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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 هــ1435/  2/  14البداية : الثالثاء : 

 كتاب اجلمعة  - 13
 اختلف يف سبب تسمية اجلمعة هبذا االسم : -

 ألن هللا تعاىل مجع فيه خلق آدم ، وقد جاء حديث عند أمحد ، ورجحه احلافظ ابن حجر والشوكاين .فقيل : 
 مع لصالهتم .الجتماع الناس فيها يف املكان اجلاوقيل : 
 ألن هللا تعاىل مجع فيه آدم مع حواء يف األرض .وقيل : 
 ملا مجع فيه من اخلري .وقيل : 

 : باالتفاق أنه كان يسمى يف اجلاهلية الَعُروبة . قال احلافظ
 : أهنا مشتقة من اجلمع ، وأهل اإلسالم جيتمعون فيه كل أسبوع . قال ابن كثري

 1فائدة : 
 إىل أن اجلمعة إمنا فرضت باملدينة . ذهب مجهور العلماء 

( ، ألن هذه السورة مدنية ، يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا نُوِدَي لِلصَّالِة ِمْن يَ ْوِم اجلُُْمَعِة فَاَسَعْوا ِإىَل ذِْكِر اَّللَِّ واستدلوا على ذلك بقوله تعاىل )
 جرة .كان يصلي اجلمعة مبكة قبل اهل  وأنه مل يثبت أن النيب 

 2فائدة : 
 يوم اجلمعة خري أيام األسبوع .

ُر يَ ْوٍم طََلَعْت َعَلْيِه الشَّْمُس يَ ْوُم اجلُُْمَعِة ِفيِه ُخِلَق آَدُم َوِفيِه أُْدِخَل اجْلَنََّة َوِفيِه ُأْخرَِج ) قَاَل  يب َعْن َأِِب ُهرَيْ َرَة َأنَّ النَّ  َها َواَل تَ ُقوُم َخي ْ ِمن ْ
 ( رواه مسلم .يَ ْوِم اجلُُْمَعِة  يف  السَّاَعُة ِإالَّ 

 باب فَ ْرِض اجْلُُمَعِة. -1
ٌر َلُكْم ِإنْ ) ِلَقْوِل هللِا تَ َعاََل   ( .  ُكُْْتْم تَ ْعَلُمونَ ِإَذا نُوِدَي ِللصَّاَلِة ِمْن يَ ْوِم اجْلُُمَعِة فَاْسَعْوا ِإََل ِذْكِر هللِا َوَذُروا اْلبَ ْيَع َذِلُكْم َخي ْ

َع َرُسوَل هللِا  َأَب عن  -876 ََنُْن اآلِخُروَن السَّابُِقوَن يَ ْوَم اْلِقَياَمِة بَ ْيَد أَن َُّهْم ُأوُتوا اْلِكَتاَب  )يَ ُقوُل  ُهَريْ َرَة ، َرِضَي اَّللَُّ َعُْْه ، أَنَُّه َسَِ
ُ فَالَّاُس َلَْا ِفيِه تَ َبٌع اْليَ ُهوُد َغًدا َوالََّصاَرى بَ ْعَد َغد  ِمْن قَ ْبِلَْا ُثَّ َهَذا يَ ْوُمُهُم الَِّذي فُِرَض َعَلْيِهْم فَاْختَ َلُفوا ِفيِه فَ هَ   ( . َدانَا اَّللَّ

 [ . 855] م : 
---------- 

 أي : املتأخرون زماناً .( ََنُْن اآلِخُروَن ) 
 على األمم ، أي : يف الفضل والكرامة على هللا تعاىل .أي : املتقدم     ون (  السَّابُِقونَ ) 
 غري .(  بَ ْيدَ  )  
، واملراد التوراة واإلجنيل ، ويف الرواية األخرى ) وأوتيناه من بعدهم ( أي : القرآن ، ) من أي : أعطيته ( أَن َُّهْم ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن قَ ْبِلَْا  )

 . بعدهم ( أي : من بعد انقضاء زمن كل األمم السابقة
 أي : يوم اجلمعة .( َلْيِهْم ُثَّ َهَذا يَ ْوُمُهُم الَِّذي ُفِرَض عَ ) 
 ويف الرواية األخرى ) أضل هللا اجلمعة على من كان قبلنا ( .( فَاْختَ َلُفوا ِفيِه ) 
وعند ابن خزمية ) فهو لنا ، ولليهود يوم السبت ، وللنصارى يوم األحد ( واملعىن ) اليهود يعظمون (  اْليَ ُهوُد َغًدا َوالََّصاَرى بَ ْعَد َغد   )

 ( .غداً 
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 على فرضية اجلمعة . ، واحلديث ليستدل هبماهذه اآلية  –رمحه هللا  –ذكر املصنف  -1
 واجلمعة فرض بالكتاب والسنة واإلمجاع : 
ٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم تَ ْعَلُمون ( . َذُرواقال تعاىل ) يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا نُوِدَي لِلصَّالِة ِمْن يَ ْوِم اجلُُْمَعِة فَاَسَعْوا ِإىَل ِذْكِر اَّللَِّ وَ -أ  اْلبَ ْيَع َذِلُكْم َخي ْ

 فََأَمَر بِالسَّْعِي ، َويَ ْقَتِضي اأْلَْمُر اْلُوُجوَب ، َواَل جيَُِب السَّْعُي إالَّ إىَل اْلَواِجِب . قال ابن قدامة :
َها ، فَ َلْو مَلْ   .َتُكْن َواِجَبًة َلَما نَ َهى َعْن اْلبَ ْيِع ِمْن َأْجِلَها َونَ َهى َعْن اْلبَ ْيِع ؛ لَِئالَّ َيْشَتِغَل بِِه َعن ْ

ْسرَاُع ، فَِإنَّ السَّْعَي يِف ِكَتاِب اَّللَِّ مَلْ يُ َرْد   ُ تَ َعاىَل َواْلُمرَاُد بِالسَّْعِي َهاُهَنا الذََّهاُب إلَي َْها ، اَل اإْلِ  ( ى َوأَمَّا َمْن َجاَءَك َيْسعَ  )بِِه اْلَعْدُو ، قَاَل اَّللَّ
 .وحلديث الباب -ب

 : ويف احلديث دليل على فرضية اجلمعة . قال ابن حجر
َنا َهَدانَا اَّللَّ َلُه ( قَ ْوله :  وقال الْووي  ِفيِه َدلِيل ِلُوُجوِب اجلُُْمَعة ، َوِفيِه َفِضيَلة َهِذِه اأْلُمَّة . ) َهَذا اْليَ ْوم الَِّذي َكَتَبُه اَّللَّ َعَلي ْ

َعا َرُسوَل اَّللَِّ - َاَّللَِّ ْبِن ُعَمَر، َوَأِب ُهَريْ رََة  َعْبدِ وحلديث  -ج ُم       لَيَ ْنَتِهََيَّ أَقْ َواٌم َعْن َوْدِعهِ )  -َعَلى أَْعَواِد ِمْنََبِهِ -يَ ُقوُل  أَن َُّهَما َسَِ
ُ َعَلى قُ ُلوهِبِْم، ُُثَّ لَيَ   َرَواُه ُمْسِلٌم .( اَْلَغاِفِلََي  ُكونُنَّ ِمنَ َاجلُُْمَعاِت، أَْو لََيْخِتَمنَّ َاَّللَّ

َلَقْد ََهَْمُت أَْن آُمَر َرُجاًل ُيَصلِ ى بِالنَّاِس ُُثَّ ُأَحر َِق َعَلى رَِجاٍل  )قَاَل ِلَقْوٍم يَ َتَخلَُّفوَن َعِن اجْلُُمَعِة   أَنَّ النَّيبَّ  وحلديث ابن مسعود .-د
 رواه مسلم .م ( يَ َتَخلَُّفوَن َعِن اجلُُْمَعِة بُ ُيوتَ هُ 

قال ) اجلمعة حق واجب على كل مسلم يف مجاعة إال أربعة : عبد مملوك ، أو امرأة ، أو  وحلديث طارق بن شهاب . عن النيب  -ه
 صيب ، أو مريض ( رواه أبو داود .

 على كل حمتلم ( رواه أبو داود . قال ) رواح اجلمعة واجب وحلديث حفصة . عن النيب  -و
 أمجع املسلمون على وجوب صالة اجلمعة ؟  ابن قدامة : قالواإلمجاع ، 

 ابن املنذر . أيضاً  وحكى اإلمجاع 
 فرض بإمجاع األمة .قال ابن العرِب : اجلمعة 

 1فائدة : 
 استدل بعضهم على فرضية اجلمعة بقوله تعاىل ) وشاهد ومشهود ( .

 وم عرفة .قال ابن كثري : األكثرون على أن الشاهد يوم اجلمعة واملشهود ي
 2فائدة : 

 على من يلزم حضور اجلمعة ؟
 ، فال جتب على الكافر باإلمجاع ، وال تصح منه ، وال تقبل منه . املسلم أوالً :

ُهْم نَ َفَقاتُ ُهْم ِإالَّ أَن َُّهْم َكَفُروا بِاَّللَِّ َوِبَرُسولِه ( .  لقوله تعاىل ) َوَما َمنَ َعُهْم أَْن تُ ْقَبَل ِمن ْ
 ؤها إذا أسلم .وال يلزمه قضا

 لقوله تعاىل ) ُقْل لِلَِّذيَن َكَفُروا ِإْن يَ ْنتَ ُهوا يُ ْغَفْر هَلُْم َما َقْد َسَلف ( .
 وحلديث : ) اإلسالم يهدم ما قبله ( .

 وألن يف قضائها مشقة عظيمة .
 فغري البالغ وغري العاقل ال تلزمه .ثانياً : املكلف ) بالغ ، عاقل ( ، 

 قلم عن ثالثة : عن اجملنون حىت يفيق ، وعن الصيب حىت يبلغ ... ( . رواه أبو داود: ) رفع ال لقوله 
 وألهنما ليسا أهالً للتكليف .

 فاملرأة ال جتب عليها اجلمعة .ثالثاً : الذكر ، 
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  رواه أبو داود . ض (أو امرأة ، أو صيب ، أو مري : ) اجلمعة حق واجب إال على أربعة : جمنون ، حلديث طارق قال : قال رسول هللا 
 . ) وبيوهتن خري هلن ( .رواه أبو داود وقال 

 وألن املرأة ليست من أهل االجتماع .
 ن .أمجعوا على أنه ال مجعة على النساء ، وأمجعوا على أهنن إذا حضرن فصلَي اجلمعة أن ذلك جيزئ عنهقال ابن املْذر : 

 فال جتب على العبد .رابعاً : حر ، 
 لعلماء ، هل جتب اجلمعة على العبد أم ال ؟ وقد اختلف ا

 ال جتب .القول األول : 
 وهذا مذهب اجلمهور .

