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احلمد هللا رب العاملني ، قيوم السماوات واألرضني ، والصالة والسـالم  
على سيد األنبياء وإمام املرسلني ، سيدنا حممد الصادق األمـني ، وعلـى   

ص أثرهم ، واقتفـى  أصحابه القدوات ، وآل بيته السادات ، وعلى من اقت
  .خطوهم إىل يوم القيامة 

  :أما بعد 
فإن اهللا عز وجل ملا خلق العباد ، وذرأهم يف األرض ، مل يتركهم سدى 
وال مهالً ، وإمنا شرع هلم ديناً قومياً ، وصراطاً مستقيماً ، فيه من الشـرائع  
أعالها ، ومن األخالق أزكاها ، ومن العبادات أكملها ، ومـن األحكـام   

عدهلا ، فأكمل الدين وأسبغ النعمة ، وبسط اإلنعام وأمت الرمحة ، فصار دينه أ
إىل اهلداية داعياً ، وإىل السعادة حادياً ، وللمسترشدين دليالً ، وعلى هـام  

  .املستمسكني به إكليالً 
وقد جعل اهللا تعاىل لولوج رياض طاعته أبواباً مشرعة ، وللوصـول إىل  

ة ، ومل جيعلها لوناً واحدا فيحجر علـى عبـاده   ميادين رضاه كؤوساً مترع
واسعاً ، أو يملَّ من الوقوف على بابه طامعاً ، إال أا لن تنال عند اهللا تعاىل 

، فالعبادات أشكال وأصـناف ،   القبول ، إال إذا زينت باتباع الرسول 
الفعلي منها الفردي واجلماعي ، والبدين واملايل ، والقليب والظاهر ، والقوىل و

، وما جيمع كل ذلك أو بعضه ، فمن استعصى عليه منها لون ففـي غـريه   





  ٧

إين : [إنك تقل الصوم قـال  : عوض ، وقد قيل البن مسعود رضي اهللا عنه 
  . )١(]إذا صمت ضعفت عن القرآن ، وقراءة القرآن أحب إيلّ

وصالة اجلمعة عبادة من تلكم العبادات اليت شرعها اهللا لنا ، وجعل لنـا  
يها من املصاحل الدينية والدنيوية ما ال حيصيه إال هو سبحانه ، كاجتمـاع  ف

املسلمني يوماً يف األسبوع يقف فيه بعضهم على أحوال بعـض ، ومسـاع   
الذكر واملواعظ اليت حتدو القلوب إىل را ، وتدفع األبدان إىل طاعة موالها 

  .وخدمته ، وغري ذلك مما سنعرض له يف هذه الرسالة 
 عن كون صالة اجلمعة عبادة هللا تعاىل وباباً من أبواب مغفرته ملن وفضالً

أداها بشروطها وآداا ، فإن إمامتها منصب شرعي سياسي ، شأا يف ذلك 
أو من ينـوب  ) احلاكم املسلم(شأن احلج ، ولذلك فالسنة أن يقيمها اإلمام 

  .عنه ، حىت اشترط بعض أهل العلم لصحتها إذنَ اإلمام 
تأليف هذه الرسالة أن بعض إخواننا ااهدين أرسلوا جمموعة من وسبب 

األسئلة حول بعض شروط اجلمعة ، إذ أن هؤالء اإلخوة ينتقلون من مكان 
إىل آخر ، ومن بالد إىل غريها ، وتتغري مع هذا االنتقال أحواهلم ، مما قـد  

عندما  يؤثر بصورة أو بأخرى على صحة اجلمعة أو وجوا ، مث تطور األمر
طلب مين من ال تسعين خمالفته أن يكون اجلواب على شكل حبث متكامل يف 
صالة اجلمعة وما يتعلق ا من أحكام وآداب ، فكتبت هذه الرسالة مستعيناً 

                                                        
  .الكبري أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف والبيهقي يف شعب اإلميان والطرباين يف املعجم  )١(



  ٨

باهللا ، معترفاً بقلة بضاعيت وعجزي وقصوري ، راجياً من اهللا العفو والغفران 
  .والعمل ، إنه مسيع الدعاء  ملا قد يقع من الزلل ، والقبول لصاحل القول

وقد حاولت جهدي أن أذكر اختالف العلماء من األئمة األربعة الذين 
تلقت األمة مذاهبهم بالقبول ، وأحياناً أذكر مذاهب غريهم ممـن قبلـهم   
كبعض الصحابة أو التابعني ، أو ممن بعدهم كاإلمام ابن حزم الظـاهري أو  

املذاهب والترجيحات ، كشيخ اإلسالم بعض اتهدين املستقلني أو جمتهدي 
ابن تيمية وتلميـذه ابن القيم والصنعاين والشوكاين وغريهـم ، رحـم اهللا   

  .اجلميع 
كما حاولت مجع أدلة كل قول من تلكم األقوال والترجيح بينها وفقـاً  
لألدلة الشرعية حسبما تيسر يل ، دون انتصار ملذهب بعينه ، ألننا نعتقد أنه 

كما قال إمـام دار   ال ويؤخذ من قوله ويترك إال رسول اهللا ما من أحد إ
اهلجرة مالك بن أنس رمحه اهللا ، مع وجوب احترام مجيعهم وحمبتهم واعتقاد 
كوم بني مصيب نائل أجرين ، وخمطئ نائل أجراً واحـداً ، واالعتـراف   
بفضلهم على أمة اإلسالم ، كيف ال وهم الذين مهدوا لنا طريـق الفقـه ،   

  .للوا لنا صعابه ، وحفظ اهللا لنا م أحكامه وشرائعه وذ
أن أُخرج األحاديث النبوية بعزوها إىل مصادرها  -كذلك  -وحاولت 

من أمهات كتب احلديث مع ذكر احلكم عليها بالقبول أو الرد ما استطعت 
  .إىل ذلك سبيالً 



  ٩

فيـه  وقد التزمت يف العزو غالباً أن أذكر الكتاب والباب الـذي ورد  
احلديث حسب تبويب املصنفني من احملدثني ألنين رأيت يف اطالع القـارئ  

: على تراجم األبواب اليت ذكروا حتتها هذه األحاديث فوائد جليلـة منـها   
معرفة مكان احلديث ملن أراد التثبت من العزو ، والرجوع إىل ما استخرجه 

يف االسـتنباط   الشراح منه من فوائد وأحكام ؛ ومعرفة طريقـة احملـدثني  
عن طريقة أهـل   –دون شك  –واالستشهاد باألدلة ، وهي طريقة ختتلف 

الفقه والرأي ، ويف ذلك إثبات ملنـزلة هؤالء احملدثني يف الفقه ، ورد علـى  
الذين يقولون إن هؤالء احملدثني ال فقه هلم ، وذلك مع اعترافنا بأن هنـاك  

  . واحلديث  علماء أخص بالفقه ، وآخرين أخص بالرواية
  :وقد قسمت الرسالة إىل مقدمة وبابني وخامتة 

بينت فيها الدافع إىل كتابة هذه الرسالة ، وأوضحت فيهـا  : املقدمة 
  .شيئاً من النهج الذي سرت عليه فيها 

  : يف يوم اجلمعة ، وقسمته إىل فصلني : الباب األول 
  .يف فضائل يوم اجلمعة وخصائصه : الفصل األول 

  .يف ذكر األحكام اخلاصة بيوم اجلمعة : ثاين الفصل ال
  : أما الباب الثاين فخصصته لصالة اجلمعة وقسمته إىل ثالثة فصول 

حكم صالة اجلمعة والترهيب : األول : وفيه مبحثان : الفصل األول 
  .شروطها وما يتعلق بذلك من األحكام : والثاين . من تركها 



  ١٠

  .يف سنن اجلمعة وآداا : والثاين 
  .يف منهيات اجلمعة : والثالث  

  .وختمت الرسالة خبالصة ذكرت فيها أهم ما توصلت إليه 
من انتفع بشيء مما كتبت يف هذه الرسالة أن يـدعو يل   وإين سائل كل

  .خبري الدنيا واآلخرة ، واهللا ويل التوفيق 
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  الباب األول
  

  یـوم الجمعة
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ا أعداؤنا ، ومنحة إهلية هلذه األمـة  يوم اجلمعة نعمة ربانية حسدنا عليه
اليت كرمها اهللا وجعلها خري أمة أخرجت للناس ، فاهللا سبحانه وتعاىل فضل 
هذا اليوم على أيام األسبوع ، مث فرض اهللا تعظيمه على اليهود والنصارى ، 

  .فضلّوا عنه ومل يهتدوا إليه ، وهدى اهللا إليه هذه األمة 
حنـن  : [يقـول   ه أنه مسع رسـول اهللا  فعن أيب هريرة رضي اهللا عن

اآلخرون السابقون يوم القيامة ، بيد أم أوتوا الكتاب من قبلنـا ، مث هـذا   
: يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا اهللا ، فالناس لنا فيـه تبـع   

فـرض  :[قال ابن بطال . أي غري : بيد  )١(]اليهود غداً ، والنصارى بعد غد
                                                        

 -كتاب اجلمعة  -ومسلم . باب فرض اجلمعة  -كتاب اجلمعة  -رواه البخاري يف صحيحه  )١(
بـاب إجيـاب    -كتاب اجلمعة  -والنسائي يف سننه الكربى . باب هداية هذه األمة ليوم اجلمعة 

–والشافعي يف املسـند ويف األم  ) . ١٠٤٠٧(و ) ٨١٤٢(و ) ٧٧٣١(وأمحد يف املسند . اجلمعة 
باب ذكر فرض اجلمعة والبيان أن اهللا  -وابن خزمية يف صحيحه . كليهما يف كتاب إجياب اجلمعة 

عز وجل فرضها على األمم واختلفوا فيها فهدى اهللا أمة حممد صلى اهللا عليه وسـلم خـري أمـة    
وهـذا  . باب من جتب عليه اجلمعـة   -كتاب اجلمعة -والدارقطين ىف سننه . أخرجت للناس هلا 

يث أول حديث كتبه مهام بن منبه  يف صحيفته الصحيحة عن أيب هريرة واليت حتوي حـوايل  احلد
مائة وأربعني حديثاً ، ومهام تابعي ثقة وثقه ابن معني والعجلي وروى له أصحاب الكتب السـتة  

وصحيفته اليت مسعها من أيب هريرة دليل من أدلة كـثرية علـى   . وتويف سنة ثنتني وثالثني ومائتني 
ارقني الذين ينكرون حجية السنة بدعوى أا مل تكتب إال بعد وفاة النيب صلى اهللا عليه وسـلم  امل

  ! مبائيت سنة 


  



  ١٣

جلمعة وكلَ إىل اختيارهم ليقيموا فيه شريعتهم ، فاختلفوا يف عليهم يوم من ا
  . وكذلك قال القاضي عياض ] أي األيام هو ومل يهتدوا ليوم اجلمعة

ميكن أن يكونوا أمروا به صرحياً فاختلفوا هل يلزم :[وقال اإلمام النووي 
 وقيـل غـري  ] تعينه أم يسوغ إبداله بيوم آخر ، فاجتهدوا يف ذلك وأخطأوا

  .) ١(ذلك
  :معىن اجلمعة وسبب التسمية 

واجلمعة بضم امليم وإسكاا وفتحها ، حكاهن الفراء والواحدي وغريمها 
، ووجهوا الفتح بأا جتمع الناس ويكثرون فيها كما يقال همزة ولُمزة لكثري 
اهلمز واللمز ، ومسيت مجعة الجتماع الناس فيها ، قاله النووي ؛ وكان يوم 

  .  اجلاهلية يسمى العروبة اجلمعة يف
  :قال الشاعر 

  نفسي الفداء ألقوام مهو خلطوا       يوم العروبة أزواداً بأزواد      
  .  )٢( مجع زاد وهو الطعام يف السفر أو احلضر: األزواد 

وقال ابن حجر إن أصح األقوال يف سبب تسميته بيوم اجلمعة أن خلـق  
  .)٣(وة القول الذي ذكره النووي آدم جمع فيه ، ويليه عنده يف الق

                                                        
  . ٢/٣٥٥انظر فتح الباري للحافظ ابن حجر  )١(
واألم لإلمام الشـافعي    ٦/١٣٠وانظر شرح النووي على صحيح مسلم  ٣/١٩٨لسان العرب )٢(

١/١٨٩ .  
  . ٢/٣٥٣الفتح  )٣(



  ١٤

  
   

  الفصل األول
  فضــائل يوم اجلمعة

اقتضت حكمة اهللا تبارك وتعاىل أن يفضل بعض خلقه علـى بعـض ،   
ففضل بعض عباده بأن اختارهم للنبوة ، وشرفهم بالرسالة ، مث اختص منهم 

م أويل العزم اخلمسة مبزيد من اإلكرام ، مث جعل أفضلهم حممداً سيد ولد آد
   وفضل بعض األمكنة كمكة املكرمة ، واملدينة املنورة ، وفضل بعـض ،

األزمنة فجعل رمضان أفضل الشهور ، إذ فيه ليلة خري من ألـف شـهر ،   
وجعل يوم النحر ويوم عرفة أفضل أيام السنة ، ويوم اجلمعة أفضـل أيـام   

  .األسبوع 
الـذي مل   نا ولذلك خص اهللا تعاىل يوم اجلمعة بفضائل بينها لنا نبي

  .يترك خرياً إال دلنا عليه وبين لنا أبوابه ، حىت تركنا على احملجة البيضاء 
خري يـوم  :[ قال رسول اهللا : فعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال  

طلعت عليه الشمس يوم اجلمعة ، فيه خلق آدم ، وفيه أدخل اجلنة ، وفيـه  
  . )١(]معةأخرج منها ، وال تقوم الساعة إال يف يوم اجل

                                                        
أبـواب   -والترمـذي  . باب فضل يوم اجلمعة  -كتاب اجلمعة  -رجه مسلم يف صحيحه أخ )١(

والنسائي يف السـنن  . حديث حسن صحيح : باب ما جاء يف فضل يوم اجلمعة ، وقال  -اجلمعة 
=    ٩٣٧٦،  ٩١٧٩: وأمحد يف املسـند  . باب ذكر فضل يوم اجلمعة  -كتاب اجلمعة  -الكربى 



  ١٥

وقد رواه بعض األئمة بسياق أطول من هذا بأسـانيدهم عـن أيب    
خري يوم طلعت فيه الشمس :[ قال رسول اهللا : هريرة رضي اهللا عنه قال 

يوم اجلمعة ، فيه خلق اهللا تبارك وتعاىل آدم عليه السالم ، وفيه أهبط ، وفيه 
 )١(ة إال وهي مسيخةتيب عليه ، وفيه مات ، وفيه تقوم الساعة ، وما من داب

يوم اجلمعة من حني تصبح حىت تطلع الشمس شفقاً من السـاعة إال اجلـن   
واإلنس ، وفيه ساعة ال يصادفها عبد مسلم يسأل اهللا عز وجـل شـيئا إال   

عند الكالم علـى   -إن شاء اهللا -وسيأيت بتمامه . )٢(احلديث…أعطاه إياه 
  . ساعة اجلمعة 

                                                                                                                                        
 -والبيهقـي  . ١،٥كتاب اجلمعـة   -واحلاكم يف املستدرك .  ١٠٩١٢،  ١٠٥٩٣مكرر ، = 

باب ذكر اخلـرب   -كتاب اجلمعة  -وابن خزمية .باب الساعة اليت يف يوم اجلمعة  -كتاب اجلمعة 
املقتضي للفظة املختصرة اليت ذكرا والدليل على أن العلة اليت تفزع اخللق هلا من يوم اجلمعة هـي  

  . ٤٣٣٥: والطرباين يف األوسط .  ٥٩٢٥: وأبو يعلى يف مسنده . خوفهم من قيام الساعة 
  .٢/٤٣٣النهاية . أي مصغية مستمعة ، ويروى بالصاد وهو األصل : مسيخة : قال ابن األثري  )١(
: باب ما جاء يف الساعة اليت يف يوم اجلمعة ، وأخرجه أمحد -كتاب اجلمعة  -مالك يف املوطأ  )٢(

باب الساعة اليت يستجاب فيها الدعاء يـوم   -كتاب اجلمعة  -ئي والنسا.. ١٠٤٩٣،  ١٠٢٥٢
والترمذي خمتصــراً يف أبـواب   . باب فضل يوم اجلمعة  -أبواب اجلمعة  -وأبو داود . اجلمعة 
بـاب   -كتاب الصالة  -وابن حبان . باب ما جاء يف الساعة اليت ترجى يف يوم اجلمعة  -اجلمعة 

باب الساعة الـيت يف يـوم    -أبواب اهليئة للجمعة  -لسنن الكربى والبيهقي يف ا.. صالة اجلمعة 
  .اجلمعة 



  ١٦

الصلوات :[ قال رسول اهللا : قال  وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه 
اخلمس ، واجلمعة إىل اجلمعة ، ورمضان إىل رمضان مكفرات ما بينهن إذا 

  . )١(]اجتنبت الكبائر
قال رسول : وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما قال  

  . )٢(]من مات يوم اجلمعة أو ليلة اجلمعة وقي فتنة القرب:[ اهللا 
اليـوم  : [ قال رسـول اهللا  : ة رضي اهللا عنه قال وعن أيب هرير 
  يـوم : يـوم عرفـة ، والشاهد : يوم القيامة ، واليوم املشهود : املوعود 

  
                                                        

باب الصلوات اخلمس واجلمعة إىل اجلمعـة ورمضـان إىل    -كتاب الطهارة  -أخرجه مسلم  )١(
باب مـا جـاء يف    -أبواب الصالة  -والترمذي . رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر 

واحلـاكم  .  ١٠٢٩٠،  ٩٣٤٥،  ٩١٨٦،  ٨٧٠٠، ٦٧١٢٩: وأمحد . فضل الصلوات اخلمس 
بـاب ذكـر    -أبواب صالة التطوع  -والبيهقي يف الكربى . وفيه زيادات ١٢٣:كتاب العلم  -

البيان أن ال فرض يف اليوم والليلة من الصلوات أكثر من مخس وأن الوتر تطـوع ، ويف كتـاب   
وأخرج حنوه ابن ماجـه  . يث أيب هريرة كلهم من حد.مجاع أبواب من جتوز شهادته -الشهادات 

  .باب حتت كل شعرة جنابة  -كتاب الطهارة  -عن أيب أيوب 
غريـب ال  : باب ما جاء فيمن مات يوم اجلمعة ، وقـال   -كتاب اجلنائز  -أخرجه الترمذي  )٢(

من طريـق بقيـة    ٧٠٥٠: وأمحد يف املسند . نعرف لربيعة بن سيف مساعاً من عبد اهللا بن عمرو 
مسعت عبد اهللا بن عمرو فـذكره  : دثين معاوية بن سعيد التجييب مسعت أبا قبيل املصري يقول ح

بـاب مـا    -وأخرجه البيهقي يف إثبات عذاب القرب .  إسناده صحيح: وقال الشيخ أمحد شاكر 
من طريق حممد بن إسحاق ثنا سليمان  ١/١٠٣يرجى يف املوت ليلة اجلمعة من الرباءة من فتنة القرب

  .وروي موقوفاً : آدم ثنا بقية به وقال  بن



  ١٧

  . )١(] …اجلمعة 
                                                        

هذا حديث : باب ومن سورة الربوج ، وقال  -كتاب التفسري  -أخرجه الترمذي  يف جامعه  )١(
حسن غريب ال نعرفه إال من حديث موسى بن عبيدة ، وهو يضعف يف احلديث ضعفه حيىي بـن  

أخرج لـه مسـلم والترمـذي    وفيه أيوب بن خالد لني احلديث وقد : اهـ قلت . سعيد وغريه 
والنسائي ، وأما موسى بن عبيدة بن نشيط الربذي فهو أبو عبد العزيز املدين ضعيف السـيما يف  

وذكر ابن . عبد اهللا بن دينار وكان عابداً مات سنة ثالث ومخسني ومائة روى له مسلم والترمذي 
قربه وضعفه من جهـة   أن ريح املسك كان يوجد من)  ٩٠٧رقم -٢/٢٣٤( حبان يف اروحني 

حفظه ونقل القول بتضعيفه عن علي بن املديين وحيىي بن سعيد وحيىي بن معني ، وبـاقي رجالـه   
عن أيب مالك األشعري مرفوعاً وفيه حممد ) ٣٤٥٨(عند الطرباين يف الكبري وله شاهد يقويهثقات،

ال يف التقريب عابوا عليه أنه مل يسمع من أبيه شيئاً،وق: بن إمساعيل بن عياش عن أبيه قال أبو حامت 
مل يكن بذاك اهـ ، وفيه ضمضم بن زرعة صـدوق  : وقال أبوداود . حدث عن أبيه بغري مساع 

  . يهم ، ورواه ابن جرير يف التفسري ، ورواه من وجه آخر مرسالً عن سعيد بن املسيب 
وق أنبأ شعبة عن يونس وقد روى احلديثَ البيهقي من طريق أيب قالبة الرقاشي ثنا عمرو بن مرز 

الشاهد : قال . وشاهد ومشهود : بن عبيد عن عمار موىل بين هاشم عن أيب هريرة رضي اهللا عنه 
: يوم عرفة، فذكره هكذا موقوفاً على أيب هريرة ، مث قـال البيهقـي   : يوم اجلمعة ، واملشهود : 

أنبأ عبد اهللا بن أمحد بـن حنبـل    حدثنا أبو عبد اهللا احلافظ إمالًء أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه
حدثين أيب ثنا حممد هو ابن جعفر عن شعبة قال مسعت علي بن زيد ويونس بن عبيد حيدثان عـن  
عمار موىل بين هاشم عن أيب هريرة أما علي فرفعه إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وأما يونس فلم 

الشاهد يوم عرفة ويوم اجلمعة ، واملشهود : ل قا. وشاهد ومشهود : يعد أبا هريرة ، يف هذه اآلية 
  .اهـ ]  ٥٦٦٤: كتاب اجلمعة  -السنن الكربى للبيهقي [ هو اليوم املوعود يوم القيامة 

ويونس بن عبيد هو ابن دينار أبو عبد اهللا البصري من رجال الكتب الستة ثقة ثبت فاضـل ورع  
ى له مسلم مقروناً بغريه واألربعة ، قال يف كما يف التقريب ، أما علي بن زيد فهو ابن جدعان رو

  .فيكون رفعه من هذا الوجه ومهاً من علي بن زيد والوقف أصح . ضعيف : التقريب 



  ١٨

  :فهذه األحاديث تضمنت عدداً من فضائل اجلمعة وهي 
أي من أيام األسبوع ، ألنه قد ثبت . خري يوم طلعت عليه الشمس  -١

يوم النحر أفضل أيام السنة ، وذلك يف حديث عبد اهللا بـن   أن عن النيب 
إن أعظم األيام عند اهللا تبارك : [قال  قرط الثمايل رضي اهللا عنه عن النيب 

:  -من رواة احلـديث   -وتعاىل يوم النحر مث يوم القر قال عيسى قال ثور
  . )١(..]وهو اليوم الثاين 

                                                                                                                                        
لكن يف اإلسناد  أبو قالبة عبد امللك بن حممد بن عبد اهللا بن حممد بن عبد امللك الرقاشـي ،  =  

صدوق خيطئ ، تغير حفظه ملا سـكن  : لتقريب وهو غري أيب قالبة التابعي الثقة املشهور ، قال يف ا
بغداد ، من احلادية عشرة ، مات سنة ست وسبعني ومائتني وله ست ومثانون سنة اهــ  وقـال   

صـدوق كـثري اخلطـأ يف املتـون     : كان مذكوراً باخلري والصالح ، وقال الدارقطين : اخلطيب 
سألت أبـا داود  : وعبيد اآلجري وقال أب. واألسانيد كان حيدث من حفظه فكثرت األوهام منه 

  .ما رأيت أحفظ منه : أمني مأمون كتبت عنه ، وقال ابن جرير : عنه فقال 
ثقة فاضل له أوهام ، من : هو الباهلي أبو عثمان البصري ، قال يف التقريب : وعمرو بن مرزوق 

  .تب الستة صغار التاسعة ، مات سنة أربع وعشرين ومائتني ، مل خيرج له أحد من أصحاب الك
  .صدوق رمبا أخطأ من الثالثة مات بعد العشرين ومائة : قال يف التقريب : وعمار موىل بين هاشم 

حدثين يعقوب قال أخربنا ابن عليـة  : لكن رواه ابن جرير يف التفسري موقوفاً على أيب هريرة فقال 
. معة واملشهود يوم عرفـة  الشاهد يوم اجل: قال أخربنا يونس قال أنبأين عمار قال قال أبو هريرة 

يصح احلـديث  وبذلك . يعقوب هو ابن إبراهيم الدورقي ثقة من احلفاظ ، وابن علية ثقة حافظ 
  .واهللا تعاىل أعلم  موقوفاً ومرفوعاً

 -واحلاكم .. باب يف اهلدي إذا عطب قبل أن يبلغ  -كتاب املناسك  -رواه أبو داود يف سننه  )١(
باب ما جاء يف النثار  -أبواب الوليمة  -والبيهقي . وافقه الذهيب وصححه و ٦: كتاب األضاحي 

وابن . باب حنر اإلبل قياماً وباب ترك األكل والتخلية بينها وبني الناس  -يف الفرح ، أبواب اهلدي 



  ١٩

  
  . )١( وإىل هذا اجلمع ذهب النووي وابن القيم

  .  فيه خلق آدم  -٢
  .فيه أدخل اجلنة  - ٣
  . فيه أخرج منها  -٤
  .فيه تاب اهللا عليه  - ٥ 
  . فيه مات آدم  -٦

ولعل وجه كون موته فضيلة هو أنه سبب للقاء اهللا تعاىل ونيل ما ينتظره 
  .من النعيم املقيم والرجوع إىل منـزله األول الذي فارقه ، واهللا تعاىل أعلم 

  . يه تقوم الساعة ف - ٧
وقد استشكل بعض أهل العلم عد إخراج آدم من اجلنة وقيام الساعة يف 

الظـاهر أن هـذه   : [يوم اجلمعة من فضائل هذا اليوم فقال القاضي عياض 
الفضائل املعدودة ليست لذكر فضيلته ، ألن إخراج آدم وقيام الساعة ال يعد 

ولكن ابن العريب يذهب ] ألمور العظامفضيلة ، وإمنا هو بيان ملا وقع فيه من ا
اجلميع من الفضائل ، وخروج آدم من اجلنة هو سبب وجود الذرية :[إىل أن

وهذا النسل العظيم ووجود الرسل واألنبياء والصاحلني واألولياء ، ومل خيرج 
                                                                                                                                        

باب فضل يوم النحر وباب الرخصة يف اقتطاع حلوم اهلدي بـإذن   -كتاب املناسك  -خزمية = 
  .صاحبها 

    ١/٠٦وزاد املعاد .  ٦/١٤٢لنووي على مسلم شرح ا )١(



  ٢٠

منها طرداً بل لقضاء أوطار مث يعود إليها ، وأما قيام الساعة فسبب لتعجيـل  
  .)١(] والصديقني واألولياء وغريهم ، وإظهار كرامتهم وشرفهم جزاء األنبياء

  .فيه ساعة يستجيب اهللا فيها ملن دعاه -٨
وقد اختلف يف هذه الساعة اختالفاً كثرياً حىت أوصل احلافظ ابن حجر 

  :، والصحيح فيها أحد قولني  )٢( األقوال فيها إىل أكثر من أربعني قوالً
ودليل . إلمام على املنرب إىل أن تقام الصالة أا من حني جيلس ا: األول 

هذا القول ما رواه مسلم يف صحيحه عن أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه 
هي ما بني أن جيلس اإلمام إىل أن تقضى : [يقول  قال مسعت رسول اهللا 

  .وصحح النووي هذا القول  )٣(]الصالة
وهذا أرجح : [دي النبوي أا بعد العصر ، قال ابن القيم يف اهل: الثاين 

] القولني ، وهو قول عبد اهللا بن سالم ، وأيب هريرة واإلمام أمحـد وخلـق  
مث ذكر األحاديث الدالة علـى  ] هو قول مجهور الصحابة والتابعني: [وقال 

  :هذا القول ، وهي 
: ، ومتام احلديث أن أبا هريـرة قـال    )٤(حديث أيب هريرة السابق. أ 

يت كعب األحبار فجلست معه ، فحدثين عن التوراة خرجت إىل الطور فلق

                                                        
  . ٦/١٤٢شرح النووي على مسلم  )١(
  . ٤٢٢-٢/٤١٦فتح الباري  )٢(
  . كتاب اجلمعة باب يف الساعة اليت يف يوم اجلمعة وأبوداود أبواب اجلمعة باب اإلجابة أية ساعة)٣(
  . ١٤انظر صفحة  )٤(



  ٢١

قال رسـول اهللا  : ، فكان فيما حدثته أن قلت  ، وحدثته عن رسول اهللا 
 ]: وفيه ساعة ال :  -إىل قوله  -خري يوم طلعت فيه الشمس يوم اجلمعة

: قال كعـب  ] يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل اهللا شيئاً إال أعطاه إياه
: فقرأ كعب التوراة فقال . بل يف كل مجعة : فقلت . ة يوم ذلك يف كل سن

فلقيت بصرة بن أيب بصرة الغفاري : قال أبو هريرة .  صدق رسول اهللا 
لو أدركتك قبل أن خترج : من الطور فقال : من أين أقبلت ؟ فقلت : فقال 

ال تعمل املطي إال إىل ثالثة : [يقول  إليه ما خرجت ؛ مسعت رسول اهللا 
ساجد إىل املسجد احلرام ، وإىل مسجدي هذا ، وإىل مسجد إيلياء أو بيت م

مث لقيت عبد اهللا بن سالم فحدثته مبجلسـي  : يشك قال أبو هريرة ] املقدس
ذلـك  : قال كعب : مع كعب األحبار وما حدثته به يف يوم اجلمعة فقلت 

قـرأ   مث: كذب كعب فقلت : يف كل سنة يوم ، قال قال عبد اهللا بن سالم 
صدق : بل هي يف كل مجعة ، فقال عبد اهللا بن سالم : كعب التوراة فقال 

: قد علمت أية ساعة هي قال أبو هريرة : كعب ، مث قال عبد اهللا بن سالم 
هي آخر ساعة : أخربين ا وال تضن علي فقال عبد اهللا بن سالم : فقلت له 

كون آخر ساعة يف يـوم  وكيف ت: فقلت : يف يوم اجلمعة ، قال أبو هريرة 
ال يصادفها عبد مسلم وهو يصلي ؛ وتلك :  اجلمعة وقد قال رسول اهللا 

أمل يقل رسـول اهللا  : الساعة ساعة ال يصلَّى فيها ؟ فقال عبد اهللا بن سالم 
 ]:؟ قال أبـو  ] من جلس جملساً ينتظر الصالة فهو يف صالة حىت يصلي

  . فهو ذلك : بلى قال : فقلت : هريرة 



  ٢٢

ما رواه أمحد يف مسنده من حديث أيب هريرة وأيب سعيد أن النيب .  ب
  إن يف اجلمعة ساعة ال يوافقها عبد مسلم يسأل اهللا فيها خـرياً إال  :[قال

  . )١(] أعطاه إياه ، وهي بعد العصر
ما رواه أبو داود والنسائي من حديث جابر رضي اهللا عنه عـن  . جـ 

ا عشرة ساعة ، فيها ساعة ال يوجد مسـلم  يوم اجلمعة اثنت:[قال  النيب 
  . )٢(] يسأل اهللا فيها شيئاً إال أعطاه ، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر

ما رواه سعيد بن منصور يف سننه عن أيب سلمة بن عبد الـرمحن أن  . د 
اجتمعوا فتذاكروا الساعة الـيت يف يـوم    ناساً من أصحاب رسول اهللا 

  . )٣( لفوا أا آخر ساعة من يوم اجلمعةاجلمعة ، فتفرقوا ومل خيت

ما رواه ابن ماجه من حديث عبد اهللا بن سالم رضي اهللا عنه قال . هـ 
يف يـوم  :  )يعين التوراة(إنا لنجد يف كتاب اهللا : قلت ورسول اهللا جالس : 

اجلمعة ساعة ال يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل اهللا عز وجل شيئا إال قضى 
. أو بعض سـاعة  :  فأشار إيلّ رسول اهللا : قال عبد اهللا اهللا له حاجته ، 

                                                        
  .إسناده صحيح :  وقال حمققه محزة الزين ١٠٢٩٢: مسند أمحد  )١(
كتـاب   -والنسـائي  . باب اإلجابة أية ساعة هي يف يوم اجلمعة  -ابواب اجلمعة  –أبو داود  )٢(

هذا حديث صـحيح  : كتاب اجلمعة وقال  -واحلاكم يف املستدرك . باب وقت اجلمعة  -اجلمعة 
القـادر  وقال الشيخان شعيب وعبـد  . ووافقه الذهيب يف تلخيص املستدرك . على شرط مسلم 

  . إسناده جيد: األرنؤوط يف تعليقهما على زاد املعاد 
  .مل أجده يف املطبوع منه  )٣(



  ٢٣

أي ساعة هي ؟ قال : قلت . صدقت يا رسول اهللا ، أو بعض ساعة : قلت 
قـال  . إا ليست ساعة صالة : قلت ] هي آخر ساعة من ساعات النهار:[
بلى ، إن العبد املؤمن إذا صلى مث جلس ال جيلسه إال الصـالة فهـو يف   :[

  . )١(] صالة

ومن أجل قوة األدلة على صحة القولني كليهما فقد سلك بعض أهـل   
أكثر األحاديث يف السـاعة  : [العلم مسلك اجلمع بينهما فقال اإلمام أمحد 

  .)٢(]اليت ترجى إجابة الدعوة أا بعد صالة العصر وترجى بعد زوال الشمس
يف الوقتني الذي ينبغي للمسلم االجتهاد يف الدعاء : [وقال ابن عبد الرب 

  . )٣(] املذكورين
وعندي أن ساعة الصالة : [وقال ابن القيم بعد أن رجح أا بعد العصر 

ساعة ترجى فيها اإلجابة أيضاً ، فكالمها ساعة إجابة ، وإن كانت السـاعة  
املخصوصة هي آخر ساعة بعد العصر ، فهي ساعة معينة من اليوم ال تتقدم 

فتابعة للصالة تقـدمت أو تـأخرت ، ألن   وال تتأخر ، وأما ساعة الصالة 
الجتماع املسلمني وصالم وتضرعهم وابتـهاهلم إىل اهللا تعـاىل تـأثرياً يف    

                                                        
باب ما جاء يف الساعة اليت ترجى يف اجلمعة ،  -كتاب إقامة الصالة والسنة فيها  -ابن ماجه  )١(

ء اهـ  وأخرجه الضيا إسناده على شرط الصحيح:  ١/٢٨٤وقال املنذري يف الترغيب والترهيب
  . وحسن األرنؤوط إسناده . ٤١٩: املقدسي يف املختارة 

  . ٢/٣٦٠جامع الترمذي )٢(
  . ١/٢٢٦شرح الزرقاين على املوطأ  )٣(



  ٢٤

اإلجابة ، فساعة اجتماعهم ساعة ترجى فيها اإلجابة ، وعلى هـذا تتفـق   
قد حض أمته على الدعاء واالبتـهال إىل   األحاديث كلها ، ويكون النيب 

  . )١(] ساعتنياهللا تعاىل يف هاتني ال

وقد كان سعيد بن جبري رمحه اهللا إذا صلى العصر مل يكلم أحداً حـىت  
فلتحرص يا أخي املسلم على اغتنام أوقات اخلري والرمحة  )٢(تغرب الشمس 

لعلك توافق هذه الساعة فيستجاب لك وتكون من الفـائزين ، جعلـين اهللا   
  .وإياك منهم 

وتقدم الكـالم   )٣(} د ومشهودوشاه{أقسم اهللا تعاىل به يف قوله  -٩
على احلديث الوارد يف ذلك ، وقد اتفق مجهور املفسرين على أن الشاهد هو 

 . )٤(يوم اجلمعة، أي يشهد على كل عامل مبا عمل فيه 
ومما فضل اهللا به يوم اجلمعة ما شرعه فيه من عبادة صالة اجلمعة  -١٠

لى اهللا تعاىل وما يف ذلك وما يف ذلك من اجتماع الناس ودعائهم وإقباهلم ع
   .من اخلري والربكة ومغفرة صغائر الذنوب 

                                                        
  . ٣٩٤-١/٣٨٨انظر زاد املعاد يف هدي خري العباد البن قيم اجلوزية  )١(
  . ٨٧-٥/٨٦االستذكار البن عبد الرب  )٢(
  . ٣: الربوج  )٣(
  .ري وفتح القدير للشوكاين انظر تفسري ابن كث )٤(



  ٢٥

  
  الفصل الثاين

  يف ذكر األحكام اخلاصة بيوم اجلمعة
وملا كان يوم اجلمعة ذه املنـزلة فقد اختصه اهللا عز وجـل بشـعائر   

  :وعبادات وأحكام ليست لغريه من األيام فمن ذلك أنه 
منه بسوريت أمل السجدة واإلنسان ، تشرع القراءة يف صالة الصبح  -١

وغريمها من حديث ابن عباس رضـي اهللا عنـهما أن    ملا ورد يف الصحيحني
أمل تنـزيل السجدة وهـل  : كان يقرأ يف صالة الفجر يوم اجلمعة  النيب 

  . )١(أتى على اإلنسان حني من الدهر 
تني ولعل من احلكَم يف هذا ما ذكره ابن تيمية رمحـه اهللا مـن أن هـا   

السورتني الكرميتني تضمنتا ما كان ويكون يف يومها من خلـق آدم وذكـر   
لكن إن خشي أن يظن اجلهلة أن قراءة السجدة فرض ، أو  )٢(املعاد وما فيه 

أن صالة الفجر فضلت بسجدة ، فينبغي لإلمام أال يداوم عليها ، وبه قـال  

                                                        
كتاب اجلمعة  -ومسلم . باب ما يقرأ يف صالة الفجر يوم اجلمعة  -كتاب اجلمعة  -البخاري  )١(

