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 بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  

أخربنا الشيخ األصيل أبو بكر حممد بن اإلمام احلافظ أيب طاهر إمساعيل بن عبد اهللا " رب زدين علماً"
أخربنا الشيخ اجلليل أبو احملاسن حممد : سن بن األمناطي، قراءة عليه وحنن نسمع، قيل لهبن عبد احمل

أنبانا القاضي املنتجب : بن السيد بن فارس األنصاري الصفّار، قراءة عليه وأنت تسمع، فأقر به، قال
م بن عبد احملسن قرأت على أيب القاس: أبو املعايل حممد بن حيىي بن علي بن عبد العزيز القرشي، قال

بن عثمان بن غامن التنيسي القاضي ِبتنيس أخربكم أبو بكر أمحد بن عبيد اهللا بن حممد بن إسحاق، 
بقراءتك عليه من أصله، ثنا أبو مسلم حممد بن امحد بن علي الكاتب البغدادي، ثنا أبو بكر حممد بن 

  ": يلمن الطو"أنشدنا أبو حامت : احلسن بن دريد األزدي، قال

 وما بالحاِئماِت غَـلـيُل ِإليِك  فِإن بنا لو تَعلـمـين لَـغُـلَّةً

منِك قـلـيُل  قليالً نظرةٌ لو نظرتُهـا َأليس ِإليِك وكالٍّ ليس 

 ِعالَّتي فكيفَ َأقـوُل فَأفَنْيتُ  وكنتُ ِإذا ما جْئتُ َأحدثْتُ ِعلَّةً

  حيٍن لي ِإليِك رسوُلكلَّ وال  كلَّ حيٍن لي بَأرضِك ِعلَّةٌ فما

: سأل أعرايب شيخا من بين مروان، فقال له: حدثنا أبو بكر، ثنا عبد الرمحن، عن األصمعي، قال

أَما الشتاء فوددت أنّ اهللا عز : أصابتنا سنون، ويل بضع عشرة بنتا، فقطع الشيخ عليه كالمه، فقال
ل مشلَّها إىل البحر فال يقطر عندكم قطرة، وأما وجلَّ ضرب بينكم وبني السماء صفائح حديد، وجع

البنات فليت اهللا أضعفَهن لك أَضعافا، وجعل بينهن أعمى مقطوع اليدين والرجلني، ليس هلن كاسب 
لكني أَراك قبيح املنظر، سيء اخلُلُق، وِإخالُك لئيم ! واهللا ما أدري ما أقول لك: فقال اَألعرايب. غريك
  .وانصرف عنه. ل، فأَعضك اهللا بفُعول أُمهات هؤالء اجللوس حولَكاألص

اطلب الرزق من حيثُ كُفل : مسعت إعرابيا يقولُ: قال عمي: حدثنا أبو بكر، أنبأ عبد الرمحن، قال
لك به، فإنَّ املتكَفِّل لك به ال خييس بك، وال تطلبه ومن طالب مثلك ال ضمان لك عليه؛ إنْ وعدك 

  .أخلف، وإن ضمن بك خاس لك

أيما أشد عليكم : فقيل المرأة منهم. الناضح: كانت العرب تسمي الشتاء: وبه، عن األصمعي، قال
  !.من جعل البؤس كاَألذى؟ فجعلت الشتاء بؤسا، والقيظ أذى! يا سبحان اهللا: القيظُ أم القُر؟ قالت

تيبا بعد: كتب عمر بن عبد العزيز إىل احلسن: ، قالحدثنا أبو بكر، ثنا أبو حامت، عن العفإذا : أَم
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  .فأعص هواك، والسالم. أَما بعد: فكتب إليه احلسن. أتاك كتايب فعظين وأوجز

كن بالوحدة آنس : مسعت أعرابيا يقولُ ألبنه: حدثنا أبو بكر بن دريد، ثنا عبد الرمحن، عن عمه، قال
  .ازم من استنام إىل غري نفسهن وال بوقور من عف يف غري منفعةمنك جبليس السوء، فِإنه ليس حب

كنت جالسا عند : أخربين بعض اهلامشيني، قال: حدثنا أبو بكر، ثنا احلسن بن خضر، عن أبيه، قال
يل : ِإنَّ: املنصور بإرمينية، وهو أمريها ألخيه أيب العباس، وقد جلس للمظامل، فدخل عليه رجلٌ فقال

إين وجدت اهللا : قال. قل: أسألك أن تسمع مين مثال أضربه قبل أن أذكر مظلميت، قالمظلمة، وإين 
تبارك وتعاىل خلق اخللق على طبقات، فاصيب إذا خرج إىل الدنيا ال يعرف إال أُمه وال يطلب غريها، 

أفزعه شيء جلأ فإن فزع من شيء جلأ إليها؛ مث يرتفع عن ذلك طبقة فيعرف أنَّ أباه أعز من أُمه فإن 
، فإنَّ أفزعه شيء جلأ إىل سلطانه، فإن "فيعرف أنّ سلطانه أعز من أبيه"إىل أبيه؛ مث يبلغ ويستحكم 

ظلمه ظامل انتصر به، فإذا ظلمه السلطان جلأ إىل ربه واستنصره، وقد كُنت يف ذلك الطبقات، وقد 
وأخذت مبظلميت، وإالّ استنصرت اهللا ظلمين ابنك نهيك يف ضيعة يل يف واليته؛ فإن نصرتين عليك 

فتضاءل أبو جعفر، وقال أعد علي الكالم، . عز وجلَّ وجلأت إليه، فانظر لنفسك أيها األمري أو دع
  .أما أول شيء فقد عزلت أبنك يك عن ناحيته، وأَمر ِبرد ضيعته: فقال. فأعاده

مر املهدي على اجلسر علة ِبرذَوٍن له والناس : حدثنا أبو بكر، ثنا احلسن بن خضر، عن أبيه، قال
    ": من الطويل"حوله، وأعرايب واقف وقال 

 ظهِر بِرذَوٍن حواليه فَيلَـقُ على  لبحٍر يحمُل البحر فـوقَـه عجبتُ

 علينا بين بحـرين يعـنـقُ يمر  ِإن ِبرذَوٍن الخـلـيفِة ال ينـي َأال

  وِمن فوِقِه بحر بِه اَألرض تُشرقُ  حتَه بحراً تُغَشِّـيِه ظُـلَـمةٌتَ تَرى

قـاً َأِبرذَونـغَـرَأنَّي ال نَراك م  فَوقَكيتـدفَّـقُ و ،جـود ـرحب 

 ِبِه َأمواج دجلَةَ تـغـرقُ فَكْادت  بِه َأمـواج ِدجـلةَ غُـدوٍة غَشيتَ

: حامت، عن األصمعي، قال رأيت أعرابيا قد وضع يده بباب الكعبة وهو يقولحدثنا أبو بكر، ثنا أبو 

يا رب سائلك ببابك مضت أَيامه وبقيت آثامه، وانقطعت شهوته وبقيت تبعته؛ فأرض عنه، واعف 
توجوأكرم من ر ،اب على احملسن، وأنت أفضل من دعوتتعفى عن املسيء ويعنه، فإمنا ي.  

كتب عمر بن عبد العزيز إىل : لنا يونس" قال: "أبو بكر، أنبا أبو حامت، عن األصمعي، قالحدثنا 
فكتب إليه ِإنَّ ابن آدم مطبوع على أخالق ". فإذا أتاك كتايب فعظين: أَما بعد"حممد بن كعب القُرظي 
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صحب شىت كيس وحمق، وجرأُة وجنب، وحلم وجهل؛ فداو بعض ما فيك ببعض، وإذا صحبت فا
من كان ذا ِنيةٌ يف اخلري يعنك على نفسك، ويكفيك مؤونة الناس، وال تصحب من األصحاب من 
خطره عندك على قد حاجته إليك، فإذا انقطعت انقطعت أسباب مودتك من قلبه، وإذا غرست 

  .غرسا، من املعروف، فال تضق ذرعك أن تربة

  ": من الكامل"شي أنشدنا الريا" قال"أنشدنا أبو بكر 

ـهدنِّس عرضبمن ي ن مضى  لَيس الكريمم متكر رى مروءتُهوي  

 صالح ما َأتَوه بما َأتَـى ويزين  حتى يشيد بنـاءهـم بـبـنـاِئه

  ": من الكامل"أنشدنا اُألشنانداين : أنشدنا أبو بكر، قال

 ِمن الذي َأنباكَـهـا نوتُحرز  تقبلَن نمـيمةً ُأنـِبـْئتَـهـا ال

 تَستطيع ِإذا مضت ِإدراكها ال  تُرسلُن مقالةً مـشـهـورةً ال

هدها ِإنم عتَقَاد وِإن وضاكها  القُرقَض ،كُونِعنْد الكريم، ِإذا ي  

 قَبض المودة كَونَه يكماكـهـا  اللَئيم حبـوتَـه ِبـمـودٍة وِإذا

من "كَتب أعرايب إىل خالد بن عبد اهللا القسري : ا أبو بكر، ثنا عبد الرمحن، أخربين عمي، قالحدثن
  ": الكامل

 يزِرين بها لَديك حبـاُئهـا ال  نَفِْسي تُحِلُل َأن تَبثَّك ما ِبـهـا

 اُؤهـامعِرفٍَة يقتل ِغن ولَرب  َأِتيتُك حين ضن معاِرِفي ِإنِّي

ل بها المعروفَ ِإنَّك ماجدها وِثـنـاُؤهـا  فافعشُكُر فَليْأِتينُّك 

  ".درهم"فأمر له عشرة آالف 

  ": من الوافر: "وأنشدنا عبد الرمحن: قال أبو بكر

 فِإن الذنب يغفره الكـريم  وال تَقطَع َأخاً لك عند ذنٍب

 الظُّلَم مرتَعه وخـيم فَِإن  وال تَجعْل على َأحٍد بظُلـٍم

 الرفق يلتئم الكـرام فعند  تَعنفْ عليِه وكن رفيقاً وال

دخل أعراب على خالد بن عبد اهللا، : حدثنا أبو بكر، ثنا عبد الرمحن، عن عمه، عن يونس، قال
يك من ما مينعين من إنشادك ِإالّ قلَّةُ ما قلت ف: فأنشدوه وفيهم رجل ساكت ال ينطق، مث قال خلالد

  ": من الطويل: "الشعر، فأمره أن يكتب يف رقعة، فكتب



  السيوطي-اللمعة يف خصائص يوم اجلمعة  5

 

 حتى حسبتُك تلـعـب وَأعطَيتني  لي بالجوِد حتى نَعشْتَني تَعرضتَ

  حليفُ الندى ما للندى عنك مذهب  الندى وابن الندى وَأخو الندى فَأنت

  .فأمر له خبمسني ألف درهم

وكم : قال.  فيك بيتني، ولست أنشدها حىت تعطيين قيمتهماقد قلت! أصلحك اُهللا: وقال آخر، فقال
  ": من الكامل: "فأمر له ا، مث أنشده. عشرون ألفا: قيمتهما؟ قال

