصتح،  رمع فَقَالَ لَه :       حي ا لَمم فَرالس كعنمةَ لَا تعما ِإنَّ الْجهقْتو رفهذا قـول   ١٠٤"ض
  .وال مينع منه قبله،من مينع السفر بعد الزوال

أَبصر عمر بن الْخطَّاِب رجلًا     : عن أَِبيِه قَالَ  ،عِن الْأَسوِد بِن قَيسٍ   عبد الرزاق أيضاً    .وذكره
ِإنَّ : فَقَـالَ عمـر   ،ولَولَا ذَِلك لَخرجت  ،عٍةِإنَّ الْيوم يوم جم   : فَقَالَ الرجلُ ،علَيِه أُهبةُ السفَرِ  

  .١٠٥"فَاخرج ما لَم يِحِن الرواح ،الْجمعةَ لَا تحِبس مساِفرا
                                                 

  .وأُِعلَّ هذا احلديثُ، بأن احلكم مل يسمع من مقسم،فيه انقطاع ) ١٩٢٠(مسند أَحمد بِن حنبٍل  - ١٠٢
١٠٣ - هِقييى ِللْبرالْكُب ننصحيح ) ٥٢٧٧(الس  
١٠٤ -  اِنيعناِق الصزِد الربع فنصمن طريق آخرفيه انقطاع ،وقد صح ) ٥٣٦٧(م   
١٠٥ -  اِنيعناِق الصزِد الربع فنصصحيح ) ٥٣٦٨(م  



 ٣٢

مساِفرا يوم الْجمعِة ضحى    �خرج رسولُ اللَِّه    ":  عِن الزهِري قَالَ   وذكر أيضاً عن الثوري   
  .١٠٦ "قَبلَ الصلَاِة

هـلْ يخـرج الرجـلُ يـوم        : سأَلْت يحيى بـن أَِبـي كَـِثريٍ       : عن معمٍر قَالَ  وذكر  
قَلَّ ما خرج رجـلٌ ِفـي يـوِم         ": فَقَالَ ِلي ،فَجعلْت أُحدثُه ِبالرخصِة ِفيهِ   ،فَكَِرهه؟الْجمعِة
  .١٠٧"وجدته كَذَِلك ، نظَرت ِفي ذَِلكولَو،ِإلَّا رأَى ما كَِره،الْجمعِة

ِإذَا سافَر الرجلُ يوم الْجمعـِة      ": عن حسانَ بِن عِطيةَ قَالَ    ،عِن الْأَوزاِعي ،وذكر ابن املبارك  
  .١٠٨"ولَا يصاحب ِفي سفَِرِه ،دعا علَيِه النهار أَلَّا يعانَ علَى حاجِتِه

ِإذَا أَمسى ِفي قَريٍة جاِمعٍة ِمن      : يقَالُ، أَبلَغك أَنه كَانَ   )لعطاء  ( قُلْت  : ِن ابِن جريٍج قَالَ   عو
: قَالَ؟فَِمن يوِم الْخِميسِ  : قُلْت،"ِإنَّ ذَِلك لَيكْره    ": قَالَ؟فَلَا يذْهب حتى يجمع   ،لَيلَِة الْجمعةِ 

  .١٠٩" النهار فَلَا يضره ذَِلك،لَا"
ورِويت "ِإذَا أَدركْت لَيلَةَ الْجمعِة فَلَا تخرج حتى تصلِّي الْجمعةَ        ": قَالَت،وعن عاِئشةَ : قلت

 الْأَسـفَاِر يـوم     وغَيِرِهما تدلُّ علَى كَراِهيِة الْخروِج ِفي     ،ومجاِهٍد،أَخبار عِن ابِن الْمسيبِ   
فَلَـو  ،قَلَّ ما خرج رجلٌ ِفي يوِم الْجمعِة ِإلَّا رأَى ما يكْره          : قَالَ يحيى بن أَِبي كَِثريٍ    ،الْجمعِة

   كَذَِلك هتدجو كَذَِلك تظَرقُولُ  .ني اِفِعيكَانَ الشأُحِ     : و لَم فَرالس ِريدِإنْ كَانَ يِفي   و لَه ب
ِإذَا زالَـِت   : وقَـالَ ،ولَه أَنْ يساِفر قَبـلَ الْفَجرِ     ،اِلاخِتياِر أَنْ يساِفر يوم الْجمعِة بعد الْفَجرِ      

 الْجمعِة  عن مساِفٍر سِمع أَذَانَ   ،وسِئلَ الْأَوزاِعي ،الشمس فَلَا يساِفر أَحد حتى يصلِّي الْجمعةَ      
مـا  : قَالَ؟تساِفر يوم الْجمعـةِ   : وِقيلَ ِلأَحمد ،فَلْيمٍض: وقَد أَسرج دابِتِه وحملَ ِثقَلَه قَالَ     

ع ِمن  لَا أَعلَم خبرا ثَاِبتا يمن    : وكَذَِلك قَالَ ِإسحاق ِفي ِتجارٍة وغَيِرها قَالَ أَبو بكْرٍ        ،يعِجبِني
       سمولَ الشزِة ِإلَى أَنْ تعماِر الْجهلَ نفَِر أَواِدي ،السنالْم اِدينيو،    بجاِدي ونى الْمادفَِإذَا ن

فَلَو أَبقَـى   ،ولَم يسعه الْخروج عن فَرٍض لَِزمـه      ،السعي ِإلَى الْجمعِة علَى من سِمع النداءَ      

                                                 
١٠٦ -  اِنيعناِق الصزِد الربع فنصصحيح مرسل ) ٥٣٧١(م  
١٠٧ -  اِنيعناِق الصزِد الربع فنصصحيح ) ٥٣٧٢(م 

١٠٨ -  اِنيعناِق الصزِد الربع فنصصحيح ) ٥٣٧٣(م  
١٠٩ -  اِنيعناِق الصزِد الربع فنصصحيح ) ٥٣٧٤(م  



 ٣٣

خبـرا  �وقَد روينا عِن النِبي     ،خروج ٍفي يوِم الْجمعِة ِإلَى أَنْ يمِضي الْوقْت كَانَ حسنا         الْ
 قْتِر الْوضحي ا لَمِة معمالْج مووِج يرِة الْخاحلَى ِإبلُّ عد١١٠"ي  

  :  صيامها وقيامهاأن للماشي إىل اجلمعة بكل خطوة أجر سنة: السابعة عشرة
ودنا ِمن الِْإمـاِم  ،وبكَّر وابتكَر،من غَسلَ واغْتسلَ  ": �قَالَ النِبي   : عن أَوِس بِن أَوٍس قَالَ    ،

  . ١١١"وذَِلك علَى اللَِّه يِسري ،فَأَنصت كَانَ ِبكُلِّ خطْوٍة يخطُوها ِصيام سنٍة وِقيامها
ِإذَا كَانَ يوم الْجمعِة    ": قَالَ�عِن النِبي   ،عن أَوِس بِن أَوسٍ   ."مسنده"ه اِإلمام أمحد يف     وروا

  هأْسر كُمدلَ أَحسلَ،فَغساغْتو،   كَرتاب ا أَوغَد ثُم،  عمتا فَاسند ثُم،تصأَنِبكُـلِّ     ،و كَانَ لَـه
  ١١٢"وِقياِم سنٍة ،سنٍةكَِصياِم ،خطْوٍة خطَاها

  .وكذلك فسره وكيع،جامع أهله: غَسلَ بالتشديد: وقال اِإلمام أمحد
  : اختلف الناس يف معناه" وبكَّر وابتكر،غَسل واغتسل((: قوله: قال اخلطايب

ومل تقع املخالفـة بـني      ،فمنهم من ذهب إىل أنه من الكالم الظاهر الذي يراد به التوكيد           
" ومـشى ومل يركـب      ": أال تراه يقول يف هذا احلديث     : وقال،الختالف اللفظني املعنيني  

  .وإىل هذا ذهب األثرم صاحب أمحد،ومعنامها واحد
ويف ،وذلك ألن العرب هلم ملم وشعور     ،غسل الرأس خاصة  : معناه" غَسل  ": وقال بعضهم 
واغتسل ": وقوله. وإىل هذا ذهب مكحول   ،فأراد غسل الرأس من أجل ذلك     ،غسلها مؤنة 

  .غسل سائر اجلسد: معناه" 
ليكون أملك  ،أصاب أهله قبل خروجه إىل اجلمعة     : معناه" غَسل  ": وزعم بعضهم أن قوله   

  .لنفسه وأحفظ يف طريقه لبصره
ومعىن ،أدرك باكورة اخلطبة وهي أوهلا    " بكَّر": زعم بعضهم أن قوله   " بكَّر وابتكر ": وقوله

وتأول يف  ،تصدق قبل خروجه  : "بكَّر"معىن  : ن األنباري وقال اب . قدم يف الوقت  : "وابتكر"

                                                 
   )١٦٩٥(الْأَوسطُ ِلابِن الْمنِذِر  - ١١٠
١١١ -  اِنيعناِق الصزِد الربع فنصصحيح ) ٥٤٠٤(م  
  صحيح ) ١٥٩٠٤(مسند أَحمد بِن حنبٍل  - ١١٢



 ٣٤

فَِإنَّ الْبلَاَء لَا يتخطَّـى     ،باِكروا ِبالصدقَةِ " : ذلك ما روي يف احلديث من قوله عليه السالم        
  .١١٣" الصدقَةَ 

  : أنه يوم تكفري السيئات: الثامنة عشرة
  انَ الْفَاِرِسيلْمس نقَالَ ِلي   : قَالَ،ع  ِبيةِ   : �النعمالْج موا يِري مد؟أَتالَِّذي   : قُلْت موالْي وه
   اكُمِفيِه أَب اللَّه عمةِ    : قَالَ،جعمالْج موا يِري مي أَدلَِكن،    هورطُه ِسنحلُ فَيجالر رطَهتالَ ي، ثُم

ِإالَّ كَانَ كَفَّارةً لَه ما بينه وبين الْجمعـِة         ،اإلِِمام صالَته فَينِصت حتى يقِْضي    ،يأِْتي الْجمعةَ 
  .١١٤.الْمقِْبلَِة ما اجتِنبِت الْمقْتلَةُ

أَنَّ الْمـسِلم   ": �يحدثُ عن رسوِل اللَِّه     ،كَانَ نبيشةُ الْهذَِلي  : قَالَ،عن عطَاٍء الْخراساِني  و
صلَّى ،فَِإنْ لَم يِجِد الِْإمام خرج    ،لَا يؤِذي أَحدا  ،ثُم أَقْبلَ ِإلَى الْمسِجدِ   ،ا اغْتسلَ يوم الْجمعةِ   ِإذَ

  ا لَهدا بم،    جرخ قَد امالِْإم دجِإنْ وو،  تصأَنو عمتفَاس لَسج،      ـهتعمج ـامالِْإم قِْضيى يتح
كَلَاموا،هكُلُّه هوبذُن ِتِه ِتلْكعمِفي ج لَه فَرغي ا ِإنْ لَمِليهِة الَِّتي تعمةً ِللْجكُونَ كَفَّار١١٥"،أَنْ ت.  
الَ يغتِسلُ رجلٌ يـوم     ": �قَالَ النِبي   : قَالَ،عن سلْمانَ الفَاِرِسي  ،"صحيح البخاري "ويف  

ثُم يخرج فَالَ   ،أَو يمس ِمن ِطيِب بيِتهِ    ،ويدِهن ِمن دهِنهِ  ،ما استطَاع ِمن طُهرٍ   ويتطَهر  ،اجلُمعِة
ِإلَّا غُِفر لَه ما بينه وبـين       ،ثُم ينِصت ِإذَا تكَلَّم اِإلمام    ،ثُم يصلِّي ما كُِتب لَه    ،يفَرق بين اثْنينِ  

  .١١٦" اُألخرى اجلُمعِة
مِن اغْتسلَ يوم الْجمعِة غُِفرت لَه      " : -� -قَالَ رسولُ اللَِّه    : وعن أَِبي بكٍْر الصديِق قَالَ    

 اهطَايخو هوبذُن،               ِرينـلُ ِعـشمٍة عطْـوِبكُلِّ خ ِة كَانَ لَهعمِي ِإلَى الْجشذَ ِفي الْمِإذَا أَخو
   .١١٧رواه الطَّبراِني ِفي الْأَوسِط."ِإذَا فَرغَ ِمن صلَاِة الْجمعِة أُِجيز ِبعمِل ِمائَتي سنٍة فَ،سنةً

                                                 
واحلـديث يف    )١٠٨ / ١ (-ومعامل السنن للخطـايب   ) ٨٠ / ٢ (-ئد املسانيد العشرة    احتاف اخلرية املهرة بزوا    - ١١٣

  مرفوعاً وموقوفاً وهو حسن ومثله ال يقال بالرأي ) ٣٠٨٢)(٥٢ / ٥ (-شعب اإلميان 
    صحيح-٢٤١١٩) ٢٣٧١٨)(٨٢٢ / ٧ (-) عامل الكتب(مسند أمحد  - ١١٤
   انقطاعفيه ) ٢٠٢٨٢(مسند أَحمد بِن حنبٍل  - ١١٥
   )٨٨٣ (- املكرت -صحيح البخارى - ١١٦
  ضعيف ) ٣٥٢٨ (-املعجم األوسط للطرباين  - ١١٧



 ٣٥

ومس ،ثُم لَِبس ِثيابـه   ،من اغْتسلَ يوم الْجمعةِ   ": �قَالَ رسولُ اللَِّه    : قَالَ،عن أَِبي الدرداءِ  و
وركَع ،ولَم يؤِذهِ ،ولَم يتخطَّ أَحدا  ،ثُم مشى ِإلَى الْجمعِة وعلَيِه السِكينةُ     ،نَ ِعنده ِطيبا ِإنْ كَا  
لَه ا قُِضيم،امالِْإم ِرفصنى يتح ظَرتان ِن ،ثُميتعمالْج نيا بم لَه ١١٨"غُِفر.  

  : يوٍم إال يوم اجلمعةأن جهنم تسجر كُلَّ : التاسعة عشرة
 أنه أفضل األيـام ِعنـد       - واهللا أعلم    -وسر ذلك   ، وقد تقدم حديثُ أيب قتادة يف ذلك      

ما مينع  ،واالبتهال إىل اهللا سبحانه وتعاىل    ،والدعوات،والعبادات،ويقع فيه من الطاعات   ،اهللا
 يف  ولذلك تكُون معاصي أهل اِإلميان فيـه أقـلَّ ِمـن معاصـيهم            .من تسجري جهنم فيه   

  .حىت إن أهلَ الفجور ليمتِنعون فيه مما ال ميتِنعون منه يف يوم السبت وغريه،غريه
وأا توقد كـلَّ يـوم إال يـوم         ،وهذا احلديث الظاهر منه أن املراد سجر جهنِم يف الدنيا         

 من  وال خيَفَّف عن أهلها الذين هم أهلها يوماً       ،فإنه ال يفتر عذَابها   ،وأما يوم القيامة  ،اجلمعة
فال يجيبـوم  ،ولذلك يدعون اخلزنةَ أن يدعوا ربهم ليخفف عنهم يوماً من العذاب ،األيام

وقَالَ الَِّذين ِفي الناِر ِلخزنِة جهنم ادعوا ربكُم يخفِّف عنا يوما من            {: قال تعاىل .إىل ذلك 
م رسلُكُم ِبالْبيناِت قَالُوا بلَى قَالُوا فَادعوا ومـا دعـاُء           قَالُوا أَولَم تك تأِْتيكُ   ) ٤٩(الْعذَاِب  

  .سورة غافر}) ٥٠(الْكَاِفِرين ِإلَّا ِفي ضلَاٍل 
  : أن فيه ساعةَ اِإلجابة: العشرون

: أَنـه قَـالَ   ،عن أَِبي هريرةَ  ف،وهي الساعة اليت ال يسأل اَهللا عبد مسلم فيها شيئاً إال أعطاه           
وحدثْته عـن   ،فَحدثَِني عِن التوراةِ  ،فَجلَست معه ،فَلَِقيت كَعب اَألحبارِ  ،خرجت ِإلَى الطُّورِ  

خير يـوٍم طَلَعـت علَيـِه    : �قَالَ رسولُ اِهللا : أَنْ قُلْت،فَكَانَ ِفيما حدثَته،�رسوِل اِهللا  
  الْج موي سمِةالشعم،  مآد ِلقِبطَ ،ِفيِه خِفيِه أُهو، اتِفيِه مهِ   ،ولَيع ِفيِه ِتيـبو،    قُـومِفيـِه تو

حتى تطْلُـع   ،ِمن ِحـِني تـصِبح    ،وما ِمن دابٍة ِإالَّ وِهي مِصيخةٌ يـوم الْجمعـةِ         ،الساعةُ
سمالش،    ِة ِإالَّ الِْجناعالس فَقًا ِمنش،ساِإلنو،     ِلمسم دبا عاِدفُهصةٌ الَ ياعِفيِه سلِّي  ،وصي وهو

       بقَالَ كَع اهِإي طَاهئًا ِإالَّ أَعيش أَلُ اللَّهسي :      موٍة ينِفي كُلِّ س ذَِلك   لْ ِفـي كُـلِّ     :  فَقُلْتب
فَلَِقيت بـصرةَ   : قَالَ أَبو هريرةَ  .�دق رسولُ اِهللا    ص: فَقَالَ،فَقَرأَ كَعب التوراةَ  : قَالَ،جمعٍة

                                                 
  فيه انقطاع ) ٢١٢٦٣(مسند أَحمد بِن حنبٍل  - ١١٨



 ٣٦

   ةَ الِْغفَاِريرصأَِبي ب نفَقَالَ،ب :  لْتأَقْب نأَي ؟ِمنالطُّورِ : فَقُلْت لَ أَنْ    : فَقَالَ،ِمنقَب ككْترأَد لَو
الَ تعملُ الْمِطي ِإالَّ ِإلَـى ثَالَثَـِة    : يقُولُ،�سِمعت رسولَ اِهللا    ،تخرج ِإلَيِه ما خرجت ِإلَيهِ    

اِجدسذَا     : مِجِدي هسِإلَى ماِم ورِجِد الْحساءَ  ،ِإلَى الْمِجِد ِإيِليسِإلَى مـِت     ،ويِجِد بـسم أَو
فَحدثْته ،اِهللا بـن سـالَمٍ    ثُم لَِقيت عبـد     : قَالَ أَبو هريرةَ  : قَالَ.- شك أَيهما    -الْمقِْدِس  

وذَِلك ِفـي  : قَالَ كَعب: فَقُلْت لَه ،وما حدثَته ِفي يوِم الْجمعةِ    ،ِبمجِلِسي مع كَعِب اَألحبارِ   
  موٍة ينالَمٍ    ،كُلِّ سس ناِهللا ب دبفَقَالَ ع : بكَع كَذَب،اةَ  : قُلْتروأَ التقَر ِفي   : قَالَفَ،ثُم لْ ِهيب

قَد عِلمت أَيةَ   : ثُم قَالَ عبد اِهللا بن سالَمٍ     ،صدق كَعب : فَقَالَ عبد اِهللا بن سالَمٍ    ،كُلِّ جمعةٍ 
 ٍة ِهياعةَ   : قَالَ؟سريرو هقَالَ أَب ثُم : لَه فَقُلْت :    لَيع نِضنالَ تا وِني ِبهِبراِهللا    ،فَأَخ ـدبفَقَالَ ع
وكَيف تكُونُ آِخر ساعٍة ِمـن      : قَالَ أَبو هريرةَ  ،ِهي آِخر ساعٍة ِفي يوِم الْجمعةِ     : بن سالَمٍ 

وِتلْك سـاعةٌ الَ    ،الَ يصاِدفُها عبد مسِلم وهو يصلِّي     : �وقَد قَالَ رسولُ اِهللا     ،يوِم الْجمعةِ 
من جلَس ينتِظر الصالَةَ فَهـو      : �أَلَم يقُلْ رسولُ اِهللا     : فَقَالَ عبد اِهللا بن سالَمٍ    ،يصلَّى ِفيها 
  .١١٩فَهو ذَاك: قَالَ،بلَى: قَالَ أَبو هريرةَ،حتى يصلِّيها،ِفي صالٍَة

ِد الْ      وعبِن عب ِريدةَ الْبابأَِبي لُب ِذِرننولَ اللَّـِه     ،مسقَـالَ �أَنَّ ر :"      مـوـاِم يالْأَي دـيس
: وِفيِه خمس ِخلَالٍ  ،ويوِم الْأَضحى ،وأَعظَم ِعند اللَِّه ِمن يوِم الِْفطْرِ     ،وأَعظَمها ِعنده ،الْجمعِة

   مِفيِه آد اللَّه لَقِإلَ    ،خ مِفيِه آد طَ اللَّهبأَهضِ وى الْأَر،   مآد فَّى اللَّهوِفيِه تأَلُ     ،وـسةٌ لَا ياعِفيِه سو
وِفيِه تقُوم الـساعةُ مـا ِمـن ملَـٍك          ،ِإلَّا آتاه اللَّه ِإياه ما لَم يسأَلْ حراما       ،الْعبد ِفيها شيئًا  

  ١٢٠"ِجباٍل،ولَا بحٍر،ِإلَّا هن يشِفقْن ِمن يوِم الْجمعِة ولَا أَرٍض،ولَا ِرياٍح،ولَا ،ولَا سماٍء،مقَرٍب
  : االختالف يف ساعة اجلمعة

حكامها ابـن   ،هل هي باقية أو قد رِفعت؟ على قولني       : وقد اختلف الناس يف هذه الساعة     
هل هي يف وقـت مـن اليـوم         ،اختلفوا،هي باقية ومل ترفع   : والذين قالوا ،عبد البر وغريه  

هل هـي تنتقـل يف      : مث اختلف من قال بعدم تعيينها     .أم هي غري معينة؟ على قولني     ،بعينه
  .اختلفوا على أحد عشر قوالً،والذين قالوا بتعيينها،أو ال؟ على قولني أيضاً،ساعات اليوم

                                                 
  خمتصراً ) ٢٠٠٦ (- املكرت -وصحيح مسلم) ٢٧٧٢)(٧ / ٧ (- صحيح ابن حبان - ١١٩
  حسن ) ١٥٣١٤(مسند أَحمد بِن حنبٍل  - ١٢٠
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تظَر ِمـن يـوِم     ،ِفي الساعِة الَِّتي ينتظَر ِفيها ما ين      � عن أَِبي هريرةَ  روينا  : قال ابن املنذر  
وبعد صلَاِة الْعصِر ِإلَـى غُـروِب       ،بعد طُلُوِع الْفَجِر ِإلَى طُلُوِع الشمسِ     " : فَقَالَ،الْجمعِة

  .١٢١"الشمِس 
طْلُـع  الساعةُ الَِّتي ترجى ِفي الْجمعِة ِمن صلَاِة الـصبِح ِإلَـى أَنْ ت            ": قَالَ،وعن أَِبي هريرةَ  

سمالش،  سمالـش برغِر ِإلَى أَنْ تصلَاِة الْعص ِمنطَاِئفَـةٌ  "و قَالَـتاِل   : ووز ـدِعن ِهـي
ِهي ِعند زواِل الشمِس ِفي وقْـِت       ": وقَالَ الْحسن الْبصِري  ،هكَذَا قَالَ أَبو الْعاِليةِ   ،الشمِس
وهو أَنَّ الساعةَ الَِّتي ِفـي الْجمعـِة ِإذَا أَذَّنَ الْمـؤذِّنُ ِلـصلَاِة              : لٌ ثَاِلثٌ وِفيِه قَو ،"الصلَاِة  
ِإني لَأَرجو أَنْ تكُـونَ  ": وروينا عِن أَِبي أُمامةَ أَنه قَالَ    ،رِوي هذَا الْقَولُ عن عاِئشةَ    ،الْجمعِة

   مةُ الَِّتي ِفي الْجاعذِّنُ      السؤاِت ِإذَا أَذَّنَ الْماعِذِه السه دِة أَحـرِ     ،عبلَى الِْمنع امالِْإم ِقير أَو، أَو
  ١٢٢"ِعند الِْإقَامِة 

 تفْتح ِفيِه أَبواب السماِء وِفيِه ساعةٌ لَـا       ،ِإنَّ يوم الْجمعِة ِمثْلُ يوِم عرفَةَ     ": قَالَت،عن عاِئشةَ و
 دبالْع أَلُ اللَّهسِقيلَي طَاهئًا ِإلَّا أَعيش :؟قَالَتٍة ِهياعةُ سأَيِة : وعملَاِة الْجذِّنُ ِلصؤ١٢٣"ِإذَا أَذَّنَ الْم  
ِإني لَأَرجو أَنْ تكُونَ الساعةُ الَِّتي ِفـي الْجمعـِة ِإحـدى هـِذِه              ": قَالَ،وعن أَِبي أُمامةَ  

  "أَو ِعند الِْإقَامِة ،أَو رِقي الِْإمام علَى الِْمنبِر،ِإذَا أَذَّنَ الْمؤذِّنُ،ساعاِتال
  اِبعلٌ رِفيِه قَولَاةِ        :  واِء الصِقضاِم ِإلَى انوِج الِْإمرخ نيا با مهأَن وهو،     ـهِن أَنسِن الْحع ِوير

وهو أَنه ِعند نزوِل الِْإماِم     : وِفيِه قَولٌ خاِمس  .د الِْإمام علَى الِْمنبِر حتى يفْرغَ     هو ِإذَا قَع  : قَالَ
كُنـت  : أَنه قَالَ ،وروينا عن أَِبي بردةَ   ،كَذَِلك قَالَ أَبو بردةَ   ،يعِني الساعةَ الَِّتي ِفي الْجمعةِ    

  مِن عاب دةِ      ِعنعمِة الَِّتي ِفي الْجاعِن السِئلَ عفَس قَالَ،ر :فَقُلْت :      اللَّـه ارتةُ الَِّتي اخاعالس ِهي
  ١٢٤فَمسح رأِْسي وبرك علَي وأَعجبه ما قُلْت: قَالَ،وقْتها ِللصلَاِة

  ١٢٥"عِني الساعةَ الَِّتي ِفي الْجمعِة ِعند نزوِل الِْإماِم ي": قَالَ،وعن أَِبي بردةَ

                                                 
 حسن ) ١٦٧٣(الْأَوسطُ ِلابِن الْمنِذِر  - ١٢١

   )١٦٧٤(الْأَوسطُ ِلابِن الْمنِذِر  - ١٢٢
  فيه جهالة ) ١٦٧٥(الْأَوسطُ ِلابِن الْمنِذِر  - ١٢٣
  حسن ) ١٦٧٦(الْأَوسطُ ِلابِن الْمنِذِر  - ١٢٤
  صحيح ) ١٦٧٧(الْأَوسطُ ِلابِن الْمنِذِر  - ١٢٥



 ٣٨

: فَقُلْـت : قَالَ؟ِفي الْجمعةِ ،كُنت ِعند ابِن عمر فَسِئلَ عِن الساعِة الَِّتي       : قَالَ،وعن أَِبي بردةَ  
رك علَـي وأَعجبـه مـا       فَمسح رأِْسي وب  : قَالَ،ِهي الساعةُ الَِّتي اختار اللَّه وقْتها ِللصلَاةِ      

١٢٦.قُلْت  
  اِدسلٌ سِفيِه قَوو :   ِويداِر الْعوو السأَب أَنْ        : قَالَ،قَالَه نيا بم ابجتساَء يعنَ أَنَّ الدوروا يكَان

  .١٢٧تزولَ الشمس ِإلَى أَنْ تدخلَ ِفي الصلَاِة
  اِبعلٌ سِفيِه قَوو  :ور   أَِبي ذَر نا عـا          ،ينِفيه اللَّه ِجيبتسِة الَِّتي ياعِن السع هأَلَتس هأَترأَنَّ ام

فَِإنْ سأَلِْتيِني بعـدها فَأَنـِت      ،ِإنها بعد زيِغ الشمِس يِشري ِإلَى ِذراعٍ      ": فَقَالَ،ِللْعبِد الْمؤِمنِ 
الْ،طَاِلق موِني يعِة يعم١٢٨"ج  

  لٌ ثَاِمنِفيِه قَوـةً              : وايةَ ِروريرو هقَالَ أَب كَذَِلك سمالش برغِر ِإلَى أَنْ تصالْع نيا بهأَن وهو
عن أَِبـي   ،فوِبِه قَالَ عبد اللَِّه بـن سـلَامٍ       ،وِهي أَثْبت ِمن الروايِة الْأُولَى    ،غَير الروايِة الْأُولَى  

  ١٢٩"الساعةُ الَِّتي ِفي يوِم الْجمعِة ما بين الْعصِر ِإلَى أَنْ تغرب الشمس ": أَنه قَالَ،هريرةَ
: يقُـولُ ،أَنه سِمع أَبا سلَمةَ بن عبِد الرحمنِ      ،حدثَِني موسى بن عقْبةَ   : قَالَ،وعِن ابِن جريجٍ  

النهار اثْنتا عشرةَ ساعةً والساعةُ الَِّتي يذْكَر ِفيها ِمن يوِم          ": يقُولُ،سِمعت عبد اللَِّه بن سلَامٍ    
  ١٣٠"الْجمعِة ما يذْكَر آِخر ساعاِت النهاِر 

فَتـذَاكَروا  ،اجتمعوا�صـحاِب النِبـي     ِمن أَ ،أَنَّ ناسا " ،وعن أَِبي سلَمةَ بِن عبِد الرحمنِ     
وِبِه قَـالَ   ."فَتفَرقُوا ولَم يختِلفُوا أَنها آِخر ساعٍة ِمن يوِم الْجمعِة          ،الساعةَ ِفي يوِم الْجمعةِ   

سطَاو، اِهدجقَالَ مرِ : وصالْع دعب،      رمِن عِن ابا عينور قَدقَالَ و هٍم     : أَنوٍة ِفي ياجح ِإنَّ طَلَب
ِسري١٣١لَي.  

                                                 
 حسن ) ١٦٧٨(وسطُ ِلابِن الْمنِذِر الْأَ - ١٢٦

  حسن) ١٦٧٨ (- األوسط البن املنذر - ١٢٧
  حسن ) ١٦٧٩( الْأَوسطُ ِلابِن الْمنِذِر  - ١٢٨
 صحيح ) ١٦٨٠(الْأَوسطُ ِلابِن الْمنِذر - ١٢٩

  صحيح ) ١٦٨١(الْأَوسطُ ِلابِن الْمنِذِر  - ١٣٠
  )٤١٧ / ٢ (- فتح الباري البن حجر - ١٣١



 ٣٩

معناه ويداِوم علَى الدعاِء يومه لَيمـر ِبالْوقْـِت الَّـِذي يـستجاب ِفيـِه               :  قَالَ أَبو بكْرٍ  
ي جمـٍع أَتـى علَـى ِتلْـك         لَو قَسم ِإنسانٌ جمعه فِ    : وحِكي عن كَعٍب أَنه قَالَ    ،الدعاُء
كَانَ معناه أَنْ يبدأَ فَيدعو ِفي جمعٍة ِمن الْجمِع ِمن أَوِل النهاِر ِإلَـى              : قَالَ أَبو بكْرٍ  .الساعِة

ِء ِفي الْوقِْت الَّـِذي     فَِإذَا كَانت جمعةٌ أُخرى ابتدأَ ِفي الدعا      ،وقٍْت معلُوٍم ثُم يقْطَع الدعاءَ    
ثُم كَذَِلك يفْعلُ حتى يأِْتي علَى آِخِر النهـاِر ِفـي    ،كَانَ قَطَع دعاَءه ِفي الْجمعِة الَِّتي قَبلَها      

  ١٣٢آِخِر الْأَياِم  
  .والتابعني،ومجهور الصحابة،وهو قول أمحد،أا آخر ساعة بعد العصر: التاسع
  .حكاه النووي وغريه،ن حني خروج اِإلمام إىل فراغ الصالةأا م: العاشر

لـو  : وقال كعـب  .فيه" املغين"حكاه صاحب   ،أا الساعة الثالثةُ من النهار    : احلادي عشر 
إن طلب حاجـة يف يـوم       : وقال عمر .أتى على تلك الساعة   ،قسم اِإلنسان مجعة يف مجع    

  .ليسري
  .وأحدمها أرجح من اآلخر، الثابتةقوالن تضمنتهما األحاديث: وأرجح هذه األقوال

وحجة هذا القول مـا روى مـسلم يف         ،أا من جلوس اِإلمام إىل انقضاء الصالة      : األول
أَسِمعت : قَالَ ِلي عبد اللَِّه بن عمر     : قَالَ،عن أَِبي بردةَ بِن أَِبي موسى الْأَشعِري      " صحيحه"

: سـِمعته يقُـولُ   ،نعم: قُلْت: قَالَ؟ِفي شأِْن ساعِة الْجمعةِ   �اللَِّه  أَباك يحدثُ عن رسوِل     
  .١٣٣ "ِهي ما بين أَنْ يجِلس الِْإمام ِإلَى أَنْ تقْضى الصلَاةُ": يقُولُ�سِمعت رسولَ اللَِّه 

 -�-عن أَِبيِه عـِن النِبـى       ،ٍفعن عبِد اِهللا بِن عمِرو بِن عو      ،والترمذي،وروى ابن ماجه  
يا رسـولَ   : قَالُوا،ِإالَّ آتاه اُهللا ِإياه   ،الَ يسأَلُ اَهللا الْعبد ِفيها شيئًا     ،ِإنَّ ِفي الْجمعِة ساعةً   : قَالَ
  .١٣٤.ِحني تقَام الصالَةُ ِإلَى اِالنِصراِف ِمنها: قَالَ؟أَيةُ ساعٍة ِهي،اِهللا

وأيب ،وهو قول عبـد اهللا بـن سـالم        ،وهذا أرجح القولني  ،أا بعد العصر  : والقول الثاين 
عن أَِبـي سـِعيٍد     " مسنده"وحجة هذا القول ما رواه أمحد يف        .وخلق،واِإلمام أمحد ،هريرة

                                                 
  صحيح ) ١٦٨٢(الْأَوسطُ ِلابِن الْمنِذِر  - ١٣٢
   )١٤٦٦(>> ِكتاب الْجمعِة >> صِحيح مسِلٍم  - ١٣٣
  حسن لغريه ) ٤٩٢ (- املكرت -سنن الترمذى - ١٣٤
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ِريدةَ ،الْخريرأَِبي هولَ اللَِّه    : وسةً   ": قَالَ �أَنَّ راعِة سعمِإنَّ ِفي الْج     ِلمسم دبا عاِفقُهولَا ي 
اهِإي طَاها ِإلَّا أَعريا خلَّ ِفيهجو زع أَلُ اللَّهسِر ،يصالْع دعب ِهي١٣٥"و.  