 حلديث طارق بن شهاب السابق .
 وألن العبد حمبوس على أعمال سيده .

 جتب مطلقاً .القول الثاين : 
 وهو قول داود الظاهري ، واختاره ابن تيمية .

 .. ( .ا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا .قوله تعاىل ) يَ قالوا ألن حق هللا أوىل ، وهو داخل حتت 
 جتب إذا أذن سيده .القول الثالث : 

 الراجح .وهذا 
 فال جتب على مسافر .مستوطن ببْاء ،  خامساً :

والعصر كان يسافر فال يصلي اجلمعة يف سفره ، وكان يف حجة الوداع يوم عرفة يوم مجعة فصلى الظهر   إن النيب  قال ابن قدامة : 
ن مجعًا بينهما ومل يصلِ  مجعة ، واخللفاء الراشدون كانوا يسافرون يف احلج وغريه فلم يصلِ  أحد منهم اجلمعة يف سفره ، وكذلك غريهم م

 ومن بعدهم . أصحاب رسول هللا 
 على بقية األمم . –شرفها هللا  –فضل هذه األمة  -2

، فإن اليهود والنصارى ملا فرض عليهم ت به األمة السبق مع تأخر زماهنممما حاز  -أيضاً  -وهذا : قوله ) هدانا هللا له (  قال ابن رجب
، السبت؛ ألنه يوم فرغ فيِه اخللق، فاختارت اليهود اع فيه لذكر هللا فيه، ضلوا عنه، واختاذه عيدًا لالجتمتعظيم اجلمعة، والعبادة فيه هلل

، فمنهم لق، فهدانا هللا للجمعة، فصار عيدنا أسبق من عيدهم، وصاروا لنا يف عيدنا تبعاً تارت النصارى األحد؛ ألنه يوم بدئ فيه اخلواخ
 د غد .، ومنهم من عيده بعن يوم اجلمعةمن عيده الغد م

قَاَمِة َشرَائِعهْم ِفيِه ،  قَاَل اْلَقاِضي : الظَّاِهر أَنَُّه ُفِرَض َعَلْيِهْم تَ ْعِظيم يَ ْوم اجلُُْمَعة بَِغرْيِ تَ ْعِيَي َووُكِ لَ :  وقال الْووي ِإىَل ِاْجِتَهادهْم ، إِلِ
َيِكلُه ِإىَل ِاْجِتَهادهْم فَ َفاُزوا بِتَ ْفِضيِلِه . قَاَل : َوَقْد َجاَء  فَاْختَ َلَف ِاْجِتَهادهْم يِف تَ ْعِيينه وملَْ يَ ْهِدِهْم اَّللَّ َلُه ، َوفَ َرَضُه َعَلى َهِذِه اأْلُمَّة ُمبَ ي ًَّنا ، وملَْ 

يَل َلُه : َدْعُهْم . قَاَل اْلَقاِضي : َوَلْو َكاَن َمْنُصوًصا َأنَّ ُموَسى َعَلْيِه السَّاَلم أََمَرُهْم بِاجْلُْمَعِة َوأَْعَلَمُهْم بَِفْضِلَها فَ َناظَُروُه أَنَّ السَّْبت أَْفَضل ، َفقِ 
يِه ، قُ ْلت : َومُيِْكن َأْن َيُكون أُِمُروا ِبِه َصرحًِيا َوُنصَّ َعَلى َعْينه فَاْختَ َلُفوا ِفيِه َهْل يَ ْلَزم تَ ْعِيينه ملَْ َيِصح  ِاْخِتاَلفهْم ِفيِه ، بَْل َكاَن يَ ُقول : َخالُِفوا فِ 

 أَْم هَلُْم إِْبَداله ؟ َوأَْبَدُلوُه َوَغِلُطوا يِف إِْبَداله .
 من فضائل هذه األمة : -3

َر أُمٍَّة ُأْخرِجَ قال تعاىل )   َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوتُ ْؤِمُنوَن بِاَّللَِّ ُكْنُتْم َخي ْ  ( .ْت لِلنَّاِس تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَ ن ْ
 ( . وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطاً وقال تعاىل )

 رواه مسلم ََنُْن اآلِخُروَن اأَلوَُّلوَن يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َوََنُْن أَوَُّل َمْن يَْدُخُل اجْلَنَّة () وقال 
 ( رواه أمحد . أنتم توفون سبعَي أمة أنتم خريها وأكرمها على هللا)  قال رسول هللا و 
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 . وَسيت أمحد ، وجعلت أميت خري األمم ( رواه أمحد .ما مل يعط أحد من األنبياء ، ..) أعطيت  وقال 
 ءة القمر ليلة البدر ( رواه البخاري .) يدخل اجلنة من أميت زمرة وهم سبعون ألفاً ، تضيء وجوههم إضا ولقوله 

 :على أمة موسى  ومن اآليات املبينة لفضل أمة حممد 
ُهْم َساَء َما يَ ْعَمُلونَ أنه قال يف أمة موسى ) ُهْم أُمٌَّة ُمْقَتِصَدٌة وََكِثرٌي ِمن ْ  ( فجعل أعلى مراتبهم الفئة املقتصدة ، خبالف أمة حممد  ِمن ْ

ُهْم ُمْقَتِصٌد وجعل فيهم طائفة أكمل من الطائفة املقتصدة وذلك يف قوله يف فاطر ) فقسمهم إىل ثالث طوائف ، ُهْم ظَامِلٌ لِنَ ْفِسِه َوِمن ْ َفِمن ْ
رَاِت بِِإْذِن اَّللَِّ َذِلَك ُهَو اْلَفْضُل اْلَكِبريُ  ُهْم َساِبٌق بِاخْلَي ْ اجلميع بظاملهم  ( فجعل فيهم سابقًا باخلريات ، وهو أعلى من املقتصد ، ووعد َوِمن ْ

 ( . َجنَّاُت َعْدٍن يَْدُخُلونَ َها حُيَلَّْوَن ِفيَها ِمْن َأَساوَِر ِمْن َذَهٍب َوُلْؤُلؤاً َولَِباُسُهْم ِفيَها َحرِيرٌ ومقتصدهم وسابقهم جبنات عدن يف قوله )
 . أن هذه األمة آخر األمم-4
 أن هذه األمة أول من يدخل اجلنة .-5
 دين .شؤم االختالف يف ال-6
 أن أول أيام األسبوع يوم اجلمعة .-7

 باب فضل الغسل يوم اجلمعة -2
  ههود يوم اجلمعة أو على الْساءوهل على الصيب

ُهَما  -877 ُ َعْ ْ  ( . ُكُم اجْلُُمَعَة فَ ْليَ ْغَتِسلْ ِإَذا َجاَء َأَحدُ ) قَاَل  َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ُعَمَر ، َرِضَي اَّللَّ
 [ . 844] م : 
ُهَما -878 ََْما ُهَو قَائٌِم ِف اْْلُْطَبِة يَ ْوَم اجْلُُمَعِة ِإْذ َدَخَل رَُجٌل ِمَن اْلُمَهاِجرِي) َعِن اْبِن ُعَمَر ، َرِضَي اَّللَُّ َعْ ْ َن َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّاِب بَ ي ْ

ْعُت التَّْأِذيَن فَ َلْم َأزِْد َأْن  فَ َْاَداُه ُعَمُر أَيَُّة َساَعة  َهِذهِ  اأَلوَِّلنَي ِمْن َأْصَحاِب الَّيبِي  قَاَل ِإينيِ ُهِغْلُت فَ َلْم أَنْ َقِلْب ِإََل َأْهِلي َحَّتَّ َسَِ
 ( . َكاَن يَْأُمُر بِاْلُغْسلِ   تَ َوضَّْأُت فَ َقاَل َواْلُوُضوُء أَْيًضا َوَقْد َعِلْمَت َأنَّ َرُسوَل هللِا 

 [ . 845] م : 
 ( . ُغْسُل يَ ْوِم اجْلُُمَعِة َواِجٌب َعَلى ُكلِي ُُمَْتِلم )قَاَل  َأنَّ َرُسوَل هللِا  ْدِريِي ْن َأِب َسِعيد  اْلُْ عَ  -879
 [ . 846] م : 

---------- 
) بينما عمر خيطب الناس يوم اجلمعة إذا دخل  : هذا الرجل هو عثمان بن عفان كما َساه أبو هريرة يف رواية قال(  ِإْذ َدَخَل رَُجلٌ ) 

 ن .... ( .عثما
: من شهد بيعة قيل يف تعريفهم من صلى القبلتَي، وقيل: من شهد بدراً، وقيل(  ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن اأَلوَِّلنَي ِمْن َأْصَحاِب الَّيبِي ) 
 )الفتح( ل التحويل. بالنسبة إىل من هاجر قب، فمن هاجر بعد حتويل القبلة وقبل وقعة بدر هو آخر واألول أوىل يف التعريف، لسبقه، رضوانال

الساعة اسم جلزء من النهار مقد ر ، وتطلق على الوقت احلاضر ، وهو املراد هنا ، وهذا االستفهام (  فَ َْاَداُه ُعَمُر أَيَُّة َساَعة  َهِذهِ ) 
ِب هريرة عند البخاري ولفظه استفهام توبيخ وإنكار ، وكأنه يقول له : مل تأخرت إىل هذه الساعة ؟ وقد وقع التصريح باإلنكار يف رواية أ

 ) فقال عمر : مل حتتبسون عن الصالة ؟ ( ويف رواية مسلم ) فعر ض به عمر فقال : ما بال رجال يتأخرون بعد النداء ( .
َوُمرَاُد ُعَمَر الت َّْلِميُح ِإىَل َساَعاِت التَّْبِكرِي الَّيِت َوَقَع  َوالَِّذي َيْظَهُر َأنَّ ُعَمَر قَاَل َذِلَك ُكلَُّه َفَحِفَظ بَ ْعُض الرَُّواِة َما ملَْ حَيَْفِظ اآْلَخرُ  قال احلافظ :

اِت َوَفِهَم ُعْثَماُن َذِلَك فَ َباَدَر ِإىَل الت َّْرِغيُب ِفيَها َوأَن ََّها ِإَذا انْ َقَضْت َطَوِت اْلَماَلِئَكُة الصُُّحَف َوَهَذا من أحسن التعريضات َوأَْرَشِق اْلِكَنايَ 
 . اِر َعِن التََّأخُّرِ ااِلْعِتذَ 

 . وقد بَي  جهة شغله يف رواية حيث قال ) انقلبت من السوق فسمعت النداء ((  قَاَل ِإينيِ ُهِغْلتُ  )
َه لَُه َعَلْيِه ِفيِه إِْنَكاٌر ثَاٍن ُمَضاٌف ِإىَل ِفيِه ِإْشَعاٌر بِأَنَُّه ِقَبَل ُعْذرَُه يِف تَ ْرِك التَّْبِكرِي َلِكنَُّه اْستُ ْنِبَط ِمْنُه َمْعىًن  (فَ َقاَل َواْلُوُضوُء أَْيًضا )  آَخُر اجتُِّ
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 . اأْلَوَّلِ 
 واملراد به البالغ . –بضم احلاء والالم  –( أي : بلغ سن احلُُلم ) َعَلى ُكلِي ُُمَْتِلم   

 فيها مشروعية الغسل للجمعة . –رمحه هللا  –اليت ذكرها املصنف  هذه األحاديث -1
 لماء يف هذه املسألة على قولَي :اختلف الع وقد

 : أنه واجب .القول األول 
 وهو قول طائفة من السلف ، وبه قال أهل الظاهر ، وحكاه ابن املنذر عن أِب هريرة وعمار .