  َأوصاك وهو يجود بالحوباِء  كان آدم قبَل حين وفاِتـِه قد

 آدم عيلَةَ اَألبـنـاِء فَكَفَيتَ  َأن ترعاهم فرعيتَهـم ِببنيِه

هذا جزاء من ال حيسن قيمة : فأمر له بعشرين ألف أخرى، وجلَده مخسني جلدة، وأمر أن ينادي عليه
  .الشعِر

    

ما شيء : قال بعض احلكماء: حدثنا أبو بكر، ثنا أبو عثمان، ثنا أبو عمر اجلرمي، عن اخلليل، قال
 ومن صدق زانه عمل، ومن احسن من عقل زانه علم، ومن علم زانه حلم، ومن حلم زانه صدق،

  .عمل زانه رفق، ومن رفق زانه تقوى

  ": من الطويل: "وأنشدين: قال

  فليس من الخيراِت شيء يقَاِربه  قسِم اهللا للمرِء عقـلُـه وَأفضُل

 فقَد كَملَتْ َأخالقُه وضـراِئبـه  َأكمَل الرحمن للمرِء عقلُـه ِإذا

السمهري العكْلي يف تسعة : محن، عن عمه، عن أيب عمرو بن العالء، قالحدثنا أبو بكر، ثنا عبد الر
إنكم تصابون يف ! يا قوم: نفر هو عاشرهم، ليصيبوا الطريق، فرأى غُرابا واقفا على بانة، فقال

من : "فَسلم، وقُتل التسعةُ، فأنشأ يقول. فأبوا عليه، فركب زلَزه فرجع. سفركم، فأطيعوين وارجعوا
  ": الطويل

 َأعلى ريِشـِه ويطـايره ينَشِْنشُ  غُراباً واقفـاً فـوقَ بـانةً رَأيتُ

 هل َأنت زاجره: للهندي بنفسي،  ولو َأني َأشاء زجـرتُـه"، :فقلت

 فَبين من حبيٍب تـحـاذره وبان  غراب واغتراب من النَّوى": فقال

 للطيِر ال عز ناصـره وَأزجره  هَأعيفَ العكـلـي ال در در فما
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حدثنا أبو بكر، ثنا حممد بن سعدان الساجي، أحد أصحاب الشافعي، حدثين علي بن عبد العزيز، 
صاحب أيب عبيد، حدثين أبو سعيد الربعي، حدثين حممد بن يزيد بن حبيش، حدثين رجل من إخواننا، 

ومن يضِللْ اُهللا فَالَ (، )من يهِد اُهللا فَما لَه ِمن مِضلّ: (قولبينما أنا بعرفة، إذ أنا بامرأٍة وهي ت: قال
اِدي لهه (الَّةٌ، فقلتها ضالَّة؟ قالت: فعلمت أنلَّك ضلَع) : ًكمانا حيآت كُالمان ولَيا ساهنمفَفَه

سبحانَ الذي : (نت رمحك اهللا؟ قالتمن أين أ: ، فَأَخنت بعريي، ونزلت عنه، ومحلتها، فقلت)وِعلْماً
فعلمت أَنها من أهل بيت املقدس، فجعلت ). أَسرى بعبِدِه ليالً من املسجد احلرام إىل املسجد اَألقصى

لعلها حرورية ال ترى : أسأل عن زقاق املقدسيني، حىت انتهيت إىل قوم فسألوها فلم تكَلِّمهم، فقالوا
وحانت منها التفاتة فرأت طرداناً قد عرفتها، ) تِقف ما ليس لك به علموال : (أن تكلِّمنا، فقالت

من : فعلمت أَنها تريد الطرادات، فقصدت ا حنوها، فقلت) وعالَمات وبالنجِم هم يهتدون: (فقالت
يا ) لكتاب بقوةيا حيىي خذ ا) (يا داود ِإنا جعلناك خليفةً يف اَألرض: (أنادي؟ وعن من أسأل؟ فقالت

يا داود، يا : فعلمت أنها تريد داود وحيىي وزكريا، فجعلت أقول) زكريا ِإنا نبِشرك ِبغالٍم امسه حيىي
فالتفتت . أُمنا ورب الكعبِة، أضللنها منذ ثالث: حيىي، يا زكريا، فخرج علي ثالثة فتيان، فقالوا

م ِبوِرِقكم هذه إىل املدينة فلْينظُر أَيها أَزكى طعاماً، فلْيأْتكُم برزٍق منه فابعثُوا أَحدك: (إليهم، فقالت
لَطَّفتا إىل السوق فمُألوها، مث أتوين ) ولْي دين فأخذوا مزاودي فذهبوام أن يزوها أمرفعلمت أَن
رآن منذ ثالثني سنة خشيةَ أَن هذه أُمنا، وملم تتكلَّم بشيء سوى الق: ما حالُ هذه؟ قالوا: ا، فقلت

  .تِزلَّ

حدثنا أبو بكر، ثنا العكلي، ثنا عارم أبو العمان، ثنا محاد بن سلمة عن علي بن يزيد، عن قبيصة بن 
مهران، عن ابن عباس، أنّ خبت نضر رأى فيما يرى النائم كأنّ صنما رأسه من ذهب، وصدره من 

اه من ِفخاٍر، فجاء حجر من السماء فوقع بالرأس فهشم الرأس ِفضٍة، وفخذاه من نحاس، وساق
أَما : فسأل دانيال، فقال. فسأل سحرته وكَهنته فلم يدروا ما هو. والفخذين والساقني" والصدر"

الرأس فأنت هو، وأم الصدر فابنك من بعدك، وأما الفخذان النحاس فملك الروم وهو امللك 
من العرب الشديد ا الساقان فملك فارس يكونُ يف آخر الزمان فيه ضعف ووهن، فيجيء نيبوأم ،

  .ويهشم تلك األصنام كلَّها حىت يكون الدين كلُّه هللا عز وجلَّ

    

قُرئ علي أيب بكر بن دريد األزدي، حدثنا عبد األول بن مريد، ثنا حممد بن سالَّم اجلمحي، ثنا محادة 
إمام تطيعه ويضلُّك، : أَربع قواصم الظهر: مة، عن شيخ من أهل البصرة، عن احلسن، قالبن سل
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 هصاحب وفقر حاضر ال جيد ،هرشوزوجة تأمنها وختونك، وجار إن علم خرياً ستره، وإن علم شراً ن
  .عنه متلوماً

 أيب مسلم للناس على درج ملا وقف سليمان بن عبد امللك يزيد بن: وعن أيب حامت، ثنا العتيب، قال
  : أفرجوا عني؛ حىت وصل إليه، مث أنشأ يقول: دمشق نصبه للمظامل، أقبل جرير على راحلته، فقال

ة كَموتَـممن َأموال م ت من داِر  في وعاِئكبث ِصغَاٍر وكم خَرشُع  

 فيه سرير امللك كتاب كان يف حمراب غُمدان الذي: وبه عن أيب حامت، عن أيب عبيدة، عن يونس، قال
سلِّط السكوت على لسانك، إن كان العافية : يف صدر احملراب باملُسِند؛ أَولُ ما تقع عني الداخل عليه

ولِّ الكالم : ويف اجلاين األيسر. السلطان نار، فاحنرف عن مكافحتها: ويف اجلانب األمين. من شأنك
  .غريك

ال : كان خالد ابن عبد اهللا القُسري يقول: بيه، عن اهليثم، قالأخربنا أبو بكر، ثنا عبد األول، عن أ
حيتجب الوايل ِإالَّ ثالث خصال إما رجل عيي، فهو يكره أن يطلَّع الناس على ِعيه، وإما رجل مشتمل 

  .على سوءة فهو يكره أن يعرف الناس ذلك؛ وإما رجل خبيل يكره أن يسأل

ما غلبين معاويةُ يف السياسة ِإالَّ يف أمر : قال زياد: امت، عن العتيب، قالأخربنا أبو بكر، أنبأ أبو ح
ِإنَّ هذا أدب سوء، : فكتبت إليه. استعملت رجال من بين متيم فكسر اخلراج وحلق مبعاوية. واحد

 ال يصلح أن نسوس الناس أنا وأنت سياسة واحدةً؛ فإنا إن نشتد لك. فابعث به ِإيلَّ فكتب إيلَّ

وإن لنا مجيعاً أبطرهم ذلك؛ ولكن ألني وتشتد، وتلني . الناس مجيعا، وخنرجهم إىل سوء أخالقهم
  .واشتد، فإذا خاف خائف وجد باباً يدخله

أسوأ ما يف الكرمي أن يكف عنك خريه، وخري ما اللئيم أن يكف : مسعت أيب يقول: وعن العتيب، قال
  .عنك شره

عشرة : كم ولدك؟ قال: قال معاوية لسعيد بن العاص: نا أبو حامت، عن العتيب، قالأخربنا أبو بكر، ث
تؤيت امللك من تشاء، : (فقال سعيد) ويهب ملن يشاُء الذكور(فقال معاوية، . والذُّكران فيهم أكثر

  ).وترتع امللك ممن تشاء

حججت : ثين رجل أثق به، قالحد: أخربنا أبو بكر، أنبأ أبو حامت، عن أيب عبيدة، عن يونس، قال
اللَّهم ِإني أسألك قليالً من : "مرةً فبيننا أنا أطوف، أعرايب يدعو، فشغلين عن دعائي، فإذا هو يقول

اللّهم إنَّ عفوك عن ذنيب، وصفحك عن جرمي، ". كثري، مع فقري إليه القدمي، وغنائك عنه العظيم
. وزللي، أطمعين يف أن أسألك ما ال أستوجبه منكوسترك على قبيح عملي، عندما كان من خطئي 



  السيوطي-اللمعة يف خصائص يوم اجلمعة  8

 

اللهم أذقين من رمحتك، وأريتين من قدرتك، وعرفتين من إجابتك؛ ما صرت أدعوك آمناً، وأسألك 
مستأنساً، ال خائفاً وال جالً، بل مِدالً عليك مبا قصرت فيه إليك، فإن أبطأ عين عببت جبهلي عليك؛ 

فلم أر موىل كرمياً أصرب على عبد لئيم منك علَي، . لعلمك بعاقبة األمورولعلَّ إبطاءه عين خري يل 
َألنك تدعوين فأَولِّي، وتتحبب إيلّ فأبغض إليك نفسي، وتقَدم ِإيلَّ فال أقبل منك كأن يل الطول 
. سانكعليك، فال مينعك ذلك من الرمحة واإلحسان إيلَّ جبودك وكرمك، فارمحين بتفضلك وفضل إح

  .فخرجت من الطوائف، فالتمست صحيفة ودواةً فكتبت الدعاَء: قال

بلغين عن عبد اهللا بن عمر أنّ أبناً له مرض : أخربنا أبو بكر، ثنا أبو عثمان، ثنا أبو حممد التوزي، قال
ك يا أبا لقد أشفقنا علي: فجزع جزعاً شديداًن فلما مات خرج على أصحابه متكحالً مدهناً، فقالوا