يوم الْجمعـِة  ": أَنه قَالَ�عن رسوِل اللَِّه  ،عن جاِبِر بِن عبِد اللَّهِ    ،وروى أبو داود والنسائي   
 ا عتةَ  ِثنرش-   ِريدةً - ياعئًا       ، سيلَّ شجو زع أَلُ اللَّهسي ِلمسم دوجلَا ي،       ـزع اللَّـه ـاهِإلَّا أَت
  ١٣٦"فَالْتِمسوها آِخر ساعٍة بعد الْعصِر ،وجلَّ

ِمن أَصحاِب  ،ناساأَنَّ  " ،عن أَِبي سلَمةَ بِن عبِد الرحمنِ     " سننه"وروى سعيد بن منصور يف      
  ِبيوا�النعمتةِ    ،اجعمِم الْجوةَ ِفي ياعوا السذَاكَرفَت،       ٍة ِمناعس ا آِخرهِلفُوا أَنتخي لَمقُوا وفَرفَت

  .١٣٧بعد الْعصِر: وقَالَ مجاِهد،وِبِه قَالَ طَاوس."يوِم الْجمعِة 
ِإنا لَنِجـد   : جاِلس�قُلْت ورسولُ اللَِّه    : قَالَ،ن عبِد اللَِّه بِن سلَامٍ     ع "سنن ابن ماجه  "ويف  

ِفي يوِم الْجمعِة ساعةً لَا يواِفقُها عبد مؤِمن يصلِّي يسأَلُ اللَّه ِفيها شيئًا ِإلَّا              ": ِفي ِكتاِب اللَّهِ  
    هتاجح ى لَهقَض". باللَّهِ قَالَ ع ولُ اللَِّه     : دسر ِإلَي ارٍة     ": �فَأَشـاعس ضعب أَو"، فَقُلْـت :

قْتدةٍ  ،صاعس ضعب أَو.قُلْت :  ٍة ِهياعس اِر   ": قَالَ؟أَيهاِت الناعس آِخر ِهي".ـا  : قُلْتهِإن
لَـا يحِبـسه ِإلَّـا      ،ؤِمن ِإذَا صلَّى ثُـم جلَس     ِإنَّ الْعبد الْم  .بلَى": قَالَ،لَيست ساعةَ صلَاةٍ  

  ١٣٨"فَهو ِفي الصلَاِة ،الصلَاةُ
: قَالَ؟ِلأَي شيٍء سمي يوم الْجمعـةِ     : �ِقيلَ ِللنِبي   : قَالَ،عن أَِبي هريرةَ  " مسند أمحد "ويف  

"     مآد ةُ أَِبيكِطين تا طُِبعِلأَنَّ ِفيه،قَةُ وعا الصثَةُ،ِفيهعالْبةُ ،وطْشا الْبِفيهِفي آِخـِر ثَلَـاِث     ،وو
 لَه ِجيبتا اسلَّ ِفيهجو زع ا اللَّهعد نةٌ ماعا سهاٍت ِمناع١٣٩"س.  

ِفيـِه  ،وم الْجمعةِ خير يوٍم طَلَعت ِفيِه الشمس ي     ": �قَالَ رسولُ اللَِّه    : قَالَ،عن أَِبي هريرةَ  و
 مآد ِلقِبطَ ،خِفيِه أُههِ  ،ولَيع ِفيِه ِتيبو، اتِفيِه مةُ  ،واعالس قُومِفيِه تو،      ِهـيٍة ِإلَّا وابد ا ِمنمو

 الِْجـن   ِإلَّا،ِمن ِحني تصِبح حتى تطْلُع الشمس شفَقًا ِمـن الـساعةِ          ،مِسيخةٌ يوم الْجمعةِ  

                                                 
  حسن ) ٧٥٢٩(مسند أَحمد بِن حنبٍل  - ١٣٥
١٣٦ -  داوأَِبي د ننحسن ) ٩١٥(س  
  صحيح ) ١٦٨٢(لْمنِذِر الْأَوسطُ ِلابِن ا - ١٣٧
١٣٨ - هاجِن ماب ننحسن ) ١١٤٢(س  
  حسن لغريه ) ٧٩٣٣(مسند أَحمد بِن حنبٍل  - ١٣٩



 ٤١

سالِْإنةً          ،واجح أَلُ اللَّهسلِّي يصي وهو ِلمسم دبا عاِدفُهصةٌ لَا ياعِفيِه سـا     ،واهِإي طَـاهِإلَّا أَع
"، بقَالَ كَع :    موٍة ينِفي كُلِّ س ذَِلك،ٍة     ": فَقُلْتعملْ ِفي كُلِّ جقَـالَ ،"ب :    ـبأَ كَعفَقَـر

فَحدثْته ِبمجِلِسي  ،ثُم لَِقيت عبد اللَِّه بن سلَامٍ     : قَالَ أَبو هريرةَ  .�صدق النِبي   : فَقَالَ،ةَالتورا
: فَقُلْـت لَـه   : قَالَ أَبو هريرةَ  ،قَد عِلمت أَيةَ ساعٍة ِهي    : فَقَالَ عبد اللَِّه بن سلَامٍ    ،مع كَعبٍ 

ِبرا فَأَخلَامٍ    ،ِني ِبهس ناللَِّه ب دبةِ     : فَقَالَ ععمِم الْجوي ٍة ِمناعس آِخر ِهي،فَقُلْت :   ِهـي فكَي
لَا يصاِدفُها عبد مسِلم وهو يـصلِّي       ": �وقَد قَالَ رسولُ اللَِّه     ،آِخر ساعٍة ِمن يوِم الْجمعةِ    

من جلَس  ": �أَلَم يقُلْ رسولُ اللَِّه     : فَقَالَ عبد اللَِّه بن سلَامٍ    ،ا يصلِّي ِفيها  وِتلْك الساعةُ لَ  ،"
         لِّيصى يتلَاٍة حِفي ص ولَاةَ فَهالص ِظرتنا يِلسجقَالَ،"م :لَى: فَقُلْتقَالَ،ب : ذَاك وويف .١٤٠"ه

  .بعضه" الصحيحني"
فاحتج مبا رواه مسلم    ، حني يفتتح اِإلمام اخلطبة إىل فراغه من الصالة        وأما من قال إنها من    

أَسِمعت أَبـاك  :  عن أَِبى بردةَ بِن أَِبى موسى اَألشعِرى قَالَ قَالَ ِلى ابن عمر"صحيحه"يف  
نعم سِمعته يقُولُ سِمعت    : ت ِفى شأِْن ساعِة الْجمعِة قَالَ قُلْ      -�-يحدثُ عن رسوِل اللَِّه     

رواه .»ِهى ما بين أَنْ يجِلس اِإلمام ِإلَى أَنْ يقْـِضى الـصالَةَ   « :  يقُولُ-�-رسولَ اللَِّه  
تـه  سِمعت مسِلم بن الْحجاِج يقُـولُ وذَاكَر      : وقال أَحمد بن سلَمةَ   ،مسِلم ِفى الصِحيحِ  

  ١٤١.هذَا أَجود حِديٍث وأَصحه ِفى بياِن ساعِة الْجمعِة: ِبحِديِث مخرمةَ هذَا فَقَالَ
من حديث عمرو بن    ،وابن ماجه ،فاحتج مبا رواه الترمذي   ،هي ساعة الصالة  : وأما من قال  
الَ يـسأَلُ اَهللا الْعبـد   ،ِإنَّ ِفي الْجمعِة ساعةً ": يقول�مسعت رسول اهللا    : قال،عوف املزين 

ِحني تقَام الصالَةُ ِإلَـى     : قَالَ؟أَيةُ ساعٍة ِهي  ،يا رسولَ اهللاِ  : قَالُوا،ِإالَّ آتاه اُهللا ِإياه   ،ِفيها شيئًا 
 هاِف ِمنِصرهو حديث مل   :  الرب قال أبو عمر بن عبد    ،ولكن هذا احلديث ضعيف   .١٤٢ "ااِالن

وليس هو ممن   ،عن جده ،عن أبيه ،إال كثري بن عبد اهللا بن عمرو بن عوف        يروه فيما علمت    
  .يحتج حبديثه

                                                 
١٤٠ -  داوأَِبي د ننصحيح ) ٩١٣(س  
  صحيح) ٦٢١٢)(٢٥٠ / ٣ (- املكرت -السنن الكربى للبيهقي - ١٤١
  ضعيف) ١٠٨٠٣)(٣٤١ / ١٤ (- املسند اجلامع - ١٤٢



 ٤٢

أَسِمعت : قَالَ ِلي عبد اللَِّه بن عمر     : عن أَِبي بردةَ بِن أَِبي موسى الْأَشعِري قَالَ        يوقد رو 
: سـِمعته يقُـولُ   ،نعم: قُلْت: قَالَ؟الْجمعِةِفي شأِْن ساعِة    �أَباك يحدثُ عن رسوِل اللَِّه      

  .١٤٣"هو ما بين أَنْ يجِلس الِْإمام ِإلَى أَنْ تقْضى الصلَاةُ": يقُولُ�سِمعت رسولَ اللَِّه 
ِتي يستِجيب اللَّه عز وجلَّ     رِضي اللَّه عنه أَنَّ امرأَته سأَلَته عِن الساعِة الَّ        ،عن أَِبي ذَر   يورو

 فَـِإنْ   - يِشري ِإلَى ِذراٍع     -ِإنها بعد بِزيِغ الشمِس     ": فَقَالَ،ِفيها ِللْعبِد الْمؤِمِن يوم الْجمعةِ    
ِت طَاِلقا فَأَنهدعأَلِْتِني بِة "سعمالْج موِني يع١٤٤"ي.  

وبعد العصر ال صالة يف     " وهو قَاِئم يصلِّي  "له يف حديث أيب هريرة      واحتج هؤالء أيضاً بقو   
قال أبو عمر حيتج أيضاً من ذهـب إىل هـذا           .واألخذ بظاهر احلديث أوىل   ،ذلك الوقت 

ِإذَا زالَـِت   ": �قَـالَ رسـولُ اللَّـِه       : قَالَ،عِلي بِن أَِبي طَاِلٍب رِضي اللَّه عنـه       حبديث  
وِإنه كَانَ ِللْأواِبني   ،وراحِت الْأَرواح فَاطْلُبوا ِإلَى اللَِّه حواِئجكُم فَِإنها ساعةُ الْأَواِبني        ،الْأَفْياُء

  .١٤٥"غَفُورا 
 يا ابن عباٍس الـساعةُ    : فَِقيلَ لَه ،أَو سِئلَ ،سأَلْت ابن عباسٍ  : عن سِعيد بِن جبيٍر قَالَ     يورو

ِمن بعـِد   ،علَيِه الـسلَام  ،خلَق آدم ،اللَّه أَعلَم ": فَقَالَ ابن عباسٍ  ،الَِّتي تذْكَر ِمن يوِم الْجمعةِ    
ثُم عِهـد ِإلَيـِه فَنـِسي فَـسمي         ،فَسجدوا لَه ،الْعصِر يوم الْجمعِة وخلَقَه ِمن أَِدِمي الْأَرضِ      

انَالِْإنا،سهِمن جرى ختح سمِت الشاللَِّه ِإنْ غَاب١٤٦"فَو.  
وبقية ،بأا ساعة الـصالة   : ويليه القول .وعليه أكثر األحاديث  ،وهذا هو قول أكثر السلف    

  .األقوال ال دليل عليها
وإن كانت  ،فكالمها ساعةُ إجابة  ،وعندي أن ساعة الصالة ساعةٌ ترجى فيها اِإلجابةُ أيضاً        

فهي ساعة معينة من اليـوم ال تتقـدم وال          ،اعة املخصوصة هي آِخر ساعة بعد العصر      الس
ألن الجتمـاع املـسلمني     ،فتابعة للصالة تقدمت أو تـأخرت     ،وأما ساعةُ الصالة  ،تتأخر

فساعة اجتمـاعهم سـاعةٌ     ،وصالم وتضرعهم وابتهاِلهم إىل اهللا تعاىل تأثرياً يف اِإلجابة        
                                                 

١٤٣ - ةَ مانوأَِبي ع جرختصحيح ) ٢٠٥٩(س  
١٤٤ -  اِنيراُء ِللطَّبعحسن ) ١٧٣(الد  
١٤٥ -  ِقيهياِن ِللْبالِْإمي بعفيه جهالة ) ٢٩٣٧(ش  
١٤٦ -  هدنِن مِلاب ِحيدوحسن ) ٧٣(الت 



 ٤٣

قد حض أمتـه علـى      �ويكون النيب   ، هذا تتفق األحاديث كلها    وعلى،ترجي يف اإلجِابةُ  
  .الدعاء واالبتهال إىل اهللا تعاىل يف هاتني الساعتني

مـر  : قَالَ،سِمعت أَبا سلَمةَ بن عبِد الرحمنِ     : قَالَ،عن حميٍد الْخراطِ  ما روي   ونظري هذا   
كَيف سِمعت أَباك يـذْكُر ِفـي       : قُلْت لَه : قَالَ، الْخدِري ِبي عبد الرحمِن بن أَِبي سِعيدٍ     

ِفـي بيـِت    �دخلْت علَى رسوِل اللَِّه     : قَالَ أَِبي : قَالَ؟الْمسِجِد الَِّذي أُسس علَى التقْوى    
فَأَخـذَ  : قَالَ؟ أُسس علَى التقْوى   أَي الْمسِجديِن الَِّذي  ،يا رسولَ اللَّهِ  : فَقُلْت،بعِض ِنساِئهِ 

: قَالَ،ِلمـسِجِد الْمِدينـةِ   "هو مسِجدكُم هذَا  ": ثُم قَالَ ،فَضرب ِبِه الْأَرض  ،كَفا ِمن حصباءَ  
فَقُلْت :     هذْكُركَذَا يه اكأَب تِمعي سأَن دهوهذا ال ينفي أن يكون مسجد قباء الذى        .١٤٧أَش

  .بل كلٌّ منهما مؤسس على التقوى،نزلت فيه اآلية مؤسساً على التقوى
ال ينايف  " هي ما بين أن جيلس اإلمام إىل أن تنقضي الصالة         "وكذلك قولُه يف ساعة اجلمعة      

  ".فالتمسوها آخر ساعة بعد العصِر"قوله يف احلديث اآلخر 
مـا  ": �قَالَ رسـولُ اللَّـِه      : قَالَ،اللَِّه بِن مسعودٍ  عن عبِد   ما جاء   ويشبه هذا يف األمساء     
  ِفيكُم قُوبونَ الردعا " ؟تقَالَ قُلْن :   لَه ولَدلُ     ": قَالَ،الَِّذي لَا يجالر هلَِكنقُوِب وِبالر ذَاك سلَي

الَِّذي لَا يصرعه   : قَالَ قُلْنا " ؟ الصرعةَ ِفيكُم  فَما تعدونَ ": قَالَ"الَِّذي لَم يقَدم ِمن ولَِدِه شيئًا     
  .١٤٨"ولَِكنه الَِّذي يمِلك نفْسه ِعند الْغضِب،لَيس ِبذَِلك": قَالَ،الرجالُ

إذ مل حيصل له من ولده من األجر ما حصل ملن قَـدم منـهم               ،فأخرب أن هذا هو الرقوب    
  .ى من مل يولد له رقوباً يسموهذا ال ينايف أن،فرطاً

الْمفِْلس ِفينا من   : قَالُوا" ؟أَتدرونَ ما الْمفِْلس  ": قَالَ،�أَنَّ رسولَ اللَِّه    ،عن أَِبي هريرةَ  ومثله  
       اعتلَـا مو لَـه ـمهـِة             ": فَقَـالَ ،لَا ِدرامالِْقي مـوـأِْتي يِتـي يأُم ِمـن فِْلـسِإنَّ الْم

وسـفَك دم   ،وأَكَلَ مـالَ هذَا   ،وقَـذَف هـذَا   ،ويأِْتي قَد شتم هذَا   ،وزكَاٍة،وِصياٍم،ِبصلَاٍة
فَِإنْ فَِنيت حـسناته قَبـلَ أَنْ       ،وهذَا ِمن حسناِتهِ  ،فَيعطَى هذَا ِمن حسناِتهِ   ،وضرب هذَا ،هذَا

    ١٤٩"ثُم طُِرح ِفي الناِر ،ن خطَاياهم فَطُِرحت علَيِهيقْضى ما علَيِه أُِخذَ ِم
                                                 

  )٣٤٥٣ (- املكرت -صحيح مسلم - ١٤٧
   )٦٨٠٧ (- املكرت -صحيح مسلم - ١٤٨
   )٤٨٠٦(ح مسِلٍم صِحي - ١٤٩



 ٤٤

لَيس الِْمسِكني ِبهذَا الطَّواِف الَِّذى     « : -�-قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه     �عن أَِبى هريرةَ    ومثلُه  
قَالُوا فَمِن الِْمـسِكني يـا      .» والتمرتاِن   يطُوف علَى الناِس فَترده اللُّقْمةُ واللُّقْمتاِن والتمرةُ      

الَِّذى الَ يِجد ِغنى يغِنيِه والَ يفْطَن لَه فَيتصدق علَيِه والَ يسأَلُ النـاس              « : رسولَ اللَِّه قَالَ  
  .١٥٠.»شيئًا 

 أهل الكتاب هـي     وعند.يعظِّمها مجيع أهل امللل   ،وهذه الساعة هي آِخر ساعة بعد العصر      
  .وقد اعترف به مؤمنهم،وهذا مما ال غرض هلم يف تبديله وحتريفه،ساعة اِإلجابة

وهـذا  ،كما قيل ذلك يف ليلة القدر     ،فرام اجلمع بذلك بني األحاديث    ،وأما من قال بتنقلها   
: قَـالَ ،�ِبـي   أَنَّ الن : عِن ابِن عباٍس رِضي اللَّه عنهما       جاء فإن ليلةَ القدر قد   ،ليس بقوي 

ِفـي  ،ِفي ساِبعٍة تبقَى  ،ِفي تاِسعٍة تبقَى  ،التِمسوها ِفي العشِر اَألواِخِر ِمن رمضانَ لَيلَةَ القَدرِ       "
  .ومل جيىء مثلُ ذلك يف ساعة اجلمعة.١٥١"خاِمسٍة تبقَى 

خبالف ،لة كذا وكذا  ليس فيها حديثّ صريح بأا لي     ،وأيضاً فاألحاديث اليت يف ليلة القدر     
  .فظهر الفرق بينهما،أحاديث ساعة اجلمعة

وهـذا  ،إن ليلـة القـدر رِفعت  : فهو نظري قول من قـال   ،إنها رفعت : وأما قول من قال   
مل يرفع علمها عن كُلِّ     : فيقال له ،فرفع علمها عن األمة   ،إنْ أراد أنها كانت معلومة    ،القائل
فقولٌ باطـل   ،اد أن حقيقتها وكونها ساعة إجابة رِفعت      وإن أر ،وإن رفع عن بعضهم   ،األمة

  .واهللا أعلم.فال يعول عليه،خمالف لألحاديث الصحيحة الصرحية
 وذلك أن ما أورده أبو هريرة على ابن سالم من           وههنا أمر : قلت: قال السيوطي يف اللمعة   

ست سـاعة   ألن حال اخلطبة لي   ؛أا ليست ساعة صالة وارد على حديث أيب موسى أيضا         
وليس ،يسأل اهللا شـيئا   : وقد قال يف احلديث   ،ويتميز ما بعد العصر بأا ساعة دعاء      ،صالة

  .وكذلك غالب الصالة،ألنه مأمور فيها باإلنصات؛حال اخلطبة ساعة دعاء

                                                 
  )١٣٥٢٥)(١١ / ٧ (- حيدر آباد -والسنن الكربى للبيهقي  ) ٢٤٤٠ (- املكرت -صحيح مسلم - ١٥٠
١٥١ - اِريخالْب ِحيح١٩٣٨(ص(  



 ٤٥

فإن محل احلديث على هـذه    ،أو يف السجود أو التشهد    ،ووقت الدعاء منها إما عند اإلقامة     
وعلى ،وهو قائم يصلي على حقيقته يف هذين املوضعني       :  قوله  وحيمل عناهاألوقات اتضح م  

  .جمازه يف اإلقامة أي يريد الصالة
: وبه يظهر ترجيح رواية أيب موسى على قول ابـن سـالم           ،وهذا حتقيق حسن فتح اهللا به     

فإنه أوىل من محلـه علـى انتظـار         ،يصلي ويسأله : إلبقاء احلديث على ظاهره من قوله     
وألنه ال يقال يف منتظـر    ؛وموهم أن انتظار الصالة شرط يف اإلجابة      ،دألنه جماز بعي  ؛الصالة

  .ألن لفظ قائم يشعر مبالبسته الفعل؛وإن صدق أنه يف صالة،الصالة قائم يصلي
وغالب األحاديـث   ،وأقول به من هذه األقوال أا عند إقامة الصالة        ، والذي أستخري اهللا  

وال ينافيه  ،وكذا حديث عمرو بن عوف    ،أما حديث ميمونة فصريح فيه    ،املرفوعة تشهد له  
وذلك ،ألنه ذكر أا فيما بني أن جيلس اإلمام إىل أن تنقضي الـصالة            ؛حديث أيب موسى  

ووقـت  . ألن وقت اخلطبة ليس وقت صالة وال دعـاء،  ؛بل منحصر فيها  ،صادق باإلقامة 
ا خفيفة  أل؛وال يظن أنه أراد استغراق هذا الوقت قطعا       ،الصالة ليس وقت دعاء يف غالبها     

  .ووقت اخلطبة والصالة متسع،بالنصوص واإلمجاع
  .فترجع إليه وال تتناىف،وعند األذان حتمل على هذا،وغالب األقوال املذكورة بعد الزوال

ِإني لَأَرجو أَنْ تكُونَ ساعةَ الْجمعـِة ِفـي         : عن عوِف بِن ماِلٍك قَالَ    ، وقد أخرج الطرباين  
رواه .وِعنـد الِْإقَامـةِ   ،وما دام الِْإمام علَى الِْمنبرِ    ،ِإذَا أَذَّنَ الْمؤذِّنُ  ؛ِت الثَّلَاِث   ِإحدى الساعا 

  .١٥٢الطَّبراِني ِفي الْكَِبِري
فأمحل وهو قائم على القيام للصالة      ،وهو قائم يصلي  ،وأقوى شاهد له حديث الصحيحني    

فإا ،وتكون هذه اجلملة احلالية شرطا يف اإلجابـة       ،ويصلي على احلال املقدرة   ،عند اإلقامة 
هذا ما ظهـر يل يف هـذا احملـل مـن            . خمتصة مبن شهد اجلمعة ليخرج من ختلف عنها       

  .١٥٣" واهللا أعلم بالصواب ،التقدير

                                                 
  حسن) ١٤٥٠٤)(٤٠٣ / ١٢ (-املعجم الكبري للطرباين  - ١٥٢
 فما بعد) ٧٧(اللمعة يف خصائص اجلمعة ص - ١٥٣



 ٤٦

أن فيه صالةَ اجلمعة اليت خـصت مـن بـني سـائر الـصلوات      : احلادية والعشرون 
  : املفروضات خبصائص ال توجد يف غريها

وقد جاء  .واجلهر بالقراءة ،واالستيطان،واشتراط اِإلقامة ،والعدد املخصوص ، من االجتماع 
عن أَِبى الْجعـِد    ،ففي السنن األربعة  ،من التشديد فيها ما مل يأِت نظريه إال يف صالة العصر          

  ِرىمةٌ     -الضبحص لَه تكَانولَ اللَِّه     - وسقَالَ   -�- أَنَّ ر  » رت نا    مناوهٍع تمثَالَثَ ج ك
  ..١٥٤»ِبها طَبع اللَّه علَى قَلِْبِه 

من ترك جمعةً ِفي غَيِر عذٍْر فَلْيتصدق       ": قَالَ�عِن النِبي   ،عن سمرةَ بِن جندبٍ    وقد جاء   
  ١٥٥"فَِنصف ِديناٍر ،فَِإنْ لَم يِجد،ِبِديناٍر

أا فـرض   ،إال قوالً حيكى عـن الـشافعي      ،ى أن اجلمعة فرض عني     وأمجع املسلمون عل  
وأما صالة العيد فتجب على كل من جتب عليـه          : وهذا غلط عليه منشؤه أنه قال     ،كفاية

  .كانت اجلمعة كذلك،فظن هذا القائل أن العيد ملا كانت فرض كفاية،صالة اجلمعة
وهـذا حيتمـل   ،يعبل هذا نص من الشافعي أن العيـد واجـب علـى اجلم    ،وهذا فاسد 

فإن فرض الكفايـة    ،وأن يكون فرض كفاية   ،أن يكون فرض عني كاجلمعة    : أحدمها،أمرين
وإمنا خيتلفان بسقوطه عن البعض بعد وجوبـه بفعـل          ،كفرض األعيان سواء  ،على اجلميع 

  .اآلخرين
  : أن فيه اخلطبة: الثانية والعشرون

ولرســوله ،الوحدانيةوالــشهادة لــه ب، الــيت يقــصد ــا الثنــاء علــى اهللا ومتجيده
وإىل ،ووصيتهم مبا يقرم إليه   ،وحتذيرهم من بأسه ونقمته   ،وتذكري العباد بأيامه  ،بالرسالة�

  .فهذا هو مقصود اخلطبة واالجتماع هلا،ويهم عما يقرم من سخطه وناره،جنانه
  : أنه اليوم الذي يستحب أن يتفرغ فيه للعبادة: الثالثة والعشرون

فاهللا سبحانه جعل ألهـل     ،م مزية بأنواع من العبادات واجبة ومستحبة      وله على سائر األيا   
فيوم اجلمعـة يـوم     ،ويتخلون فيه عن أشـغال الـدنيا      ،كل ملة يوماً يتفرغون فيه للعبادة     

                                                 
 صحيح ) ١٠٥٤ (- املكرت -سنن أيب داود  - ١٥٤

 فيه جهالة ) ١٩٧٠٧(مسند أَحمد بِن حنبٍل  - ١٥٥



 ٤٧

وساعة اإلجابة فيـه كليلـة القـدر يف         ،وهو يف األيام كشهر رمضان يف الشهور      ،عبادة
  .رمضان

  ومن صـح لـه رمـضان       ، له سـائر مجعتـه     سلمت، له يوم مجعته وسلم    وهلذا من صح
فيـوم  ،صح له سائر عمره   ،ومن صحت له حجته وسلمت له     ،سلمت له سائر سنته   ،وسلم

  .وباهللا التوفيق،واحلج ميزان العمر،ورمضان ميزان العام،اجلمعة ميزان األسبوع
  : هي صالة وقربان: الرابعة والعشرون

ان العيـد مـشتمالً علـى صـالة         وك،أنه ملا كان يف األسبوع كالعيد يف العام        وذلك  
جعل اهللا سبحانه التعجيلَ فيه إىل املسجد بدالً مـن          ،وكان يوم اجلمعة يوم صالة    ،وقربان
كما يف  ،والقربان،فيجتمع للـرائح فيـه إىل املـسجد الـصالةُ         ،وقائماً مقامـه  ،القربان

سلَ يـوم الْجمعـِة غُـسلَ       مِن اغْت ": قَالَ�عن أَِبي هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَِّه       " الصحيحني"
ومن راح ِفي الساعِة الثَّاِنيِة فَكَأَنمـا       ،فَكَأَنما قَرب بدنةً  ،ثُم راح ِفي الساعِة الْأُولَى    ،الْجنابِة

ومن راح ِفـي الـساعِة      ،رنَومن راح ِفي الساعِة الثَّاِلثَِة فَكَأَنما قَرب كَبشا أَقْ        ،قَرب بقَرةً 
فَِإذَا خرج  ،ومن راح ِفي الساعِة الْخاِمسِة فَكَأَنما قَرب بيضةً       ،الراِبعِة فَكَأَنما قَرب دجاجةً   

ونَ الذِّكْرِمعتسلَاِئكَةُ يِت الْمرضح ام١٥٦"الِْإم."  
  : ة على قولنيوقد اختلف الفقهاء يف هذه الساع

  .وهذا هو املعروف يف مذهب الشافعي وأمحد وغريمها،أا من أول النهار: أحدمها
وهـذا هـو املعـروف يف مـذهب         ،أا أجزاء من الساعة السادسة بعد الزوال      : والثاين
  : واحتجوا عليه حبجتني،واختاره بعض الشافعية،مالك

مقابلُ الغدو الذي ال يكـون إال قبـل         وهو  ،أن الرواح ال يكون إال بعد الزوال      : إحدامها
وِلسلَيمانَ الريح غُدوها شهر ورواحها شهر وأَسلْنا لَه عـين الِْقطْـِر            {: قال تعاىل ،الزوال

} قْه ِمن عذَاِب السِعريِ   وِمن الِْجن من يعملُ بين يديِه ِبِإذِْن ربِه ومن يِزغْ ِمنهم عن أَمِرنا نذِ             
  .وال يكون إال بعد الزوال: قال اجلوهري.سورة سبأ) ١٢(

                                                 
  صحيح ) ٢٢٦(ِكتاب الْجمعِة >> موطَّأُ ماِلٍك  - ١٥٦



 ٤٨

ومل يكونوا يغدون إىل اجلمعة من      ،أن السلف كانوا أحرص شيء على اخلري      : احلجة الثانية 
مل ندرك عليه أهـل     : وقال،وأنكر مالك التبكري إليها يف أول النهار      ،وقت طلوع الشمس  

  .املدينة
يوم الْجمعِة  ": أَنه قَالَ �عن رسوِل اللَِّه    ،اِبِر بِن عبِد اللَّهِ   جب،حتج أصحاب القول األول    وا

ِإلَّا أَتـاه اللَّـه عـز       ،لَا يوجد مسِلم يسأَلُ اللَّه عز وجلَّ شيئًا       ، ساعةً - يِريد   -ِثنتا عشرةَ   
  .١٥٧"ا آِخر ساعٍة بعد الْعصِر فَالْتِمسوه،وجلَّ
ساعات : وهي نوعان ،هي الساعات اليت هي ثنتا عشرة ساعة      ،والساعات املعهودة :  قالوا

إمنا بلَغَ بالـساعات إىل     �أن النيب   ، على هذا القول   ويدلُّ: قالوا،وساعات زمانية ،تعديلية
مل ، اليت تفعل فيها اجلمعة    ولو كانت الساعة أجزاء صغاراً مثل الساعة      ،ومل يزد عليها  ،ست

فإن الساعة السادسة   ،خبالف ما إذا كان املُراد ا الساعات املعهودة       ،تنحصر يف ستة أجزاء   
ومل يكتب ألحد قربان بعد     ،وطُويِت الصحف ،خرج اِإلمام ،ودخلت السابعة ،مىت خرجت 

ن مولَى امرأَِتـِه أُم     عن عطَاَء الْخراساِنى ع   " سنن أيب داود  "كما جاء مصرحاً به يف      ،ذلك
ِإذَا كَانَ يوم الْجمعـِة غَـدِت       «  علَى ِمنبِر الْكُوفَِة يقُولُ      -� -عثْمانَ قَالَ سِمعت عِليا     

         طُونثَبياِئِث وباِبيِث أَِو الررِبالت اسونَ النمراِق فَيوا ِإلَى اَألساِتهايِبر اِطنييِة   الشعمِن الْجع مه
             لَ ِمـنجالرٍة واعس لَ ِمنجونَ الربكْتِجِد فَيساِب الْمولَى أَبونَ عِلسجالَِئكَةُ فَيو الْمدغتو

            اِع وِتماِالس ِفيِه ِمن ِكنمتسا يِلسجلُ مجالر لَسفَِإذَا ج اماِإلم جرخى يتِن حيتاعظَـِر  سالن
فَأَنصت ولَم يلْغُ كَانَ لَه ِكفْالَِن ِمن أَجٍر فَِإنْ نأَى وجلَس حيثُ الَ يسمع فَأَنصت ولَم يلْغُ                 
                 لَـمـا وظَِر فَلَغالناِع وِتماِالس ِفيِه ِمن ِكنمتسا يِلسجم لَسِإنْ جٍر وأَج ِكفْلٌ ِمن كَانَ لَه