باب ما يقرأ يف صـالة الصـبح يـوم     -أبواب اجلمعة  -وأبو داود . باب ما يقرأ يوم اجلمعة  -
قراءة يف صالة الفجر يوم اجلمعة باب ال -كتاب إقامة الصالة والسنة فيها  -وابن ماجه . اجلمعة 

  .باب صفة الصالة  -كتاب الصالة  -وابن حبان يف صحيحه . 
  . ١/٣٧٥انظر زاد املعاد  )٢(



  ٢٦

ري ممن ال علم عنـده أن  يظن كث: [وقال ابن القيم  )١(اإلمام أمحد رمحه اهللا 
املراد ختصيص هذه الصالة بسجدة زائدة ، ويسموا سجدة اجلمعـة ، وإذا  
مل يقرأ أحدهم هذه السورة استحب قراءة سجدة أخرى ، ولذلك كره من 
كره من األئمة املداومة على قراءة هذه السورة يف فجر اجلمعة دفعاً لتـوهم  

  . )٢(] اجلاهلني
الكهف يف يوم اجلمعة وليلتها ، فعن أيب سعيد تستحب قراءة سورة  -٢

إن من قرأ سورة الكهـف يـوم   :[قال  اخلدري رضي اهللا عنه عن النيب 
  . )٣(] اجلمعة أضاء له من النور ما بني اجلمعتني

                                                        
  . ٣/٢٥٢املغين  )١(
  . ١/٣٧٥انظر زاد املعاد  )٢(
حدثنا أبو بكر حممـد  : تفسري سورة الكهف قال -كتاب التفسري  -رواه احلاكم يف املستدرك  )٣(

ثنا الفضل بن حممد الشعراين ثنا نعيم بن محاد ثنا هشيم أنبأ أبو هاشم عن أيب جملز عـن  بن املؤمل 
. هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه : قيس بن عباد عن أيب سعيد اخلدري به مث قال احلاكم 

 -ومن طريق احلاكم أخرجه البيهقي يف السنن الكـربى  . نعيم ذو مناكري : وتعقبه الذهيب بقوله 
أضاء له مـن  : [ وذكر له متابعتني بلفظ . باب ما يؤمر به يف ليلة اجلمعة ويومها  -اب اجلمعة كت

وقال ابن حجر يف تلخيص . لكن إحدامها موقوفة على أيب سعيد ] النور ما بينه وبني البيت العتيق 
اجلمعـة   من قرأ سورة الكهف يوم: رواه احلاكم والبيهقي من حديث أيب سعيد مرفوعاً : احلبري 

أضاء له من النور ما بني اجلمعتني ، ورواه الدارمي وسعيد بن منصور موقوفاً قال النسائي بعـد أن  
وقفه أصح ؛ وله شاهد من حديث ابن عمر يف تفسري ابن مردويـه اهــ   : رواه مرفوعاً وموقوفاً 

عنان السماء  من قرأ  سورة الكهف يف يوم اجلمعة سطع له نور من حتت قدمه إىل: ولفظه : قلت 
إسناده ال بــأس بـه      : يضيء له يوم القيامة وغفر له ما بني اجلمعتني ، قال املنذري يف الترغيب 



  ٢٧

وأحب قراءة الكهف ليلة اجلمعة ويومها : [قال اإلمام الشافعي رمحه اهللا 
  . )١(]ملا جاء فيها

يف يـوم اجلمعـة     من الصالة والسالم على  يستحب اإلكثار - ٣
إن : [قـال   وليلتها حلديث أوس بن أوس الثقفي رضي اهللا عنه أن النيب 

من أفضل أيامكم يوم اجلمعة ، فيه خلق آدم ، وفيه قبض، وفيه النفخـة ،  
قالوا ] وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصالة فيه ، فإن صالتكم معروضة علي

إن اهللا قد : [، كيف تعرض صالتنا عليك وقد أرمت ؟ فقال يا رسول اهللا : 
  . )٢(]حرم على األرض أن تأكل أجساد األنبياء

                                                                                                                                        
رواه النسائي والبيهقي مرفوعاً واحلاكم مرفوعاً وموقوفاً أيضاً وقال صـحيح اإلسـناد    :وقال = 

رة الكهف ليلة اجلمعة أضاء ورواه الدارمي يف مسنده موقوفاً على أيب سعيد ولفظه قال من قرأ سو
سانيدهم كلها إال احلاكم أبو هاشم حيىي بـن دينـار   أ ويف. له من النور ما بينه وبني البيت العتيق 

الروماين واألكثرون على توثيقه وبقية اإلسناد ثقات ويف إسناد احلاكم الذي صححه نعيم بن محاد 
وذه املتابعات لنعيم بـن محـاد   ر بك ، بل أبو هاشم يف إسناد احلاكم أيضاً كما م: اهـ قلت 

، ال سيما وهو مما ال جمال للرأي فيه ورواته مل يعرفوا بالنقل عـن   مرفوعةً وموقوفةً يصح احلديث
  . ٦٢٦:أهل الكتاب ، وقد صححه الشيخ األلباين يف اإلرواء 

  . ١/٢٣٧األم  )١(
باب يف االستغفار  -أبواب الوتر باب فضل يوم اجلمعة و -أبواب اجلمعة  -أخرجه أبو داود  )٢(

. باب إكثار الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم يـوم اجلمعـة    -كتاب اجلمعة  -والنسائي . 
باب يف فضل اجلمعة ، عن شـداد بـن أوس ،    -كتاب إقامة الصالة والسنة فيها  -وابن ماجه 

وسلم ، عن أوس بن أوس ، قـال  باب ذكر وفاته ودفنه صلى اهللا عليه  -ورواه يف كتاب اجلنائز 
وقـال             ١٦١٠٧: ورواه أمحـد يف املسـند  . وهـو الصـواب   : البوصريي يف مصباح الزجاجة 



  ٢٨

يف  وأحب كثرة الصالة على الـنيب  :[قال اإلمام الشافعي رمحه اهللا  
  . )١(]كل حال ، وأنا يف يوم اجلمعة وليلتها أشد استحباباً

فعن أيب هريرة رضـي اهللا  . يكره إفراد يومه بالصوم وليلته بالقيام  - ٤
ال ختتصوا ليلة اجلمعة بقيام من بـني الليـايل ، وال   :[قال  عنه عن النيب 

ختصوا يوم اجلمعة بصيام من بني األيام ، إال أن يكون يف صـوم يصـومه   

                                                                                                                                        
باب األدعيـة   -كتاب الرقائق -وابن حبان يف صحيحه . إسناده صحيح : حمققه محزة الزين = 

الصالة على رسول اهللا صلى  باب ما يؤمر به يف ليلة اجلمعة ويومها من كثرة -والبيهقي يف سننه 
. باب ثواب الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسـلم   -وابن أيب شيبة يف مصنفه . اهللا عليه وسلم 

صحيح على شرط البخـاري ومل خيرجـاه ، ويف   : وقال -كتاب اجلمعة  -واحلاكم يف املستدرك 
شـرط الشـيخني ومل   صحيح على : كتاب األهوال من املستدرك ، عن أوس بن أيب أوس وقال 

ونقل فيه عن البيهقي قوله  ٤/٥٤٨ صححه النووي يف اموعخيرجاه ، ووافقه الذهيب ، واحلديث 
روينا عن أنس وأيب أمامة يف فضل الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم ليلة اجلمعـة ويومهـا   : 

  .أحاديث وأصحها حديث أوس 
  . ١/٢٣٧األم  )١(



  ٢٩

عن صـوم يـوم    ى النيب : [وقد سئل جابر رضي اهللا عنه  )٢(]أحدكم
  . )٣(] نعم: اجلمعة ؟ قال 

  بنت احلارث رضي اهللا عنها أن النيب دخل عليها يـوم  وعن جويرية
تريدين : قال . ال : أَصمت أمس ؟ قالت : [اجلمعة وهي صائمة ، فقال هلا 

وهذا يـبني أن املقصـود    )١(] فأفطري: ال قال : أن تصومي غداً ؟ قالت 
و بالنهي إمنا هو إفراد يوم اجلمعة بالصيام ، لكن إن انضم إليه صوم يوم قبله أ

                                                        
. باب كراهة إفراد يوم اجلمعـة بصـوم ال يوافـق عادتـه      -لصيام كتاب ا -أخرجه مسلم  )٢(

باب النهي عن صيام يوم اجلمعة وباب الرخصة يف صـيام   -كتاب الصيام  -والنسائي يف الكربى 
باب النهي عن ختصيص يوم اجلمعـة   -كتاب الصيام  -والبيهقي يف السنن الكربى . يوم اجلمعة 

  . ٧/٢٠،  ٣/٣٧وابن حزم يف احمللى . بالصوم 
بـاب   -كتاب الصيام  -ومسلم . باب صوم يوم اجلمعة  -كتاب الصيام  -أخرجه البخاري  )٣(

.  باب النهي عن صيام يوم اجلمعـة   -كتاب الصيام  -والنسائي . كراهة إفراد يوم اجلمعة بصوم 
إال : وزاد  باب يف صيام يوم اجلمعة ، ورواه عن أيب هريرة أيضاً -كتاب الصيام  -وابن ماجه = 

باب النهي عن ختصيص يوم اجلمعة  -كتاب الصيام  -والبيهقي يف السنن . بيوم قبله أو يوم بعده 
 -والـدارمي  . فصل يف صوم يوم اجلمعة  -كتاب الصوم  -وابن حبان عن أيب هريرة . بالصوم 

  .باب يف النهي عن الصيام يوم اجلمعة  -كتاب الصوم 
 -كتـاب الصـوم    -وأبو داود . باب صوم يوم اجلمعة  -الصيام كتاب  -أخرجه البخاري  )١(

ورواه ابن حزم يف . وعبد الرزاق يف املصنف عن سعيد بن املسيب مرسالً . باب الرخصة يف ذلك 
دخل النيب صلى اهللا عليه وسلم علـى  : عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال) ٧/٢٠(احمللى

  . ٢٧٢٩٨،  ٢٧٢٩٥،  ٢٦٦٣٥،  ٦٦٣٤،  ٦٧٧١: ورواه أمحد يف املسند… جويرية 



  ٣٠

وقد اختلف يف حكـمة النهي عن إفراد يوم اجلمعة . بعده فال بأس بصومه 
  .بالصوم 

ليقوى املسلم على أنواع العبادات اليت شرعت فيه نظري عـدم  : فقيل  
مشروعية الصوم يوم عرفة ، وضعف هذا بانتفاء الكراهة إذا ضم إليه يـوم  

  . قبله أو بعده كما أفاده حديث جويرية السابق 
  .بل لسد ذريعة الغلو وإغالق باب االبتداع يف هذا اليوم : وقيل 

بل ألنه يوم عيد ، والعيد ال يشرع صومه ، ولعل هـذا هـو   : وقيل  
األرجح ملا رواه عبد الرزاق يف مصنفه وابن حبان يف صحيحه عن أيب األوبر 

إنـك  : كنت قاعداً عند أيب هريرة رضي اهللا عنه إذ جاءه رجل فقال : قال 
ما يت الناس أن يصـوموا يـوم   : الناس عن صيام يوم اجلمعة ، قال  يت

ال تصوموا يوم اجلمعة فإنه يوم :[يقول  اجلمعة ، ولكين مسعت رسول اهللا 
  . )١(]عيد إال أن تصلوه بأيام

                                                        
أخربنا أمحد بن علـي  : قال . فصل يف صوم يوم اجلمعة  -كتاب الصوم  -صحيح ابن حبان  )١(

بن املثىن قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن عبد امللك بن عمري عن رجل من بين كعـب  
هو احلافظ : ، أمحد بن علي بن املثىن  حسنوهذا إسناد . فذكر احلديث : يقال له أبو األوبر قال 

الثقة أبو يعلى املوصلي صاحب املسند الكبري تويف سنة سبع وثالمثائة وله سبع وتسعون سنة ، وأبو 
هو زهري بن حرب بن شداد النسائي ثقة ثبت روى له مسلم أكثر من ألف حديث روى : خيثمة 

  .ائتني وعمره أربع وسبعون له الستة إال الترمذي ومات سنة أربع وثالثني وم
هو ابن عبد احلميد بن قرط ، قاضي الري ، ثقة صحيح الكتاب ، قيل كـان يف آخـر   : وجرير 

  .عمره يهم من حفظه ، روى له الستة ، مات سنة مثان ومثانني ومائة وله إحدى وسبعون سنة 



  ٣١

. حيرم السفر يوم اجلمعة ملن دخل عليه وقتها وهو ممن جتب عليـه   - ٥
اطب باجلمعة فوجبت عليه ، وال يـتمكن  وهذا هو أرجح األقوال ، ألنه خم

من أداء الواجب إال بترك السفر ، وما اليتم الواجب إال به فهو واجـب ،  
ونسبه ابن قدامة يف املغين إىل اإلمام الشافعي وإسحاق وابن املنذر ، لكن إن 
تضرر من ترك السفر أو تأجيله أو وقع بسبب ذلك يف حرج كأن خـاف  

أو كان السفر ألمر أوجب من اجلمعة كاجلهاد يف فوات رفقته وحنو ذلك ، 
الغـزو  : [سبيل اهللا ، جاز له السفر ولو بعد دخول الوقت ، قال ابن العريب 

ونقل الشوكاين عن العراقي يف شرح ] أفضل من اجلماعة يف اجلمعة وغريها
من حيث تعارض الواجبات وأنـه  [الترمذي أن احلجة قائمة على هذا القول

وال شك أن الغزو أهم من صالة اجلمعة ، إذ اجلمعة هلا خلف  يقدم أمهها ،

                                                                                                                                        
س ، مات سـنة سـت   وعبد امللك بن عمري اللخمي الكويف ثقة فصيح عامل ، تغري حفظه ورمبا دل

  .وثالثني ومائة وعمره ثالث ومائة 
وقـد وثقـه    ٩٨٦٥،  ٩٨٦٤وأبو األوبر هو زياد احلارثي فقد جاء مصرحاً بامسه يف رواية أمحد 

  .حيىي بن معني وابن حبان 
ورواه عبد الرزاق يف املصنف يف باب الصالة يف النعلني عن ابن التيمي قال حدثنا عبد امللك بـن  

حدثين أبو األوبر فصرح عبد امللك بالتحديث فأمنا تدليسه ، وأخرجه أيضـاً يف بـاب    عمري قال
وإسنادها حسن ) ١٠٨٣٤(وأخرجه أمحد أيضاً من طريق اخرى عن أيب هريرة . صيام يوم اجلمعة 

  . يكون احلديث صحيحاً ان شاء اهللاوذه الطرق 



  ٣٢

وأما مذاهب )١(] عند فوا خبالف الغزو خصوصاً إذا تعين فإنه جيب تقدميه
  : العلماء يف املسألة فكاآليت 

يباح السـفر  :[ ١٠٠يف حتفة امللوك للرازي ص: مذهب األحناف  -أ 
م أن هذا اجلواز مقيد مبـا مل  ، وذكر بعضه] يوم اجلمعة قبل الزوال وبعده

  .  )٢(خيرج الوقت ألن الوجوب عندهم آلخر الوقت
جيوز السفر يوم اجلمعة قبـل  :[قال ابن جزي : مذهب املالكية  -ب  

يعين اتفاق أهل املذهب  )٣(]ومينع بعد الزوال اتفاقاً. يكره : الزوال ، وقيل 
بعد الفجر يوم اجلمعـة   ال اتفاق العلماء كلهم وعد خليل يف خمتصره السفر

  .من املكروهات 
قول الشافعي يف القدمي أن السفر يوم اجلمعـة  : مذهب الشافعية  -ج 

وبه قال عمر بـن اخلطـاب   : قال املاوردي . بعد الفجر وقبل الزوال جيوز
   .والزبري بن العوام وأبو عبيدة بن اجلراح وأكثر التابعني والفقهاء 

: لك ال جيوز ، قال النووي يف امـوع  والقول اجلديد للشافعي أن ذ
  . )١(يعين عند الشافعية . وهو األصح عندنا 

                                                        
  . ٣/٢٢٩نيل األوطار )١(
  . ٢/١٦٤انظر البحر الرائق  )٢(
  . ٥٦:قوانني األحكام الشرعية  )٣(
-٣/٢٤٧املغين البن قدامة : وانظر ٤/٤٩٩واموع للنووي  ٣٦-٣/٣٥احلاوي للماوردي  )١(

  .٢٣٠-٣/٢٢٩ونيل األوطار للشوكاين  ٢٤٨



  ٣٣

أن من وجبت عليه اجلمعة ال جيوز له السفر بعد : مذهب احلنابلة  -د 
املنع ، واجلواز ، واملنع : دخول وقتها ، ويف سفره قبل الوقت ثالث روايات 

واز مطلقاً ألن ذمته بريئـة مـن   واختار ابن قدامة يف املغين اجل. إال للجهاد 
  .وهذا هو الذي رجحناه .  )٢(اجلمعة 
حيرم البيع والشراء يوم اجلمعة إذا أذن املؤذن عند جلوس اإلمـام   - ٦

يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصالة من يوم {: على املنرب لقول اهللا عز وجل 
} إن كنتم تعلمـون اجلمعة فاسعوا إىل ذكر اهللا وذروا البيع ذلكم خري لكم 

فإنْ تعدد األذانُ فال حيرم البيع إال باألذان الذي ينادى به عنـد صـعود   )٣(
، فتعلـق   اإلمام على املنرب ، ألنه هو الذي كان على عهد رسـول اهللا  

  .احلكم به دون غريه 
وال حيرم البيع إال على من وجبت عليه اجلمعة ، فإن تبـايع صـبيان أو   

ن جاز ، وإن تبايع من وجبت عليه مع من مل جتب عليـه  امرأتان أو مسافرا
حرم على من وجبت عليه ، وهل حترم على اآلخر إلعانته علـى اإلمث أو ال  

: أرجحهما التحرمي لقوله تعـاىل  . حترم ألنه غري خماطب باجلمعة ؟ قوالن 
  . )٢(وتغليباً جلانب احلظر )١(} وال تعاونوا على اإلمث والعدوان{

                                                        
)٣/٢٤٨ )٢ .  
  . ٩: اجلمعة  )٣(
  . ٢: املائدة  )١(
  . ١/٢٥٨والفواكه الدواين   ٣/٣٦٤املغين : انظر  )٢(



  ٣٤

  ري البيع من العقود كاإلجارة والصلح والنكاح ؟ وهل حيرم غ
ذهب اجلمهور من األحناف واملالكية والشافعية وهو أحد قويل احلنابلة 

يف حكم البيع  -من العقود الىت يتصور أن تشغل املصلي  -إىل أن غري البيع 
  .ومال إليه الشوكاين يف تفسريه فتح القدير . من حيث التحرمي 

 قوهلم اآلخر إىل أن غري البيع من تلـك العقـود ال   وذهبت احلنابلة يف
  .يلتحق بالبيع 

حجة اجلمهور مراعاة املعىن الذي ي من أجله عن البيع ، وهو ترك ما 
يشغل عن ذكر اهللا ، وهذا املعىن موجود يف سائر العقود ، واحلكم يدور مع 

وإمنـا   صورة البيع غـري مقصـودة ،  : [قال القرطيب . علته وجوداً وعدماً 
املقصود ما يشغله عن ذكر اهللا تعاىل مثل النكاح وغريه ، ولكن ذكر البيـع  

وألا كلـها عقـود   : قالوا  )١(] ألنه أهم ما يشتغل به عن ذكر اهللا تعاىل
، وحجة اآلخرين أن باقي العقود ليست منصوصاً  )٢(معاوضة فأشبهت البيع 

تكثر وال تؤدي إباحتها إىل  عليها وال هي يف معىن املنصوص عليه ، ألا ال
، والظاهر رجحان ما ذهـب إليـه اجلمهـور     )٣(ترك اجلمعة خبالف البيع 

لوضوح العلة اليت ذكروها وحتققها يف سائر العقود ، فأي فرق بـني البيـع   
  واإلجارة أو النكاح يف كوا شاغلة عن ذكر اهللا يف تلك الساعة ؟

                                                        
  . ٥/٢٦اجلامع ألحكام القرآن )١(
  . ٤١-٢/٤٠والكايف البن قدامة  ١/١٨٥املصدر السابق واإلقناع للشربيين  )٢(
  . ٣/١٦٤، واملغين  ٢/٤١الكايف البن قدامة  )٣(



  ٣٥

ذان املذكور فإنه يفسخ عند املالكية فإن وقع البيع وحنوه من العقود بعد األ
  . )٤(] من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد:[ واحلنابلة لقول النيب 

وفسخ بيع وإجارة وتولية وشركة وإقالة وشفعة : [قال خليل يف خمتصره 
  . )١(] بأذان ثان

                                                        
باب إذا اصطلحوا على جور فالصلح مردود ،  -كتاب الصلح  -أخرجه البخاري عن عائشة  )٤(

بـاب نقـض    -كتاب األقضية  -ومسلم . يس منه فهو رد من أحدث يف أمرنا هذا ما ل: بلفظ 
 -وأبو داود . من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد : األحكام الباطلة ورد حمدثات األمور بلفظ 

باب تعظيم حديث رسول اهللا صلى  -وابن ماجه يف املقدمة . باب يف لزوم السنة  -كتاب السنة 
،  ٢٦٠٦٩،  ٢٥٠٠٨،  ٢٥٣٤٨وأمحد يف املسـند  . ضه اهللا عليه وسلم والتغليظ على من عار

باب مـن اجتهـد مث    -كتاب آداب القاضي  -والبيهقي يف السنن الكربى  ٢٦٢٠٧،  ٢٥٩١١
رأى أن اجتهاده خالف نصاً أو إمجاعاً أو ما يف معناه رده على نفسه وعلى غريه وبـاب ال حييـل   

باب علم احلاكم حبال من  -الشهادات  حكم القاضي على املقضي له واملقضي عليه ، ويف كتاب
كتـاب   -والدارقطين يف سننه . باب االعتصام  -وابن حبان يف مقدمة صحيحه . قضى بشهادته 

كتاب  -وابن اجلارود العبدي يف املنتقى . باب يف املرأة تقتل إذا ارتدت  -يف األقضية واألحكام 
يف  ١٤١٢وأبو داود الطيالسي   ٤٥٩٤:لىوأخرجه أبو يع. باب ما جاء يف األحكام  -احلدود = 

وهذا احلديث أصل عظيم من أصول اإلسالم ، وأحد األحاديث األربعة الـيت عليهـا   . مسنديهما 
مداره ، وفيه الرد الشايف على كل مبتدع وشارع يف الدين ما مل يأذن بـه اهللا ، كـان ذلـك يف    

ع كحال عبدة القوانني الوضـعية ، وال  العبادات كحال مبتدعة الصوفية ، أو يف األحكام والشرائ
إننا مل نشرع شيئاً بل وجدناه يف النـاس فِسـرنا عليـه ، ألن    : يفيدهم قول بعض عبدة القانون 

احلديث برواية البخاري يرد على مبتدئ التشريع الباطل ، وبرواية مسلم يرد على كل من عمـل  
  .وهللا احلمد  عمالً ليس عليه أمر اهللا  كان املنشئ له هو أو غريه ،

  . ٢٦٦-٨/٢٦٦، وزاد املسري البن اجلوزي  ١٨/١٠٨وانظر تفسري القرطيب )١(



  ٣٦

وقالت األحناف والشافعية إنه ال يفسخ ، ألنه وإن كان منهياً عنه إال أن 
 )٢(ي ليس متوجهاً إىل ذات البيع وإمنا لكونه وقـع يف وقـت اجلمعـة    النه

والراجح القول األول ،  )٣(فالفساد ليس يف صلب العقد وال شروط صحته 
وقال شيخ اإلسـالم ابن تيمية  )٤( ]ظاهر اآلية عدم الصحة: [قال ابن كثري 

فينقسـم  الطالق جنسه مشروع كالبيع والنكاح ، وحيل تارة وحيرم تارة : [
إىل صحيح وفاسد كما يف البيع والنكاح ، والنهي يف هذا اجلنس يقتضـي  

  . )٥(]فساد املنهي عنه
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  . ١/١٩٥األم للشافعي )٢(
  . ٣/٥٤اهلداية للمرغيناين احلنفي  )٣(
)٤/٣٨٧ )٤ .  
  . ٩٠– ٣٣/٨٩جمموع الفتاوى  )٥(



  ٣٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الباب الثاين
  

  صـالة الجمعة



  ٣٨

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل األول
  :يف وجوب صالة اجلمعة والترهيب من تركها  :املبحث األول  
تـوفرت  صالة اجلمعة من فرائض األعيان اليت فرضها اهللا على كل من  

فيه شروط وجوا اليت سنذكرها إن شاء اهللا تعاىل ، وقد وردت أدلة تقضي 
  : بوجوا وترتب الوعيد الشديد على تركها ، فمن ذلك 



  ٣٩

يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصالة مـن  {: قول اهللا تبارك وتعاىل  -١
يوم اجلمعة فاسعوا إىل ذكر اهللا وذروا البيع ذلكم خـري لكـم إن كنـتم    

  . )١(} تعلمون
لينتهني أقوام عن ودعهم اجلمعات ، أو ليخـتمن  : [ قول النيب  -٢

  . )٢(]اهللا على قلوم مث ليكونن من الغافلني
 ويف صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي اهللا عنه أن النيب  -٣

لقد مهمت أن آمر رجالً يصلي بالنـاس ،  : [قال لقوم يتخلفون عن اجلمعة 
رممث أُحعلى رجال يتخلفون عن اجلمعة بيو قال اإلمام النـووي   )١(]ق :

                                                        
  . ٩: اجلمعة  )١(
. اب التغلـيظ يف تـرك اجلمعـة    ب -كتاب اجلمعة  -أخرجه مسلم عن ابن عمر وأيب هريرة  )٢(

. باب التشديد يف التخلف عـن اجلمعـة     -كتاب اجلمعة  -وأخرجه النسائي يف السنن الكربى 
كتـاب   -وابن أيب شيبة يف املصـنف  . ٥٥٦٠،  ٣١٠٠،  ٣٠٩٩،  ٢٢٩٠،  ٢١٣٢: وأمحد 

. اجلمعـة باب صالة  -كتاب الصالة  -وابن حبان . باب يف تفريط اجلمعة وتركها  -الصلوات 
كلهم من حـديث ابـن   . ٢٧٣٥، ١٩٥٢:وأبو داود الطيالسي .  ٥٧٦٥،  ٥٧٤٢: وأبو يعلى 

وأخرجه البيهقي يف سننه الكربى عن ابن عمر وأيب هريرة مث رواه عن ابن عمر . عمر وابن عباس 
واعترب . باب التشديد على من ختلف عن اجلمعة ممن وجبت عليه  -كتاب اجلمعة  -وابن عباس  

  .احملفوظ هو األول  أن
. باب فضل صالة اجلماعة والتشديد يف التخلـف عنـها    -كتاب املساجد  -أخرجه مسلم  )١(

باب إخراج أهل املعاصي واخلصوم مـن   -كتاب اخلصومات  -وأخرجه البخاري عن أيب هريرة 
يد يف باب يف التشـد  -كتاب الصالة  -وأخرجه أبو داود . ال يشهدون الصالة  : البيوت بلفظ 

ما ذكر : الصالة ، ويف رواية قال يزيد الراوي عن أيب هريرة : ترك اجلماعة ، عن أيب هريرة وفيه 



  ٤٠

جاء يف رواية أن هذه الصالة اليت هم بتحريقهم للتخلف عنها هي العشـاء  
يتخلفون عن الصالة مطلقـاً ، وكلـه   : ويف رواية أا اجلمعة ، ويف رواية 

  .  )٢(صحيح وال منافاة بني ذلك 
  .)٣(]ث مجع اوناً ا طبع اهللا على قلبهمن ترك ثال: [ قول النيب  -٤

                                                                                                                                        
. باب التغليظ يف التخلف عن اجلماعـة   -كتاب املساجد  -وأخرجه ابن ماجه . مجعة وال غريها 

وأخرجه البيهقي  .ومل يذكرا اجلمعة . بيان إجياب إتيان اجلماعة  -أبواب الصلوات  -وأبو عوانة 
باب ما جاء من التشديد يف ترك اجلماعة من غري عذر ، ويف رواية ذكر  -أبواب فضل اجلماعة  -

الذي يدل عليه سائر الروايات أنه عرب باجلمعة عـن  : العشاء والفجر ، مث ذكر رواية اجلمعة وقال 
  .كلهم من حديث أيب هريرة . اجلماعة 

  . ١٥٤– ٥/١٥٣شرح مسلم  )٢(
أخرجه أبو داود من طريق حممد بن عمرو عن عبيدة بن سفيان احلضـرمي عـن أيب اجلعـد     )٣(

أبـواب   -والترمذي . باب التشديد يف ترك اجلمعة  -أبواب اجلمعة  -الضمري رضي اهللا عنه به 
ال نعرف هذا احلديث إال مـن  : باب ما جاء يف ترك اجلمعة من غري عذر وحسنه وقال  -اجلمعة 

. باب التشديد يف التخلف عـن اجلمعـة    -كتاب اجلمعة  -والنسائي . بن عمرو  حديث حممد
.   صحيح على شرط مسلم ، ووافقه الـذهيب  : وقال  ٩: كتاب اجلمعة  -واحلاكم يف املستدرك 

باب فيمن يترك اجلمعة من غري عـذر ورواه   -كتاب الصالة  -والدارمي .  ١٥٤٣٧: وأمحد = 
كلهم مـن طريـق   . ٢٨٨: وابن اجلارود العبدي يف املنتقى .  ٩١٨ - ٩١٥: الطرباين يف الكبري

  . حممد بن عمرو 
  .صدوق له أوهام ، روى له اجلماعة كلهم : وحممد بن عمرو بن علقمة بن وقاص 

  .ثقة روى له اجلماعة إال البخاري : وعبيدة بن سفيان 
  :، منها  وله شواهد يصح ا



  ٤١

  :يف شروط صحة اجلمعة ووجوا وما يتعلق بذلك :املبحث الثاين 
متهيــد حول معىن الشرط والفرق بني شرط الوجـوب وشـرط   

  :الصحة 
الشرط هو ما يلزم من عدمه عدم املشروط ، وال يلزم مـن وجـوده    

  : ثال وجود املشروط وال عدمه ، ولنوضح لك ذلك مب
عندما نقول إن الطهارة شرط لصحة الصالة فمعىن ذلك أن من صـلى  
بغري طهارة فصالته باطلة قطعاً ، ولكن من تطهر وصلى فهل نستطيع القول 

ال ، ألننا ال ندري هل حتقق باقي الشـروط  : إن صالته صحيحة ؟ اجلواب 
من وجود أو ال ، فلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصالة ، ولكن مل يلزم 

                                                                                                                                        
باب فيمن تـرك   -كتاب الصالة  -هليثمي يف جممع الزوائد ، وا ٢٢٤٥٧: ما أخرجه أمحد  -أ 

  . من غري ضرورة وحسن اهليثمي إسناده : اجلمعة ، من حديث أيب قتادة بلفظ 
وإسحاق بن راهويه يف مسنده من حديث أيب هريرة ، وفيه .  ٢٤٣٥: ما أخرجه الطيالسي  -ب 

عن األوزاعي ، والراوي له عن أيب هريرة مل  الوليد بن مسلم ثقة كثري التدليس والتسوية وقد عنعنه
 سموصححه ابن السكن . ي.  

والنسائي وابن ماجه وابن خزمية وابـن حبـان والطـرباين يف     ١٤٤٩٥: ما أخرجه أمحد  -ج 
كلهم من طريق أسيد بن أيب أسيد الرباد عن عبد اهللا بن أيب قتادة عن جابر بـن   ٢٧٥: األوسط 

  .عبد اهللا مرفوعاً 
  .يد صدوق ، وعبد اهللا بن أيب قتادة ثقة روى له اجلماعة وأس

من ترك ثالث مجع اونـاً فقـد نبـذ    : [ ما رواه أبو يعلى  بإسناده عن ابن عباس موقوفاً  –د  
  .رجاله رجال الصحيح ) :  ١٩٣/ ٢( قال يف امع )  ٢٧١٢:املسند ] (اإلسالم وراء ظهره 



  ٤٢

الطهارة وجود صحة الصالة إال إذا انضم إليها سائر شروط الصحة من ستر 
وهكذا القول يف شروط وجـوب  . العورة واستقبال القبلة ودخول الوقت 

العبادة ، فشرط الوجوب إذا انتفى سقط الوجوب ، ولكن وجوده ال يكفي 
  . يف حتقق الوجوب حىت توجد بقية شروطه 

صبح من اليسري إدراك قولنا إن صالة اجلمعـة هلـا   وبعد هذا اإليضاح ي
شروط صحة وشروط وجوب ، فال تصح صالة اجلمعة إال بتحقـق مجيـع   
شروط صحتها ، فإن انتفى شرط واحد منها أو أكثر مل تصح ، كما أا ال 
جتب على اإلنسان إال إذا وجد مجيع شروط الوجوب ، فإن ختلف شـرط  

ندرك أنه ال تالزم بني الصحة والوجوب ، فقد منها أو أكثر مل جتب ، وذا 
  :يفترقان وقد جيتمعان ، مثال افتراقهما 

الذكورة شرط يف وجوب اجلمعة ، فال جتب على املرأة ، ولكن إذا  
صلت املرأة اجلمعة صحت منها ، ألن الذكورة شرط وجـوب ال شـرط   

  .صحة 
اخلطبة شرط يف صحة اجلمعة ، فلو صلت مجاعة مـن املسـلمني    

اجلمعة بغري خطبة كانت الصالة باطلة ، ولكن الوجوب بـاق علـيهم ومل   
  .يسقط بانتفاء اخلطبة ألا شرط صحة ال شرط وجوب 

دخول الوقت إذ هو شرط صحة ووجوب معـاً ،  : ومثال اجتماعهما 
قبل دخول وقتها ، كما أن من  -كانت مجعة أو غريها  -فال جتب الصالة 

  .لة صالها قبل الوقت كانت باط



  ٤٣

وبعد هذا التمهيد نشرع بعون اهللا يف الكالم على شروط صحة اجلمعة 
  .ووجوا 
   :شروط صحة اجلمعة : أوالً 

  اإلسـالم: الشرط األول  
وقدمنا إىل {: لقول اهللا تعاىل  –كسائر العبادات  –فال تصح من كافر 

عـاء  وما د{: وقوله جل ذكره  )١(}ما عملوا من عمل فجعلناه هباًء منثوراً
مثل الذين كفروا برم أعماهلم كرماد {:وقوله  )٢(}الكافرين إال يف ضالل

: وعن عائشة رضي اهللا عنـها قالـت    )٣(}اشتدت به الريح يف يوم عاصف
يا رسول اهللا ، ابن جدعان كان يف اجلاهلية يصل الـرحم ويطعـم   : قلت 

رب اغفر يل :  ال ينفعه ، إنه مل يقل يوماً:[املسكني ، فهل ذاك نافعه ؟ قال 
ويف هذا أعظم زاجر للمؤمن عن املكفرات اليت تبطل  )١(]خطيئيت يوم الدين

                                                        
  . ٢٣: الفرقان  )١(
  . ٥٠:غافر )٢(
  . ١٨: إبراهيم  )٣(
. باب الدليل على أن من مات على الكفر ال ينفعـه عمـل    -كتاب اإلميان  -أخرجه مسلم  )١(

بيان وين العذاب علـى أيب طالـب    –وأبو عوانة يف صحيحه .  ٢٤٧٧٣: وأمحد يف املسنـد 
عـه معروفـه إذا   والكافر ال ينف… بشفاعة حممد صلى اهللا عليه وسلم وأنه ال تناله شفاعته بنجاته

وابن منـده يف  . باب ما جاء يف الطاعات وثواا  –كتاب الرب واإلحسان  –وابن حبان . مات 
فمن يعمل مثقـال ذرة خـرياً   {: وابن جريـر الطربي يف تفسريه عند قوله تعاىل .  ٩٦٩اإلميان 

  ) .٧: الزلزلة (} يره



  ٤٤

إميانه فيحبط بذلك عمله ، وال يذهنب الظن مبسلم إىل أن الكفر بعيد عنه فقد 
الصحابة ومن تبعهم بإحسان خيافون الكفر على أنفسهم ، : كان الصاحلون 

لى عملي إال خشـيت أن أكـون   ما عرضت قويل ع: قال إبراهيم التيمي 
، كلهم  أدركت ثالثني من أصحاب النيب : مكذباً ، وقال ابن أيب مليكة 

خياف النفاق على نفسه ، ما منهم أحد يقول إنه على إميان جربيل وميكائيل 
يعـين أن   )٢(ما خافه إال مؤمن ، وال أمنه إال منـافق : ، ويذكر عن احلسن 

، واملنافق خبالف ذلك ، بل إن إبراهيم خليل  املؤمن خياف النفاق على نفسه
فال  )٣(}واجنبين وبين أن نعبد األصنام{: الرمحن عليه السالم دعا ربه قائالً 

يأمن على إميانه إال من حجِب عن معرفة ربه ودينه وسرية األنبياء والصديقني 
  .والشهداء والصاحلني ، نسأل اهللا تعاىل حسن اخلامتة 

إمنا عددنا اإلسالم يف شروط الصـحة ال  : ا فيه فنقول ونعود إىل ما كن
يف شروط الوجوب كما صنع بعض الفقهاء ، بناًء على أن الكفار خمـاطبون  
بفروع الشريعة وأصوهلا ال بأصوهلا فقط يف أصح قويل العلمـاء ، فالكـافر   
خماطب ومطالب باإلميان وبصالة اجلمعة ، مبعىن أنه معذب على ترك اإلميان 

ذب عذاباً زائداً على ترك صالة اجلمعة ، وكذلك سائر الواجبـات ،  ، ومع

                                                        
باب خوف املـؤمن مـن أن    -ميان كتاب اإل -أخرج هذه اآلثار معلقة البخاري يف صحيحه  )٢(

  .حيبط عمله وهو ال يشعر 
  . ٣٥: إبراهيم  )٣(



  ٤٥

لن يقبل منه شيء منها إال إذا آمن وصار من املسلمني ، والدليل على . نعم 
  : رجحان هذا القول كثرية ، منها 

ومل نـك  . قالوا مل نك من املصلني . ما سلككم يف سقر {: قوله تعاىل 
حىت . وكنا نكذب بيوم الدين . خلائضني وكنا خنوض مع ا. نطعم املسكني 

الذين كفروا وصدوا عن سبيل اهللا زدنـاهم  {: وقوله تعاىل  )١(}أتانا اليقني
يا أيها الـذين  {: وقوله عز وجل  )٢(}عذاباً فوق العذاب مبا كانوا يفسدون

آمنوا إن كثرياً من األحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون 
هللا ، والذين يكنـزون الذهب والفضة وال ينفقوا يف سـبيل اهللا  عن سبيل ا

  . )٣(}فبشرهم بعذاب أليم
  فإن خرج الوقـت   .وقوعها قبل خروج الوقت : الشرط الثاين

الغروب : األول : صلوها ظهراً بال خالف ، ويف آخر وقتها ثالثة أقوال 
تيها قبل الغروب ، وهو املعتمد عند املالكية ، فإذا أدرك منها ركعة بسجد

  .أمتها مجعة وإال أمتها ظهراً 
  .االصفرار ، وهو قول يف مذهب املالكية : الثاين  

                                                        
  . ٤٧-٤٢: املدثر  )١(
  . ٨٨: النحل  )٢(
  .وانظر تفسريها عند القرطيب  ٣٤: التوبة  )٣(



  ٤٦

دخول وقت العصر ، وهو قول اجلمهـور مـن األحنـاف    : الثالث  
والشافعية واحلنابلة على خالف بني األحناف وبني غريهـم يف أول وقـت   

  . )١(العصر 
وهم يف الصالة هل يتموا مجعة  فعلى هذا القول إذا دخل وقت العصر 

  :أم ظهراً أم يقطعون ويبتدئوا ظهرا أم التفصيل ؟ أربعة أقوال 
تبطل اجلمعة مطلقاً وجيب استئنافها ظهراً ، وهو قول اإلمام أيب : األول 

  .حنيفة 
  .يتموا ظهراً وال يقطعوا وهو مذهب الشافعية : الثاين 

أقل من ركعة ، وهو قول القاضـي أيب   يتموا مجعة ولو صلوا: الثالث 
  .يعلى وأيب اخلطاب من احلنابلة 

فإن أدركوا منها ركعة قبل : التفصيل وهو مذهب باقي احلنابلة : الرابع 
دخول وقت العصر أمتوها مجعة ، وإن دخل العصر قبل إمتام ركعة فوجهان 

  أم : ثاين الصحيح أم يتموا ظهراً كمـا قال املرداوي ، والوجــه ال: 
  

   . )١(يقطعون ويبتدئوا ظهراً 

                                                        
، كشـاف القنـاع    ١/٥٤١مغين احملتاج  ١٥٨/البحر الرائق  ٢،  ١/٥٩٢حاشية الدسوقي  )١(

  . ٣/١٩١، املغين ٢/٢٦
-٣/١٩١، واملغـين   ٣/٤٨، واحلـاوي الكـبري للمـاوردي     ٣/٦٢البناية يف شرح اهلداية  )١(

  . ٢/٣٧٦واإلنصاف ١٩٢



  ٤٧

هـو قـول    -والعلم عند اهللا تعـاىل   -والراجح يف آخر وقت اجلمعة 
اجلمهور ، وهو أن وقتها خيرج بدخول وقت العصر، ألن اجلمعـة صـالة   
مستقلة فَرض يومها وليست ظهراً مقصورة على أرجح القولني ، فال تكون 

لوقت مع العصر إىل املغرب ، والدليل على أـا  كالظهر يف كوا مشتركة ا
صالة األضحى ركعتان ، :[فرض يومها قول عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 

وصالة الفطر ركعتان ، وصالة السفر ركعتان ، وصالة اجلمعة ركعتان متام 
  . )٢(]، وقد خاب من افترى غري قصر على لسان نبيكم 

                                                        
باب عدد صالة الفطر ، من طريق يزيد بن زياد بن  -كتاب الصالة األول  -أخرجه النسائي  )٢(

ورواه .. عمر أيب اجلعد عن زبيد اليامي عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن كعب بن عجرة قال قال 
: وقـال  .. من غري طريق يزيد عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن كعب بن عجرة قال قال عمـر  

باب كم صالة اجلمعـة ،   -وكتاب اجلمعة . أدخل يزيد بني عبد الرمحن وعمر كعب بن عجرة 
 .متصالً من طريق النسائي ) ٤/٢٦٥(ورواه ابن حزم . باب قصر الصالة  -وكتاب قصر الصالة 

باب تقصري الصالة ، عن ابن أيب ليلى عن كعب عن عمـر ،    -كتاب إقامة الصالة  -وابن ماجه 
 -أبواب الغسل للجمعـة   -والبيهقي .  بطريقيه  وصححه العالمة أمحد شاكر ٢٥٧: وأمحد . 