  .إذا وقع القضاء فليس إالّ التسليم: عبد الرمحن؛ فقال

مل يبتدئ أحد من الشعراء : مسعت األصمعي يقول: أخربنا أبو بكر، أنبأ أبو عثمان، عن التوزي، قال
  ".من املنسرح: "أوس بن حجر". مرثية"مرثية أحسن من ابتداء 

 ن تحـذَرين وقَـعـاالذي ِإن  النفس َأجملي جـزعـاً َأيتُها

 والقـوى جـمـعـا والحزم  إن الذي جمع السماحةَ والنَّجدةَ

األلمعي الظَّـن بك الذي يظن  ـا كأنقد رأى وقد سـمـع 

    

  ": من الطويل"أنشدنا التوزي لبعض الشعراء يرثي أخا له : أخربنا أبو بكر، أنشدنا أبو عثمان، قال

 ِلما تَطوي المنيةُ ناِشـر وليس  الموتُ ما بيني وبين محمٍدطَوى 

 َأِنستْ ِممن ُأحب المقابـر لقد  َأوحشَتْ ِممن ُأحب منَـاِزُل لَِئن

هالموتَ وحـد فلم  وكنتُ عليِه أحذر ليِه ُأحـاِذرع قَ لي شيءبي 

  ": من البسيط"أنشدنا أبو حامت : أنشدنا أبو بكر، قال

 تَمنَّعتَ بالحجاِب والحـرِس وِإن  ال تْأمِن الدهر في طَرٍف وال نَفٍَس

المـوِت نـاِفـذَةً فكم ـتَّـِرِس في  رَأيتُ سهامِرٍع منها ومدنِب مج 

دنا رجل كان عن: أخربنا أبو بكر، ثنا أبو حامت، عن التوزي، عن األصمعي، ثنا عيسى بن عمر، قال
أنا واهللا : فحسده اآلخر، فقال. من عند أهلونا: من أين أقبلت؟ فقال: لَحانة، فلقي لَحانة مثله، فقال

  ).شغلَتنا أَموالُنا وأَهلُونا: (قال اهللا عز وجلَّ. من املُنزل. اعلم من أين أخذا
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فَوت احلاجة خري من طَلَِبها من :  يقولمسعت أعرابياً: أخربنا أبو بكر، ثنا عبد الرمحن، عن عمه، قال
: ومسعت آخر يقول". عز النزاهة أشرف من سرور الفائدة: ومسعت آخر يقول: قال. "غري أهلها

  .حمل اِملنن أثقل من الصرب على العدم

  ": من الوافر"أنشدنا أبو حامت، : أنشدنا أبو بكر، قال

 ويرفَع رايةَ القوِم الـلِّـَئاِم  رَأيتُ الدهر باَألشراِف يكبو

ـقـودح وتورم هرالد كأن  طلبعند الكـراِم فَي هِوتْر 

  ": من السريع"أنشدنا عبد الرمحن، عن عمه، ومل يسمي قائله : أنشدنا أبو بكر، قال

بِم الـغَـيِب وابِن  غَريٍب ناِصِح الجيِب رَأِبن متَّه 

با وريعنْـظَـرم شْتَِمِل الثوِب على العيِب  ٍب لهم  

نيا على نَقْلٍَة والنّاسِب على  في الدشباٍب وعلى شَـي 

من أمر العاقل أَال : قال األحنف: أخربنا أبو بكر، ثنا اُألشنانداين، ثنا العالُء بن الفضل، عن أبيه، قال
 ينظر فيما ال يعنيه، وال ينفق إالّ بقدر ما يستفيد، وال يتكلّف ما ال يطيق، وال يسعى ملا ال يدرك، وال

  .يطلب من اجلزاء إالّ بقدر ما عنده من الغناء

مرض أبو يعقوب اخلطايب، فكنت أعوده عنايةً بأمره، : أخربنا أبو بكر، أنبأ أبو حامت، ثنا العتيب، قال
فخرجت إىل ! مات أبو يعقوب: فقيل يل يف النوم. فوجدت ليلةً قد صلح مث مات، ومل نشعر به

  ": من السريع"املسجد يف املنام، فإذا الناس قد فرغوا له، وإذا رجل يقول 

  بكى عليه المسجد الجامع  تَولَّى الرجُل النّاجـع ِإذا

  .فلما خرجت لصالة الصبح، إذ هو قد مات

ء عمر بن عبد العزيز لرجٍل مسعه قال رجل من جلسا: أخربنا أبو بكر، أنبأ أبو حامت، عن العتيب، قال
ِإنما قَصر بنا عن علم ما جهلنا : أني أوتيت هذا العلم؟ فقال الرجل! هللا أبوك: يتكلَّم بكالٍم أعجبه

  .تركنا العمل مبا علمنا، ولو أنا عملنا بن علمنا ألوتينا علماً ال نقوم له أبداً

  .آخر اجلزء

  ئد واَألخباراألخبار امللحقة بكتاب الفوا
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أنشدين عمي أبو الغنامي سعيد : أنا أبو حممد هبة اهللا بن أمحد بن طاووس املقرئ إجازةً، قال: وباإلسناد
  ": من جمزوء الكامل"بن عبد اهللا بن طاووس ببغداد، للوزير املغريب 

 ذو شـجـون والحـديثُ  َأبثُّك مـن حـديثـي ِإني

 قني السـكـونففار يوماً  موضع مسكـنـي غَيرتُ

  في القبِر كيف ترى َأكون  لـي فـَأوُل لـــيلٍة قْل

  ": من اخلفيف"وأنشدين عمي الشيخ أبو الغنائم سعيد بن عبد اهللا بن طاووس : قال

  من جميع الورى رسوٌل ِإليِه  َأيها الشَّمس لي حبيب وما لي

  علـيِهِإذا غربِت واشتياقي  بلِِّغيه ِإذا طلعـِت سـالمـي

 ومهجتي فـي يديِه وفؤادي  بَأن جسمي وقلبـي واعلميِه

  ": من البسيط"وأنشدين عمي أيضاً، لبعضهم : قال

  ورداً وعضت على العناِب بالبرِد  وَأمطرت لؤلؤا من نرجِس فَسقَت

    

 بعِد رْؤيتها يوماً على َأحٍد من  ِإنسيه لو بدت للشمس ما طلعت

من "مسعت ابن القشريي اإلمام ينشدُ على الكرسي يف املدرسة : ين عمي أيضاً، قالوأنشد: قال
  ": الكامل

  وعفوتُ ذاك له على علمي  وهبتُ لظالمي ظلمـي ِإني

 َأنَار بجهلِه ِحـلـمـي لما  ورَأيتـه َأسـدى ِإلــي يداً

ـهني وَأرحـممن الظُّ حتى  ما زال يظلم ثيتُ لهلـِمر 

وأخربنا أبو بكر حممد بن األمناطي، أنا الشيخ أبو احملاسن حممد بن السيد ابن فارس األنصاري، قراءةً 
، إجازةً، أنا أبو عبد اهللا حممد بن علي بن أمحد بن املبارك :عليه، أنا القاضي أبو املعايل حممد بن حيىي

ين، ثنا أبو منصور حمشاذ، ثنا أبو جعفر الرزار السلمي البزاز، قراءةً عليه، أنا أبو عثمان الصابو
  ": من البسيط"أنشدين حممد بن عبد اهللا املؤذن : ببغداد، ثنا إسحاق بن إبراهيم اخلُتلي، قال

 الـفَـنَـاِء تُـديره اَأليام وعلى  يدور على البقـاِء مـَؤمـالً كُلٌّ

 تعبثُ بالفـتـى وتـنـامو تلهو  والموتُ يعمُل والعـيون قـريرةٌ

ومحمد ـبـيلَـهلكتَ سِإن س وِإمــام  لك في كـلِّ خـيٍر قـائد 
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أضو هن كائن ِإالَّ  وما كلُّ شيٍء كان ـفَّـت بـِه اَألقـالموقد ج 

فالحمـد َأبدا  لـلـه الـذي هـو دائم دوام ـا سـواهِلـم ولـيس 

وِلحلِمِه  ـِهللـه الـذي ِلـجـالِل والحمد اَألحـالم تتـصـاغَـر 

بحانهس هتـعـالـى ِذكـر ِلكفَلوجِهـه  م اِإلجـالُل واِإلكـرام 

1 1     

: أن رجالً أتاه يوم اجلمعة، يودعه لسفر، فقاله: "يف االسة، عن سعيد بن املسيب. وأخرج الدينوري

، مث عجل، فكان سعيد، يسأل عنه، حىت قدم أخاف أن تفوتين أصحايب: ال تعجل حىت تصلي، فقال
  " .إين كنت أظن، أن سيصيبه ذلك: أن رجله انكسرت، فقال سعيد: قوم، فأخربوه

كان عندنا صياد، فكان خيرج يف اجلمعة، الميعنه أداء اجلمعة من : "وأخرج عن األوزاعي، قال
ض، فلم يبقى منها، إال أذناها، اخلروج، فخسف به، وببغلته، فخرج الناس، وقد ذهبت بغلته يف األر

  " .وذنبها

أن قوماً، خرجوا يف سفر، حني حضرت اجلمعة،فاضطرم عليهم : "وأخرج ابن أيب شيبه،عن جماهد
  " .خباؤهم، ناراً، من غري نار يروا

  : اخلامسة واألربعون

  فيه تكفري اآلثام

اجلمعة إىل اجلمعة، : "ه وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا علي: قال. أخرج ابن ماجه، عن أيب هريرة
  " .كفارة ملا بينهما، ما مل تغش الكبائر

اهللا : أتدري ما يوم اجلمعة؟ قال: قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: "وأخرج عن سلمان قال
ال يتوضأ عبد فيحسن الوضوء، مث يأيت . هو اليوم الذي مجع اهللا فيه بني أبويكم: قال. ورسوله أعلم

  " .معة إال كانت كفارة ملا بينها وبني اجلمعة األخرى ما اجتنبت الكبائراملسجد جل

  : السادسة واألربعون

  األمان من عذاب القرب ملن مات يومها



  السيوطي-اللمعة يف خصائص يوم اجلمعة  12

 

  أو ليلتها 

من مات يوم اجلمعة، وقي : "قال رسو اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أخرج أبو يعلى، عن أنس قال
  " .عذاب القرب

من مات يوم اجلمعة، أو ليلة : "قال.  القرب، عن عكرمة بن خالد املخزوميوأخرج البيهقي يف كتاب
  " .اجلمعة، ختم له خبامت اإلميان، ووقي عذاب القرب

  : السابعة واألربعون

  األمان من فتنة القرب ملن مات يومها

  أو ليلتها فال يسأل يف قربه 

قال رسول اهللا : ، عن ابن عمرو، قالوغريهم. والبيهقي، وابن أيب الدنيا. أخرج الترمذي، وحسنه
ويف " ما من مسلم ميوت ليلة اجلمعة، أو يوم اجلمعة إال وقاه اهللا فتنة القرب: "صلى اهللا عليه وسلم