يهاِحِبِه صِة ِلصعمالْج موقَالَ ي نمٍر وِوز ِكفْلٌ ِمن كَانَ لَه ِصتن.  
ثُم يقُولُ ِفى آِخِر ذَِلك سِمعت رسولَ       .»فَقَد لَغا ومن لَغا فَلَيس لَه ِفى جمعِتِه ِتلْك شىٌء           

  ١٥٨. يقُولُ ذَِلك-�-اللَِّه 
                                                 

١٥٧ -  داوأَِبي د ننحسن ) ٩١٥(س 

  ضعيف ) ١٠٥٣ (- املكرت -سنن أيب داود  - ١٥٨
  هامه ومقاصدهمجع ربيثة وهو األمر الذى حيبس اإلنسان عن م: الترابيث 

  النصيب: الكفل 



 ٤٩

أراد : فقالت طائفة منـهم   ،أختلف أهلُ العلم يف تلك الساعات     : لربقال أبو عمر بن عبد ا     
واألفضلُ عندهم التـبكري يف ذلـك الوقـت إىل          ،الساعاِت ِمن طلوع الشمس وصفاِئها    

بل كلهم يستحب البكـور     ،وأكثر العلماء ،وأيب حنيفة والشافعي  ،وهو قول الثوري  ،اجلمعة
  .إليها

وذكـر  .كان حسناً،وقبل طلوع الشمس،عد الفجر ولو بكر إليها ب   : قال الشافعي رمحه اهللا   
ال ينبغي التهجري يوم اجلمعة     : كان مالك بن أنس يقول    : قيل ألمحد بن حنبل   : قال،األثرم
سـبحان اهللا إىل أي شـيء ذهـب يف          : وقال.�هذا خالف حديث النيب     : فقال،باكراً
عن ، بـن عمـر    وأما مالك فذكر حيـىي    : قال."كاملُهِدي جزوراً   ": يقول�والنيب  ،هذا

أو ،أهو الغدو من أول ساعات النهار     : أنه سأل ابن وهب عن تفسري هذه الساعات       ،حرملة
أمـا  : فقال،سألت مالكاً عن هـذا    : إمنا أراد ذا القوِل ساعاِت الرواح؟ فقال ابن وهب        

من راح مـن أول     ،فإنه إمنا أراد ساعة واحدة تكونُ فيها هذه الـساعات         ،الذي يقع بقليب  
ما ،ولو مل يكن كـذلك    .أو السادسة ،أو اخلامسة ،أو الرابعة ،أو الثالثة ،أو الثانية ،الساعةتلك  

وكـان  .أو قريباً من ذلك   ،صلِّيِت اجلُمعةُ حتى يكون النهار تسع ساعات يف وقت العصر         
قول مالك هذا حتريـف يف      : وقال،ومييل إىل القول األول   ، مالك هذا   على ينكر،ابن حبيب 

أن : يدلُك أنه ال جيوز ساعات يف ساعة واحـدة        : وقال.وحمال من وجوه  ،ثتأويل احلدي 
وخـروِج اِإلمـام إىل     ،وهو وقت األذان  ،الشمس إمنا تزول يف الساعة السادسة من النهار       

فبـدأ  ، ذلك على أن الساعات يف هذا احلديث هي ساعات النهار املعروفات           فدلَّ،اخلطبة
يف الساعة  : مث قال ،فكأنما قرب بدنة  ،اعة األوىل من راح يف الس   : فقال،بأول ساعات النهار  

ولكنـه  ،فشرح احلديث بين يف لفظه    ،وحان وقت األذان  ،مث انقطع التهجري  ،اخلامسة بيضة 
وزهد شارحه النـاس فيمـا      ،وما ال يكون  ،وشِرح باخلُلِْف ِمن القول   ،حرف عن موضعه  

زعم أن ذلك كلَّه إمنـا جيتمـع يف         و،من التهجري من أول النهار    �رغبهم فيه رسول اهللا     
وقد جاءت اآلثار بالتـهجري إىل اجلمعـة يف أول          : قال،ساعة واحدة قرب زوال الشمس    

  .وقد سقنا ذلك يف موضعه من كتاب واضح السنن مبا فيه بيان وكفاية،النهار



 ٥٠

هذا حتامل منه على مالـك      : وقال،مث رد عليه أبو عمر    ،هذا كله قول عبد امللك بن حبيب      
والـذي  ، أنكره وجعله خلفاً وحتريفاً من التأويلالذيفهو الذي قال القول     ،محه اهللا تعاىل  ر

ويشهد له أيـضاً العمـلُ باملدينـة        ،قاله مالك تشهد له اآلثار الصحاح من رواية األئمة        
ألنه أمر يتردد كل مجعة ال خيفى على عامـة          ،وهذا مما يصح فيه االحتجاج بالعمل     ،عنده

عن أَِبـي   ،عن سِعيِد بِن الْمسيِب أَنه أَخبره     ي   اآلثار اليت حيتج ا مالك ما رو       فمن.العلماء
كَانَ علَى كُلِّ باٍب ِمـن أَبـواِب        ،ِإذَا كَانَ يوم الْجمعةِ   ": �قَالَ رسولُ اللَِّه    : قَالَ،هريرةَ

    ع اسونَ النبكْتلَاِئكَةٌ يِجِد مسالْم اِزِلِهمنلَ ،لَى ملَ فَالْأَوـِت       ،الْأَوطُِوي ـامالِْإم جـرفَِإذَا خ
فحةَ ،الصطْبوا الْخعمتاسةً    ،وندِدي بهِة كَالْمعمِإلَى الْج رجهِدي    ،فَالْمهِليِه كَالْمالَِّذي ي ثُم

أال ترى إىل ما    : قال.١٥٩"تى ذَكَر الدجاجةَ والْبيضةَ     ح،ثُم الَِّذي يِليِه كَالْمهِدي كَبشا    ،بقَرةُ
فـاملهجر إىل اجلمعـة كاملهـدي       ،يكتبونَ الناس األول فاألول   : فإنه قال ،يف هذا احلديث  

وهذه اللفظة إمنا هـي مـأخوذة مـن اهلـاجرة           ،مث الذي يليه فجعل األول مهجراً     ،بدنة
ألن ذلـك   ،يس ذلك وقت طلوع الـشمس     ول،وذلك وقت النهوض إىل اجلمعة    ،والتهجري

ومل يـذكر   ."مثَّ الـذي يليـه    ،مثَّ الذي يليه  ": ويف احلديث ،الوقت ليس اجرة وال جري    
املتعجـلُ إىل   "ويف بعـضها    ،"التمهيد"مذكورة يف   ،والطرق ذا اللفظ كثرية   : قال.الساعة

ما ،ويف بعـضها  .احلـديث " ي جزورا املهجر كاملُهدِ ": ويف أكثرها ."اجلُمعِة كاملُهِدي بدنةً  
ويف آخرهـا   ،يدل على أنه جعل الرائح إىل اجلمعـة يف أول الـساعة كاملُهـدي بدنـة               

وقال بعـض أصـحاب     .ويف آخرها كذلك  ،ويف أول الساعة الثانية كاملهدي بقرة     ،كذلك
إليهـا يف اهلجـري     الناهض  ،"املهجر إىل اجلُمعِة كاملُهِدي بدنةً    ": بقوله�مل يرد   : الشافعي
وإمنا أراد التارك ألشغاله وأعماله مـن أغـراض أهـل الـدنيا للنـهوض إىل                ،واهلاجرة

ومنه ،والنهوض إىل غريه  ،وذلك مأخوذ من اهلجرة وهو ترك الوطن      ،كاملُهدي بدنة ،اجلمعة
ذا ه.وال تؤتى إال مشياً   ،أحب التبكري إىل اجلمعة   : وقال الشافعي رمحه اهللا   .مسي املهاجرون 

  .كله كالم أيب عمر

                                                 
١٥٩ -  ِدييمالْح دنسصحيح ) ٩٠٨(م  



 ٥١

وإـا ال  ،على لفظة الرواح: أحدها،ومدار إنكار التبكري أول النهار على ثالثة أمور     : قلت
وهي إمنا تكـون باهلـاجرة وقـت شـدة          ،لفظة التهجري : والثاين،تكون إال بعد الزوال   

فال ،رواحفأما لفظة ال  .فإم مل يكونوا يأتون من أول النهار      ،عمل أهل املدينة  : والثالث،احلر
كقوله ،وهذا إمنا يكون يف األكثر إذا قُرنت بالغدو       ،ريب أا تطلق على املضى بعد الزوال      

من ": قَالَ�عِن النِبي   ،عن أَِبي هريرةَ  و،]١٢: سبأ[} غُدوها شهر ورواحها شهر   {: تعاىل
احرِجِد وا ِإلَى املَسغَد،لَه اللَّه دأَع احر ا أَوا غَدِة كُلَّماجلَن ِمن لَهزوقول الشاعر ١٦٠" ن :  

  وحاجةُ من عاش ال تنقَِضي...نروح ونغدو ِلحاجاِتنا
إذا كانت جمردة عـن االقتـران       ،وهذا إمنا جييء  ،وقد يطلق الرواح مبعىن الذهاب واملضي     

فهو أفـضلُ ممـن     ، جلس ينتِظر اجلمعـة    مث،وهذا يدل على أن من صلَّى الصبح      ...بالغدو
 علـى أنـه     ال يدلُّ ،وكون أهل املدينة وغريهم ال يفعلون ذلك      ،مث جييء يف وقتها   ،يذهب
  .واهللا أعلم،فهكذا ايء إليها والتبكري يف أول النهار،مكروه

  : أن للصدقة فيه مزيةً عليها يف سائر األيام: اخلامسة والعشرون
كالصدقِة يف شهر رمضان بالنسبة إىل سـائر        ،ىل سائر أيام األسبوع    والصدقةُ فيه بالنسبة إ   

إذا خرج إىل اجلمعة يأخذُ مـا       ،وشاهدت شيخ اِإلسالم ابن تيمية قدس اهللا روحه       .الشهور
إذا كان اهللا قـد  : ومسعته يقول،فيتصدق به يف طريقه سراً ،وجد يف البيت من خبز أو غريه      

فالصدقة بني يدي مناجاته تعـاىل أفـضلُ        ،�اهللا  أمرنا بالصدقة بني يدي مناجاة رسول       
ِإنَّ ِفي يوِم   ": فَقَالَ أَبو هريرةَ  ،اجتمع أَبو هريرةَ وكَعب   : عِن ابِن عباٍس قَالَ   .وأوىل بالفضيلة 

يا خالَى ِفيهعت أَلُ اللَّهسي ِلمسلٌ مجا راِفقُهوةٌ لَا ياعِة لَسعمالْج اهِإي اها ِإلَّا آتر"  
 بةِ    : فَقَالَ كَععمِم الْجوي نع ثُكد؟أَلَا أُح بـِت        ": فَقَالَ كَعـِة فَِزععمالْج مـوِإذَا كَانَ ي

 ضالْأَرو اتومالس، رحالْبو رالْبى ،والثَّرو رجالشو، لَاِئقالْخاُء والْمـ   ،و ا ابـن آدم    كُلُّهـا ِإلَّ
فَـِإذَا  ،وتحف الْملَاِئكَةُ ِبأَبواِب الْمسِجِد فَيكْتبونَ من جاَء الْأَولَ فَالْأَولَ        ": قَالَ"والشيطَانَ

   مفَهحا صوطَو امالِْإم جراللَّهِ      ،خ قاَء ِبحج ذَِلك دعاَء بج نهِ  ،فَملَيع ا كُِتبِلمو،حلَى  وع ق
ولَم تطْلَِع الشمس ولَم تغرب ِمن يوٍم أَعظَم        ،كُلِّ رجٍل حاِلٍم يغتِسلُ ِفيِه كَغسِلِه ِمن الْجنابةِ       

                                                 
  )٦٦٢(والبخاري ) ١٠٦١٦(٢/٥٠٨وأمحد ) . ٣٤٦٠٠(١٣/٣١٧أخرجه ابن أيب شيبة  - ١٦٠



 ٥٢

 أَِبـي   هذَا حـِديثُ  : قَالَ ابن عباسٍ  ."والصدقَةُ ِفيِه أَعظَم ِمن ساِئِر الْأَياِم       ،ِمن يوِم الْجمعةِ  
يوٍم أَعظَـم ِمـن يـوِم       "وكَعٍب وأَرى أَنا ِإنْ كَانَ ِلأَهِلِه ِطيب أَنْ يمس ِمنه يومِئذٍ          ،هريرةَ

  .١٦١"والصدقَةُ ِفيِه أَعظَم ِمن ساِئِر الْأَياِم ،الْجمعِة
وزيارم ،يائه املؤمنني يف اجلنة   أنه يوم يتجلَّى اهللا عز وجلَّ فيه ألول       : السادسة والعشرون 

  : له
عـن  ف.وأسبقهم إىل الزيارة أسـبقَهم إىل اجلمعـة    ، فيكون أقربهم منهم أقربهم من اِإلمام     

  .١٦٢"يتجلَّى لَهم ِفي كُلِّ جمعٍة ": ولَدينا مِزيد قَالَ،أَنٍس
وا ِإلَى الْجمِع فَِإنَّ اللَّه عز وجلَّ يبرز ِإلَى أَهـِل           ساِرع": قَالَ عبد اللَّهِ  : قَالَ،عن أَِبي عبيدةَ  و

فَيكُونوا ِمن الْقُرِب علَى قَدِر تـسارِعِهم ِإلَـى      ،الْجنِة ِفي كُلِّ جمعٍة ِفي كَِثيٍب ِمن كَافُورٍ       
ثُم يرِجعونَ  ، شيئًا لَم يكُونوا رأَوه قَبلَ ذَِلك      فَيحِدثُ اللَّه عز وجلَّ لَهم ِمن الْكَرامةِ      ،الْجمعِة

      ملَه ثَ اللَّهدا أَحِبم مهثُوندحفَي ِليِهمقَالَ"ِإلَى أَه :         ـوفَـِإذَا ه ِجدساللَِّه الْم دبلَ عخد ثُم
    قَاهبس ِة قَدعمالْج موِن يلَيجا  ،ِبر دبا الثَّاِلثُ  ": للَِّهفَقَالَ عأَنلَاِن وجر،      ـاِركبأَنْ ي اَء اللَّهِإنْ ش

  .١٦٣"ِفي الثَّاِلِث 
راِبـع  : فَقَالَ،خرجت مع عبِد اللَِّه ِإلَى الْجمعِة فَوجد ثَلَاثَةً وقَد سبقُوه         : قَالَ،وعن علْقَمةَ 

ِإنَّ الناس يجِلسونَ ِمن اللَِّه     ": يقُولُ،�ِإني سِمعت رسولَ اللَِّه     ،يٍدأَربعٍة وما راِبع أَربعٍة ِببعِ    
راِبـع  ": ثُـم قَـالَ  ،"الْأَولَ والثَّاِني والثَّاِلثَ ،يوم الِْقيامِة علَى قَدِر رواِحِهم ِإلَى الْجمعاتِ 

  .١٦٤"يٍد وما راِبع أَربعٍة ِببِع،أَربعٍة
ِإذَا كَانَ  ": �قَالَ رسولُ اللَِّه    : قَالَ،عن أَنِس بِن ماِلكٍ   : "الرؤية"قال الدارقطين يف كتاب     

يوم الِْقيامِة رأَى الْمؤِمنونَ ربهم عز وجلَّ فَأَحدثَهم عهدا ِبالنظَِر ِإلَيِه عز وجلَّ ِفـي كُـلِّ            
  ".١٦٥"ويوم النحِر،راه الْمؤِمنات يوم الِْفطِْروي،جمعٍة

                                                 
١٦١ -  اِنيعناِق الصزِد الربع فنصصحيح) ٥٣٩١- ٥٣٩٠(م  
١٦٢ - دمِن أَحِد اللَِّه ببةُ ِلعنحسن ) ١١١٥(الس 

١٦٣ -  اِنيرِللطَّب الْكَِبري مجعحسن ) ٩٠٦٩(الْم  
١٦٤ -  هاجِن ماب ننصحيح ) ١٠٩٧(س  
١٦٥ -  قُطِْنيارةُ ِللديؤضعيف ) ٥٢(الر  



 ٥٣

أَتاِني ِجبِريلُ وِفي كَفِِّه مرآةٌ     ": �قَالَ رسولُ اللَِّه    : عن أَنِس بِن ماِلٍك رِضي اللَّه عنه قَالَ       و
    اُء فَقُلْتدوةٌ سكْتا ناُء ِفيهضيِريلُ   : با ِجبِذِه يا هالَقَ؟م :      ـكبر كلَيا عهِرضعةُ يعمِذِه الْجه

               ـعبى تارصالنو ودهالْيلَ والْأَو تكُونُ أَنت ِدكعب ِمن ِمكِلقَوا وِعيد كُونَ لَكُملَّ ِلتجو زع
 ِدكعب ِمن،ا  : قُلْتا ِفيها لَنقَالَ؟م :  ريا خِفيه لَكُم، ِفيه ا        لَكُملَّ ِفيهجو زع هبا رعد نةٌ ماعا س

                 هِمن ظَما أَعم لَه ٍم ِإلَّا ذُِخرِبقَس لَه سلَي لَّ أَوجو زع اللَّه طَاهأَع مقَس لَه وٍر هيذَ   ،ِبخـوعت أَو
فَِإذَا كَانَ يوم الْجمعِة نـزلَ      ،ه ِمن أَعظَم ِمنه   ِفيها ِمن شر ما هو مكْتوب علَيِه ِإلَّا أَعاذَه اللَّ         

ثُم جاَء النِبيونَ حتى    ،ثُم حف الْكُرِسي ِبمناِبر ِمن نورٍ     ،تبارك وتعالَى ِمن ِعلِّيني علَى كُرِسيهِ     
ثُم جاَء الصديقُونَ والـشهداُء حتـى       ،ي ِمن ذَهبٍ  ثُم حف الْمناِبر ِبكَراسِ   ،يجِلسوا علَيها 
فَيتجلَّى لَهم ربهـم عـز      ،ثُم يِجيُء أَهلُ الْجنِة حتى يجِلسوا علَى الْكَِثيبِ       ،يجِلسوا علَيها 

أَنا الَّـِذي   : وهو يقُولُ ،عبد الْأَعلَى مرتينِ  أَعادها  ،وجلَّ حتى ينظُروا ِإلَى وجِهِه عز وجلَّ      
فَاسـأَلُوِني فَيـسأَلُونه    ،وهـذَا محـلُّ كَرامِتي    ،صدقْتكُم وعِدي وأَتممت علَيكُم ِنعمِتي    

فَيسأَلُونه حتـى تنتِهـي     ،فَسلُوِني،وِإنَّ لَكُم كَرامِتي  ،ِرضاي أَحلَّكُم داِري  : فَيقُولُ،الرضا
رغْبتهم فَيفْتح لَهم ِعند ذَِلك ما لَا عين رأَت ولَا أُذُنٌ سِمعت ولَا خطَر علَى قَلِْب بشٍر ِإلَى                  

عه الصديقُونَ والشهداُء   ثُم يصعد علَى كُرِسيِه فَيصعد م     ،ِمقْداِر منصرِف الناِس يوم الْجمعةِ    
    ِفِهمِف ِإلَى غُررلُ الْغأَه ِجعريو،             اُء أَوـرمـةٌ حاقُوتي أَو ملَا قَصو ماُء لَا فَصضيةٌ برد ِهيو

أَنهارهـا  ،بها مطَِّردةٌ ِفيها  وِمنها غُرفُها وأَبوا  ،أَو قَالَ ِمنها أَو كَما قَالَ     ،زبرجدةٌ خضراُء ِفيها  
أَزواجها وخدمها فَلَيسوا ِإلَى شيٍء أَحوج ِمنهم ِإلَى يوِم الْجمعـِة           ،ِثمارها ِفيها ،متدلِّيةٌ ِفيها 

أَو كَمـا   "ذَِلك دِعي يوم الْمِزيدِ   ِليزدادوا ِمنه كَرامةً وِليزدادوا نظَرا ِإلَى وجِهِه عز وجلَّ ولِ         
  ١٦٦"قَالَ

  : أنه قد فُسر الشاهد الذي أقسم اهللا به يف كتابه بيوم اجلمعة: السابعة والعشرون
م واليوم املَشهود يـو   ، اليوم املَوعود يوم الِقيامةِ    ": �قَالَ رسولُ اللَِّه    : عن أَِبي هريرةَ قَالَ   

ِفيِه ساعةٌ لَا   ،وما طَلَعِت الشمس ولَا غَربت علَى يوٍم أَفْضلَ ِمنه        ،والشاِهد يوم اجلُمعةِ  ،عرفَةَ

                                                 
١٦٦ - دمِن أَحِد اللَِّه ببةُ ِلعنضعيف ) ٣٩٤( الس  



 ٥٤

        لَه اللَّه ابجتٍر ِإلَّا اسيِبخ و اللَّهعدي ِمنؤم دبا عاِفقُهوي،ٍء ِإلَّا أَعيش ِعيذُ ِمنتسلَا يو  اللَّـه اذَه
ه١٦٧".ِمن.  

الْيوم الْموعود يوم   ": �قَالَ رسولُ اللَِّه    : قَالَ،عن أَِبي ماِلٍك الْأَشعِري    معجم الطرباين "ويف  
وصلَاةُ ،ه اللَّه لَنا  ويوم الْجمعِة ذَخر  ،وِإنَّ الْمشهود يوم عرفَةَ   ،وِإنَّ الشاِهد يوم الْجمعةِ   ،الِْقيامِة

  . ١٦٨"الْوسطَى صلَاةُ الْعصِر 
عـن أَِبـي     فقد قال اِإلمام أمحد   ،أنه من تفسري أيب هريرة    : - واهللا أعلم    -والظاهر  : قلت

يـوم  : دوالْمشهو،يوم الْجمعةِ : الشاِهد": قَالَ،وشاِهٍد ومشهودٍ : قَالَ ِفي هِذِه الْآيةِ   ،هريرةَ
  .١٦٩"يوم الِْقيامِة : والْموعود،عرفَةَ

واجلبـالُ  ،أنه اليـوم الـذي تفـزع منـه الـسماوات واألرض           : الثامنة والعشرون 
والبحار،واِجلن كلها إال اِإلنس واخلالئق :  

اجتمع : قال،عن ابن عباس  ،عن جماهد ،عن منصور ،عن عمار بن رزيق   ، فروى أبو اجلواب  
إنَّ يف اجلمعِة لَساعةً ال يواِفقُهـا       ": �قال رسولُ اهللا    : فقال أبو هريرة  ، وأبو هريرة  كعب

أال أُحدثكم عن   : فَقَالَ كَعب ."عبد مسِلم يسأَلُ اَهللا ِفيها خري الدنيا واآلِخرة إالّ أعطاه إياه          
فِزعت لَـــه الـــسماوات ،ِةإنـــه ِإذَا كَـــانَ يـــوم اجلُمعـــ،يـــوِم اجلُمعِة

وحفَِّت املالئكةُ بـأبواب   ،واخلالئق كلُّها إال ابن آدم والشياطني     ،والبحار،واجلبال،واَألرض
ومن ،طَووا صـحفَهم  ،فَِإذَا خرج اِإلمام  ،فيكتبونَ اَألولَ فاَألول حىت خيرج اِإلمام     ،املساجد

كاغِتساِله ِمن  ،ويِحق علَى كُلِّ حاِلم أَن يغتِسلَ فيه      ،ِلما كُِتب علَيهِ  و،جاَء بعد جاَء ِلحق اهللاِ    
ولَم تطْلُِع الشمس ولَم تغرب علَـى       ،والصدقَةُ ِفيِه أَفضلُ ِمن الصدقَِة يف ساِئِر األيامِ       ،اجلَنابة

من كان ألهله   ،وأنا أرى ،وأيب هريرة هذا حديث كعب    : قال ابن عباس  .يوم كَيوِم اجلُمعةِ  
  .١٧٠ِطيب أن يصرفه يومئذ

                                                 
  ضعيف ) ٣٤١١(يح سنن الترِمِذي ـ الْجاِمع الصِح - ١٦٧
١٦٨ - اِنيرِللطَّب الْكَِبري مجعضعيف ) ٣٣٨٢(الْم  
  صحيح ) ٧٨٠٤(مسند أَحمد بِن حنبٍل  - ١٦٩
   مر خترجيه- ١٧٠



 ٥٥

لَـا تطْلُـع    ": �قَالَ رسولُ اللَّـِه     : يقُولُ،أَنه سِمع أَبا هريرةَ   ،عن أَِبي عبِد اللَِّه ِإسحاق    و
ِإلَّا ،دابٍة ِإلَّا تفْزع ِليوِم الْجمعةِ    وما ِمن   ،الشمس ولَا تغرب علَى يوٍم أَفْضلَ ِمن يوِم الْجمعةِ        

يكْتباِن الْـأَولَ   ،علَى كُلِّ باٍب ِمن أَبواِب الْمسِجِد ملَكَانِ      ،هذَيِن الثَّقَلَيِن ِمن الِْجن والِْإنسِ    
ـ ،وكَرجٍل قَـدم بقَرةً   ،فَكَرجٍل قَدم بدنـةً   ،فَالْأَولَ جكَرـاةً    وش مٍل قَـد،   مٍل قَـدجكَرو
وذلك أنه اليوم الذي تقـوم      ١٧١"طُِويت الصحف ،فَِإذَا قَعد الِْإمام  ،وكَرجٍل قَدم بيضةً  ،طَاِئرا

  .ويبعث فيه الناس إىل منازهلم من اجلنة والنار،وتخرب فيه الدنيا،ويطوى العامل،فيه الساعة
وأضلَّ عنه أهـلَ الِكتـاب      ،نه اليوم الذي ادخره اهللا هلده األمة      أ: التاسعة والعشرون 

  : قبلهم
ما طَلَعِت الشمس ولَا غَربت علَى يوٍم خيٍر ِمن يوِم          ": قَالَ�أَنَّ رسولَ اللَِّه    ،عن أَِبي هريرةَ  

وِللْيهوِد يـوم   ،هـو لَنـا   ،الناس لَنـا ِفيـِه تبع     فَ،هدانا اللَّه لَه وأَضلَّ الناس عنـه      ،الْجمعِة
ِإنَّ ِفيِه لَساعةً لَا يواِفقُها مؤِمن يصلِّي يسأَلُ اللَّه عز وجـلَّ            ،وِللنصارى يوم الْأَحدِ  ،السبِت

طَاهئًا ِإلَّا أَعي١٧٢"ش   
بينا أَنا  : دخلْنا علَى عاِئشةَ رِضي اُهللا عنها فَحدثَتِني فَقَالَت       : قَالَ،عن محمِد بِن الْأَشعثِ   و

    ِبيالن دةٌ ِعنودِ    �قَاِعدهالْي ِمـن فَراَء نلَ   ،ِإذْ جخفَـد مهـدأْذَنَ أَحـتفَقَالَ،فَاس :  امالـس
كُملَيولُ اِهللا    ،عسفَقَالَ ر� :"كلَيعو"ثُم  رلَ آخخـولُ اِهللا      : فَقَالَ، دسفَقَالَ ر كُملَيع امالس
� :"كلَيعو"   فِْسي فقُلْتن ِلكأَم فَلَم :       لَ قَالَتفَعو لَ اُهللا ِبكُمفَعو امالس كُملَيلْ عب : فَأَظُن

ما حملَِك علَى ما    ":  فَلَما خرجوا قَالَ ِلي    تكَلَّم عِلمت أَنه قَد وجد علَي     �أَنَّ رسولَ اِهللا    
أَلَم ترِيني قَـد    ": يا رسولَ اِهللا سِمعت الَِّذي قَالُوا فَلَم أَمِلك نفِْسي فَقَالَ         : قُلْت" ؟صنعِت

        ِريندِة تامِم الِْقيوِإلَى ي مهملَزا ونرضي لَم ِهملَيع تددا    روندـسا حلَى م؟ ع " اُهللا : قُلْـت
 لَمأَع ولُهسرا هلا      ": قَالَ،وِدينلَِة الَِّتي هلَى الِْقبا عوندسح مهـِة     ،فَِإنعملَى الْجعا وهنلُّوا عضو
   ١٧٣"وعلَى قَوِلنا خلْف الِْإماِم آِمني ،وضلُّوا عنها،الَِّتي هِدينا لَها

                                                 
  صحيح) ٧٥٢٨(مسند أَحمد بِن حنبٍل  - ١٧١
 صحيح ) ١٠٥٣٥(مسند أَحمد بِن حنبٍل  - ١٧٢

 صحيح ) ٢٧٠٧)(٣٩٢/  ٤ (-شعب اإلميان  - ١٧٣



 ٥٦

عن هماِم بِن منبٍه أَِخى وهِب بِن منبٍه قَالَ هذَا ما حدثَنا أَبو هريـرةَ               " الصحيحني"ويف  " 
نحن اآلِخرونَ الساِبقُونَ يوم     « -�- قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه      -�-عن محمٍد رسوِل اللَِّه     

    مهأَن ديِة بامالِْقي            ِهملَيع الَِّذى فُِرض مهموذَا يهو ِدِهمعب ِمن اهأُوِتينا وِلنقَب ِمن ابوا الِْكتأُوت
  ١٧٤.»فَاختلَفُوا ِفيِه فَهدانا اللَّه لَه فَهم لَنا ِفيِه تبع فَالْيهود غَدا والنصارى بعد غٍَد 

قَالَ النِبي  : قَالَ،"هدى اللَّه الَِّذين آمنوا ِلما اختلَفُوا ِفيِه ِمن الْحق ِبِإذِْنهِ          فَ ": وعن أَِبي هريرةَ  
بيد أَنهـم أُوتـوا     ،نحن أَولُ الناِس دخوال الْجنةَ    ،نحن اآلِخرونَ اَألولُونَ يوم الِْقيامةِ    : �

أُوِتينا الِْكتاب ِمن بعِدِهم فَهدانا اللَّه ِلما اختلَفُـوا ِفيـِه ِمـن الْحـق               و،الِْكتاب ِمن قَبِلنا  
  ١٧٥".وبعد غٍَد ِللنصارى،غَدا ِللْيهوِد،والناس لَنا تبع ِفيِه،فَهذَا الْيوم الَِّذي هدانا اللَّه لَه،ِبِإذِْنِه
  .حكاها أبو عبيد،وميد بامليم،ي املشهورةوه،لغتان بالباء" بيد"ويف 

" علـى "مبعى  : والثاين،وهو أشهر معنييها  " غري"أا مبعىن   : أحدمها،ويف هذه الكلمة قوالن   
  : وأنشد أبو عبيد شاهداً له

  إخالُ لَو هلَكْت لَم تِرني...عمداً فَعلت ذَاك بيد أَني
  .تفعلي ِمن الرنني: تِرني: 

والْمراد ِبالْيوِم  ،والْمراد ِبالْيوِم يوم الْجمعة   " الَِّذي فَرض اللَّه علَيِهم     " : افظ يف الفتح  قال احل 
وأُِشري ِإلَيِه ِبهذَا ِلكَوِنِه ذُِكر ِفي أَول الْكَلَام كَما ِعند مسِلم ِمن طَِريق             ،ِبفَرِضِه فَرض تعِظيمه  

أَضلَّ اللَّه عن الْجمعـة     " �قَالَ رسول اللَّه    : وِمن حِديث حذَيفَة قَالَا   ، هريرة آخر عن أَِبي  
لَيس الْمراد أَنَّ يوم الْجمعة فَرض علَيِهم ِبعيِنـِه         : قَالَ ِابن بطَّال  .الْحِديث" من كَانَ قَبلنا    

كُوهرفَت،   وز ِلأَحجلَا ي هِمن        ِلأَنؤم وهِه ولَياللَّه ع ضا فَرك مرتلّ   ،ٍد أَنْ يدا يمِإنو-   لَمأَع اللَّهو 
-            تهمِريعوا ِفيِه شِقيمِلي ارهمِتيكِّلَ ِإلَى ِاخة وعمالْج م ِمنوي ِهملَيع فُِرض هلَفُوا ِفي  ، أَنتفَاخ

    هي لَمو وام هالْأَي ة  أَيعمِم الْجووا ِليدت،          كَانَ فُـِرض لَو هِبأَن هحشرذَا واض ِإلَى هالَ ِعيمو
يمِكن أَنْ يكُونوا أُِمروا ِبِه صـِرحيا       : وقَالَ النوِوي .علَيِهم ِبعيِنِه لَِقيلَ فَخالَفُوا بدل فَاختلَفُوا     

    يعم تلْـزلْ يلَفُوا هتفَاخ                 وا ِفـي ذَِلـكـدهتـر فَاجٍم آخـوالـه ِبيدوغ ِإبـسي نـه أَم
                                                 

   )٢٠١٧ ( - املكرت -وصحيح مسلم ) ٨٧٦ ( - املكرت - صحيح البخارى- ١٧٤
   صحيح) ٢٠٣٢) (٧٧ / ٢ (- تفسري ابن أيب حامت - ١٧٥

  .غري أنه خبيل: هو كثري املال،بيد أنه خبيل ،أي : البيد مبعىن غري،تقول : بيد أم 



 ٥٧

( ويشهد لَه ما رواه الطَّبِري ِبِإسناٍد صِحيح عن مجاِهد ِفي قَولُه تعـالَى              .ِانتهى.فَأَخطَئُوا
رادوا الْجمعة فَأَخطَئُوا وأَخذُوا الـسبت      أَ: قَالَ) ِإنما جِعلَ السبت علَى الَِّذين ِاختلَفُوا ِفيِه        