 وبه قال احلسن البصري ، وهو مذهب الظاهرية ، واختاره األلباين والشيخ ابن عثيمَي .
 َواِجٌب َعَلى ُكلِ  حُمَْتِلٍم ( . ) ُغْسُل َاجلُُْمَعةِ الباب حلديث -أ

 كم اجلمعة فليغتسل ( . ) إذا جاء أحد الباب وحلديث -ب
 : أنه مستحب غري واجب . القول الثاين

 وهو مروي عن ابن مسعود وعثمان وابن عباس .
 وأمحد ، واختاره ابن املنذر والشيخ ابن باز رمحه هللا .، والشافعي ، ومالك ، وبه قال أبو حنيفة 

 .مجهور العلماء من السلف واخللف  وهذا مذهب
 ٍب ،َوَذَهَب مُجُْهور اْلُعَلَماء ِمْن السََّلف َواخْلََلف َوفُ َقَهاء اأْلَْمَصار ِإىَل أَنَُّه ُسنَّة ُمْسَتَحبَّة لَْيَس ِبَواجِ :  قال الْووي

 واستدلوا بعدم الوجوب : 
ِْمذِ  .(ِاْغَتَسَل فَاْلُغْسُل أَْفَضلُ َمْن تَ َوضَّأَ يَ ْوَم َاجلُُْمَعِة فَِبَها َونِْعَمْت، َوَمْن )  قَاَل: قَاَل َرُسوُل َاَّللَِّ  حبديث ََسَُرَة -أ  ي َرَواُه َاخْلَْمَسُة، َوَحسََّنُه اَلّتِ 

 دل على اشّتاك الغسل والوضوء يف أصل الفضل وعدم حتتم الغسل .:  وجه الداللة
 ح أن الوضوء كاف للجمعة وإن الغسل هلا فضيلة ال فريضة.وفيه البيان الواض:  قال اْلطاب

 . َوِفيِه َدلِيل َعَلى أَنَُّه لَْيَس ِبَواِجبٍ :  وقال الْووي
) من توضأ ُث أتى اجلمعة ، فاستمع وأنصت ، غفر له ... ( رواه مسلم ، وهذا  قال : قال رسول هللا  وحلديث أِب هريرة -ب

 أقوى ما استدلوا به .
 . وقد ترك الغسل فأنكر عليه عمر (وعمر خيطب ،  -وهو عثمان  -ديث الرجل الذي دخل ) وحب-ج

 ه .ْلَزُمو ْو َكاَن َواِجًبا َلَما تَ رََكُه َوأَلَ َوَوْجه الدَّاَلَلة أَنَّ ُعْثَمان فَ َعَلُه َوأَقَ رَُّه ُعَمر َوَحاِضُروا َواجْلُْمَعة َوُهْم أَْهل احلَْل  َواْلَعْقد ، َولَ  : قال الْووي
بالغسل يوم اجلمعة ليس بفرض واجب ، أن عمر يف هذا احلديث مل يأمر  : ومن الدليل على أن أمر رسول هللا قال ابن عبد الرب 

 عثمان باالنصراف للغسل ، وال انصرف عثمان حَي ذكره عمر بذلك ، ولو كان الغسل واجباً فرضاً للجمعة ما أجزأت اجلمعة إال به .
ائشة قالت : ) كان الناس ينتابون اجلمعة من منازهلم ومن العوايل ، فيأتون يف العباءة ، فيصيبهم الغبار والعرق ، فيخرج وحبديث ع-د

 : لو أنكم تطهرمت ليومكم هذا ( متفق عليه . إنسان منهم وهو عندي ، فقال النيب  منهم الريح ، فأتى النيب 
 .أَنَُّه لَْيَس ِبَواِجٍب ؛ أِلَنَّ تَ ْقِديره َلَكاَن أَْفَضل َوَأْكَمَل َوََنْو َهَذا ِمْن اْلِعَباَدات  َوَهَذا اللَّْفظ يَ ْقَتِضي:  قال الْووي

 الغسل يوم اجلمعة واجب على كل حمتلم ، وأن ميس طيباً إن وجد ( متفق عليه .)  وحبديث أِب سعيد . قال : قال  -ه
على أن الغسل غري واجب ، وإمنا هو مستحب ، ألن من املعروف أن الطيب للجمعة  : يف اقّتان الغسل بالطيب داللة وجه الداللة

 مستحب وليس بواجب .
ليس على ظاهره ، بل املراد (  واجب) وظاهر هذا وجوب السواك والطيب ، وليس كذلك باالتفاق ، فدل  على أن قوله :  قال القرطيب

 .جب مع الواجب يف لفظ الواجب به الندب املؤكَّد ؛ إذ ال يصح تشريك ما ليس بوا
 .مل يكن كذلك ، ويسن ملنتأذى به الناس وحيتاج إىل إزالته: فيجب على من به رائحة أو عرق أو ريح ي: التفصيل يف ذلكالقول الثالث
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 وهذا اختيار ابن تيمية .
 قال يف اإلنصاف : وأوجبه الشيخ تقي الدين من عرق أو ريح يتأذى به الناس .

قالت  ) كان الناس ينتابون اجلمعة من منازهلم ومن العوايل ، فيأتون يف العباءة ، فيصيبهم الغبار والعرق ،  -السابق  –ة حلديث عائش 
 : لو أنكم تطهرمت ليومكم هذا ( متفق عليه . إنسان منهم وهو عندي ، فقال النيب  فيخرج منهم الريح ، فأتى النيب 

 رق وَنوه بدليل هذا احلديث . ال للجمعة على كل حمتلم إمنا هو ملن كان به ع وجوب االغتس : أن األمر الدال على وجه الداللة
 مباذا أجاب أصحاب القول األول القائلني بالوجوب عن أدلة القول الثاين ؟ 

 أحابوا :
 : أما حديث َسرة فضعيف ، وقد سبق أن ضعفه ابن حزم واحلافظ ابن حجر . أوالً 

 الث علل .هذا احلديث ضعيف فيه ث
العلة األوىل : مل يسمعه احلسن من َسرة ) وقد اختلف العلماء يف َساع احلسن من َسرة فقيل : َسع منه مطلقًا وهو قول ابن املديين  

 والّتمذي ، وقيل : مل يسمع منه شيئاً واختاره ابن حبان ، وقيل : إنه َسع منه حديث العقيقة فقط واختار هذا النسائي والدارقطين .
 مرسالً  العلة الثانية : االختالف يف إسناده ، فقيل : عن احلسن عن َسرة، وقيل : عن احلسن عن أنس ، وقيل : عن احلسن عن النيب 

 العلة الثالثة : خمالفته ملا هو أصح منه وأقوى .
معة فبها ونعمت ومن اغتسل قال : )من توضأ يوم اجل : وأما ما روي عن َسرة بن جندب أن النيب  قال الشيخ ُممد بن عثيمني

فالغسل أفضل( فهذا احلديث ال يقاوم ما أخرجه األئمة السبعة وغريهم ، وهو حديث أِب سعيد الذي ذكرناه آنفًا : )غسل اجلمعة 
رة واجب على كل حمتلم( ُث إن احلديث من حيث السند ضعيف ، ألن كثرياً من علماء احلديث يقولون : إنه مل يصح َساع احلسن عن َس

إال يف حديث العقيقة ، وإن كنا رجحنا يف املصطلح : أنه مىت ثبت َساع الراوي من شيخه ، وكان ثقة ليس معروفاً بالتدليس ، فإنه حيمل 
على السماع ، على أن احلسن رمحه هللا رماه بعض العلماء بالتدليس ، ُث إن هذا احلديث من حيث املنت إذا تأملته وجدته ركيكًا ليس  

لوب الذي خيرج من مشكاة النبوة : )من توضأ يوم اجلمعة فبها ونعمت( )هبا( أين مرجع الضمري ؟ ففيه شيء من الركاكة أي : كاألس
 . الضعف يف البالغة  ) ومن اغتسل فالغسل أفضل ( فيظهر عليه أنه من كالم غري النيب 

 ... ( . أنصت ، غفروأما حديث أِب هريرة )من توضأ ُث أتى اجلمعة ، فاستمع و ثانياً : 
، دة الوضوء( فيحتمل أن يكون ذكر الوضوء ملن تقدم غسله على الذهاب إىل إعايف الصحيح بلفظ  )من اغتسل ... فقد ورد بلفظ آخر

 وإذا ورد االحتمال بطل االستدالل .
 وأما حديث الرجل الذي دخل وعمر خيطب فأنكر عليه .ثالثاً : 

 ، ألنه قطع اخلطبة منكراً على عثمان ترك الغسل . فهذا نوقش بأنه يدل على الوجوب
، ألن إنكار عمر على رأس املنَب يف ذلك اجلمع على مثل ذلك حجة على القائل باالستحباب ال له: فما أراه إال  قال الشوكاين

دلة القاضية بأن الوجوب كان ، من أعظم األالصحابة ملا وقع من ذلك اإلنكار الصحاِب اجلليل وتقرير مجيع احلاضرين الذين هم مجهور
 معلوماً عند الصحابة .