باب صالة اجلمعة ركعتان متصالً بدون اجلملة األخرية املفيدة للرفع، ورواه منقطعـاً مرفوعـاً ،   
باب صالة العيدين سنة أهل اإلسالم ، من طريق حيىي بن سعيد القطـان   -كتاب صالة العيدين و

كتـاب   -وأخرجه ابن أيب شـيبة  . عن سفيان حدثين زبيد عن ابن أيب ليلى عن الثقة عن عمر  
 ٢٦٩،  ٢٣٩: باب الصالة يوم العيد من قال ركعتني ، والضياء املقدسي يف املختارة  -الصلوات 

وأبو . باب عدد ركعات صالة العيدين  -أبواب صالة العيدين  -وابن خزمية  -وابن حبان = . 
 وحسن النووي إسناده يف امـوع وصحح إسناده الشيخ حسني األسد  ٢٤١: يعلى يف مسنده 

  ) . ٤/٥٣٠(واستدلَّ به على ترجيح كون اجلمعة صالة مستقلة 



  ٤٨

ل رغم أم بنوا على القـول اآلخـر   وشهر الدسوقي املالكي هذا القو
فروعاً يف املذهب وشهروها ، لكنه اعترب ذلك من املشـهور املـبين علـى    

  .)١(الضعيف
وأما إذا خرج الوقت وهم فيها ، فالراجح من األقوال األربعة السـابقة  

:  أم إذا أدركوا منها ركعة قبل خروج الوقت أمتوها مجعة ، لقول النيب 
  . )٢(] من الصالة فقد أدرك الصالة من أدرك ركعة[

                                                        
  . ١/٢٤٣حاشية الدسوقي  )١(
 -ومسـلم  . باب من أدرك من الصالة ركعـة   -كتاب مواقيت الصالة  -بخاري أخرجه ال )٢(

وأبو . باب من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك تلك الصالة  -كتاب املساجد ومواضع الصالة 
 -كتاب إقامة الصـالة   -وابن ماجه . باب من أدرك من اجلمعة ركعة  -كتاب اجلمعة  -داود 

وقد روي هذا احلـديث  . كلهم من حديث أيب هريرة . جلمعة ركعة باب ما جاء فيمن أدرك من ا
رواه ابن ماجه من طريق عمر بن حبيب لكن قال البوصريي … بلفظ من أدرك من اجلمعة ركعة 

رواه ابن خزمية يف . هذا إسناد ضعيف ، عمر بن حبيب متفق على تضعيفه : يف مصباح الزجاجة 
 املستدرك من طريق الزهري به كرواية ابن ماجه سواء ، صحيحه والدارقطين يف سننه واحلاكم يف

من أدرك من الصالة ركعة فقـد أدرك  : [ ورواه أبو داود والترمذي من هذا الوجه مرفوعاً بلفظ 
من أدرك مـن  : وقال حديث حسن ورواه النسائي من طريق الزهري به مرفوعاً بلفظ ] الصالة 

  .البوصريي اهـ كالم . صالة اجلمعة ركعة فقد أدرك 
من أدرك ركعـة مـن    –أبواب الغسل للجمعة  –ورواه البيهقي يف السنن الكربى : قلت  -= 

ورواه عن ابن عمر . واجلمعة من الصالة : قال الزهري : اجلمعة عن أيب هريرة بلفظ الصالة وزاد 
  ].من أدرك من اجلمعة ركعة فقد أدرك إال أنه يقضي ما فاته : [ بلفظ 

رواه الطرباين يف األوسط وفيه إبراهيم بن سليمان الدماس ذكره ابن أيب حامت ومل : ي قال اهليثم -
يذكر فبه جرحا وال تعديالً ، وذكره ابن حبان يف الثقات ، وعن أيب هريرة عن رسول اهللا صـلى  



  ٤٩

إذا جئتم إىل :[ والركعة تدرك بالركوع ال بأقل ، وذلك لقول النيب 
الصالة وحنن سجود فاسجدوا وال تعدوها شيئاً، ومن أدرك الركعـة فقـد   

  .)١(]أدرك الصالة
                                                                                                                                        

رواه أبو يعلى وفيه احلجاج ] من أدرك ركعة من اجلمعة صلى إليها أخرى : [ اهللا عليه وسلم قال 
مث ذكـر  ... من فاتته الركعة اآلخرة فليصل أربعـاً : بن أرطاة وفيه كالم ، وعن ابن مسعود قال ا

حديث ابن عمـر   :اهـ قلت .رواه الطرباين يف الكبري وإسناده حسن : حنوه عن ابن مسعود وقال 
ده رواه النسائي وابن ماجه والدارقطين واللفـظ لـه ، وإسـنا   : قال عنه ابن حجر يف بلوغ املرام 

وقد أخرج احلديث من : [ صحيح ، لكن قوى أبو حامت إرساله ، وقال الصنعاين يف سبل السالم 
لكـن  … ثالث عشرة طريقاً عن أيب هريرة ، ومن ثالثة طرق عن ابن عمر ، ويف مجيعها مقال ، 

  ) .٢/١٠١] (كثرة طرقه يقوي بعضها بعضاً 
ل إذا أدرك ركعة من الصالة صـلى إليهـا   باب من قا -كتاب الصلوات  -ورواه ابن أيب شيبة 

من أدرك ركعة من اجلمعة فليصل إليها أخرى ومـن مل  : [ أخرى موقوفاً على ابن مسعود بلفظ 
من أدرك من اجلمعة ركعـة فقـد   : [ وأما ما رواه ابن ماجه بلفظ ] يدرك الركوع فليصل أربعاً 

حناه بشـواهده فهـو أصـرح يف    ففيه عمر بن حبيب ، وقد سبق أنه متروك ، فإن صح] أدرك 
االستدالل ويكون شامالً ملن خرج عليهم الوقت وقد صلوا ركعة ، وملن أدرك الركعة الثانية مـع  
اإلمام كما سيأيت يف املسألة التالية ، وإن قلنا بضعفه كما يقوله مجع من أهل العلم كفانـا مـا يف   

ون باب ما جاء فيمن أدرك من اجلمعـة  الصحيحني وغريمها من لفظ العموم ، ولذلك بوب احملدث
كمـا  ] من أدرك من الصالة ركعة فقد أدرك الصالة [ ركعة مث ذكروا حتت هذه الترمجة حديث 

وانظر شـرح  . ( صنع الترمذي وأبو داود وابن ماجه والبيهقي ، وسبق استدالل الزهري بعمومه 
  ) . ٤/٥٥٦النووي لصحيح مسلم 

باب يف الرجل يدرك اإلمام سـاجداً   -كتاب الصالة -يب هريرة أخرجه أبو داود من حديث أ )١(
: منكر احلديث وقال أبو حامت : فيه حيىي بن أيب سليمان املدين قال البخاري : كيف يصنع ؟ قلت 

. لـني احلـديث  : وقال ابن حجر يف التقريب . وضعفه العقيلي . مضطرب احلديث ليس بالقوي 



  ٥٠

  : حكم من أدرك جزءاً من اجلمعة مع اإلمام 
يه اجلمهور من أن من أدرك وهذه األحاديث تدل أيضاً على ما ذهب إل

ركعة من اجلمعة مع اإلمام فليتمها مجعة بأن يضيف إليها ركعة أخرى ، أما 
من أدرك أقل من ركعة فإنه يتمها ظهراً بأن يصليها أربعاً ، وهـذا أصـح   

وذهب اإلمام أبو حنيفة وأبو يوسف رمحهمـا  . )١(األقوال الثالثة يف املسألة
من صالة اجلمعة فإنه يتمها مجعة ولـو كـان    اهللا إىل أن من أدرك أي جزء

فما أدركتم فصلوا ، ومـا فـاتكم   : [ املدرك أقل من ركعة لعموم قوله 

                                                                                                                                        
.  ٣٣٩،  ١١٠: كتاب اإلمامة وصالة اجلماعـة   –احلاكم  وأخرجه. ووثقه ابن حبان واحلاكم 

من طريق حيىي . باب إدراك اإلمام يف الركوع  –كتاب الصالة يف أبواب صفة الصالة  –والبيهقي 
رواه البيهقي عقبه بإسناد مرسل عن رجل عـن   منها ما لكن للحديث شواهد يتقوى ااملذكور 

وما أخرجـه الـدارقطين يف   ) . ٢/٢٦١(ت كما يف اإلرواء النيب صلى اهللا عليه وسلم ورجاله ثقا
باب من أدرك اإلمام قبل إقامة صلبه فقد أدرك الصالة ، من طريق ابـن وهـب    -كتاب الصالة 

حدثين حيىي بن محيد عن قرة بن عبد الرمحن عن ابن شهاب أخربين أبو سلمة عن أيب هريـرة أن  
ن أدرك ركعة من الصالة فقد أدركها قبـل أن يقـيم   م: [ رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  قال 

أحاديثـه غـري   : ال يتابع يف حديثه وقال ابن عـدي  : وحيىي بن محيد قال البخاري ] اإلمام صلبه
ومل يذكر أحد منهم هذا اللفظ قبل : وأخرجه العقيلي كذلك يف كتاب الضعفاء وقال . مستقيمة 

هري فأدخله حيىي بن محيد يف احلديث ومل يبينه اهــ  أن يقيم اإلمام صلبه ولعل هذا من كالم الز
من أدرك اإلمام قبـل أن  : وما أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف عن سعيد بن املسيب مرسالً بلفظ 

  .يرفع رأسه فقد أدرك السجدة 
  . ١٨٥-٣/١٨٣، واملغين   ٥٥٨-٤/٥٥٥، واموع للنووي  ٢/٥٤٠التاج واإلكليل: انظر  )١(



  ٥١

ولكن يرد على هذا بأنه عام وما استدل به اجلمهـور خـاص ،    )٢(]فأمتوا
وقد وافق حممد بن احلسن صـاحب أيب حنيفـة   . واخلاص يقدم على العام 

  .  )٣(اجلمهور يف قوهلم
وروي عن عمر وجماهد وعطاء وطاوس أن اجلمعة ال تدرك إال بـإدراك  
شيء من اخلطبة ، حكاه عنهم ابن حزم ومل يصححه ، وإمنا ذكر أنه مرسل 
لكنه ذكره من باب اإللزام لألحناف واملالكية ألم يأخـذون باملرسـل ،   

  . )١(وسيأيت ختريج أثر عمر

                                                        
باب  -كتاب املساجد  -ومسلم . باب املشي إىل اجلمعة  -كتاب اجلمعة  -لبخاري أخرجه ا )٢(

كتاب الصالة  -ومالك يف املوطأ . استحباب إتيان الصالة بوقار وسكينة والنهي عن إتياا سعياً 
بلفظ  ٨٩٤٦،  ٨٢٠٧: وأمحد يف املسند يف عدة مواضع منها . باب ما جاء يف النداء للصالة  -

 -كتاب املساجد  -وابن ماجه . باب السعي إىل الصالة  -كتاب الصالة  -وأبو داود . فاقضوا  
. باب ما جـاء يف املشـي إىل املسـجد     -أبواب الصالة  -والترمذي . باب املشي إىل الصالة 
باب اإلسـراع إىل   -وما فاتكم فاقضوا يف كتاب أبواب ثياب املصلي : وأخرجه النسائي بلفظ 

والدارمي عن أيب هريرة وعن أيب قتـادة يف  . كلهم من حديث أيب هريرة . سعي  الصالة من غري
وأخرجه البيهقي يف عدة مواضع يف السنن الكربى . باب كيف ميشي إىل الصالة  -كتاب الصالة 

بـاب   -باب صحة الصالة مع ترك األذان واإلقامة ، ويف أبواب اخلشوع  -أبواب األذان  -منها 
وابن خزمية وابن حبان والضياء املقدسي يف األحاديث . اإلمام فهو أول صالته ما أدرك من صالة 

  .املختارة وغريهم 
  . ١/١٠١انظر اهلداية للمرغيناين  )٣(
  .وفيه مكحول بدل عمر  ٣/١٨٤واملغين  ٥/٥٨انظر احمللى  )١(



  ٥٢

. ا مجعة يف نفس البلدة إال حلاجةأال تسبقها وال تقار: الشرط الثالث 
فأما مع عدم احلاجة فال جيوز يف أكثر مـن واحـد ، وإن   :[قال ابن قدامة 

حصل الغىن باثنني مل جتز الثالثة ، وكذلك ما زاد ، ال نعلم يف ذلك خمالفاً ، 
لكل قوم : إال أن عطاء قيل له إن أهل البصرة يسعهم املسجد األكرب ، قال 

 إذ مل ينقل عن النيب … وما عليه اجلمهور أوىل … مسجد جيمعون فيه
وخلفائه أم مجعوا أكثر من مجعة ، إذ مل تدع احلاجـة إىل ذلـك ، فـإن    
تعددت اجلمعة فالسابقة باإلحرام هي الصحيحة ، إال إذا كـان اإلمـام أو   

  . )٢(نائبه مع األخرى

ملسـجد  ضـيق ا : ومن صور احلاجة إىل تعدد اجلمعة يف البلدة الواحدة 
وتوابعه حبيث ال يسع املصلني ، ووقوع عداوة شديدة تفضي إىل االقتتـال  
وحنوه إذا صلوا يف مسجد واحد ، واخلوف من عـدو كـافر أو ظـامل ،    
واشتراط كون اجلمعة واحدة إال حلاجة هو قول اجلمهـور مـن املالكيـة    

اف وذهب األحن. والشافعية واحلنابلة على خالف بينهم يف بعض التفاصيل 
، وما عليه اجلمهور )٣(وابن حزم الظاهري إىل جواز تعددها ولو لغري حاجة 

أوىل كما قال ابن قدامة ألنه مل يجرِ به العمل ، مث إن من مقاصد الشـريعة  
أنكر على املسلمني  جمع كلمة املسلمني ، وتوحيدهم ، وإذا كان النيب 

                                                        
  . ٣/٢١٣انظر املغين  )٢(
  . ٥/٤٩لى، احمل١٦-٣/١٥الدر املختار مع حاشية ابن عابدين  )٣(



  ٥٣

، فكيـف   )١(ه من الشيطانتفرقهم يف سفرهم يف األودية والشعاب وقال إن
  . بتفرقهم يف احلضر يف شعرية عظيمة كصالة اجلمعة 

هذا ، ومما استدل به املالكية على حترمي التعدد وبطالن الثانية قـول اهللا  
إىل  -والذين اختذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بـني املـؤمنني   {: تعاىل 

قـال  :[ يف تفسري هذه اآليـة  قال القرطيب )٢(}ال تقم فيه أبدا -قوله تعاىل 
ال جيوز أن يبىن مسجد إىل جنب مسجد وجيب هدمه واملنع مـن  : علماؤنا 

بنائه لئال ينصرف أهل املسجد األول فيبقى شاغراً إال أن تكون احمللة كبرية 
فال يكفي أهلها مسجد واحد فيبىن حينئذ ، وكذلك قالوا ال ينبغي أن يـبىن  

ثالثة وجيب منع الثاين ومن صلى فيه اجلمعـة مل  يف املصر الواحد جامعان و 
مسجد الضرار وهدمه ، وأسند الطـربي عـن    تجزِه ، وقد أحرق النيب 

                                                        
باب النهي عن التفرق يف الشعب واألودية  -كتاب السري  -أخرجه النسائي يف السنن الكربى  )١(

: كتاب اجلهـاد   -واحلاكم . باب ما يؤمر من انضمام العسكر  -كتاب اجلهاد  -وأبو داود . 
ر بـه  باب ما يؤم -كتاب السري  -ومن طريقه أخرجه البيهقي . ، وصححه ووافقه الذهيب  ١٦٥

من انضمام العسكر كلهم من طريق الوليد بن مسلم عن عبد اهللا بن العالء أنه مسع مسـلم بـن   
كان النيب  صلى اهللا عليه وسلم  إذا نزل : مشكم يقول حدثنا أبو ثعلبة اخلشين رضي اهللا عنه قال 

عاب واألودية إن تفرقكم يف الش: [ مرتال فعسكر تفرقوا عنه يف الشعاب واألودية فقام فيهم فقال 
فكانوا إذا نزلوا بعد ذلك انضم بعضهم إىل بعض حىت إنك تقـول لـو   ] إمنا ذلكم من الشيطان 

بسطت عليهم كساء لعمهم أو حنو ذلك والوليد بن مسلم ثقة كثري التدليس والتسوية وقد عنعنه ؛ 
الوليد بـن  ، فقد صرح  وإسناده صحيحباب املسافر ؛  -كتاب الصالة  -لكن رواه ابن حبان 

  .مسلم يف سنده بالتحديث ، وعبد اهللا بن العالء ومسلم بن مشكم ثقتان كما يف التقريب 
  . ١٠٨– ١٠٧: التوبة  )٢(



  ٥٤

: شقيق أنه جاء ليصلي يف مسجد بين غاضرة فوجد الصالة قد فاتته فقيل له 
ال أحب أن أصلي فيه ألنه بـين  : إن مسجد بين فالن مل يصلَّ فيه بعد فقال 

وكل مسجد بين على ضرار أو رياء ومسعة فهو : قال علماؤنا  على ضرار ،
وتفريقـاً بـني   : قوله تعـاىل  ... حكم مسجد الضرار ال جتوز الصالة فيه 

، وهذا يدلك  املؤمنني ، أي يفرقون به مجاعتهم ليختلف أقوام عن النيب 
على أن املقصد األكرب والغرض األظهر من وجوب اجلماعة تأليف القلـوب  

لمة على الطاعة ، وعقد الذمام واحلرمة بفعل الديانة ، حـىت ال يقـع   والك
  ] .األنس باملخالفة ، وتصفو القلوب من وضر األحقاد

وهي شرط صحة عند مجـاهري العلمـاء ،   . اخلطبة : الشرط الرابع 
  : واستدلوا باألدلة اآلتية 

  إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة فاسعوا إىل ذكـر  {: قوله تعاىل
كمـا   )٢(..]والذكر هنا هو الصالة واخلطبة بإمجـاع  : [قالوا  )١(}هللا

بفعله ومداومته علـى   اعتـربوا أن الذكر لفظ جممل بينه الرسـول 
ومل ] صلوا كما رأيتمـوين أصـلي : [ ، وبقول النـيب  )٣(اخلطبـة

  يصـل اجلمعة إال 

                                                        
  . ٩:اجلمعة  )١(
  . ٥/١٢٨االستذكار  )٢(
  . ١٧١-٣/١٧٠، واملغين ٥١٣/ ٤، واموع ٣/٤٤احلاوي للماوردي )٣(



  ٥٥

   . )١(خبطبة 
  ومكحول مـن   ما ورد عن بعض السلف كعمر وسعيد بن جبري

  . )٢(أن اخلطبتني مكان ركعتني 
وذهب احلسن البصري والظاهرية واجلويين من الشافعية وابن املاجشون 

  :من املالكية إىل أن اخلطبة سنة مستحبة ليست بواجبة ، واستدلوا مبا يأيت 

                                                        
كتاب األذان  -، واحلديث أخرجه البخاري  ٣/١٧١، املغين  ٤/٥١٣، اموع ٣/٤٤احلاوي )١(

باب مـا   -باب رمحة الناس والبهائم ؛ وكتاب التمين  -باب األذان للمسافر ؛ وكتاب األدب  -
بـاب يف ذكـر    -كتاب الصالة  -والدارقطين . جاء يف إجازة خرب الواحد الصدوق يف األذان 

كتاب  -وابن حبان .من سها فترك ركناً  باب -أبواب سجود السهو -األذان واإلقامة والبيهقي 
والدليل علـى أن الـنيب   ... باب  -أبواب األذان واإلقامة  -وابن خزمية . باب األذان  -الصالة 

باب من أحق  -كتاب الصالة  -والدارمي . صلى اهللا عليه وسلم أمر أن يؤذن أحدمها ال كالمها 
  .باإلمامة 

باب الرجل تفوته اخلطبة عن عمر  -كتاب األذان واإلقامة  -أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف  )٢(
بن اخلطاب رضي اهللا عنه من طريقني ، يف إحدامها إام للراوي عن عمر ، إذ قال حيـىي بـن أيب   

وأما الطريق األخرى فهي عن عمرو بن شـعيب  ... حدثت عن عمر بن اخلطاب أنه قال : كثري 
وإرسال كما قال أبو زرعة فيما نقله عنه ابـن أيب حـامت يف   عن عمر رضي اهللا عنه وهذا انقطاع 

باب مـن فاتتـه    -كتاب اجلمعة  -املراسيل ، وأخرجه من الطريق الثانية عبد الرزاق يف املصنف 
وبذلك ال يصح األثر عن عمر رضي اهللا عنه ، وأخرجه أيضاً عـن مكحـول وعطـاء          . اخلطبة 

بـاب   -كتاب اجلمعـة   -فقد رواه عنه البيهقي يف سننه  وطاوس وجماهد ، وأما سعيد بن جبري
  .وجوب اخلطبة 



  ٥٦

   اجلمعة تصح ملن مل حيضر اخلطبة ، فـدل ذلـك علـى    : قالوا
  عــدم    

  
  . )١(وجوا 

  ا غـري واجبـة   : لوا وقاألن اجلمعة عيد فكانت اخلطبة يف صال
  . )٢(كصالة العيد 

  :مناقشة األدلة  
فادعاء اإلمجاع على أن الذكر هو اخلطبة والصـالة  : فأما أدلة اجلمهور 

نعم ) ٣(ذكر اهللا هنا هو األذان بالصالة : غري مسلَّم ، كيف والشافعي يقول 
ذكره بعد ، وهلذا مل يذكر ابن جرير غـريه ،  الظاهر أنه هو الراجح ملا سن. 

  . لكن الترجيح شيء ، وادعاء اإلمجاع شيء آخر 
فتعقب بأن اخلطبة  )صلوا كما رأيتموين أصلي(وأما االستدالل حبديث 

ليست بصالة ، ولذلك عدوها يف الشروط ال يف األركان ، وهم يفرقون بني 
لعمل ، بينما الركن داخل يف الشرط والركن بأن الشرط ما خرج عن ماهية ا

ومل يقـل أحـد    املاهية ، مث إن هناك أفعاالً يف الصالة داوم عليها النيب 
  .بوجوا كرفع اليدين عند تكبرية اإلحرام ، فال يسلم هلم هذا االستدالل 

                                                        
  . ٤٤/ ٣احلاوي  )١(
  . ٣/١٧١املغين  )٢(
  . ١/٨٤أحكام القرآن للشافعي  )٣(



  ٥٧

ومع هذا فاآلية الكرمية دليل مرجح لقول اجلمهور ، ووجه الداللة فيها 
يف اجلمعة ، والذكر هو اخلطبة ، فتكون اخلطبة  أن السعي إىل الذكر واجب

واجبة بداللة اإلشارة ، ومما يؤيد أن الذكر الذي أمرنا بالسعي إليه فيها هو 
فإذا خـرج  … :[اخلطبة حديث أيب هريرة يف الصحيحني وغريمها مرفوعاً 

  . )١(]اإلمام حضرت املالئكة يستمعون الذكر
وجوا ضعيفة أمام داللة اآليـة   وبذلك تبقى استدالالت القائلني بعدم

  .واهللا أعلم 
  :شروط اخلطبة ومناقشتها 

  :فإذا ثبت وجوب اخلطبة ، فاعلم أم اشترطوا هلا شروطاً مثل 
كوا باللغة العربية عند املالكية والشافعية واحلنابلة يف الصحيح من  -١

إن مل : لوا مذهبهم وأيب يوسف وحممد صاحيب أيب حنيفة ، إال أن املالكية قا
يكن فيهم من حيسن العربية سقطت عنهم اجلمعة ، بينما قالـت الشـافعية   

جيوز أن خيطب بغري العربية إن مل يعرف العربية ؛ وذهـب أبـو   : واحلنابلة 
                                                        

 -والبخـاري  . باب العمل يف الغسل يوم اجلمعة  -كتاب اجلمعة  -أخرجه مالك يف املوطأ  )١(
باب الطيب والسواك يوم اجلمعة  -كتاب اجلمعة  -ومسلم . باب فضل اجلمعة  -كتاب اجلمعة 

بـاب   -كتاب اجلمعة  -والنسائي  -باب يف الغسل يوم اجلمعة  -كتاب الطهارة  -وأبو داود . 
استمعوا اخلطبة ، وهذا يؤيد تفسري الذكر : وقت احلمعة ، ورواه يف باب التبكري إىل اجلمعة بلفظ 

: والبيهقـي بلفـظ   . باب ما جاء يف التبكري إىل اجلمعة  -أبواب اجلمعة  -والترمذي . باخلطبة ،
 -وابـن حبـان   . باب فضل التبكري إىل اجلمعة  -استمعوا اخلطبة ، يف أبواب التبكري إىل اجلمعة 

  .باب اجلمعة  -كتاب الصالة 



  ٥٨

حنيفة إىل جوازها بغري العربية ولو للقادر على العربية ، وهو وجـه عنـد   
مستحب وال : والثاين  :الشافعية على إحدى الطريقني حكاه النووي فقال 

واحلـق أننـا إذا   .  )١(يشترط ألن املقصود الوعظ وهو حاصل بكل اللغات
نظرنا إىل مقصود اخلطبة لترجح لدينا هذا ، ألنه إذا كان احلاضرون أعاجم 

ومـا  {:فكيف ينتفعون خبطبة ال يفقهون منها شيئاً ؟ وقد قال اهللا تعـاىل  
  . )٢(}هلم أرسلنا من رسول إال بلسان قومه ليبني

أن تكون من قيام ، وهذا مذهب الشافعية وأكثر املالكية ورواية عن  -٢
 )٣(}وتركـوك قائمـاً  {: أمحد ، واستدلوا بقول اهللا تعاىل يف سورة اجلمعة 

  .وهذا استدالل مبجرد الفعل ، والراجح فيه أنه ال يدل على الوجوب 
 حنيفة ، وروي عن أمحد أن اخلطبة تصح من جلوس ، وهو مذهب أيب 

وابن العريب من املالكية ، والظاهر أن قول اجلمهور أصح ، ليس ملا ذكـروه  
من اآلية فحسب ، وإمنا إلنكار الصحابة على بعض أمراء بين أمية عنـدما  
خطبوا جالسني ، ومل يعرف هلم خمالف ، فعن كعب بن عجرة أنـه دخـل   

نظـروا إىل هـذا   ا: املسجد وعبد الرمحن بن أم احلكم خيطب قاعداً فقال 
وإذا رأوا جتارة أو هلواً انفضوا إليهـا  : اخلبيث خيطب قاعداً وقال اهللا تعاىل 

                                                        
، كشاف القناع  ٤/٥٢٢، اموع للنووي  ١/٦٠١حاشية الدسوقي على الشرح الكبريانظر  )١(

  . ٣/١٩نصاف للمرداوي ، حاشية ابن عابدينواإل ٢/٣٤
  . ٤:إبراهيم  )٢(
  . ١١: اجلمعة  )٣(



  ٥٩

وأما ما ذكروه من أن معاوية خطب جالساً فإمنا كان لعذر  )١(وتركوك قائماً
  . )٢(وهو أنه بدن وأثقله الشحم

، وقراءة آية أو  أن تشتمل على محد اهللا والصالة على الرسول  - ٣
ض آية ، والوصية بتقوى اهللا ، وهذا مذهب الشافعية واحلنابلة وابن العريب بع

  . )٣(وحتذير وتبشري بدالً عن الوصية بالتقوى: املالكي إال أنه قال 
وذهبت املالكية إىل أنه جيزئ ما يصح أن تسميه العرب خطبة قال خليل 

شهور عندهم وامل" وخبطبتني قبل الصالة مما تسميه العرب خطبة: "يف خمتصره
واحلمد والقراءة كل ذلك مستحب وبنحوه قـال   أن الصالة على النيب 

أبو يوسف وحممد ، وذهب أبو حنيفة إىل أنـه جيـزئ   : صاحبا أيب حنيفة 
  مطلق الذكر حىت لو سبح تسبيحة لكفته عمالً مبطلق األمر بالذكر املأمـور

  

                                                        
وإذا رأوا جتارة أو هلواً انفضـوا إليهـا   : باب يف قوله تعاىل  -كتاب اجلمعة  -أخرجه مسلم  )١(

كتاب  -وابن أيب شيبة . باب اخلطبة قائماً  -أبواب الغسل للجمعة  -والبيهقي . وتركوك قائماً 
  .باب من كان خيطب قائماً  -لوات الص

حدثنا جرير عن :  باب من كان خيطب قائماً ، قال  -كتاب الصلوات  -رواه ابن أيب شيبة  )٢(
إمنا خطب معاوية قاعداً حيث كثر شحم بطنه وحلمه ، جرير هو ابن عبد : مغرية عن الشعيب قال 

رية هو بن مقسم الضيب ثقة مـتقن إال  واملغ. احلميد الضيب روى له اجلماعة ، ثقة صحيح الكتاب 
مغرية أحـب  : سألت أيب : قال ابن أيب حامت : أنه يدلس ال سيما عن إبراهيم  لكن قال العجلي 

  .مجيعاً ثقتان : إليك أو ابن شربمة يف الشعيب ؟ فقال 
  . ١/٦٠١، الدسوقى على الشرح الكبري  ١٧٦-٣/١٧٥، املغين ٥٢٠-٤/٥١٩اموع  )٣(
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  . )١(بالسعي إليه يف اآلية
قال القنوجي . أن تكون بالعربية يقال هاهنا  وما ذكرناه يف اشتراطهم 

اعلم أن اخلطبة املشروعة هي ما كان يعتاده صلى اهللا عليه وآله :[يف الروضة
وسلم من ترغيب الناس وترهيبهم ، فهذا يف احلقيقة روح اخلطبة الذي ألجله 
شرعت ، وأما اشتراط احلمد هللا ، أو الصالة على رسـول اهللا ، أو قـراءة   

القرآن ، فجميعه خارج عن معظم املقصود من شرعية اخلطبـة ،  شيء من 
واتفاق مثل ذلك يف خطبته صلى اهللا تعاىل عليه وآله وسلم ال يدل على أنه 
مقصود متحتم وشرط الزم ، وال يشك منصف أن معظم املقصـود هـو   

إال أنه إذا قدم الثناء على اهللا وعلى رسوله ، أو اسـتطرد يف  … الوعظ ، 
  . )٢(]وارع القرآنية ، كان أمت وأحسنوعظه الق

واشترط بعض املالكية ، والشافعية ، واحلنابلة يف رواية أن تكونـا   -٤ 
خطبتني بناًء على أما بدل عن الركعتني ، وألن هذا فعل النيب صـلى اهللا  

  . )٣(عليه وآله وسلم وأصحابه الذي داوموا عليه
اية أخرى إىل أنه جتـزئ  وذهبت األحناف وأكثر املالكية وأمحد يف رو

وهو الراجح ، إذ ال دليل على االشتراط إال  )٤(خطبة واحدة واخلطبتان سنة

                                                        
  . ٢/١٦١والبحر الرائق   ١/٦٠١الدسوقي على الشرح الكبري حاشية )١(
  . ١/٣٤٦الروضة الندية  )٢(
  . ٣/١٧٣، املغين ٤٦-٣/٤٥، احلاوي ١/٥٢٨التاج واإلكليل ملختصر خليل )٣(
  . ٢/٣٨٦، اإلنصاف  ٣/٢٠ابن عابدين )٤(
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ما ذكروه من الفعل ، وسبقت مناقشته ، وما ورد عن بعض الصحابة من أن 
اخلطبتني بدل عن الركعتني ، ولكنه مل يصح كما سبق ، مث هـو منقـوض   

فيجب على من فاتتاه اإلتيان مـا ،  بالفرق بني الركعتني األوليني يف الظهر 
  . وبني اخلطبتني فال جيب على من فاتتاه شيء 

واشترط اجلمهور من املالكية واألحناف والشـافعية يف األظهـر    - ٥
عندهم واحلنابلةُ املواالةَ بني أجزاء اخلطبة وبني اخلطبة والصالة ، فلو فصـل  

ويف قـول  . )١(افها بينها بفاصل طويل عرفاً بطلت اخلطبة ووجـب اسـتئن  
لألحناف والشافعية أن املواالة ليست شرطاً ، وهو القول القدمي للشافعي يف 

  . )٢(املواالة بني أجزاء اخلطبة
وكون اإلمام هو اخلطيب إال من عذر هو مذهب املالكية ، وأحد  - ٦

أنه  -أنه شرط  -أنه سنة : القولني عند الشافعية ، وللحنابلة ثالث روايات 
، وهـو  )٤(وأجاز األحناف أن يؤمهم غري اخلطيب )٣(إن مل يكن عذرشرط 

  .الراجح لعدم الدليل على االشتراط 

                                                        
املنـهاج   ، مغين احملتـاج ملعرفـة معـاين ألفـاظ     ١/٥٣٠مواهب اجلليل ٣/٢٤ابن عابدين  )١(

  . ٢/٣٣،كشاف القناع  ٣/١٨١، املغين البن قدامة  ١/٥٤٤للشربيين
  . ٤/٥٢١، واموع ١٥٩-١٥٨/ ٢البحر الرائق  )٢(
وبكونه اخلاطب إال لعذر ، وامـوع  : عند شرح قول خليل ٥٢٨-١/٥٢٧مواهب اجلليل  )٣(