وقَد روى ِابن أَِبي    ،ويحتِمل أَنْ يراد ِباِلاخِتلَاِف ِاخِتلَاف الْيهود والنصارى ِفي ذَِلك        .مكَانه
          فُِرض مهِريح ِبأَنصالت يدالس نر عصن ناط ببطَِريق أَس اِتم ِمنِنِه     حية ِبععمم الْجوي ِهملَيع 

يا موسى ِإنَّ اللَّه لَم يخلُـق       : ِإنَّ اللَّه فَرض علَى الْيهود الْجمعة فَأَبوا وقَالُوا       " ولَفْظه  ،فَأَبوا
ن مخالَفَتهم كَما وقَـع     ولَيس ذَِلك ِبعِجيٍب مِ   " فَجِعلَ علَيِهم   ،يوم السبت شيئًا فَاجعلْه لَنا    

وكَيف لَـا وهـم   ،وغَير ذَِلـك ) اُدخلُوا الْباب سجدا وقُولُوا ِحطَّةٌ ( لَهم ِفي قَولُه تعالَى    
  ) .سِمعنا وعصينا ( الْقَاِئلُونَ 

لُهقَو : )    ا اللَّه لَهاندفَه (    صاد ِبأَنْ نرِمل أَنْ يتحـهِ    يلَيـا عـِه       ، لَنـة ِإلَياياد الِْهدـرأَنْ يو
" ويشهد ِللثَّاِني ما رواه عبد الرزاق ِبِإسناٍد صِحيح عن محمد بن ِسِريبن قَـالَ               ،ِباِلاجِتهاِد

ِإنَّ : فَقَالَت الْأَنصار ،الْجمعةوقَبل أَنْ تنِزل    �جمع أَهل الْمِدينة قَبل أَنْ يقْدمها رسول اللَّه         
فَهلُم فَلْنجعلْ يوما نجتِمع ِفيِه     ،وِللنصارى كَذَِلك ،ِللْيهوِد يوما يجتِمعونَ ِفيِه كُلّ سبعة أَيام      

    كُرهشنلِّي وصنالَى وعذْكُر اللَّه تة  .فَنوبرم الْعوي لُوهعفَج،اجةَ       واررـن زد بـعوا ِإلَى أَسعمت
) ِإذَا نوِدي ِللصلَاِة ِمـن يـوِم الْجمعـِة          ( وأَنزلَ اللَّه تعالَى بعد ذَِلك      ،فَصلَّى ِبِهم يومِئذٍ  

داود وابن ماجـه    وهذَا وِإنْ كَانَ مرسلًا فَلَه شاِهد ِبِإسناٍد حسن أَخرجه أَحمد وأَبو            ،الْآية
كَانَ أَول من صلَّى ِبنا     " وصححه ِابن خزيمةَ وغَير واِحد ِمن حِديث كَعب بن ماِلك قَالَ            

فَمرسل ِابن ِسـِريين    .الْحِديث" الْمِدينة أَسعد بن زرارةَ     �الْجمعة قَبل مقْدم رسول اللَّه      
ولَا يمنع ذَِلك أَنْ يكُون النِبي      ،ى أَنَّ أُولَِئك الصحابة ِاختاروا يوم الْجمعة ِباِلاجِتهادِ       يدلّ علَ 

ثُم فَقَد ورد ِفيِه حِديث عن ِابِن عباٍس        ،عِلمه ِبالْوحِي وهو ِبمكَّة فَلَم يتمكَّن ِمن ِإقَامتها       �
 د الدِعنقُطِْنياق                ،ارـحـن ِإسِاب كَـاهـا حـة كَمِدينالْم ا قَِدمل مأَو ِبِهم عمج ِلذَِلكو
وِقيلَ ِفي الِْحكْمـة    .وعلَى هذَا فَقَد حصلَت الِْهداية ِللْجمعِة ِبِجهتي الْبيان والتوِفيق        ،وغَيره

والِْإنسان ِإنما خِلق ِللِْعبادِة فَناسب أَنْ يـشتِغل        ،خلْق آدم ِفيهِ  ِفي ِاخِتيارهم الْجمعة وقُوع     
ي ينتِفـع ِبهـا     وِلأَنَّ اللَّه تعالَى أَكْملَ ِفيِه الْموجودات وأَوجد ِفيِه الِْإنسان الَّذِ         ،ِبالِْعبادِة ِفيهِ 

  .فَناسب أَنْ يشكُر علَى ذَِلك ِبالِْعبادِة ِفيِه 



 ٥٨

لُهد غَد      ( : قَوعى بارصالنا وود غَدهد         ) الْية ِعنريرأَِبي ه نع ِريقْبِعيد الْمة أَِبي سايِفي ِرو
والْمعنى أَنه لَنا ِبِهدايـِة     " بت والنصارى يوم الْأَحد     وِللْيهوِد يوم الس  ،فَهو لَنا " ِابن خزيمةَ   

       ادهمِتهِفي ِاج طَِئِهمخو ارهمِتياِر ِاخِتبِباع ملَهالَى وعاللَّه ت. طُِبيوب   : قَالَ الْقُرصنا منا هغَد
" بعد غَـد  " وكَذَا قَولُه ، الْيهود يعظِّمونَ غَدا   وهو متعلِّق ِبمحذُوٍف وتقِْديره   ،علَى الظَّرف 

: وقَالَ ِابن ماِلـك .ِانتهى.ولَا بد ِمن هذَا التقِْدير ِلأَنَّ ظَرف الزمان لَا يكُون خبرا عن الْجثَّة  
 الْمعاِني كَقَوِلك غَدا ِللتأَهِب وبعد      الْأَصل أَنْ يكُون الْمخبر عنه ِبظَرِف الزمان ِمن أَسماء        

أَي تعِييد الْيهـود غَـدا      ،غَد ِللرِحيِل فَيقَدر هنا مضافَاِن يكُون ظَرفَا الزمان خبريِن عنهما         
جـه ِمـن كَلَـام      وهو أَو ،وسبقَه ِإلَى نحو ذَِلـك ِعيـاض      .وتعِييد النصارى بعد غَد ا ه     

طُِبيالْقُر.        ِويوا قَالَ النة كَمعمة الْجِضيلَى فَرِليل عِديث دِفي الْحِلِه  ،وِلقَو "   ِهملَـيع فُِرض
    ا اللَّه لَهاندا      " فَهِدينهلُّوا وا فَضنلَيعو ِهملَيع قِْدير فُِرضفَِإنَّ الت،   ايِفي ِرو قَعو قَدان   وـفْية س

  ."كُِتب علَينا " عن أَِبي الزناد ِعند مسِلم ِبلَفِْظ 
وأَنَّ سلَامة الِْإجماع ِمـن  ،وِفيِه أَنَّ الِْهداية والِْإضلَال ِمن اللَّه تعالَى كَما هو قَول أَهل السنة    

وأَنَّ ،نباط معنى ِمن الْأَصل يعود علَيِه ِبالِْإبطَاِل باِطـلٌ وأَنَّ ِاستِ ،الْخطَأ مخصوص ِبهِذِه الْأُمة   
وأَنَّ الْجمعة أَول   ،وأَنَّ اِلاجِتهاد ِفي زمن نزول الْوحي جاِئز      ،الِْقياس مع وجود النص فَاِسد    

ع كُلّه جمعة وكَانوا يسمونَ الْأُسبوع سبتا       ويدلّ علَى ذَِلك تسِمية الْأُسبو    ،الْأُسبوع شرعا 
وذَِلك أَنهم كَانوا مجاِوِرين ِللْيهوِد فَتِبعـوهم       ،كَما سيأِْتي ِفي اِلاسِتسقَاء ِفي حِديث أَنس      

م ،ِفي ذَِلكلَى الْأُمة عِذِه الْأُمل هِزيِد فَضاِضح ِلمان ويِفيِه بالَىوعا اللَّه تهاداِبقَة ز١٧٦" الس.  
  : أنه ِخرية اهللا من أيام األسبوع: الثالثون

ومكةُ خريتـه   ،وليلة القدر خريته من الليايل    ، كما أن شهر رمضان خريته من شهور العام       
 معاِويةَ عن   حدثَنا شيبانُ أَبو  : قَالَ آدم بن أَِبي إياسٍ    .ِخريته ِمن خلقه  �وحممد  ،ِمن األرض 

قَالَ إنّ اللّه عـز وجـلّ اختـار         .عاِصِم بِن أَِبي النجوِد عن أَِبي صاِلٍح عن كَعِب الْأَحبارِ         
            لَي ارتاخو اِلياللّي ارتاخِة وعمالْج موي ارتاخو امالْأَي ارتاخانَ وضمر رهش ارتاخو ورهلَةَ الش

الْقَدِر واختار الساعاِت واختار ساعةَ الصلَاِة والْجمعةُ تكَفّر ما بينها وبين الْجمعِة الْأُخرى             

                                                 
 )٢٧٧ / ٣ (-فتح الباري البن حجر  - ١٧٦
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والْعمرةُ ،والْحج يكَفّر ما بينه وبين الْحج     ،ورمضانُ يكَفّر ما بينه وبين رمضانَ     ،وتِزيد ثَلَاثًا 
ويموت الرجلُ بين حسنتيِن حسنٍة قَضاها وحـسنٍة ينتِظرهـا          ،تكَفّر ما بينها وبين الْعمرةِ    

وتغلَق أَبواب النـاِر وتفْـتح ِفيـِه أَبـواب          ،وتصفّد الشياِطني ِفي رمضانَ   ،يعِني صلَاتينِ 
رمضان أَجمع وما ِمن لَياٍل أَحب إلَى اللّه الْعملُ ِفيِهن          .ويقَالُ ِفيِه يا باِغي الْخيِر هلُم     ،لْجنِةا

  .١٧٧"ِمن لَياِلي الْعشر
جـلَّ الْبلَـد    فَأَحب الْبلْداِن ِإلَى اِهللا عـز و      ،اختار اُهللا عز وجلَّ الِْبلَاد    ": قَالَ،وعن كَعبٍ 

امرمِ        ،الْحرالْح رهاِن ِإلَى اِهللا الْأَشمالز بانَ فَأَحماُهللا الز ارتاخِر ِإلَـى اِهللا ذُو   ،وهالْأَش بأَحو
ام فَأَحب الْأَيـاِم    واختار اُهللا الْأَي  ،وأَحب ِذي الِْحجِة ِإلَى اِهللا تعالَى الْعشِر الْأُوِل ِمنه        ،الِْحجِة

واختار ،واختار اُهللا اللَّياِلي فَأَحب اللَّياِلي ِإلَى اِهللا عز وجلَّ لَيلَةُ الْقَـدرِ           ،ِإلَى اِهللا يوم الْجمعةُ   
واختـار  ،ِت الْمكْتوباتِ اُهللا ساعاِت اللَّيِل والنهاِر فَأَحب الساعاِت ِإلَى اِهللا ساعات الصلَوا         

والْحمـد  ،وسـبحانَ اهللاِ  ،واُهللا أَكْبر ،اُهللا الْكَلَام فَأَحب الْكَلَاِم ِإلَى اِهللا تعالَى لَا ِإلَه ِإلَّـا اهللاُ           
ونَ حسنةً وحطَّ عنه ِبهـا      من قَالَ لَا ِإلَه ِإلَّا اُهللا فَِهي كَِلمةُ الِْإخلَاِص كُِتب لَه ِبها ِعشر            ،ِللَِّه

ومحى عنـه   ،ومن قَالَ اُهللا أَكْبر فَذَاك جلَالُ اِهللا كُِتب لَه ِبها ِعشرونَ حسنةً           ،ِعشرونَ سيئَةً 
ه اسـتوى علَـى     قَالَ اُهللا عز وجلَّ ِحني خلَق خلْقَ      ،ومن قَالَ سبحانَ اهللاِ   ،ِبها ِعشِرين سيئَةً  

ومن قَالَ  ،ومحى عنه ِبها ِعشِرين سيئَةً    ،العرِش سبح لَه عرشه كُِتب لَه ِبها ِعشرونَ حسنةً        
  .١٧٨"سيئَةً ومحا عنه ِبها ثَلَاِثني ،كَتب اُهللا لَه ِبها ثَلَاِثني حسنةً،الْحمد ِللَِّه فَذَاك ثَناُء اِهللا

  : وتوافيها يف يوم اجلمعة،إن املوتى تدنو أرواحهم ِمن قبورهم: احلادية والثالثون
ويلقاهم يف ذلك اليوم أكثر من معرفتـهم        ،ويسلم عليهم ، فيعرفون زوارهم ومن يمر م    

التقى ،ةُفإذا قامت فيه الـساع    ،فهو يوم تلتقي فيه األحياء واألموات     ،م يف غريه من األيام    
واملظلوم ،والعاملُ وعملـه  ،والرب والعبد ،وأهلُ األرض وأهلُ السماء   ،األولون واآلِخرون 

  والقمر ه والشمساجلمع واللقاء   ،ومل تلتقيا قبل ذلك قطُّ    ،وظاِلم وهلـذا يلتقـي    ،وهو يوم
ياِح قَالَ كَـانَ    فعن أَِبي الت   .فهو يوم التالق  ،الناس فيه يف الدنيا أكثَر من التقائهم يف غريه        

                                                 
  فيه انقطاع) ٦ / ١ (-واإلميان للعدين ) ٤٥٨ / ٢ (- األولياء حلية - ١٧٧
  صحيح مقطوع ) ٣٤٦٥)(٣٠٣ / ٥ (- شعب اإلميان - ١٧٨
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                 رونكَانَ ي ها أَننلَغقُولُ باِح ييا التأَب تِمعسقَالَ و لَجِة أَدعمالْج موو فَِإذَا كَانَ يدبي فطَرم
راِشِه فَرأَى كَأَنَّ أَهـلَ     لَه ِفي سوطَه فَأَقْبلَ لَيلَةً حتى ِإذَا كَانَ ِعند الْمقَاِبِر هوم وهو علَى فِ             

                 ـِة قُلْـتعمالْج مـوأِْتي يي فطَرذَا مِرِه فَقَالُوا هلَى قَبع اِلسٍر جاِحِب قَبوِر كُلُّ صالْقُب
             رقُولُ ِفيِه الطَّيا تم لِّمعنو معِة ؟ قَالُوا نعمالْج موي كُمدونَ ِعنلَمعتقُولُونَ   قَالَ  . وا يمو قُلْت

   .١٧٩"سلَّام سلَّام يوم صاِلح : ؟ قَالَ يقُولُونَ
وغَيِرِه عن بعِض أَهِل عاِصٍم الْجحـدِري قَـالَ         "الْمناماِت"وذَكَر ابن أَِبي الدنيا ِفي ِكتابِ     

: قَالَ بلَى قُلْـت   ؟أَلَيس قَِدمت :  ِبسنتيِن فَقُلْت  رأَيت عاِصم الْجحدِري ِفي مناِمي بعد موِتهِ      
 تأَن نلَـِة                ؟فَأَيكُلَّ لَي ِمعتجاِبي نحأَص ِمن فَرنا وِة أَنناِض الْجِري ٍة ِمنضواِهللا ِفي را وقَالَ ِإن

       زِد اِهللا الْمبِن عكِْر با ِإلَى بِتهِبيحصٍة وعمج    قَالَ قُلْت كُماربلَاقَى أَختفَن ِني :   أُم كُمامـسأَج
كُماحواحِ      ؟أَرولَاِقي الْأَرا تمِإنو امسِت الْأَجِليب اتهيفَقَالَ ه. ـونَ    : قَالَ فَقُلْتلَمعـلْ تفَه

 اكُما ِإيِتنارةِ    ؟ِبِزيعمةَ الْجِشيا عِبه لَمعِت ِإلَـى طُلُـوِع          قَالَ نبالس مويو ِة كُلَّهعمالْج مويو 
  ..١٨٠"قَالَ ِلفَضِل يوِم الْجمعِة وِعظَِمِه ؟وكَيف ذَِلك دونَ الْأَياِم كُلِّها: قَالَ قُلْت.الشمِس

مِد بِن واِسٍع ِفي كُلِّ     كُنت أَغْدو ِإلَى مح   ": حسن الْقَصاِب قَالَ   وذكر ابن أيب الدنيا أيضاً    
                لَـه فَقُلْت ِرفصنن م ثُملَه وعدنو لِّمسوِر فَنلَى الْقُبع ِقفانَ فَنبالْج أِْتيى نتٍت حباِة سغَد

يعلَمونَ ِبزواِرِهم يـوم    فَقَالَ بلَغِني أَنَّ الْموتى     .ذَات يوٍم ولَو ِصرت هذَا الْيوم يوم اِلاثْنينِ       
 هدعا بمويو لَها قَبمويِة وعم١٨١"الْج  

  : ١٨٢أنه يكره إفراد يوم اجلمعة بالصوم: الثانية والثالثون
   ورهمِتِه الْجاهلَى كَرع صـو              ،١٨٣نأَب قَـالُ لَـهـٍب يِن كَعاِرِث بِني الْحب ٍل ِمنجر نفع

ِإنك نهيت الناس عن ِصياِم     : كُنت قَاِعدا ِعند أَِبي هريرةَ ِإذْ جاَءه رجلٌ فَقَالَ        : قَالَ،اَألوبِر
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 ٦١

ولَِكني سـِمعت رسـولَ اِهللا      ،ما نهيت الناس أَنْ يصوموا يوم الْجمعةِ      : قَالَ،يوِم الْجمعةِ 
  ١٨٤.فَِإنه يوم ِعيٍد ِإالَّ أَنْ تِصلُوه ِبأَياٍم،ا يوم الْجمعِةالَ تصومو: يقُولُ،�

فَالَ تجعلُـوا   ،ِإنَّ يوم الْجمعِة يوم ِعيدٍ    : يقُولُ�سِمعت رسولَ اِهللا    : قَالَ،وعن أَِبي هريرةَ  
اِمكُمِصي موي ِعيِدكُم مووا قَ،يومصِإالَّ أَنْ تلَهب،هدعب ١٨٥.أَو  

  ١٨٦.الَ تصوموا يوم الْجمعِة وحده: �قَالَ رسولُ اِهللا : قَالَ،وعِن ابِن عباٍس
سِمعت لَيلَى امـرأَةَ بـِشٍري      : يقُولُ،سِمعت ِإياد بن لَِقيطٍ   ،وعن عبيِد اللَِّه بِن ِإياِد بِن لَِقيطٍ      

 - أَصوم يوم الْجمعِة والَ أُكَلِّم ذَِلك الْيوم أَحدا؟ فَقَالَ النِبى            -� -سأَلَ النِبى   ِإنه  : تقُولُ
وأَما أَنْ الَ تكَلِّـم     ،أَو ِفـى شـهرٍ    ،ِإالَّ ِفى أَياٍم هو أَحـدها     ،الَ تصم يوم الْجمعةِ   ": -�

  ١٨٧.خير ِمن أَنْ تسكُت،وتنهى عن منكٍَر،لَّم ِبمعروٍففَلَعمِرى َألنْ تكَ،أَحدا
علَى جويِريةَ ِبنِت الْحاِرِث يوم الْجمعـِة       �دخلَ رسولُ اِهللا    : وعن عبِد اِهللا بِن عمٍرو قَالَ     

: قَالَت؟ِريِدين أَنْ تـصوِمي غَـدا     ت: قَالَ،الَ: قَالَت؟صمت أَمسِ : فَقَالَ: قَالَ،وِهي صاِئمةٌ 
  ١٨٨.فَأَفِْطِري إذًا: قَالَ،الَ

    ِديةَ اَألزادنج نوِل اِهللا     ؛وعسلَى رع لْتخدِ    �داَألز فٍَر ِمنِة نعبِفي س،     مـوي مها ثَـاِمنأَن
  امِصي نحنِة وعمولُ اِهللا    ،الْجسا رعفَد�  نياٍم با  إلَى طَعِه فَقُلْنيدي  :  اما ِصـيـلْ  : قَالَ،إنه

ثُم خـرج إلَـى     ،فَـأَفِْطروا : قَـالَ ،الَ: قُلْنا؟فَهلْ تصومونَ غَدا  : قَالَ،الَ: قُلْنا؟صمتم أَمسِ 
ِليعلِّمهم أَنه الَ   ،نظُرونَ إلَيهِ والناس ي ،فَلَما جلَس علَى الِْمنبِر دعا ِبِإناٍء ِمن ماٍء فَشِربه        ،الْجمعِة

  ١٨٩.يصوم يوم الْجمعِة
أَصـمت  : فَقَالَ،دخلَ علَيها وِهـي صـاِئمةٌ يـوم الْجمعـةِ         �أَنَّ النِبي   ؛وعن جويِريةَ   

  ١٩٠.ِريفَأَفِْط: قَالَ،الَ: قَالَت؟فَتصوِمني غَدا: قَالَ،الَ: قَالَت؟أَمِس
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  حسن لغري) ٦١٥ه٢)(٧٤٣ / ١ (-) عامل الكتب(مسند أمحد  - ١٨٦
  حسن ) ١٥٦١) (٢١ / ٢ (- ١غاية املقصد ىف زوائد املسند  - ١٨٧
  صحيح) ٩٣٣٣) (٤٣ / ٣ (-مصنف ابن أيب شيبة  - ١٨٨
  حسن) ٩٣٣٤) (٤٤ / ٣ (-مصنف ابن أيب شيبة  - ١٨٩
  صحيح) ٩٣٤١)(٤٤ / ٣ (-مصنف ابن أيب شيبة  - ١٩٠



 ٦٢

ورب ،الَ: قَالَ؟أَنت الَِّذي تنهى عن صوِم يوِم الْجمعةِ      : قَالَ لَه رجلٌ  : قَالَ،وعن أَِبي هريرةَ  
  ١٩١.قَالَه�محمد ،ما أَنا نهيت عنه،أَو هِذِه الْبنيِة،هِذِه الْحرمِة

     عِن جاِد ببِن عِد بمحم نِد اللَِّه       وعبع نب اِبرج أَلْترضـى اهللا عنـهما       -فٍَر س -   ـوهو 
 عن ِصياِم يوِم الْجمعِة فَقَـالَ نعـم ورب هـذَا            -�-يطُوف ِبالْبيِت أَنهى رسولُ اللَِّه      

  ١٩٢.الْبيِت
 لَيلَةَ الْجمعِة ِبِقياٍم ِمن بيِن اللَّياِلى والَ        الَ تختصوا «  قَالَ   � عِن النِبى    �وعن أَِبى هريرةَ    

 كُمدأَح هومصٍم يوكُونَ ِفى صاِم ِإالَّ أَنْ يِن اَألييب اٍم ِمنِة ِبِصيعمالْج مووا يصخ١٩٣.»ت  
 دخلَ علَيها يوم الْجمعِة     -� - أَنَّ النِبى    - رضى اهللا عنها     -وعن جويِريةَ ِبنِت الْحاِرِث     

قَالَـت  .»تِريِدين أَنْ تصوِمى غَـدا      « قَالَ  .قَالَت الَ .»أَصمِت أَمِس   « وهى صاِئمةٌ فَقَالَ    
  .١٩٤» فَأَفِْطِرى « قَالَ .الَ

متطَوعا ِمن الـشهِر أَيامـا      من كَانَ ِمنكُم    : قَالَ،وعن عِلي بِن أَِبي طَاِلٍب رحمةُ اِهللا علَيهِ       
فَِإنـه يـوم طَعـاٍم وشـراٍب        ،والَ يصوم يـوم الْجمعةِ    ،فَلْيكُن ِفي صوِمِه يوم الْخِميسِ    

  ١٩٥.يوم ِصياِمِه ويوم نسِكِه مع الْمسِلِمني،فَيجمع ِهللا يوميِن صاِلحيِن،وِذكٍْر
عِن ابِن  ِلما رِوي   ،ِكر ِفي الْخاِنيِة أَنه الَ بأْس ِبصوِم يوِم الْجمعِة ِعند أَِبي حِنيفَةَ ومحمدٍ            وذُ

  ١٩٦.ما رأَيته مفِْطرا يوم جمعٍة قَطُّ: قَالَ،عباٍس
رمِن عِن ابولَ اِهللا : قَالَ،وعست رأَيا را�مفِْطرِة قَطُّمعمالْج مو١٩٧. ي  
  ١٩٨.يفِْطر يوم الْجمعِة�ما كَانَ رسولُ اِهللا : قَالَ،وعن عبِد اِهللا
  ١٩٩.مفِْطرا يوم الْجمعِة�ما رأَيت رسولَ اِهللا : قَالَ،وعن عبِد اِهللا

                                                 
  صحيح) ٩٣٤٢) (٤٥ / ٣ (- مصنف ابن أيب شيبة - ١٩١
   )٢٧٣٧ (- املكرت -صحيح مسلم - ١٩٢
   )٢٧٤٠ (- املكرت -صحيح مسلم - ١٩٣
  )١٩٨٦ (- املكرت -صحيح البخارى - ١٩٤

  حسن) ٩٣٣٥) (٤٤ / ٣ (-مصنف ابن أيب شيبة  - ١٩٥
  ضعيف) ٩٣٥١) (٤٦ / ٣ (- مصنف ابن أيب شيبة - ١٩٦
  ضعيف) ٩٣٥٢) (٤٦ / ٣ (-مصنف ابن أيب شيبة  - ١٩٧
  صحيح) ٩٣٥٣) (٤٦ / ٣ (-مصنف ابن أيب شيبة  - ١٩٨



 ٦٣

ولَو ،وقَد صرح الْحصكَِفي ِبندِب صوِمهِ    ،باباِالسِتح) الَ بأْس   ( وظَاِهر هذَا أَنَّ الْمراد ِبـ      
  .٢٠٠منفَِردا 

الَ قَبلَه والَ بعده وهـو الْمـذْهب ِعنـد          ،وكَذَا الدرِدير صرح ِبندِب صوِمِه وحده فَقَطْ      
  .٢٠١ف ِفي ندِبِهفَِإنْ ضم ِإلَيِه آخر فَالَ ِخالَ: وقَال،الْماِلِكيِة

طَاِويقَال الطَّحِمِه: ووص ِة طَلَبنِفي الس تثَب،هنع يهالنا،ومهِمن األَِْخريو :يه٢٠٢الن .  
  فوسو يقَال أَبةِ   : واهِديثٌ ِفي كَراَء حِمِه جوص،     هدعب أَو لَهقَب ومصِإالَّ أَنْ ي، ِتياطُ فَكَانَ اِالح

 را آخموِه يِإلَي مض٢٠٣ِفي أَنْ ي.  
كَاِنيواِد : قَال الشِباإلِْفْر دقَيِمِه موص نِي عهالن طْلَق٢٠٤فَم.  

 النِبي  ِلحِديِث جويِريةَ ِبنِت الْحاِرِث رِضي اللَّه عنها أَنَّ       ،وتنتِفي الْكَراهةُ ِبضم يوٍم آخر ِإلَيهِ     
تِريـِدين أَنْ   : قَال.الَ: قَالَت؟أَصمِت أَمسِ : فَقَال،وِهي صاِئمةٌ ،دخل علَيها يوم الْجمعةِ   �

  .٢٠٥فَأَفِْطِري : قَال.الَ: قَالَت؟تصوِمي غَدا
ولكن يشكل عليه   ،هذا أحدها ،ثالثة أمور : املأخذ يف كراهته  : قلت": ٢٠٦  قال ابن القيم    

  .أو بعده إليه،ال الكراهية بضم يوم قبلهزو
  .وقد أُوِرد على هذا التعليل إشكاالن�وهو الذي أشار إليه ،أنه يوم عيد: والثاين

  .وصوم يوم العيد حرام،حبرام أن صومه ليس:  أحدمها
بل عيد  ،بأنه ليس عيد العامٍ   ،وأجيب عن اِإلشكالني  ،إن الكراهة تزول بعدم إفراده    :  والثاين
فال يكون  ،أو يوماً بعده  ،وأما إذا صام يوماً قبله    .والتحرمي إمنا هو لصوم عيد العام     ،عاألسبو

بل يكون داخالً يف    ،فتزول املفسدة الناشئة من ختصيصه    ،قد صامه ألجل كونه مجعة وعيداً     
                                                                                                                            

  صحيح) ٣٥٧)(٢٨٠ / ١ (-مسند الطيالسي  - ١٩٩
   .٨٣ / ٢ الدر املختار - ٢٠٠
   .٥٣٤ / ١بري للدردير مع حاشية الدسوقي الشرح الك - ٢٠١
   .٨٣ / ٢ورد احملتار  ) ٣٥١( حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح  - ٢٠٢
  . املصدران السابقات يف املوضع نفسه - ٢٠٣
   .٢٥٠،٢٥١ / ٤نيل األوطار  - ٢٠٤
 )١٩٨٦ (- املكرت - صحيح البخارى- ٢٠٥

 )٤١٩ / ١ (- زاد املعاد يف هدي خري العباد - ٢٠٦



 ٦٤

والترمذي ،والنسائي" مسنده"وعلى هذا حيمل ما رواه اِإلمام أمحد رمحه اهللا يف           ،صيامه تبعاً 
بع نولَ اللَِّه عسر تأَيا روٍد قَالَ قَلَّمعسِن مِة-�-ِد اللَِّه بعمالْج موي فِْطر٢٠٧. ي.  