 وأيضاً : إمنا مل يرجع عثمان للغسل لضيق الوقت ، إذ لو فعل لفاتته اجلمعة .
 مباذا أجاب أصحاب القول الثاين  القائلني باالستحباب على أدلة أصحاب القول األول ؟ 

 أما حديث ) غسل يوم اجلمعة واجب على ... ( .أوالً : 
د جاء يف بعض ألفاظ احلديث زيادة وهي ) والسواك ، وأن ميس من الطيب ما يقدر عليه ( والسواك والطيب غري واجبَي باإلمجاع ، فق

 فاقّتان الغسل هبما يدل على عدم الوجوب ، إذ ال يصح تشريك ما ليس بواجب مع الواجب بلفظ واحد .
 : حقك أو إكرامك علي  واجب.حممول على تأكيد السنية كما يقال، إذ هو لزاموقالوا: إن معىن )واجب( أي: وجوب اختيار ال وجوب إ
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 : وأما حديث ) إذا جاء أحدكم اجلمعة فليغتسل ( .ثانياً 
 فهذا مصروف عن الوجوب إىل االستحباب باألدلة األخرى اليت سبقت يف أدلة القول الثاين .

 : الوجوب ، وهللا أعلم .والراجح 
 فائدة :

اْلوِْتِر َوِقرَاَءِة اْلَبْسَمَلِة يف الص اَلِة اخْلَاص ُة الر ابَِعُة اأْلَْمُر بِااِلْغِتَساِل يف يَ ْوِمَها َوُهَو أَْمٌر ُمؤَك ٌد ِجد ا َوُوُجوبُُه أَقْ َوى ِمْن ُوُجوِب  : القيمقال ابن  
لذ َكِر َوُوُجوِب اْلُوُضوِء ِمْن اْلَقْهَقَهِة يف الص اَلِة َوُوُجوِب اْلُوُضوِء ِمْن الر َعاِف َوُوُجوِب اْلُوُضوِء ِمْن َمس  الن َساِء َوُوُجوِب اْلُوُضوِء ِمْن َمس  ا

 )زاد املعاد(    . يف الت َشه ِد اأْلَِخرِي َوُوُجوِب اْلِقرَاَءِة َعَلى اْلَمْأُمومِ  َواحلَِْجاَمِة َواْلَقْيِء َوُوُجوِب الص اَلِة َعَلى الن يب  
 :الغتسال للجمعة وقت ا -2

 اختلف العلماء يف هذه املسألة على ثالثة أقوال :
 : يشّتط االتصال بَي الغسل والرواح .القول األول 

 وإليه ذهب مالك .
 : عدم االشّتاط .  القول الثاين

 لكن ال جيزئ فعله بعد الصالة ، ويستحب تأخريه على الذهاب .
 وهذا مذهب اجلمهور .

 زالة الروائح الكريهة ، واملقصود عدم تأذي اآلخرين .قالوا : ألن الغسل إل
 ويدل على أن االغتسال للصالة :

 ) إذا جاء أحدكم اجلمعة فليغتسل ( . قوله  -أ
َنا ُهَو خَيُْطُب النَّاَس يَ ْوَم اجلُُْمَعِة َدَخَل َرُجٌل ِمْن َأْصَحاالسابق عن ابن عمر  -ب فَ َناَداُه ُعَمُر أَيَُّة  ِب َرُسوِل اَّللَِّ ) َأنَّ ُعَمَر ْبَن اخْلَطَّاِب بَ ي ْ

ى أَْن تَ َوضَّْأُت . قَاَل ُعَمُر َواْلُوُضوَء أَْيضاً َوَقْد َعِلْمَت َساَعٍة َهِذِه فَ َقاَل ِإين ِ ُشِغْلُت اْليَ ْوَم فَ َلْم أَنْ َقِلْب ِإىَل أَْهِلي َحىتَّ َسَِْعُت النِ َداَء فَ َلْم أَزِْد َعلَ 
 .َكاَن يَْأُمُر بِاْلُغْسِل (   اَّللَِّ  َأنَّ َرُسولَ 

: حيث أنكر عمر على عثمان إتيانه اجلمعة مقتصراً على الوضوء وتاركاً للغسل ، ولو كان وقت الغسل مل يذهب بعد ، مل  وجه الداللة
 ة وليس لذات اليوم .يكن اإلنكار يف حمله ، فكان ميكن لعثمان أن يغتسل بعد اجلمعة ، فدل هذا على أن الغسل حلضور الصال

 قال ) من اغتسل يوم اجلمعة غسل اجلنابة ، ُث راح فكأمنا قرب بدن ة ( متفق عليه . وحلديث أِب هريرة . أن رسول هللا  -ج
 : قوله ) من اغتسل ُث راح ( فالتعبري ب ) ُث ( دليل على الّتتيب ، فكان الغسل قبل الرواح . وجه الداللة
، العلماء. وقال األوزاعي: جيزئه، وبه قال مجاهري ر مل جتزئه على الصحيح من مذهبنا: لو اغتسل للجمعة قبل الفجرمحه هللا قال الْووي

، حكاه ابن املنذر عن احلسن وجماهد والنخعي والثوري وأمحد وإسحاق وأِب الفجر أجزأه عندنا وعند اجلمهور ولو اغتسل هلا بعد طلوع
 ثور .

 عند الذهاب إىل اجلمعة . وقال مالك : ال جيزئه إال
 وكلهم يقولون : ال جيزئه قبل الفجر إال األوزاعي فقال : جيزئه االغتسال قبل طلوع الفجر للجنابة واجلمعة . ) اجملموع ( .

هار : غسل اجلمعة يبدأ من طلوع الفجر، لكن األفضل أن ال يغتسل إال بعد طلوع الشمس؛ ألن الن رمحه هللا وقال الشيخ ابن عثيمني
املتيقن من طلوع الشمس، ألن ما قبل طلوع الشمس من وقت صالة الفجر، فوقت صالة الفجر مل ينقطع بعد، فاألفضل أن ال يغتسل 

ن وع فتاوى اب) جمم. رةهارة مباش ه إىل اجلمعة بعد الط ة فيكون ذهاب ند الذهاب إىل اجلمع    ل أن ال يغتسل إال ع    إال إذا طلعت الشمس، ُث األفض

 .عثيمني (

 : أنه ال يشّتط تقدمي الغسل على صالة اجلمعة ، بل لو اغتسل قبل الغروب أجزأ عنه . القول الثالث
 وإليه ذهب داود ونصره ابن حزم .
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 القول الثاين ) مذهب اجلمهور ( . والراجح
 وادعى ابن عبد الَب اإلمجاع على أن من اغتسل بعد الصالة مل يغتسل للجمعة .

 أراد حضور اجلمعة .من لجمعة مشروع يف حق الغسل ل-3
 . ( ) إذا جاء أحدكم اجلمعة .. لقوله 

 ) من اغتسل يوم اجلمعة غسل اجلنابة ، ُث راح ... ( فقوله ) ُث راح .. ( دليل أن الغسل قبل الرواح . ولقوله 
 فال يشرع للمرأة وغريها ممن ال يريد حضور اجلمعة .

 ة شرع هلا االغتسال ألجلها والتأدب بآداهبا .لكن إن حضرت املرأة اجلمع 
ُث ساق حديث عثمان بن  ) ذكر االستحباب للنساء أن يغتسلن للجمعة إذا أردن شهودها ( وقد بوب ابن حبان يف صحيحه بقوله :

 )من أتى اجلمعة من الرجال والنساء فليغتسل ( .  واقد العمري عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول هللا 
واحلديث متفق عليه دون زيادة ) من الرجال والنساء ( وهذه الزيادة رواها ابن خزمية وابن حبان والبيهقي يف السنن ، وقد اختلف يف 

 صحتها :
 (.649 /4)  وابن امللقن يف البدر املنري . ( ،405/ 4فصححها النووي رمحه هللا يف اجملموع )

َفِفي رَِوايَة ُعْثَمان ْبن َواِقد َعْن نَاِفع ِعْند َأِب َعَوانَة َواْبن ُخَزمْيََة َواْبن ِحبَّان يِف   ( :358 /2قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا يف الفتح )
اله ثَِقات ، َلِكْن قَاَل اْلبَ زَّار :  ُغْسل ( َورِجَ ِصَحاحهْم بَِلْفِظ ) َمْن أََتى اجلُُْمَعة ِمْن الر َِجال َوالنِ َساء فَ ْليَ ْغَتِسْل ، َوَمْن ملَْ يَْأهِتَا فَ َلْيَس َعَلْيهِ 

 َأْخَشى أَْن َيُكون ُعْثَمان ْبن َواِقد َوِهَم ِفيِه " . 
 وما خشيه البزار من وهم عثمان فيه ، جزم به أبو داود ، صاحب السنن ، رمحه هللا . 

ن حممد حيكي عن حيىي بن معَي أنه ثقة ؟ قال أبو عبيد اآلجري : سألت أبا داود عنه فقال : ضعيف . قلت ألِب داود : إن عباس ب
قال  ) من أتى اجلمعة من الرجال والنساء فليغتسل ( ، وال نعلم أن أحداً قال هذا غريه .     فقال : هو ضعيف ؛ حدث هذا أن النيب 

 ( . 19/505) هتذيب الكمال ( )

 (.430 /8ة الضعيفة ( )وجزم األلباين رمحه هللا بشذوذ هذه الزيادة وضعفها ، كما يف ) السلسل
 ومما يؤيد القول باغتسال النساء للجمعة :

ما رواه ابن أِب شيبة يف مصنفه عن عبيدة ابنة نائل قالت: َسعت ابن عمر وابنة سعد بن أِب وقاص يقوالن : من جاء منكن اجلمعة 
 .ل يوم اجلمعة وعن شقيق أنه كان يأمر أهله الرجال والنساء بالغس فلتغتسل. وروى عن طاوس مبثله،

 واالغتسال للجمعة معقول املعىن، وهو النظافة وقطع الروائح الكريهة املؤذية للحاضرين، وهلذا تدعى املرأة إليه إن أرادت احلضور.
وفيمن يسن له  يعصى بّتكه بال خالف عندنا، اً بواجب وجوب وغسل اجلمعة سنة، وليس : (405 قال النووي رمحه هللا يف )اجملموع /

ة والصيب واملسافر بعة أوجه : الصحيح املنصوص ، وبه قطع املصنف واجلمهور : يسن لكل من أراد حضور اجلمعة ، سواء الرجل واملرأأر 
، ل اجلمعة؛ لظاهر حديث ابن عمر، وألن املراد النظافة، وهم يف هذا سواء . وال يسن ملن مل يرد احلضور، وإن كان من أهوالعبد وغريهم

قال : ) من أتى اجلمعة من الرجال والنساء فليغتسل ، ومن مل يأهتا  ، والنتفاء املقصود ، وحلديث ابن عمر أن النيب  ملفهوم احلديث
 فليس عليه غسل من الرجال والنساء ( رواه البيهقي هبذا اللفظ بإسناد صحيح .