  . ١٧٨-٣/١٧٧وانظر املغين  ٣٩٤-٢/٣٩٣واإلنصاف  ٤/٥٢٢
  . ٣/١٩ن عابدين حاشية اب )٤(
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وال تشترط الطهارة للخطبتني عند األحناف ، وهو املشهور عنـد   - ٧
املالكية ، ورواية عن أمحد ، وأحد قويل الشافعي ، قالوا هي سنة وشـرط  

احلنبلي إىل اشـتراط الطهـارة    كمال ، وذهب سحنون املالكي وابن قدامة
وهو األظهر عند الشافعية وقـول عنـد    )١(الكربى وقيل تشترط الطهارتان

ويبدو أن الراجح هو القول األول لعدم الـدليل   )٢(املالكية ورواية عن أمحد
على االشتراط ، ولعل القول باشتراط الطهارة مبين على أن اخلطبتني مكان 

لى فرض ثبوته عمن ذكروا من الصحابة فـال  ركعتني وقد سبق ما فيه ، وع
يلزم أن تأخذ اخلطبة كل أحكام الركعتني ، وقد سبق ذكر شيء من الفرق 

  .بينهما 
وليس املسجد شرطاً يف صحة اجلمعة خالفاً ألكثر املالكية ، بل اشترط 
بعضهم أن يكون مسقوفاً وتصلى فيه الصلوات اخلمس وأن ينـوى تأبيـد   

  . )٣(ر العلماء على عدم اشتراط املسجدالصالة فيه ، ومجهو
  :شروط وجوب اجلمعة : ثانياً 

   .البلوغ : الشرط األول 
فال جتب اجلمعة على صيب ، وال خالف يف ذلك إال رواية شاذة عنـد  

] وال معول عليه:[احلنابلة يف الصيب املميز ، ذكرها ابن قدامة يف املغين وقال 
                                                        

  . ٣/١٧٧، املغين  ١/٣١٦، الشرح الكبري للعدوي  ٢/١٥٩، البحر الرائق  ٢/٣٤٣الذخرية  )١(
  . ٣/١٧٧واملغين ١/١٨٢، وبلغة السالك  ١/٥٥٤املنهاج مع مغين احملتاج )٢(
  انظر املراجع السابقة )٣(
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اجلمعة حق واجب على كل مسلم يف :[ ودليل هذا الشرط قول النيب . 
رواه أبو داود :[قال النووي ] مملوك وامرأة وصيب ومريض: مجاعة إال أربعة 

ولكن مع ثبوت صحبة طارق  )١(]بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم
، إذ غايته أن يكون مرسـل صـحايب    فال يضر كونه مل يسمع من النيب 

رفع القلم :[ كذلك عموم قول النيب ، و )٢(وهو حجة عند مجاهري العلماء
عن الصيب حىت حيتلم ، وعن النائم حىت يستيقظ ، وعن انون : عن ثالث 
  .وهذا يدل على أن البلوغ شرط وجوب يف سائر التكاليف .  )٣(]حىت يفيق

                                                        
معة للمملوك واملـرأة  باب اجل -كتاب اجلمعة  -واحلديث أخرجه أبو داود  ٤/٤٨٣اموع )١(

وأخرجه احلـاكم  . طارق بن شهاب قد رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم ومل يسمع منه شيئاً: وقال 
  .عن طارق بن شهاب عن أيب موسى وصححه ووافقه الذهيب  ٣٧:كتاب اجلمعة  -
  . ٣/٢٢٧، ونيل األوطار ٤/٤٨٣انظر اموع  )٢(
 -كتاب احلـدود   -وأبو داود . ب من ال يقع طالقه با -كتاب الطالق  -أخرجه النسائي  )٣(

باب طالق املعتوه والصغري  -كتاب الطالق  -وابن ماجه . باب يف انون يسرق أو يصيب حداً 
. باب رفع القلم عـن ثالثـة    -كتاب احلدود  -والدارمي . ٢٤٥٨٤،٢٤٩٩٤وأمحد . والنائم 

والبيهقي يف سننه يف . م ووافقه الذهيب وصححه على شرط مسل ٢٣٥٠واحلاكم يف كتاب البيوع 
كلهم من طريق محـاد  . باب التكليف  -كتاب اإلميان  -وابن حبان . اإلقرار واجلراح واملكاتب 

بن سلمة عن محاد بن أيب سليمان عن إبراهيم عن األسود عن عائشة، ومحاد ابن أيب سليمان هـو  
عن علي وابن عباس وثوبان وشداد  اهدلكن للحديث شو.شيخ أيب حنيفة فقيه صدوق له أوهام 

  .ابن أوس وأيب قتادة وأيب هريرة 
  :أما حديث علي فله طرق 



  ٦٤

                                                                                                                                        
كتاب احلدود  -طريق األعمش عن أيب ظبيان عن ابن عباس عن علي مرفوعاً عند أيب داود  -أ = 
. د باب انونة تصيب احل -كتاب الرجم  -والنسائي . باب يف انون يسرق أو يصيب حداً  -

؛ ٢٢٢:، وكتاب البيوع ٢٤٦:كتاب الصالة  -واحلاكم . كتاب احلدود والديات  -والدارقطين 
وقال صـحيح علـى شـرط     ١٤٦،  ١٤٥:وأخرجه كذلك موقوفاً على علي يف كتاب احلدود

باب ذكر اخلرب الدال على أن أمـر   -كتاب الصالة  -وابن خزمية مرفوعاً . الشيخني ومل خيرجاه 
باب ذكر إسقاط فرض احلـج عـن    -الة قبل البلوغ على غري اإلجياب ، ويف احلج الصبيان بالص

بـاب   -كتـاب اإلميـان    -ومن طريقه ابن حبـان  . الصيب قبل البلوغ وعن انون حىت يفيق 
  .إسناده صحيح : وقال ٦٠٨:والضياء يف املختارة. التكليف

: لنسائي يف املوضع السابق وقـال طريق أيب حصني عن أيب ظبيان عن علي موقوفاً أخرجه ا -ب 
هذا أوىل بالصواب ، وأبو حصني أثبت من عطاء بن السائب وما حدث به جرير بن حازم فليس 

رجح النسائي هذه الرواية على رواية عطاء بن السائب وجرير املرفـوعتني ألن  : بذاك اهـ قلت 
رى البخاري علق األثر املوقوف عطاء اختلط ، وجرير وإن كان ثقة إال أنه خالف الثقات ، وهلذا ن

باب الطالق يف اإلغالق والكره والسكران وانون  -يف صحيحه بصيغة اجلزم يف كتاب الطالق 
وكذلك أبـو داود  . ١٣٦٠،  ١٣٢٧أما أمحد فرواه من هذه الطريق مرفوعاً . ومل يذكر املرفوع 

إسـناده  : وقـال ..أما بلغك من قول علي بلفظ  ٦٠٧:وأخرجه الضياء يف املختارة ٩٠الطيالسي 
واحلديث من هذه الطريق فيه قصة جرت بني عمر وعلـي ،  . صحيح اهـ وهذا له حكم املرفوع 

وأخرجه البيهقـي يف  . إذ هم عمر برجم جمنونة زنت فاعترض عليه علي ذا احلديث فلم يرمجها 
وعلى هذا ميكـن اعتبـار   . نعم : ويف الرواية املرفوعة قال عمر . كتاب السرقة مرفوعاً وموقوفاً 

  .احلديث من مسند عمر أيضاً 
باب ما جاء فيمن ال جيب  -كتاب احلدود  -طريق احلسن البصري عن علي عند الترمذي  -ج 

حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد روي من غري وجه عن علي عن الـنيب  : عليه احلد وقال 
ورواه األعمش عن أيب ظبيان عـن  ... على وال نعرف للحسن مساعاً عن .. صلى اهللا عليه وسلم 

،  ٩٥٦،  ٩٤٠: أخرجـه أمحـد   و. والعمل على هذا عند أهل العلم اهـ... ابن عباس موقوفاً 



  ٦٥

                                                                                                                                        
، احلسن هو البصري ، ويف مساعه من علـى خـالف ،       إسناده صحيح:وقال الشيخ أمحد شاكر

لكنا نرى أن املعاصرة كافيـة يف  صرح أبو زرعة بأنه رآه ومل يسمع منه ، ونفى غريه أنه رآه و= 
إمنا تكون املعاصرة كافيـة  : قلت . ١١٨٣: هذا ، وكان احلسن شاباً أيام علي اهـ وانظر املسند

بشرط عدم العنعنة من املدلس ، أما معها فال ، واحلسن مدلس وقد عنعن ، فـاحلق أـا طريـق    
 –وضع نفسه ، والبيهقي يف احلـج  وأخرجه النسائي يف امل. منقطعة كما ذكر الترمذي وأبو زرعة 

  ١٤٧:وأخرجه احلاكم يف احلدود. باب انون يصيب حداً  –باب إثبات فرض احلج ، واحلدود 
طريق أيب الضحى عن علي مرفوعاً عند أيب داود والبيهقي يف كتابي احلجر والطالق من سننه  -د 

يف التلخيص عن أيب زرعة أن أبـا  ، ونقل  ٢/١٩٨، لكنها منقطعة كما ذكر ابن حجر يف الدراية 
  .  ١/٤٧٠الضحى عن علي مرسل 

بـاب طـالق    –كتاب الطالق  –طريق القاسم بن يزيد عن علي مرفوعاً عند ابن ماجه  –هـ 
لكن القاسم مل يدرك علياً كما قال أبو زرعة واملنـذري وابـن حجـر    . املعتوه والصغري والنائم 

  ) .٤/١٦٣، نصب الراية  ١/٤٦٩التلخيص(
قال اهليثمى يف امع . ١١١٤١:  ١١/٧٤فرواه الطرباين يف املعجم الكبري  وأما حديث ابن عباس

ال يروى عن ابن عباس إال ذا اإلسناد وفيه عبد العزيز بن عبيد اهللا بن محـزة وهـو   :  ٦/٢٥١
 وعبد العزيز ضعفه أبو حامت وأبو زرعة ١/٤٧٠ضعيف اهـ واحلديث ضعفه احلافظ يف التلخيص 

من طريق برد بـن   ٧١٥٦: ٧/٢٨٧فرواه الطرباين  وأما حديث شداد بن أوس وثوبان. وغريمها 
سنان عن مكحول عن أيب إدريس أخربين غري واحد من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم  

رفع القلم يف احلـد عـن   : ، منهم شداد بن أوس وثوبان أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
قال اهليثمي . ىت يكرب وعن النائم حىت يستيقظ وعن انون حىت يفيق وعن املعتوه اهلالك الصغري ح
. صدوق رمي بالقـدر  : رجاله ثقات اهـ برد بن سنان قال عنه يف التقريب :  ٦/٢٥١يف امع 

  .اختلف فيه : وقال يف التلخيص 
محن بن عبد اهللا بن عمر بن حفـص  رواه البزار وفيه عبد الر:فقال اهليثمي  وأما حديث أيب هريرة

  .اهـ . وهو متروك 
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  . الذكورية : الشرط الثاين 
: فال جتب اجلمعة على امرأة ، وال خالف فيه أيضاً ، قال ابـن املنـذر  

، وسـند   )١(]أمجع كل من حنفظ عنه من أهل العلم أن ال مجعة على النساء[
  .هذا اإلمجاع حديث طارق بن شهاب السابق 

  . القدرة على أدائها:  الشرط الثالث
مـا  : [ وقال النيب  )٢(} ال يكلف اهللا نفساً إال وسعها{: قال اهللا تعاىل

 وهـذا يعـين أن   )٣(]نه ما استطعتميتكم عنه فاجتنبوه ، وما أمرتكم به فأتوا م
  :ومن هذه األعذاريكون اإلنسان خالياً من األعذار املانعة من أداء صالة اجلمعة 

                                                                                                                                        
  .واخلالصة أن احلديث صحيح بطرقه وشواهده 

  . ٣/٢١٩املغين )١(
  . ٢٨٦: البقرة  )٢(
. باب االقتداء بسنن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم   -كتاب االعتصام  -أخرجه البخاري  )٣(

باب االعتصـام   -ان يف مقدمة صحيحه وابن حب. باب فرض احلج مرة  -كتاب احلج  -ومسلم 
باب وجـوب   -باب املريض يفطر مث يصح ، وكتاب احلج  -كتاب الصيام  -والبيهقي . بالسنة 

كلهم من حديث أيب هريرة . باب قول اهللا تعاىل وأنكحوا األيامى  -احلج مرة ، وكتاب النكاح 
طرباين يف األوسط وفيه من مل أعرفـه ،  وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد عن املغرية وقال رواه  ال. 

فـإذا  : فذكره إال أنه قال يف آخـره  .. وعن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
هـو يف الصـحيح   : أمرتكم بشيء فأتوه وإذا يتكم عن شيء فاجتنبوه ما استطعتم قال اهليثمي 

  .ـ بعكس هذا ، رواه الطرباين يف األوسط ورجاله ثقات اه
  



  ٦٧

املرض الذي ال يقدر معه على الوصول إىل مكان الصالة ، أو يقدر  -١
عليه مبشقة غري معتادة ، للحديث السابق ، وحلديث طارق بن شهاب ، فإن 

بركوب دابة أو سيارة ولو بأجرة ال تزيد على أجـرة  استطاع تاليف املشقة 
 -نظري ما قالوه يف أجرة قائد األعمى ونفقات احلـج   -فاحشة املثل زيادة 

ويدخل يف ذلك املرض الذي يكون معه خروج جناسة  )١(وجبت عليه اجلمعة
 وخـوف حـدوث   )٢( خيشى معها تلوث املسجد كاإلسهال واالستحاضة

  . )٣( املرض له حكم املرض
األعمى الذي ال جيد قائداً وليس بقريب من املسجد ، فإن وجـد   -٢ 

وهذا مذهب مالك والشـافعية  . قائداً ولو بأجرة املثل وجبت عليه اجلمعة 
وأيب يوسف وحممد وأمحــد بن حنبل وداود ، وقال أبو حنيفة ال جتـب  

:  الــذي يظهـر يل  : [لكـن قال ابن عابدين احلنفي  )٤(ولو وجد قائداً 
وجوا على بعض العميان الذي ميشي يف األسواق ويعـرف الطـرق بـال  

وهذا هو )٥(] قائد وال كلفة ، ويعرف أي مسجــد أراده بال سؤال أحد
يا رسول اهللا إنه : فقال  الصحيح حلديث ابن أم مكتوم أنه أتى النــيب 

                                                        
  . ٢/٢٣٣وشرح الزرقاين على خمتصر خليل  ١/٦٢٠انظر حاشية الدسوقي  )١(
  . ١/٥٣٧مغين احملتاج  )٢(
  . ٢/٣٠٠اإلنصاف  )٣(
  .٢٩/ ٣وابن عابدين  ١/٥٣٨ومغين احملتاج  ٤/٤٨٦واموع  ١/٦٢٠الدسوقي  )٤(
  . ٣/٢٩ابن عابدين  )٥(



  ٦٨

. أن يرخص لـه   ليس يل قائد يقودين إىل املسجد فسأل رســول اهللا 
  هل تسمع النـــداء :[فيصلي يف بيته فرخص له فلما وىل دعاه فقـال 

  . )١(]فأجب: نعم قال : بالصالة ؟ فقال 
الشيخ الفاين الذي ال يقدر على املشي وال جيد مركباً ، فإن وجـد   -٣

ال تلزمه مطلقاً أي : مركباً ولو بأجرة لزمته عند الشافعية ، وقال األحناف 
والراجح القول األول ألنه مع وجـود املركـب   . )٢(جيدوجد مركباً أو مل 

أصبح قادراً وانتفى عنه العجز الذي هو سبب سقوط الواجب ، فعاد خماطَباً 
به من جديد ، ولعل مأخذ األحناف يف إجياب السعي عليه مطلقاً هو طـرد  
األحكام وإجراؤها على األغلب ، واألغلب يف الشيخ الفاين العجز ، ولكن 

 درعلى هذا بأن العجز هو األغلب يف الشيخ الفاين الذي ال مركب له دون ي
  .من له مركب 

                                                        
 -والنسـائي  . املسجد على من مسع النداء باب جيب إتيان  -كتاب املساجد  -أخرجه مسلم  )١(

باب من قال  -كتاب الصلوات  -وابن أيب شيبة . باب احملافظة على الصلوات  -كتاب اإلمامة 
بـاب   -كتاب الصالة  -وأخرجه أبو داود .كلهم من حديث أيب هريرة . من مسع النداء فليجب 

. ب التغليظ يف التخلف عن اجلماعـة با-كتاب املساجد -وابن ماجه . التشديد يف ترك اجلماعة 
باب التـأمني ، وكتـاب معرفـة     -كتاب الصالة  -واحلاكم .  ١٥٤٣٠،  ١٥٤٢٩: وأمحد 

بـاب أمـر    -كتاب اإلمامة  -وأخرجه ابن خزمية . باب ذكر عمرو بن أم مكتوم  -الصحابة 
  .كلهم من حديث عمرو بن أم مكتوم . العميان بشهود صالة اجلماعة 

  . ٣/٢٩، ابن عابدين ١/٥٣٨حملتاج مغين ا )٢(
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التخلف لتمريض مريض حمتاج إىل من ميرضـه عنـد األحنـاف     -٤
  . )٢(واحلنابلة ، وزادوا خوف موت قريبه أو رفيقه وال حيضره

متريض مريض حمتاج إىل من ميرضـه ولـو مل   : وعند املالكية والشافعية 
يباً أو صديقاً مالطفاً ألن حق املسلم آكد من حق اجلمعة ، أمـا إن  يكن قر

كان قريباً أو صديقاً مالطفاً أو زوجة فيجوز ترك اجلمعة لتمريضه ولو كان 
عنده من ميرضه ، وإشرافه على املوت أو موته بالفعل أوىل بأن يكون عذراً 

أوىل مـن   وكذلك االشتغال بتجهيز ميت ليس عنده من جيهزه ألن حقه)١(
صالة اجلمعة ، دليل ذلك ما رواه البخاري عن نافع أن ابن عمر رضـي اهللا  

مـرض   -وكان بدرياً  -عنهما ذكر له أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل 
يف يوم مجعة ، فركب إليه بعد أن تعاىل النهار ، واقتربـت اجلمعـة فتـرك    

  . )٢(]اجلمعة
أو ضياع ، ومـن   )٣(لص اخلوف على مال له بال من سلطان أو  -٥ 

ذلك من خشي فساد طعامه الذي على النار ، أو زرعه الذي أطلق عليه املاء 

                                                        
  . ٣/٢٩، ابن عابدين ١/٥٣٨مغين احملتاج  )٢(
  . ١/١٨٤الشرح الصغري  )١(
والبيهقي . يف الباب الذي بعد باب فضل من شهد بدراً  -كتاب املغازي  -أخرجه البخاري  )٢(

وانظر يف . عذار باب ترك إتيان اجلمعة خلوف أو مرض أو ما يف معنامها من األ -كتاب اجلمعة  -
  . ١/٥٣٩، مغين احملتاج  ٤/٤٨٩املسألة اموع 

  . ٣/٢٩ابن عابدين  )٣(



  ٧٠

إن ترك ذلك وذهب إىل اجلمعة ، وهو املذهب عند احلنابلة ، وكـذلك إن  
  .)٤(استؤجر على حراسة 

شدة املطر والطني ، ودليل ذلك ما رواه البخاري وغريه عن ابـن   -٦
إذا قلت أشهد أن حممداً رسول اهللا فـال  : يف يوم مطري عباس أنه قال ملؤذنه 

: تقل حي على الصالة قل صلوا يف بيوتكم فكأن الناس اسـتنكروا ، قـال   
فعله من هو خري مين ، إن اجلمعة عزمة ، وإين كرهت أن أحرجكم فتمشون 

يف هذا احلديث دليل علـى سـقوط   : [قال النووي  )١(يف الطني والدحض 
  . )٢(]ملطر وحنوه وهو مذهبنا ومذهب آخريناجلمعة بعذر ا

كل رائحة كريهة بسبب مرض أو ثوم أو بصل نيئني وحنو ذلـك   - ٧ 
وال ميكن إزالتها ، وذلك ألنه ال جيوز ملن أكل شيئاً ذا رائحة كريهة تؤذي 
الناس واملالئكة أن يدخل املسجد ، فإن أمكن إزالتها وجبت ، وحيرم أكـل  

عة إذا علم أو غلب على ظنه أنه ال ميكن إزالتـه قبـل   الثوم وحنوه يوم اجلم

                                                        
  . ٢/٣٠١اإلنصاف  )٤(
باب الرخصة إن مل حيضر اجلمعة يف املطر ، وبـاب هـل    -كتاب اجلمعة  -أخرجه البخاري  )١(

 -سـافرين  كتاب صـالة امل  -ومسلم . يصلي اإلمام مبن حضر وهل خيطب يوم اجلمعة يف املطر 
باب أمر اإلمام املـؤذن يف أذان   -كتاب اجلمعة  -وابن خزمية . باب الصالة يف الرحال يف املطر 

 -كتاب اجلمعة  -، والبيهقي  ٢٤كتاب اجلمعة  -واحلاكم . اجلمعة بالنداء أن الصالة يف البيوت 
  .باب ترك إتيان اجلمعة بعذر املطر أو الطني والدحض 

  . ٥/٢٠٨صحيح مسلم  شرح النووي على )٢(



  ٧١

فقد روى البخاري ومسلم  )٣(صالة اجلمعة ألن أكله مينعه من واجب عليه 
:  قال رسـول اهللا  : وغريمها عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال 

القائل " قلت ] من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم فال يغشانا يف مساجدنا[
مـا أراه  " : القائل عطاء أو جابر" ما يعين به ؟ قال " : ريج أو عطاء ابن ج

  . )١(إال نتنه: يعين إال نيئه وقال خملد بن يزيد عن ابن جريج 
 )٢(اخلوف من بيعة احلاكم الظـامل : اخلوف من عدو ، ومن ذلك  -٨

 -عند الشافعية  -واحملبوس حبق جيوز )٣(وخوف املفلس من حبس أو ضرب 
أن مينعه من اخلروج للجمعة إن رأى املصلحة يف ذلك ، قاله الغزايل للقاضي 

ومن وجب عليه قود ورجا بعدم اخلـروج  )٤(ووافقه الشربيين خالفاً للبغوي 
  . )٥(إىل اجلمعة أن حيصل له عفو جاز له التخلف عنها 

                                                        
  . ١/٦٢٠انظر الشرح الكبري  )٣(
. باب ما جاء يف الثوم النيئ والبصـل والكـراث    -كتاب صفة الصالة  -أخرجه البخاري  )١(

 -والنسـائي  .. باب ي من أكل ثوماً أو بصالً أو كراثاً أو حنومها  -كتاب املساجد  -ومسلم 
باب يف أكل الثـوم   -أبواب األطعمة -وأبو داود . باب من مينع من املسجد  -كتاب املساجد 

باب ما جاء يف منع من أكل ثوماً أو بصالً أو كراثاً مـن أن   -أبواب فضل اجلماعة  -والبيهقي .
ويف . باب أكل الثوم والبصل مث يدخل املسـجد   -كتاب الصالة  -وعبد الرزاق . يأيت املسجد 

  .سعيد وغريهم من الصحابة رضي اهللا عنهم الباب عن عمر وابنه وأنس وأيب هريرة وأيب 
  . ٦٢٠، ٦٠٩/ ١الدسوقي على الشرح الكبري  )٢(
  . ٣/٢٩ابن عابدين  )٣(
  . ١/٥٣٧مغين احملتاج  )٤(
  . ٢/٣٠١، واإلنصاف ١/٢١٨األم لإلمام الشافعي  )٥(



  ٧٢

عدم وجود ثياب تستره مبا يليق حباله ، فإن وجد ثياباً تستر عورته  -٩
الذين ليس من عادم يف اللباس أن يقتصروا  -ن ذوي املروآت فقط وهو م

وإن وهب له ثوب يليـق  )٦(مل جتب عليه على الصحيح  -على ستر العورة 
حباله مل جيب عليه قبوله ملا فيه من املنة ، أما إن كان ال جيد ما يستر عورتـه  

بغـري  فيجب عليه قبوله على الـراجح ، ألن احتمال املنة أهون من بقائـه  
  . )١(سترة 
؛ )٢(من شق عليه تطويل اإلمام مشقة زائدة جاز له االنصـراف   -١٠ 

ويستدل هلذا القول بقصة معاذ رضي اهللا عنه مع ذلك الرجل الذي شكا إىل 
تطويل معاذ يف الصالة ففي القصة أنه انصرف وصلى منفرداً وأقره  النيب 
  . )٣( النيب 

                                                        
  . ١/٤٩٦، كشاف القناع  ١/٤٧٦، مغين احملتاج  ١/٦٢٠الدسوقي  )٦(
  . ٢/٣١٥انظر املغين  )١(
  . ٢/٣٠١اإلنصاف  )٢(
باب إذا طول اإلمام وكان للرجـل   -كتاب اجلماعة  -أخرجه البخاري عن جابر بن عبد اهللا  )٣(

كتـاب   -وابن خزمية . باب القراءة يف العشاء  -كتاب الصالة  -ومسلم . حاجة فخرج فصلى 
كملة وهي أن معاذاً ملـا أـى   وفيه ت. باب إباحة ائتمام املصلي فريضة باملصلي نافلة  -اإلمامة 

صالته وأخربوه بانصراف ذلك الفىت امه معاذ بالنفاق فلما مسع الفىت بذلك قال سيعلم معـاذ إذا  
قدم القوم ، وكانوا أخربوا أن العدو قد دنا ، فاستشهد الفىت فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم ملعاذ 

صدق اهللا وكذبت ، استشهد ! يا رسول اهللا : ما فعل خصمي وخصمك ؟ فقال معاذ ! يا معاذ : 
  .وأليب بن كعب رضي اهللا عنه قصة مشاة يف صالته الفجر بالناس . 
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اخلوف واملرض ، وذلـك يف قـول   وهذه األعذار إما منصوص عليها ك
يـا  : من مسع النداء فلم جيبه فال صالة له إال من عذر ، قـالوا  : [ النيب 

وإمـا مقيسـة علـى     )٤(] خوف أو مرض: رسول اهللا ، وما العذر ؟ قال 

                                                        
كتاب الصالة  -واحلاكم . باب التشديد يف ترك اجلماعة  -كتاب الصالة  -أخرجه أبو داود  )٤(

ر املرض واخلـوف ،    باب ترك اجلماعة بعذ -أبواب فضل اجلماعة  -والبيهقي . باب التأمني  -
 -والـدارقطين  . باب ترك إتيان اجلمعة خلوف أو مرض أو ما يف معنامهـا   -وكتاب اجلمعة = 

باب احلث جلار املسجد على الصالة فيه إال من عذر ، كلهم من طريـق قتيبـة    -كتاب الصالة 
ابن عباس حدثنا جرير عن أيب جناب عن مغراء العبدي عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبري عن 

للحديث شـواهد  مرفوعاً ، وأبو جناب هو حيىي بن أيب حية الكليب ضعفوه لكثرة تدليسه ، لكن 
  :، منها  ومتابعات يصح ا دون قوله خوف أو مرض

وابن حبان . باب التغليظ يف التخلف عن اجلماعة  -كتاب املساجد -ما أخرجه ابن ماجه   - أ
باب احلث  -كتاب الصالة  -والدارقطين . ركها باب فرض اجلماعة واألعذار اليت تبيح ت -

كلهم دون تفسري العذر ، من طريق هشيم عـن  . جلار املسجد على الصالة فيه إال من عذر 
ورجاله ثقات ما عـدا  . شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبري عن ابن عباس مرفوعاً 

عنعنة هشيم وهو مـدلس ،  عبد احلميد بن بيان الراوي عن هشيم ، وهو صدوق ؛إال أن فيه 
وتابع هشيماً عبد الرمحن بن غزوان قراد أبـو  . لكنه صرح بالتحديث عند احلاكم والبيهقي 

نوح فرواه مرفوعاً كذلك ، وقد رواه احلاكم والطرباين والبيهقي موقوفاً أيضاً ، وذكر اجلاكم 
وهشيم : ن فقالأن أكثر أصحاب شعبة أوقفوه مث رجح الرفع حسب رواية هشيم وعبد الرمح

هذا أوىل من كالم البيهقي يف : وقراد أبو نوح ثقتان فإذا وصاله  فالقول فيه قوهلما أهـ قلت
  .، ألن املقرر أن الرفع زيادة ال تنايف الوقف  ٣/٥٧سننه الكربى والذي رجح رواية الوقف 

م جيـب فـال  من مسع النداء فل: عن أنس مرفـوعاً  ٢/١١٤ما رواه متام الرازي يف فوائده   - ب
  .صالة له 
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املنصوص ألا عند من قال ا مساويـة يف املشقـة للمنصوص أو زائـدة  
  . عليه 

   :وليس من األعذار 
  . )١(ناء بالزوجة خالفاً لبعض احلنابلة الب -أ

وال إذا حلف ال يصلي خلف فالن فلم جيد غريه إماماً للجمعة ،  -ب 
وال إذا حلف له غريه شفقة عليه ، خالفاً للشافعية ، بل جتـب صـالا يف   

وال جتعلوا اهللا عرضـة  {: احلالتني ويكفر احلالف عن ميينه ، لقول اهللا تعاىل 
وقال احلسن البصري رمحه  )٢(}وا وتتقوا وتصلحوا بني الناسألميانكم أن ترب

                                                                                                                                        
ال صالة جلار املسـجد  : ما رواه عبد الرزاق يف املصنف واحلاكم والبيهقي عن علي موقوفاً   - ت

وقـد رواه  . من مسع النداء : قيل ومن جار املسجد قال: إال يف املسجد ويف رواية عبد الرزاق
عن أيب وضعفه كلهم  ٣/٥٧والبيهقي ١/٣٧٢واحلاكم ٣/٢٧٧ابن عدي يف الكامل وضعفه 

  .هريرة مرفوعاً  
  .املوقوف أصح : وقال البيهقي. ما رواه  البيهقي عن أيب موسى مرفوعاً وموقوفاً   - ث
من مسع النداء فلم جيب فلم يرد خـريا أو مل  : ما رواه البيهقي عن عائشة موقوفاً بلفظ   -هـ= 

  .يرد به 
  .وضعفه  ٤/٨١ما رواه العقيلي عن جابر مرفوعاً    -و
  . ٢/٣٠٣اإلنصاف   ١/١٨٤ بلغة السالك،  ١/٣٩الدسوقي على الشرح الكبري  :انظر )١(
  . ٢٢٤: البقرة  )٢(
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واجلمعـة أوىل   )٣(]إن منعته أمه عن العشاء يف مجاعة شفقةمل يطعهـا :[اهللا 
  .باإلجابة من مجاعة العشاء 

  . اإلقامة : الشرط الرابع 
  . )١(]ليس على مسافر مجعة: [ فال جتب على املسافر ، لقول النيب 

                                                        
باب وجـوب صـالة    -ذكره البخاري عنه تعليقاً بصيغة اجلزم يف كتاب األذان من صحيحه  )٣(

ن وجدته مبعناه وأمت منه وأصرح يف كتاب الصيام للحسني ب: قال احلافظ يف فتح الباري . اجلماعة 
: قال . عن احلسن يف رجل يصوم يعين تطوعاً فتأمره أمه أن يفطر  بإسناد صحيحاحلسن املروزي 

: قيل فتنهاه أن يصلي العشاء يف مجاعة ؟ قـال  . فليفطر وال قضاء عليه وله أجر الصوم وأجر الرب 
  .ليس ذلك هلا ، هذه فريضة 

من طريق عبيد اهللا بـن عمـر   . معة باب من ال تلزمه اجل -كتاب اجلمعة  -أخرجه البيهقي  )١(
هذا هو الصحيح موقوف ، ورواه عبد اهللا بـن  : العمري عن نافع عن ابن عمر موقوفاً عليه وقال 

نافع عن أبيه فرفعه إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم اهـ وذكره احلافظ ابن حجر يف بلـوغ املـرام   
وما أظن عزوه للطرباين : لشيخ األلباين بقوله رواه الطرباين بإسناد ضعيف ، فتعقبه ا: مرفوعاً وقال

إال ومهاً ، فإنه مل يورده اهليثمي يف امع وال يف زوائد معجم الطرباين الصغري واألوسط اهـ  قلت 
مل يرو هذا احلديث عن نـافع إال  : وقال ) ١/٤٥٤( ٨٢٢بل أخرجه الطرباين يف األوسط برقم : 

ضعيف : حلنفي اهـ وعبد اهللا هذا قال عنه ابن حجر يف التقريب ابنه عبد اهللا ، تفرد به أبو بكر ا
اجلمعة واجبة إال على امرأة أو صـيب أو مـريض أو   : [ وذكر يف امع عن أيب الدرداء مرفوعاً . 

رواه الطرباين يف الكبري وفيه ضرار ، روى عن التابعني وأظنه ابن : مث قال اهليثمي ] عبد أو مسافر 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم اهللا عليـه   : ضعيف ، وعن أيب هريرة قال  عمرو امللطي وهو

رواه ] املرأة واملسافر والعبد والصيب وأهل البادية : مخسة ال مجعة عليهم : [ وسلم اهللا عليه وسلم 
ورواه الدارقطين يف كتاب : الطرباين يف األوسط وفيه إبراهيم بن محاد ضعفه الدارقطين اهـ قلت 

من طريق ابن هليعة حدثين معاذ بن إبراهيم األنصاري عـن  . باب من جتب عليه اجلمعة  -جلمعة ا
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  . الستيطان ا: الشرط اخلامس 
  وهذه املسألة من املسائل اليت اختلف فيها اختالفاً كثرياً ، وسأحـاول 

مبعونة اهللا تعاىل أن أبسطها وأقرر فيها ما هو األوىل بالصواب ، فأقول وباهللا 
  :التوفيق 
ال جتب اجلمعة على مسافر ، وهذا مذهب اجلمهـور ، وخـالف    -١

إذا : سافر ، وقال الزهري والنخعـي  الظاهرية فقالوا بوجوب اجلمعة على امل
لـيس علـى مسـافر    :[ ، ودليل اجلمهور قول النيب  )١(مسع النداء لزمته

، والراجح عدم الفرق بني املسافر النازل واملسافر السائر لعمـوم   )٢(]مجعة
  . )٣(لكن تستحب له اجلمعة للخروج من اخلالف وألا أكمل. احلديث 

رط صحة ، أما كونه شرط وجوب االستيطان شرط وجوب ال ش -٢
مل يأمر من حول املدينة من األعراب بإقامة اجلمعة يف الباديـة   فألن النيب 

اليت كانوا ينتقلون منها من حني آلخر طلباً للماء والكأل ، ولو أمرهم لنقـل  
                                                                                                                                        
أيب الزبري عن جابر به ، وابن هليعة اختلط بعد احتراق كتبه فال تقبل إال رواية من روى عنه قبـل  

نه ابن عدي االختالط كعبد اهللا بن املبارك وعبد اهللا بن وهب ، ومعاذ بن إبراهيم األنصاري قال ع
ال أعرفه إال من هذا احلـديث  : منكر احلديث مث ذكر له هذا احلديث وقال : ٦/٤٣٢يف الكامل 

فانظرهـا   شواهد أخرى يصـح ـا  وقد ذكر له يف اإلرواء . اهـ وأبو الزبري مدلس وقد عنعنه 
)٥٧،٦١-٣/٥٥. (  
  . ١/٣٨٠وبداية اتهد ٥/٤٩واحمللى ٤/٤٨٥اموع  )١(
  . ٧٣ه صسبق خترجي )٢(
  . ٤/٤٨٥اموع  )٣(
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مع التنبيه على أن ابن قدامة يعترب االسـتيطان شـرط صـحة     )٤(مع كثرته
ان شرطاً يف الوجوب عند احلنابلـة فهـو شـرط    ووجوب معاً ، ألن ما ك

، وأما كوا ليست من شروط الصحة وأن أهل البادية وحنوهم  )٥(لالنعقاد
إذا صلوها أجزأت عنهم ، فلما رواه ابن أيب شيبة عن أيب هريرة أنه كتـب  
إىل عمر رضي اهللا عنه يسأله عن اجلمعة بالبحرين وكان عاملـه عليهـا ،   

صححه ابن خزمية : قال الشوكاين.  )١(]عوا حيث كنتممج:[فكتب إليه عمر 
وأخرج عبد الرزاق عن ابن عمر بإسناد صحيح أنه كان يرى أهل املياه بني 

  . )٢(مكة واملدينة جيمعون فلم يعتب عليهم
وسواء فيمـا  : [وقد أوجب ابن حزم اجلمعة على املسافر وغريه فقال 

ويصليها … لعبد واحلر واملقيم ذكرنا من وجوب اجلمعة املسافر يف سفره وا
املسجونون واملختفون ركعتني يف مجاعة خبطبة كسائر الناس ، وتصـلى يف  

-إىل أن قال  -كل قرية صغرت أم كربت كان هنالك سلطان أو مل يكن 
                                                        

  . ٣/٢٠٣انظر املغين  )٤(
  . ٣/٢٠٩وإن صلوا أعادوها ظهراً : انظر املغين عند قول اخلرقي  )٥(
  . باب من كان يرى اجلمعة يف القرى وغريها  -املصنف  )١(
:  ظه وأثر ابن عمر رواه عبد الرزاق عن عبد اهللا بن عمر عن نافع عنه ولف ٣/٢٣٤نيل األوطار  )٢(

وعبد اهللا الراوي عن نافع هو ابن عمر العمري ضعيف كما يف التقريب ، فقول . فال يعيب عليهم 
الشوكاين إسناده صحيح فيه نظر ، اللهم إال أن تكون اآلفة خطأ مطبعياً صوابه عبيد اهللا بن عمـر  

فـتح  ال سيما وقد صحح إسناده ابـن حجـر يف ال   أخوه وهو ثقة ثبت ؛ فيصح قول الشوكاين
٢/٣٨٠ .  