ال أنه كان يفرده لصحة النهي      ،تعني محله على أنه كان يدخل يف صيامه تبعاً        ،فإن صح هذا  
ه أحد من   من حديث اجلواز الذي مل يرو     ،"الصحيحني"وأين أحاديثُ النهي الثابتة يف      .عنه

فكيف تعـارض بـه األحاديـث الـصحيحة         ،وقد حكم الترمذي بغرابته   ،أهل الصحيح 
  !مث يقدم عليها؟،الصرحية

ويوجب التشبه بأهل الكتاب    ،سد الذريعة من أن يلحق بالدين ما ليس فيه        : واملأخذ الثالث 
ن هذا اليوم   أ: وينضم إىل هذا املعىن   ،يف ختصيص بعض األيام بالتجرد عن األعمال الدنيوية       

فهو يف مِظنِة تتابع النـاس يف  ،كان الداعي إىل صومه قوياَ ،ملا كان ظاهر الفضل على األيام     
ويف ذلك إحلاق بالـشرع مـا لـيس    ،واحتفاِلهم به ما ال حيتفلون بصوم يوٍم غريه       ،صومه

ألا من  ، ي عن ختصيص ليلِة اجلمعة بالقيام من بني الليايل         -واهللا أعلم   -وهلذا املعىن   .منه
 يف مِظنـِة    فهي،وحكيت رواية عن أمحد   ،حىت فضلها بعضهم على ليلة القدر     ،أفضل الليايل 

  .واهللا أعلم.وسدها بالنهي عن ختصيصها بالقيام،فحسم الشارع الذريعة،ختصيصها بالعبادة
أمـا ختـصيص مـا خصـصه        : ما تقولون يف ختصيص يوم غريه بالصيام؟ قيل       : فإن قيل 
كيـوم  ،وأما ختـصيص غريه   ،فـسنةٌ ،ويوم عاشوراء ،ويوم عرفـة  ، االثنني كيوم،الشارع
وما كان منها أقـرب إىل التـشبه بالكفـار          .فمكروه،واألربعاء،واألحد،والثالثاء،السبت

  ".وأقرب إىل التحرمي،فأشد كراهةً،لتخصيص أيام أعيادهم بالتعظيم والصيام
  : ٢٠٨أي اإلمام ابن حزم بصوم يوم اجلمعة ر

وال يِحلُّ صوم يوِم الْجمعِة إال ِلمن صام يوما قَبلَه أَو يوما بعـده              : مسأَلَةٌ": ه اهللا قال رمح 
فَلَو كَانَ إنسانٌ يصوم يوما ويفِْطر يوما فَجاَءه صومه ِفي          ،فَلَو نذَره إنسانٌ كَانَ نذْره باِطال     

  . فَلْيصمهالْجمعِة

                                                 
  صحيح ) ١٧٩٦ (- املكرت -سنن ابن ماجه - ٢٠٧
  )٧٩٥( مسأَلَةٌ صوم يوِم الْجمعِة)٣١٣ / ٤ (-] مشكول و باحلواشي[احمللى  - ٢٠٨
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والَ ،الَ تخصوا لَيلَةَ الْجمعِة ِبِقياٍم ِمن بيِن اللَّيـاِلي        : �قَالَ رسولُ اِهللا    : قَالَ،عن أَِبي هريرةَ  
  ٢٠٩.تخصوا يوم الْجمعِة ِبِصياٍم ِمن بيِن اَألياِم

علَى جويِريةَ ِبنِت الْحاِرِث يوم الْجمعِة وِهـي    �ِبي  دخلَ الن : قَالَ،وعن عبِد اِهللا بِن عمٍرو    
: قَـالَ ،الَ: قَالَت؟أَفَتِريِدين أَنْ تصوِمي غَـدا    : قَالَ،الَ: قَالَت؟أَصمِت أَمسِ : فَقَالَ،صاِئمةٌ

   ٢١٠.فَأَفِْطِري
 -: وِمن طَِريِق جنادةَ اَألزِدي   .يِريةَ أُم الْمؤِمِنني  وِمن طَِريِق جو  ؛وروينا أَيضا ِمن طَِريِق جاِبرٍ    
 ِبيالن نع مةٌ كُلُّهبحص لَهو- �-.ِبِه قَالَ طَاِئفَةٌ ِمنومهنع اللَّه ِضيِة رابحالص   

 قَـالَ   -� - صاِحب رسوِل اللَِّه      أَنَّ سلْمانَ الْفَاِرِسي   -وعن أَِبي الْعالِء هو ابن الشخِري       
ال نعلَم لَه مخاِلفًـا ِمـن       :   قَالَ عِلي   ٢١١"اُنظُر لَيلَةَ الْجمعِة فَال تصلِّها    : ِلزيِد بِن صوحانَ  

مهنع اللَّه ِضيِة رابحالص.  
اِب ابِن مسعوٍد ِبأَِبي ذَر يوم جمعـٍة وهـم          مر ناس ِمن أَصح   : وعن قَيِس بِن السكَِن قَالَ    

 قَيس بن الـسكَِن أَدرك أَبـا ذَر         -عزمت علَيكُم ِلما أَفْطَرتم فَِإنه يوم ِعيٍد        : ِصيام فَقَالَ 
هالَسج٢١٢.و  

  . ِصياِم يوِم الْجمعِةوعن عِلي بِن أَِبي طَاِلٍب أَنه نهى عن تعمِد
وهو قَولُ إبراِهيم   .٢١٣ال تصم يوم الْجمعِة إال أَنْ تصوم قَبلَه أَو بعده         : وعن أَِبي هريرةَ قَالَ   

ِعيخاِهٍد؛النجمو،ِبيعالشو،  ِرِهمغَيو ِن ِسِريينابو،    نمع اِهيمرإب هذَكَرولَِقي،    ـا لَِقـيمِإنو
  .أَصحاب ابِن مسعوٍد

إنَّ رسولَ  ": فَقَد رويتم ِمن طَِريِق شيبانَ عن عاِصٍم عن زر عن ابِن مسعوٍد قَالَ            : فَِإنْ ِقيلَ 
  ٢١٤"فِْطر يوم الْجمعِة  كَانَ يصوم ثَالثَةَ أَياٍم ِمن كُلِّ شهر وقَلَّ ما كَانَ ي-� -اللَِّه 

                                                 
  )٣٦١٢)(٣٧٦ / ٨ (-وصحيح ابن حبان ) ٢٧٤٠ (- املكرت - صحيح مسلم- ٢٠٩
  صحيح) ٣٦١١) (٣٧٦ / ٨ (-صحيح ابن حبان  - ٢١٠
  احمللى صحيح- ٢١١

   صحيح- ٢١٢
  صحيح - ٢١٣
  صحيح).٦/٢٨٧(،أمحد )٢٣٦٦(الصيام :  النسائي - - ٢١٤



 ٦٦

عِن ابِن عمر قَلَّ ما رأَيت رسولَ اللَِّه        "وِمن طَِريِق لَيِث بِن أَِبي سلَيٍم عن عمر بِن أَِبي عميرٍ          
باٍس قَلَّ ما   عن ابِن ع  "وِمن طَِريِق لَيِث بِن أَِبي سلَيٍم عن طَاوسٍ       ." مفِْطرا يوم جمعٍة     -� -

لَيثٌ لَيس ِبالْقَِوي وأَما خبر ابـِن مـسعوٍد         : قَالَ أَبو محمدٍ  ."رأَيته مفِْطرا يوم جمعٍة قَطُّ      
ِحيحاءٌ   ،فَصوا سا كُلُّهلُ ِفيهالْقَوا       ،وهٍء ِمنيِفي ش سلَي هأَن وهوِل اللَّهِ    -وسر نال ع  - �- 

إباحةُ تخِصيِص يوِم الْجمعـِة  : -وال عِن ابِن عباٍس ،وال عِن ابِن عمر  ،وال عِن ابِن مسعودٍ   
      هدعٍم بوي أَو لَهٍم قَبوونَ ياٍم دِبِصي.        هدعا بموي أَو لَها قَبموي امإذَا ص هامِصي ِكرنال ن نحنال ،وو

وال أَنْ  ، فَنخِبر عنه ِبما لَم يخِبر ِبِه عنه صـاِحبه         -� -يِحلُّ أَنْ نكِْذب علَى رسوِل اللَِّه       
                  ا أَوخـسِئـٍذ نكُـونَ ِحينـِحيٍح فَيص صاِن نيةَ إال ِببتِرِه أَلْباِلفَِة أَمخلَى مع لَهِملَ ِفعحن

قَالَ يا قَوِم أَرأَيتم ِإن كُنت علَى بينٍة مـن ربـي            {: لَ تعالَى آِمرا لَه أَنْ يقُولَ     قَا،تخِصيصا
ورزقَِني ِمنه ِرزقًا حسنا وما أُِريد أَنْ أُخاِلفَكُم ِإلَى ما أَنهاكُم عنه ِإنْ أُِريد ِإالَّ اِإلصالَح ما                 

 و تطَعتاس       ِه أُِنيبِإلَيو كَّلْتوِه تلَيِفيِقي ِإالَّ ِباللِّه عوا ت٨٨(} م (    قَـدو فسورة هود،فَكَي
وطَاوٍس بيانُ قَوِلنا ِبأَصح ِمن هِذِه الطُّرِق  كَما روينا ِمن طَِريِق ابـِن              ،ورد عِن ابِن عباسٍ   

كَانَ ابن عباٍس ينهى عـِن      :  بن بكٍْر عِن ابِن جريٍج عن عطَاٍء قَالَ        نا محمد : -أَِبي شيبةَ   
فَصح نهي ابِن عباٍس عن افِْتراِد يوٍم       : - يعِني عن ِصياِمِه     -افِْتراِد الْيوِم كُلَّما مر ِباِإلنساِن      

  .ذَِلك يوم الْجمعِة وغَيرهفَدخلَ ِفي ،ِبعيِنِه ِفي الصوِم
وما نعلَم  ،ٍس عن أَِبيِه أَنه كَانَ يكْره أَنْ يتحرى يوما يصومه         و وِمن طَِريِق عبِد اللَِّه بِن طَاو     

          هال ِفي الناِلفًا أَصخم مهنع اللَّه ِضيِة رابحالص ا ِمننذَكَر نِة     ِلمعمِم الْجوِصيِص يخت نِي ع
ِفيقوالَى التعِباَللَِّه تاِم ويِبالص".  

  : إنه يوم اجتماع الناس وتذكريهم باملبدأ واملعاد: الثالثة الثالثون
نه وتعالَى ِلكُلّ أُمٍة    وقَد شرع اللّه سبحا   ،إنه يوم اجِتماِع الناِس وتذِْكِريِهم ِبالْمبدِإ والْمعادِ      

ِفي الْأُسبوِع يوما يتفَرغُونَ ِفيِه ِللِْعبادِة ويجتِمعونَ ِفيِه ِلتذَكِّر الْمبـدِإ والْمعـاِد والثّـواِب          
         دي نيا بامِر ِقيِع الْأَكْبمالْج موي مهاعِتمونَ ِبِه اجذَكّرتيالِْعقَاِب وو  الَِمنيالْع بر كَـانَ  ،يو

أَحق الْأَياِم ِبهذَا الْغرِض الْمطْلُوِب الْيوم الِّذي يجمع اللّه ِفيِه الْخلَاِئق وذَِلك يوم الْجمعـِة               
الْيوِم ِلطَاعِتـِه وقَـدر     فَشرع اجِتماعهم ِفي هذَا     ،فَادخره اللّه ِلهِذِه الْأُمِة ِلفَضِلها وشرِفها     
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فَهو يوم اِلاجِتماِع شرعا ِفـي الـدنيا وقَـدرا ِفـي          ،اجِتماعهم ِفيِه مع الْأُمِم ِلنيِل كَرامِتهِ     
اِزِلِهم وأَهلُ الناِر   وِفي ِمقْداِر انِتصاِفِه وقْت الْخطْبِة والصلَاِة يكُونُ أَهلُ الْجنِة ِفي من          ،الْآِخرِة

ِفي مناِزِلِهم كَما ثَبت عن ابِن مسعوٍد ِمن غَيِر وجٍه أَنه قَالَ لَا ينتِصف النهار يوم الِْقيامـِة                  
اب الْجنِة يومِئٍذ خير    أَصح{حتى يِقيلَ أَهلُ الْجنِة ِفي مناِزِلِهم وأَهلُ الناِر ِفي مناِزِلِهم وقَرأَ            

وقَرأَ ثُم إنّ مِقـيلَهم لَـِإلَى الْجِحـيِم         ،٢١٥ سورة الفرقان ) ٢٤(} مستقَرا وأَحسن مِقيلًا  
أَما أُمةٌ لَا   وِلهذَا كَونُ الْأَياِم سبعةً إنما تعِرفُه الْأُمم الِّتي لَها ِكتاب فَ          .وكَذَِلك ِهي ِفي ِقراَءِتهِ   

فَِإنه لَيس هنا علَامةٌ ِحـسيةٌ      ،ِكتاب لَها فَلَا تعِرف ذَِلك إلّا من تلَقّاه ِمنهم عن أُمِم الْأَنِبياءِ           
            اللّـه لَقا خلَما ووِلهفُصِة ونالسِر وهةً ِبِخلَاِف الشعباِم سنُ الْأَيا كَوِبه فرعاِت   يومالـس 

       عـراِئِه شِبيأَنِلِه وسِة رلَى أَلِْسناِدِه عإلَى ِعب ِبذَِلك فرعتاٍم وِة أَيا ِفي ِستمهنيا بمو ضالْأَرو
            ِبأَجو ِلقُوا لَها خملِْق وِة الْخِحكْمو ِفيِه ِبذَِلك مهذَكّرا يمووِع يبِفي الْأُس ملَه   طَيالَِم وِل الْع
  .السمواِت والْأَرِض وعود الْأَمِر كَما بدأَه سبحانه وعدا علَيِه حقّا وقَولًا ِصدقًا

  ]ِعلّةُ ِقراَءِة سورتي السجدِة والدهِر ِفي صلَاِة فَجِر يوِم الْجمعِة [
هلْ أَتى  (و  ) امل تنِزيلُ ": أَنه كَانَ يقْرأُ ِفي الفَجِر يوم الْجمعةِ      ( ؛�ي  عِن النبِ ،عن أَِبي هريرةَ  
امل (كَانَ يقْرأُ ِفي الصبِح يوم الْجمعِة ِبــ        �أَنَّ النِبي   "( :  ويف رواية  -".)".علَى اِإلنسانِ 

هلْ أَتى علَى اِإلنساِن ِحني ِمن الدهِر لَم يكُن شيئًا          ": اِنيِةوِفي الثَّ ،ِفي الركْعِة اُألولَى  ) تنِزيلُ
   ٢١٦".)".مذْكُورا
  الْمبدِإ والْمعـاِد وحـشرِ     تاِن ِمما كَانَ ويكُونُ ِمن    ِلما اشتملَت علَيِه هاتاِن السور    وذلك  

  ِمن ِثِهمعبلَاِئِق ووِر إ  الْخارِ   الْقُبالنِة ونلَى الْج،         ـهِعلْم قَصن نم هظُنا يِة كَمدجِل السلَا ِلأَج
              كَرنيٍة ودجلَ ِبسِة فُضعمِم الْجوي رأَنّ فَج ِقدتعيى ورٍة أُخورس ٍة ِمندجأِْتي ِبسفَي هِرفَتعمو

ِفي الْمجاِمِع الِْكباِر كَالْأَعياِد ونحِوها ِبالسورِة      �ت ِقراَءته   وهكَذَا كَان .علَى من لَم يفْعلْها   
               ـنِبِه م لَ اللّهاما عمو ِمِهمأُم عاِء مِبيِص الْأَنقَصاِد وعالْمِإ ودبالْمِحيِد وولَى التِملَِة عتشالْم

كَذّبِمن ِبِهم كَفَرو ملَاهالْه  نمقَاِء والشِك وِمن مقَهدصو مهِمن نِةآماِفيالْعاِة وجالن .  

                                                 
 حسن) ٥٦ / ٢١ (- مؤسسة الرسالة -تفسري الطربي ) ٢١ / ٧ (- دار طيبة -تفسري ابن كثري  - ٢١٥

  )١٣١٢٤) (١٤٩٧ / ١٦ (- صحيح أخرجه اجلماعة انظر املسند اجلامع - ٢١٦
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وعن عبيِد اللَِّه بِن عبِد اللَِّه أَنَّ عمر بن الْخطَّاِب سأَلَ أَبا واِقٍد اللَّيِثى ما كَـانَ يقْـرأُ ِبـِه     
و ) ق والْقُرآِن الْمِجيـدِ ( فَقَالَ كَانَ يقْرأُ ِفيِهما ِب  ِفى اَألضحى والِْفطِْر-�-رسولُ اللَِّه  

)رالْقَم قشانةُ واعِت السبر٢١٧)اقْت   
فعِن النعماِن بِن بِشٍري    ،)هلْ أَتاك حِديثُ الْغاِشيِة     ( و  ) سبِح اسم ربك الْأَعلَى     ( وتارةً ب   

و ) سبِح اسم ربك اَألعلَى   ( يقْرأُ ِفى الِْعيديِن وِفى الْجمعِة ِب        -�-اللَِّه  قَالَ كَانَ رسولُ    
قَالَ وِإذَا اجتمع الِْعيد والْجمعةُ ِفى يوٍم واِحٍد يقْرأُ ِبِهما أَيـضا            ) هلْ أَتاك حِديثُ الْغاِشيةِ   (

  ٢١٨.ِفى الصالَتيِن
 عِن النِشٍري    وعِن باِن ب؛م   ِبينِ   �أَنَّ النيأُ ِفي الِْعيدقْرـ  ،كَانَ ي سبِح اسـم   {: وِفي الْجمعِة ب

وِإذَا اجتمع الِْعيداِن ِفي يـوٍم قَـرأَ ِبِهمـا          ،}هلْ أَتاك حِديثُ الْغاِشيةِ   {و  ،}ربك اَألعلَى 
  ٢١٩.ِفيِهما

استخلَف مـروانُ   : قَالَ،فعن عبيِد اِهللا بِن أَِبي راِفعٍ     ، الْجمعِة ِبسورِة الْجمعةِ    وتارةً يقْرأُ ِفي  
فَقَرأَ ِبسورِة الْجمعـِة    ،فَصلَّى ِبنا أَبو هريرةَ الْجمعةَ    ،أَبا هريرةَ علَى الْمِدينِة وخرج ِإلَى مكَّةَ      

فَأَدركْـت أَبـا    : قَالَ عبيد اهللاِ  .}ِإذَا جاَءك الْمناِفقُونَ  {: وِفي اآلِخرةِ ،ولَىِفي السجدِة األُ  
  فرصان ةَ ِحنيريره،ـا ِفـي            : فَقُلْتأُ ِبِهمقْـراِهللا ي هِحمر ِليِن كَانَ عيتورِبس أْتك قَرِإن

  ٢٢٠..يقْرأُ ِبِهما� سِمعت رسولَ اِهللا ِإني: فَقَالَ أَبو هريرةَ،الْكُوفَِة
وهـلْ  ،كَانَ يقْرأُ ِفي صالِة الصبِح يوم الْجمعِة امل تنِزيلُ        �أَنَّ رسولَ اِهللا    ؛وعِن ابِن عباٍس    

  .٢٢١}وِإذَا جاَءك الْمناِفقُونَ{،وِفي الْجمعِة ِبسورِة الْجمعِة،أَتى
 أُن نةِ   وعِدينِل الْمأَه فَرٍ   ،اٍس ِمنعا جأَب ى ِفيِهمولُ اِهللا    : قَالَ،أُرسـِة  �كَانَ رعمأُ ِفي الْجقْري

وأَما سورةُ  ،فَيبشر ِبها الْمؤِمِنني ويحرضهم   : فَأَما سورةُ الْجمعةِ  ،والْمناِفِقني،ِبسورِة الْجمعةِ 
  ٢٢٢.فَيؤِيس ِبها الْمناِفِقني ويوبخهم: ِقنيالْمناِف

                                                 
   )٢٠٩٦ (- املكرت -صحيح مسلم - ٢١٧
  )٢٠٦٥ (-  املكرت-صحيح مسلم - ٢١٨

  صحيح لغريه) ٣٧٦٢٧)(٢٦٤ / ١٤ (-مصنف ابن أيب شيبة  - ٢١٩
 )٣٧٦٢٥)(٢٦٤ / ١٤ (-مصنف ابن أيب شيبة  و )٢٠٦٣ (- املكرت -صحيح مسلم - ٢٢٠

 صحيح) ١٩٩٣)(٦٠٣ / ١ (-) عامل الكتب(مسند أمحد  - ٢٢١
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 ِلما تضمنت ِمن الْعاِئِق عنها والْأَمِر ِبِإكْثَاِر ِذكِْر اللِّه ِليحصلَ لَهم الْفَلَاح ِفي الداريِن               وذلك
ِإذَا جاَءك  ( ويقْرأُ ِفي الثّاِنيِة ِبسورِة     ،داريِنفَِإنّ ِفي ِنسياِن ِذكِْرِه تعالَى الْعطَب والْهلَاك ِفي ال        

 النفَاِق الْمرِدي وتحِذيرا لَهم أَنْ تشغلَهم أَموالُهم وأَولَـادهم          تحِذيرا ِللْأُمِة ِمن  ) الْمناِفقُونَ  
وحضا لَهـم علَـى     ،نْ فَعلُوا ذَِلك خِسروا ولَا بد     وأَنهم إ ،عن صلَاِة الْجمعِة وعن ِذكِْر اللّهِ     

      ِتِهمادعاِب سبِر أَسأَكْب ِمن وفَاِق الِّذي هلَـى        ،الِْإنع مهِت وووِم الْمجه ِمن ما لَهِذيرحتو
يفْعلُ ِعند قُـدوِم    �وكَذَِلك كَانَ   ،لَيهاحالٍَة يطْلُبونَ الِْإقَالَةَ ويتمنونَ الرجعةَ ولَا يجابونَ إ       

  .وفٍْد يِريد أَنْ يسِمعهم الْقُرآنَ
فعن أَِبى هريرةَ قَالَ ما صلَّيت وراَء أَحٍد أَشـبه صـالَةً      ،وكَانَ يِطيلُ ِقراَءةَ الصلَاِة الْجهِريةِ    

صلَّينا وراَء ذَِلك اِإلنساِن وكَانَ يِطيلُ اُألولَييِن ِمن الظُّهـِر          فَ. ِمن فُالَنٍ  -�-ِبرسوِل اللَِّه   
ويخفِّف ِفى اُألخرييِن ويخفِّف ِفى الْعصِر ويقْرأُ ِفى الْمغِرِب ِبِقصاِر الْمفَصِل ويقْرأُ ِفـى              

ا واِههبأَشا واهحضِس وماِء ِبالشِنالِْعشيِن طَِويلَتيتورِح ِبسبأُ ِفى الصقْر٢٢٣.ي  
 قَـرأَ ِفـى     -�-فعن عاِئشةَ أَنَّ رسولَ اللَِّه      ،)الْأَعراِف  (  ِلذَِلك كَما صلّى الْمغِرب ب      

  ٢٢٤.صالَِة الْمغِرِب ِبسورِة اَألعراِف فَرقَها ِفى ركْعتيِن
   لَيِن أَِبى مِن ابثَاِبـٍت  وع نب ديأَنَّ ز هربكَِم أَخالْح نانَ بورِر أَنَّ ميبالز نةُ بورِنى عربكَةَ أَخ

 يقْرأُ ِفيهـا    -�-قَالَ ما ِلى أَراك تقْرأُ ِفى الْمغِرِب ِبِقصاِر السوِر وقَد رأَيت رسولَ اللَِّه              
  ٢٢٥.قُلْت يا أَبا عبِد اللَِّه ما أَطْولُ الطُّولَييِن قَالَ اَألعرافِبأَطْوِل الطُّولَييِن 

  .وكَانَ يصلّي الْفَجر ِبنحِو ِمائَِة آيٍة.)ق ( و  )الطّوِر (  وب 
ـ              غلِّى الْمصي وهاٍذ وعلَى مِن عياِضحاِر ِبنصاَألن لٌ ِمنجر راِبٍر قَالَ مج نفع   حتفَـافْت ِرب

          ِبىالن لَغَ ذَِلكفَب بذَه لُ ثُمجلَّى الرِة فَصقَرِة الْبورا     «  فَقَالَ   -�-ِبسانٌ ياذُ أَفَتعا مانٌ يأَفَت
  ٢٢٦.»والشمِس وضحاها ونحِوِهما ) سبِح اسم ربك اَألعلَى(معاذُ أَالَ قَرأْت ِب 

                                                                                                                            
  حسن لغريه) ٣٧٦٢٦)(٢٦٤ / ١٤ (-مصنف ابن أيب شيبة  - ٢٢٢
  صحيح ) ٩٩١ (-كرت  امل-سنن النسائي - ٢٢٣
 صحيح ) ٩٩٩ (- املكرت -سنن النسائي - ٢٢٤

  صحيح ) ٩٩٨ (- املكرت -سنن النسائي - ٢٢٥
  الناقة الىت يسقى عليها املاء: الناضح -صحيح ) ٩٩٢ (- املكرت -سنن النسائي - ٢٢٦
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نولُ اللَِّه             وعسا رلَّى ِبنص اِرِث قَالَتِت الْحِل ِبنالْفَض أُم نٍس عأَن -�-    ِربغِتِه الْميِفى ب 
 ى قُِبضتالَةً حا صهدعلَّى با صالَِت مسرأَ الْم٢٢٧.-�-فَقَر  

         تِمعأَِبيِه قَالَ س نطِْعٍم عِن مِر بيبِن جِد بمحم نوع   ِبىـِرِب       -�- النغأُ ِفـى الْمقْـري 
  ٢٢٨.ِبالطُّوِر

) حـم ( قَرأَ ِفى صالَِة الْمغِرِب ِب       -�-وعن عبِد اللَِّه بِن عتبةَ بِن مسعوٍد أَنَّ رسولَ اللَِّه           
  ٢٢٩.الدخاِن

  ]كَانت خطْبته تقِْريرا ِلأُصوِل الِْإمياِن [ 
   تكَان كَذَِلكو  هتطْبقْ  �خت ا ِهيمإن   اِن ِمنوِل الِْإميِلأُص ِبـِه      ِريركُتلَاِئكَِتِه وماِن ِباَللِّه والِْإمي 

ورسِلِه وِلقَاِئِه وِذكِْر الْجنِة والناِر وما أَعد اللّه ِلأَوِلياِئِه وأَهِل طَاعِتِه وما أَعد ِلأَعداِئِه وأَهِل               
عِتِهماِمهِ        ،ِصيأَيِرفَةً ِباَللِّه وعما وِحيدوتا وانِتِه إميطْبخ ِمن لَأُ الْقُلُوبمِرِه الِّتي    ،فَيطَِب غَيلَا كَخ

 هذَا  إنما تِفيد أُمورا مشتِركَةً بين الْخلَاِئِق وِهي النوح علَى الْحياِة والتخِويف ِبالْموِت فَِإنّ            
أَمر لَا يحصلُ ِفي الْقَلِْب إميانا ِباَللِّه ولَا توِحيدا لَه ولَا معِرفَةً خاصةً ِبِه ولَا تذِْكريا ِبأَياِمِه ولَا                  

اِئدةً غَير أَنهم   فَيخرج الساِمعونَ ولَم يستِفيدوا فَ    ،بعثًا ِللنفُوِس علَى محبِتِه والشوِق إلَى ِلقَاِئهِ      
يموتونَ وتقَسم أَموالُهم ويبِلي التراب أَجسامهم فَيا لَيـت ِشـعِري أَي إميـاٍن حـصلَ                

  .وأَي توِحيٍد ومعِرفٍَة وِعلٍْم ناِفٍع حصلَ ِبِه ؟؟ِبهذَا
     ِبيالن طَبلَ خأَمت نمابِ � وحأَص طَبخِذكْـِر        وِحيِد ووالتى وداِن الْهيا كَِفيلٍَة ِببهدجِه و

الِّتي ،ِصفَاِت الرب جلّ جلَالُه وأُصوِل الِْإمياِن الْكُلّيِة والدعوِة إلَى اللِّه وِذكِْر آلَاِئـِه تعـالَى      
والْأَمِر ِبِذكِْرِه وشكِْرِه الِّذي يحببهم إلَيـِه       ،ِهتحببه إلَى خلِْقِه وأَياِمِه الِّتي تخوفُهم ِمن بأْسِ       

ويأْمرونَ ِمن طَاعِتِه وشكِْرِه    ،فَيذْكُرونَ ِمن عظْمِة اللِّه وِصفَاِتِه وأَسماِئِه ما يحببه إلَى خلِْقهِ         
الَ الْعهـد وخِفـي     ثُم طَ ، وقَد أَحبوه وأَحبهم   فَينصِرف الساِمعونَ ،وِذكِْرِه ما يحببهم إلَيهِ   

 الشراِئع والْأَواِمر رسوما تقَام ِمن غَيِر مراعاِة حقَاِئِقهـا ومقَاِصـِدها فَأَعطَوهـا             وصارِت
ضاع سـننا لَـا ينبِغـي الِْإخلَـالُ         فَجعلُوا الرسوم والْأَو  ،صورها وزينوها ِبما زينوها ِبهِ    

                                                 
  صحيح ) ٩٩٣ (- املكرت -سنن النسائي - ٢٢٧
  صحيح ) ٩٩٥ (- املكرت -سنن النسائي - ٢٢٨
  صحيح) ٩٩٦ (- املكرت -لنسائيسنن ا - ٢٢٩
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وأَخلّوا ِبالْمقَاِصِد الِّتي لَا ينبِغي الِْإخلَالُ ِبها فَرصعوا الْخطَب ِبالتسِجيِع والِْفقَر وِعلْـم             ،ِبها
  .وفَات الْمقْصود ِبها،فَنقَص بلْ عِدم حظّ الْقُلُوِب ِمنها،الْبِديِع

فعِن ابنِة حاِرثَةَ   .)ق( أَنه كَانَ يكِْثر أَنْ يخطُب ِبالْقُرآِن وسورِة        �ِمما حِفظَ ِمن خطَِبِه     فَ 
وهو يخطُب ِبها يوم الْجمعـِة      ،�ما حِفظْت ق ِإالَّ ِمن ِفي رسوِل اِهللا         : قَالَت،بِن النعمانِ 

قَالَت :ورنكَانَ توِل اِهللا وسر ورنتا وا�ناِحد٢٣٠و.  
عن جاِبِر بـِن    ،عن سِعيِد بِن الْمسيبِ   ،عن عِلي بِن زيِد بِن جدعانَ     � وحِفظَ ِمن خطْبِتِه    

وبوا ِإلَى ربكُم قَبلَ    يا أَيها الناس ت   ": ِفي يوِم جمعٍة فَقَالَ   �خطَبنا رسولُ اِهللا    : قَالَ،عبِد اهللاِ 
وِصلُوا الَِّذي بينكُم وبين ربكُـم      ،وباِدروا ِبالْأَعماِل الزاِكيةَ ِمن قَبِل أَنْ تشغلُوا      ،أَنْ تموتوا 

  اهِإي ِة ِذكِْركُمةِ   ،ِبكَثْرلَاِنيالْعو رقَةُ ِفي السدالصوا،وربجو ،ترـصنتقُوا،اوزرتوا أَنَّ اَهللا   ،ولَماعو
أَو ،فَمن تركَها ِفي حيـاِتي ،ِفي شهِري هذَا،عز وجلَّ افْترض علَيكُم الْجمعةَ ِفي يوِمي هذَا      

ولَا بارك  ،اُهللا شملَه فَلَا جمع   ،وجحودا هلَا ،اسِتخفَافًا ِبها ،أَو جاِئر ،ولَه ِإمام عاِدلٌ  ،بعد موِتي 
ِإلَّا أَنْ  ،أَلَا ولَـا حـج لَـه      ،أَلَا ولَا ِصيام لَـه    ،أَلَا ولَا زكَاةَ لَه   ،أَلَا ولَا صلَاةَ لَه   ،اللَه ِفي أَمِرهِ  

وبتي، ابهِ  ،فَِإنْ تلَياُهللا ع ابا    ،تراجهم اِبيرأَع مؤلَا يلَ ،أَلَا ولًا   أَلَا وجأَةٌ ررام مؤا ت،   مؤلَا يأَلَا و
   ٢٣١"ِإلَّا أَنْ يخاف سيفَه وسوطَه ،فَاِجر مؤِمنا

نـستِعينه  ،الْحمـد ِللَّهِ  : علَّمنـا خطْبـةَ الْحاجـةِ     : قَـالَ ،�عِن النِبـي    ،وعن عبِد اهللاِ  
هِفرغتسنوذُ ِباللَِّه مِ  ،وعنا  وفُِسنوِر أَنرش ن،  ِدِه اللَّههي نم،  ِضلَّ لَهِللْ ،فَالَ مضي نمو،  اِديفَالَ ه

لَه،  ِإالَّ اللَّه أَنْ الَ ِإلَه دهأَشو،ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشـاتٍ ،وأُ ثَالَثَ آيقْري ـا  {: ثُمي
   وا اتنآم ا الَِّذينهونَ        أَيِلمسم متأَنِإالَّ و نوتمالَ تقَاِتِه وت قح قُـوا     {،}قُوا اللَّهات اسا النها أَيي

ربكُم الَِّذي خلَقَكُم ِمن نفٍْس واِحدٍة وخلَق ِمنها زوجها وبثَّ ِمنهما ِرجاالً كَِثريا وِنـساًء     
يا أَيها الَِّذين آمنـوا     {،}ِذي تساَءلُونَ ِبِه واَألرحام ِإنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رِقيبا        واتقُوا اللَّه الَّ  

                ِطـِع اللَّـهي نمو كُموبذُن لَكُم ِفرغيو الَكُممأَع لَكُم ِلحصا يِديدالً سقُولُوا قَوو قُوا اللَّهات
 فَقَد ولَهسراوِظيما عزفَو فَاز {كتاجح ذْكُرت ٢٣٢ثُم  

                                                 
  )٢٠٥١ (- املكرت - وصحيح مسلم-٢٨١٨٠) ٢٧٦٢٨)(٩٢٢ / ٨ (-) عامل الكتب(مسند أمحد  - ٢٣٠
  حسن ) ٢٧٥٤) (٤٢٤ / ٤ (-شعب اإلميان  - ٢٣١
 حسن) ٣٧٢٠)(٥٠ / ٢ (-) عامل الكتب(مسند أمحد  - ٢٣٢
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 سونوِل اللَِّه         : وعن يسِد رهشت ناٍب عِشه نأَلَ ابس هأَن-�-       ـنِة فَقَـالَ ابعمالْج موي 
من يهـِدِه   ، شروِر أَنفُِسنا  ونعوذُ ِبِه ِمن  ،ِإنَّ الْحمد ِللَِّه نحمده ونستِعينه ونستغِفره     : ِشهاٍب

   ِضلَّ لَهفَالَ م اللَّه،    لَه اِدىِللْ فَالَ هضي نمو،           هـدبا عـدمحأَنَّ مو أَنْ الَ ِإلَه ِإالَّ اللَّه دهأَشو
ومن ، اللَّه ورسولَه فَقَد رشد    من يِطعِ ،ورسولُه أَرسلَه ِبالْحق بِشريا ونِذيرا بين يدِى الساعةِ       

نسأَلُ اللَّه ربنا أَنْ يجعلَنا ِممن يِطيعه ويِطيع رسولَه ويتِبـع ِرضـوانه             .يعِصِهما فَقَد غَوى  
لَهِبِه و نحا نمفَِإن طَهخس ِنبتجيو.  

كُلُّ ما هـو آٍت     :  أَنه كَانَ يقُولُ ِإذَا خطَب     -�- عن رسوِل اللَِّه     قَالَ ابن ِشهاٍب وبلَغنا   
            ِحفالَ يٍد وِلِة أَحجِلع لُ اللَّهجعآٍت الَ ي وا هِلم دعالَ ب ا       ،قَِريبالَ م اَء اللَّها شاِس مالن رَألم

الَ مبعد ِلمـا    ،يد اللَّه أَمرا وما شاَء اللَّه كَانَ ولَو كَِره الناس         شاَء الناس يِريد الناس أَمرا ويرِ     
اللَّه بٌء ِإالَّ ِبِإذِْن اللَِّه،قَرىكُونُ شفَالَ ي اللَّه دعا بِلم بقَرالَ مو.  