 هل غسل اجلمعة جيزئ عن الوضوء ؟-4
)الشيخ ابن ال جيزئ؛ ألن هذا ليس عن حدث.  حصل رفع احلدث بالوضوء، وإن مل يتوضأ فإنه إن توضأ اإلنسان قبله بنية رفع احلدث، فقد

 ( .عثيمَي

 1فائدة : 
 ما حكم إذا نوى بغسل اجلنابة عن غسل اجلمعة ؟

 إذا نوى بغسل اجلنابة كفى عن غسل اجلمعة، كما تكفي الفريضة عن حتية املسجد .
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بة؛ ألن غسل اجلمعة ليس عن حدث وغسل اجلنابة عن حدث، وهلذا لو تعمد ترك غسل وإذا نوى غسل اجلمعة مل جيزئ عن اجلنا
اجلمعة وصلى اجلمعة صحت صالته، لكن لو تعمد ترك غسل اجلنابة أو مل يتعمد وصلى اجلمعة وهو عليه اجلنابة فإن صالته ال تصح .   

 ) الشيخ ابن عثيمَي ( .
 2فائدة : 

 اء غسالً للجمعة أو لْاافة، هل زجئئه عن الوضوء؟ما احلكم إذا عم الشخص بدنه بامل
ال، إذا اغتسل للجمعة فال جيزئه عن الوضوء، والنظافة ال جتزئ عن الوضوء، وذلك ألن غسل اجلمعة والنظافة ليسا عن حدث، والوضوء 

 إمنا يكون عن احلدث.
لوضوء؛ لكن البد من املضمضة واالستنشاق .  ) الشيخ ابن أما احلدث األكَب جيزِئ، يعين: لو اغتسل اإلنسان وعليه جنابة أجزأ عن ا

 عثيمَي ( .
 3فائدة : 

 هل الغسل للجمعة زجئئ عن الوضوء؟ 
ال؛ ألن غسل اجلمعة ليس عن حدث، أما غسل اجلنابة فيجزي عن الوضوء، والدليل على أنه جيزئ عن الوضوء قول هللا تبارك وتعاىل ) 

      ) الشيخ ابن عثيمَي ( .. هَُّروا ( ومل يذكر الوضوءَوِإْن ُكْنُتْم ُجُنباً فَاطَّ 

 باب الطيب للجمعة -3
قَاَل : اْلُغْسُل يَ ْوَم اجْلُُمَعِة َواِجٌب   َعْمُرو ْبُن ُسَلْيم  األَْنَصاِريُّ قَاَل َأْهَهُد َعَلى َأِب َسِعيد  قَاَل َأْهَهُد َعَلى َرُسوِل هللِا  عن -880

ا ااِلْسِتَْاُن َوالطِييُب فَاَّللَُّ َأْعَلُم ِلم  ، َوَأْن َيْسََتَّ ، َوَأْن ََيَسَّ ِطيًبا ِإْن َوَجَد قَاَل َعْمٌرو َأمَّا اْلُغْسُل فََأْهَهُد أَنَُّه َواِجٌب َوَأمَّ َعَلى ُكلِي ُُمْتَ 
 َأَواِجٌب ُهَو َأْم الَ َوَلِكْن َهَكَذا ِف احْلَِديِث.

 َأُخو ُُمَمَِّد ْبِن اْلُمَْْكِدِر َوََلْ ُيَسمَّ أَبُو َبْكر  َهَذا. قَاَل أَبُو َعْبِد هللِا ُهوَ 
ُر ْبُن اأَلَهجِي ، َوَسِعيُد ْبُن َأِب ِهاَلل  َوِعدٌَّة ، وََكاَن ُُمَمَُّد ْبُن اْلُمَْْكِدِر ُيْكَن    بَِأِب َبْكر  َوَأِب َعْبِد هللِا.َرَواُه َعُْْه ُبَكي ْ

 [ . 846] م : 
--------- 

 . الزَرقي من كبار التابعَي( َعْمُرو ْبُن ُسَلْيم  األَْنَصاِريُّ  ) عن
 د ، كما تقدم .هذا ظاهر يف الوجوب، وبه قال بعض العلماء، ومحله اجلمهور على أنه أمر مؤك(  اْلُغْسُل يَ ْوَم اجْلُُمَعِة َواِجبٌ  )

، أو اإلحبال، واملراد بالبالغ من كان خالًيا عن عذر يُبيح الّتك، وإال فاملعذور ُمستثىن ي بالغ، فيشمل من بلغ بالسن  أ(  َعَلى ُكلِي ُُمَْتِلم  ) 
 باألدل ة األخرى.

 واملراد الذََّكر كما هو مقتضى الصيغة، وأيًضا االحتالم أكثر ما يبلغ به الذكور دون اإلناث، وفيهن  احليض أكثر.
 . ولفظ النسائي ) والسواك (( َوَأْن َيْسََتَّ ) 
 ولفظ مسلم ) وسواٌك ، ومَيسُّ من الطيِب ما َقَدر عليه ( . (َوَأْن ََيَسَّ ِطيًبا ِإْن َوَجَد ) 
 احلديث دليل على مشروعية الغسل للجمعة ، وتقدم ذلك . -1
 احلديث دليل على مشروعية السواك للجمعة ، واألكثر على أنه مستحب . -2
 .ة احلديث دليل على استحباب الطيب للجمع-3
 ( .و ميس من الطيب ما يقدر عليه  )َوأَْن مَيَسَّ ِطيًبا ِإْن َوَجَد( و يف رواية مسلم ) قوله ل

 فهذا يدل علي تأكده كما قال النووي ، و يؤخذ من اقتصاره علي ملس األخذ بالتخفيف يف ذلك . 
 وجاء يف رواية ملسلم ) و لو من طيب املرأة ( . 
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 .ونه و خف رحيه قال احلافظ : و هو ما ظهر ل
 هللا أعلم .ا يدل على تأكيده و: فإباحة الطيب للرجل هنا للضرورة لعدم غريه ، و هذ قال الْووي 
اختلف العلماء يف حكم الطيب ، و اجلمهور أنه سنة و ليس بواجب ، وحكى القرطيب اإلمجاع علي ذلك حيث قال يف تعليق علي و 

 .ذكرَها بالعطف الطيب لالستنان و احلديث : ظاهره وجوب ا
 .فالتقدير : الغسل واجب ، و االستنان و الطيب كذلك . قال : و ليسا بواجبَي اتفاقاً ، فدل على أن الغسل ليس بواجب  
و على أن دعوى اإلمجاع يف الطيب مردودة ، فقد روى  ...قد اعّتض على دعوى اإلمجاع ، حيث نقل احلافظ عن ابن املنري قوله : و 

 ر .نة يف جامعه عن أِب هريرة أنه كان يوجب الطيب يوم اجلمعة وإسناده صحيح . و كذا قال بوجوبه بعض أهل الظاهسفيان بن عيي
 الطيب للجمعة : ومن األدلة على استحباب

من ِطيب إْن كان ِعنَده،  اغَتَسَل يوَم اجُلُمعة، واسنتَّ، ومسَّ  قال ) من  عن أِب سعيٍد وأِب ُهرَيرَة َرِضَي هللُا عنهما، أنَّ رسوَل هللا-أ
خرَج اإلماُم، كانْت كفَّارًة  ولِبَس أحسَن ثِيابِه، ُثَّ خرَج حىت يأيَت املسجَد، ومل يَتخطَّ رِقاَب الناِس، ُث رَكَع ما شاَء هللُا أن يَرَكَع، وأَنَصَت إذا

لَ   ها ( رواه أبو داود .ِلَما بينها وبََي اجُلُمعة اليت قَ ب ْ
يغتسل رجل يوم اجلمعة، ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو ميس من  ) ال يب سي، قال: قال النعن سلمان الفار و -ب

ى ( رواه طيب بيته، ُث خيرج فال يفرق بَي اثنَي، ُث يصلي ما كتب له، ُث ينصت إذا تكلم اإلمام، إال غفر له ما بينه وبَي اجلمعة األخر 
 البخاري .

 ك .معة ثالثة : الطيب ، والسواك ، واللباس احلسن ، وال خالف فيه . لورود اآلثار بذل: آداب اجل قال ابن رهد
ثَاٌر  اْسِتْحَباِب َذِلَك ، َوِفيِه آَوُيْسَتَحبُّ ِلَمْن أََتى اجلُُْمَعَة أَْن يَ ْغَتِسَل ، َويَ ْلَبَس ثَ ْوبَ َْيِ نَِظيَفَْيِ ، َويَ َتطَيََّب ( اَل ِخاَلَف يف ) :  قال ابن قدامة

 ة .َكِثريٌَة َصِحيحَ 
 باب فضل اجلمعة -4

َا قَ رََّب بََدنًَة ، َوَمْن رَاَح ِف ) قَاَل  َأنَّ َرُسوَل هللِا  َعْن َأِب ُهَريْ َرَة  -881 َمِن اْغَتَسَل يَ ْوَم اجْلُُمَعِة ُغْسَل اجْلََْابَِة ُثَّ رَاَح َفَكَأَّنَّ
َا  َا قَ رََّب َكْبًشا َأقْ َرَن ، َوَمْن رَاَح ِف السَّاعَ السَّاَعِة الثَّانَِيِة َفَكَأَّنَّ َا قَ رََّب قَ رََّب بَ َقَرًة ، َوَمْن رَاَح ِف السَّاَعِة الثَّالِثَِة َفَكَأَّنَّ ِة الرَّابَِعِة َفَكَأَّنَّ

َا قَ رََّب بَ ْيَضًة فَِإَذا َخرَ   ر ( .َج اإِلَماُم َحَضَرِت اْلَمالَِئَكُة َيْسَتِمُعوَن الذيِكْ َدَجاَجًة ، َوَمْن رَاَح ِف السَّاَعِة اْْلَاِمَسِة َفَكَأَّنَّ
 [ . 850 ] م : 

---------- 
أي : غساًل كغسل اجلنابة ، ويف رواية ابن جريج عن َُسي عند عبد الرزاق ) فاغتسل أحدكم كما يغتسل من ) َمْن اْغَتَسَل يَ ْوَم اجْلُُمَعِة ( 

 أن  الت شبيه للكيفي ة ال للحكم ، وهو قول األكثر.وظاهره  : قال ابن حجراجلنابة ( 
 املراد بالرواح الذهاب أول النهار .:  قال النووي) ُثَّ رَاَح ( 

َا قَ رََّب بََدنَةً   أي : تصدق هبا متقرباً إىل هللا تعاىل ، واملراد بالبدنة هنا الناقة بال خالف .(  ) َفَكَأَّنَّ
َا قَ رََّب بَ َقَرًة ( ) ِف السَّاَعِة الثَّانَِيِة فَ   َسيت بقرة ، ألهنا تبقر األرض ، أي : تشقها باحلراث  ة ، والبْقر الشق .َكَأَّنَّ

َا قَ رََّب َكْبًشا َأقْ َرنَ   ( ألنه أكمل ، وأحسن صورة . ) َفَكَأَّنَّ
 أي : من مكانه .) فَِإَذا َخَرَج اإِلَماُم ( 

أي : اخلطبة ، ويف رواية الزهري ) فإذا جلس اإلمام طَووا الصحف ، وجاءوا يستمعون الذكر ( ْكر ( ) َحَضَرِت اْلَمالَِئَكُة َيْسَتِمُعوَن الذيِ 
 وكأن ابتداء طي الصحف عند ابتداء خروج اإلمام ، وانتهاءه جبلوس على املنَب ، وهو أول َساعهم للذكر .