  ٧٨

يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة فاسعوا : قال اهللا تعاىل [
فهذا خطاب ال جيوز أن خيرج منه مسافر وال عبد  .إىل ذكر اهللا وذروا البيع 
  . )٣(]بغري نص من رسول اهللا 

على عدم وجوب اجلمعـة علـى    ولكن ثبت الدليل من قول النيب 
املسافر والعبد ، ومن إقراره على عدم وجوا على املقيمني غري املسـتوطنني  

  .كما سبق 
الشرط أيضاً مل يدل وهذا : [قال الشوكاين معلقاً على شرط االستيطان 

عليه دليل يصلح للتمسك به رد االستحباب فضالً عن الشرطية ، ولقـد  
كثر التالعب ذه العبادة وبلغ إىل حد تقضي منه العجب ، واحلق أن هـذه  
اجلمعة فريضة من فرائض اهللا سبحانه ، وشعار من شـعارات اإلسـالم ،   

ا ال يعترب يف غريهـا مـن   وصالة من الصلوات ، فمن زعم أنه يعترب فيها م
فإذا مل يكن يف املكان إال رجالن … الصلوات مل يسمع منه ذلك إال بدليل 

وممن قال  )١(]قام أحدمها خيطب واستمع له اآلخر مث قاما فصليا صالة اجلمعة
 )٢(بأن االستيطان شرط وجوب ال شرط صحة ابن رشد املالكي يف املقدمات

  . نعقد به اجلمعة وسيأيت الكالم يف العدد الذي ت
  :وأما مذاهب العلماء فكاآليت 

                                                        
  . ٥١- ٥/٤٩احمللى  )٣(
  . ١/٢٩٨السيل اجلرار )١(
  . ٢/٣٣٩وانظر الذخرية   ١/١٥١ )٢(
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اشترط األحناف اإلقامة يف مصر جامع ، واملصر عندهم ما  :األحناف 
كان فيه مفْت وقاضٍ يقيم احلدود وينفذ األحكام ، واستدلوا بقـول علـي   

  ال مجعة وال تشريق وال صالة فطر وال أضحى إال يف مصر : [رضي اهللا عنه 
  . )١(]دينة عظيمةجامع أو يف م

  :وأما من كان خارج املصر فعند األحناف ال جتب عليه إال 
   وهذا قول حممـد بـن   . إذا كان يسمع األذان من املنائر بأعلى صوت

  .احلسن وهو املفتى به عندهم 
   متراً ٥٥٤٤(إذا كان على بعد ثالثة أميال : وقيل. (  
  يل إذا كان ميكنه الرجوع إىل بيته قبل الل: وقيل.  

  :املالكية 
، وأما من أقام إقامة تقطـع حكـم    ولو بقرية نائية اشترطوا االستيطان

  .)٢(السفر ففي وجوب اجلمعة عليه عندهم قوالن 
  :الشافعية 

                                                        
وأثر علي أخرجه عبد الرزاق وابن أيب شيبة والبيهقي يف املعرفة مرفوعـاً   ٢/١٥١البحر الرائق  )١(

نه ال يروى عنـه يف  هذا إمنا يروى عن علي موقوفاً فأما النيب صلى اهللا عليه وسلم فإ: قال الزيلعي
  ) .٥/٥٢احمللى(وصححه ابن حزم موقوفاً ) ٢/١٩٥نصب الراية(ذلك شيء 

  . ١٧٧-١/١٧٦والشرح الصغري ١/٦٠٤حاشية الدسوقي )٢(



  ٨٠

تنعقد يف األمصار والقرى إذا كانت القرية جمتمعـة البنـاء وأهلـها ال    
ن يسـمع  وكذلك جتب على من كـا  )٣(يتركوا صيفاً وال شتاًء إال حلاجة

  . )٤(النداء وهو خارج املصر أو القرية واألصوات هادئة والرياح ساكنة
  

  :احلنابلة 
يشترط هلا االستيطان يف قرية مبنية البيوت متصلتها اتصـاالً معتـاداً ،   
ومعىن االستيطان عندهم أال يظعنوا عنها صيفاً وال شتاًء ، واملذهب عندهم 

ناء كبيوت الشعر ال جتب عليه وال تصح أن غري املستوطن أو املستوطن بغري ب
  . منه ، وقيل جتب وتصح على املستوطنني ولو خبيام 

  :وأما من كان خارج القرية 
   ا جتب على من كان على فرسخ أو أقل : فاملذهبالفرسـخ  (أ

  )متراً ٥٥٤٤= ثالثة أميال 
   يعـين واملـؤذن   . وروي عن أمحد أن املعترب إمكان مساع النداء

  . ألصوات هادئة والرياح ساكنة واملوانع منتفية صيت وا
   املعترب مساع النداء فعالً ال إمكان مساعه : وروي عنه.  
   م لزمتـهم وإال مل   : وروي عنهإن فعلوها مث رجعوا إىل بيـو

  .تلزمهم 
                                                        

  . ٣/١٢انظر احلاوي للماوردي )٣(
  . ٤٨٧-٤/٤٨٦، واموع  ٣/٨احلاوي  )٤(



  ٨١

ومحل بعضهم إمكان مساع النداء على الفرسخ وعلى هذا فترجع هاتان 
   . )١(الروايتان إىل معىن واحد

فيمن كان مقيمـاً غري مستوطن أا  -والعلم عند اهللا تعاىل  -والراجح 
اجلمعة على مـن مســـع   : [ ال جتب عليه إال إذا مسع النداء ، لقوله 

من مسع النداء فلم جيب فال صالة له إال مـن  : [ ولعموم قوله  )١(]النداء
ـ : أتسمع النداء بالصالة ؟ قـال  :[وقوله لألعمى  )٢(]عذر : قـال  . م نع

  .  )٢(]فأجب
  :شروط الصحة والوجوب : ثالثاً 

                                                        
  . ٣٦٦-٢/٣٦٥اإلنصاف  )١(
باب على من جتب اجلمعة ، من طريـق   -معة أبواب اجل -أخرجه أبو داود  حديث حسن )١(

قبيصة ثنا سفيان عن حممد بن سعيد عن أيب سلمة بن نبيه عن عبد اهللا بن هارون عن عبد اهللا بـن  
روى هذا احلديث مجاعة عن سفيان مقصوراً على عبد اهللا بن عمـرو  : عمرو مرفوعاً ، وقال عقبه 

بـاب وجـوب    -كتاب اجلمعة  -من طريق أيب داود والبيهقي . مل يرفعوه ، وإمنا أسنده قبيصة 
قبيصة بن عقبـة مـن   : اجلمعة على من كان خارج املصر يف موضع يبلغه النداء ، وقال البيهقي 

الثقات ، وحممد بن سعيد هذا هو الطائفي ثقة ، وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيـه  
ـ وروي عن حجاج بن أرطـاة عن عمرو كذلك م... عن جده   -والـدارقطين  . رفـوعاً اهـ

  .وهو الشاهد األول الذي ذكره البيهقي . باب اجلمعة على من مسع النداء  -كتاب اجلمعة 
  .ونعين باملقيم من نوى إقامة أكثر من أربعة أيام يف مكان . ٧٠-٦٦سبق خترجيهما ص  )٢(



  ٨٢

فال تصح من جمنون وال جتب عليه ، وهذا ال خالف فيـه  : العقل  - ١
عن الصيب حىت حيتلم ، وعن النـائم  : رفع القلم عن ثالث :[ لقول النيب 

  . )٣(]حىت يستيقظ ، وعن انون حىت يفيق
  .لِّيت مل تصح فال جتب قبل وقتها ، وإن ص: دخول الوقت -٢
   :أول وقت اجلمعة  

  فأما أول وقت اجلمعة فقد ذهب اجلمهور من األحناف واملالكيـــة 
والشافعية إىل أن أول وقت اجلمعة هو زوال الشمس كالظهر ، فإن صلوها 

  :قبل الزوال مل تصح ، واستدلوا 
    كـان  : [مبا رواه البخاري وغريه عن أنس رضي اهللا عنه قـال

  .)١(]يصلي اجلمعة حني متيل الشمس  رسول اهللا
   كنا :[ومبا رواه الشيخان عن سلمة بن األكوع رضي اهللا عنه قال

  . )٢(]إذا زالت الشمس مث نرجع نتبع الفيء جنمع مع النيب 
  :وذهبت احلنابلة إىل أن وقت اجلمعة يبدأ من قبل الزوال واستدلوا  

                                                        
  .٦١سبق خترجيه ص )٣(
باب ما  -أبواب اجلمعة  -والترمذي . عة باب وقت اجلم -كتاب اجلمعة  -أخرجه البخاري  )١(

باب  -كتاب اجلمعة -والبيهقي .  ١٢٤٥٤،  ١٢٢٣٩: وأمحد يف املسند . جاء يف وقت اجلمعة 
باب األوقات املنهية عن الصـالة   -وابن اجلارود يف املنتقى .  ٢١٣٩: والطيالسي . وقت اجلمعة 

  .فيها 
بـاب   -خاري باللفظ اآليت يف كتاب املغـازي  وأخرجه الب. كتاب اجلمعة  -أخرجه مسلم  )٢(

  .غزوة احلديبية 



  ٨٣

  كنا نصـلي مـع   :[ل مبا رواه الشيخان عن سلمة بن األكوع قا
] يوم اجلمعة مث ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل بـه  رسول اهللا 

  .وهذا لفظ البخاري 
  أن [ومبا رواه مسلم وأمحد عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما
زاد عبـد اهللا -كان يصلي اجلمعة ، مث نذهب إىل مجالنا فنرحيها النيب 

  . )٣(]حني تزول الشمس –يف حديثه 
  كنـا  : [ا رواه البخاري وأمحد عن أنس رضي اهللا عنه قـال  ومب

  .)١(]نبكر باجلمعة مث نقيل
      ومبا رواه الدارقطين عن عبد اهللا بن سـيدان السـلمي قـال :

شهدت اجلمعة مع أيب بكر فكانت خطبته وصالته قبل نصف النهار ، مث [
مث شهدا مع عمر فكانت صالته وخطبته إىل أن أقول انتصف النـهار ،  

شهدا مع عثمان فكانت صالته وخطبته إىل أن أقول زال النهار ، فمـا  
وقد أجاب اجلمهور عن هذه األدلة  )٢(]رأيت أحداً عاب ذلك وال أنكره

  :بأجوبـة فقالوا 

                                                        
  . ١٤٤٧٦: وأمحد . كتاب اجلمعة -أخرجه مسلم  )٣(
 -وابـن خزميـة   .  ١٣٤٢٣: وأمحد . باب القائلة بعد اجلمعة  -كتاب اجلمعة   -البخاري  )١(

ة والقائلة بعد باب التغدي -كتاب اجلمعة  -والبيهقي . باب وقت صالة اجلمعة  -كتاب اجلمعة 
  .اجلمعة 

  .باب صالة اجلمعة قبل نصف النهار  -كتاب اجلمعة  -سنن الدارقطين  )٢(



  ٨٤

أما حديث سلمة بن األكوع فليس فيه نفي الظل كله ، بل فيـه نفـي   
ـ  : الظل الذي ميكن أن يستظل به ، وبعبارة أخرى  ولـيس  (لمة قـول س

وليس ) يستظل به(النفي فيه متوجه إىل القيد وهو ) للحيطان ظل يستظل به
متوجهاً إىل أصل الظل ، يعين أنه كان هناك ظل ، لكنه قصـري ال ميكـن   
االستظالل به ، فال يكون فيه دليل على صالا قبل الزوال إمنا فيه دليل على 

  كان  هذا اجلواب بأن النيب  وأجيب عن. )٣(التبكري ا بعد الزوال مباشرة
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  . ٢/٩٨سبل السالم  )٣(



  ٨٥

  
  
  
  
  
  

يقرأ سورة ق على املنرب يوم اجلمعة ، وقرأ مرة سورة تبارك ، وكان يصـلي  
بسوريت اجلمعة واملنافقون ، فلو كانت صالته وخطبته بعد الـزوال لكـان   

  . )١(هناك ظل يستظل به بعد انصرافه
: ن هو املطرودي قال البخاري وأما حديث الدارقطين فعبد اهللا بن سيدا

ال يتابع على حديثه اهـ يعين هذا احلديث ، وضعفه العقيلي وساق له هذا 
هو شبه جمهول ، : احلديث وضعفه ابن اجلوزي ، وقال ابن عدي يف الكامل 

جمهول ال خري فيه ، وقـال  : ونقل ابن حجر يف اللسان عن الاللكائي قوله 
وذكر حديث  –ا حديث عبد اهللا بن سيدان وأم[: الزيلعي يف نصب الراية 

اتفقـوا علـى   : [فهو حديث ضعيف ، قال النووي يف اخلالصة  –اجلمعة 
  . )٢(]ضعف ابن سيدان

وأما حديث أنس فليس فيه تقدمي الصالة على القيلولة اليت عند الزوال ، 
عة فال وإمنا فيه أم كانوا يف سائر األيام يقيلون بعد الزوال ، أما يف يوم اجلم

ميكنهم ذلك الشتغاهلم باالستعداد لصالة اجلمعة مـن الغسـل وغـريه ،    
                                                        

  . ٣/٢٦٠نيل األوطار )١(
  . ٢/١٩٥نصب الراية  )٢(



  ٨٦

هذه أجوبة اجلمهور ، لكن يبقى حديث  )٣(فيؤخرون القائلة إىل بعد الصالة
: جابر دليالً ال خيلو من وجاهة على جواز صالا قبل الزوال ، لكن قولـه  

هذه الروايـة ،  حني تزول الشمس مل يصرح الراوي بأنه من قول جابر يف 
فيحتمل أن يكون من قول جعفر بن حممد الصادق كما يف الرواية األخـرى  

زوال : ومـىت ذاك ؟ قـال   : قال حسن قلت جلعفـر  : عند مسلم وأمحد 
ولو سلم أنه من قول جابر فيحتمل أنه قصد أن صالة اجلمعة عند . الشمس 

مث نرجع فنـريح   كنا نصلي مع النيب : الزوال ال إراحة اجلمال فإنه قال 
زوال الشمس : يف أي ساعة تلك ؟ قال : نواضحنا قال حسن فقلت جلعفر 

يف أي ساعة تلك قد يكون عن صالة اجلمعة ال عـن إراحـة   : فسؤاله . 
اجلمال ، بل لو قيل إنه األقرب ملا كان بعيداً ، إذ أن وقت صالم مع النيب 

 سأل عنه وأن يكون موضع اهتمبأن ي امهم ، ولذلك اسـتدل  هو احلري
مث .  )١(ابن حزم باحلديث نفسه على أن وقت اجلمعة إذا زالـت الشـمس  

اختلف احلنابلة القائلون جبوازها قبل الزوال يف أول وقتها ، فاختار اخلرقـي  
أنه الساعة السادسة يعين آخر ساعة قبل الزوال ، وال يصح فعلها قبل ذلك ، 

  .ومال إليه ابن قدامة 
وأصحابه إىل أنه جيوز فعلها يف وقت صالة العيد ، وهي  وذهب القاضي

رواية عبد اهللا بن أمحد بن حنبل عن أبيه ، وقووا قوهلم هذا بفعل ابن الزبري 
                                                        

  . ٢/٤٢٨فتح الباري  )٣(
  . ٤٥-٥/٤٢احمللى  )١(



  ٨٧

حيث صالها يف يوم عيد يف وقت صالة العيد ومل يصل شيئاً حىت العصـر  
  . )٢(]أصاب السنة: [ووافقه ابن عباس بقوله 

الها ابن الزبري هي اجلمعة يف وقت صالة العيد وهذا بناًء على أن اليت ص
وهـو   -، أما إذا كانت اليت صالها هي العيد كما يقوله بعـض الفقهـاء   

فال يكون يف فعله هذا دليل للحنابلة على جواز صالة اجلمعة قبل  -األظهر 
  :الزوال ، وإمنا يكون دليالً على املسألة التالية وهي 

  :إذا اجتمع مجعة وعيد  
وجوب اجلمعة يسقط عمن صلى العيد ، ولكن جتب عليه الظهـر   فإن 

وهي سقوط اجلمعة يوم العيد عمـن صـلى    -وهلذه املسألة . عند أكثرهم 
  :أدلة أخر منها  -العيد 

هل شهدت مع : ما رواه أبو داود وغريه عن زيد بن أرقم وسأله معاوية  - ١
ول النهار ، مث صلى العيد أ. نعم [: عيدين اجتمعا ؟ قال  رسول اهللا 

  . )١(]من شاء أن يجمع فليجمع: رخص يف اجلمعة فقال 
                                                        

 -تفريع أبواب اجلمعة  -وأبو داود . باب اجتماع العيدين  -كتاب اجلمعة  -أخرجه النسائي  )٢(
باب الرخصة لإلمـام  : وبوب عليه فقال  ٢/٣٥٩وابن خزمية . باب إذا وافق يوم اجلمعة يوم عيد 

إذا اجتمع العيدان واجلمعة أن يعيد م وال جيمع م إن كان ابن عباس أراد بقوله أصاب ابـن  = 
م اهـ وابن حزم يف اإلحكام من طريق النسائي واحلديث الزبري السنةَ سنةَ النيب صلى اهللا عليه وسل

  . ٢/٢٢٥إسناده على شرط مسلم كما يف نصب الراية : رجاله رجال الصحيح ، وقال النووي 
كتـاب   -والنسائي . باب إذا وافق يوم اجلمعة يوم عيد  -أبواب اجلمعة  -أخرجه أبو داود  )١(

باب ما جاء فيما  -كتاب إقامة الصالة  -وابن ماجه . باب الصالة بعد العيدين  -صالة العيدين 



  ٨٨

قد اجتمع [: أنه قال  حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه عن رسول اهللا  - ٢
  )١(]يف يومكم هذا عيدان ، فمن شاء أجزأه من اجلمعة ، وإنا جممعون

                                                                                                                                        
بـاب   -أبواب صـالة العيـدين    -وابن خزمية .  ١٩٢١٤: وأمحد . إذا اجتمع العيدان يف يوم 

الرخصة لبعض الرعية يف التخلف عن اجلمعة إذا اجتمع العيد واجلمعة يف يوم واحد ، مث قال ابـن  
كتـاب      -واحلـاكم  . بن أيب رملة بعدالة وال جرح  إن صح اخلرب ، فإين ال أعرف إياس: خزمية 
من حديث أيب هريرة على شرط مسلم ووافقه  -سيأيت  -وصححه وذكر له شاهداً  ٣٨: اجلمعة

كتاب  -وابن أيب شيبة . باب إذا اجتمع عيدان يف يوم  -أبواب العيدين  -والدارمي . الذهيب = 
ومن طريقه .  ٦٨٥: والطيالسي . دمها من اآلخر باب يف العيدين جيتمعان جيزئ أح -الصلوات 

كلـهم  .  ٥١٢٠: والطرباين يف الكبري  . باب اجتماع العيدين  -كتاب صالة العيدين  -البيهقي 
من طريق إسرائيل بن يونس عن عثمان بن املغرية عن إياس بن أيب رملة الشامي أنه مسع زيد بـن  

ديين وابن القطان وابن املنذر وابن حجـر وغريهـم ،   وإياس هذا جمهول كما قال ابن امل... أرقم 
  .لكن يشهد له احلديث الذي بعده ووثقه ابن حبان على قاعدته يف توثيق اهولني 

وابن ماجه عن ابـن  . باب إذا وافق يوم اجلمعة يوم عيد  -أبواب اجلمعة  -أخرجه أبو داود  )١(
 -واحلـاكم  . ا جاء فيما إذا اجتمع العيدان باب م -كتاب إقامة الصالة  -عباس وعن أيب هريرة 
هـذا حـديث صـحيح على شرط مسلم ، فإن بقيـة بـن الوليـد مل    : كتاب اجلمعة ، وقال 

خيتلف يف صدقه إذا روى عن املشـهورين ، وهـذا حديث غريب من حديث شـعبة واملغـرية   
وأخرجـه  . صحيح غريب : وعبد العزيز  وكلهم ممن يجمع حديثُه ، ووافقـه الذهـيب إذ قال 
ويروى عن سفيان بن عيينة : البيهقي من طريق احلاكم مرسالً ، ومن طريق أخرى موصوالً وقال 

عن عبد العزيز موصوالً مقيداً بأهل العوايل ، ويف إسناده ضعف ، وروي ذلك عن عمر بن عبـد  
: وقال  –مث ذكره  –نقطع العزيز عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مقيـداً بأهـل العالية ، إال أنه م

وروي ذلك بإسناد صحيح عن عثمـان بن عفـان رضي اهللا عنه مقيـداً بأهــل العاليــة   
 –كتاب األضــاحي   -اهـ وقد أخرج البخـاري أثر عثمان   -مث ذكره  -موقوفـاً عليه  

واحلـديث أخرجــه عبــد الـرزاق يف     . باب ما يؤكل من حلوم األضاحي وما يتزود منها 



  ٨٩

  وال جتب عليه ، ودليل ذلك حديـث فال تصح من املنفرد: العدد  -٣
،  )١(]…اجلمعة حق واجب على كل مسلم يف مجاعة [ طارق بن شهاب 

إال  )٢(كما أن اإلمجاع انعقد على ذلك إال قوالً شاذاً حكاه النووي ورد عليه
  :أم اختلفوا يف العدد الذي تنعقد به اجلمعة على أقوال كثرية 

                                                                                                                                        
وابـن  . باب اجتمـاع العيــدين   –كتاب صالة العيـدين  –صنـف عن ذكوان مرسالً امل

وذكــره  .  ١٣٥٩١: والطـرباين يف الكبري عن ابن عمـر   . باب اجلمعة  -اجلارود يف املنتقى
رواه الطرباين يف الكبري مـن روايـة   : اهليثـمي يف جممع الزوائـد من حديث ابن عمـر وقال 

التركي عن زياد بن راشد أيب حممد السماك ومل أجد من ترمجهما اهـ والذي  إمساعيل بن إبراهيم
حدثنا حممد بن يوسـف التركي ثنا عيسى بن إبراهيم الربكي ثنا سعيد بن : وجدته يف املعجم = 

عيسى بن إبراهيم قال عنـه أبـو   :راشد السماك ثنا عطاء بن أيب رباح عن ابن عمر به اهـ قلت 
وسعيد بن راشد قال البخـاري يف التـاريخ   . وثق : ل الذهيب يف الكاشف وقا. صدوق : حامت 

  . متروك احلديث : وقال النسائي . ليس حديثه بشيء : منكر احلديث ، وقال ابن معني : الكبري 
مل يروه فيما علمت عن شعبة أحـد مـن ثقـات    :وقال ١٠/٢٧٢ورواه ابن عبد الرب يف التمهيد 

عنه بقية بن الوليد وليس بشيء يف شعبة أصالً وروايته عن أهـل بلـده   أصحابه احلفاظ وإمنا رواه 
أهل الشام فيها كالم وأكثر أهل العلم بضعفون بقية عن الشاميني وغريهم وله مناكري وهو ضعيف 

الراجح : قلت ]  ٣/٢٨٩عون املعبود[ يف إسناده مقال اهـ: ليس ممن حيتج به اهـ وقال اخلطايب 
فحديثه ال ينـزل عن رتبة احلسن كما هو احلـال  بالتحديث عن املعروفني   يف بقية أنه إذا صرح

  .فقد صرح بالتحديث عن شعبة  فأمنا تدليسه وشعبة هو شعبة  هنا
  .سبق خترجيه  )١(
  . ٤/٥٠٤اموع  )٢(



  ٩٠

سن واحد مع اإلمام ، وهو قول النخعي وابن جرير الطربي واحل: األول 
بن صاحل وأيب ثور وداود وابن حزم وحكى معناه ابن املنذر عن مكحـول ،  

  .)٣(واختاره الشوكاين
وهو قول أيب يوسف والثوري وروي عن أمحد : اثنان مع اإلمام : الثاين 

  . )١(وحكاه ابن املنذر عن األوزاعي وأيب ثور واختاره الشيخ ابن تيمية 
ل أيب حنيفة وحممد بن احلسن والليث ثالثة مع اإلمام ، وهذا قو: الثالث 

  . )٢(ابن سعد واملزين صاحب الشافعي والسيوطي 
  . )٣(سبعة ، وهو قول عكرمة ورواية عن أمحد : الرابع 

  . )٤(تسعة ، وهو قول ربيعة : اخلامس  
  .)٥(اثنا عشر ، وهو مروي عن ربيعة ومالك : السادس 
  .حق اثنا عشر غري اإلمام ، وهو قول إس: السابع 
  .عشرون ، رواه ابن حبيب عن مالك : الثامن 
  . )٦(ثالثون ، رواه ابن حبيب عن مالك أيضاً : التاسع 

                                                        
   ٥/٤٦، واحمللـى   ٣/٢٣٢، ونيل األوطار  ١/٣٨٣، وبداية اتهد  ٣/١٥احلاوي للماوردي  )٣(

  . ٤/٥٠٤موع ، وا
  . ٣/١٥، واحلاوي  ٢/٣٧٨اإلنصاف  )١(
  . ٣/٢٣٢ونيل األوطار   ١/٣٨٣وبداية اتهد  ٥/٥٠٤واموع  ٣/١٥احلاوي  )٢(
  . ٣/٢٣٢ونيل األوطار  ٢/٣٧٨اإلنصاف  )٣(
  ٣/٢٣٢نيل األوطار  )٤(
  .اموع ونيل األوطار  )٥(



  ٩١

، وهو قول الشافعي وأمحد يف رواية ، وهو  أربعون مع اإلمام: العاشر 
قول عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة أحد الفقهاء السبعة ، وعزاه النـووي إىل  

  . )٧(إسحاق
أربعون غري اإلمام ، وهذا مروي كذلك عن الشافعي ، :  احلادي عشر

  .وعمر بن عبد العزيز يف رواية 
مخسون ، وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز وأمحد بـن  : الثاين عشر 

  .  حنبل
  . )١(مثانون ، حكاه املاوردي: الثالث عشر 
مجع كثري بغري قيد حبيث ميكن أن تتقرى م قرية وهـو  : الرابع عشر 

  . )٢(ول اإلمام مالكق
وهنـاك أقـوال أخـر مروية عـن اإلمام أمحــد ، انظرهــا يف   

  . )٣(اإلنصاف

والذي نرجحه من األقوال هو القول األول ، إذ أن صالة اجلمعة صالة 
من الصلوات ، واشتراط شروط زائدة على سائر الصلوات يفتقر إىل دليل ، 

                                                                                                                                        
  .نيل األوطار  )٦(
  .اموع ونيل األوطار  )٧(
  .نيل األوطار  )١(
  .اموع وبداية اتهد ونيل األوطار  )٢(
)٢/٣٧٨ )٣ .  



  ٩٢

ذكرناه مـن اشـتراط اخلطبـة    ومل يثبت لدينا دليل قوي على ذلك إال ما 
  .  )٤(واجلماعة ، وأما غري ذلك فال ، واهللا تعاىل أعلم

  :وأما ما استدل به أصحاب األقوال األخرى فهو 
   ال [: إما أحاديث قولية ال تصح ، كما قال عبد احلق يف أحكامـه

  . )١(]يصح يف عدد اجلمعة شيء
 ا ال تدل على عدمصحة اجلمعـة   وإما أفعال ال مفهوم هلا ، أي أ

بدون ذلك العدد فكوم صلوا أول مجعة بأربعني ال يدل على بطالا بدون 
  .ذلك ، فهو وصف طردي اتفاقي ال يتعلق به حكم الصحة وال البطالن 

  :تنبيه  
الكالم السابق إمنا هو يف االشتراط أو عدمه ال يف األفضل والكمـال ،  

صـالتك مـع   [:  ل النيب وإال فكلما زاد العدد كان أفضل ، لعموم قو
الرجل أزكى من صالتك وحدك ، وصالتك مع الرجلني أزكى من صالتك 

وألن العدد كلما زاد كان أبلغ  )٢(]مع الرجل ، وما أكثر فهو أحب إىل اهللا
                                                        

  . ١/٢٩٧،٢٩٨والسيل اجلرار  ٣/٢٣٢،٢٣٣ونيل األوطار ٥/٤٦انظر احمللى )٤(
  . ٢/١٩٧نصب الراية  )١(
رجاله ثقات ، وعبد اهللا بـن أيب  صحيح  بإسناد ٢١١٧١-٢١١٦٢: أخرجه أمحد يف املسند  )٢(

بـاب يف   -كتاب الصالة  -وأبو داود . عن أيب بن كعب وثقه ابن حبان والعجلي  بصري الراوي
باب اجلماعـة إذا   -كتاب اإلمامة واجلماعة  -والنسائي يف السنن الكربى . فضل صالة اجلماعة 

قال يف . باب فضل الصالة يف مجاعة ، بلفظ خمتلف  -كتاب املساجد  -وابن ماجه . كانوا اثنني 
إسناده صحيح إال أن ابن بصري سكتوا عنـه ومل  : قال النووي يف اخلالصة :  ٢/٢٤نصب الراية 



  ٩٣

كمـا أن االحتيـاط   . يف إظهار الشعار الذي يسر املؤمنني ويغيظ الكافرين 
ة حسن مرغوب مـا مل يـؤد إىل   باخلروج من اخلالف يف املسائل االجتهادي

  .خمالفة السنة 
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                        
باب ذكر البيان أن ما كثر مـن العـدد يف    –كتاب اإلمامة  –وابن خزمية . يضعفه أبو داود اهـ

باب  –كتاب الصالة  –وعبد الرزاق يف مصنفه . الصالة مجاعة كانت الصالة أفضل ، وصححه  
باب ما جاء يف فضـل اجلماعـة ،    –أبواب فضل اجلماعة  –والبيهقي . اعة فضل الصالة يف مج

والضـياء املقدسـي يف املختـارة          . وباب االثنني فما فوقهما مجاعة ، وباب فضل الصف األول 
: كما أخرجه عبد بن محيد يف مسنده برقم .  إسناده حسن: وقال  ١٢٠١-١١٩٥: باألرقام = 

  . ن كعب رضي اهللا عنه ، وصححه ابن السكن والعقيلي كلهم من حديث أيب ب ١٧٣
 -كتاب الصالة -وله شاهد من حديث قباث بن أشيم رضي اهللا عنه ، أخرجه الطرباين يف الكبري

رجال الطرباين موثقون اهـ واحلاكم : ٢/٣٩قال اهليثمي يف امع  ١٩/٣٦باب الصالة يف مجاعة 
وعزاه احلافظ يف التلخيص للبـزار  . كر قباث بن أشيم ذ –كتاب معرفة الصحابة  –يف املستدرك 

  . ٢/١٣٦والفتح  ٦٥-٢/٦٤أيضاً انظر التلخيص



  ٩٤

  
  
  
  

  
  الفصل الثاين

  سنن اجلمعـة وآداــا
  :الغسل : أوالً 

غسل : [ قال رسول اهللا : عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال 
  . )١(]يوم اجلمعة واجب على كل حمتلم

                                                        
باب فضل الغسل يوم اجلمعة وهل على الصيب شهود يوم  -كتاب اجلمعة  -أخرجه البخاري  )١(

، باب وضوء الصبيان ومىت جيب عليهم الغسل والطهور  -اجلمعة أو على النساء ، وكتاب األذان 
باب وجوب غسل اجلمعة  -كتاب اجلمعة  -ومسلم . باب بلوغ الصبيان  -وكتاب الشهادات 

باب العمل يف الغسل يوم اجلمعـة عـن أيب    -كتاب اجلمعة  -ومالك يف املوطأ . على كل بالغ 
ويف رواية عمرو بن سليم عن .  ١١٥١٥،   ١٠٩٦٨: وأخرجه أمحد . سعيد وعن أيب هريرة ،  

مالك ومسلم وأمحد وغريمها زيادة الطيب والسواك وعند أمحد من رواية أيب بكـر   أيب سعيد عند
وهـذه  ] ويلبس من صاحل ثيابه وإن كان له طيب مـس منـه   [ ابن املنكدر عن أيب سعيد بزيادة 

. الرواية رجاهلا ثقات ما عدا فليح بن سليمان وهو صدوق كثري اخلطأ لكن أخرج لـه اجلماعـة  



  ٩٥

  جـاء  إذا[:  قال رسول اهللا : وعـن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال 
  

  . )١(]أحدكم اجلمعة فليغتسل
ال يغتسل رجل [:  قال رسول اهللا : وعن سلمان رضي اهللا عنه قال 

يوم اجلمعة ، ويتطهر مبا استطاع من طهر ، ويدهن من دهنه أو ميس مـن  
طيب بيته ، مث يروح إىل املسجد وال يفرق بني اثنني ، مث يصلي ما كتب له 

                                                                                                                                        
كتاب  -وأبو داود  -باب إجياب الغسل يوم اجلمعة  -كتاب اجلمعة  -نسائي واحلديث أخرجه ال

باب ما جاء يف الغسل  -كتاب إقامة الصالة  -وابن ماجه . باب يف الغسل يوم اجلمعة  -الطهارة 
باب الغسل للجمعة وباب السنة ملن أراد اجلمعة  -أبواب الغسل للجمعة  -والبيهقي . يوم اجلمعة 
باب  -كتاب الطهارة  -وابن حبان .  ٢٢: الباب  -كتاب اجلمعة   -وابن خزمية . أن يغتسل 

  .باب الغسل يوم اجلمعة  -كتاب الصالة  -والدارمي . غسل اجلمعة 
كتـاب   -والبخـاري  . باب العمل يف الغسل يوم اجلمعة  -كتاب اجلمعة  -أخرجه مالك  )١(

على من مل يشهد اجلمعة غسل مـن النسـاء   باب فضل الغسل يوم اجلمعة ، وباب هل  -اجلمعة 
باب إجياب الغسـل   -كتاب اجلمعة  -والنسائي .  كتاب اجلمعة  -ومسلم . والصبيان وغريهم 

على كل حمتلم رواح اجلمعة ، وعلـى  : [ وأبو داود عن ابن عمر عن حفصة بلفظ . يوم اجلمعة 
أبواب  -والترمذي . يوم اجلمعة  باب الغسل -أبواب اجلمعة  -] كل من راح إىل اجلمعة الغسل 

باب مـا جـاء يف    -كتاب إقامة الصالة  -وابن ماجه . باب يف االغتسال يوم اجلمعة  -اجلمعة 
باب السنة ملـن أراد اجلمعـة أن    -أبواب الغسـل للجمعة  –والبيهقي . الغسل يوم اجلمعـة 

  .يغتسل 



  ٩٦

إال غفر له مـا بـني اجلمعـة إىل اجلمعـة      ، مث ينصت لإلمام إذا تكلم ،
  . )٢(]األخرى

هذه بعض األحاديث يف فضل الغسل يوم اجلمعة ، وقد اختلف العلماء 
يف حكمه على قولني بعد اتفاقهم على صحة صالة من شهد اجلمعة علـى  

  .)١(وضوء دون غسل كما حكى احلافظ ابن عبد الرب
  :  القول األول

، وهو قول أكثر العلماء ، ومحلوا األمر بـه   أنه سنة مستحبة غري واجبة
  :على االستحباب لألدلة اآلتية 

من توضأ [: قال  ما رواه احلسن عن مسرة بن جندب عن النيب  -١
، قال ابن عبد الرب  )٢(]يوم اجلمعة فبِها ونِعمت ، ومن اغتسل فالغسل أفضل

                                                        
: وأمحد . ، وباب ال يفرق بني اثنني باب الدهن للجمعة  -كتاب اجلمعة  -أخرجه البخاري  )٢(

كتـاب   -والدارمي .  ٢٣٦١٥، ] ال يتطهر رجل فيحسن الطهور [ بلفظ  ٢٣٦٠٨، ٢٣٦٠٠
، وصححه  ٣: كتاب اجلمعة  -واحلاكم . باب يف فضل اجلمعة والغسل والطيب فيها  -الصالة 

مسـلم ووافقـه    ، وصححه على شـرط  ٤٩: وأخرج حنوه عن أيب ذر مرفوعاً . ووافقه الذهيب 
باب السنة يف التنظيف يوم اجلمعـة بغسـل    -أبواب اهليئة للجمعة  -وأخرجه البيهقي . الذهيب 

  .وأخذ شعر وظفر وعالج ملا يقطع تغري الريح وسواك ومس طيب 
  . ٥/٢٣االستذكار  )١(
 -وأبـو داود  . باب الرخصة يف ترك الغسل يوم اجلمعـة  -كتاب اجلمعة  -أخرجه النسائي  )٢(

باب  -أبواب اجلمعة  -والترمذي . باب يف الرخصة يف ترك الغسل يوم اجلمعة  -كتاب الطهارة 
وأخرجه البيهقـي  .  ٢٠٠٥٠،  ٢٠٠٠١،  ١٩٩٧٢: وأمحد  -. ما جاء يف الوضوء يوم اجلمعة 

والطرباين . باب ما يستدل به على أن غسل يوم اجلمعة على االختيار  -أبواب الغسل للجمعة  -



  ٩٧

اجلمعـة   غسل يـوم [:  فكيف جيوز مع هذا احلديث أن حيمل قوله : 
مث أخرجه عن  –على ظاهره ؟ هذا ما ال سبيل إليه  ]واجب على كل حمتلم

وهذا أوضح شيء يف سقوط وجوب غسل يـوم  :"أيب سعيد بإسناده وقال 

                                                                                                                                        
،  ١٦/٢١٢واحلافظ أبو عمرو بن عبد الـرب يف التمهيـد   .  ٦٩٢٦،  ٦٨١٧: ملعجم الكبري يف ا

حديث مسرة حديث حسن وقد رواه بعـض  : [ قال الترمذي .كلهم من حديث احلسن عن مسرة 
أصحاب قتادة عن قتادة عن احلسن عن مسرة بن جندب ، ورواه بعضهم عن قتادة عن احلسن عن 

وسلم  مرسالً ، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النيب  صلى اهللا النيب  صلى اهللا عليه 
عليه وسلم  ومن بعدهم واختاروا الغسل يوم اجلمعة ورأوا أن جيزي الوضوء من الغسل يوم اجلمعة 

  : ؛ واعلم أن يف مساع احلسن عن مسرة خالفاً بني احملدثني على ثالثة أقوال ] 
  .قاله حيىي بن سعيد القطان . يئاً أنه مل يسمع منه ش: األول 

وهو قول علي بن املديين ، والبخاري كما حكاه . أن روايته عنه حممولة على االتصال : الثاين = 
  .عنهما الترمذي واحلاكم وغريمها 