أَفْلَح ِمنكُم من حِفظَ ِمـن      : خطْبِتِهيقُولُ ِفى   �وكَانَ عمر بن الْخطَّاِب     : قَالَ ابن ِشهابٍ  
            ـريـِديِث خالْح ِق ِمـنونَ الِصدا دِفيم سلَيِب وضالْغِع والطَّمى ووالْه،   كْـِذبي نم

رفْجِإلَى           ،ياِب ورالت ِمن ِلقِرٍئ خام ورا فُجم ورالْفُجو اكُمِإي لَكهي رفْجي نمو   ودعاِب يرالت 
واجتِنبوا دعوةَ الْمظْلُوِم وعدوا أَنفُـسكُم  ،وهو الْيوم حى وغَدا ميت اعملُوا عملَ يوٍم ِبيومٍ 

    ٢٣٣.ِمن الْموتى
مد ِللَّـِه نـستِعينه     الْح« :  كَانَ ِإذَا تشهد قَالَ    -�-أَنَّ رسولَ اللَِّه    �وعِن ابِن مسعوٍد    

                 لَه اِدىِللْ فَالَ هضي نمو ِضلَّ لَهفَالَ م ِدِه اللَّههي نا مفُِسنوِر أَنرش وذُ ِباللَِّه ِمنعنو هِفرغتسنو
            ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو ِإالَّ اللَّه أَنْ الَ ِإلَه دهأَشو      نـيا بِذيرنا وِشريب قِبالْح لَهسأَر

                 رضالَ يو هفْسِإالَّ ن رضالَ ي ها فَِإنِصِهمعي نمو دشر فَقَد ولَهسرو ِطِع اللَّهي نِة ماعِى السدي
  .٢٣٤»اللَّه شيئًا 

  : أن صالة الصبح أفضل الصلوات عند اهللا: الرابعة والثالثون

                                                 
  لصحيح مرس) ٦٠١٤)(٢١٥ / ٣ (- املكرت -السنن الكربى للبيهقي - ٢٣٣
  ضعيف) ١٤٢٠٣)(١٤٦ / ٧ (- املكرت -السنن الكربى للبيهقي - ٢٣٤
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ِإنَّ أَفْضلَ الصلَواِت ِعند    " : قَالَ�أما بلَغك أَنَّ رسولَ اِهللا      : عن ابِن عمر،أنه قَالَ ِلحمرانَ    
  ٢٣٥"اِهللا صلَاةُ الصبِح يوم الْجمعِة ِفي جماعٍة 
ِإنَّ أَفْضلَ الـصلَواِت صـالَةُ      : قَالَ،�عِن النِبي   ،وعن أَِبي أُمامةَ وأَِبي عبيدةَ بِن الْجراحِ      

  ٢٣٦".وما أَحسب شِهدها ِمنكُم ِإالَّ مغفُورا لَه،الصبِح يوم الْجمعِة ِفي جماعٍة
اِت صالةٌ  ما ِمن الصلَو  : �قَالَ رسولُ اللَِّه    : قَالَ،عن أَِبي عبيدةَ بن الْجراحِ    ،وعن أَِبي أُمامةَ  

وما أَحسب من شِهدها ِمنكُم ِإال مغفُورا       ،أَفْضلُ ِمن صالِة الْفَجِر يوم الْجمعِة ِفي الْجماعةِ       
٢٣٧"لَه.   

  .وهي يف سائر األيام أربع،صالة اجلمعة واختصاصها بركعتني: اخلامسة والثالثون
  .هار سريةاجلهر فيها وصلوات الن: السادسة والثالثون
  : ف عنهان ختلَّاختصاصها بإرادة حتريق م: السابعة والثالثون

لَقَد هممت أَنْ   «  فَقَد ناسا ِفى بعِض الصلَواِت فَقَالَ        -�-عن أَِبى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَِّه       
      ختاٍل يِإلَى ِرج اِلفأُخ اِس ثُملِّى ِبالنصالً يجر رآم   ِهملَـيقُـوا عرحفَي ِبِهم را فَآمهنلَّفُونَ ع

يعِنـى صـالَةَ    . »ِبحزِم الْحطَِب بيوتهم ولَو عِلم أَحدهم أَنه يِجد عظْما سِمينا لَشِهدها            
  .٢٣٨" الِْعشاِء
لَـو  : معناه،ي الصِغري علَى يديِه وِرجلَيهِ    حبو الصبِ : الْحبو) لَأَتوهما ولَو حبوا    ( : �قَوله  

يعلَمونَ ما ِفيِهما ِمن الْفَضل والْخير ثُم لَم يستِطيعوا الِْإتيان ِإلَيِهمـا ِإلَّـا حبـوا لَحبـوا                  
  . الْبِليغ علَى حضورمهَا الْحثّ: فَِفيِه،ولَم يفَوتوا جماعتهما ِفي الْمسِجد،ِإلَيِهما
وِإنما هم ِبِإتياِنِهم بعد ِإقَامة     ،أَنَّ الِْإمام ِإذَا عرض لَه شغل يستخِلف من يصلِّي ِبالناسِ         : وِفيِه

وِفيـِه جـواز    ،لَّوم علَيِهم فَيتوجه ال ،ِلأَنَّ ِبذَِلك الْوقْت يتحقَّق مخالَفَتهم وتخلُّفهم     ؛الصلَاة  
   .٢٣٩اِلانِصراف بعد ِإقَامة الصلَاة ِلعذٍْر

                                                 
  صحيح لغريه) ١١١٩(وصحيح اجلامع ) ١٥٦٦(والصحيحة  ) ٢٧٨٣)(٤٤١ / ٤ (-شعب اإلميان - ٢٣٥
  ضعيف) ١٢٧٩) (١٠٦ / ٤ (-املطبوع باسم البحر الزخار ( مسند البزار  - ٢٣٦
  فضعي) ٣٧٠) (١٥٨ / ١ (-املعجم الكبري للطرباين  - ٢٣٧
 )١٥١٣ (- املكرت -صحيح مسلم - ٢٣٨

  )٤٥٢ / ٢ (-شرح النووي على مسلم  - ٢٣٩
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ِفـي  �عِن النِبـي    ،باب بياِن مشِكِل ما رِوي عن عبِد اِهللا بِن مسعودٍ         " : قال الطحاوي 
  أَي الصلَواِت ِهي ؟  ،ِإحراِق بيوِتِهمالْمتخلِِّفني عنها ِب�الصلَاِة الَِّتي واعد رسولُ اِهللا 

ثُم آمـر   ،لَقَد هممت أَنْ آمر رجلًا يصلِّي ِبالناسِ      " : �قَالَ رسولُ اِهللا    : فعن عبِد اِهللا قَالَ   
  "  ِرجالًا لَا يشهدونَ الصلَاةَ أَنْ أُشِعلَ علَيِهم بيوتهم نارا 

نِد اهللاِ  وعبوِل اِهللا    ، عسر نفَرٍ   �ععو جقَالَ أَب ِمثْلَه :        ـمه ا ِفيِه ِمنمِديثَ وذَا الْحا هلْنأَمفَت
فَبدأْنا ِبطَلَـِب   ،أَنْ يحِرق علَى هؤلَاِء الْقَوِم الَِّذين كَانوا يتخلَّفُونَ عِن الصلَاةِ         �رسوِل اِهللا   

الص ؟،لَاِةِتلْك اِت ِهيلَوالص أَي  
ثُم أُحرق علَـى    ،لَقَد هممت أَنْ آمر رجلًا يصلِّي ِبالناسِ      " : قَالَ�عِن النِبي   ،وعن عبِد اهللاِ  

  "ِرجاٍل بيوتهم يتخلَّفُونَ عِن الْجمعِة 
لَقَد هممت أَنَّ آمـر رجلًـا يـصلِّي         " : قَالَ� اِهللا   وعن عبِد اِهللا بِن مسعوٍد أَنَّ رسولَ      

  "ثُم أُحرق علَى ِرجاٍل يتخلَّفُونَ عِن الْجمعِة بيوتهم ،ِبالناِس
ِفـي  �وِل اِهللا فَوقَفْنا ِبحِديِث زهيٍر هذَا علَى أَنَّ الصلَاةَ الَِّتي كَانَ ِمن رس   :  قَالَ أَبو جعفَرٍ  

وكَانَ ذَِلـك   ،الْوِعيِد ِفي التخلُِّف عنها ِمما ذَكَرنا ِفي الْحِديِث الْـأَوِل ِهـي الْجمعـةُ             
 يـا   {: أَنَّ الْفَرض ِفي ِإتياِن الْجمعِة ما قَد بينه اُهللا تعالَى ِفي ِكتاِبِه ِبقَوِلهِ            ،واُهللا أَعلَم ،ِعندنا

                  ـعيوا الْبذَرا ِإلَى ِذكْـِر اِهللا ووعِة فَاسعمِم الْجوي لَاِة ِمنِللص وِديوا ِإذَا ننآم ا الَِّذينهأَي {
ذَا فَـإِ { : ثُم وكَّد ذَِلك توِكيدا دلَّ ِبِه أَنَّ الَِّذي يسعونَ ِإلَيِه هو الصلَاةُ ِبقَوِلهِ           ،]٩: اجلمعة[

وأَطْلَق لَهم بعد   ،]١٠: اجلمعة[} قُِضيِت الصلَاةُ فَانتِشروا ِفي الْأَرِض وابتغوا ِمن فَضِل اِهللا          
وكَانَ ِمن الْفَرِض لَها ما كَـانَ       ،ولَما كَانَ ذَِلك كَذَِلك   ،الصلَاِة ما كَانَ حظَره علَيِهم قَبلَها     

 ا ذَكَراِممةِ           ،نامِن الْعةُ عاصا الْخِبه قُوموِض الَِّتي لَا يالْفُر ِمن ضالْفَر كَانَ ذَِلكِل  ،وـسكَغ
فَِإنَّ ،وِإنْ كَانَ ِفي أَصـِلِه فَرضـا      ،ِلأَنَّ ذَِلك ،والصلَاِة علَيِهم ومواراِتِهم ِفي قُبوِرِهم    ،الْموتى

وكَانَ السعي ِإلَى الْجمعـِة     ، فَعلَه سقَطَ الْفَرض الَِّذي كَانَ ِفيِه علَى بِقيِتِهم        بعض الناِس ِإذَا  
   ى ِبِخلَاِف ذَِلكقْضى تتح،         اهِرِه ِإيِل غَيٍد ِبِفعأَح نع ضالْفَر قُطُ ذَِلكسلَا ي هِلأَن،   لَّ ذَِلـكفَد

  .ِمما ذَكَرنا كَانَ ِبهذَا الْمعنى �انَ ِمن رسوِل اِهللا أَنَّ الْوِعيد الَِّذي كَ
فَكَيف صارِت الْعقُوبةُ علَى ما ِفي هذَا الْحِديِث ِإحراق بيوِت أَهِلها ؟ فَكَـانَ              : فَقَالَ قَاِئلٌ 
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   ِفي ذَِلك ا لَهنابوج :     ادكُونَ أَرِملُ أَنْ يتحي قَد هأَن �    مكَالًا لَهن لَهعجأَنْ ي ِمـلُ  ،ِبذَِلكتحيو
       تِسخن كَاِم ثُمكَانَ ِفي الْأَح كُونَ ذَِلكوِل اِهللا      ،أَنْ يسلُ رقَو ذَِلك ـاِنِعي    �فَِمنِفـي م

ِمن قَوِلِه ِفي سِرقَِة حِريسِة     و" فَِإنا آِخذُوها وشطْر أَمواِلِهم عزمةً ِمن عزماِت ربنا         " : الزكَاِة
وقَد أَجمع أَهلُ الِْعلِْم أَنَّ ذَِلك ِممـا قَـد          " وجلْداِت نكَاٍل   ،ِإنَّ ِفيها غُرم ِمثِْلها   " : الْجبِل
ِسخن،         حاِء الْميالْأَش اِن ِمندكُونُ ِبالْأَبا يِك مرلَى تع اتقُوبِت الْعدرونَ    واِن ددلَى الْأَبِة عِرم

ِبِإحراِق بيوِت هؤلَاِء الْمتخلِِّفني    �فَاحتِملَ أَنْ يكُونَ ما كَانَ ِمن وِعيِد رسوِل اِهللا          ،الْأَمواِل
     لُِّفِهمخلَى تع مةً لَهقُوبلَاِة عِن الصلَـى أَ      ،عع اتقُوبالَِّذي ِفيِه الْع ربالْخـوِب    وجـِل الْوه

واُهللا ،ثُم نِسخ ذَِلك وأَشكَالُه ِمما قَد ذَكَرنـا       ،ِبالْأَشياِء الَِّتي تفْعلُ ِبالْأَبداِن ترد ِإلَى الْأَموالِ      
   .٢٤٠"ِفي ذَِلك �أَعلَم ِبمراِد رسوِل اِهللا 

  : مشروعية الكفارة ملن تركها:  الثامنة والثالثون
نبٍ   عدنِن جةَ برمولُ اِهللا    : قَالَ، سسذْرٍ     : �قَالَ رِر عغَي ةَ ِمنعمالْج كرت نم،  قدـصتفَلْي

  ٢٤١".فَِبِنصِف ِديناٍر ،فَِإنْ لَم يِجد،ِبِديناٍر
ةُ ِمـن غَيـِر عـذٍْر       من فَاتته الْجمع  « : -�-وعن قُدامةَ بِن وبرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه         

  .٢٤٢»فَلْيتصدق ِبِدرهٍم أَو ِنصِف ِدرهٍم أَو صاِع ِحنطٍَة أَو ِنصِف صاٍع 
ِمن الْواِجِب علَى من تـرك     �باب بياِن مشِكِل ما رِوي عن رسوِل اِهللا         " : قال الطحاوي 

من ترك الْجمعةَ ِمـن غَيـِر عـذٍْر         " : قَالَ،�أَنَّ رسولَ اِهللا    الْجمعةَ متعمدا،فعن سمرةَ    
  " فَِبِنصِف ِديناٍر ،فَِإنْ لَم يِجد،فَلْيتصدق ِبِديناٍر

ـ                ِذي والَِّذي ذَكَرناه ِفي الْباِب الَِّذي قَبلَ هذَا الْباِب يدلُّ علَى الْمعنى ِفي هذَا الْحِديِث الَّ
هـذَا  : وِفي هذَا الْحِديِث ِمن ترِك الْجمعِة ِفي غَيِر عذٍْر فَقَالَ قَاِئلٌ          ،ذَكَرناه ِفي هذَا الْبابِ   

            ِفي ذَِلك ا لَهنابوذِْر فَكَانَ جِه ِللْعلَيَء عيلَى أَنْ لَا شلُّ عدِديثُ يِبهِ     : الْح را أَمِإنْ كَانَ م هِإن 
كَما لَم تسقُِط   ،لَم يسقُطْ عنه ما أَمر ِبِه ِفي ذَِلك ِبالْعذِْر ولَا ِبغيِر الْعذْرِ           ،هذَا الرجلَ كَفَّارةً  

ِإنْ و،وكَانت واِجبةً ِفي الْعذِْر وِفي غَيِر الْعـذْرِ       ،الْكَفَّارةُ ِفي حلِْق الرأِْس ِفي الِْإحراِم ِبالْعذْرِ      
                                                 

   )٥٨٧٠-٥٨٦٥) (٩٧ / ١٥ (-شرح مشكل اآلثار  - ٢٤٠
  فيه انقطاع) ٢٧٨٩)(٢٩ / ٧ (-صحيح ابن حبان  - ٢٤١
 فيه انقطاع) ٦٢٠٤)(٢٤٨ / ٣ (- املكرت -السنن الكربى للبيهقي - ٢٤٢
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وِفي ،فَِفي ذَِلك ما قَد دلَّ أَنه صدقَةُ تبررٍ       ،كَانَ الَِّذي ِفي هذَا الْحِديِث أُِريد ِبِه ِبغيِر الْكَفَّارةِ        
           ِض كَذَِلكياِع ِفي الْحقَةَ ِفي الِْجمدلَى أَنَّ الصلَّ عد ا قَدم رٍ  ،ذَِلكربقَةُ تدا صهِإنو، قَةُ لَا صد

ِلأَنه لَو كَانَ كَفَّارةً لَما سقَطَ ِفي حاِل الْعذِْر كَما لَم تسقُِط الْكَفَّارةُ ِبالْعذِْر ِفـي                ؛كَفَّارٍة  
 ِفيقوِباِهللا التأَذًى و اِم ِمنرأِْس ِبالِْإحلِْق الر٢٤٣"ح.   

  : النهي عن االحتباء وقت اخلطبة:  التاسعة والثالثون
      ِنيهٍس الْجِن أَناِذ بعِن مِل بهس نأَِبيهِ ،ع نوِل اِهللا    ،عسر نع�      مـوِة يـوبِن الْحى عهن هأَن

  .٢٤٤"واإلِِمام يخطُب ،الْجمعِة
يـوم  عـِن االحِتبـاِء     �نهى رسولُ اللَّـِه     ": قَالَ،عن أَِبيهِ ،وعن سهِل بن معاِذ بن أَنسٍ     

   .٢٤٥"الْجمعِة
ألنه رمبا  ،وإمنا ي عنه  ،االشتداد بثوب جيمع بني ظهره وركبتيه ليشتد به       : االحتباء: احلبوة

  .٢٤٦والغفلة عن استماع اخلطبة،وانتقاض الوضوء،دعاه إىل النوم
فقال بالكراهة قوم من أهـل العلـم   ،وقد اختلف الناس يف ذلك: وقال الساعايت رمحه اهللا 

واحلسن أم كانوا يكرهـون     ،ورد عن مكحول وعطاء   : وقال العراقي ،ترمذيكما قال ال  
ولكنه قد اختلف   : رواه ابن أيب شيبة يف املصنف قال      ،أن حيتبوا واإلمام خيطب يوم اجلمعة     

ونقل عنـهم   ،فنقل عنهم القول بالكراهـة    ،-يعين مكحول وعطاء واحلسن   -عن الثالثة   
  .عدمها

عن سامل  ،راهة،وروى عدم الكراهة أيضا ابن أيب شيبة      وذهب أكثر أهل العلم إىل عدم الك      
وعمرو بن دينار وأيب الـزبري      ،وعطاء وابن سريين واحلسن   ،بن عبد اهللا والقاسم بن حممد     
  .وعكرمة بن خلدون املخزومي

                                                 
  )٤٢٣٩)(٤٤٤ / ١٠ (-شرح مشكل اآلثار  - ٢٤٣
   حسن-١٥٧١٥) ١٥٦٣٠)(٣٧٥ / ٥ (-) عامل الكتب(مسند أمحد  - ٢٤٤
  حسن لغريه ) ١٦٧٩٨)(١٠٨ / ١٥ (-املعجم الكبري للطرباين  - ٢٤٥
  )٦٩٣ / ٥ (-جامع األصول يف أحاديث الرسول  - ٢٤٦
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وأصحاب ،وأمحد واألوزاعي ،ال تكره عند الشافعي ومالك    : وقال النووي يف شرح املهذب    
واملعىن فيهـا   : وقال اخلطايب ،ل احلديث للحديث املذكور   وكرهها بعض أه  ،الرأي وغريهم 
  .٢٤٧"ومتنع من استماع اخلطبة ،فيعرض طهارته لنقض،أا جتلب النوم

  : أن للجماع فيه أجرين:  األربعون
معـٍة  أَيعِجز أَحدكُم أَنْ يجاِمع أَهلَه ِفي كُلِّ ج       " : �قَالَ رسولُ اِهللا    : قَالَ،عن أَِبي هريرةَ  

  ٢٤٨" : قَالَ الْبيهِقي رِضي اُهللا عنه" وأَجر غُسِل امرأَِتِه ،فَِإنَّ لَه أَجريِن أَجر غُسِلِه
وأَيضا فَِإنه  ،فَِإنْ صح فَِفيِه الْمعنى الْمنقُولُ ِفي الْخبرِ      ،وِفي ِرواياِت بِقيةَ نظَر   :  قال البيهقي 

 فَعلَ ذَِلك كَانَ أَغَض ِللْبصِر حالَ الرواِح ِإلَى الْجمعِة فَِفي الْقَِدِمي كُن النساُء يحـضرنَ                ِإذَا
 لَماُهللا أَعةَ وعمالْج"  

  اِنيموٍس الْيطَاو نـولَ اِهللا            : قَالَ،وعسـوا أَنَّ رمعاٍس زبِن عِد اِهللا ببِلع لَقَـا �قُلْت : "
: قَـالَ " وِإنْ لَم تكُونوا جنبا ومسوا ِمن الطِّيِب        ،واغِْسلُوا رؤوسكُم ،اغْتِسلُوا يوم الْجمعةِ  

  ..وأَما الْغسلُ فَنعم،،أَما الطِّيب فَلَا أَدِري: فَقَالَ ابن عباٍس
      ى قَونعم ا ِمنا قُلْنم أِْكيدِفيِه تِديدِ        وشلَ ِبالتغَس نِقيلَ م قَدلَ وغَس نِنـي   ،ِلِه معلَ يساغْتو
  . ٢٤٩" والْأَولُ أَصح " ،أَوجب الْغسلَ علَى امرأَِتِه ِبوطِْئها

  : أنه يكره ختصيص ليلته بالقيام: احلادية واألربعون
وال تخصوا  ،خصوا لَيلَةَ الْجمعِة ِبِقياٍم ِمن بيِن الْلَيالِ      ال ت : قَالَ،�عِن النِبي   ،عن أَِبي هريرةَ  

  .٢٥٠"ِإال أَنْ يكُونَ ِفي صوٍم يصومه أَحدكُم ،يوم الْجمعِة ِبِصياٍم ِمن بيِن اَألياِم
وأَتـاه  ،ويـصوم يومها  ،جمعِةكَانَ أَبو الـدرداِء يحِيـي لَيلَـةَ الْ        : وعِن ابِن ِسِريين قَالَ   

فَقَام ِإلَيـِه   ،فَأَراد أَبو الدرداِء أَنْ يقُوم لَيلَتـه      ،فَنام ِعنده ،آخى بينهما �وكَانَ النِبي   ،سلْمانُ

                                                 
 ٧٢/ ٦ الفتح الرباين  - ٢٤٧

  حسن ) ٢٧٣١) (٤٠٩ / ٤ (-شعب اإلميان  - ٢٤٨
 صحيح ) ٢٧٣٠)(٤٠٩ / ٤ (-شعب اإلميان  - ٢٤٩

 صحيح ) ٢٣٤٦)(١٤٩ / ٢ (-مسند أيب عوانة - ٢٥٠
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" : �فَقَالَ النِبي   ،فَأَخبره� النِبي   فَجاَء أَبو الدرداءِ  : فَلَم يدعه حتى نام وأَفْطَر قَالَ     ،سلْمانُ
   .٢٥١"ولَا يومها ِبِصياٍم ،عويِمر سلْمانُ أَعلَم ِمنك لَا تخص لَيلَةَ الْجمعِة ِبصلَاٍة

   ِن ِسِريينِد بمحم نقَالَ،وع :       عمِم جواِء ِفي يدرلَى أَِبي الدانُ علْملَ سخٍةد، فَِقيلَ لَه :  ـوه
اِئم؟ قَالُوا   : فَقَالَ: قَالَ،ن ا لَها     : ماهيِة أَحعملَةَ الْجِإذَا كَانَ لَي هـةِ   ،ِإنعمالْج موي ومصيقَالَ،و :

مهرةٍ    ،فَأَمعمِم جوا ِفي ياموا طَععنفَص، ماهأَت ائِ : قَالَ،كُلْ: فَقَالَ،ثُمي صِإنلْ ِبـِه     ،مـزي فَلَم
 -عويِمر سلْمانُ أَعلَم ِمنك     " : �النِبي  : فَقَالَ،فَذَكَرا لَه ذَِلك  ،�ثُم أَتيا النِبي    ،حتى أَكَلَ 

لَا تخص  " ثَلَاثَ مراٍت   ." عويِمر سلْمانُ أَعلَم ِمنك      -وهو يضِرب علَى فَِخِذ أَِبي الدرداِء       
    .٢٥٢"ولَا تخص يوم الْجمعِة ِبِصياٍم بين الْأَياِم ،لَيلَةَ الْجمعِة ِبِقياٍم بين اللَّياِلي

ٍم بين  والَ لَيلَةَ الْجمعِة ِبِقيا   ،الَ تخصوا يوم الْجمعِة ِبصوٍم بين اَأليامِ      : وعِن ابِن ِسِريين ؟ قَالَ    
  .٢٥٣" اللَّياِلِي 

اِهيمرإب نالَِة : قَالَ،وعِبالص لَةَ كَذَِلكاللَّيِة وعمالْج مووا يصخونَ أَنْ يهكْروا ي٢٥٤"كَان.  
وِفي هذَا الْحِديث النهي الصِريح عن تخِصيص لَيلَة الْجمعة ِبصلَاٍة ِمن بـيِن  ": قال النووي 

واحتج ِبِه الْعلَماء علَى كَراهـة      ،وهذَا متفَق علَى كَراِهيته   .ويوِمها ِبصوٍم كَما تقَدم   ،اللَّياِلِي
 فَِإنها ِبدعـةٌ    - قَاتلَ اللَّه واِضعها ومخترعها      -هِذِه الصلَاة الْمبتدعة الَِّتي تسمى الرغَاِئب       
وقَد صنف جماعةٌ ِمـن     ،وِفيها منكَرات ظَاِهرة  ،منكَرةٌ ِمن الِْبدع الَِّتي ِهي ضلَالَةٌ وجهالَةٌ      

ودلَاِئل قُبِحهـا وبطْلَاَـا     ،الْأَِئمة مصنفَاٍت نِفيسةً ِفي تقِْبيحها وتضِليل مصلِّيها ومبتِدِعها       
  .٢٥٥" واَللَّه أَعلَم .اِعلها أَكْثَر ِمن أَنْ تحصروتضِليل فَ

  : قراءة أمل ترتيل وهل أتى على اإلنسان يف صبحها: الثانية واألربعون

                                                 
٢٥١ -  اِنيعناِق الصزِد الربع فنصفيه انقطاع ) ٧٥٤٦(م  
  فيه انقطاع ) ٤٥٥٦(الطَّبقَات الْكُبرى ِلابِن سعٍد  - ٢٥٢
  مقطوعحسن) ٩٣٤٦)(٤٥ / ٣ (-مصنف ابن أيب شيبة  - ٢٥٣

  مقطوعصحيح) ٩٣٤٨)(٤٥ / ٣ (- مصنف ابن أيب شيبة ٢٥٤

 )١٣٤ / ٤ (-شرح النووي على مسلم  - ٢٥٥
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أمل {كَـانَ يقْـرأُ ِفـي الْفَجـِر يـوم الْجمعـِة ِبــ              �أَنَّ النِبـي    ؛عِن ابِن عبـاٍس     
    .٢٥٦}تى علَى اإلِِنساِنهلْ أَ{و،السجدةَ،}تنِزيلُ

كَانَ يقْرأُ يوم الْجمعِة ِفي صلَاِة الْفَجِر الْم تنِزيـلُ          " : �أَنَّ رسولَ اِهللا    ،  وعِن ابِن عباسٍ  
وهلْ أَتـى علَـى الِْإنـساِن ِحـني ِمـن الـدهِر وِفـي الْجمعـِة سـورةَ                   ،السجدِة
   .٢٥٧"ناِفقُونَوالْم،الْجمعِة

ـ            �أَنَّ النِبي   ؛وعِن ابِن عباٍس     امل {: كَانَ يقْرأُ ِفي صـالَِة الْفَجـِر يـوم الْجمعـِة ِبـ
  .٢٥٨}هلْ أَتى علَى اِإلنساْن ِحني ِمن الدهِر{و،}تنِزيلُ

  اقحأَِبي ِإس نقَالَ،وع :    ِد الربع نب اِهيمرا ِإبنةِ    أَمِدينِبالْم نحنٍف ووِن عِن بمح،  تلَّيفَـص
  .٢٥٩}هلْ أَتى علَى اِإلنساْن{و} امل تنِزيلُ{: فَقَرأَ،وراَءه يوم الْجمعِة صالَةَ الْغداِة

ن هذَا الْيوم ِلما تـشِعر   وِفيِه دِليل علَى ِاسِتحباب ِقراَءة هاتيِن السورتيِن ِفي هِذِه الصلَاة مِ          "
بلْ ورد ِمن حـِديث ِابـن مـسعود         ،علَى ذَِلك أَو ِإكْثَاره ِمنه    �الصيغة ِبِه ِمن مواظَبته     

وأَصله ِفـي ِابـن     " يِدمي ذَِلك   " أَخرجه الطَّبراِني ولَفْظه    ،علَى ذَِلك �التصِريح ِبمداومِتِه   
اله ِثقَاتمِرجة واديِذِه الزوِن هِبد هاله ،اجساِتم ِإرو حأَب بوص ٢٦٠"لَِكن.  

وأحـوال يـوم   ،واحلكمة من قراءما اإلشارة على ما فيهما من ذكـر خلـق آدم            : قيل
وقال غريه بل قـصد الـسجود       ،ألن ذلك كان ويقع يوم اجلمعة ذكره ابن دحية        ؛القيامة
  .الزائد

امل {: يوم الْجمعـةِ  ،يقْرأُ ِفي صـالَِة الْغـداةِ     �كَانَ رسولُ اِهللا    : قَالَ،ي اَألحوص وعن أَبِ 
  .٢٦١وسورةً ِمن الْمفَصِل،السجدِة} تنِزيلُ

                                                 
  )٢٠٧١ (-املكرت -وصحيح مسلم) ٣٣٢٥)(٨٨٧ / ١ (-) عامل الكتب(مسند أمحد  - ٢٥٦

  صحيح ) ٢٢٦١)(١١١ / ٤ (-شعب اإلميان  - ٢٥٧
  صحيح  ) ٥٤٩٠)(١٤١ / ٢ (-مصنف ابن أيب شيبة  - ٢٥٨
 صحيح مقطوع) ٥٤٩١()١٤١ / ٢ (-مصنف ابن أيب شيبة  - ٢٥٩

 )٢٩٥ / ٣ (-فتح الباري البن حجر  - ٢٦٠

  حسن مرسل) ٥٤٨٤)(١٤٠ / ٢ (-مصنف ابن أيب شيبة  - ٢٦١
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ـ      �أَنَّ النِبي   ؛وعن أَِبي هريرةَ       هلْ {و،}ِزيلُامل تن {: كَانَ يقْرأُ ِفي الْفَجِر يوم الْجمعِة ِب
  .٢٦٢}أَتى علَى اِإلنساْن

اِهيمرِإب نةٌ : قَالَ،وعدجا سٍة ِفيهورِة ِبسعمالْج موأَ يقْرأَنْ ي بحتس٢٦٣" كَانَ ي.  
 ِبيعِن الشـ        : قَالَ،وع هلْ أَتى  {و،}امل تنِزيلُ {: ما شِهدت ابن عباٍس قَرأَ يوم الْجمعِة ِإالَّ ب
   .٢٦٤}علَى اِإلنساِن

ِإالَّ قَرأَ سورةً ِفيها    ،ما صلَّيت خلْف ابِن عباٍس يوم الْجمعِة الْغداةَ       : قَالَ،وعن سِعيِد بِن جبيرٍ   
  .٢٦٥ سجدةٌ

: فَقَالَ،فَسأَلْت محمدا ،يها سجدةٌ كَانوا يقْرؤونَ يوم الْجمعِة ِبسورٍة فِ     : قَالَ،وعِن ابِن عونٍ  
  .٢٦٦الَ أَعلَم ِبِه بأْسا

  : ال يستحب اإلبراد ا يف شدة احلر خبالف سائر األيام: الثالثة واألربعون
 الْحـر   وِإذَا اشتد ، ِإذَا اشتد الْبرد بكَّر ِبالصالَةِ     -� -كَانَ النِبى   : عن أَنس بِن ماِلٍك قال    

ولَم يـذْكُِر  ،قَالَ يونس بن بكَيٍر أَخبرنا أَبو خلْدةَ فَقَالَ ِبالصالَةِ    ،يعِنى الْجمعةَ ،أَبرد ِبالصالَةِ 
 -قَالَ َألنـٍس    وقَالَ ِبشر بن ثَاِبٍت حدثَنا أَبو خلْدةَ قَالَ صلَّى ِبنا أَِمري الْجمعةَ ثُم              .الْجمعةَ

  .٢٦٧"   يصلِّى الظُّهر -� - كَيف كَانَ النِبى -رضى اهللا عنه 
نحا الْبخاِري ِإلَى مشروِعية الِْإبراد ِبالْجمعِة ولَـم يبـت الْحكْـم    : وقَالَ الزين ابن الْمِنري  

ِبذَِلك،   لُهة   " ِلأَنَّ قَوعمِني الْجعي "ي        ـهـا فَِهمِمم اِبِعيل التكُون قَوِمل أَنْ يتِمل أَنْ  ،حتحيو
وأَيد ،ِلأَنها ِإما ظُهر وِزيادة أَو بدل عن الظُّهر       ،فَرجح ِعنده ِإلْحاقها ِبالظُّهرِ   ،يكُون ِمن نقْله  

      عمم الْجوٍس ية ِلأَنرصل أَِمري الْبقَو ة  ذَِلك "    ِبيف كَانَ النر   �كَيلِّي الظُّهصاب  " يـوجو
    كَار ذَِلكر ِإنغَي س ِمنا ،أَنضقَالَ أَيا لَا           : وهأَن هة أُِخذَ ِمنعمع ِفي الْجرشاد يرأَنَّ الِْإب رقَرِإذَا ت

                                                 
 صحيح) ٥٤٩٢)(١٤١ / ٢ (-مصنف ابن أيب شيبة  - ٢٦٢

 صحيح)  ٥٤٨٥)(١٤٠ / ٢ (-مصنف ابن أيب شيبة  - ٢٦٣

 حسن موقوف)  ٥٤٨٦)(١٤٠ / ٢ (-مصنف ابن أيب شيبة  - ٢٦٤

 صحيح) ٥٤٨٧)(١٤١ / ٢ (-ن أيب شيبة مصنف اب - ٢٦٥

  صحيح مقطوع) ٥٤٨٩)(١٤١ / ٢ (-مصنف ابن أيب شيبة  - ٢٦٦
  أخر الصالة حىت ينكسر احلر: أبرد - ) ٩٠٦ (- املكرت -صحيح البخارى - ٢٦٧
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بلْ كَانَ يستغنى عنه    ،اد الْحر سببا ِلتأِْخِريها   ِلأَنه لَو شِرع لَما كَانَ ِاشِتد     ،تشرع قَبل الزوال  
واستدلَّ ِبِه ِابن بطَّال علَى أَنَّ وقْت الْجمعة وقْت الظُّهر ِلـأَنَّ أَنـسا   .ِبتعِجيِلها قَبل الزوال  

وِفيِه ِإزالَة التـشِويش عـِن      ،ل الزوال ِخلَافًا ِلمن أَجاز الْجمعة قَب    ،سوى بينهما ِفي جوابه   
الْمصلِّي ِبكُلِّ طَِريق محافَظَة علَى الْخشوع ِلأَنَّ ذَِلك هو السبب ِفي مراعاة الْـِإبراد ِفـي              

   .٢٦٨الْحر دون الْبرد
  : هلا أذانان وليس ذلك لصالة غريها إال الصبح: الرابعة واألربعون

 ِن السلَـى                عِر عبلَى الِْمنع اماِإلم لَسِإذَا ج لُهِة أَوعمالْج مواُء يدقَالَ كَانَ الن ِزيدِن ياِئِب ب
   ِبىِد النهع- �-     رمعكٍْر وأَِبى بانُ     - رضى اهللا عنهما     - وثْما كَانَ عرضـى اهللا    - فَلَم 

  .  ٢٦٩داَء الثَّاِلثَ علَى الزوراِء  وكَثُر الناس زاد الن-عنه 
 ِإالَّ مؤذِّنٌ واِحد فَِإذَا خرج أَذَّنَ وِإذَا        -�-وعِن الساِئِب بِن يِزيد قَالَ ما كَانَ ِلرسوِل اللَِّه          

  اسالن كَثُرانُ وثْما كَانَ عفَلَم كَذَِلك رمعكٍْر وو بأَبو لَ أَقَامزاٍر  نلَـى داَء الثَّاِلثَ عدالن ادز
لَ أَقَامزِإذَا نأَذَّنَ و جراُء فَِإذَا خروا الزقَالُ لَهوِق ي٢٧٠ِفى الس.  