  " .إال وقي الفتان: "ويف لفظ" إال برئ من فتنة القرب: "لفظ

م ال تسجر يف هذا وحكمته أنه انكشف الغطاء عما له عند اهللا، ألن جهن: وقال احلكيم الترمذي
ما يعمل يف سائر األيام، فإذا قبض اهللا فيه عبداً، كان . اليوم، وتغلق فيه أبواا، وال يعمل فيه شيطاا

دليالً لسعادته، وحسن مآبه، وأنه مل يقبض يف هذا اليوم العظيم، إال من كتب له السعادة عنده، 
  .املنافق من املؤمنفلذلك يقيه فتنة القرب، ألن سببها إمنا هو ، متييز 

  : الثامنة واألربعون

  رفع العذاب عن أهل الربزخ فيه

: قال. بلغنا أن املوتىلم يعذبوا ليلة اجلمعة، تشريفاً هلذا الوقت: يف روض الرياحني. قال اليافعي

  .وحيتمل اختصاص ذلك بعصاة املؤمنني دون الكفار

  : التاسعة واألربعون
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  اجتماع األرواح فيه

 الدنيا، والبيهقي يف الشعب، عن رجل من آل عاصم اجلحدري، أنه رأى عاصماً أخرج ابن أيب
أنا يف روضة من رياض اجلنة، ونفر من أصحايب، جنتمع كل ليلة مجعة، : " اجلحدري يف النوم، فقال

نعلم ا : هل تعلمون بزيارتنا؟ قال: قلت. وصبيحتها إىل بكر بن عبد اهللا املزين، فنتالقى أخباركم
وكيف ذلك دون األيام : قلت. ة اجلمعة، ويوم اجلمعة كله، ويوم السبت إىل طلوع الشمسعشي

  " .لفضل يوم اجلمعة وعظمته: كلها؟ قال

  : اخلمسون

  أنه سيد األيام

خري يوم طلعت عليه الشمس يوم : "روى مسلم عن أيب هريرة، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  " .ل اجلنة، وفيه أخرج منها، وال تقوم الساعة إال يف يوم اجلمعةاجلمعة، فيه خلق آدم، وفيه أُدخ

  " .إىل آخره...سيد األيام يوم اجلمعة: "أخرجه احلاكم بلفظ

وفيه تيب عليه، وفيه مات، وما من دابة إال وهي مصيخةٌ يوم اجلمعة، من : "وأليب داود حنوه، وزاد
  " . اجلن واإلنسحني تصبح، حىت تطلع الشمس، شفقاً من الساعة إال

  .وأخرج ابن أيب شيبة، وابن ماجه، والبيهقي يف الشعب، عن أيب لُبابة بن عبد املنذر

    

إن يوم اجلمعة سيد األيام، وأعظمها عند اهللا، وهو أعظم : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال
وفيه أُهبط، وفيه مات، وفيه فيه خلق آدم، : عند اهللا من يوم األضحى، ويوم الفطر، فيه مخس خالل

ما من ملك . ساعة ال يسأل اهللا العبد فيها شيئاً إال أعطاه، ما مل يسأل حراماً، وفيه تقوم الساعة
  " .مقرب، وال مساء، وال أرض، وال رياح، وال جبال، وال حبر إال وهن يشفقن من يوم اجلمعة

ان يوم اجلمعة، فزع الرب، والبحر، وما إذا ك: "وأخرج سعيد بن منصور، يف سننه، عن جماهد قال
  " .خلق اهللا من شيء إال اإلنسان

بلغنا أنه مل تأت ليلة اجلمعة : "قال. وأخرج عبد اهللا بن أمحد، يف زوائد الزهد، عن أيب عمران اجلوين
  " .قط إال أحدثت ألهل السماء فزعة
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فضل؟ أو ليلة القدر؟، فاختار ابن هل ليلة اجلمعة أ. اختلف أصحابنا: يف بعض كتب احلنابلة: فائدة
فيما عدا الليلة اليت أنزل فيها . وقال به أبو احلسن التميمي. أن ليلة اجلمعة أفضل: بطة، ومجاعة

والفرة من . القرآن، وأكثر العلماء، على أن ليلة القدر أفضل، واستدل األولون حبديث الليلة الفراء
لَيلَةُ : (وأجابوا عن قوله تعاىل. مل جييء ليوم ليلة القدرالشيء خياره، وبأنه جاء يف فضل يومها ما 

فإن التقدير خري من ألف شهر ليس فيها ليلة اجلمعة، كما أن تقديرها عند ). القَدِر خير ِمن أَلِْف شهٍر
 وأيضاً، فإن ليلة اجلمعة باقية يف اجلنة، ألن يف. خري من ألف شهر، ليس فيها ليلة القدر: األكثرين

. يومها تقع الزيارة إىل اهللا تعاىل، وهي معلومة يف الدنيا بعينها على القطع، وليلة القدر مظنون عينها

  .انتهى ملخصاً

  : احلادية واخلمسون

  أنه يوم املزيد

أتى جربيل مبرآة بيضاء فيها نكتة إىل رسول اهللا صلى اهللا : " أخرج الشافعي يف األم، عن أنس قال
فُضلت ا أنت، . هذه اجلمعة: ما هذه؟ قال: سول اهللا صلى اهللا عليه وسلمفقال ر. عليه وسلم 

ولكم فيها خري، وفيها ساعة ال يوافقها مؤمن . اليهود، والنصارى. وأمتك، فإن الناس لكم فيها تبع
وما يا جربيل، : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم. يدعو اهللا خبري، إال استجيب له، وهو عندنا يوم املزيد

فيه كتب مسك، فإذا كان يوم اجلمعة، أنزل . إن ربك اختذ يف الفردوس وادياً أفيح: يوم املزيد؟ قال
اهللا فيه ناساً من املالئكة، وحوله منابر من نور، عليها مقاعد النبيني، وحفت تلك املنابر، بكراسي من 

جاء أهل اجلنة، فجلسوا من عليها الشهداء، والصديقون، مث . ذهب، مكللة بالياقوت، والزبرجد
ربنا : أنا ربكم، قد صدقتكم وعدي، فسلوين أُعطكم، فيقولون: فيقول اهللا. ورائهم على تلك الكتب
فهم حيبون يوم . قد رضيت عنكم، ولكم علي ما متنيتم، ولدي مزيد: نسألك رضوانك، فيقول

إم ميكثون يف جلوسهم : "ضهاوله طرق عن أنس، ويف بع" . اجلمعة، ملا يعطيهم فيه رم من اخلري
  .أخرجه اآلجري يف كتاب الرؤية" . هذا إىل مقدار منصرف الناس من اجلمعة، مث يرجعون إىل غرفهم

إن أهل : "أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال. وأخرج اآلجري يف كتاب الرؤية، عن أيب هريرة
 مقدار يوم اجلمعة، من أيام الدنيا، فيزورون، اجلنة إذا دخلوها، نزلوا بفضل أعماهلم، فيؤذن هلم يف

فيربز اهللا هلم عرشه، ويبتدئ هلم يف روضة من رياض اجلنة، وتوضع هلم منابر من نور، ومنابر من 
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لؤلؤ، ومنابر من ياقوت، ومنابر من ذهب، ومنابر من فضة، وجيلس أدناهم، وما فيهم أدىن، على 
الرؤية، : احلديث وفيه" ب الكراسي بأفضل منهم جملساًكثبان املسك، والكافور، وما يرون أصحا

  .ومساع الكالم، وذكر سوق اجلنة

إن أهل اجلنة يزورون رم عز : "وأخرج أيضاً عن أبن عباس، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
 وجلّ يف كل يوم مجعة يف رمال الكافور، وأقرم منه جملساً، أسرعهم إليه يوم اجلمعة، وأبكرهم

  " .غدواً

  : الثانية واخلمسون

  أنه مذكور يف القرآن

  ).إذَا نوِدي ِللصالَِة ِمن يوِم اجلُمعِة: (دون سائر أيام األسبوع قال تعاىل

  : الثالثة واخلمسون

  أنه الشاهد واملشهود يف اآلية

  وقد أقسم اهللا به 

الشاهد يوم : " قال) . ٍد، ومشهوٍدوشاِه: (أخرج ابن جرير، عن علي بن أيب طالب يف قوله تعاىل
  " .اجلمعة، واملشهود يوم عرفة

    

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : وأخرج محيد بن زجنويه، يف فضائل األعمال، عن أيب هريرة قال
اليوم املوعود يوم القيامة، واملشهود يوم عرفة، والشاهد يوم اجلمعة، ما طلعت مشس، وال : "وسلم

  " .م أفضل من يوم اجلمعةغربت على يو

  " .الشاهد اإلنسان، واملشهود يوم اجلمعة: "وأخرج ابن جرير، عن ابن عباس قال

  " .يوم الذّبح، ويوم اجلمعة: "وأخرج عن ابن الزبري، وابن عمر، قال
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أكثروا علي من الصالة يوم : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وأخرج عن أيب الدرداء قال
  " .فإنه يوم مشهود، تشهده املالئكةاجلمعة، 

  : الرابعة واخلمسون

  أنه املُدخر هلذه األمة

حنن اآلخرون، : "روى الشيخان، عن أيب هريرة، أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
ا السابقون يوم القيامة، بيد أم أوتوا الكتاب من قبلنا، مث هذا يومهم الذي فرض اهللا عليهم، فاختلفو

اليهود غداً، والنصارى بعد غٍد. فيه، فهدانا اهللا له، فالناس لنا فيه تبع. "  

أضلّ اهللا عن اجلمعة، من : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وملسلم عن أيب هريرة، وحذيفة، قاال
  " . اجلمعةكان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم األحد، فجاء اهللا بنا، فهدانا ليوم

  : اخلامسة واخلمسون

  أنه يوم املغفرة

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : أخرج ابن عدي، والطرباين يف األوسط بسند جيد، عن أنس قال
  " .إن اهللا تبارك، وتعاىل، ليس بتارك أحداً من املسلمني يوم اجلمعة إال غفر له: "وسلم

  : السادسة واخلمسون

  أنه يوم العتق

إن يوم : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: اري يف تارخيه، وأبو يعلى، عن أنس قالأخرج البخ
اجلمعة، وليلة اجلمعة، أربع وعشرون ساعة، ليس فيها ساعة إال وهللا فيها ستمائة عتيق من النار، 

  " .كلهم قد استوجبوا النار

  " .تمائة ألف عتيقإن هللا يف كل مجعة س: "وأخرجه ابن عدي، والبيهقي يف الشعب بلفظ
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  : السابعة واخلمسون

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذكر يوم : "فيه ساعة اإلجابة روى الشيخان، عن أيب هريرة
فيها ساعة ال يوافقها عبد مسلم، وهو قائم يصلي، يسأل اهللا شيئاً إال أعطاه إياه، وأشار : اجلمعة فقال
  " .بيده يقللها

هي ساعة . معة لساعة، ال يوافقها مسلم يسأل اهللا فيها خرياً إال أعطاه إياهإن يف اجل: "وملسلم عنه
  " .خفية