 احلديث دليل على فضل التبكري لصالة اجلمعة  . -1
 الساعة األوىل فكأمنا قرب بدنة ومن راح يف الساعة الثانية ... ( . ) من راح يف لقوله 
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ْعُت َرُسوَل هللِا  يَ ُقوُل ) َمْن َغسََّل يَ ْوَم اجلُُْمَعِة َواْغَتَسَل ، ُُثَّ َبكََّر َوابْ َتَكَر ، َوَمَشى وملَْ يَ رَْكْب ،  وحلديث أَْوس ْبن أَْوٍس الث ََّقِفيُّ . قال : َسَِ
 اود .اإِلَماِم فَاْسَتَمَع ومََلْ يَ ْلُغ َكاَن لَُه ِبُكلِ  ُخطْ    َوٍة َعَمُل َسَنٍة َأْجُر ِصَياِمَها َوِقَياِمَها ( رواه أبو د َوَدنَا ِمنَ 

 وهذا مذهب مجاهري العلماء .
َها أَوَّل الن ََّهار ، َوالسَّاَعات  : َوَمْذَهب الشَّاِفِعي  َومَجَاِهري َأْصَحابه َواْبن َحِبيب اْلَماِلِكي  َومَجَاِهري قال الْووي اْلُعَلَماء ِاْسِتْحَباب التَّْبِكري إِلَي ْ

 ِعْندهْم ِمْن أَوَّل الن ََّهار . ) شرح مسلم ( .
 وذهب املالكية إىل أنه ال يستحب التبكري .

 ثَِة أُُموٍر :مبيناً أدلتهم : َوَمَداُر إْنَكاِر الت ْبِكرِي أَو ُل الن  َهاِر َعَلى َثاَل  قال ابن القيم
 َأَحُدَها : َعَلى َلْفظَِة الر َواِح َوِإن  َها اَل َتُكوُن إال  بَ ْعَد الز َواِل .

ِة احْلَر  . َا َتُكوُن بِاهْلَاِجرَِة َوْقَت ِشد   َوالث اين : َلْفظَُة الت  ْهِجرِي َوِهَي إمن 
 ونُوا يَْأُتوَن ِمْن أَو ِل الن  َهاِر.َوالث اِلُث : َعَمُل أَْهِل اْلَمِديَنِة فَِإن  ُهْم مَلْ َيكُ 

َا َيُكوُن يف اأْلَْكثَ  ِر إَذا قُرَِنْت بِاْلُغُدو  َكَقْولِِه تَ َعاىَل ) ُغُدو َها َشْهٌر َفَأم ا َلْفظَُة الر َواِح َفاَل َرْيَب أَن  َها ُتْطَلُق َعَلى اْلُمِضي  بَ ْعَد الز َواِل َوَهَذا إمن 
ُ َلُه نُ ُزاًل يِف اجْلَن ِة ُكل َما َغَدا أَْو رَاَح ( َوقَ ْوُل الش اِعِر  قَ ْولُُه َوَرَواُحَها َشْهٌر ( وَ  . نَ ُروُح َونَ ْغُدو حِلَاَجاتَِنا ) َمْن َغَدا إىَل اْلَمْسِجِد َورَاَح أََعد  اَّلل 

 َوَحاَجُة َمْن َعاَش اَل تَ ن َْقِضي .
َا جيَِيُء إَذا َكاَنْت جُمَر َدًة َعْن ااِلْقّتَاِن بِاْلُغُدو  َوَقْد يُْطَلُق الر َواُح مبَْعىَن الذ َهاِب وَ   اْلُمِضي  َوَهَذا إمن 

 واْلَكاَلُم يف َلْفِظ الت  ْهِجرِي َكاْلَكاَلِم يف َلْفِظ الر َواِح فَِإن ُه يُْطَلُق َويُ رَاُد بِِه الت ْبِكرُي .
ج ٍة َواَل ِعْنَد َمْن ُروُحوَن إىَل اجْلُُمَعِة أَو َل الن  َهاِر فَ َهَذا َغايَُة َعَمِلِهْم يف َزَماِن َماِلٍك َرمِحَُه اَّللُ  َوَهَذا لَْيَس حِبُ َوأَم ا َكْوُن أَْهِل اْلَمِديَنِة ملَْ َيُكونُوا ي َ 

و ِل الن  َهاِر َوَهَذا َجائٌِز بِالض ُرورَِة . َوَقْد َيُكوُن اْشِتَغاُل الر ُجِل يَ ُقوُل إمْجَاُع اْلَمِديَنِة ُحج ٌة فَِإن  َهَذا لَْيَس ِفيِه إال  تَ ْرُك الر َواِح إىَل اجْلُُمَعِة ِمْن أَ 
 اجلُُْمَعِة ِمْن أَو ِل الن  َهاِر .مبََصاحِلِِه َوَمَصاِلِح أَْهِلِه َوَمَعاِشِه َوَغرْيِ َذِلَك ِمْن أُُموِر ِديِنِه َوُدنْ َياُه أَْفَضَل ِمْن َرَواِحِه إىَل 

  يف شرح هذا احلديث :  معىن راح قصد اجلمعة و توجه إليها مبكراً قبل الزوال . وقال اْلطاب
 قال : و إمنا تأولناه هكذا ألنه ال يتصور أن يبقى بعد الزوال مخس ساعات يف وقت اجلمعة .

 قال : و هذا شائع الكالم ، تقول : راح فالن مبعىن قصد ، و إن كان حقيقة الرواح بعد الزوال .
َكاَن خَيْرُج ِإىَل اجلُُْمَعة ُمتَِّصاًل بِالزََّواِل َوُهَو بَ ْعد اِْنِفَصال السَّاِدَسة ،  َوَمْعُلوم أَنَّ النَّيب   رمحه هللا يف الرد على قول مالك : لْوويقال او 

َها َوالت َّْرِغيب يِف َفَدلَّ َعَلى أَنَُّه اَل َشْيء ِمْن اهْلَْدي َواْلَفِضيَلة ِلَمْن َجاَء بَ ْعد الزََّوال ، َوأِلَ  َا َكاَن لِْلَحثِ  يِف التَّْبِكري إِلَي ْ نَّ ذِْكر السَّاَعات ِإمنَّ
َوال ، َواَل َفِضيَلة ِلَمْن ه اَل حَيُْصل بِالذََّهاِب بَ ْعد الزَّ َفِضيَلة السََّبق َوحَتِْصيل الصَّف  اأْلَوَّل َوانِْتظَارَها َوااِلْشِتَغال بِالت َّنَ فُِّل َوالذ ِْكر َوََنْوه ، َوَهَذا ُكل  

ُ أَْعَلمُ   .    ) شرح مسلم ( . أََتى بَ ْعد الزََّوال ؛ أِلَنَّ النِ َداء َيُكون ِحيَنِئٍذ َوحَيُْرم التََّخلُّف بَ ْعد النِ َداء ، َواَّللَّ
ُر هِبَا ،  َتَحبُّ ِفْعُلَها ِعْنَد الزََّواِل ، وََكاَن النَّيبُّ َصلَّىَوأَمَّا قَ ْوُل َماِلٍك َفُمَخاِلٌف ِلْْلثَاِر ؛ أِلَنَّ اجلُُْمَعَة يُسْ :  وقال ابن قدامة ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يُ َبكِ  اَّللَّ

َماُم طُِوَيْت الصُُّحُف ، فَ َلْم ُيْكَتْب َمْن أََتى اجلُُْمَعَة بَ ْعَد َذِلَك ، فََأيُّ َفِضيَلٍة هِلَذَ   ا ؟َوَمىَت َخرََج اإْلِ
  : الساعة ... ( اختلف العلماء يف حتديد هذه الساعة على ثالثة أقوالقوله ) ... يف -2

  . أهنا تبدأ من طلوع الفجر األول :
  . أهنا تبدأ من طلوع الشمس ، ومذهب الشافعي وأمحد وغريَها والثاين :

  . الشافعية مذهب مالك ، واختاره بعض أهنا ساعة واحدة بعد الزوال تكون فيها هذه الساعات ، وهو والثالث :
  : والقول الثالث ضعيف ، وقد رد عليه كثريون

على حسب الوقت بَي طلوع الشمس إىل األذان الثاين مخسة  هو القول الثاين وأن الساعات تبدأ من طلوع الشمس ، وتقسم والصواب
  . املقصود بال  " الساعة " اليت يف احلديث أجزاء ، ويكون كل جزء منها هو
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  مىت تبدأ الساعة األوىل من يوم اجلمعة ؟ : بن صاحل العثيمني رمحه هللا سئل الشيخ ُممد
راح يف الساعة األوىل فكأمنا قرب بدنة، ومن راح يف الساعة الثانية فكأمنا  مخس: فقال: )من الساعات اليت ذكرها الرسول ب: فأجا

قرب دجاجة، ومن راح يف الساعة اخلامسة  الساعة الرابعة فكأمناقرب بقرة، ومن راح يف الساعة الثالثة فكأمنا قرب كبشاً، ومن راح يف 
تكون  الشمس إىل جميء اإلمام مخسة أقسام، فقد يكون كل قسم مبقدار الساعة املعروفة، وقد فكأمنا قرب بيضة( فقسَّم الزمن من طلوع