   ِزيداِئِب بن يِن السوِل اللَِّه     ": قَالَ،وعسا كَانَ ِلرم�  اِحدذِّنٌ وؤِإال م،      ذِّنُ لَـهـؤي كُني لَم
هرولُ اللَِّه      فَكَ،غَيسر لَسةِ   �انُ ِإذَا جعمالْج موِر يبلَى الِْمنِجدِ    ،عـساِب الْملَى بفَِإذَا ،أَذَّنَ ع

ثُم كَانَ عمر رِضـي اللَّـه      ،ثُم كَانَ أَبو بكٍْر رِضي اللَّه تعالَى عنه كَذَِلك        ،نزلَ أَقَام الصالةَ  
فَأَمر ِبالنداِء اَألوِل ِبالسوِق علَى داٍر لَه       ،حتى ِإذَا كَانَ عثْمانُ كَثُر الناس     ،كتعالَى عنه كَذَلِ  

فَِإذَا جلَس عثْمانُ رِضي اللَّه تعالَى عنه علَى الِْمنبِر         ،فَكَانَ يؤذَّنُ لَه علَيها   ،الزوراُء: يقَالُ لَها 
ؤلُأَذَّنَ ماَألو هالةَ،ذِّنالص لَ أَقَامزفَِإذَا ن."  

 ِزيداِئِب بن يِن السويف رواية ع ، ِبيِن النع�هذِّنٌ"أَنؤم ولُ اللَّـِه  ،كَانَ لَهسر دكَانَ ِإذَا قَعو
وعمر رِضـي   ،وزمن أَِبي بكْرٍ  ،� فَكَانَ ذَِلك زمن النِبي   ،فَِإذَا نزلَ أَقَام  ،علَى الِْمنبِر أَذَّنَ  �

                                                 
  )٣٨٩ / ٢ (-فتح الباري البن حجر  - ٢٦٨
  )٩١٢ (- املكرت -صحيح البخارى - ٢٦٩

  صحيح)١١٨٩ (- املكرت -سنن ابن ماجه - ٢٧٠
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فَـأَمر  ،فَلَما كَانَ عثْمانُ رِضي اللَّه تعالَى عنـه فَـشا النـاس وكَثُروا            ،اللَّه تعالَى عنهما  
  .٢٧١"رتيعِلم الناس أَنَّ الْجمعةَ قَد حض،فَأَذَّنَ ِبالزوراِء قَبلَ خروِجِه،مؤذِّنا

والذي يظهر أن الناس أخذوا بفعل عثمان يف مجيع البالد إذ ذاك لكونه خليفـة مطـاع                 
وبالبـصرة  ،لكن ذكر الفاكهاين أن أول من أحـدث األذان األول مبكـة احلجاج            ،األمر
وروى ابن أيب شـيبة     ،وبلغين أن أهل املغرب األدىن اآلن ال تأذين عندهم سوى مرة          ،زياد

  رمِن عِن ابةٌ    : الَ  قَ،ععِة ِبدعمالْج مولُ يفيحتمل أن يكون يف زمن الـنيب       ،.٢٧٢اَألذَانُ اَألو
ومنها مـا يكـون   ،لكن منها ما يكون حـسناً ،وكل ما مل يكن يف زمنه يسمى بدعة ،�

وتبني مبا مضى أن عثمان أحدثه إلعالم الناس بدخول الوقت قياساً علـى             . خبالف ذلك 
وفيه استنباط  ،وأبقى خصوصيتها باألذان بني يدي اخلطيب     ، ا فأحلق اجلمعة ،بقية الصلوات 

وأما ما أحدث الناس قبل وقت اجلمعة من الدعاء إليها بالذكر           . معىن من األصل ال يبطله    
  .٢٧٣واتباع السلف الصاحل أوىل،فهو يف بعض البالد دون بعض�والصالة على النيب 

يف رواية عنـد  : فائدة: "سنن الترمذي "ويقول الشيخ أمحد شاكر رمحه اهللا يف تعليقه على          
إذا جلس على املنـرب يـوم       �كان يؤذي بني يدي رسول اهللا       : أيب داود يف هذا احلديث    
بل كثري من أهل العلم أن هذا األذان يكون أمـام           ،فظن العوام . اجلمعة على باب املسجد   

صار هذا  و،على كرسي أو غريه   ،فجعلوا مقام املؤذن يف مواجهة اخلطيب     ،اخلطيب مواجهة 
كما هـو   ،ال فائدة له يف دعوة الناس إىل الصالة وإعالمهم حضورها         ،األذان تقليداً صرفاً  

واتباع . حىت لينكرون على من فعل غريه     ،وحرصوا على ذلك  ،األصل يف األذان والشأن فيه    
وحرصوا على  ،ليكون إعالماً ملن مل حيضر    ،السنة أن يكون على املنارة أو عند باب املسجد        

ألن املدينة مل يكن ا إال املـسجد        ،وقد زالت احلاجة إليه   ،ذان قبل خروج اإلمام   إبقاء األ 
وكثروا عـن أن يـسمعوا األذان عنـد بـاب           ،وكان الناس كلهم جيمعون فيه    ،النبوي
أمـا اآلن   . ليعلم من بالسوق ومن حوله حضور الصالة      ،فزاد عثمان األذان األول   ،املسجد

وصار الناس يعرفون وقت الصالة بأذان املـؤذن        ،اتوبنيت فها املنار  ،وقد كثرت املساجد  
                                                 

 صحيح) ٦٥٠٥ و٦٥٠٤)(٢٧٢ / ٦ (-املعجم الكبري للطرباين  - ٢٧١

  صحيح) ٥٤٧٩) (١٤٠ / ٢ (- مصنف ابن أيب شيبة - ٢٧٢
   ٢/٣٩٤" الفتح"قاله احلافظ يف  - ٢٧٣
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أو ،اتباعاً للـسنة  ،وأن يكون عند خروج اإلمام    ،فإنا نرى أن يكتفى ذا األذان     ،على املنارة 
  .٢٧٤يؤمر املؤذنون عند خروج اإلمام أن يؤذنوا على أبواب املساجد

  : قراءة اإلخالص واملعوذتني والفاحتة بعدها: اخلامسة واألربعون
والْمعوذَتيِن يوم الْجمعِة سبع مـراٍت ِفـي        ،قُلْ هو اللَّه أَحد   : من قَرأَ " : قَالَت،سماَءعن أَ 

   .٢٧٥"حِفظَ ِإلَى ِمثِْلها ،مجِلِسِه
 قَرأَ بعدها قُلْ هو     من صلَّى الْجمعةَ ثُم   " : رِضي اللَّه عنها قَالَت   ،عن أَسماَء ِبنِت أَِبي بكْرٍ    و

   .٢٧٦ "أَو كُِفي ِمن مجِلِسِه ذَِلك ِإلَى ِمثِْلِه ،اللَّه أَحد والْمعوذَتيِن حِفظَ
 من قَرأَ قُلْ هو اللَّه أَحد والْمعوذَتيِن بعد صلَاِة الْجمعِة ِحني يسلِّم           " : قَالَ،وعِن ابِن ِشهابٍ  

 كَلَّمتلَ أَنْ يقَب اما،الِْإمعبا سعبا ،ساِمنٍد."كَانَ ضيبو عقَالَ: قَالَ أَب اهاِلـِه  : أُرمو ولَى اللَِّه هع
   .٢٧٧"وولَِدِه ِمن الْجمعِة ِإلَى الْجمعِة 

  : لغري حاجةق قبل الصالة  التحلُّكراهة: السادسة واألربعون
 نهى عِن الشراِء والْبيِع ِفى الْمـسِجِد        �بِن شعيٍب عن أَِبيِه عن جدِه أَنَّ رسولَ اللَِّه          عن عمِرو   

  .٢٧٨"وأَنْ تنشد ِفيِه ضالَّةٌ وأَنْ ينشد ِفيِه ِشعر ونهى عِن التحلُِّق قَبلَ الصالَِة يوم الْجمعِة 
ب من كَِره التحلُّق ِفى الْمسِجِد ِإذَا كَانِت الْجماعةُ كَـِثريةً والْمـسِجد             با: قال البيهقي 

عن عمِرو بِن شعيٍب عن أَِبيِه عن جـدِه عـن    ف،صِغريا وكَانَ ِفيِه منع الْمصلِّني عِن الصالَةِ      
  .٢٧٩"حلَّق الناس يوم الْجمعِة قَبلَ الصالَِة أَنه نهى أَنْ يت: -�-رسوِل اللَِّه 

باب من أَباح التحلُّق ِفى مجاِلِس الِْعلِْم حيثُ الَ يـستقِْبلُونَ الْمـصلِّني             " : وقال البيهقي 
 قَاِعـد ِفـى     -�-ولُ اللَّـِه    بينما رس : ِبوجوِهِهم،فعن أَِبى مرةَ عن أَِبى واِقٍد اللَّيِثى قَالَ       

          لَسلْقَِة فَجةً ِفى الْحجفُر دجلٌ فَوجا رفٍَر فَأَماَء ثَالَثَةُ ناِبِه ِإذْ جحأَص،   لَـسـلٌ فَججا رأَمو

                                                 
  ٢/٣٩٣" سنن الترمذي" - ٢٧٤
  حسن ) ٥٤٩٣(ِكتاب الْجمعِة >> مصنف ابِن أَِبي شيبةَ  - ٢٧٥
  عصم وحفظ:   كفى -حسن  ) ٤٤٠ (-قاسم بن سالم فضائل القرآن لل - ٢٧٦
  حسن مقطوع ) ٤٤١(فَضاِئلُ الْقُرآِن ِللْقَاِسِم بِن سلَّاٍم  - ٢٧٧
  حسن) ١٠٨١ (- املكرت -سنن أيب داود  - ٢٧٨
 صحيح) ٦١١٦)(٢٣٤ / ٣ (- املكرت -السنن الكربى للبيهقي - ٢٧٩
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ِبـركُم عـن    أَالَ أُخ « : -�-وأَما رجلٌ فَانطَلَق فَقَالَ رسولُ اللَِّه       ،أَظُنه قَالَ خلْف الْحلْقَةِ   
           اللَّه اهى فَأَولٌ أَوجلْقَِة فَرِفى الْح لَسلُ الَِّذى ججا الرفَِر أَمالَِء النؤـلُ الَّـِذى     ،هجا الرأَمو

      هِمن ا اللَّهيحتا فَاسيحتلْقَِة فَاسالْح لْفخ لَسـلٌ أَ      ،ججفَر طَلَقلُ الَِّذى انجا الرأَمو  ضـرع
 هنع اللَّه ضر٢٨٠»فَأَع  .  

اِحللق مكسورة احلاء مفتوحة الالم مجاعة احللقة وكان بعض مشاخينا يرونه أنه ى عـن               
احلَلْق بسكون الالم وأخربين أنه بقي أربعني سنة ال حيِلـق رأسـه قبـل الـصالة يـوم                   

بـل الـصالة للعلـم      وإمنا كره االجتمـاع ق    ؛فقلت له إمنا هو احللق مجع احللقة      ،اجلمعة
فإذا فرغ منها كان االجتماع     ،وينصت للخطبة والذكر  ،وأمر أن يشتغل بالصالة   ،واملذاكرة

   .٢٨١قد فرجت عين وجزاين خرياً وكان من الصاحلني رمحه اهللا: والتحلق بعد ذلك فقال

ِة ِفي الْمسِجِد الْجـاِمِع  وأَستِحب ِللْفَِقيِه أَنْ لَا يِخلَّ ِبعقِْد الْحلَقَ " :  البغدادي وقال اخلطيب 
نهى عِن الـشراِء    �أَنَّ النِبي   "عن جدهِ ،عن أَِبيهِ ،فعن عمِرو بِن شعيبٍ   ،ِفي أَياِم الْجمعاتِ  
حلُِّق قَبلَ الـصلَاِة  ونهى عِن الت،وأَنْ ينشد ِفيِه ِشعر،وأَنْ ينشد ِفيِه ضالَّةٌ   ،والْبيِع ِفي الْمسِجدِ  

  " يوم الْجمعِة
امِ        : قُلْتِب الِْإملَقَةُ ِبقُركُونَ الْحلَى أَنْ تولٌ عمحِديثُ مذَا الْحا    ،هِفيه لُ الْكَلَامغشثُ ييِبح

ِبحيـثُ لَـا    ،ِعيدةً ِمن الِْإمامِ  فَأَما ِإذَا كَانَ الْمسِجد واِسعا والْحلَقَةُ ب      ،عِن اسِتماِع الْخطْبةِ  
    ِبذَِلك أْسفَلَا ب هتوا صِركُهداءِ         ،يالْفُقَه ا ِمـنوِخنـيكَافَّـةَ ش ـتأَير قَدو،  ِثنيـدحالْمو

هلُونفْعي، مهنع اللَّه ِضير اِبِعنيالتِة وابحالص ٍة ِمنِعد نع اَء ِمثْلُهج٢٨٢" و.  
ِمن مزينةَ لَيس ِمنهم ِإلَّـا      �أَدركْت ثَلَاِثني ِمن أَصحاِب النِبي      " : قَالَ،فعن معاِويةَ بِن قُرةَ   

   طُِعن أَو نطَع نـوِل اللَّـِه          ،مسر عم ِربض أَو برض ـِة       ، �أَوعمالْج مـوِإذَا كَـانَ ي
وصـلُّوا  ،ثُم أَتـوا الْجمعةَ   ،ونسموا ِمن ِطيِب ِنـساِئِهم    ،ن صاِلِح ِثياِبِهم  ولَِبسوا مِ ،اغْتسلُوا
   .٢٨٣"ثُم جلَسوا يبثُّونَ الِْعلْم والسنةَ حتى يخرج الِْإمام ،ركْعتيِن

                                                 
  وأخرجه مسلم-صحيح ) ٦١١٧)(٢٣٤ / ٣ (- املكرت -السنن الكربى للبيهقي - ٢٨٠

  )٢٤٧ / ١ (-معامل السنن للخطايب   - ٢٨١
٢٨٢ -  اِديدغِطيِب الْبِللْخ فَقِّهتالْمو ٩٥٨(الْفَِقيه(  

٢٨٣ - اِديدغِطيِب الْبِللْخ فَقِّهتالْمو صحيح ) ٩٥٩(الْفَِقيه  
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جريِري وأَبا نعامةَ السعِدي وأَبا نعامـةَ       رأَيت أَبا الْعلَاِء والْ   " : قَالَ،وعن مهِدي بِن ميمونٍ   
وذَكَر : قَالَ عفَّانُ " الْحنِفي وميمونَ بن ِسياٍه وأَبا نضرةَ يتحلَّقُونَ يوم الْجمعِة قَبلَ الصلَاِة            

  مفَظْهأَح لَاِء لَمؤه ِمن أَكْثَر ِديه٢٨٤"م.   
  : أو ليلتها،األمان من عذاب القرب ملن مات يومها: سابعة واألربعونال

  .٢٨٥ "من مات يوم الْجمعِة وِقي عذَاب الْقَبِر : �قَالَ رسولُ اللَِّه ،  عن أَنٍس
أَو لَيلَةَ  ، الْجمعةِ من مات يوم  : �قَالَ رسولُ اِهللا    : قَالَ،وعن عبِد اِهللا بِن عمِرو بِن الْعاِصي      

  .الْجمعِة وِقي ِفتنةَ الْقَبِر
  .٢٨٦" أَو لَيلَةَ الْجمعِة وِقي ِفتنةَ الْقَبِر ،من مات يوم الْجمعِة: � ويف رواية قَالَ رسولُ اِهللا 

بِرئ ِمـن ِفتنـِة     ،أَو يوم الْجمعةِ  ،جمعِةمن مات لَيلَةَ الْ   : قَالَ،�أَنّ النِبي   ،عِن ابِن ِشهابٍ  و
   .٢٨٧..."وِقي ِفتنةَ الْقَبِر : أَو قَالَ،الْقَبِر

أَخبره أَنَّ ابنا ِلِعياِض بِن عقْبةَ توفِّي يوم        ،أَنَّ أَباعبد الرحمِن بن محِرمٍ    ،وعن رِبيعةَ بِن سيفٍ   
عمهِ   الْجلَيع هدجو دتفِ    ،ِة فَاشدالص لٌ ِمنجر ٍء      : فَقَالَ لَهيِبـش كرـشى أَلَـا أُبيحا يا أَبي

مـا ِمـن   " : قَالَ�ِإنَّ رسوِل اللَِّه : سِمعته يقُولُ،سِمعته ِمن عبِد اللَِّه بِن عمِرو بِن الْعاصِ 
ِفي لَي وتمِلٍم يسِر مِة الْقَبنِفت ِمن ِرئِة ِإلَّا بعم٢٨٨" لَِة الْج.   

     ِفيدِن الصمحِد الربِن عاِن بِسن ناصِ      ،وعِن الْعِرو بمع ناللَِّه ب دبقُولُ ،أَنَّ عكَانَ ي : "  ـنم
  . ٢٨٩ "توفِّي يوم الْجمعِة أَو لَيلَةَ الْجمعِة وِقي الْفَتانَ

من مات يـوم  " : سِمعت ِعكِْرمةَ بن خاِلٍد الْمخزوِمي يقُولُ  : وعن عبِد اللَِّه بِن مؤمٍل قَالَ     
  . ٢٩٠"ووِقي عذَاب الْقَبِر،الْجمعِة أَو لَيلَةَ الْجمعِة خِتم ِبخاتِم الِْإيماِن

                                                 
٢٨٤ - اِديدغِطيِب الْبِللْخ فَقِّهتالْمو صحيح ) ٩٦٠( الْفَِقيه  
 حسن لغريه) ٤١١٣(مسند أيب يعلى املوصلي  - ٢٨٥

  حسن) ٧٠٥٠)(٧١٥ / ٢(و) ٦٦٤٦)(٦٢٦ / ٢ (-) عامل الكتب(مسند أمحد  - ٢٨٦
  حسن لغريه) ٥٥٩٨-٥٥٩٦(مصنف عبد الرزاق  - ٢٨٧
  حسن ) ١٥٥) (١٠٣ / ١ (-إثبات عذاب القرب للبيهقي  - ٢٨٨
  حسن لغريه ) ١٥٧)(١٠٣ / ١ (-إثبات عذاب القرب للبيهقي  - ٢٨٩
 ضعيف ) ١٥٨)(١٠٤ / ١ (-إثبات عذاب القرب للبيهقي  - ٢٩٠



 ٨٦

 بِرئ ِمـن  - أَو يوم الْجمعِة  -من مات لَيلَةَ الْجمعِة     " :  قَالَ �ِبي  أَنَّ الن ،وعِن ابِن ِشهابٍ  
  .٢٩١ "وكُِتب شِهيدا ،وِقي ِفتنةَ الْقَبِر" : أَو قَالَ" ِفتنِة الْقَبِر 

ألن جهنم ال تسجر يف     ؛وحكمته أنه انكشف الغطاء عما له عند اهللا       : قال احلكيم الترمذي  
فإذا قبض اهللا فيه    ،وال يعمل فيه سلطاا ما يعمل يف سائر األيام        ،وتغلق فيه أبواا  ،ذا اليوم ه

وأنه مل يقبض يف هذا اليوم العظيم إال من كتب لـه            ،عبدا كان دليال لسعادته وحسن مآبه     
  .ألن سببها إمنا هو متييز املنافق من املؤمن؛فلذلك يقيه فتنة القرب،السعادة عنده

  : أنه يوم املزيد: األربعونالثامنة و
ِفيها كَالنكْتـِة   ،وِفي يِدِه كَالِْمرآِة الْبيضاءِ   ،أَتاِني ِجبِريلُ : �قَالَ رسولُ اِهللا    : قَالَ،عن أَنسٍ 
  .هِذِه الْجمعة: قَالَ؟ما هِذِه،يا ِجبرِِيلُ: فَقُلْت،السوداِء

تكُونُ ِعيدا لَك   : قَالَ؟وما لَنا ِفيها  : قُلْت: قَالَ.لَكُم ِفيها خير  : قَالَ؟وما الْجمعةُ : قُلْت: قَالَ
ِدكعب ِمن ِمكِلقَوو،ا لَكعبى تارصالنو ودهكُونُ الْييو.  

ِلم يسأَلُ اللَّه ِفيها شـيئًا      الَ يواِفقُها عبد مس   ،لَكُم ِفيها ساعةٌ  : قَالَ؟وما لَنا ِفيها  : قُلْت: قَالَ
أَو لَيس لَه ِبقَسٍم ِإالَّ ذُخر لَه ِعنده مـا هـو            ،هو لَه قَسم ِإالَّ أَعطَاه ِإياه     ،ِمن الدنيا واَألِخرةِ  

هلُ ِمنأَفْض،رش ذُ ِبِه ِمنوعتي أَو،رِإالَّ ص وبكْتِه ملَيع وههِمن ظَمأَع وا هالَِء مالْب ِمن هنع ف.  
وهو ِعنـدنا   ،وِهي تقُوم يوم الْجمعةِ   ،ِهي الساعةُ : قَالَ؟وما هِذِه النكْتةُ ِفيها   : قُلْت لَه : قَالَ

  .يوم الْمِزيِد،ونحن ندعوه يوم الِْقيامِة،سيد اَألياِم
تبارك وتعالَى اتخذَ ِفي الْجنِة واِديـا ِمـن ِمـسٍك           ،َألنَّ ربك : قَالَ؟ِمم ذَاك : قُلْت: الَقَ

ضيهِ    ،أبِسيلَى كُرع نيِعلِّي طَ ِمنبِة هعمالْج موالَى،فَِإذَا كَانَ يعتو كاربت،  ِسـيالْكُر فح ثُم
وينِزلُ أَهلُ الْغرِف   ،ثُم يِجيُء النِبيونَ حتى يجِلسوا علَيها     ،ن ذَهٍب مكَلَّلٍَة ِبالْجواِهرِ   ِبمناِبر مِ 

سـلُوِني  : ثُم يقُـولُ  ،تبارك وتعالَى ،ثُم يتجلَّى لَهم ربهم   ،حتى يجِلسوا علَى ذَِلك الْكَِثيبِ    
ِطكُمى : قَالَ،أُعضالر هأَلُونسقُولُ،فَياِري: فَيد لَّكُماِئي أَحِتي ،ِرضامكَر أَِنـالُكُملُوِني  ،وفَـس
ِطكُمى : قَالَ،أُعضالر هأَلُونسقَالَ،فَي :    مهنع ِضير قَد هأَن مهِهدشقَالَ،فَي :     ا لَـمم ملَه حفْتفَي

                                                 
٢٩١ -  اِنيعناِق الصزِد الربع فنصفيه جهالة ) ٥٤٢٩(م  



 ٨٧

 نيع رت، مست لَمأُذُنٌو ٍر،عشلَى قَلِْب بع ِطرخي لَمِم  : قَالَ،وـوي ِمن اِفكُمِصران ارِمقْد ذَِلكُمو
  .الْجمعِة

  ِفعتري ونَ  ،قال ثُمِبيالن هعم ِفعترييقُونَ،ودالصاءُ ،ودهالـشِف ِإلَـى       ،وـرـلُ الْغأَه ِجعريو
ِفِهمغُر، رد ِهياءُ وضيةٌ ب،  ما قَصِفيه سلَي، مالَ فَصاءُ  ،ورمةٌ حرد ا    ،أَواُء ِفيهرضةٌ خدجربز أَو

فَلَيسوا ِإلَى شيٍء أَحوج ِمنهم     : قَالَ،وِفيها أَنهارها وِثمارها متدلِّيةٌ   ،غُرفُها وأَبوابها مطْرورةٌ  
  ٢٩٢.وِليزدادوا ِمنه كَرامةً،لْجمعِة ِليزدادوا ِإلَى ربِهم نظَراِإلَى يوِم ا

أَسأَلُ اللَّه أَنْ يجمـع بيِنـي       : فَقَالَ أَبو هريرةَ  ،أَنه لَِقي أَبا هريرةَ   ،وعن سِعيِد بِن الْمسيبِ   
أَنَّ : �أَخبرِني رسـولُ اِهللا     ،نعم: أَو ِفيها سوق ؟ قَالَ    : دقَالَ سِعي ،وبينك ِفي سوِق الْجنةِ   

       اِلِهممِل أَعا ِبفَضلُوا ِفيهزا نلُوهخِة ِإذَا دنلَ الْجأَه،        ِة ِمـنعمِم الْجواِر يِفي ِمقْد مذَنُ لَهؤفَي
ويبِرز لَهم عرشه ويتبدى لَهم ِفي روضٍة ِمـن ِريـاِض           ،فَيزورونَ اللَّه جلَّ وعالَ   ،أَياِم الدنيا 

ومنـاِبر ِمـن    ،ومنـاِبر ِمـن ياقُوتٍ    ،ومناِبر ِمـن لُؤلُؤٍ   ،فَيوضع لَهم مناِبر ِمن نورٍ    ،الْجنِة
 علَى كُثْباِن   - وما ِفيِهم دِني     -جِلس أَدناهم   وي،ومناِبر ِمن ِفضةٍ  ،ومناِبر ِمن ذَهبٍ  ،زبرجٍد
: قَالَ أَبـو هريـرةَ    ،والْكَافُوِر ما يرونَ أَنَّ أَصحاب الْكَراِسي أَفْضلُ ِمنهم مجِلسا        ،الِْمسِك
ولَ اهللاِ  : فَقُلْتسا را ؟ قَالَ    ،ينبى ررلْ نهو :معن، متلْ تلَةَ      هِر لَيالْقَمِس ومِة الشيؤنَ ِفي روار
والَ يبقَى ِفي ذَِلك الْمجِلِس أَحـد       ،كَذَِلك الَ تتمارونَ ِفي رؤيِة ربكُم     : الَ قَالَ : قُلْنا،الْبدِر

أَتذْكُر يوم عِملْـت كَـذَا   ،يا فُالَنُ: محتى ِإنه لَيقُولُ ِللرجِل ِمنه  ،ِإالَّ حاصره اللَّه محاصرةً   
فَِبسعِة ،بلَى: أَفَلَم تغِفر ِلي ؟ فَيقُولُ    ،يا رب : فَيقُولُ،وكَذَا ؟ يذَكِّره بعض غَدراِتِه ِفي الدنيا      

فَـأَمطَرت  ،تهم سحابةٌ ِمـن فَوِقِهم   فَبينا هم كَذَِلك غَِشي   : قَالَ،مغِفرِتي بلَغت منِزلَتك هِذهِ   
قُوموا ِإلَى ما أَعددت لَكُـم      : ثُم يقُولُ جلَّ وعالَ   ،علَيِهم ِطيبا لَم يِجدوا ِمثْلَ ِرِحيِه شيئًا قَطُّ       

ِه الْمالَِئكَةُ ما لَم تنظُِر الْعيونُ      فَنأِْتي سوقًا قَد حفَّت بِ    : قَالَ،فَخذُوا ما اشتهيتم  ،ِمن الْكَرامةِ 
فَيحملُ لَنا ما اشتهينا لَيس يباع      : قَالَ،ولَم يخطُر علَى الْقُلُوبِ   ،ولَم تسمِع اآلذَانُ  ،ِإلَى ِمثِْلهِ 

فَيقِْبلُ الرجلُ  : قَالَ،ضهم بعضا وِفي ذَِلك السوِق يلْقَى أَهلُ الْجنِة بع      ،ِفيِه شيٌء والَ يشترى   

                                                 
  حسن لغريه) ٥٥٦٠)(١٥٠ / ٢ (-مصنف ابن أيب شيبة  - ٢٩٢

  الصدع والعيب: كسر الشيء من غري فصله الوصم : عالمة الفصم : نكتة 



 ٨٨

فَما ،وما ِفيِهم دِني فَيروعه ما يرى علَيِه ِمن اللِّباسِ        ،فَيلْقَى من هو دونه   ،ذُو الْمنِزلَِة الْمرتِفعةِ  
ِلك أَنه الَ ينبِغي َألحـٍد أَنْ يحـزنَ         ينقَِضي آِخر حِديِثِه حتى يتمثَّلَ علَيِه ِبأَحسن ِمنه وذَ        

مرحبـا وأَهـالً ِبِحبنـا لَقَـد        : فَيقُلْن،فَتلْقَانا أَزواجنا ،ثُم ننصِرف ِإلَى مناِزِلنا   : قَالَ،ِفيها
لَ        ،ِجئْتا عنقْتا فَارلَ ِممالطِّيِب أَفْضاِل ومالْج ِمن ِإنَّ ِبكِهوقُولُ،يـا     : فَينبر موا الْينالَسا جِإن

  .  ٢٩٣"الْجبار ويحقُّنا أَنْ ننقَِلب ِبِمثِْل ما انقَلَبنا 
ِإنَّ أَهلَ الْجنِة يرونَ ربهم عز وجلَّ ِفي كُـلِّ          " : قَالَ�عِن النِبي   ،وعن عبِد اللَِّه بِن عباسٍ    

اِل الْكَافُورِ    يٍة ِفي ِرمعمِم جا  ،وِلسجم هِمن مهبأَقْرـةِ     : وعمالْج مـوِه يِإلَي مهعرأَس، مهكَرأَبو
   .٢٩٤"غُدوا 

  : أنه يوم املغفرة: التاسعة واألربعون
بارك وتعالَى لَيس ِبتاِرٍك أَحدا     ِإنَّ اللَّه ت  " : -� -قَالَ رسولُ اللَِّه    : عن أَنِس بِن ماِلٍك قَالَ    

 لَه ِة ِإلَّا غَفَرعمالْج موي ِلِمنيسالْم ِط."ِمنسِفي الْأَو اِنيرالطَّب اهو٢٩٥ر.   
  :  والسيئة كذلكالصدقة فيه تضاعف على غريها من األيام: اخلمسون

                                                 
  حسن ) ٧٤٣٨)(٤٦٦ / ١٦ (-ح ابن حبان صحي - ٢٩٣

فيه عبد احلميد بن حبيب بن أىب العشرين كاتب األوزاعى خمتلف فيه وقد وثقه أمحد وابن معني والعجلى وأبو زرعـة                     
 راجع التهذيب   -وأبو حامت وحيىي بن أكثم وابن حبان والدارقطىن ولينه دحيم وأبو حامت ىف رواية والنسائى والبخارى                 

 فحديثه ال يقل عن     ٦/١١٣ التهذيب   - أوثق أصحاب األوزاعى كما قاله حيىي بن أكثم هلشام بن عمار              وهو ٦/١١٣
بعلة أخرى وهى هشام بن عمار أنه صدوق مكثر له ما ينكر،وقـال أبـو               ) ١٧٢٢( احلسن وأعله األلباىن ىف ضعيفته      

  وحنوه ىف التقريب ا هـ" صدوق قد تغري فكان كلما لُقن تلقن : حامت 
  :هذا الكالم فيه جمازفة وور ألمور  و

  هل ذكر الذهىب أو غريه هذا احلديث مما أنكر على هشام ؟: األول 
  اعتماده على اجلرح دون التعديل مما ال يقبله منصف أبداً: الثاىن 

ملا  هـ وهذا خمالف     ١ --صدوق مقرى كرب فصار يتلقن فحديثه القدمي أصح         ) : ٧٣٠٣( قال ىف التقريب    : الثالث  
  ذكره عن

  ٥٤-١١/٥١التقريب وراجع التهذيب 
هذا احلديث قد رواه عنه ابن ماجه مباشرة وابن أىب عاصم وابن أىب الدنيا فهل يعقل أن يروي عنه هؤالء وهو                     : الرابع  
 !يتلقن؟