: وقد اختلف أهل العلم من الصحابة، والتابعني، فمن بعدهم يف هذه الساعة على أكثر من ثالثني قوالً

 إم :قلت أليب هريرة: أخرج عبد الرزاق، عن عبد اهللا موىل معاوية، قال. إا رفعت:  فقيل-1
  .كذب من قال ذلك: فقال. زعموا أن الساعة اليت يف يوم اجلمعة يستجاب فيها رفعت

  .نعم: فهي يف كل مجعة قال: قلت

. قاله كعب األحبار أليب هريرة، فرده عليه فرجع إليه. إا يف مجعة واحدة من كل سنة:  وقيل-2

  .أخرجه مالك، وأصحاب السنن

أخرجه ابن خزمية، واحلاكم، . ع اليوم، كما أخفيت ليلة القدر يف العشرإا خمفية، يف مجي:  وقيل-3
سألت النيب صلى اهللا عليه : "سألت أبا سعيد اخلدري، عن ساعة اجلمعة، فقال: قال. عن أيب سلمة

  " .قد أُعلمتها، مث أُنسيتها، كما أُنسيت ليلة القدر: وسلم عنها فقال

قال ". ن إنساناً قسم مجعته يف مجع، ألتى على تلك الساعةلو أ: "وأخرج عبد الرزاق، عن كعب قال
معناه أنه يبدأ فيدعوا يف مجعة من أول النهار، إىل وقت معلوم، مث يف مجعة يبتدئ من ذلك : ابن املنذر

  .الوقت إىل وقت آخر، حىت يأيت على آخر النهار

  .الوقت بالعبادةواحلكمة يف إخفائها بعث العباد على االجتهاد يف الطلب، واستيعاب 

ذكرهبعضهم احتماالً، وجزم به ابن . إا تنتقل يف يوم اجلمعة، وال تلزم ساعة بعينها:  وقيل-4
  .عساكر، وغريه، ورجحه الغزايل، واحملب الطربي

  .أخرجه ابن شيبة عن عاشة. هي عند أذان املؤذن لصالة الغداة:  وقيل-5

  . رواه ابن عساكر عن أيب هريرة.من طلوع الفجر، إىل طلوع الشمس:  وقيل-6

  .حكاه الغزايل. عند طلوع الشمس:  وقيل-7

  .حكاه اجليلي، واحملب الطربي، شارحاً التنبيه. أول ساعة بعد طلوع الشمس:  وقيل-8
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ويف آخر ثالث ساعات منه، : "حلديث أيب هريرة مرفوعاً. يف آخر الساعة الثالثة من النهار:  وقيل-9
  .أخرجه أمحد" فيها استجيب لهساعة من دعا اهللا 

    

حكاه ابن املنذر، عن أيب العالية، ورواه عبد الرزاق عن احلسن، . إذا زالت الشمس:  وقيل- 10
كانوا يرون الساعة املستجاب فيها الدعاء إذا زالت الشمس، : قال. وروى ابن عساكر، عن قتادة

واألذان، . ئكة، وابتداء دخول اجلمعةوكأن مأخذهم يف ذلك أا وقت اجتماع املال: قال ابن حجر
  .وحنو ذلك

يوم اجلمعة مثل يوم : "أخرج ابن املنذر، عن عائشة قالت. إذا أذن املؤذن لصالة اجلمعة:  وقيل- 11
أيةُ ساعة؟ : قيل. عرفة، فيه تفتح أبواب السماء، وفيه ساعة، ال يسأل اهللا فيها العبد شيئاً إال أعطاه

  " .الة اجلمعةإذا أذن املؤذن لص: قالت

  .أخرجه ابن املنذر، عن أيب ذر. من الزوال إىل مصري الظلّ ذراعاً:  وقيل- 12

  .إىل أن خيرج اإلمام، حكاه القاضي أبو الطيب:  وقيل- 13

  .إىل أن يدخل يف الصالة، حكاه ابن املنذر، عن أيب السوار العدوي:  وقيل- 14

  .يف نكت التنبيه.  الدزماينّمن الزوال إىل غروب الشمس، حكاه:  وقيل- 15

  .رواه ابن زجنويه، عن احلسن. عند خروج اإلمام:  وقيل- 16

ما بني خروج اإلمام إىل أن تقام الصالة، رواه ابن املنذر، عن احلسن، واملروزي، يف :  وقيل- 17
  .كتاب اجلمعة، عن عوف بن حضرية

رير، عن أيب موسى، وابن عمر موقوفاً، رواه ابن ج. ما بني خروجه إىل انقضاء الصالة:  وقيل- 18
  .وعن الشعيب

  .رواة ابن أيب شيبة، وابن املنذر عن الشعيب. ما بني أن حيرم البيع إىل أن حيل:  وقيل- 19

  .رواه ابن زجنويه، عن ابن عباس. ما بني األذان إىل انقضاء الصالة:  وقيل- 20

روى مسلم وأبو داو، من . تنقضي الصالةما بني أن جيلس اإلمام على املنرب إىل أن :  وقيل- 21
هي ما بني أن جيلس : "حديث أيب موسى األشعري، أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

  .وهذا القول، ميكن أن يتحد مع اللذين قبله: قال ابن حجر" . اإلمام، إىل أن تنقضي الصالة

بسند ضعيف، عن ابن عمر .  عبد الربرواه ابن. من حني يفتتح اخلطبة حىت يفرغها:  وقيل- 22
  .مرفوعاً
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  .عند اجللوس بني اخلطبتني، حكاه الطَّييب:  وقيل- 23

  .رواه ابن املنذر، عن أيب بردة. عند نزول اإلمام من املنرب:  وقيل- 24

وروى الطرباين بسند ضعيف، عن . رواه ابن املنذر، عن احلسن. عند إقامة الصالة:  وقيل- 25
فيها ساعة ال يدعو العبد : أفِتنا عن صالة اجلمعة؟ قال. يا رسول اهللا: "د أا قالتميمونة بنت سع

  " .ذلك حني يقوم اإلمام: أيةُ ساعة هي يا رسول اهللا؟ قال: فيها ربه إال استجاب له، قلت

حلديث الترمذي وحسنه، وابن ماجه، عن عمرو . من بني إقامة الصالة، إىل متام الصالة:  وقيل- 26
" . حني تقام الصالة، إىل االنصراف منها: أية ساعة أية ساعة يا رسول اهللا؟ قال: "قالوا: "وفبن ع

  " .ما بني أن يرتل اإلمام من املنرب، إىل أن تنقضي: "ورواه البيهقي يف الشعب بلفظ

رواه ابن عساكر . هي الساعة اليت كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يصلي فيها اجلمعة:  وقيل- 27
  . ابن سريينعن

. من صالة العصر، إىل غروب الشمس، رواه ابن جرير، عن ابن عباس مرفوعاً:  وقيل- 28

التمسوا الساعة اليت ترجى يف يوم اجلمعة بعد : "والترمذي بسند ضعيف، عن أنس بن مالك مرفوعاً
ر أغفَلُ ما فالتمسوا بعد العص: "والبن منده، عن أيب سعيد مرفوعاً" . العصر، إىل غيبوبة الشمس

  " .يكون الناس

مرفوعاً، . رواه عبد الرزاق، عن حيىي بن إسحاق بن أبن طلحة. يف صالة العصر:  وقيل- 29
  .مرسالً 

  .حكاه الغزايل. بعد العصر إىل آخر وقت االختيار:  وقيل- 30

  .رواه عبد الرزاق، عن طاوس. من حني تصفَر الشمس إىل أن تغيب:  وقيل- 31

    

: " ولفظه. ر ساعة بعد العصر وأخرجه أبو داود، واحلاكم، عن جابر مرفوعاًآخ:  وقيل- 32

قال رسول اهللا : وأخرج أصحاب السنن، عن أيب هريرة قال" . فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر
خري يوم طلعت عليه الشمس يوم اجلمعة، وفيه ساعة ال يصادفها عبد مسلم : "صلى اهللا عليه وسلم

بل يف كل : فقلت. ذلك يف كل سنة يوم:  شيئاً إال أعطاه إياه، فقال كعبوهو يصلي، يسأل اهللا
مث لقيت عبد : قال أبو هريرة. صدق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فقرأ كعب التوراة، فقال. مجعة

كيف، وقد : فقلت. آخر ساعة يف يوم اجلمعة. قد علمت أية ساعة هي: اهللا بن سالم، فحدثته، فقال
وتلك الساعة ال يصلّى . ال يصادفها عبد مسلم، وهو يصلي:  اهللا صلى اهللا عليه وسلمقال رسول
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. من جلس جملساً ينتظر الصالة، فهو يف صالة : "أمل يقل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فيها؟ فقال

  " .فهو ذاك: قال. بلى: قلت

ساعة اليت يستجاب فيها الدعاء ال: "ويف الترغيب لألصفهاين، من حديث أيب سعيد اخلدري مرفوعاً
  " .يوم اجلمعة، آخر ساعة من يوم اجلمعة، قبل غروب الشمس، أغفل ما يكون عنه الناس

أخرجه الطرباين يف األوسط، والبيهقي يف الشعب، . إذا تدىل نصف الشمس للغروب:  وقيل- 33
أية ساعة هي؟ : يه وسلمأا قالت للنيب صلى اهللا عل: "عن فاطمة بنت النيب صلى اهللا عليه وسلم

  " .إذا تدىل نصف الشمس للغروب: قال

. أصح األحاديث فيها، حديث أيب موسى يف مسلم: قال احملب الطربي. فهذه مجلة األقوال يف ذلك

إما موافق هلما، أو ألحدمها، . وما عدامها: قال ابن حجر. وأشهر األقوال فيها، قول عبد اهللا بن سالم
أي القولني . مث اختلف السلف. استند قائله إىل اجتهاد، دون توقيف. إلسناد، أو موقوفأو ضعيف ا

  .وابن العريب، والقرطيب: البيهقي: املذكورين أرجح؟ فرجح كالً مرجحون، فرجح حديث أيب موسى

  .إنه الصحيح، أو الصواب: وقال النووي

  . الرب، وابن الزملكاين، من الشافعيةأمحد بن حنبل، وابن راهويه، وابن عبد: ورجح قول ابن سالم

وارد على . وذلك أن ما أورده أبو هريرة على ابن سالم، من أا ليست ساعة صالة: قلت وههنا أمر
. ألن حال اخلطبة ليست ساعة صالة، ويتميز ما بعد العصر، بأا ساعة دعاء. حديث أيب موسى أيضاً

حال اخلطبة ساعة دعاء، ألنه مأمور فيها باإلنصات، وليس . يسأل اهللا شيئاً: وقد قال يف احلديث
إما عند اإلقامة، أو يف السجود، أو التشهد، فإن محل . وكذلك غالب الصالة، ووقت الدعاء منها