مام للصالة، وتبتدئ من طلوع الشمس، وقيل: اإل الساعة أقل أو أكثر؛ ألن الوقت يتغري، فالساعات مخس ما بَي طلوع الشمس وجميء
 ر.  )الفتاوى( ما قبل طلوع الشمس وقت لصالة الفج من طلوع الفجر، واألول أرجح؛ ألن

 استدل بعض العلماء بقوله ) من اغتسل يوم اجلمعة غسل اجلنابة .. ( على استحباب اجلماع يوم اجلمعة .-3
ألن املراد باحلديث أي كغسل اجلنابة، بدليل أنه جاء يف رواية عند عبد الرزاق )فاغتسل نه ليس فيه دلياًل على ذلك، لكن الصحيح أ

 أحدكم كما يغتسل من اجلنابة( وهذا قول األكثر .
يف تَ ْفِسريه ، َوقَاَل  )من اغتسل يوم اجلمعة غسل اجلنابة .. ( َمْعَناُه : ُغْساًل َكُغْسِل اجْلََنابَة يف الصِ َفات . َهَذا ُهَو اْلَمْشُهور قال الْووي

لَِيُكوَن أََغضَّ لِْلَبَصِر َوَأْسَكَن لِنَ ْفِسِه ، َوَهَذا بَ ْعض َأْصَحابَنا يِف ُكُتب اْلِفْقه : اْلُمرَاد ُغْسل اجْلََنابَة َحِقيَقة ، قَاُلوا :َوُيْسَتَحب  َلُه ُمَواقَ َعة َزْوَجته 
ْمنَ   اُه .َضِعيف أَْو بَاِطل ، َوالصََّواب َما َقدَّ

( َوظَاِهرُُه أَنَّ التَّْشِبيَه لِْلَكْيِفيَِّة ،  فَاْغَتَسَل َأَحدُُكْم َكَما يَ ْغَتِسُل ِمَن اجْلََنابَةِ  َويف رَِوايَة ابن ُجرَْيٍج َعْن َُسَيٍ  ِعْنَد َعْبِد الرَّزَّاِق: )ابن حجر : وقال 
 . اَل لِْلُحْكِم، َوُهَو قَ ْوُل اأْلَْكثَرِ 

ُنُه ِإىَل يِه ِإَشاَرٌة ِإىَل اجلَِْماِع يَ ْوَم اجلُُْمَعِة لِيَ ْغَتِسَل ِفيِه ِمَن اجْلََنابَِة، َواحلِْْكَمُة ِفيِه: َأْن َتْسُكَن ن َ َوِقيَل: فِ  ْفُسُه يف الرََّواِح ِإىَل الصَّاَلِة ، َواَل ََتَْتدُّ َعي ْ
 .ْغِتَساِل َذِلَك اْليَ ْومَ َشْيٍء يَ رَاُه، َوِفيِه مَحُْل اْلَمْرأَِة أَْيًضا َعَلى ااِل 

 . قَاَل الن ََّوِويُّ: َذَهَب بَ ْعُض َأْصَحابَِنا ِإىَل َهَذا، َوُهَو َضِعيٌف أَْو بَاِطٌل، َوالصََّواُب األول. انْتهى
َماِم َأمْحََد، َوثَ َبَت أَْيًضا َعْن مَجَاَعٍة ِمَن التَّاِبِعََي، َوقَ  اَل اْلُقْرُطيِبُّ إِنَُّه أَْنَسُب اأْلَقْ َواِل، َفاَل َوْجَه اِلدِ َعاِء بُْطاَلنِِه، َوِإْن  َوقد َحَكاُه ابن ُقَداَمَة َعِن اإْلِ

 ب .        ) الفتح ( .َكاَن اأْلَوَُّل أَْرَجَح، َوَلَعلَُّه َعىَن أَنَُّه بَاِطٌل يف اْلَمْذهَ 
 
، وما يفعله بعض أئمة اجلمعة  دخل ، هذا هو فعل النيب أن السنة لإلمام أن يكون خارج املسجد حىت حيَي وقت اخلطبة ُث ي-4

 الذين يريدون اخلري فيتقدمون ليحصلوا على أجر التبكري ، فهؤالء يثابون على نياهتم وال يثابون على أعماهلم ، ألنه خالف هدي النيب 
 . ، ولو كان هذا من اخلري لكان أول فاعل له هو رسول هللا 

 اإلمام مل يكتب له شيء من أجر التقدم ، ولذلك جاء يف رواية ) وطويت الصحف ( . أن من جاء بعد خروج-5
 أي صحف الفضل ، فأما صحف الفرض فإهنا ال تطوى ، ألن الفرض يسقط بعد ذلك . قال ابن القيم :

دل َترة فإن هللا يريبها كما أن الصدقة مقبولة وإن قلت ، حيث جعل إهداء البيضة مقياساً يف الثواب ، ويف احلديث ) من تصدق بع-6
 يرِب أحدكم فلوه ( .

 أن املالئكة على أبواب املساجد يكتبون القادمَي األول فاألول يف اجمليء إىل صالة اجلمعة .-7
 أن فضل الناس مرتب على أعماهلم يف اجلمعة وغريها ، قال تعاىل ) إن أكرمكم عند هللا أتقاكم ( فال حسب وال نسب .-8
 الئكة .إثبات امل-9

 أن للمالئكة وظائف يقومون هبا .-10
 )َمْن َغسََّل يَ ْوَم اجلُُْمَعِة َواْغَتَسَل ( معناه : قوله  فائدة :

)غسل واغتسل( روي َغَسَل بتخفيف السَي، َوَغسََّل بتشديدها، روايتان مشهورتان؛ واألرجح عند  قال النووي رمحه هللا: يف قوله 
 .احملققَي بالتخفيف
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 :ى رَِوايَِة التَّْشِديِد يف َمْعَناُه َثاَلثَُة أَْوُجهٍ فَعلَ 
 َلُه اجلَِْماُع يِف َهَذا اْليَ ْوِم لَِيْأَمَن أَْن يَ َرى يِف طَرِيِقهِ َأَحُدَها: َغسََّل َزْوَجَتُه ، بَِأْن َجاَمَعَها ، َفَأجْلََأَها إىَل اْلُغْسِل ، َواْغَتَسَل ُهَو . قَاُلوا: َويُْسَتَحبُّ 

 . َما َيْشَغُل قَ ْلَبهُ 
 . َوالثَّاين: أَنَّ اْلُمرَاَد َغسََّل أَْعَضاَءُه يِف اْلُوُضوِء َثاَلثًا َثاَلثًا ُُثَّ اْغَتَسَل لِْلُجُمَعةِ 

 . َوالثَّاِلُث: َغسََّل ثَِيابَُه َوَرْأَسُه ُُثَّ اْغَتَسَل لِْلُجُمَعةِ 
 ثة :على رواية التخفيف يف معناه هذه األوجه الثالو 

 .أحدها: اجلماع قاله األزهري ؛ قال ويقال: غسل امرأته إذا جامعها
 .والثاين: غسل رأسه وثيابه

 والثالث: توضأ . 
من غسل ) واملختار ما اختاره البيهقي وغريه من احملققَي أنه بالتخفيف وأن معناه غسل رأسه ، ويؤيده رواية ألِب داود يف هذا احلديث  

 ( .غتسل رأسه يوم اجلمعة وا
  . وروى أبو داود يف سننه والبيهقي هذا التفسري عن مكحول وسعيد بن عبد العزيز 

وإمنا أفرد الرأس بالذكر؛ ألهنم كانوا جيعلون فيه الدهن واخلطمي  عن النيب  قال البيهقي: وهو بَي يف رواية أِب هريرة وابن عباس 
  . وَنوَها وكانوا يغسلونه أوالً ُث يغتسلون

 ( . َوَبكََّر َوابْ َتَكر)  ا قوله وأم
 :فاختلف أهل العلم يف معناه على أقوال

  .أدرك باكورة اخلطبة، وهي أوهلار ( ابتك )أي: راح يف الساعة األوىل و قيل:ف
 ا ( .ال يتخطاه باكروا بالصدقة فإن البالء )دق قبل خروجه، وتأول فيه احلديث تص أي ر : بك ل :وقي

 احد كرره للتأكيد واملبالغة ، وليس املخالفة بَي اللفظَي الختالف املعنيَي .معناَها و  وقيل :
 والراجح   كما صرح به العراقي، أن "بكر" مبعىن راح يف أول الوقت، "وابتكر" مبعىن أدرك أول اخلطبة.قال املبارك فوري رمحه هللا: 

َا قَ رََّب بََدنًَة َوَمْن رَاَح يِف السَّاَعِة قَاَل )  أَنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  ويؤيده ما رواه أبو هريرة  َمْن اْغَتَسَل يَ ْوَم اجْلُُمَعِة ُغْسَل اجْلََنابَِة ُُثَّ رَاَح َفَكَأمنَّ
َا قَ رََّب َكْبًشا أَقْ َرَن َومَ  َا قَ رََّب بَ َقرًَة َوَمْن رَاَح يف السَّاَعِة الثَّالِثَِة َفَكَأمنَّ َا قَ رََّب َدَجاَجًة َوَمْن رَاَح يِف ْن رَا الثَّانَِيِة َفَكَأمنَّ َح يِف السَّاَعِة الرَّابَِعِة َفَكَأمنَّ

َماُم َحَضَرْت اْلَماَلِئَكُة َيْسَتِمُعوَن الذِ كْ  َا قَ رََّب بَ ْيَضًة فَِإَذا َخرََج اإْلِ  َر ( .السَّاَعِة اخْلَاِمَسِة َفَكَأمنَّ
 "اَح ( زَاَد َأْصَحاب اْلُمَوطَّأ َعْن َماِلك " يِف السَّاَعة اأْلُوىَل " انتهى من "فتح الباريقال احلافظ رمحه هللا : " قَ ْولُُه : ) ُُثَّ رَ 

  "وقال النووي رمحه هللا: " اْلُمرَاد بِ   "الرََّواِح": الذََّهاب أَوَّل الن ََّهار " انتهى من "شرح مسلم
 ومشى وَل يركب ( .)  وأما قوله 

 . حكى اخلطاِب عن األثرم أنه للتأكيد ، وأهنما مبعىن قال النووي رمحه هللا : "
 : واملختار أنه احّتاز من شيئَي