الغـالم  : [ أنه مل يسمع منه إال حديث العقيقة ، وهو قول النيب صلى اهللا عليه وسـلم  : الثالث 
  : ، منها  للحديث شواهد يصح الكن .قاله البزار وغريه .. ]  مرن بعقيقته

، من طريق أيب  ١٣٥٠:والطيالسي  ٧٧٦٥:عن عبد الرمحن بن مسرة عند الطرباين يف األوسط  -أ
أبو حرة الرقاشي وثقه أبو داود ) : ٢/٢٧٥(حرة الرقاشي عن احلسن عنه ، قال اهليثمي يف امع 

  .  ثقة : يف التقريب  وضعفه ابن معني اهـ وقال
باب ما جاء  -كتاب إقامة الصالة  -عن أنس أخرجه ابن ماجه من طريق يزيد الرقاشي عنه  -ب

، ويزيـد   ٤٠٨٦: وأبـو يعلـى   .  ٢١١٠: والطيالسي ) يعين ترك الغسل(يف الرخصة يف ذلك 
احلسن عنه ، وعن  ٤٥٢٥:والطرباين يف األوسط عن ثابت عنه . الرقاشي ضعيف كما يف التقريب

 :٨٢٧٢  .  
  . ١٦٧-١٦٣/ ٢وله شواهد أخر انظرها يف تلخيص احلبري 



  ٩٨

وهو الراوي عن عطاء [اجلمعة ، وفيه دليل على أن حديث صفوان بن سليم 
ه ليس على ظاهر ]عن أيب سعيد حديث غسل اجلمعة واجب على كل حمتلم

، واألصل يف الفرائض أن ال جتب إال بيقني ، وال يقني يف إجيـاب غسـل   
  . )١(اجلمعة مع ما وصفنا

  من [: ما رواه مسلم عقب أحاديث األمر بالغسل عن أيب هريرة مرفوعاً  -٢
توضأ فأحسن الوضوء مث أتى اجلمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبـني  

ولذلك . جه الداللة فيه أنه مل يذكر الغسل وو.  )١(]اجلمعة وزيادة ثالثة أيام
  .يعين ترك الغسل . بوب عليه ابن ماجه باب ما جاء يف الرخصة يف ذلك 

هذا من أقوى ما يستدل به على عدم فرضية الغسل يـوم  : وقال ابن حجر 
  . )٣(]يف هذه الرواية بيان أن الغسل ليس بواجب[: وقال الصنعاين  )٢(اجلمعة
م مبا يف الصحيحني عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن عمر وقووا قوهل -٣

رضي اهللا عنه بينا هو قائم يف اخلطبة يوم اجلمعة إذ دخل رجل من املهاجرين 
إين شغلت فلم أنقلب إىل : فقال !]    أي ساعة هذه ؟[: األولني ، فناداه عمر 

                                                        
  . ٢١٤-١٦/٢١٢التمهيد  )١(
باب فضل من استمع وأنصت يف اخلطبة   –كتاب اجلمعة   -ومسلم   ٩٤٥٢: أخرجه أمحد  )١(

باب مـا جـاء يف    -أبواب اجلمعة  -باب فضل اجلمعة والترمذي  -كتاب الصالة -وأبو داود 
باب ما جاء يف الرخصة يف ذلك وابن حبان -كتاب إقامة الصالة -لوضوء يوم اجلمعة وابن ماجه ا

  .باب صالة اجلمعة ، وغريهم  -
  . ٢/١٦٧انظر تلخيص احلبري )٢(
  . ١١٦-٢/١١٥سبل السالم  )٣(



  ٩٩

أيضا  والوضوء[: قال . أهلي حىت مسعت التأذين ، فلم أزد على أن توضأت 
ويف رواية مسلم أن  )٤(!]كان يأمر بالغسل ؟ ، وقد علمت أن رسول اهللا 

  .هذا الرجل هو عثمان رضي اهللا عنه 
فهذا عمر عاتبه على التفريط يف هذه الفضيلة لكنـه مل  : قال اجلمهور 

يأمره باخلروج من املسجد واالغتسال ، فدل ذلك علي عدم وجوبه ال سيما 
ن الصحابة ، حىت قال ابن عبد الرب وأبـو الوليـد   وقد كان ذلك مبحضر م

  . )١(الباجي وابن قدامة املقدسي إنه إمجاع
" فبـها ونعمـت  "وقد روى ابن عبد الرب بإسناده عن أيب سعيد حديث 

فهذا أبو سعيد روى احلديثني معاً ويف هذا ما يدل على [: الذي سبق مث قال 
:  أنه على الندب ، كأنه قال أن غسل اجلمعة فضيلة ال فريضة ، فلم يبق إال

وجـب  : واجب يف األخالق الكرمية وحسن االسة ، كما تقول العـرب  
، ومبثلـه فسـره    ]حقك ، أي يف كرم األخالق والرب بالصديق وحنو هـذا 

                                                        
كتـاب   -والبخـاري  . باب العمل يف الغسل يوم اجلمعة  –كتاب اجلمعة  -أخرجه مالك  )٤(

،  ١٩٩: وأمحـد   –.  ٥كتاب اجلمعـة    -ومسلم . باب فضل الغسل يوم اجلمعـة  -اجلمعة 
كتـاب   -والبيهقي . باب ما جاء يف االغتسال يوم اجلمعة  -أبواب اجلمعة  -والترمذي .  ٣١٢

باب مـا   -باب الداللة على أن الغسل يوم اجلمعة سنة اختيار ، ويف كتاب اجلمعة  -الطهارة = 
غسل يوم اجلمعة على االختيار ، وباب حجة من زعم أن اإلنصـات لإلمـام    يستدل به على أن

  .باب الغسل يوم اجلمعة والطيب والسواك  -كتاب اجلمعة  -وعبد الرزاق يف املصنف .  اختيار 
  . ١/٢١١، وشرح الزرقاين على املوطأ  ٢٢٧-٣/٢٢٥انظر املغين  )١(



  ١٠٠

، وقد سبق كالم ابن عبد الرب بأطول من هذا عند الكالم علـى   )٢(النووي
  .حديث احلسن عن مسرة 

غسل يوم اجلمعة واجب على كل [:  سعيد مرفوعاً واستدلوا حبديث أيب - ٣
اقترن الغسل : قالوا  )٣(]حمتلم والسواك وأن ميس من الطيب ما قدر عليه

  . مبس الطيب ، ومس الطيب غري واجب إمجاعاً فيكون الغسل كذلك 
  . )١(وتعقب بأن داللة االقتران ضعيفة

عمار بن ياسـر  أنه واجب ، وهو حمكي عن أيب هريرة و: القول الثاين 
  :واستدلوا  )٢(وعمرو بن سليم وروي عن أمحد وهو مذهب أهل الظاهر 

  غسل اجلمعة واجب على كل حمتلم[حبديث أيب سعيد السابق[ .  
  ًحق على كل مسلم أن [: ومبا يف الصحيحني عن أيب هريرة مرفوعا

  )٣(]يغتسل يف كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده
  عمر على عثمان يف تركه غسل اجلمعة واستدلوا بإنكار.  

                                                        
  .فضل يوم اجلمعة  باب -، وانظر رياض الصاحلني ٥/١٨االستذكار )٢(
  . ٩١سبق خترجيه ص )٣(
   ٢٣٥،  ٢٣٤/ ١نيل االوطار  )١(
  . ٣/٢٢٥واملغين  ٥/١٧انظر االستذكار  )٢(
 -ومسـلم  . باب هل على من مل يشهد اجلمعة غسل ؟  -كتاب اجلمعة  -أخرجه البخاري  )٣(

  .وغريهم .  ٨٤٨٤: وأمحد . باب الطيب والسواك يوم اجلمعة  -كتاب اجلمعة 



  ١٠١

  ًإذا جاء [: واستدلوا باألمر بالغسل كما يف حديث ابن عمر مرفوعا
  . )٤(]أحدكم اجلمعة فليغتسل

  :القول الراجح 
ويظهر أن الراجح هو قول اجلمهور القائلني باالستحباب ، ألنـه وإن  

ل لذلك هـو  كان فيه محل أللفاظ الوجوب على غري ظاهرها ، إال أن احلام
فمـن توضـأ فبـها    : األحاديث اُألخر ، وأولُها حديث مسرة السابق وفيه 

ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل ، ومع ثبوت صحته فال مناص من العمل 
به مع أحاديث الوجوب ، وال يتم ذلك إال بالقول باستحباب الغسل ، وال 

إعمال الدليلني أوىل  إن: يقال إن أحاديث الوجوب أصح فتقَدم ألننا نقول 
من إمهال أحدمها ، إال أنه جيب الغسل يف حق صاحب الريح املؤذية اليت ال 

، وذلك ألن املسلم منـهي   يذهبها إال الغسل ، قاله شيخ اإلسالم ابن تيمية
   . )١(]ال ضرر وال ضرار[:  عن اإلضرار بأخيه املسلم ، قال النيب 

                                                        
  .٩٢رواه اجلماعة وسبق خترجيه ص )٤(
: ضمن حديث طويل يف أقضية النيب صلى اهللا عليه وسلم فذكر منها) ٢٢٦٧٦(أخرجه أمحد  )١(

باب من بىن يف حقه ما يضر جباره  -كتاب األحكام  -وقضى أن ال ضرر وال ضرار ، وابن ماجه 
حاق بن حيىي بن الوليد بن عبـادة  ، كالمها من طريق فضيل بن سليمان ثنا موسى بن عقبة ثنا إس

لكن للحـديث  بن الصامت عن عبادة بن الصامت مرفوعاً ، وإسحاق جمهول ومل يدرك عبادة ، 
  :، منها  شواهد كثرية يصح ا



  ١٠٢

                                                                                                                                        
وفيه عمرو بـن مالـك الراسـيب    ) ١٠٣٧(حديث عائشة أخرجه الطرباين يف األوسط  -١

وفيه أمحد بن رشـدين  ) ٢٧٠( ضعيف ، وأبو بكر بن أيب سربة جمهول ، وأخرجه برقم
  .وفيه الواقدي وهو متروك ) ٨٣(والدارقطين يف األقضية . كذبوه : قال ابن عدي 

) ١١٥٧٦(والطرباين يف الكبري ) ٨٤(حديث ابن عباس ، أخرجه الدارقطين يف األقضية   -٢
من طريق داود بن احلصني عن عكرمة عن ابن عبـاس ، وداود ثقـة إال يف عكرمـة ،    

وفيه جابر اجلعفي وهـو  )  ٣٧٧٧( والطرباين يف األوسط ) ٢٣٤٠(بن ماجه وأخرجه ا
  .ضعيف رافضي 

  .وفيه عنعنة ابن إسحاق ) ٥١٩٣(حديث جابر عند الطرباين يف األوسط   -٣
وابـن  . حديث أيب هريرة عند الدارقطين من طريق ابن عطاء عن أبيه عن أيب هريـرة    -٤

فمتروك ، وأبوه مل يدرك أبا هريـرة ؛ وإن   عطاء هذا إن كان عثمان بن عطاء اخلراساين
كان يعقوب بن عطاء بن أيب رباح فقد ضعفه أمحد وابن معني وأبوزرعـة والنسـائي   

  .وغريهم ؛ وكالمها يروي عن أبيه 
والـدارقطين يف البيـوع   ) ٢٠/١٥٩(حديث أيب سعيد أخرجه ابن عبد الرب يف التمهيد   -٥

ريقه البيهقي يف الصلح ؛ كلهم من طريـق  ومن ط)  ٢١٦( واحلاكم يف البيوع ) ٢٨٨(
عبد العزيز الدراوردي عن عمرو بن حيىي عن أبيه عن أيب سـعيد بـه ، والـدراوردي    
صدوق كان حيدث من كتب غريه فيخطئ ، لكن روى له اجلماعة ، ورواه مالـك يف  

( د باب العمل يف املرفق ، ومن طريقه الشافعي يف املسن –املوطأ مرسالً كتاب األقضية 
  .والبيهقي يف الصلح ويف آداب القاضي من سننه الكربى )   ٢/٢٢٤

  .                     وفيه عنعنة ابن إسحاق )  ٤٠٧( حديث أيب لبابة ، أخرجه أبو داود يف املراسيل   -٦
وفيه يعقوب بن محيد بن )  ١٣٨٧( حديث ثعلبة بن أيب مالك ، أخرجه الطرباين يف الكبري  -٧ 

  .ليس بشيء : ابن معني ، وقال النسائي كاسب ضعفه 
حديث أيب صرمة ، أخرجه احلاكم والبيهقي من طريق حممد بن حيىي بن حبان عن موالة لـه   -٨

  .واملوالة جمهولة . مسعت أبا صرمة به 



  ١٠٣

  : وقت غسل اجلمعة 
 كون الغسل قبل اجلمعة بدون فصل طويل ألن النيب واملستحب أن ي

إذا أراد [: ويف روايـة مسـلم    )١(]إذا جاء أحدكم اجلمعة فليغتسل[: قال 
فدل على أن الغسل إمنا هو ألجل صـالة   ]أحدكم أن يأيت اجلمعة فليغتسل

اجلمعة ال ألجل يوم اجلمعة ، واشتراط كونه قبل الصـالة هـو مـذهب    
ظاهرية ، وأما اشتراط كونه متصالً بالرواح إىل الصالة فهو اجلمهور خالفاً لل

مـن  [: قال مالك يف املوطأ . املشهور عن مالك ومذهب الليث واألوزاعي 
اغتسل يوم اجلمعة أول اره وهو يريد بذلك غسل اجلمعة فإن ذلك الغسل 

قال يف حديث ابن  ال جيزئ عنه حىت يغتسل لرواحه وذلك أن رسول اهللا 
وإذا كان جنباً فنوى غسـالً   )١(]"إذا جاء أحدكم اجلمعة فليغتسل " عمر 

 ]ال نعلم فيه خالفـاً [: ، قال يف املغين  واحداً للجنابة وللجمعة فإنه جيزئه
رجل اغتسل يوم اجلمعة من جنابة ينوي به غسل : قلت ألمحد : قال األثرم 

عبد الرزاق يف  روىوقد .  )٢(أرجو أن جيزيه منهما مجيعاً : اجلمعة ؟ فقال 

                                                                                                                                        
  ) . ٢/٤٣٨(كما يف البدر املنري حسنه ابن الصالح واحلديث 

  . ٩٢سبق خترجيه ص )١(
  . ٢١٤-١/٢١٣ى املوطأانظر شرح الزرقاين عل )١(
  . ١٤/١٥٣التمهيد )٢(



  ١٠٤

من طريق ليث بن أيب سليم عن نافع أن ابن عمر كان يغتسـل   )٣(املصنف 
   .ليث اختلط . للجمعة واجلنابة غسالً واحداً 

  : التجمل والتطيب : ثانياً 
علـى كـل   : [قال  عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه عن النيب 
وإن كان له طيب مـس  مسلم الغسل يوم اجلمعة ، ويلبس من صاحل ثيابه ، 

  . )٤(]منه
يقول علـى   وعن عبد اهللا بن سالم رضـي اهللا عنه أنه مسـع النيب 

  ما على أحدكـم لو اشترى ثوبني ليوم اجلمعة سـوى [: املنرب يوم اجلمعة 
  يريد قميصاً ورداًء أو جبــة: ثوبـني : قال ابن عبد الرب  )١(]ثويب مهنته؟

                                                        
 -وأخرجه البيهقـي يف السـنن   . باب الغسل يوم اجلمعة والطيب والسواك  -كتاب اجلمعة  )٣(

كتـاب   -وابن أيب شـيبة  . باب االغتسال للجنابة واجلمعة مجيعاً  -مجاع أبواب الغسل للجمعة 
  . ١٤/١٥٣بن عبد الرب يف التمهيد وا. باب الرجل يغتسل للجنابة يوم اجلمعة  -الصلوات 

  .٩١سبق خترجيه ص )٤(
باب اهليئة وختطي الرقاب  -كتاب اجلمعة  -أخرجه مالك عن حيىي بن سعيد األنصاري بالغاً  )١(

هذا : ) ٣٧/٢٤-٣٤،  ٨٣/١٠(لكن قال ابن عبد الرب يف التمهيد . واستقبال اإلمام يوم اجلمعة 
مث . يب صلى اهللا عليه وسلم من حديث عائشـة وغريهـا   عن الن احلديث يتصل من وجوه حسان

ساق احلديث بأسانيده عن عائشة وعبد اهللا بن سالم وابن عمر ، لكن تعقبه احلافظ ابن حجـر يف  
. يف إسناد عائشة خاصة وأشار إىل طريقي حديثها عند ابن ماجه وابـن خزميـة     ٢/٣٧٤الفتح 

وابن ماجه عن عائشة وعن عبد اهللا بن . بس للجمعة باب الل -أبواب اجلمعة  -وأخرجه أبو داود 
أبواب اهليئة للجمعة  -والبيهقي . باب ما جاء يف الزينة يوم اجلمعة  -كتاب إقامة الصالة  -سالم 

وأخرجه عبد الرزاق عن حممد بن حيىي بن حبـان  . باب السنة يف إعداد الثياب احلسان للجمعة  -



  ١٠٥

  . )٢(]ورداًء 
ال يغتسـل  [:  قال النيب : ارسي رضي اهللا عنه قال وعن سلمان الف

ويتطهر مبا استطاع من طهر ، ويدهن من دهنه ، أو ميـس   رجل يوم اجلمعة
من طيب بيته مث يروح إىل املسجد وال يفرق بني اثنني ، مث يصلي ما كتب له 
، مث ينصت لإلمام إذا تكلم ، إال غفر له مـا بـني اجلمعـة إىل اجلمعـة     

  . )٣(]األخرى
  :التبكري هلا : ثالثاً 

  :استحب العلماء التبكري إىل صالة اجلمعة ، لكنهم اختلفوا يف وقت التبكري
فذهب مجهور العلماء إىل أنه يستحب التبكري من أول النهار حىت قـال  

لو خرج إليها بعد صالة الفجر وقبل طلوع : اإلمام الشافعي رمحه اهللا تعاىل 
  .الشمس لكان حسناً 

اإلمام مالك رمحه اهللا تعاىل إىل أن التبكري املشروع إمنا هو وقت وذهب 
  . الزوال وال يشرع التبكري من أول النهار 

                                                                                                                                        
.  ٤٢٢: وعنه الضياء املقدسي يف املختـارة بـرقم   . اجلمعة باب اللبوس يوم  -كتاب اجلمعة  -

بـاب   -كتاب الصـالة   -وابن حبان عن عروة عن عائشة وعن حيىي بن سعيد عن رجل منهم 
باب استحباب اختاذ املرء يف اجلمعة ثياباً سوى ثويب  -كتاب اجلمعة  -وابن خزمية . صالة اجلمعة 

  .فضل اجلمعة  -والبيهقي يف شعب اإلميان . املهنة 
  . ٣٧/٢٤التمهيد  )٢(
  . ٩٢سبق خترجيه  ص )٣(



  ١٠٦

  :سبب االختالف 
مـن  [:  اختالفهم يف تفسري الساعات املذكورة يف قول الـنيب   - ١

راح يف الساعة األوىل فكأمنا قرب بدنة ، ومن راح يف الساعة الثانية فكأمنـا  
بقرة ، ومن راح يف الساعة الثالثة فكأمنا قرب كبشاً أقرن ، ومن راح  قرب

يف الساعة الرابعة فكأمنا قرب دجاجة ، ومن راح يف الساعة اخلامسة فكأمنا 
، فقـد   )١(]قرب بيضة ، فإذا خرج اإلمام حضرت املالئكة يستمعون الذكر
بدأ مـن أول  اختلفوا هل هذه الساعات هي ساعات النهار املعروفة واليت ت

النهار ؟ وبالتايل فأفضل هؤالء املذكورين يف احلديث من جـاء يف السـاعة   
األوىل اليت هي بعد طلوع الشمس أو بعد طلـوع الفجـر ، أم أن هـذه    
الساعات هي ساعات لطيفة بعد الزوال كما قاله مالك ؟ وبالتايل فال يشرع 

  .للمسلم التبكري إىل اجلمعة من أول النهار 
هم يف معىن الرواح الوارد يف احلديث هل هو يف اللغة اسم اختالف - ٢

للذهاب بعد الزوال يف مقابلة الغدو الذي هو قبل الزوال ، وبالتـايل فـال   
                                                        

. باب العمل يف الغسل يوم اجلمعـة  -كتاب اجلمعة  -أخرجه مالك يف املوطأ عن أيب هريرة  )١(
بـاب الطيـب    –كتاب اجلمعـة   -ومسلم . باب فضل اجلمعة  -كتاب اجلمعة  -والبخاري 

 -والترمـذي  . باب يف الغسل للجمعـة   -ارة كتاب الطه –وأبو داود . والسواك يوم اجلمعة 
بـاب وقـت    -كتاب اجلمعة  -والنسائي . باب ما جاء يف التبكري إىل اجلمعة  -أبواب اجلمعة 

وأخرجـه  . باب اجلمعة كلهم من طريق اإلمام مالـك    -كتاب الصالة  -وابن حبان . اجلمعة 
زهري عن أيب عبد اهللا األغر عـن أيب  البيهقي من طريق يزيد بن هارون أنبـأ ابن أيب ذئب عن ال

  . ٥٥انظر صفحة . باب فضل التبكري إىل اجلمعة  –أبواب التبكري إىل اجلمعة  –هريرة بنحوه 



  ١٠٧

أم أن لفظة الرواح تطلق . يشرع الذهاب للجمعة قبل الزوال كما قال مالك 
على الذهاب بعد الزوال وتطلق على مطلق الذهاب يف أي وقت كما يقوله 

  خرون ؟اآل
فاملهجر إىل :[ اختالفهم يف لفظة التهجري الواردة يف قول النيب  - ٣

هل هي من اهلاجرة أي شدة احلر فيكون الوقـت   )١(]اجلمعة كاملهدي بدنة
املستحب للخروج إىل اجلمعة هو وقت احلر وهو الزوال كما قالـه مالـك   

تبكري كما هـي  ، أم أا مأخوذة من التهجري مبعىن ال ومن وافقه من أصحابه
لغة أهل احلجاز ومن جاورهم من قيس ، أم هي مأخوذة من اهلجرة أي ترك 

فاسعوا إىل ذكـر  : الدنيا ومشاغلها والسعي إىل ذكر اهللا امتثاالً لقوله تعاىل 
اهللا وذروا البيع ، وعلى كال التفسريين فال يكون فيه حجة ملالك ومن وافقه 

  من أصحابه ؟
حيتج مالك بأن أهل املدينة مل يكن يعرف  عمل أهل املدينة حيث - ٤

عنهم التبكري إىل اجلمعة من أول النهار مما يؤكد أن التبكري املشروع إمنا هو 
  .عند الزوال 

واحلق أن التبكري مشروع إذا مل يترتب عليه فوات ما هو أحب منه إىل 
عمــوم  اهللا ، وتقييده مبا بعد الزوال فيه نظر ، إذ أن انتظار الصالة على ال

رباطاً ، وأخرب أن املالئكة تصـلي علـى    عمل صاحل مرغوب مساه النيب 
                                                        

. بـاب االسـتماع إىل اخلطبـة     –كتاب اجلمعة  –هذه رواية للحديث السابق يف البخاري  )١(
  .ا وغريمه. باب فضل التهجري إىل اجلمعة  –كتاب اجلمعة  –ومسلم 



  ١٠٨

املسلم مادام يف مصاله ، ويدخل يف ذلك صالة اجلمعة وغريها ، وقد ثبـت  
عند أهل اللسان إطالق الرواح على مطلق الذهاب كما حكاه اجلـوهري  

  )٢(ر وقد خالف ابن حبيب شيخه مالكاً وذهب إىل قول اجلمهو )١(وغريه 
  :املشي هلا على األقدام : رابعاً  

أخرجه أصحاب السنن عـن أوس  ...] ومشى ومل يركب [:  لقوله 
وملا يف املشي من التواضع ، قال اإلمـام  .  )٣(بن أوس الثقفي رضي اهللا عنه

: وقال اإلمام النـووي   )١(] وال تؤتى اجلمعة إال ماشياً[: الشافعي يف األم 
حاب وغريهم على أنه يستحب لقاصـد اجلمعـة أن   اتفق الشافعي واألص[

                                                        
  ) . ٤٠٧-١/٣٩٩(زاد املعاد يف هدي خري العباد البن قيم اجلوزية : انظر يف تقرير املسألة  )١(
  ٥/١١انظر االستذكار  )٢(
من اغتسل يوم اجلمعة وغسل :[باب فضل املشي إىل اجلمعة،ولفظه-كتاب اجلمعة  -النسائي )٣(

يلغ ، كان له بكل خطوة عمل وغدا وابتكر ومشى ومل يركب ، ودنا من اإلمام ، وأنصت ومل 
-أبواب اجلمعة-والترمذي.باب يف الغسل يوم اجلمعة -أبواب اجلمعة  -وأخرجه أبو داود ].سنة

كتاب إقامة  -وابن ماجه . باب ماجاء يف فضل الغسل يوم اجلمعة،دون حمل الشاهد منه وحسنه
باب  -التبكري إىل اجلمعة  أبواب -وأخرجه البيهقي . باب ما جاء يف الغسل يوم اجلمعة -الصالة 

من حديث عبد اهللا ٦٩٥٤وأمحد . فضل التبكري وباب فضل املشي إىل الصالة وترك الركوب إليها
، ١٦٨٩٩، ١٦٨٩٨، ١٦١٢٦، ١٦١٢٢مكررا ،  ١٦١٢٢بن عمرو وقال العالمة أمحد شاكر 

،  ١٦١١٩، ١٦١١٨، ١٦١١٧يف مسند أوس بن أوس ، ويف مسند أوس بن أيب أوس  ١٦٩٠٠
  .واعترب الشيخ أمحد شاكر أوس بن أيب أوس خطأً 

  . ١/٢٢٦األم  )١(



  ١٠٩

وإليـه   )٢(] ميشي وأن ال يركب يف شيء من طريقه إال لعذر كمرض وحنوه
  .ذهب احملدثون الذين ترمجوا للحديث مبا يدل على ذلك 

  :اإلنصات للخطبة : خامساً 
: قلت لصـاحبك  إذا [: قال  عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب  

  . )٣(أخرجه اجلماعة ] جلمعة واإلمام خيطب فقد لغوتأنصت ، يوم ا
يوماً علـى املنـرب    جلس النيب : وعن أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال 

يا أيب ، مىت أنزلت هذه : فخطب الناس وتال آية ، وإىل جنيب أيب ، فقلت له 
 اآلية ؟ فأىب أن يكلمين ، مث سألته فأىب أن يكلمين ، حىت نزل رسول اهللا 

 فلما انصرف رسول اهللا . مالك من مجعتك إال ما لغيت : ، فقال له أيب 

                                                        
  ٤/٥٤٤اموع  )٢(
 ٩١٣٦: كتاب اجلمعة باب ما جاء يف اإلنصات يوم اجلمعة وأمحد -وغريهم ،  أخرجه مالك  )٣(

-والنسائي.كتاب اجلمعة -ومسلم . باب اإلنصات يوم اجلمعة  -كتاب اجلمعة  -والبخاري . 
باب ما جاء يف كراهية  -أبواب اجلمعة  -والترمذي . باب اإلنصات للخطبة-كتاب اجلمعة

فقد لغا قال " أنصت : "  -واإلمام خيطب  -من قال يوم اجلمعة : الكالم واإلمام خيطب ، بلفظ 
والعمل عليه عند أهل العلم ، كرهوا للرجل أن يتكلم واإلمام خيطب ، فقالوا إن تكلم : الترمذي 

باب الكالم واإلمام  -أبواب اجلمعة  -وأخرجه أبو داود . نكر عليه إال باإلشارة غريه فال ي= 
  .باب ما جاء يف االستماع للخطبة  -كتاب إقامة الصالة  -وابن ماجه . خيطب 



  ١١٠

صدق أيب ، فإذا مسعت إمامك يتكلم فأنصت حـىت  [:جئته فأخربته ، فقال 
  .) ١(]يفرغ

الخالف بني فقهاء األمصار يف وجوب اإلنصـات  [: قال ابن عبد الرب 
الفـاً لـبعض   لكنه ذكر بعد ذلك أن هنـاك خ  )٢(]للخطبة على من مسعها

املتأخرين فلعله مل يعده خالفاً معترباً ملخالفته النصوص ، واحلق أن الشـافعية  
خالفوا يف ذلك عندما اعتربوا أن اإلنصات مستحب ال واجب ، فقد ذكـر  
النووي أن يف حكم اإلنصات قولني مشـهورين الصـحيح منـهما أي يف    

األصـحاب   هو أن اإلنصات مستحب ال واجب ، وحكى اتفاق: املذهب 
  وألمحد  )٣(على تصحيح هذا القول ، واعترب القول بوجوب اإلنصات شاذاً 

  . )١(ذكرها يف املغين . رواية أنه ال حيرم الكالم 
وأما مجهور العلماء غريهم فقد ذهبوا إىل حترمي الكالم أثنـاء اخلطبـة   

   ووجوب اإلنصات ، فذكر األحناف أن الكالم أثناء اخلطبة مكروه حترميـاً
   . )٢(ولو كان أمراً مبعروف أو تسبيحاً أو غريه 

                                                        
كتـاب   -إسناده صحيح وابن ماجه : ، وقال حمققه الزين ٢١١٨٤،٢١٦٢٧: أخرجه أمحد  )١(

هـذا  : ستماع إىل اخلطبة ، قال البوصريي يف مصباح الزجاجة باب ما جاء يف اال -إقامة الصالة 
  .، وأصله يف الصحيحني وغريمها من حديث أيب هريرة  إسناد صحيح رجاله ثقات

  . ٥/٤٣االستذكار )٢(
  . ٤/٥٢٣انظر اموع  )٣(
)٣/١٩٤ )١ .  
  . ٢/١٦٨البحر الرائق )٢(



  ١١١

وإذا قام اإلمام خيطب حينئذ جيب قطع الكالم واستقباله [: ويف املدونة 
  . )٣(]واإلنصات إليه

وحيرم الكالم يف اخلطبتني واإلمام خيطب ولو كان [: ويف كشاف القناع 
وأنصتوا لعلكـم  اإلمام غري عدل لقوله تعاىل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له 

رواه . من قال صه فقد لغا ومن لغا فال مجعـة لـه   :  ترمحون ، ولقوله 
  . )٤(]أمحد وأبو داود

وأما من مل يوجبه فال أعلم هلم [: قال ابن رشد عن اإلنصات يف اخلطبة 
شبهة إال أن يكونوا يرون أن هذا األمر قد عارضه دليل اخلطـاب يف قولـه   

أي أن ما عدا القرآن فليس . فاستمعوا له وأنصتوا وإذا قرئ القرآن : تعاىل 
  جيب له اإلنصات ، وهذا فيه ضعف واهللا أعلم ، واألشبه أن يكون هــذا 

  . )١(]احلديث مل يصلهم
  :ويستثىن من وجوب اإلنصات 

من ال يسمع اإلمام لبعد أو صمم أو حنو ذلك ، فإنه جيوز له  .١
لى غـريه ، روى عبـد   أن يشتغل بذكر اهللا ودعائه دون أن يشوش ع

كنت ال أمسـع  : قلت لعطاء : عن ابن جريج قال  )٢(الرزاق يف مصنفه 
                                                        

  . ٢/٥٣٠مواهب اجلليل  )٣(
)٢/٤٧ )٤ .  
)١( ١/٣٨٩تهد بداية ا .  
)٣/٢١٣ )٢ .  



  ١١٢

اإلمام ، أسبح وأهلل وأدعو اهللا لنفسي وألهلي وأمسيهم بأمسائهم ؟ قال 
للبعيد أن يذكر اهللا تعاىل ويقـرأ  [:  )٣(وقال ابن قدامة يف املغين . نعم : 

  ] .هوال يرفع صوت القرآن ويصلي على النيب 
إذا خرج اإلمام عن اجلادة يف خطبته كأن تكلم بالباطـل أو   .٢

مدح من ال جيوز مدحه أو ذم من ال جيوز ذمه وحنو ذلك مل جيب علـى  
املأموم أن ينصت ، وجاز له الكالم ، وكان سعيد بن جبري والنخعـي  
والشعيب وإبراهيم ابن املهاجر وأبو بردة يتكلمون واحلجـاج خيطـب   

وبه قال ابن حبيب واللخمي .  )٤( نؤمر أن ننصت هلذا إنا مل: ويقولون 
  . )٥(وابن العريب والدسوقي من املالكية 

من كلم اإلمام يف حاجة أو كلمه اإلمام ، حلديث سـليك   .٣
خيطـب ،   الغطفاين عند اجلماعة وغريهم أنه دخل يوم اجلمعة والنيب 

  . )١(]قم فصل ركعتني[: قال . ال : صليت ؟ قال : فقال 
                                                        

)٢/١٦٧ )٣ .  
، البحر الرائق البـن   ١/١٨٣، الشرح الصغري للدردير املالكي  ١٦٦-١٦٥/ ٢املغين : انظر  )٤(

  . ٢/١٦٠جنيم احلنفي
  . ١/٦١٥، وحاشية الدسوقي  ٢/٥٥٠التاج واإلكليل للمواق : انظر  )٥(
باب إذا رأى اإلمام رجالً  -معة كتاب اجل -والبخاري . ١٤٨٤٣،  ١٤٢٤٣: أخرجه أمحد )١(

. جاء وهو خيطب أمره أن يصلي ركعتني وباب من جاء واإلمام خيطب صلى ركعتني خفيفـتني  
باب ما جاء  -أبواب اجلمعة  -والترمذي . باب التحية واإلمام خيطب –كتاب اجلمعة -ومسلم 

باب إذا دخل الرجـل   -عة أبواب اجلم -وأبو داود . يف الركعتني إذا جاء الرجل واإلمام خيطب 



  ١١٣

  .وحلديث عمر مع عثمان يف الغسل وقد تقدم  
أن رجالً دخل املسجد يوم اجلمعة والنيب : وحلديث أنس يف الصحيحني 

  هلكت األموال ، وانقطعت السبل ،  !                  يا رسول اهللا : قائم خيطب ، فقال
قال ابـن  .  )٢(اللهم أغثنا ، اللهم أغثنا : فادع اهللا يغيثنا ، فرفع يديه مث قال 

وكان يقطع خطبته للحاجة تعرض ، أو السؤال من [: القيم يف اهلدي النبوي 
  . )٣(]أحد من أصحابه فيجيبه مث يعود إىل خطبته فيتمها

الكالم الواجب عليه إلنقاذ حياة إنسان كأن يكون أعمى فيحـذره  . ٤
 وينبغي أن يكون من )١(من السقوط يف بئر أو من حية أو حريق وحنو ذلك 

   .ذلك الكالم إلنقاذ مال ذي بال 
ففيه خالف ، قال الترمذي يف سـننه   أما تشميت العاطس ورد السالم

اختلفوا يف رد السالم وتشميت العاطس ، : عقب حديث أيب هريرة السابق 
فرخص بعض أهل العلم يف رد السالم وتشميت العاطس واإلمام خيطـب ،  
                                                                                                                                        

باب الصالة يوم اجلمعة ملن جاء وقد خرج اإلمـام   -كتاب اجلمعة  -والنسائي . واإلمام خيطب 
باب ما جاء فيمن دخل املسجد واإلمام خيطب كلـهم مـن    -كتاب إقامة الصالة  -وابن ماجه 

  .حديث جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما 
باب االستسقاء يف املسجد اجلامع ، وباب االستسقاء  -تسقاء  كتاب االس -أخرجه البخاري  )٢(

. باب الدعاء يف االستسـقاء   -كتاب االستسقاء  -ومسلم . يف خطبة اجلمعة غري مستقبل القبلة 
  .باب الدعاء  -كتاب االستسقاء  -والنسائي 

)١/٤٢٧ )٣ .  
  . ٢/١٦٨املغين  )١(



  ١١٤

لعلم من التابعني وغريهم ذلك وهو قول أمحد وإسحاق ، وكره بعض أهل ا
  ، وهو قول الشافعي اهـ

منع من أمر الالغي باإلنصات ، وهو أمر  ، ألن النيب  والراجح املنع 
مبعروف واجب ، فهذا مثله ، واملنع هو قول مالك واألوزاعي وأصـحاب  
الرأي وإحدى الروايتني عن أمحد ، وأخرج مالك يف املوطإ عن سعيد بـن  

  . )٢(ينهى عن تشميت العاطس يف اخلطبة  املسيب أنه كان
و الكالم املمنوع إمنا هو يف وقت اخلطبة خاصة أما قبل بـدء اخلطبـة   
فيجوز الكالم ولو جلس اإلمام على املنرب ، وكذلك إذا أى اإلمام خطبتـه  

فقد روى مالك يف املوطأ عن ثعلبة القرظي أم . فيجوز الكالم قبل الصالة 
ر بن اخلطاب يصلون يوم اجلمعة حىت خيرج عمر ، فـإذا  كانوا يف زمان عم

خرج وجلس على املنرب وأذن املؤذنون جلسنا نتحدث ، فإذا سكت املؤذنون 
فخـروج  : قال ابن شـهاب  . وقام عمر خيطب أنصتنا فلم يتكلم منا أحد 
وهذا مذهب عطاء وطاوس  )١(]اإلمام يقطع الصالة ، وكالمه يقطع الكالم

لنخعي والشافعي وأمحد وإسحاق ويعقوب وحممد وروي ذلك وبكر املزين وا
وهل حيرم الكالم بني اخلطبتني ؟ ذكر يف املغين احتمـالني ،  . عن ابن عمر 

                                                        
  . ١٢٦تنوير احلوالك  )٢(
  . ١٢٥  تنوير احلوالك )١(



  ١١٥

ونسب القول باجلواز إىل احلسن ، والقول بـاملنع إىل مالـك والشـافعي    
  . )٢(واألوزاعي وإسحاق

  : صالة ركعيت حتية املسجد ولو كان اإلمام خيطب: سادساً 
حلديث جابر عند اجلماعة وغريهم أن سليكاً الغطفاين دخل املسجد يوم 

ياسـليك ، قـم   [:  خيطب ، فجلس ، فقال له النيب  اجلمعة والنيب 
وهذا مذهب الشافعي وأمحـد وإسـحاق    )٣(]فاركع ركعتني وجتوز فيهما