وحيمل قوله، وهو قائم يصلي، على حقيقته يف هذين املوضعني، . احلديث على هذه األوقات اتضح
وهذا حتقيق حسن، فتح اهللا به، وبه يظهر ترجيح رواية أيب . ةأي يريد الصال. وعلى جمازه يف اإلقامة

فإنه أوىل من " يصلي، ويسأل: "من قوله. موسى، على قول ابن سالم، إلبقاء احلديث على ظاهره
محله على انتظار الصالة، ألنه جماز بعيد، وموهم أن انتظار الصالة يشترط يف اإلجابة، وألنه ال يقال، 

ائم يصلي، وإن صدق، أنه يف صالة، ألن لفظ قائم يشعر مبالبسة الفعل، والذي ق: يف منتظر الصالة
. أا عند إقامة الصالة، وغالب األحاديث املرفوعة، تشهد له: استخري اهللا، وأقول به من هذه األقوال

أما حديث ميمونة، فصريح فيه، وكذا حديث عمرو بن عوف، وال ينافيه حديث أيب موسى، ألنه 
ا فيما بني أن جيلس اإلمام، إىل أن تنقضي الصالة، وذلك صادق باإلقامة، بل منحصر فيها، أ: ذكر

ألن وقت اخلطبة ليس وقت صالة، وال دعاء، ووقت الصالة، ليس وقت دعاء يف غالبها، وال يظن 
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ة أنه أراد، استغراق هذا الوقت قطعاً، ألا ساعة خفيفة بالنصوص، واإلمجاع، ووقت اخلطبة، والصال
وغالب األقوال املذكورة بعد الزوال، أو عند األذان، حتمل على هذا، فترجع إليه، وال تتناىف، . متسع

إين ألرجو أن تكون ساعة اإلجابة يف : "وقد أخرج الطرباين، عن عوف بن مالك الصحايب، قال
. وأقوى شاهد له" إذا أذن املؤذن، وما دام اإلمام على املنرب، وعند اإلقامة: إحدى الساعات الثالث

" يصلي"و . على القيام للصالة عند اإلقامة" وهو قائم: "فأمحل" وهو قائم يصلي"حديث الصحيحني 

على احلال املقدرة، وتكون هذه اجلملة احلالية، شرطاً يف اإلجابة، فإا خمتصة، مبن شهد اجلمعة، 
  .واهللا أعلم بالصواب. هذا ما ظهر يل يف هذا احملل من التقدير. ليخرج من ختلف عنها

    

أخربنا عفان بن مسلم، حدثنا محاد بن سلمة، أخربنا علي بن زيد بن : وقال ابن سعد يف طبقاته
أن عبيد اهللا بن نوفل، وسعيد بن نوفل، واملغرية بن نوفل، كانوا من قراء قريش، وكانوا . جدعان

 ترجى، فنام عبيد اهللا بن نوفل، يبكون إىل اجلمعة، إذا طلعت الشمس، يريدون بذلك الساعة اليت
هذه الساعة اليت تريد، فرفع رأسه، فإذا مثل غمامة، تصعد إىل السماء، : فدح على ظهره دحةً، فقيل
  .وذلك حني زالت الشمس

بأن يف كل ساعة إجابة، كما ثبت يف األحاديث : احتج من قال بتفضيل الليل على النهار: فائدة
  .ار، سوى يف يوم اجلمعةالصحيحة، وليس ذلك يف النه

  : الثامنة واخلمسون

  الصدقة فيها تضاعف على غريها من األيام

  " .الصدقة تضاعف يوم اجلمعة: "أخرج ابن أيب شيبة يف املصنف، عن كعب، قال

  : التاسعة واخلمسون

  احلسنة والسيئة فيه تضاعف

  .لسيئةيوم اجلمعة تضاعف فيه احلسنة وا: أخرج ابن أيب شيبة، عن كعب، قال

وأخرج " تضاعف احلسنات يوم اجلمعة: "وأخرج الطرباين يف األوسط، من حديث أيب هريرة مرفوعاً
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بلغين أن : أخربين أبو سعيد، قال: قال. محيد بن زجنويه، يف فضائل األعمال، من طريق اهليثم بن محيد
  .احلسنة تضاعف يوم اجلمعة، والسيئة تضاعف يوم اجلمعة

من عمل خرياً يف يوم اجلمعة، ضعف بعشرة أضعافه يف سائر األيام، :  رافع قالوأخرج عن املسيب بن
  .ومن عمل شراً فمثل ذلك

  : الستون

  قراءة حم الدخان يومها وليلتها

من قرأ حم الدخان يف : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال. أخرج الترمذي، عن أيب هريرة
  " .ليلة اجلمعة غُفر له

من قرأ حم : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال. رباين، واألصبهاين، عن أيب أمامةوأخرج الط
  " .الدخان يف ليلة اجلمعة، أو يوم اجلمعة، بىن اهللا له بيتاً يف اجلنة

من قرأ الدخان يف ليلة اجلمعة، أصبح مغفوراً له، وزوج من : "وأخرج الدارمي عن أيب رافع قال
  " .احلور العني

  : حلادية والستونا

  قراءة يس ليلتها

من قرأ ليلة : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أخرج البيهقي يف الشعب، عن أيب هريرة قال
من قرأ يس يف ليلة اجلمعة : "وأخرجه األصفهاين بلفظ" اجلمعة حم الدخان، ويس، أصبح مغفوراً له

  " .غُفر له

  : الثانية والستون

  هقراءة آل عمران في
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من قرأ : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أخرج الطرباين بسند ضعيف، عن ابن عباس قال
  " .السورة اليت يذكر فيها آل عمران، يوم اجلمعة، صلى اهللا عليه ومالئكته حىت تغيب الشمس

  : الثالثة والستون

  قراءة سورة هود فيه

الشيخ، وابن مردويه، يف تفسريمها، عن كعب، أخرج الدارمي يف مسنده، والبيهقي يف الشعب، وأبو 
  " .اقرؤوا سورة هود يوم اجلمعة: "أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  : الرابعة والستون

  قراءة البقرة وآل عمران ليلتها

قال رسول اهللا صلى اهللا : أخرج األصفهاين يف الترغيب بسنده، عن عبد الواحد بن أمين، تابعي قال
من قرأ سورة البقرة، وآل عمران، يف ليلة اجلمعة، كان له من األجر، ما بني لُبيداء ، : "عليه وسلم

  " .وعروباء

  .السماء السابعة: وعروباء. األرض السابعة: فلبيداء

من قرأ ليلة اجلمعة، سورة البقرة، وآل عمران، : "قال. وأخرج محيد بن زجنويه، عن وهب بن منبه
  " .وعجيباء أسفل األرضني. العرش: يباء، وعجيباء، وعريباءكان له نوراً ما بني عر

  : اخلامسة والستون

  الذكر املوجب للمغفرة قبل صبح يومها

من : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أخرج الطرباين يف األوسط، وابن السين، عن أنس قال
العظيم الذي ال إله إال هو احلي القيوم، استغفر اهللا : قال قبل صالة الغداة، يوم اجلمعة، ثالث مراٍت

  " .وأتوب إليه، غُفرت ذنوبه، وإن كانت أكثر من زبد البحر
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  : السادسة والستون

  اإلكثار من الصالة على النيب

  صلى اهللا عليه وسلم يومها وليلتها 

اهللا قال رسول اهللا صلى : أخرج أبو داود، واحلاكم وصححه، وابن ماجه، عن أوس بن أوس قال
وفيه . إن من أفضل أيامكم، يوم اجلمعة، فيه خلق آدم، وفيه قُبض، وفيه النفخة: "عليه وسلم

فيه، فإن صالتكم معروضة علي الصعقة، فأكثروا من الصالة علي. "  

    

أكثروا من : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال. وأخرج الطرباين يف األوسط، عن أيب هريرة
  " .فإن صالتكم تعرض علي. ي، يف الليلة الزهراء، واليوم األزهرالصالة، عل

أكثروا من : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال. وأخرج البيهقي يف الشعب، عن أيب أمامة
  " .الصالة علي يف كل يوم مجعة، فمن كان أكثرهم علي صالة، كان أقرم مين مرتلةً

أكثروا من الصالة علي يف يوم اجلمعة، : "اهللا صلى اهللا عليه وسلمقال رسول : وأخرج عن أنس قال
  " .وليلة اجلمعة، فمن فعل ذلك كنت شهيداً، أو شافعاً له يوم القيامة

: من صلى علي يف يوم اجلمعة، وليلة اجلمعة، قضى اهللا له مائة حاجة: "وأخرج عن أنس مرفوعاً

  " .لدنياسبعني من حوائج اآلخرة، وثالثني من حوائج ا

من صلى على النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم اجلمعة، مائة مرة، جاء يوم : "وأخرج عن علي قال
  " .القيامة، وعلى وجهه نور

من صلى علي يف : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وأخرج األصبهاين يف ترغيبه، عن أنس قال
  " .ةيوم اجلمعة ألف مرة، مل ميت حىت يرى مقعده من اجلن

ال تدع إذا كان يوم اجلمعة : قال يل ابن مسعود: "قال. وأخرج أبو نعيم يف احللية، عن زيد بن وهب
اللهم صلي على حممد، وعلى آل حممد : أن تصلي على النيب صلى اهللا عليه وسلم ألف مرة، تقول

  " .النيب األمي

  : السابعة والثامنة والتاسعة والستون والسبعون
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  شهود اجلنازةعيادة املريض و

  وشهود النكاح والعتق فيه 

من صلى اجلمعة، وصام يومه، : "أخرج الطرباين، عن أيب أمامة، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  " .وعاد مريضاً، وشهد جنازة، وشهد نكاحاً، وجبت له اجلنة

  .كاحومل يذكر ، شهود الن" وتصدق وأعتق: "وأخرجه أبو يعلى، من حديث أيب سعيد، وزاد

من أصبح يوم : "وأخرج البيهقي يف شعب اإلميان، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  " .اجلمعة صائماً، وعاد مريضاً، وشهد جنازة، وتصدق بصدقة، فقد أوجب

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : وأخرج ابن عدي، والبيهقي يف الشعب، عن جابر بن عبد اهللا قال
 أصبح يوم اجلمعة صائماً، وعاد مريضاً، وأطعم مسكيناً، وشيع جنازة، مل يتبعه ذنب من: "وسلم

  " .أربعني سنة

  .هذا يؤكد حديث أيب هريرة، وكالمها ضعيف: قال البيهقي

  : احلادية والسبعون

  الذكر املأثور ليلتها

ن قال هذه م: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال. أخرج البيهقي يف الشعب، عن أنس
ومن قاهلا يوم اجلمعة، فمات . الكلمات سبع مرات يف ليلة اجلمعة، فمات يف تلك الليلة، دخل اجلنة

اللهم أنت ريب ال إله إال أنت، خلقتين، وأنا عبدك، وابن عبدك، وابن : يف ذلك اليوم، دخل؛ من قال
عوذ بك من شر ما أمتك، ويف قبضتك وناصييت بيدك، أمسيت على عهدك، ووعدك ما استطعت،أ