٢٩٤ -  يرةُ ِللْآجِريعضعيف ) ٦١٤(>الش  
  حسن ) ٤٩٧٣ (-املعجم األوسط للطرباين  - ٢٩٥



 ٨٩

  .٢٩٦" الْجمعِة الصدقَةُ تضاعف يوم" : قَالَ،عن كَعٍب
  .٢٩٧"ِإنَّ الصدقَةَ تضاعف يوم الْجمعِة : قَالَ،وعن كَعٍب

وأَنه لَتضاعف ِفيِه الْحـسنةُ     ،أَنَّ يوم الْجمعِة يفْزع لَه الْخلَاِئق والِْجن والِْإنس       " وعن كَعٍب   
  .٢٩٨"ِقيامِة وأَنه لَيوم الْ،والسيئَةُ

  :  أو يسقراءة حم الدخان يومها وليلتها: الواحدة واخلمسون
من قَرأَ سورةَ الدخاِن ِفي لَيلٍَة ِفي لَيلَِة الْجمعِة غُِفر لَه ما            " :  قَالَ �أَنَّ النِبي   : ،عِن الْحسنِ 

   .٢٩٩"تقَدم ِمن ذَنِبِه 
من قَرأَ لَيلَةَ الْجمعِة حم الدخانَ ويس أَصبح        " : �قَالَ رسولُ اللَِّه    : قَالَ،وعن أَِبي هريرةَ  

 ا لَهفُورغ٣٠٠"م.  
أُخِبرت أَنه من قَرأَ حم الدخانَ لَيلَةَ الْجمعِة ِإميانا وتصِديقًا          " : قَالَ،وعن عبِد اللَِّه بِن ِعيسى    

  .٣٠١" مغفُورا لَه أَصبح،ِبها
وزوج ِمـن الْحـوِر     ،أَصبح مغفُورا لَه  ،من قَرأَ حم ِفي لَيلَِة الْجمعةِ     " : قَالَ،وعن أَِبي راِفعٍ  

   .٣٠٢"الِْعِني 
  : قراءة سورة هود فيه: الثانية واخلمسون

  .٣٠٣» هوٍد يوم الْجمعِة اقْرُءوا سورةَ« : -�-عن كَعٍب قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 
  وكعب هو كعب األحبار

  : ما يقال ليلة اجلمعة:  الثالثة واخلمسون

                                                 
٢٩٦ -فنصةَمبيِن أَِبي شحسن مقطوع ) ٥٤٣٣( اب  
  صحيح ) ٧٨٧٤(ِحلْيةُ الْأَوِلياِء  - ٢٩٧
  صحيح مقطوع ) ٥٤٣٤(مصنف ابِن أَِبي شيبةَ  - ٢٩٨
  ضعيف ) ٢١٤(فَضاِئلُ الْقُرآِن ِلمحمِد بِن الضريِس  - ٢٩٩
٣٠٠ - ِقيهياِن ِللْبالِْإمي بعضعيف ) ٢٣٧٥(ش 

٣٠١ -  اِرِميالد ننضعيف معضل) ٣٣٧٣(س  
٣٠٢ -  اِرِميالد ننصحيح موقوف ) ٣٣٧٤(س  
 صحيح مرسل) ٣٤٦٧ (- املكرت -سنن الدارمى - ٣٠٣



 ٩٠

اللَّهم باِرك لَنا ِفـي رجـٍب       : قَالَ، ِإذَا دخلَ رجب   �كَانَ النِبي   : قَالَ،عن أَنِس بِن ماِلكٍ   
: غـراء . ٣٠٤ويومها أَزهـر ،لَيلَةُ الْجمعِة غَراُء: قُولُوباِرك لَنا ِفي رمضانَ وكَانَ ي   ،وشعبانَ
  األبيض املستنري:  األزهر-بيضاء 

  : وشهود النكاح والعتق فيه،عيادة املريض وشهود اجلنازة:  الرابعة واخلمسون
وشِهد ،وعاد مِريـضا  ،وصـام يومـه   ،من صلَّى الْجمعةَ  : قَالَ،�أَنّ النِبي   ،عن أَِبي أُمامةَ  

  .٣٠٥"وجبت لَه الْجنةُ ،وشِهد ِنكَاحا،جنازةً
مـن  " :  يقُـولُ �أَخبره أَنه سِمع رسولَ اِهللا   ،أَنَّ أَبا سِعيٍد الْخدِري   ،وعِن الْوِليِد بِن قَيسٍ   

وجبت لَه الْجنـةُ    ،وتصدق وأَعتق رقَبةً  ،وشِهد ِجنازةً ،وعاد مِريضا ،وافَق ِصيام يوِم الْجمعةِ   
   .٣٠٦"ذَِلك الْيوم ِإنْ شاَء اُهللا 

وشِهد ،وعاد مِريـضا  ،من أَصبح يوم الْجمعِة صاِئما    " : قَالَ،�عِن النِبي   ،وعن أَِبي هريرةَ  
   .٣٠٧"ِبصدقٍَة فَقَد أَوجب وتصدق ،ِجنازةً

وعاد ،من أَصبح يوم الْجمعـِة صـاِئما      " : �قَالَ رسولُ اِهللا    : قَالَ،وعن جاِبِر بِن عبِد اهللاِ    
  ،٣٠٨"وشيع ِجنازةً لَم يتبعه ذَنب أَربِعني سنةً ،وأَطْعم ِمسِكينا،مِريضا

  : من قال هذه الكلمات: سوناخلامسة واخلم
من قَالَ هِذِه الْكَِلماِت سبع مراٍت ِفي لَيلَِة الْجمعـِة          " : �قَالَ رسولُ اِهللا    : قَالَ،عن أَنسٍ 

ِة دخـلَ   ومن قَالَها ِفي يوِم الْجمعِة فَمات ِفي ِتلْك اللَّيلَ        ،فَمات ِفي ذَِلك الْيوِم دخلَ الْجنةَ     
وأَنا عبدك وابـن عبـِدك وابـن        ،اللهم أَنت ربي لَا ِإلَه ِإلَّا أَنت خلَقْتِني       : من قَالَ ،الْجنةَ
ِتكأَم، ِتكضِفي قَبو، ِدكِتي ِبيناِصيو،     تطَعتا اسم ِدكعوو ِدكهلَى عع تيسأَم،   ِمن وذُ ِبكأَع

رشِتكموُء ِبِنعأَب تعنا صِبي، موُء ِبذَنأَبو، تِإلَّا أَن وبالذُّن ِفرغلَا ي هوِبي ِإنِلي ذُن ٣٠٩" فَاغِْفر.  
                                                 

 ضعيف) ٢٣٤٦)(٦٨٠ / ١ (-) عامل الكتب(مسند أمحد  - ٣٠٤

 -الكبري للطـرباين  واملعجم   ) ٢٤٣٨ (-واملعجم األوسط للطرباين    ) ١٦٧٩)(٤٠١ / ٢ (- ٤١٤الفوائد لتمام   - ٣٠٥
 زيارم: العيادة لآلخرين - حسن ) ٧٣٥٧)(١٠٣ / ٧(

  حسن) ١٠٤٣ (-ومسند أيب يعلى املوصلي   )٢٧٧٨)(٤٣٧ / ٤ (-شعب اإلميان  - ٣٠٦
  حسن لغريه ) ٣٥٨١)(٣٨٠ / ٥ (-شعب اإلميان  - ٣٠٧
  حسن لغريه ) ٣٥٨٢)(٣٨١ / ٥ (-شعب اإلميان  - ٣٠٨
 ضعيف ) ٢٧٨١)(٤٤٠ / ٤ (-شعب اإلميان  - ٣٠٩



 ٩١

  : فدار يف السوق،كان إذا صلى اجلمعة خرج:  السادسة واخلمسون
 - � -د اللَِّه بن بسٍر صاِحب رسوِل اللَّـِه  رأَيت عب : عن عبِد اللَِّه بِن بسٍر الْحبراِني قَالَ      

             ِجِد فَِقيلَ لَهسِإلَى الْم عجر ةً ثُماعوِق سِفي الس ارفَد جرةَ خعملَّى الْجـلُ   : ِإذَا صفْعت ِلم
   .٣١٠ ِفي الْكَِبِريرأَيت سيد الْمسِلِمني يفْعلُه رواه الطَّبراِني: هذَا ؟ فَقَالَ

فَِإذَا قُِضيِت الصلَاةُ فَانتِشروا ِفي الْأَرِض وابتغوا ِمن       {: كان حكمته امتثال قوله تعاىل    : قلت
  .سورة اجلمعة) ١٠(} فَضِل اللَِّه واذْكُروا اللَّه كَِثريا لَّعلَّكُم تفِْلحونَ 

: أو فـرغ منـها    ،}فَِإذَا قُِضيِت الصلَاةُ  {: عاىلوقال ابن كثري رمحه اهللا يف التفسري قوله ت        
وأمرهم ،ملا حجر عليهم التصرف بعد النداء     ،}فَانتِشروا ِفي الْأَرِض وابتغوا ِمن فَضِل اللَّهِ      {

  .واالبتغاء من فضل اهللا،باالجتماع أذن هلم بعد بعد الفراغ يف االنتشار يف األرض
فَوقَف علَـى بـاِب     ،ِإذَا صلَّى الْجمعـةَ انـصرف     ،ِضي اللَّه عنه  ر،كَانَ عراك بن ماِلكٍ   

وانتشرت كَما أَمرتِني فَـارزقِْني     ،أَجبت دعوتك وصلَّيت فَِريضتك   ،اللَّهم": فَقَالَ،الْمسِجِد
 ِلكفَض ِمن،  اِزِقنيالر ريخ تأَنوروي عن بعض السلف أنه قال      .٣١١ حامت رواه ابن أيب  " و  :

فَِإذَا {: من باع واشترى يف يوم اجلمعة بعد الصالة بارك اهللا له سبعني مرة لقول اهللا تعاىل               
  .٣١٢هـ. أ. }قُِضيِت الصلَاةُ فَانتِشروا ِفي الْأَرِض وابتغوا ِمن فَضِل اللَِّه

  : عمرةانتظار العصر بعدها يعدل :  السابعة واخلمسون
    اِعِديٍد السعِن سِل بهس نولُ اِهللا    : قَالَ،عسـةً        " : �قَالَ رجـٍة حعمِفي كُلِّ ج ِإنَّ لَكُم

   .٣١٣"والْعمرةُ انِتظَار الْعصِر بعد الْجمعِة ،فالْحجةُ الْتهِجري ِللْجمعِة،وعمرةً
  : ارة اإلحياء فيهعلم املوتى بزي:  الثامنة واخلمسون
  ابالْقَص قَالَ حسن : "             ـأِْتيى نتٍت حباِة ساِسٍع ِفي كُلِّ غَدِن وِد بمحو ِإلَى مأَغْد تكُن

                تِصـر لَوٍم ووي ذَات لَه فَقُلْت ِرفصنن م ثُملَه وعدنو لِّمسوِر فَنلَى الْقُبع ِقفانَ فَنبالْج

                                                 
 ضعيف ) ٣١٨٦ (- جممع الزوائد  - ٣١٠

  بال سند) ٣١٣ / ١٢ (-  تفسري ابن أيب حامت - ٣١١
٣١٢ -   
 ضعيف) ٦١٦١)(٢٤١ / ٣ (- حيدر آباد -والسنن الكربى للبيهقي  ) ٢٧٨٤)(٤٤٢ / ٤ (-شعب اإلميان  - ٣١٣



 ٩٢

نِ   هياِلاثْن موي موا           ،ذَا الْيمويو لَها قَبمويِة وعمالْج موي اِرِهموونَ ِبزلَمعى يتوِني أَنَّ الْملَغفَقَالَ ب
 هدع٣١٤"ب.   

  : علم املوتى بزيارة األحياء فيه:  التاسعة واخلمسون
بِد اللَِّه يبدو فَِإذَا كَانَ لَيلَةُ الْجمعِة أَدلَج علَى فَرِسِه فَربما           كَانَ مطَرف بن ع   : قَالَ أَبو التياحِ  

فَرأَيـت  " : فَأَدلَج لَيلَةً حتى ِإذَا كَانَ ِعند الْقُبوِر هوم علَى فَرِسِه قَـالَ    : نور لَه سوطُه قَالَ   
    كُلِّ قَب اِحبوِر صلَ الْقُبِرِه     أَهلَى قَبا عاِلسِني قَالُوا  " ٍر جأَوا رـأِْتي      : فَلَمي فطَـرـذَا مه

  ةَ قَالَ قُلْتعمِة ؟      " : الْجعمالْج موي كُمدونَ ِعنلَمعِفيِه      : قَالُوا" أَت رقُولُ الطَّيا تم لَمعنو معن
؟ " : قُلْت رقُولُ الطَّيا تماِلٍح : واقَالُ" وٍم صوي ِمن لَامس لَامقُولُ س٣١٥"ت.   

فَأَتيت علَى مقَاِبر ِمـن     ،رأَيت ِفي الْمناِم كَأَني خرجت أُِريد الْجمعةَ      " : وعن مطَرٍف قَالَ  
يالْح،   لُوسوِر جلُ الْقُبِضي  ،فَِإذَا أَهأَمو لِّمأُس لْتعقَالُوا،فَج :اللَّهِ  ي دب؟ قَـالَ    ،ا ع ِريدت نأَي :
ةَ : قُلْتعمالْج قَالَ،أُِريد : قُلْت ةُ ؟ قَالُوا    : ثُمعما الْجونَ مردت :معن،     ـرقُولُ الطَّيا يم لَمعنو

   .٣١٦"يوم صاِلح ،لَامسلَام س: يقُولُ: ما يقُولُ الطَّير يومِئٍذ ؟ قَالُوا: قُلْت: قَالَ،يومِئٍذ
كَانَ مطَرف بن عبِد اللَِّه يبدو فَِإذَا كَانَ لَيلَةُ الْجمعِة أَدلَج علَـى فَرِسـِه               : وقَالَ أَبو التياحِ  

: م علَى فَرِسِه قَـالَ    فَأَدلَج حتى ِإذَا كَانَ ِعند الْقُبوِر هو      : فَربما نور لَه ِفي سوِطِه قَالَ     : قَالَ
هذَا مطَـرف  : فَلَما رأَوِني قَالُوا: فَرأَيت أَهلَ الْقُبوِر كُلُّ صاِحِب قَبٍر جاِلس علَى قَبِرِه قَالَ       

 ما يقُـولُ ِفيـِه      نعم ونعلَم : قُلْت أَتعلَمونَ ِعندكُم يوم الْجمعِة ؟ قَالُوا      : يأِْتي الْجمعةَ قَالَ  
رالطَّي،؟ قَالُوا: قُلْت رقُولُ الطَّيا يمقُولُ: واِلٍح : يٍم صوي ِمن لَامس لَام٣١٧"س.   
  : عرض أعمال األحياء على أقارم من املوتى فيه: ونت الس

 أَِبي  فعن .٣١٨وأبلغ من ذلك أن امليت يعلم بعمل احلي من أقاربه وإخوانه          " : قال ابن كثري  
ِإذَا قُِبضت نفْس الْعبِد تلَقَّاه أَهلُ الرحمِة ِمن ِعباِد اللَِّه كَما يلْقَونَ            " : أَيوب الْأَنصاِري قَالَ  

                                                 
  حسن مرسل ) ٨٨٦٢)(٤٧٥ / ١١ (-شعب اإلميان  - ٣١٤
  حسن مقطوع ) ٢١٠٨( ِء ِحلْيةُ الْأَوِليا - ٣١٥
  صحيح ) ٣٤٤٩٢(مصنف ابِن أَِبي شيبةَ  - ٣١٦
  صحيح ) ١٣٩٣(الزهد ِلأَحمد بِن حنبٍل  - ٣١٧
  )٣٢٦ / ٦ (- دار طيبة -تفسري ابن كثري  - ٣١٨



 ٩٣

حتـى  أَنِظـروا أَخـاكُم     : فَيقُولُ بعضهم ِلـبعضٍ   ،فَيقِْبلُونَ علَيِه ِليسأَلُوه  ،الْبِشري ِفي الدنيا  
ِريحتسبٍ   ،يكَانَ ِفي كَر هـلْ             ،فَِإنةٌ ؟ هفُلَان لَتا فَعلَ فُلَانٌ ؟ ما فَعم هأَلُونسِه فَيلَيقِْبلُونَ عفَي

        لَهقَب اتم ِل قَدجِن الرأَلُوا ع؟ فَِإذَا س تجوزت، مقَالَ لَه :  لَكه قَد هقُولُونَ،ِإنا: فَيا   ِإنِإنِللَِّه و 
فَيعرض علَـيِهم   : قَالَ،وِبئْسِت الْمرِبيةُ ،فَِبئْسِت الْأُم ،ِإلَيِه راِجعونَ ذُِهب ِبِه ِإلَى أُمِه الْهاِويةِ      

مالُهموا    ،أَعرشبتاسوا وا فَِرحنسا حأَوقَالُوا،فَِإذَا ردِ   : وبلَى عع كتمِذِه ِنعـا  ههفَأَِتم ِإنْ ،كو
   .٣١٩"اللَّهم راِجع ِبعبِدِك : رأَوا سوًءا قَالُوا

ِإنَّ أَعمالَ بِني آدم تعرض كُلَّ خِمـيٍس   :  قَالَ �سِمعت رسولَ اِهللا    : قَالَ،عن أَِبي هريرةَ  و
  .٣٢٠فَالَ يقْبلُ عملُ قَاِطِع رِحٍم،لَيلَةَ الْجمعِة

  : صيام يوم األربعاء واخلميس واجلمعة: حلادية والستونا
من صام يوم اَألرِبعاِء والْخِمـيِس والْجمعـِة        « :  قَالَ -�-عِن ابِن عمر عن رسوِل اللَِّه       

      وِبِه كَيذُن ِمن جرخو هوبذُن لَه اللَّه غَفَر كَثُر ا قَلَّ أَوِبم قدصتو هأُم هتلَدو مو«   ـوبقَالَ أَي
أَنـه  " : عِن ابِن عباسٍ  ،عن أَِبيهِ ،وحدثَِني محمد بن عِلي بِن عبِد اِهللا بِن عباسٍ        : بن نِهيكٍ 

 كَـانَ يـأْمر     � النِبـي    ويخِبر أَنَّ ،كَانَ يستِحب أَنْ يصوم الْأَرِبعاَء والْخِميس والْجمعةَ      
 لَ الْكَِثريفَِإنَّ ِفيِه الْفَض كَثُر ا قَلَّ أَوِبم قدصتأَنْ يو ِمِهنو٣٢١ "ِبص.  

من صام يوم الْأَرِبعاِء ويوم الْخِمـيِس       " :  يقُولُ �سِمعت رسولَ اِهللا    : وعن ابِن عمر،قالَ  
 عمالْج مويو                  ـِصريى يتح هبذَن اُهللا لَه غَفَر كَثُر اِلِه أَوم ا قَلَّ ِمنِة ِبمعمالْج موي قدصت ِة ثُم

   .٣٢٢"كَيوِم ولَدته أُمه ِمن الْخطَايا 
مــن صــام يــوم ": يقُــولُ،�ســِمعت رســولَ اللَّــِه : قَالَ،وعــن أَِبــي أُمامــةَ

يرى ظَاِهره ِمن باِطِنِه وباِطنـه ِمـن   ،والْجمعِة بىن اللَّه لَه بيتا ِفي الْجنةِ   ،والْخِميِس،رِبعاِءاَأل
  .٣٢٣"ظَاِهِرِه

                                                 
  صحيح لغريه ) ٤٣٧(الزهد والرقَاِئق ِلابِن الْمبارِك  - ٣١٩
  حسن-١٠٢٧٧) ١٠٢٧٢)(٦٧٣ / ٣ (-) عامل الكتب(مسند أمحد  - ٣٢٠

 حسن لغريه) ٨٧١١)(٢٩٥ / ٤ (- حيدر آباد -السنن الكربى للبيهقي  - ٣٢١

  حسن لغريه ) ٣٥٨٩)(٣٨٦ / ٥ (-شعب اإلميان  - ٣٢٢
  حسن لغريه ) ٧٩٠٨)(٢٨٨ / ٧ (-املعجم الكبري للطرباين  - ٣٢٣



 ٩٤

من صام الْأَرِبعاَء والْخِميس والْجمعةَ بنى      " : �قَالَ رسولُ اِهللا    : قَالَ،وعن أَنِس بِن ماِلكٍ   
   .٣٢٤"وكَتب اُهللا لَه براَءةً ِمن الناِر ،ُهللا لَه قَصرا ِفي الْجنِة ِمن لُؤلٍُؤ وياقُوٍت وزمرٍدا

    لَاِئيٍس الْمِن قَيِرو بمع نةِ       " : قَالَ،وععمالْجِميِس والْخاِء وِبعالْأَر موي امص نم هِني أَنلَغب، ثُم
و قُلْ هـو    ،ثُم قَرأَ فَاِتحةَ الِْكتابِ   ،فَسلَّم ِلتسِليِم الِْإمامِ  ،ثُم ثَبت ،د الْجمعةَ مع الْمسِلِمني   شِه

 اللَّهم ِإني أَسـأَلُك ِباسـِمك     : ثُم قَالَ ،ثُم مد يده ِإلَى اللَِّه عز وجلَّ      ،اللَّه أَحد عشر مراتٍ   
الْأَجلُّ ،لَـا ِإلَـه ِإلَّـا اللَّـه       ،الْأَكْرِم الْأَكْرِم الْأَكْرمِ  ،الْأَعز الْأَعز الْأَعز  ،الْأَعلَى الْأَعلَى الْأَعلَى  

" كُم تعجلُـونَ    ولَِكن،لَم يسأَِل اللَّه شيئًا ِإلَّا أَعطَاه ِإياه عاِجلًا وآِجلًا        ،الْعِظيم الْأَعظَم ،الْأَجلُّ
٣٢٥  .  

  :  دعاكان إذا دخل املسجد يوم اجلمعة:  الثانية والستون
" : وقُلْ،ِإذَا أَتيت يوم الْجمعِة فَاقْعد علَى باِب الْمسِجدِ       : قَالَ،عن جاِبِر بِن زيٍد أَِبي الشعثَاءِ     

     ت نم هجأَو مولِْني الْيعاج ماللَّه كِإلَي هجو،    ـكِإلَي بقَرت نم بأَقْرو،     طَلَـب ـنم حجأَنو
  .٣٢٦" ثُم ادخلْ وسلْ تعطَه ،ودعا

ِإذَا أَتيت الْجمعةَ فَِقف علَى باِب الْمسِجِد فَقُِل اللَّهم         : وعن جاِبِر بِن زيٍد أَِبي الشعثَاِء قَالَ      
ي الْيوم أَوجه من توجه ِإلَيك وأَقْرب من تقَرب ِإلَيك وأَنجح من دعاك وطَلَب ِإلَيك               اجعلِْن

   .٣٢٧"ثُم ادخلْ فَسلْ تعطَ 
يوم الْجمعـِة    ِإذَا دخلَ الْمسِجد     �كَانَ رسولُ اللَِّه    : رِضي اللَّه عنه قَالَ   ،وعن أَِبي هريرةَ  

اللَّهم اجعلِْني أَوجـه مـن توجـه        " :  ثُم قَالَ  - باِب الْمسِجِد    -أَخذَ ِبِعضادتِي الْباِب    
كِإلَي،كِإلَي بقَرت نم بأَقْرو، ِإلَي ِغبرو أَلَكس نلَ مأَفْض٣٢٨"و.   

ومن أقرب ومـن أفـضل      ،من أوجه : ن أن نقول  يستحب لنا حن  : قال النووي يف األذكار   
  .بزيادة من

                                                 
  ضعيف ) ٣٥٩٠)(٣٨٧ / ٥ (-شعب اإلميان  - ٣٢٤
٣٢٥ - ولُ الْيمعينِن السلَِة ِلاباللَّيضعيف ) ٣٧٥(ِم و  
  ومثله ال يقال بالرأيصحيح ) ٢٩٢٧٥(مصنف ابِن أَِبي شيبةَ  - ٣٢٦

٣٢٧ - ولَاِبياُء ِللدمالْأَسى وصحيح ) ٨٢٥(الْكُن 

٣٢٨ -  ينِن السلَِة ِلاباللَّيِم وولُ الْيمضعيف ) ٣٧٣(ع  



 ٩٥

  : كراهة احلجامة فيه:  الثالثة والستون
ِإنَّ ِفى الْجمعِة سـاعةً الَ  « : -�-عِن ابِن عمر رِضى اللَّه عنهما أَنه قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه      

د لَه ضرِإالَّ ع ِجمتحا مِفيه ِجمتحي هفَى ِمنش٣٢٩»اٌء الَ ي.  
  رمِن عِن ابقَالَ،وع : اِفعا ني،    مالـد غَ ِبييبت ا   ،قَدامجِلـي ح ِمسِفيقًـا   ،فَالْتر لْـهعاجِإِن ،و

تطَعتا   ،اسخاً كَِبرييش لْهعجالَ تا  ،وِغريا صِبيالَ صـولَ اِهللا      ،وسر تِمعي سقُـولُ  �فَِإني  :
فَاحتِجموا علَى  ،وِفي الِْحفْظِ ،وتِزيد ِفي الْعقْلِ  ،وِفيِه ِشفَاٌء وبركَةٌ  ،الِْحجامةُ علَى الريِق أَمثَلُ   
ويوم ،والـسبتِ ،والْجمعِة،واجتِنبـوا الِْحجامـةَ يـوم اَألرِبعاءِ      ،بركَِة اِهللا يـوم الْخِميسِ    

فَِإنه الْيوم الَِّذي عافَى اللَّه ِفيِه أَيـوب ِمـن          ،والثُّالَثَاِء،واحتِجموا يوم اِالثْنينِ  ،رياتح،اَألحِد
لَـةَ  أَو لَي ،ِإالَّ يوم اَألرِبعـاءِ   ،فَِإنه الَ يبدو جذَام والَ برص     ،وضربه ِبالْبالَِء يوم اَألرِبعاءِ   ،الْبالَِء

  ،٣٣٠"اَألرِبعاِء
  : ال تفتح فيه أبواب جهنم: الرابعة والستون

ِإنَّ جهنم تسعر كُلَّ يوٍم تفْتح أَبوابهـا ِإالَّ يـوم           :  قَالَ �أَنَّ النِبي   ،عن عبِد اللَِّه بِن عمٍرو    
  .٣٣١" والَ تفْتح أَبوابها فَِإنها الَ تسعر ِفي يوِم الْجمعِة،الْجمعِة

  : طائفة نعن العصر بعد وال،الصبح بعد الصالة فيه تكره ال: اخلامسة والستون
  .ِإالَّ يوم جمعٍة،كَانَ يكْره الصالَةَ ِنصف النهاِر: قَالَ،عن عمِرو بِن الْعاِص

  . النهاِر ِإالَّ يوم الْجمعِةتكْره الصالَة ِنصف: قَالَ،وعِن الْحكَِم
سأَلْت معاِويةَ بن قُرٍة عِن الصالَِة قَبلَ أَنْ تزولَ الشمس يوم الْجمعـِة ؟              : قَالَ،وعن شعبةَ 

  .فَلَم ير ِبها بأْسا

                                                 
  حسن) ٢٠٠٢٤)(٣٤١ / ٩ (- حيدر آباد - للبيهقي السنن الكربى - ٣٢٩
  حسن ) ٧٦٦(والصحيحة ) ٣١٦٩(وصحيح اجلامع ) ٣٤٨٧)(٥٢٩ / ٤ (-الرسالة - ط-سنن ابن ماجة - ٣٣٠

وصـحيح اجلـامع    ) ٢٨٠٩(وحسنه يف صحيح ابن ماجه       ) ٤٥٧٣(وتناقض األلباين فضعفه يف تعليقه على املشكاة        
)٣١٦٩!!(   

من يعاجل باحلجامة وهي تشريط موضع األمل وتسخينه إلخراج الدم الفاسد من البدن             :  احلجام   -طلبه  : التمس الشيء   
  نوع من العالج بتشريط موضع األمل وتسخينه إلخراج الدم الفاسد منه: احلجامة -

  فيه انقطاع) ١٢٥٩)(٢٣٨ / ٢ (- ٣٦٠ مسند الشاميني  - ٣٣١



 ٩٦

  . يوم جمعٍةِإالَّ،تكْره الصالَةُ ِنصف النهاِر: قَالَ،وعِن الْحسِن
  .يوم الْجمعِة صالَةٌ كُلُّه: قَالَ،عن أَِبيِه،وعِن ابِن طَاووٍس

  .٣٣٢"الَ بأْس ِبالصالَة يوم الْجمعِة ِنصف النهاِر : قَالَ،وعِن الْحسِن
  هراءويبعث اجلمعة ز،أن اهللا يبعث األيام يوم القيامة على هيئتها: السادسة والستون

   ِريعى الْأَشوسأَِبي م نولُ اِهللا    : قَالَ،عسقَالَ ر� : "       موي امثُ الْأَيعبالَى يعتو كاربِإنَّ اَهللا ت
ى ِإلَ،أَهلُها يحفُّونَ ِبها كالْعروِس تهـدى     ،ويبعثُ الْجمعةَ زهراَء مِنريةً   ،الِْقيامِة علَى هيئَِتها  
  مِضيُء لَها  ،كَِرميها تِئهوونَ ِفي ضشما  ،ياضيكالثَّلِْج ب مهانِك     ،أَلْوكَالِْمـس طَعـست مهِرحيو

لَا ،ينظُر ِإلَيِهم الثَّقَلَاِن لَا يطْرفُونَ تعجبا حتى يدخلُوا الْجنـةَ         ،يخوضونَ ِفي ِجباِل الْكَافُورِ   
اِلطُهخونَ يِسبتحونَ الْمذِّنؤِإلَّا الْم دأَح ٣٣٣"م.  

  
 ������������� 

                                                 
  كلها صحاح وحسان) ٥٤٧٦-٥٤٧٠)(١٣٩ / ٢ (-مصنف ابن أيب شيبة  - ٣٣٢
  صحيح ) ١٨٧٢(وصحيح اجلامع ) ٧٠٦( والصحيحة  ) ٢٧٧٩)(٤٣٨ / ٤ (-شعب اإلميان  - ٣٣٣
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  ٧٣.................................:ن ختلَّف عنهااختصاصها بإرادة حتريق م: السابعة والثالثون

  ٧٥...............................................:مشروعية الكفارة ملن تركها: الثامنة والثالثون

  ٧٦..........................................:النهي عن االحتباء وقت اخلطبة: التاسعة والثالثون

  ٧٧.............................................................:أن للجماع فيه أجرين: األربعون

  ٧٧............................................:أنه يكره ختصيص ليلته بالقيام: احلادية واألربعون

  ٧٨........................:قراءة أمل ترتيل وهل أتى على اإلنسان يف صبحها: الثانية واألربعون

  ٨٠...................:ال يستحب اإلبراد ا يف شدة احلر خبالف سائر األيام: الثالثة واألربعون

  ٨١...........................:هلا أذانان وليس ذلك لصالة غريها إال الصبح: الرابعة واألربعون

  ٨٣..............................:قراءة اإلخالص واملعوذتني والفاحتة بعدها: اخلامسة واألربعون



 ١٠٣

  ٨٣.................................:كراهة التحلُّق قبل الصالة لغري حاجة: السادسة واألربعون

  ٨٥........................:األمان من عذاب القرب ملن مات يومها،أو ليلتها: السابعة واألربعون

  ٨٦..............................................................:أنه يوم املزيد: الثامنة واألربعون

  ٨٨............................................................:أنه يوم املغفرة: التاسعة واألربعون

  ٨٨.......................:ف على غريها من األيام والسيئة كذلكالصدقة فيه تضاع: اخلمسون

  ٨٩................................:قراءة حم الدخان يومها وليلتها أو يس: الواحدة واخلمسون

  ٨٩......................................................:د فيهقراءة سورة هو: الثانية واخلمسون

  ٨٩.......................................................:ما يقال ليلة اجلمعة: الثالثة واخلمسون

  ٩٠...............:عيادة املريض وشهود اجلنازة،وشهود النكاح والعتق فيه: الرابعة واخلمسون

  ٩٠..................................................:من قال هذه الكلمات: اخلامسة واخلمسون

  ٩١..........................:كان إذا صلى اجلمعة خرج،فدار يف السوق: السادسة واخلمسون

  ٩١........................................:انتظار العصر بعدها يعدل عمرة: السابعة واخلمسون

  ٩١............................................:علم املوتى بزيارة اإلحياء فيه: الثامنة واخلمسون

  ٩٢...........................................:علم املوتى بزيارة األحياء فيه: التاسعة واخلمسون

  ٩٢...................................:عرض أعمال األحياء على أقارم من املوتى فيه: الستون

  ٩٣......................................:صيام يوم األربعاء واخلميس واجلمعة: توناحلادية والس

  ٩٤.....................................:كان إذا دخل املسجد يوم اجلمعة دعا: الثانية والستون

  ٩٥..........................................................: فيهكراهة احلجامة: الثالثة والستون

  ٩٥...................................................:ال تفتح فيه أبواب جهنم: الرابعة والستون

  ٩٥..............:ال تكره فيه الصالة بعد الصبح،وال بعد العصر عنن طائفة: اخلامسة والستون

  ٩٦........أن اهللا يبعث األيام يوم القيامة على هيئتها،ويبعث اجلمعة زهراء: السادسة والستون

 