  . )٤(وفقهاء احملدثني
صليهما إذا كـان  وذهب أبو حنيفة ومالك والثوري والليث إىل أنه ال ي

اإلمام خيطب وتأولوا حديث سليك بتأويالت بعيـدة ، ولعلـه مل يـبلغهم    
إذا جاء أحدكم يـوم اجلمعـة   [:  احلديث بلفظ األمر العام وهو قوله 

قال اإلمام النووي عـن   )١(]واإلمام خيطب ، فلريكع ركعتني وليتجوز فيهما
ظن عاملاً يبلغه هذا اللفظ هذا نص ال يتطرق إليه تأويل ، وال أ: هذا احلديث 

  . )٢(صحيحاً فيخالفه
  :التنفل قبل اجلمعة وبعدها : سابعاً 

                                                        
)٣/٢٠٠ )٢ .  
  .سبق خترجيه  )٣(
  . ٦/١٦٤شرح مسلم للنووي  )٤(
  .باب التحية واإلمام خيطب وانظر املرجع السابق  –كتاب اجلمعة  –أخرجه مسلم  )١(
  .املرجع السابق  )٢(



  ١١٦

أما قبل اجلمعة فال توجد سنة راتبة يف أصح قويل العلماء ، وهو قـول 
مالك وأمحد يف املشهور عنه ، وأحد الوجهني ألصحاب الشافعي ، ولكـن  

ان رضي اهللا عنه قال يستحب اإلكثار من النفل املطلق ، وذلك حلديث سلم
ال يغتسل رجل يوم اجلمعة ، ويتطهر مبا استطاع من طهر [:  قال النيب : 

، ويدهن من دهنه أو ميس من طيب بيته ، مث يروح إىل املسجد وال يفـرق  
بني اثنني ، مث يصلي ما كتب له ، مث ينصت لإلمام إذا تكلم إال غفر له مـا  

مث يصلي مـا  : والشاهد فيه هو قوله  )٣(]بني اجلمعـة إىل اجلمعة األخرى
  .كتب له 

وأما بعدها فقد ثبت يف الصحيحني من حديث ابن عمـر رضـي اهللا   
كما ثبـت  ) ٤(]كان يصلي بعد اجلمعة ركعتني يف بيته أن النيب [: عنهما 

إذا صلى أحدكم [: قال  يف صحيح مسلم وغريه عن أيب هريرة عن النيب 

                                                        
  .٩٢سبق خترجيه ص )٢(
 -سـائي  والن.  ٤٩٢١: وأمحد . باب الصالة بعد اجلمعة  -كتاب اجلمعة  -أخرجه مسلم  )٤(

باب الصالة بعد  -باب أين تصلى الركعتان بعد اجلمعة ، وكتاب اجلمعة  -كتاب الصالة األول 
 -أبواب اجلمعة  -والترمذي . باب الصالة بعد اجلمعة  -أبواب اجلمعة  -وأبو داود . اجلمعة = 

ما جـاء يف   باب -كتاب إقامة الصالة  -وابن ماجه . باب ما جاء يف الصالة قبل اجلمعة وبعدها 
  .الصالة بعد اجلمعة 



  ١١٧

إن [: قال شيخ اإلسالم ابن تيميـة   )١(]كعاتاجلمعة فليصل بعدها أربع ر
  ووافقه ابـن  ]صلى يف املسجد صلى أربعاً ، وإن صلى يف بيته صلى ركعتني

  وعلى هذا تدل األحاديث ، وقد ذكر أبو داود عن ابن عمـر [: القيم قائالً 
أنه كان إذا صلى يف املسجد صـلى أربعـاً وإذا صـلى يف بيتـه صـلى     

  . )٢(]ركعتني
   
   

  
  
  
  
  
  

                                                        
باب الصالة  -كتاب اجلمعة  -والنسائي . باب الصالة بعد اجلمعة  -كتاب اجلمعة  -مسلم  )١(

  .وغريهم .  ١٠٤٣٤: وأمحد . بعد اجلمعة 
باب الصالة بعـد   -أبواب اجلمعة  -وأثر ابن عمر  أخرجه أبو داود . ١/٤٤٠انظر زاد املعاد  )٢(

ومبشروعية الست قال . يه أنه كان يصلي ستاً يف املسجد ال أربعاً ، ورجاله ثقات لكن ف. اجلمعة 
. أمحد يف رواية ، وهو مروي عن علي وأيب موسى وعطاء وجماهد والثوري وغريهم من السـلف  

  .واألمر يف ذلك واسع إن شاء اهللا  ٣/٢٨١انظر نيل األوطار 



  ١١٨

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ١١٩

  
  الفصل الثالث

  في منھــــیات الجمعة
  :إطالة اخلطبة أو الصالة حىت يشق على املأمومني : أوالً 

إن طول صالة الرجل وقصر [أما إطالة اخلطبة فمخالفة صرحية لقول النيب
  . العالمة: واملئنة  )١(]خطبته مئنة من فقهه ، فأطيلوا الصالة وأقصروا اخلطبة

يف  ألن املقصود األصلي من اخلطبة هو الوعظ ، وسنة الـنيب   وذلك
الوعظ هو التخول والتخفيف ، ففي الصحيحني وغريمها أن رجالً قال لعبد 

يا أبا عبد الرمحن لوددت لو أنك ذكرتنا كل : اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه 
أُملَّكُـم ،   أما إنه مينعين من ذلك أين أكره أن[: يوم ، فقال له ابن مسعود 

يتخولُنا ا كراهة السـآمة   وإين أَتخولكُم باملوعظة كما كان رسول اهللا 
  . )٢(]علينا

                                                        
: وأمحـد . باب ختفيف الصالة واخلطبـة   - كتاب اجلمعة -أخرجه مسلم عن عمار بن ياسر )١(

  . ١٨٧٩١: ، وبنحوه يف  ١٨٢٣٣
باب ما كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يتخوهلم باملوعظة والعلم كي  -كتاب العلم  -البخاري  )٢(

بـاب   -كتاب صـفة القيامـة    -ومسلم . ال ينفروا ، وباب من جعل ألهل العلم أياماً معلومة 
كتـاب   -والترمـذي  . باب التخول باملوعظة  -كتاب العلم  -والنسائي .  االقتصاد يف املوعظة

  .باب ما جاء يف الفصاحة والبيان  -األدب 



  ١٢٠

وأما إطالة الصالة فتشرع إطالتها بالنسبة للخطبة ال مطلقاً ، ومع ذلك 
غضب من معـاذ   فإذا شق التطويل على املأمومني حرم ذلك ، ألن النيب 

  . )١(بالناس يف صالة العشاء غضباً شديداً عندما طول
  :رفع اخلطيب يديه إذا دعا : ثانياً 

وال أصحابه إذا خطب أحدهم ودعا أن يرفع  مل يكن من هدي النيب 
يديه على املنرب ، ولذلك اعترب العلماء ذلك من البدع ، فقد روى مسلم يف 

ه صحيحه وغريه عن حصني بن عبد الرمحن أن عمارة بن رؤيبة رضي اهللا عن
قبح اهللا هاتني اليدين ، لقد [: رأى بشر بن مروان على املنرب رافعاً يديه فقال 

ما يزيد على أن يقول بيده هكذا ، وأشـار بأصـبعه    رأيت رسول اهللا 
  . )٢(]املسبحة

  وقد روى ابن أيب شيبة عن الزهري ومسروق كراهة رفع األيدي علـى 

                                                        
  . ٧٠سبق خترجيه ص )١(
 -كتاب اجلمعـة   -والنسائي يف الكربى . كتاب اجلمعة  -ومسلم  ١٧١٥٨: أخرجه أمحد  )٢(

 -والترمـذي  .باب رفع اليدين على املنرب  -كتاب الصالة  -وأبو داود . باب اإلشارة يف اخلطبة 
 -كتاب الصـالة   -وابن خزمية . باب ما جاء يف كراهية رفع األيدي على املنرب  -أبواب اجلمعة 

باب اإلشارة بالسبابة على املنرب يف  -باب كراهة رفع اليدين على املنرب يف اخلطبة ، وكتاب اجلمعة 
كتاب الصلوات  -وابن أيب شيبة . نرب يف غري االستسقاء خطبة اجلمعة وكراهة رفع اليدين على امل

وأبو . باب األدعية  -كتاب الرقائق  -وابن حبان . باب يف رفع األيدي يف الدعاء يوم اجلمعة  -
  . ١٢٦٩: داود الطيالسي 



  ١٢١

فيه أن السـنة  [: قب هذا احلديث وقال اإلمام النووي ع )١(املنرب يوم اجلمعة
وقـال يف   )٢(]أال يرفع اليد يف اخلطبة وهو قول مالك وأصحابنا وغريهـم 

ويكره لإلمام رفع يديه حال الدعاء يف اخلطبة ، قال اد [: اإلقناع وشرحه 
  . )٣( ]هو بدعة ، وفاقاً للمالكية والشافعية وغريهم: 

  :التحلق قبل صالة اجلمعة : ثالثاً 
ى عن التحلق يوم [ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النيب عن 

إمنـا كـره   : قال اخلطايب [: قال يف عون املعبود  )٤(..]اجلمعة قبل الصالة 
االجتماع قبل الصالة للعلم واملذاكرة ، وأمر أن يشتغل بالصالة وينصـت  

قـال  للخطبة والذكر ، فإذا فرغ منها كان االجتماع والتحلق قبل ذلك ، و
النهي عن التحلق يف املسجد قبل الصالة إذا عم املسجد وغلبـه  : الطحاوي 

                                                        
  .باب يف رفع األيدي يف الدعاء يوم اجلمعة  -كتاب الصلوات  )١(
  . ٦/١٦٢شرح مسلم  )٢(
  . ٢/٣٧قناع عن منت اإلقناع للبهويت احلنبلي كشاف ال )٣(
باب النهي عن الشراء والبيع يف  -كتاب املساجد  -أخرجه النسائي يف الكربى  حديث حسن )٤(

باب التحلق يوم اجلمعة  -أبواب اجلمعة  -وأبو داود . املسجد وعن التحلق فيه قبل صالة اجلمعة 
باب ما جاء يف احللق يوم اجلمعـة   -ة والسنة فيها كتاب إقامة الصال -وابن ماجه . قبل الصالة 
باب النهي عن البيع والشراء يف املساجد ، وكتـاب   -كتاب الصالة  -وابن خزمية . قبل الصالة 

وصحح الشيخ  ٦٦٧٦: وأمحد يف املسند . باب الزجر عن احللق يوم اجلمعة قبل الصالة  -اجلمعة 
باب احلديث يوم اجلمعـة قبـل    -كتاب الصلوات  -يبة ورواه ابن أيب ش. أمحد شاكر  إسناده  

وحممد بـن  . الصالة ، كلهم من طريق  حممد بن عجالن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
  .عجالن صدوق 



  ١٢٢

ومحلـه أصـحابنا   : فهو مكروه ، وغري ذلك ال بأس به ، وقال العراقـي  
واجلمهور على بابه ، ألنه رمبا قطع الصفوف مع كوم مأمورين يوم اجلمعة 

ومحله على  )١(]بالتبكري والتراص يف الصفوف األول فاألول ، قاله السيوطي
بابه أوىل ، ملا يف التحلق من مظنة التشويش وإمالل الناس وقطع الصفوف ، 

  .واهللا تعاىل أعلم 
  :اازفة يف مدح السالطني الظلمة والكفرة : رابعاً 

من أقبح املخالفات أن ميدح اخلطيب حاكماً ظاملاً فيصفه بالعـدل ، أو  
، أو يبالغ يف وصـفه بإقامـة أحكـام    فيخلع عليه رداء إمرة املؤمنني  مرتداً

اإلسالم ، وقد يصل األمر إىل أن يدعو باهلالك على من خالفه إىل آخر ذلك 
  .من التملق لقاء عرض من الدنيا قليل 

اازفة يف أوصـاف  [: وقد ذكر اإلمام النووي من مكروهات اخلطبة 
طان العامل السل: السالطني يف الدعاء هلم وكذم يف كثري من ذلك كقوهلم 

والكراهة هنا ينبغي أن تكون حترميية ال تنــزيهية ، إذ ال   )٢(]العادل وحنوه
  .أحد يقول بأن الكذب مكروه ليس حبرام 

وأما جمرد الدعاء للسلطان بدون مدح بالباطل فقد اختلف فيـه أهـل   
  :العلـم 

                                                        
)٣/٢٩٤ )١ .  
  . ٤/٥٢٩اموع  )٢(



  ٢٣

قال ابن جنـيم  . فذهبت األحناف وأكثر املالكية إىل أنه حمدث مكروه 
وأما الدعاء للسلطان يف اخلطبة فال يستحب ملـا  [: في يف البحر الرائق احلن

إنه حمدث ، وإمنـا كانـت اخلطبـة    : روي أن عطاء سئل عن ذلك فقال 
إن الـدعاء  : وقال العدوي الدردير املالكي يف الشرح الكـبري   )١(]تذكرياً

  .  )٢(للسلطان مكروه إال أن خياف على نفسـه
 يف مقدمة كتابه االعتصام شيئاً من حمنته مـع  وقد ذكر اإلمام الشاطيب

العامة ، وكيف أم نسبوا إليه القول باخلروج على األئمة بالسيف ألنـه مل  
وتارة أضيف إيلّ القـول  [: يكن يرى مشروعية الدعاء هلم يف اخلطبة فقال 

جبواز القيام على األئمة ، وما أضافوه إال من عدم ذكري هلم يف اخلطبـة ،  
  . )٣(]فيها حمدث مل يكن عليه من تقدم وذكرهم

وذهبت احلنابلة إىل جواز الدعاء للسلطان يف اخلطبـة ألن يف صـالحه   
صالح املسلمني ، فالدعاء له يف احلقيقة دعاء هلم ، وألن الـدعاء ملعـني يف   

وإن دعا لسلطان املسـلمني  [: الصالة جائز ففي اخلطبة أوىل ، قال يف املغين
                                                        

باب ما يكره من الدعاء ألحد  -أبواب آداب اخلطبة  -، وأثر عطاء أخرجه البيهقي  ٢/١٦٠ )١(
أخربنا عبد ايد عن ابـن  : ١/٢٠٣وأخرجه الشافعي يف األم . بعينه أو على أحد بعينه يف اخلطبة 

ما الذي أرى الناس يدعون به يف اخلطبة يومئذ ؟ أبلغك عن النيب  صـلى اهللا  : جريج قال لعطاء 
كانت اخلطبة  إمنا أحدث ، إمنا. ال : [ عليه وسلم  أو عمن بعد النيب عليه الصالة والسالم ؟ قال 

  ] .تذكرياً 
)١/٦١٥ )٢ .  
  . ١/٢٨االعتصام  )٣(



  ١٢٤

د روى ضبة بن حمصن أن أبا موسى كـان إذا خطـب   بالصالح فحسن وق
وقال ... ، يدعو لعمر وأيب بكر  فحمد اهللا وأثىن عليه وصلى على النيب 

القاضي ال يستحب ذلك ألن عطاء قال هو حمدث ، وقـد ذكرنـا فعـل    
  . )٢(وهذا اختيار النووي من الشافعية )١(]الصحابة له

وهو موضوع  )٣( حتفة الصديقوأثر أيب موسى رواه ابن بلبان املقدسي يف
، فيه فرات بن السائب متروك ، وعبد الرمحن بن إبراهيم الراسـيب متـهم   

أتى خبرب باطل طويل : [احلليب عن عبد الرمحن هذا  بالوضع ، قال أبو الوفاء
عن ميمون بن مهران عن ضبة بن  وهو املتهم به وأتى عن فرات بن السائب

لكن إن دعا  )٤(] وهو يشبه وضع الطرقيةحمصن عن أيب موسى بقصة الغار 
اخلطيب بني احلني واحلني فال بأس بالشرط املذكور وهو أن ال يصفه مبا ليس 
فيه ، وذلك ألن باب الدعاء واسع فللمرء أن يدعو لنفسه ولغريه مبا شاء من 
خريي الدنيا واآلخرة ، وال جيب عليه االقتصار على املأثور ، وإمنا قلنا بـني  

واحلني لئال تظن العامة أن الدعاء للسالطني يف اخلطبة سنة مـأثورة ،  احلني 
ولعل هذا هو الذي أنكره عطاء وغريه ، أو أنه رأى يف دعائهم آنذاك جتاوزاً 

                                                        
  . ٢/٣٧وانظر كشاف القناع  ٣/١٨١ )١(
  . ٤/٥٢١اموع  )٢(
)١/١٢٤ )٣ .  
  . ١٦٣الكشف احلثيث عمن رمي بوضع احلديث  )٤(



  ١٢٥

يف املدح أو حنوه ، إذ أن ابن جريج سأله عن واقع معني ، واهللا تعاىل أعلـم  
   .بالصواب 

  :وقت اخلطبة  رفع الصوت بالدعاء أو بالتأمني: خامساً 
وهذه من البدع اليت عمت يف بعض بالد املسلمني ، حيث يقوم املؤذن 
أو بعض رفقته برفع صوته بني اخلطبتني بدعاء مطرب وهو حيسب أنه حيسن 
صنعاً ، ويقع جزء كبري من إمث ذلك على أهل العلم الـذين هلـم كلمـة    

  . مسموعة لدى العامة ، ومع ذلك يسكتون عن هذه املنكرات
ومن البدع احملرمة ما يقع بدكّة املبلغني [: قال الدردير يف الشرح الصغري 

بالقطر املصري من الصريخ على صورة الغناء والترمن ، وال ينكر عليهم أحد 
من أهل العلم ، ومن البدع املذمومة أن يقول اخلطيب اجلهـول يف آخـر   

، مث جيلس فتسـمع مـن   ادعوا اهللا وأنتم موقنون باإلجابة : اخلطبة األوىل 
اجلالسني ضجة عظيمة يستمرون فيها حىت يكاد اإلمام أن خيـتم الثانيـة ،   
وعلى دكة التبليغ مجاعة يرفعون أصوام جداً بقوهلم آمني آمني يا جميـب  

  . )١(]السائلني إىل آخر كالم طويل ، وهكذا فإنا هللا وإنا إليه راجعون
  :ختطي الرقاب : سادساً 

إيذاء املصلني بتخطي رقام ، وذلك يف حديث عبد اهللا ورد النهي عن 
  جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم اجلمعـة ، : ابن بسر رضي اهللا عنه قال 

                                                        
)١/١٨٢ )١ .  



  ١٢٦

  اجلس فقـد [: والنـيب عليه السالم خيطـب ، فقال النيب عليـه السالم 
  . )١(]آذيت

 ألن يصـلي [: وروى مالك يف املوطأ عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال 
أحدكم بظهر احلرة خري له من أن يقعد ، حىت إذا قام اإلمام خيطـب جـاء   

  . )٢(]يتخطى رقاب الناس يوم اجلمعة
هذا املعىن مرفوع إىل النيب عليه السالم من حـديث  [: قال ابن عبد الرب 

  . )٣(] أيب هريرة وغريه يف ختطي رقاب الناس يوم اجلمعة
  : ويستثىن من هذا النهي 

  .مل جيد طريقاً ، نص عليه الشافعي واتفق عليه أصحابه اإلمام إذا   .١
  املصلي إذا وجد مكاناً خالياً ال يصل إليه إال بالتخطي فإنه جيـوز له   .٢

                                                        
 باب النهي عن ختطي -كتاب اجلمعة  -والنسائي . ١٧٦٠٦: أخرجه أمحد   حديث صحيح )١(

. باب ختطي رقاب الناس يوم اجلمعـة  -أبواب اجلمعة  -وأبو داود . رقاب الناس واإلمام خيطب 
باب إباحة الكالم يف اخلطبة باألمر والنهي والدليل على ضد قـول   -كتاب الصالة  -وابن خزمية 

مبـا ال  من زعم أن اخلطبة صالة ولو كانت اخلطبة صالة ما تكلم النيب  صلى اهللا عليه وسلم  فيها 
كتاب اجلمعـة   -واحلاكم  . باب صالة اجلمعة  -كتاب الصالة  -وابن حبان . جيوز يف الصالة 

 -أبواب التبكري يوم اجلمعـة   -وأخرجه البيهقي . ، وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهيب  -
 وأخرجه ابن ماجه من حـديث  ٢٥: والضياء املقدسي يف املختارة . باب ال يتخطى رقاب الناس 

  .باب  ما جاء يف النهي عن ختطي الناس يوم اجلمعة  -كتاب إقامة الصالة  -جابر بن عبد اهللا 
  . ١٣٢تنوير احلوالك  )٢(
  . ٥/١٠٤االستذكار  )٣(



  ١٢٧

أن يتخطى إليه ألن اجلالسني مفرطون بترك الفرجة ، لكن يستحب إن كان 
له موضع غريها أال يتخطى ، وإن مل يكن موضع وكانت الفرجـة قريبـة   

وإن كانت بعيدة ورجا أم يتقدمون إليها إذا أقيمـت الصـالة    دخلها ،
واألوىل  )٢(وبنحو ذلك قالت احلنابلة .  )١( يستحب أال يتخطى وإال فليتخطَّ

يف تقدير قرب الفرجة أو بعدها أن يرجع يف ذلك إىل العرف وما يسـتكثره  
مور كثرةً املرء أو يستقله يف نفسه ، وقد أحال الشارع يف تقدير كثري من األ

وقلةً على ذلك ، أما ما ذكره بعض أهل العلم كاإلمام النـووي رمحـه اهللا   
وغريه من تقدير القرب بتخطي رجلني وحنومها ففيه نظر ، إذ أن مثل هـذه  

  .التقديرات ال يصار إليها إال بتوقيف من الشرع ، واهللا تعاىل أعلم 
رآها قبل أن جيلس  جيوز ختطي الرقاب ليجلس يف فرجة: وعند املالكية  

اخلطيب على املنرب ، لكنه خالف األوىل أما لغري فرجة فمكروه ، وأما بعـد  
، والصحيح القول األول وهو اجلواز لسد فرجـة   )٣(جلوس اخلطيب فحرام 

  .ولو بعد بدء اخلطبة ، ألم أسقطوا حق أنفسهم بتأخرهم 
  :وصل النفل بصالة اجلمعة بدون فاصل : سابعاً  

ن يصل املصلي النفل بصالة اجلمعة بدون أن يفصل بينهما بكالم يكره أ
أو حتولٍ من موضعه ، وذلك ملا رواه مسلم عن عمر بن عطاء أن نافع بـن  

                                                        
  . ٤/٥٤٦انظر اموع للنووي  )١(
  . ٢/٤٤كشاف القناع  )٢(
  . ١/١٨١، الشرح الصغري  ١/٦١٢انظر حاشية الدسوقي  )٣(



  ١٢٨

جبري أرسله إىل السائب ابن أخت منر يسأله عن شيء رآه منـه معاويـة يف   
م نعم ، صليت معه اجلمعة يف املقصورة ، فلما سلم اإلمـا : الصالة ، فقال 

ال تعد ملا فعلـت ،  [: قمت يف مقامي فصليت ، فلما دخل أرسل إيلّ فقال 
إذا صليت اجلمعـة فال تصلها بصالة حىت تكلم أو ختـرج فإن رسول اهللا 

 قال النووي  )١(]أمرنا بذلك أالَّ توصل صالة بصالة حىت نتكلم أو خنرج
يستحب أن يتحول هلا فيه دليل ملا قاله أصحابنا أن النافلة الراتبة وغريها [: 

فموضـع   عن موضع الفريضة إىل موضع آخر ، وأفضل التحول إىل بيته وإالَّ
آخر من املسجد أو غريه ليكثر مواضع سجوده ، ولتنفصل صورة النافلة عن 
صورة الفريضة ، وقوله حىت نتكلم دليل على أن الفصـل بينـهما حيصـل    

  . )٢(]بالكالم أيضاً ولكن باالنتقال أفضل ملا ذكرناه
  ويستحب ملن أراد الركوع يوم اجلمعة أن يفصل بينها [: وقال يف املغين 

                                                        
ووهم احلاكم رمحه اهللا فأخرجه يف . باب الصالة بعد اجلمعة  -كتاب اجلمعة  -أخرجه مسلم  )١(

أبـواب   -أواخر كتاب اجلمعة وقال صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه ،  وأخرجه البيهقي 
وأبواب التـبكري إىل  . باب اإلمام يتحول عن مكانه إذا أراد أن يتطوع يف املسجد  -صفة الصالة 

قـال يف  . أموم يركع يف املسجد فيتحول عن مقامه أو يفصل بينـهما بكـالم   باب امل -اجلمعة 
ويف الباب عن ابن عمر عند أيب داود موقوفاً وعن عصمة مرفوعـاً رواه الطـرباين   : تلخيص احلبري
  .بسند ضعيف 

  . ١٧١-٦/١٧٠شرح مسلم  )٢(



  ١٢٩

مث ذكـر حـديث    )١( ]وبينه بكالم أو انتقال من مكانه أو خروج إىل مرتله
  .معاوية رضي اهللا عنه 

وليس هذا احلكم خاصاً بصالة اجلمعة ، بل هو عام يف كل نفل بعـد  
وقد روى أبـو  .ئمة وكالم النووي فرض كما يدل عليه احلديث وتراجم األ

داود والبيهقي واحلاكم من طريق املنهال بن خليفة عن أشعث بن شعبة عن 
وصليت هـذه  : صلى بنا إمام لنا يكىن أبا رمثة فقال : األزرق بن قيس قال 

وكان أبو بكر وعمر رضـي  : قال  الصالة أو مثل هذه الصالة مع النيب 
قدم عن ميينه ، وكان رجل قد شهد التكبرية اهللا عنهما يقومان يف الصف امل

، مث سلم عن ميينه وعن يساره حـىت   األوىل من الصالة ، فصلى نيب اهللا 
فقام الرجـل   -يعين نفسه  -رأينا بياض خديه ، مث انفتل كانفتال أيب رمثة 

الذي أدرك معه التكبرية األوىل من الصالة يشفع ، فوثب إليه عمر فأخـذ  
اجلس ، فإنه مل يهلك أهلَ الكتاب إال أنه مل يكن بني :  قال مبنكبه فهزه مث

أصـاب اهللا بـك يـا ابـن     [: بصره فقال  صالم فصلُُ، فرفع النيب 
  . )٢(]اخلطاب

                                                        
)٣/٢٥٠ )١ .  
يف مكانه الذي صلى فيه املكتوبـة    باب يف الرجل يتطوع -كتاب الصالة  -أخرجه أبو داود  )٢(

وصححه على شرط مسلم ، وأخرجه البيهقي   ٣٢٣:كتاب اإلمامة وصالة اجلماعة  -واحلاكم  
باب اإلمام يتحول عن مكانه إذا أراد أن يتطوع يف املسجد  -كتاب الصالة  -من طريق احلاكم 

وأشعث فيه لني ، واحلـديث منكـر     املنهال ضعفه ابن معني ، : وقد تعقب الذهيب احلاكم فقال . 



  ١٣٠

  :اللغو وقت اخلطبة : ثامناً 
  .وقد تقدم الكالم عليه عند كالمنا على حكم اإلنصات للخطبة 

  :جعل يوم اجلمعة عطلة تعظيماً: تاسعاً 
وهذا من اتباع سنن الكفار الذين جعلوا أعياد ميالد أنبيائهم وصاحليهم 
عطَالً ال يعملون فيها ، ويظن كثري من املسلمني أن من تعظيم شعائر اهللا أن 
تكون العطلة األسبوعية يوم اجلمعة ، وقد يعترب بعضهم ذلك توجهاً إسالمياً 

لتتبعن سنن من قبلكم [ : من الرئيس ، وهذا خطأ وخلل ، وقد قال النيب 
يا : شرباً بشرب وذراعاً بذراع ، حىت لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ، قالوا 

                                                                                                                                        
اهـ واملنهال هو ابن خليفة ضعفه البخاري وابن معني وابن حبان والنسائي وابن عدي واحلاكم = 

  .وغريهم 
وأشعث هو ابن شعبة املصيصي ، وثقه أبو داود وابن حبان وضعفه األزدي وأبو زرعة وقـال يف  

وقد روى أبو  الصة أن احلديث ضعيف اإلسنادواخل. أي إذا توبع وإال فلين . مقبول : التقريب 
حدثنا مسدد ثنا محاد وعبد الوارث عن ليث عن احلجـاج  : داود يف نفس الباب حديثاً آخر فقال 

:  قال رسول اهللا  صـلى اهللا عليـه وسـلم    : ابن عبيد عن إبراهيم بن إمساعيل عن أيب هريرة قال 
أخر أو عن ميينه أو عن مشاله زاد يف حديث محاد أن يتقدم أو يت: أيعجز أحدكم قال عبد الوارث 

ليث هو ابن أيب سليم قال يف التقريب .  لكن هذا احلديث ضعيف. يف الصالة يعين يف السبحة : 
فيه ضعف يسري من : صدوق اختلط جداً ومل يتميز حديثه فترك اهـ وقال الذهيب يف الكاشف : 

لكن يشـهد للحـديثني حـديث    . هوالن سوء حفظه اهـ وحجاج بن عبيد وشيخه إبراهيم جم
  .معاوية املذكور آنفاً 



  ١٣١

أما حنن املسلمني فقد حثنا  )١(!]فمن؟: رسول اهللا ، اليهود والنصارى ؟ قال 
فإذا {: اهللا عز وجل على العمل يوم اجلمعة ورغبنا يف ابتغاء فضل اهللا فقال 

يف األرض وابتغوا من فضل اهللا واذكروا اهللا كـثرياً  قضيت الصالة فانتشروا 
لكن إذا كان ترك العمل من أجل أن يتمكن من القيـام   )٢(}لعلكم تفلحون

مبستحبات اجلمعة كأن يغلق متجره مبكراً من أجل الغسل والتهيؤ وحنو ذلك 
فهذا حسن مرغوب ، وذا يظهر الفرق بني دين اإلسالم الذي ارتضاه اهللا 

ذي جيعل العمل احلالل املشوب بذكر اهللا عبادة حيبها اهللا ورسـوله ،  لنا وال
وبني األديان احملرفة الباطلة املصادمة للفطرة اإلنسانية ، ولذلك اعترب علماؤنا 
ترك العمل يوم اجلمعة من املكروهات إذا قصد به تعظيم يوم اجلمعة ، فقـد  

رهون ترك العمل يوم روى أشهب عن مالك يف العتبية أن الصحابة كانوا يك
قـال العـدوي    )٣(اجلمعة على حنو تعظيم اليهود السبت والنصارى األحد 

                                                        
لتتبعن سنن مـن  : باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم  -كتاب االعتصام  -أخرجه البخاري  )١(

،  ١١٧٣٩: باب اتباع سنن اليهود والنصارى ، وأمحـد   –كتاب العلم  –كان قبلكم ، ومسلم 
ي ، وأخرجه البخاري يف املوضع السابق بنحوه عـن  وغريهم كلهم عن أيب سعيد اخلدر ١١٧٨٢

عن  ١٥٦: كتاب العلم  –وأخرجه احلاكم . ١٠٩٥٠،  ١٠٦٤٩،  ٨٣٢٢: أيب هريرة ، وأمحد 
  . عمرو بن عوف املزين 

  . ١٠: اجلمعة  )٢(
  . ١٢٢: تنوير احلوالك  )٣(



  ١٣٢

وكره ترك العمل يومها إن قصد تعظيم اليوم وجاز لالسـتراحة  [: الدردير 
  . )١( ]وندب لالشتغال بتحصيل مندوباا

  :ترك اجلمعة حبجة فسق اإلمام أو ابتداعه : عاشراً 
خالفة ملا عليه أهل السـنة واجلماعـة مـن أداء    وهذا من املفهومات امل

الصلوات واحلج واجلهاد مع أئمة اجلور وعدم ترك هذه العبادات جلورهم أو 
وهذه املسألة متشعبة وشائكة وهلا تفصيالت ال تتعلق ببحثنا هـذا  . بدعتهم 

  : ولكن لعله من املفيد ذكر بعض حاالا على النحو اآليت 
  ال جائزة باتفاق من يعتد به ، وال جيب الصالة خلف املستور احل - ١

  .على املأموم أن ميتحنه ليعرف عقيدته أو يتحقق من عدالته 
إذا كان ترك اجلمعة خلف املبتدع أو الفاسق يؤدي إىل تركهـا   - ٢

فإنه يصـلي   -أي أنه إذا مل يصلها خلف هذا املبتدع فلن يصليها  -بالكلية 
  .ة اجلماعة يف ذلك كاجلمعة خلفه باتفاق أهل السنة واجلماعة ، وصال

أما إذا وجد غريه وكان يف ترك الصالة خلفه زجـر لـه عـن     - ٣
املخالفة أو كان يف الصالة خلفه تغرير بالناس أو تصويب لبدعته يف أذهام 
ومل يكن يف ترك الصالة خلفه مفسدة أكرب كتفريـق كلمـة املسـلمني أو    

لي خلفه ، لكن إذا صلى حصول اقتتال بينهم وحنو ذلك فال جيوز له أن يص
  .خلفه فصالته صحيحة مع اإلمث ألنه ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر 

                                                        
  . ١/٦١٣الشرح الصغري  )١(



  ١٣٣

فإن مل يكن يف ترك الصالة خلفه زجر له ، أو كان فيها مفاسد  - ٤
أكرب من الصالة خلفه ، ومل يكن يف الصالة خلفه ما ذكر مـن التضـليل ،   

صالته خلـف السـين    فالصالة خلفه جائزة وصحيحة ، وإن كان األفضل
  .العدل ، واهللا تعاىل أعلم بالصواب 

فإن كان اإلمام مستوراً مل [: ونكتفي هنا مبا قاله شيخ اإلسالم ابن تيمية 
يظهر منه بدعة وال فجور صلى خلفه اجلمعة واجلماعة باتفاق األئمة األربعة 

ـ  الة إال وغريهم من أئمة املسلمني ، ومل يقل أحد من األئمة إنه ال جتوز الص
خلف من علم باطن أمره ، بل مازال املسلمون من بعد نبيهم يصلون خلف 
املسلم املستور ، ولكن إذا ظهر من املصلى بدعة أو فجور وأمكن الصـالة  

فأكثر أهل  خلف من يعلم أنه مبتدع أو فاسق مع إمكان الصالة خلف غريه
يفة ، وهـو  العلم يصححون صالة املأموم ، وهذا مذهب الشافعي وأيب حن

أحد القولني يف مذهب مالك وأمحد ؛ وأما إذا مل ميكن الصالة إال خلـف  
املبتدع أو الفاجر كاجلمعة اليت إمامها مبتدع أو فاجر وليس هنـاك مجعـة   

فهذه تصلى خلف املبتدع والفاجر عند عامة أهل السنة واجلماعـة ،   أخرى
من أئمـة أهـل    وهذا مذهب الشافعي وأيب حنيفة وأمحد بن حنبل وغريهم

السنة بال خالف عندهم ، وكان بعض الناس إذا كثرت األهواء حيب أن ال 
يصلي إال خلف من يعرفه على سبيل االستحباب ، كما نقل ذلك عن أمحد 
أنه ذكر ذلك ملن سأله ، ومل يقل أمحد إنه ال تصح إال خلف مـن أعـرف   

  ...حاله 



  ١٣٤

سلمني ، ومـن قـال إن   فالصالة خلف املستور جائزة باتفاق علماء امل 
الصالة حمرمة أو باطلة خلف من ال يعرف حاله فقد خالف إمجاع أهل السنة 
واجلماعة ، وقد كان الصحابة رضوان اهللا عليهم يصلون خلف من يعرفون 
فجوره ، كما صلى عبد اهللا بن مسعود وغريه من الصحابة خلف الوليد بن 

ة الصبح أربعـاً وجلـده   يشرب اخلمر وصلى مر عقبة ابن أيب معيط وكان
وكان عبد اهللا بن عمر وغريه مـن الصـحابة    عثمان بن عفان على ذلك ،

يصلون خلف احلجاج بن يوسف ، وكان الصحابة والتابعون يصلون خلف 
  . )١(]ابن أيب عبيد وكان متهماً باإلحلاد وداعياً إىل الضالل

  :االحتباء واإلمام خيطب : حادي عشر  
يضم اإلنسان رجليه إىل بطنــــه بثـــوب   هو أن : االحتبـاء 

 )٢(وقد يكون باليدين بدل الثـوب  جيمعــهما به مع ظهره ويشده عليها
عنه يف حديث سهل بن معــــاذ بن أنس اجلهين   )٣(وقد ى النيب 

                                                        
، ومنـهاج السـنة    ٢٣/٣٥٥،  ٢٨٢-٣/٢٨١وى للتوسع يف هذه املسألة انظر جمموع الفتا )١(
  . ٣٧٦– ٣٧٤وشرح الطحاوية صـ ) ٦٦-٦٣(
  . ١٤/١٦١، ولسان العرب ١/٣٣٥النهاية يف غريب احلديث البن األثري )٢(
. باب االحتبـاء واإلمـام خيطـب     -أبواب اجلمعة  -وأبو داود .  ١٥٥٦٧: أخرجه أمحد  )٣(

كتـاب  -واحلاكم . يف كراهية االحتباء واإلمام خيطب باب ما جاء  -أبواب اجلمعة  -والترمذي 
باب من كره االحتباء يف هذه احلالة ملا فيه من اجتالب  -كتاب اجلمعة  -والبيهقي . ٤٤: اجلمعة

باب النهي عن احلبوة واإلمـام   -كتاب اجلمعة  -وابن خزمية . النوم وتعريض الطهارة لالنتقاض 
  ٣٨٤: والطرباين يف الكبري . ١٠:ويف املفاريد .  ١٤٩٦،  ١٤٩٢: وأبو يعلى يف املسند . خيطب



  ١٣٥

 عن أبيه مرفوعاً ، وقد ضعفه بعض أهل العلم باحلديث ، والصواب أنه ثابت
الصحيح أنه : ن نسي من التابعني ، قال النووي ، وإىل الكراهة ذهب عبادة ب

  : مكروه ، واملعىن فيه كما قال اخلطايب 
  . )١(أنه جيلب النوم فيعرض طهارته لالنتقاض ومينعه استماع اخلطبة