  " .صنعت، أبوء بنعمتك، وأبوء بذنيب، فاغفر يل، فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت

  : الثانية والسبعون

  الظهور والدخول
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كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إذا ظهر يف الصيف، : "قالت. وأخرج أيضاً، عن عائشة
وأخرج " .  استحب أن يدخل ليلة اجلمعةاستحب أن يظهر ليلة اجلمعة، وإذا دخل البيت يف الشتاء

  .مثله عن ابن عباس

  : الثالثة والسبعون

  ابتغاء الفضل

أنه كان إذا صلى : "أخرج الطرباين، عن عبد اهللا بن بسر، صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
رأيت سيد : ِلم تفعل هذا؟ فقال: اجلمعة، خرج فدار يف السوق ساعةً، مث رجع إىل املسجد، فقيل له

  " .املرسلني يفعله

فَإذَا قُِضيِت الصالَةُ فَانتِشروا ِفي اَألرِض، وابتغوا ِمن فَضِل : (كأن حكمته امتثال قوله تعاىل: قلت
  ) .اِهللا

  : الرابعة والسبعون

  انتظار العصر بعدها يعدل عمرة

:  اهللا صلى اهللا عليه وسلمقال رسول: قال. أخرج البيهقي يف الشعب، عن سهل بن سعد الساعدي

انتظار العصر بعد : اهلجريةُ إىل اجلمعة، والعمرة: إن لكم يف كل مجعة حجةً، وعمرةً، فاحلجة"
  " .اجلمعة

  : اخلامسة والسبعون

  صالة حفظ القرآن يف ليلتها

    

ال أن علياً ق: "واحلاكم، والبيهقي يف الدعوات، عن ابن عباس. حسن غريب: أخرج الترمذي، وقال
أال : تفلّت هذا القرآن من صدري، فما أجدين أقدر عليه، فقال: لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
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أُعلمك كلمات ينفعك اهللا ن، وتنفع ن من علمته، ويثبت ما تعلمت يف صدرك؟ إذا كان ليلة 
 -  مستجاباجلمعة، فإن استطعت أن تقوم يف ثلث الليل اآلخر، فإا ساعة مشهودة، والدعاء فيها

 فإن مل تستطع، -حىت تأيت ليلة اجلمعة: يقول. سوف أستغفر لكم ريب: وقد قال أخي يعقوب لبنيه
فصلِّ أربع ركعات، تقرأ يف الركعة األوىل بفاحتة . فقم يف وسطها، فإن مل تستطع، فقم يف أوهلا

بفاحتة : لركعة الثالثةويف ا. بفاحتة الكتاب، وحم الدخان: ويف الركعة الثانية. يس: الكتاب، وسورة
  .ويف الركعة الرابعة بفاحتة الكتاب، وتبارك املفصل. الكتاب، وامل ترتيل السجدة

فإذا فرغت من التشهد، فامحد اهللا، وأحسن الثناء على اهللا، وصلِّ علي، وعلى سائر النبيني، واستغفر 
اللهم ارمحين بترك : كللمؤمنني واملؤمنات، وإلخوانك الذين سبقوك باإلميان، وقل يف آخر ذل

املعاصي أبداً ما أبقيتين، وارمحين أن أتكلف ما ال يعنيين، وارزقين حسن النظر فيما يرضيك عين، 
يا رمحن، . أسألك يا اهللا: اللهم بديع السماوات، واألرض، ذا اجلالل، واإلكرام، والعزة اليت ال ترام

لمتين، وارزقين أن أتلوه على النحو الذي جباللك، ونور وجهك، أن تلزم قليب حفظ كتابك، كما ع
أسألك يا . اللهم بديع السماوات، واألرض، ذا اجلالل واإلكرام، والعزة اليت الترام.يرضيك عين

اهللا، يا رمحن، جباللك، ونور وجهك، أن تنور بكتابك بصري، وأن تطلق به لساين، وأن تفرج به عن 
إنه ال يعينين على إال أنت، وال حول وال قوة إال باهللا قليب، وتشرح به صدري، وأن تعمل به بدين، ف

تفعل ذلك ثالث مجع، أو مخساً، أو سبعاً بإذن اهللا تعاىل، والذي بعثين باحلق، ما أخطأ . العلي العظيم
  .مؤمناً قط

فواهللا ما لبث علي إىل مخساً أو سبعاً، حىت جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف : قال ابن عباس
يا رسول اهللا أين كنت فيما خال ال آخذ إال أربع آياٍت، وحنوهن، فإذا : ذلك الس، فقالمثل 

قرأن على نفسي تفلنت، وأنا أتعلم اليوم أربعني آيةً وحنوها، فإذا قرأا على نفسي، فكأمنا كتاب اهللا 
، فإذا حتدثت ا مل بني عيين، ولقد كنت أمسع احلديث، فإذا رددته تفلت، وأنا اليوم أمسع األحاديث

  " .مؤمن ورب الكعبة: فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عند ذلك. أخرم منها حرفاً

  : والسادسة والسبعون

  زيارة القبور يومها وليلتها
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قال رسول : قال. أخرج احلكيم الترمذي، يف نوادر األصول، والطرباين يف األوسط، عن أيب هريرة
  " .من زار قرب أبويه، أو أحدمها يف كل مجعة، غفر له، وكتب برا: "سلماهللا صلى اهللا عليه و

  : السابعة والسبعون

  علم املوتى بزيارة األحياء فيه

بلغين أن املوتى، يعلمون : "قال. أخرج ابن أيب الدنيا، والبيهقي يف شعب اإلميان، عن حممد بن واسع
  " .بزوارهم يوم اجلمعة، ويوماً قبله، ويوماً بعده

: قيل. من زار قرباً يوم السبت، قبل طلوع الشمس،علم امليت بزيارته: "قال. وأخرجا عن الضحاك

  " .ملكان يوم اجلمعة: وكيف ذلك؟ قال

  : الثامنة والسبعون

  عرض أعمال األحياء على أقارم

  من املوتى فيه 

.  عن أبيه، عن جدهأخرج الترمذي احلكيم يف نوادر األصول، من حديث عبد الغفور بن عبد العزيز،

تعرض األعمال يوم االثنني، ويوم اخلميس على اهللا، : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال
وتعرض على األنبياء، وعلى اآلباء، واألمهات يوم اجلمعة، فيفرحون حبسنام، وتزداد وجوههم 

  " .بياضاً، وإشراقاً

إن : " ت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولمسع: وأخرج أمحد بسند جيد، عن أيب هريرة قال
  " .أعمال بين آدم تعرض كل مخيس، ليلة اجلمعة، فال يقبل عمل قاطع رحم

  : التاسعة والسبعون

  يقول الطري فيه سالم سالم يوم صاحل
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أنه مسعه من املوتى، يقولون ذلك كرامة له، وهو بني . أخرج ابن أيب الدنيا، والبيهقي، عن مطرف
  .ئم، واليقظانالنا

إن الطري لتلقي الطري بعضها بعضاً : "وأخرج الدينوري يف االسة، عن بكر بن عند اهللا املزينّ، قال
  " .أشعرت أن اجلمعة غداً: ليلة اجلمعة، فتقول هلا

  : الثمانون

  كون الرائحني إىل اجلمعة كسبعني موسى

    

إذا راح منا : " صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا: قال. أخرج الطرباين يف األوسط، عن أنس
  " .الذين وفدوا إىل رم أو أفضل: سبعون رجالً إىل اجلمعة، كانوا كسبعني موسى

  : احلادية والثمانون

  صومه يف متتابعات مغفرة

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه : أخرج الطرباين،والبيهقي، واألصبهاين يف الترغيب، عن ابن عمر قال
من صام يوم األربعاء، واخلميس، واجلمعة مث تصدق يوم اجلمعة، مبا قلّ من ماله، أو  ":وسلم يقول

  " .كثر، غُفر له ذنب عمله، حىت يصري كيوم ولدته أمه

أنه كان يستحب أن يصوم األربعاء، واخلميس، : "وأخرج البيهقي يف الشعب، عن ابن عباس
ان يأمر بصومهن، وأن يتصدق مبا قلّ أو كثُر، فإن واجلمعة، ويخرب أن النيب صلى اهللا عليه وسلم، ك

  : .فيه الفضل الكثري

من صام األربعاء، : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال. وأخرج البيهقي، وضعفه، عن أنس
واخلميس، واجلمعة، بىن اهللا له قصراً يف اجلنة من لؤلؤ وياقوت، وزمرد، وكتب اهللا له براءة من 

  " .النار

ما من يوم أكره إيلّ أن أصومه من يوم اجلمعة وال : "قال. رج البيهقي، عن أيب قتادة العدويوأخ
يعجبين يف أيام متتابعات، ملا أعلم من : وكيف ذلك؟ قال: أحب أن أصومه من يوم اجلمعة، قيل
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  " .فضيلته، وأكره أن أخصه من بني األيام

أخربين : قال.  بن حممد، عن صفوان ابن سليمحدثنا عبد العزيز: وقال سعيد بن منصور، يف سننه
من صام يوم اجلمعة، : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: رجل من جشٍم، عن أيب هريرة قال

  " .كتب اهللا له عشرة أيام غُراً من أيام اآلخرة، ال يشاكلها أيام الدنيا

  : الثانية والثمانون

  كون ليلته غراء ويومه أزهر

اللهم باركلنا يف : قال. كان إذا دخل رجب: "، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمأخرج البزار
  " .هذه ليلة غراء، ويوم أزهر: قال. رجب، وشعبان، وبلِّغنا رمضان، وإذا كان ليلة اجلمعة

  : الثالثة والثمانون

  صالة وين سكرات املوت

من صلى بعد املغرب : " عليه وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا: قال. أخرج األصبهاين، عن ابن عباس
ركعتني، يف ليلة اجلمعة، يقرأ يف كل واحدة منها بفاحتة الكتاب مرة، وإذا زلزلت مخس عشرة مرة، 

  " .هون اهللا عليه سكرات املوت، وأعاذه من عذاب القرب، ويسر له اجلواز على الصراط يوم القيامة

  : الرابعة والثمانون

  مسالمته سالمة األيا

إذا سلمت : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أخرج أبو نعيم يف احللية، عن عائشة قالت
  " .اجلمعة، سلمت األيام

  : اخلامسة والثمانون

  دعاء دخول املسجد فيه
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كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : "عن أيب هريرة، قال. أخرج ابن السين يف عمل اليوم والليلة
. اللهم اجعلين أوجه من توجه إليك: يوم اجلمعة، أخذ بعضاديت الباب، مث قالإذا دخل املسجد 

يستحب لنا : قال النووي يف األذكار" . وأقرب من تقرب إليك، وأفضل من سألك، ورِغب إليك
  .بزيادة من. ِمن أوجه، ومن أقرب، ومن أفضل: حنن أن نقول

  : السادسة والثمانون

  كراهة احلجامة فيه

إن يف يوم اجلمعة : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال. أبو يعلى، عن احلسني بن عليأخرج 
  " .لساعة ال حيتجم فيها أحد إال مات

  .وقد ورد النهي عن احلجامة يوم اجلمعة، من حديث ابن عمر

م يوم ال حيتجم أحدك: "ويف نسخة نبيط بن شريط، من حديثه مرفوعاً. أخرجه احلاكم، وابن ماجه
  " .اجلمعة، ففيها ساعة، من احتجم فيها، فأصابه وجع، فال يلومن إال نفسه

  : السابعة والثمانون

  حصول الشهادة ملن مات فيه

من مات : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال. أخرج محيد بن زجنويه، من مرسل إياس بن بكري
  " .قربيوم اجلمعة كتب اهللا له أجر شهيد، ووقي فتنة ال

ما من مسلم أو مسلمة ميوت : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وأخرج من مرسل عطاء قال
ليلة اجلمعة، أو يوم اجلمعة، إال وقي عذاب القرب، وفتنة القرب، ولقي اهللا ال حساب عليه، وجاء يوم 

القيامة، ومعه شهود يشهدون له، أو طابع. "  

  : الثامنة والثمانون

   الشرصالة دفع
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من صلى الضحى أربع : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال. أخرج األصبهاين، عن ابن عباس
وقل أعوذ برب الفلق - ركعات يف يوم اجلمعة، يف دهره، مرة واحدة، يقرأ بفاحتة الكتاب عشر مرات

 أيها  وقل هو اهللا أحد عشر مرات، وقل يا-عشر مرات، وقل أعوذ برب الناس، عشر مرات
. فإذا تشهد، وسلّم، وسلّم. وآية الكرسي، عشر مرات، يف كل ركعة. الكافرون، عشر مرات

وال إله إال اهللا، واهللا أكرب، . سبحان اهللا واحلمد هللا: قائالً. وسبح، سبعني مرة. واستغفر سبعني مرة
وأهل األرض، وشر دفع اهللا عنه شر أهل السماوات، . وال حول، وال قوة إال باهللا العلي العظيم

  " .اإلنس، واجلن

  : التاسعة والثمانون

  فضل وقوف عرفة فيه

  .فيما ذكر القاضي بدر الدين ابن مجاعة. وقفة اجلمعة، تفضل غريها من مخسة أوجه

  .موافقة النيب صلى اهللا عليه وسلم، فإن وقفته كانت يوم اجلمعة، وإمنا يختار له األفضل: أحدها

  .ة اإلجابةإن فيها ساع: الثاين

  .أن األعمال تشرف بشرف األزمنة، كما تشرف بشرف األمكنة: الثالث

  .ويوم اجلمعة، أفضل أيام األسبوع، فوجب أن يكون العمل فيه أفضل

أفضل األيام يوم عرفة إذا وافق يوم اجلمعة، . " عن طلحة يب عبيد اهللا يب كَريز- أن يف احلديث: الرابع
  .أخرجه رِزين يف جتريد الصحاح" يف غري يوم اجلمعةوهو أفضل من سبعني حجة 

قد جاء إن اهللا : قيل له" إذا كان يوم عرفة مجعة غفر اهللا جلميع أهل املوقف: "إن يف احلديث: اخلامس
  .يغفر جلميع أهل املوقف مطلقاً

 واسطة، بأنه حيتمل أن يغفر هلم فيه بغري: فما وجه ختصيص ذلك بيوم اجلمعة يف هذا احلديث؟ فأجاب
  .ويف غريه، يهب قوماً لقوم

  : التسعون

  دعاء احلاجة
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من كانت له حاجة إىل : " أخرج األصبهاين يف الترغيب، عن عبد اهللا بن عمر، رضي اهللا عنهما قال
اهللا، فليصم األربعاء، واخلميس، واجلمعة، فإذا كان يوم اجلمعة، تطهر، وراح إىل اجلمعة، فتصدق 

-بسم اهللا الرمحن الرحيم . اللهم إين أسألك بامسك: ثُرت، فإذا صلّى اجلمعة قالبصدقة قلّت ، أو ك

بسم اهللا الرمحن -الذي ال إله إال هو عامل الغيب، والشهادة، الرمحن الرحيم، وأسألك بامسك 
 الذي ال إله إال هو احلي القيوم، الذي ال تأخذه ِسنة وال نوم، الذي مألت عظمته -الرحيم

. األرض، الذي عنت له الوجوه، وخشعت له األصوات، ووِجلت القلوب من خشيتهالسماوات، و

 وأن تعطيين حاجيت، وهي كذا، وكذا، فإنه يستجاب - صلى اهللا عليه وسلم-أن تصلّي على حممد 
  " .له

بلغين أن من صام األربعاء، : "وأخرج ابن السين يف عمل يوم وليلة، عن عمرو بن قيس املُالئي، قال
جلمعة، مث شهد اجلمعة مع املسلمني، مث تشهد، فسلّم بتسليم اإلمام، وقرأ فاحتة الكتاب، وقل هو وا

اللهم إين أسألك بامسك العلي األعلى، : اهللا أحد عشر مرات، مث مد يده إىل اهللا عز وجلّ، مث قال
ال اهللا األجلّ، العظيم، األعز، األعز، األعز، األكرم، األكرم، األكرم، ال إله إ. األعلى، األعلى

  " .مل يسأل اهللا شيئاً إال أعطاه إياه عاجالً، وآجالً، ولكنكم تعجلون. األعظم

  : احلادية والتسعون

  ال تفتح فيه أبواب جهنم

أا ال تسجر فيه أخرج أبو نعيم، عن ابن عمرو، أن النيب صلى اهللا عليه : وهذه غري اخلصلة السابقة
سعر كل يوم، وتفتح أبواا، إال يوم اجلمعة، فإا ال تفتح أبواا، وال إن جهنم ت: "قال. وسلم
  " .تسعر

  : الثانية والتسعون

  يستحب السفر ليلتها

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يحب أن يسافر يوم : "أخرج الطرباين عن أم سلمة، قالت
  " .اخلميس
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ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيرج إىل ما كا: "قال. وأخرج يف األوسط، عن كعب بن سعد
  .وأصله يف الصحيح" سفٍر، ويبعث بعثاً إال يوم اخلميس

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إذا أراد السفر، خرج يوم : "ومن األوسط أيضاً، عن بريدة
  " .اخلميس

  : الثالثة والتسعون

  كتابة املالئكة ملن صلّى مجاعة فيه

بلغنا أن هللا مالئكة معهم ألواح من : "قال. بن أمحد، يف زوائد الزهد، عن ثابت البناينأخرج عبد اهللا 
  " .فضة، وأقالم من ذهب، يطوفون، ويكتبون من صلّى ليلة اجلمعة، ويوم اجلمعة يف مجاعة

  : الرابعة والتسعون

  صالة رؤية النيب صلى اهللا عليه وسلم

    

مد بن عكاشة، عن حممود بن معاوية بن محاد الكرماين، عن أخرج ابن عساكر يف تارخيه، من طريق حم
من اغتسل ليلة اجلمعة، وصلّى ركعتني، يقرأ فيهما قل هو اهللا أحد ألف مرة، رأى : "الزهري، قال

  " .النيب صلّى اهللا عليه وسلّم يف منامه

  : اخلامسة والتسعون

  زيارة اإلخوان يف اهللا

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف قوله تعاىل:  قالأخرج ابن جرير، عن أنس رضي اهللا عنه

ليس لطلب دنيا، ولكن لعيادة مريض، : "قال. اآلية) فَإذَا قُِضيِت الصالَةُ، فَانتِشروا يف اَألرِض(
  " .وحضور جنازة، وزيارة أخ يف اهللا
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  : السادسة والتسعون

  ال تكره الصالة فيه

يوم اجلمعة : "قال.  طائفٍة أخرج ابن أيب شيبة يف املصنف، عن طاوسبعد الصبح، وال بعد العصر عند
  ".صالة كله

  .وإن صح ذلك، كان فيه تأييد لكون ساعة اإلجابة قبل الغروب، وال يرد أا ليست بساعة صالة

  : السابعة والتسعون

  صالة رؤية اجلنة

قال رسول اهللا صلى : قال.  عمرأخرجه الدارقطين يف الغرائب، واخلطيب، يف رواية مالك، عن ابن
من دخل يوم اجلمعة املسجد، فصلّى أربع ركعات، يقرأ يف كل ركعة بفاحتة : "اهللا عليه وسلم

الكتاب، وقل هو اهللا أحد مخسني مرة، فذلك مائتا مرة، يف أربع ركعات، مل ميت حىت يرى مرتله يف 
  " .اجلنة، أو يرى له

  : الثامنة والتسعون

  م ليلتهترك جملس القو

ال يفقه الرجل كل الفقه، حىت يترك جملس قومه عشية : "أخرج الديلمي، عن عائشة مرفوعاً
  " .اجلمعة

  : التاسعة والتسعون

  مباهاة اهللا مالئكته بعباده

رضي اهللا عنهما، ِسبط رسول اهللا صلى اهللا عليه . أخرج ابن سعد يف طبقاته، عن احلسن بن علي
عبادي جاءوين شعثاً، يتعرضون : تعاىل يباهي مالئكته بعباده، يوم عرفة يقولإن اهللا : " قال. وسلم
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لرمحيت، فأُشهدكم أين غفرت حملسنهم، وشفّعت حمسنهم يف مسيئهم، وإذا كان يوم اجلمعة فمثل 
  " .ذلك

  : املوفية للمائة

  الدعاء املستجاب

 حممد بن نعيم الضبي، حدثين أبو أخربين حممد بن أمحد بن يعقوب، أخربين: قال اخلطيب يف تارخيه
حدثنا إسحاق بن إبراهيم . علي احلسني بن علي احلافظ، حدثنا أبو جعفر أمحد بن محدان العابد

: القفصي، حدثنا خالد بن يزيد العمري أبو الوليد، حدثنا ابن أيب ذئب، حدثنا حممد ابن املنكدر، قال

لو : قال.  على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمعرض هذا الدعاء: "مسعت جابر بن عبد اهللا يقول
ال إله إال أنت : دعي به على شيٍء من املشرق إىل املغرب يف ساعة من يوم اجلمعة، الستجيب لصاحبه

  " .يا حنان، يا منان، يا بديع السماوات، واألرض، يا ذا اجلالل واإلكرام

  : احلادية بعد املائة

  بعثه اجلمعة زهراء كالعروس

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال. احلاكم، وابن خزمية، والبيهقي، عن أيب موسى األشعريأخرج 
إن اهللا يبعث األيام يوم القيامة على هيئتها، ويبعث اجلمعة زهرة منرية أهلها حيفون ا : "وسلم

هم يسطع كالعروس تهدى إىل كرميها، تضيُء هلم، ميشون يف ضوئها، ألوام كالثلج بياضاً، ورحي
كاملسك، خيوضون يف جبال الكافور، ينظر إليهم الثقالن، ال يطرقون تعجباً حىت يدخلوا اجلنة، ال 

  " .يخالطهم أحد إال املؤذنون احملتسبون

  مت حبمد اهللا وعونه 
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