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                        
كلهم من طريق عبد اهللا بن يزيد حدثنا سعيد ابن أيب أيوب قال أخربين أبو مرحوم عبد الرحيم = 

ال بـأس  : ؛ سهل بن معاذ قال يف التقريب  إسناد حسنابن ميمون عن سهل بن معاذ به ، وهذا 
هو عبد الرحيم بن ميمون املدين صدوق زاهد كما يف : بو مرحوم وأ. به إال يف روايات زبان عنه 

وأخرجه ابن ماجه من طريـق  . التقريب ، وسعيد ثقة ثبت ، وعبد اهللا بن يزيد ثقة فاضل مشهور 
بقية عن عبد اهللا بن واقد عن حممد بن عجالن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جـده مرفوعـاً   

وأخرجه ابن عدي يف الكامـل عـن   . اهللا بن واقد جمهول  وبقية مدلس وقد عنعنه ، وشيخه عبد
  .جابر مرفوعاً وفيه عبد اهللا بن ميمون القداح وهو متروك 

  . ٢/٣٣روضة الطالبني لإلمام النووي : انظر  )١(



  ١٣٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اخلاتـمة
  :ويف اية هذه الرسالة نلخص أهم ما توصلنا إليه فيها من أحكام 



  ١٣٧

ءة يف صالة الصبح يوم اجلمعة بالسجدة واإلنسـان ،  تستحب القرا -١
  .لكن إذا خشي اإلمام أن يظن بعض العامة وجوا فال يداوم عليها 

يسن الغسل قبيل صالة اجلمعة ، وجيب على من به رائحة تـؤذي   -٢
  .املصلني 
  .يستحب التطيب والتجمل ولبس أحسن الثياب  -٣
ار ما مل يشغله ذلك عما هـو  يستحب التبكري هلا ولو من أول النه -٤

  .أوجب 
  .يستحب املشي إىل صالة اجلمعة على األقدام  -٥
جيب اإلنصات للخطبة وحيرم الكالم والعبث واإلمام خيطب ، وال  -٦

جيوز الكالم إال حلاجة كسؤال عن حكم شرعي حمتاج إليه بني اإلمام وغريه 
بته ، وجيـوز ملـن ال   ، وجيوز الكالم أيضاً إذا خرج اإلمام عن احلق يف خط

يسمع اإلمام لصمم أو بعد أن يشتغل بالذكر والدعاء ما مل يشوش على غريه 
وال . ، وجيوز وقد جيب الكالم إلنقاذ حياة إنسان معصوم أو مال له بـال  

جيوز رد السالم وال تشميت العاطس ؛ وجيوز الكالم قبل اخلطبة ولو جلس 
  .طبة اإلمام على املنرب ، وبني الصالة واخل

  .يسن ملن دخل املسجد واإلمام خيطب أن يصلي ركعتني  -٧
حيرم البيع والشراء وسائر العقود بعد أذان اجلمعة الذي يكون عند  -٨

  .جلوس اإلمام على املنرب ، وإذا وقع البيع فإنه يكون باطالً 



  ١٣٨

حيرم السفر يوم اجلمعة على من وجبت عليه بعد دخول وقتها ، إال  -٩
رك السفر ، أو كان يف أمر أوجب من اجلمعة كاجلهاد يف سبيل إذا تضرر بت

  .اهللا 
يستحب اإلكثار من الدعاء يوم اجلمعة ال سيما بعد العصـر إىل   -١٠

  .املغرب ألنه وقت ساعة اإلجابة 
يوم اجلمعـة   يستحب اإلكثار من الصالة والسالم على النيب  -١١
  .وليلتها 
  .جلمعة أو ليلتها تستحب قراءة سورة الكهف يوم ا -١٢
  .يكره إفراد يوم اجلمعة بصيام أو ليلته بصالة  -١٣
وصالة اجلمعة فرض عني على من توفرت فيه شروط وجوـا ،   -١٤

ونعـين  . فتجب على كل بالغ ذكر حر مستوطن قادر على أدائها يف مجاعة 
الذي يقيم يف مصر أو قرية أو مكان يصلح للبقاء عادة علـى  : باملستوطن 

  . ر السنة مدا
وال جتب على صيب وال امرأة وال عبد وال مسافر ، وال مقيم غري  -١٥

  .مستوطن إال إذا مسع النداء ، وال عاجز عن أدائها وال منفرد 
اخلوف من عدو أو ظـامل ،  : ومن األعذار اليت تبيح ترك اجلمعة  -١٦

واملرض الذي يشق معه حضورها ، والعمى وكرب السن مـع عـدم قائـد    
كب ولو بأجرة املثل أو بزيادة غري جمحفة ، ومتريض مريض ، وحضور ومر

قريب أو صديق حمتضر ، وعدم وجود ثياب تستره ستراً يليق حباله ، ومن به 



  ١٣٩

رائحة تؤذي املصلني وال يقدر على إزالتها ، فإن أكل ثومـاً أو بصـالً أو   
شـدة املطـر   حنومها وهو يعلم أنه ال يستطيع إزالة رحيه قبل اجلمعة أمث ، و

والطني ، وتطويل اإلمام الذي يشق عليه وال جيد غريه ، واخلوف على حياة 
، وليس من األعذار العرس ، وال إذا حلف أال يصلي  معصوم أو مال له بال

خلف فالن فلم جيد غريه وال إذا حلف له غريه أال يصليها ولو كان أحـد  
  .أبويه 

  .ه ومن صالها من هؤالء املعذورين أجزأت -١٧
  .وال تصح إال من مسلم عاقل  -١٨
ويشترط لصحتها أن تؤدى قبل خروج الوقت ، وآخر وقتها هو  -١٩

أول وقت العصر ، فإن دخل العصر وهم فيها وقد صلوا منها ركعة فـإم  
ومـن أدرك منـها   . وإن مل يدركوا منها ركعة أمتوها ظهراً . يتموا مجعة 

ومن أدرك أقل من ركعة صالها ظهراً  ركعة مع اإلمام أضاف إليها أخرى ،
  .والركعة تدرك بالركوع 

ويشترط هلا اخلطبة ، وجيزئ منها كل ما حيصـل بـه الـوعظ     -٢٠
  .والتذكري ، وجيوز أن تكون بغري العربية إذا كان البيان ال حيصل إال بذلك 

  .وجيوز أن يتوىل الصالة من مل خيطب  -٢١
  .اخلطبة قوالن  ويف اشتراط املواالة بني أجزاء -٢٢
  .وال يشترط للخطبة الطهارة وإن كانت أكمل  -٢٣
  .وجيب أن تكون من قيام  -٢٤



  ١٤٠

  .وليس املسجد شرطاً لصحة اجلمعة  -٢٥
العقل فال جتب على انون وال : وشروط الصحة والوجوب معاً  -٢٦

تصح منه ، ودخول الوقت فال جتب وال تصح قبله ، والعدد فال جتب على 
  .ال تصح منه ؛ وبكفي ألدائها اثنان منفرد و
  . وأول وقتها هو أول وقت الظهر  -٢٧
وإذا اجتمع مجعة وعيد سقط وجوا عمن صلى العيد وجتب عليه  -٢٨

  .صالة الظهر 
ومن آداا الغسل قبلها وال جيب، والتطيب والتجمل واملشي هلـا   -٢٩

ملسجد ولو وقـت  على األقدام والتبكري ، واإلنصـات وهو واجب، وحتية ا
  .اخلطبة 
وليس للجمعة سنة قبلية راتبة ، ولكن يشرع اإلكثار من التنفـل   -٣٠

املطلق قبلها ، ويسن أن يصلي بعدها أربعاً أو ستاً يف املسجد أو اثنـتني يف  
  . بيته 

ومن السنة تقصري اخلطبة ، وتكون الصالة طويلـة بالنسـبة إىل    -٣١
  .ى املأمومني اخلطبة ، وال جيوز أن يشق عل

رفع اإلمام يديه على املنرب يف الدعاء : ومن بدع اجلمعة وخمالفاا  -٣٢
التحلق قبل صالة اجلمعـة  : ، وإمنا املشروع أن يرفع إصبعه السباحة ؛ومنها 

ولو للعلم ؛ واازفة يف مدح السالطني مبا ليس فيهم ، أما الدعاء هلـم دون  
جعل يوم اجلمعة عطلة ، واللغـو وقـت   و.جمازفة وال مداومة عليه فجائز 



  ١٤١

اخلطبة ، وختطي الرقاب إال لإلمام ، أو ملن ال جيد مكانـاً إال يف فرجـة ال   
 .يصل إليها إال بالتخطي ، فإن وجد مكاناً غريها فيستحب له أال يتخطـى  

واالحتباء واإلمـام  . ورفع املصلني أصوام بالدعاء أو التأمني وقت اخلطبة 
وترك اجلمعة حبجة فسـق  . معة بنفل بعدها دون فاصل ووصل اجل. خيطب 

  .اإلمام أو ابتداعه 
وهذا آخر ما تيسر مجعه من أحكام اجلمعة وآداا ، وكان الفراغ من  

كتابته يوم اخلميس لعشر بقني من مجادى اآلخرة سنة عشـرين وأربعمائـة   
مـدك ،  وألف من اهلجرة ، فاحلمد هللا أوالً وآخراً ، وسبحانك اللـهم وحب 

  .. أشهد أال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك
  

  كتبه
  العبد الفقري إىل رمحة اهللا تعاىل
  أبو املنذر الساعدي
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  ١٤٣

  ثبــت املراجـــــع
  .القرآن الكرمي : أوالً 
  :كتب التفسري : ثانياً

طبعـة دار  )هـ٢٠٤ت(لإلمام حممد بن إدريس الشافعي  أحكام القرآن .١
  . حتقيق عبد الغين عبد اخلالق . لعلمية الكتب ا

جامع البيان عن تأويل آي القرآن أليب جعفر حممد بن جريـر الطـربي    .٢
  .طبعة دار الفكر ) . هـ٣١٠ت(
 )هـ٦٧١ت(اجلامع ألحكام القرآن أليب عبد اهللا حممد بن أمحد القرطيب  .٣

  .حتقيـق أمحد عبد العليم الربدوين . الطبعة الثانية . دار الشعب 
تفسري القرآن العظيم أليب الفـداء إمساعيـل بـن كـثري الدمشـقي       .٤
  . الطبعة األوىل . دار الفيحاء ) هـ٧٧٤ت(
فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري للقاضي حممد  .٥

  .طبعة دار الفكر ) هـ١٢٥٥ت(ابن علي الشوكاين 
زاد املسري يف علم التفسري لعبـد الـرمحن بـن علـي بـن اجلـوزي        .٦
  .املكتب اإلسالمي . الطبعة الثالثة ) . هـ٥٩٧ت(

  :كتب احلديث وشروحها : ثالثاً 
وسننه وأيامـه أليب   اجلامع الصحيح املختصر من حديث رسول اهللا  .١

عبد اهللا حممد بن إمساعيل بن إبـراهيم بـن املغـرية البخـاري اجلعفـي      



  ١٤٤

مصطفى ديـب  . حتقيـق د. دار ابن كثري . الطبعة الثالثة ) . هـ٢٥٦ت(
  .البغا 

صحيح مسلم أليب احلسني مسلم بن احلجاج القشـريي النيسـابوري     .٧
حتقيق حممد فؤاد عبـد  . طبعـة دار إحياء التراث العريب ) . هـ٢٦١ت(

  .الباقي 
. ) هـ٣٠٣ت(السنن الكربى للنسائي أليب عبدالرمحن أمحد بن شعيب   .٨

عبد الغفار سليمان البنـداري  .حتقيق د. الطبعة األوىل . دار الكتب العلمية 
  . وسيد كسروي حسن 

جامع الترمذي أليب عيسى حممد بـن عيسـى الترمـذي السـلمي       .٩
حتقيـق أمحـد شـاكر    . طبعة دار إحيـاء التراث العريب ) . هـ٢٧٩ت(

  . وآخرين 
) هـ٢٧٥ت(جستاين سنن أيب داود أليب داود سليمان بن األشعث الس  .١٠
  .حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد . دار الفكر . 
سنن ابن ماجه أليب عبد اهللا حممد بـن يزيـد بـن ماجـه القـزويين        .١١
  .حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي . طبعة دار الفكر ) . هـ٢٧٥ت(
املوطأ لإلمام أيب عبد اهللا مالك بن أنس بن مالك بن أيب عامر األصبحي   .١٢
مع شرح تنوير احلوالك أليب الفضل عبد الرمحن بن أيب بكر  )هـ١٧٩ت(

. الطبعة األوىل . دار الكتب العلمية ) . هـ٩١١ت(جالل الدين السيوطي 
  .حتقيق الشيخ حممد عبد العزيز اخلالدي 



  ١٤٥

التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد أليب عمر يوسف بن عبـد اهللا    .١٣
  ) .ـه٤٦٣ت (ابن عبد الرب النمري 

مسند اإلمام أمحد أليب عبد اهللا أمحد بن حممد بـن حنبـل الشـيباين      .١٤
حتقيق أمحد شاكر ومحـزة  . الطبعة األوىل . دار احلديث ) . هـ٢٤١ت(

  .الزين 
صحيح ابن خزمية أليب بكر حممد بن إسـحاق بـن خزميـة السـلمي      .١٥

حممـد  .حتقيـق د . طبعة املكتب اإلسـالمي  ) . هـ٣١١ت(النيسابوري 
  . ألعظمي مصطفى ا

صحيح ابن حبان أليب حامت حممد بن حبان بن أمحد التميمـي البسـيت    .١٦
  . حتقيق شعيب األرنؤوط . الطبعة الثانية . مؤسسة الرسالة ) . هـ٣٥٤ت(
) هـ٣١٦ت(مسند أيب عوانة أليب عوانة يعقوب بن إسحاق األسفراييين  .١٧
  .طبعة دار املعرفة . 
الطبعة الثانية ) . هـ ٣٩٥ت(ده اإلميان حملمد بن إسحاق بن حيىي بن من .١٨
  . علي بن حممد بن ناصر الفقيهي . حتقيق د . مؤسسة الرسالة . 
أليب عبد اهللا حممد بـن عبـد اهللا احلـاكم     املستدرك على الصحيحني .١٩

حتقيـق  . الطبعـة األوىل  . دار الكتب العلمية ). هـ٤٠٥ت (النيسابوري 
  . مصطفى عبد القادر عطا 

) هـ٤٥٨ت(كر أمحد بن احلسني بن علي البيهقي السنن الكربى أليب ب .٢٠
  .بإشراف مكتب البحوث والدراسات . الطبعة األوىل . دار الفكر . 



  ١٤٦

. الطبعـة األوىل  . دار الكتب العلمية . شعب اإلميان أليب بكر البيهقي   .٢١
  .حتقيق حممد السعيد بسيوين زغلول 

ـ ٣٠٧ت(املسند أليب يعلى أمحد بن علي بن املثىن املوصلي  .٢٢ دار ) . هـ
  .حتقيق حسني سليم األسد . الطبعة األوىل . املأمون للتراث 

حتقيـق  . مكتبة دار األقصى . الطبعة األوىل .أليب يعلى املوصلي  املفاريد .٢٣
  .عبد اهللا بن يوسف اجلديع 

مسند إسحاق بن راهويه إلسحاق بن إبراهيم بن خملـد بـن راهويـه     .٢٤
عبد الغفور .حتقيق د. طبعة األوىل ال. مكتبة اإلميان ) . هـ٢٣٨ت(احلنظلي 

  .ابن عبد احلق البلوشي 
مسند الطيالسي أليب داود سليمان بن داود الفارسي البصري الطيالسي  .٢٥
  .طبعة دار املعرفة ) . هـ٢٠٤ت(
ـ ٣٨٥ت(سنن الدارقطين أليب احلسن علي بن عمر الـدارقطين   .٢٦ ) . هـ

  .املدين  حتقيق السيد عبد اهللا هاشم مياين. طبعة دار املعرفة 
ـ ٢٥٥ت(سنن الدارمي أليب حممد عبد اهللا بن عبد الرمحن  .٢٧ دار ) . هـ

حتقيق فواز أمحد زمريل وخالـد السـبع   . الطبعـة األوىل . الكتاب العريب 
  .العلمي 

. الطبعة األوىل ) هـ٢٢٧ت(سنن سعيد بن منصور لسعيد بن منصور  .٢٨
  .سعد بن عبد اهللا آل محيد . حتقيق د .دار العصيمي 



  ١٤٧

حاديث املختارة أليب عبد اهللا حممد بن عبد الواحد بن أمحد احلنبلـي  األ .٢٩
حتقيق عبد . الطبعة األوىل . مكتبة النهضة احلديثة ) . هـ٦٤٣ت(املقدسي 

  .امللك بن عبد اهللا بن دهيش 
املكتب ) . هـ٢١١ت(املصنف أليب بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين  .٣٠

  .حبيب الرمحن األعظمي حتقيق . الطبعة الثانية . اإلسالمي 
الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار أليب بكر عبد اهللا بن حممد بن أيب  .٣١

حتقيق كمال يوسـف  . الطبعة األوىل . مكتبة الرشد ) . هـ٢٣٥ت(شيبة 
  .احلوت 

طبعة ) هـ٣٦٠ت(املعجم الكبري أليب القاسم سليمان بن أمحد الطرباين  .٣٢
  .دي عبد ايد السلفي حتقيق مح. دار إحياء التراث العريب 

حتقيـق  . الطبعـة األوىل  . مكتبة املعـارف  . املعجم األوسط للطرباين  .٣٣
  .حممود الطحان .د
حتقيق عبد الرمحن . الطبعة األوىل . دار الفكر . املعجم الصغري للطرباين  .٣٤

  .حممد عثمان 
املنتقى من السنن املسندة أليب حممد عبد اهللا بن علـي بـن اجلـارود     .٣٥

  . حتقيق عبد اهللا عمر البارودي ) . هـ٣٠٧ت(وري النيساب
الترغيب والترهيب من احلديث الشريف أليب حممد عبد العظيم بن عبد  .٣٦

حتقيق . الطبعة األوىل . دار الكتب العلمية ) . هـ ٦٥٦ت(القوي املنذري 
  .إبراهيم مشس الدين 



  ١٤٨

ـ ٨٠٧ت(جممع الزوائد ومنبع الفوائد لعلي بن أيب بكر اهليثمي  .٣٧ . ) هـ
  .طبعة دار الريان للتراث 

حتفة الصديق يف فضائل أيب بكر الصديق أليب القاسم علي بـن بلبـان    .٣٨
حتقيق حميي الـدين  . الطبعة األوىل . دار ابن كثري ) هـ٦٨٤ت (املقدسي 

  . مستو 
فتح الباري شرح صحيح البخاري أليب الفضل أمحد بن علي بن حممـد   .٣٩

حتقيق . طبعة دار املعرفة ) . هـ٨٥٢ت(بن حجر شهاب الدين العسقالين 
  .حممد فؤاد عبد الباقي وحمب الدين اخلطيب 

شرح صحيح مسلم أليب زكريا حيىي بن شرف النووي حميـي الـدين    .٤٠
  .طبعة دار الكتب العلمية ) هـ٦٧٦ت(
. الطبعة الثالثة عشـر  . رياض الصاحلني من كالم سيد املرسلني للنووي  .٤١

قيق ومراجعة عبد العزيز ربـاح ، أمحـد   حت. مجعية إحياء التراث اإلسالمي 
  .يوسف الدقاق ، شعيب األرنؤوط 

عون املعبود شرح سنن أيب داود أليب الطيب حممد مشس احلق العظـيم   .٤٢
  .طبعة دار الكتب العلمية . آبادي 

طبعة دار . شرح الزرقاين على موطأ اإلمام مالك بن أنس حملمد الزرقاين  .٤٣
  . الفكر 

  
  



  ١٤٩

  :والتخريج  كتب الرجال: رابعاً 
التاريخ الكبري أليب عبد اهللا حممد بن إمساعيل بن إبـراهيم بـن املغـرية     .١

  .السيد هاشم الندوي .طبعة دار الفكر ) . هـ٢٥٦ت(البخاري اجلعفي 
حتقيـق حممـود   . دار الوعي . الطبعة األوىل . التاريخ الصغري للبخاري  .٢

  .إبراهيم زايد 
) هـ٣٥٤ت(محد التميمي البسيت الثقات أليب حامت حممد بن حبان بن أ  .٣

  .حتقيق السيد شرف الدين أمحد . الطبعة األوىل . دار الفكـر . 
. الطبعة األوىل . اروحني من احملدثني والضعفاء واملتروكني البن حبان   .٤

  .حتقيق حممود إبراهيم زايد .دار الوعي 
أليب جعفر حممد بن عمرو بن موسـى بـن محـاد العقيلـي      الضعفاء  .٥
دار . الطبعـة األوىل  . عبد املعطي أمني قلعجـي  . حتقيق د). هـ٣٢٢ت(

  .الكتب العلمية 
ت (الضعفاء واملتروكني أليب عبد الرمحن أمحد بن شـعيب النسـائي     .٦

  .حتقيق حممود إبراهيم زايد . دار الوعي . الطبعة األوىل ) . هـ٣٠٣
اهللا  الكامل يف ضعفاء الرجال أليب أمحد عبد اهللا بن عدي بـن عبـد    .٧

حتقيق حيـىي خمتـار   . دار الفكر . الطبعة الثالثة ) . هـ٣٦٥ت(اجلرجاين 
  .غزاوي 

تاريخ بغداد أليب بكر أمحد بن علي بن ثابـت املعـروف باخلطيـب      .٨
  .طبعة دار الكتب العلمية ) . هـ٤٦٣ت(البغدادي 



  ١٥٠

 اجلرح والتعديل أليب حممد عبد الرمحن بن أيب حامت حممد بن إدريـس   .٩
  . دار إحياء التراث العريب . الطبعة األوىل ) . هـ٣٢٧ت(الرازي 

خالصة البدر املنري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري لعمر بن علي بـن   .١٠
حتقيـق  . مكتبة الرشـد  . الطبعة األوىل ) . هـ٨٠٤ت (امللقن األنصاري 

  .محدي عبد ايد السلفي 
دار . الطبعة األوىل .  حتفة احملتاج إىل أدلة املنهاج لعمر بن علي بن امللقن .١١

  .حتقيق عبد اهللا بن سعاف اللحياين . حراء 
معرفة الثقات أليب احلسن أمحد بن عبد اهللا بن صاحل العجلـي الكـويف    .١٢
حتقيق عبد العليم عبد العظيم . الطبعة األوىل . مكتبة الدار ) . هـ٢٦١ت(

  .البستوي 
مـان الـذهيب   سري أعالم النبالء أليب عبد اهللا حممد بن أمحـد بـن عث   .١٣
حتقيـق شـعيب   . الطبعة السـابعة  . مؤسسـة الرسالة ) . هـ٧٤٨ت(

  .األرنؤوط 
ذيب التهذيب أليب الفضل أمحد بن علي بن حممد بن حجر شـهاب   .١٤

  .طبعة دار الفكر ) . هـ٨٥٢ت(الدين العسقالين 
. الطبعـة األوىل  . دارالعاصمة . تقريب التهذيب البن حجر العسقالين  .١٥

  .شبال صغري أمحد شاغف الباكستاين حتقيق أيب األ
الطبعـة  .مؤسسة األعلمي . للحافظ ابن حجر العسقالين . لسان امليزان  .١٦

  .حتقيق دائرة املعارف النظامية باهلند . الثالثة 



  ١٥١

الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة أليب عبد اهللا الـذهيب    .١٧
  .حممد عوامة حتقيق . الطبعة األوىل . دار القبلة ) . هـ٧٤٨ت(
نصب الراية ألحاديث اهلداية أليب حممد عبد اهللا بن يوسـف الزيلعـي    .١٨
  .حتقيق حممد يوسف البنوري . طبعة دار احلديث ) هـ٧٦٢ت(
دار الكتـب  ) هـ٨٥٢ت(تلخيص احلبري للحافظ ابن حجر العسقاليت  .١٩

حتقيق الشيخني عادل عبد املوجود ، علي حممـد  . الطبعة األوىل . العلمية 
  .ض معو

الكشف احلثيث عمن رمي بوضع احلديث أليب الوفاء إبراهيم بن حممـد   .٢٠
الطبعة . عامل الكتب ) هـ٨٤١ت(بن سبط ابن العجمي احلليب الطرابلسي 

  .حتقيق صبحي السامرائي . األوىل 
مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه ألمحد بن أيب بكر بـن إمساعيـل    .٢١

حتقيق حممد . دار العربية . الثانية الطبعة ) . هـ٨٤٠ت(الكناين البوصريي 
  .املنتقى الكشناوي 

. إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل حملمد ناصر الدين األلبـاين   .٢٢
  .املكتب اإلسالمي . الطبعة الثانية 

  :كتب الفقه : خامساً 
  :الفقه احلنفي  -أ 
عة دار طب) هـ٥٩٣ت(اهلداية شرح بداية املبتدي أليب احلسن املرغيناين .١

  .حتقيق حممد عدنان درويش . األرقم 



  ١٥٢

. دار املعرفـة  ) هـ٩٧٠ت(البحر الرائق شرح كرت الدقائق البن جنيم  .٢
  .الطبعة الثالثة 

ـ ٨٥٥ت(البناية يف شرح اهلداية لبدر الدين العيين  .٣ . دار الفكـر   )هـ
  .الطبعة الثانية 

ين حملمد أمـني الشـهري بـابن عابـد    ] رد احملتار[حاشية ابن عابدين  .٤
  .الطبعة األوىل . دار الكتب العلمية ) هـ١٢٥٢ت(

  :الفقه املالكي  -ب
رواية سحنون ابـن  ) هـ١٧٩ت(املدونة الكربى لإلمام مالك بن أنس  .١

  .الطبعة الثانية . دار الفكر  )هـ٢٤٠ت(سعيد التنوخي 
مطبوع مـع  ) هـ٥٢٠ت(مقدمات ابن رشد أيب الوليد حممد بن أمحد  .٢

  .املدونة 
دار الغـرب  ) هـ٦٨٤(اب الدين أمحد بن إدريس القرايف الذخرية لشه .٣

  .حتقيق سعيد أعراب . الطبعة األوىل . اإلسالمي 
االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار وعلماء األقطار فيما تضـمنه   .٤

املوطأ من معاين الرأي واآلثار وشرح ذلك كله ياإلجياز واالختصار للحافظ 
حممد بن عبد الـرب النمـري األندلسـي     أيب عمرو يوسف بن عبد اهللا بن

عبد املعطـي أمـني   . حتقيق د . دار قتيبة . الطبعة األوىل ) . هـ٤٦٣ت(
  .قلعجي 



  ١٥٣

على خمتصر ) هـ١٢٠١ت(الشرح الكبري أليب الربكات العدوي الدردير .٥
مع حاشية الدسوقي حملمد بن أمحد ) هـ٧٦٦ت(خليل املبني ملا به الفتوى 

الطبعة األوىل حتقيق . دار الكتب العلمية ) هـ١٢٣٠ت(بن عرفة الدسوقي
  .حممد عبد اهللا شاهني 

مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل أليب عبد اهللا حممد بن حممد بن عبـد   .٦
. دار الكتب العلمية ) هـ٩٥٤ت(الرمحن املغريب الشهري باحلطاب الرعيين 

  .حتقيق الشيخ زكريا عمريات . الطبعة األوىل 
صر خليل أليب عبد اهللا حممد بن يوسـف ابـن أيب   التاج واإلكليل ملخت .٧

الطبعـة  . مطبوع مع مواهب اجلليل ) هـ ٨٩٧ت(القاسم العبدري املواق 
  .دار الفكر . الثانية 

  .طبعة دار الفكر . شرح الزرقاين على خمتصر خليل لعبد الباقي الزرقاين  .٨
 الشرح الصغري ألقرب املسالك إىل مذهب اإلمام مالك أليب الربكـات  .٩

مع بلغة السالك ألقرب املسالك للشـيخ  ) هـ١١٣٨ت(العدوي الدردير 
  .أمحد بن حممد الصاوي املالكي 

قوانني األحكام الشرعية أليب عبد اهللا حممد القاسم بن أمحد بن حممد بن  .١٠
  .طبعة دار الكتب العلمية  )هـ٧٤١ت(جزي الكليب الغرناطي 

واين ألمحد بن غنيم بن سامل الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القري .١١
  .طبعة دار الفكر ) هـ١١٢٥ت(النفراوي املالكي 



  ١٥٤

بداية اتهد واية املقتصد أليب الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن رشـد   .١٢
حتقيـق حممـد   . مكتبة ابن تيمية . الطبعة األوىل ) . هـ٥٩٥ت (احلفيد 

  .صبحي حسن حالق 
  : الفقه الشافعي  -ج
  طبعة دار الفكر ) هـ٢٠٤ت(بن إدريس الشافعي  األم لإلمام حممد .١
احلاوي الكبري أليب احلسن علي بـن حممـد بـن حبيـب املـاوردي       .٢
  .حتقيق الدكتور حممود مطرجي . طبعة دار الفكر ) هـ٤٥٠ت(
اموع شرح املهذب لإلمام أيب زكريا حميي الدين بن شرف النـووي   .٣
  .طبعة دار الفكر ) هـ٦٧٦ت(
الطبعة . املكتب اإلسالمي . ة املفتني لإلمام النووي روضة الطالبني وعمد .٤

  .الثانية 
مغين احملتاج إىل معرفة معاين املنهاج حملمد بن حممد اخلطيـب الشـربيين    .٥
حتقيق الشـيخني علـي   . الطبعة األوىل . دار الكتب العلمية ) هـ٩٧٧ت(

  .حممد معوض وعادل عبد املوجود 
الشربيين اخلطيب طبعة دار الفكر اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع حملمد  .٦

  .حتقيق مكتب البحوث والدراسات . 
  
  
  



  ١٥٥

  :الفقه احلنبلي  -د
املغين للشيخ أيب حممد عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامـة املقدسـي    .١

عبد اهللا بـن  .حتقيق د. الطبعة الثانية . دار هجر ) هـ٦٢٠ت(اجلماعيلي 
  .لو عبد الفتاح حممد احل.عبد احملسن التركي ، د

. الكايف يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل للشيخ أيب حممد بن قدامة املقدسي  .٢
  .حتقيق زهري الشاويش . الطبعة اخلامسة 

اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف أليب احلسن علي بـن سـليمان    .٣
حتقيق حممد حامد . طبعة دار إحياء التراث العريب ) . هـ٨٨٥ت(املرداوي 

  .الفقي 
طبعة . عن منت اإلقناع ملنصور بن يونس البهويت احلنبلي  كشاف القناع .٤

  .تعليق الشيخ هالل مصيلحي مصطفى هالل . دار الفكر 
جمموع الفتاوى أليب العباس أمحد بن عبد احلليم ابـن تيميـة احلـراين     .٥
. مجع عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي النجـدي  .  )هـ٧٢٨ت(

   .ة الطبعة الثاني. مكتبة ابن تيمية 
زاد املعاد يف هدي خري العباد أليب عبد اهللا حممد بن أيب بكـر الزرعـي    .٦

الطبعـة  . دار الرسـالة  ) هـ٧٥١ت(الدمشقي املعروف بابن قيم اجلوزية 
  .حتقيق شعيب األرنؤوط ، عبد القادر األرنؤوط . الثالثون 

  
  



  ١٥٦

  :الفقه الظاهري وغريه  -هـ
محـد بـن سـعيد بـن حـزم      احمللى باآلثار لإلمام أيب حممد علي بن أ .١
  .حتقيق جلنة إحياء التراث العريب . طبعة دار اآلفاق اجلديدة ) هـ٤٥٦ت(
نيل األوطار شرح منتقى األخبار للقاضي حممد بـن علـي الشـوكاين     .٢
  .طبعة دار احلديث ) هـ١٢٥٥ت(
السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار للقاضـي حممـد بـن علـي      .٣

  . حتقيق حممود إبراهيم زايد . الطبعة األوىل .مية دار الكتب العل. الشوكاين 
سبل السالم شرح بلوغ املرام من مجع أدلة األحكام حملمد بن إمساعيـل   .٤

  .حتقيق حازم علي القاضي . طبعة دار الفكر ) . هـ١١٨٢ت(الصنعاين 
الروضة الندية شرح الدرر البهية حملمد صديق بن حسن خان القنـوجي   .٥

حتقيق حممد صبحي . دار األرقم . الطبعة الثانية  ) .هـ ١٣٠٧ت(البخاري 
  .حسن حالق 

  :كتب أخرى : سادساً 
االعتصام أليب إسحاق إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمـي الشـاطيب    .١
  . حتقيق حممد رشيد رضا  .طبعة دار املعرفة ) . هـ٧٩٠ت(
لسان العرب أليب الفضل حممد بن مكرم بن منظور اإلفريقي املصـري   .٢

  .دار الفكر . الطبعة الثالثة ) هـ٧١١ت(لدين مجال ا
النهاية يف غريب احلديث واألثر أليب السعادات املبارك بن حممد اجلزري  .٣

  )هـ٦٠٦ت(جمد الدين اجلزري ابن األثري 



  ١٥٧

الطبعـة  . منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة والقدرية البن تيمية  .٤
  .مل حتقيق حممد رشاد سا. مؤسسة قرطبة . األوىل 

شرح العقيدة الطحاوية أليب احلسن علي بن علي بن حممد بن حممد بـن   .٥
حتقيـق  . املكتب اإلسالمي . الطبعة الثالثة ) . هـ٧٩٢ت(أيب العز احلنفي 

  .حممد ناصر الدين األلباين 
حامد صـادق  .حممد رواس قلعه جي ، ود. وضع د. معجم لغة الفقهاء  .٦

  .س دار النفائ. الطبعة الثانية . قنييب 
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  .......………………….......................مقدمة 

  .يوم اجلمعة : الباب األول 
  ………..............................................متهيد 

  .……............................معىن اجلمعة وسبب التسمية 
  ..….........................فضائل يوم اجلمعة : الفصل األول 
  …...................األحكام اخلاصة بيوم اجلمعة : الفصل الثاين 

  ........قراءة سوريت السجدة واإلنسان يف صالة الصبح يوم اجلمعة 
  .............................قراءة سورة الكهف يوم اجلمعة أو ليلتها 

  ………............. اإلكثار من الصالة والسالم على النيب 
  ........................كراهة ختصيص يومها بصوم أو ليلتها بقيام 

  ......................حترمي السفر بعد دخول وقتها ملن وجبت عليه 
  حترمي البيع وبطالنه بعد األذان الذي يكون عند جلوس اإلمام على 

  ..…………………………………………املنرب 
  جلمعة صالة ا: الباب الثاين 

  الفصل األول 
  ....................حكمها والترهيب من تركها : املبحث األول  -
  ..........شروط صحتها ووجوا وما يتعلق بذلك : املبحث الثاين -

  ....متهيد حول معىن الشرط والفرق بني شرط الصحة وشرط الوجوب 
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  ...…................................شروط صحة اجلمعة : أوالً 
  ……..................................اإلسالم : الشرط األول 
  ..….....................وقوعها قبل خروج الوقت : الشرط الثاين 

  .…..................................................آخر وقتها 
  ..…........................إذا خرج الوقت وهم يف صالة اجلمعة 

  ..….........................م من أدرك جزءاً منها مع اإلمام حك
  أال تسبقها وال تقارا مجعة يف نفـس البلدة إال: الشـرط الثالث 

  ..…………………………………………حلاجة  
  .…......................اخلطبة واخلالف يف حكمها: الشرط الرابع 

  ..….........................................مناقشة أدلة الفريقني 
  .…......................................شروط اخلطبة ومناقشتها

  .….................................شروط وجوب اجلمعة : ثانياً 
  .............................................البلوغ : الشرط األول 
  ..........................................الذكورية : الشرط الثاين 

  ...........................................القدرة : الشرط الثالث 
  .........................................أعذار التخلف عن اجلمعة 

  ............................................اإلقامة : الشرط الرابع 
  ........لعلماء فيه وبيان الراجح االستيطان ومذاهب ا: الشرط اخلامس 

  ............................شروط الصحة والوجوب معاً : ثالثاً 
  ..........................................العقل : الشرط األول 
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  ....................................دخول الوقت : الشرط الثاين 
  .…............يان الراجح اختالف العلماء يف أول وقت اجلمعة وب

  ..........................................إذا اجتمع مجعة وعيد 
  .......................................العدد : الشرط الثالث 

  ..…...مذاهب العلماء يف العدد الذي تصح به اجلمعة وبيان الراجح 
  ……………….....................................تنبيه 

  سنن اجلمعة وآداا : الفصل الثاين 
  …………................................غسل اجلمعة -١

  .….............اخلالف يف حكم غسل اجلمعة وبيان القول الراجح 
  ..…......................................وقت غسل اجلمعة 

  ..….............................إذا اغتسل للجنابة واجلمعة معاً 
  ……...................................التجمل والتطيب -٢
  ..….....................التبكري إىل اجلمعة واالختالف يف وقته-٣

  ..……...........................سبب االختالف وبيان الراجح
  ……………................املشي إىل اجلمعة على األقدام -٤
  .……....................................للخطبة اإلنصات -٥
  …................................ما يستثىن من وجوب اإلنصات  

  اختالف العلماء يف رد السالم وتشميت العاطس وقت اخلطبة 
  ..……………………………………وبيان الراجح  

  ..….......................صالة حتية املسجد واإلمام خيطب -٦
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  ……............................تنفل قبل اجلمعة وبعدها ال-٧
  منهيات اجلمعة : الفصل الثالث 

  …….........إطالة اخلطبة أو الصالة حىت يشق على املأمومني -١
  ………........................رفع اخلطيب يديه إذا دعا -٢
  ……...............................التحلق قبل صالة اجلمعة -٣
  ……...............................اازفة يف مدح السالطني -٤
  .……….......رفع األصوات بالدعاء أو التأمني وقت اخلطبة -٥
  …….......................................ختطي الرقاب  -٦

  ………...................................ما يستثىن من ذلك 
  ...……............................. وصل اجلمعة بنفل بعدها-٧
  ………...................................اللغو وقت اخلطبة-٨
  …...............................جعل يوم اجلمعة عطلة تعظيماً -٩
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