 أحدَها : نفي توهم محل املشي على املضي والذهاب ، وإن كان راكباً .
ق ، فنفى ذلك والثاين : نفي الركوب بالكلية ؛ ألنه لو اقتصر على " مشى " الحتمل أن املراد وجود شيء من املشي ولو يف بعض الطري

 . االحتمال ، وبَي أن املراد مشى مجيع الطريق ، ومل يركب يف شيء منها
( فهما شيئان خمتلفان، وقد يستمع وال يدنو من اخلطبة، وقد يدنو وال يستمع فندب إليهما مجيعاً . )شرح  ودنا واستمع ) وأما قوله 
 املهذب( 

 من األمرين مجيعاً، فلو استمع وهو بعيد، أو قرب ومل يستمع، مل حيصل له هذا األجر.وقال املبارك فوري رمحه هللا: وفيه أنه ال بد 
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 ( معناه ومل يتكلم ؛ ألن الكالم حال اخلطبة لغو، قال األزهري : " معناه استمع اخلطبة ومل يشتغل بغريها . وَل يلغ)  وقوله 
 فائدة :

بَاَلَغ يِف التَّْبِكرِي ، َأْي َجاَء يِف أَوَِّل اْلُبْكرَِة ، َعَلى َما قَاَل ( َوابْ َتَكَر )  ُبْكرَِة الن ََّهاِر ، َوِهَي أَوَّلُُه َأْي َخرََج يِف  (َبكََّر  )قَ ْولُُه قال ابن قدامة : 
 اْمُرُؤ اْلَقْيِس : تَ ُروُح ِمْن احلَْيِ  أَْم تَ ْبَتِكُر َوِقيَل : َمْعَناُه ابْ َتَكَر اْلِعَباَدَة َمَع ُبُكوَرٍة .

 َوِقيَل : ابْ َتَكَر اخْلُْطَبَة .
 َأْي : َحَضَر اخْلُْطَبَة ، َمْأُخوٌذ ِمْن بَاُكوَرِة الثََّمرَِة ، َوِهَي أَوَّهُلَا .

ُر َهَذا َأْجَوُد ؛ أِلَنَّ َمْن َجاَء يِف ُبْكرَِة الن ََّهاِر ، َلزَِم أَْن حَيُْضَر أَوََّل اخْلُْطَبِة   .َوَغي ْ
 َأْي : َجاَمَع اْمرَأَتَُه ُُثَّ اْغَتَسَل . (َواْغَتَسَل  َغسَّلَ  )َوقَ ْولُُه 

 ( .َمْن اْغَتَسَل يَ ْوَم اجلُُْمَعِة ُغْسَل اجْلََنابَِة  )َوهِلََذا قَاَل يِف احلَِْديِث اآْلَخِر 
َدًة ، يُرِيُد يُ َغس ِ  ُر َواِحٍد ِمْن التَّابِِعََي : َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن اأْلَْسَوِد ، َوِهاَلُل قَاَل َأمْحَُد : تَ ْفِسرُي قَ ْولِِه : " َمْن َغسََّل َواْغَتَسَل " ُمَشدَّ ُل أَْهَلُه ، َوَغي ْ

َا ُهَو َعَلى َأْن يَطََأ َوِإمنََّ  َن َأْسَكَن لِنَ ْفِسِه ، َوأََغضَّ ِلطَْرِفِه ا اُْسُتِحبَّ َذِلَك لَِيُكو ْبُن َيَساٍف ، َيْسَتِحبُّوَن أَْن يُ َغسِ َل الرَُّجُل أَْهَلُه يَ ْوَم اجلُُْمَعِة ، َوِإمنَّ
 يف طَرِيِقِه .

 َوُرِوَي َذِلَك َعْن وَِكيٍع أَْيًضا .
 َوِقيَل : اْلُمرَاُد بِِه َغسََّل رَْأَسُه ، َواْغَتَسَل يِف بََدنِِه .

 ُحِكَي َهَذا َعْن اْبِن اْلُمَباَرِك .
 باب الدهن للجمعة -6

) اَل يَ ْغَتِسُل رَُجٌل يَ ْوَم اجْلُُمَعِة َويَ َتَطهَُّر َما اْسَتطَاَع ِمْن طُْهر  َويَدَِّهُن ِمْن ُدْهِِْه ، َأْو  اِرِسيِي قَاَل : قَاَل الَّيبُّ َعْن َسْلَماَن اْلفَ  -883
َُْه َوبَ نْيَ اجْلُُمَعِة ََيَسُّ ِمْن ِطيِب بَ ْيِتِه ُثَّ ََيُْرُج َفاَل يُ َفرِيُق بَ نْيَ اثْ َْ نْيِ ُثَّ ُيَصلِيي َما ُكِتَب لَ  ِْْصُت ِإَذا َتَكلََّم اإِلَماُم ِإالَّ ُغِفَر َلُه َما بَ ي ْ ُه ُثَّ يُ 

 اأُلْخَرى ( .
ُرُؤوَسُكْم َوِإْن ََلْ قَاَل : اْغَتِسُلوا يَ ْوَم اجْلُُمَعِة َواْغِسُلوا  َعِن الئُّْهِريِي ، قَاَل طَاُوٌس قُ ْلُت اِلْبِن َعبَّاس  ) ذََكُروا َأنَّ الَّيبَّ  -884

 .َتُكونُوا ُجًُْبا َوَأِصيُبوا ِمَن الطِييِب قَاَل اْبُن َعبَّاس  َأمَّا اْلُغْسُل فَ َْ َعْم َوَأمَّا الطِييُب َفالَ َأْدِري ( 
ُهَما ) أَنَُّه ذََكَر قَ ْوَل الَّيبِي  -885 ِف اْلُغْسِل يَ ْوَم اجْلُُمَعِة فَ ُقْلُت اِلْبِن َعبَّاس  َأََيَسُّ  َعْن طَاُووس  ، َعِن اْبِن َعبَّاس  ، َرِضَي اَّللَُّ َعْ ْ

 ( .. َأْعَلُمهُ الَ ِلِه فَ َقاَل :    ِطيًبا ، َأْو ُدْهًْا ِإْن َكاَن ِعَْْد َأهْ 
---------- 

الغسل أن إفاضة املاء تكفي يف حصول الغسل ،  املراد به املبالغة يف التنظيف ، ويؤخذ من عطفه على) َويَ َتَطهَُّر َما اْسَتطَاَع ِمْن طُْهر  ( 
 أو املراد به التنظيف بأخذ الشارب والظفر والعانة ، أو املراد بالغسل غسل اجلسد ، وبالتطهري غسل الرأس .

 به ، وفيه إشارة إىل التزين يوم اجلمعة .املراد به إزالة شعث الشعر َوَيدَِّهُن ِمْن ُدْهِِْه ( ) 
السنة أن يتخذ املرء  الواو وإضافته إىل البيت تؤذن بأنأي : إن مل جيد دهناً ، وحيتمل أن يكون ) أو ( مبعىن  ( ْن ِطيِب بَ ْيِتهِ َأْو ََيَسُّ مِ  )

لنفسه طيبا وجيعل استعماله له عادة فيدخره يف البيت كذا قال بعضهم بناء على أن املراد بالبيت حقيقته لكن يف حديث عبد هللا بن 
ِب داود أو ميس من طيب امرأته فعلى هذا فاملعىن إن مل يتخذ لنفسه طيبا فليستعمل من طيب امرأته وهو موافق حلديث أِب عمرو عند أ

 سعيد املاضي ذكره عند مسلم حيث قال فيه ولو من طيب املرأة .
 ( . ُث ميشي وعليه السكينة) لدرداء وألمحد من حديث أِب ا( إىل املسجد ) زاد يف حديث أِب أيوب عند بن خزمية ( ُثَّ ََيُْرُج  )

ومل يتخط أحدا ومل ) ويف حديث أِب الدرداء ( ُث مل يتخط رقاب الناس )  يف حديث عبد هللا بن عمرو املذكور  ( َفاَل يُ َفرِيُق بَ نْيَ اثْ َْ نْيِ ) 
 ( .يؤذه 
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َُْه َوبَ نْيَ اجْلُُمَعِة اأُلْخَرى) إال  ، بينه الليث عن بن عجالن يف روايته عند بن خزمية ولفظه ) غفر خرى اليت مضتاملراد باأل(  ُغِفَر لَُه َما بَ ي ْ
 . له ما بينه وبَي اجلمعة اليت قبلها (

 احلديث دليل على استحباب الدهن يوم اجلمعة . -1
 احلديث دليل على استحباب الغسل يوم اجلمعة . -2
قبل الصالة أن يتنفل حىت خيرج اإلمام ، وأن هذا التنفل ليس له عدد  احلديث دليل على أنه يستحب ملن دخل املسجد يوم اجلمعة-3

 حمدود ، لقوله ) ُُثَّ ُيَصلِ ي َما ُكِتَب َلُه .. ( .
َر َلُه ُُثَّ أَْنَصَت َحىتَّ يَ ْفرَُغ ِمْن ُخْطبَ  ويف حديث أِب هريرة عند مسلم ) ِتِه ُُثَّ ُيَصلِ َى َمَعُه ُغِفَر لَُه َما َمِن اْغَتَسَل ُُثَّ أََتى اجْلُُمَعَة َفَصلَّى َما ُقدِ 

َنُه َوبَ َْيَ اجلُُْمَعِة اأُلْخَرى َوَفْضَل َثالَثَِة أَيَّام ( .  بَ ي ْ
 وهذا من النفل املطلق ، فليس للجمعة سنة قبلية .

على أن هذه الركعات سنة راتبة واألحاديث   وكذلك اآلثار عن الصحابة   الواردة يف صالة أربع ركعات أو غريها قبل اجلمعة ، ال تدل 
قبل اجلمعة ، كما هو احلال يف صالة الظهر مثاًل ، بل تدل على مشروعية الصالة قبل اجلمعة ، وهذه الصالة تعد من النفل املطلق، 

 وليست من السنة الراتبة . 
 وقد جاء هذا يف أحاديث كثرية ، منها :

رُُج ، اجلُُْمَعِة ، َويَ َتَطهَُّر َما اْسَتطَاَع ِمْن طُْهٍر ، َويَدَِّهُن ِمْن ُدْهِنِه ، أَْو مَيَسُّ ِمْن ِطيِب بَ ْيِتِه ُُثَّ خيَْ  كحديث الباب )  اَل يَ ْغَتِسُل َرُجٌل يَ ْومَ -أ
 ... ( . ُثَّ ُيَصلِيى َما ُكِتَب َلُه ،َفالَ يُ َفر ُِق بَ َْيَ اثْ نَ َْيِ ، 

َر َله ( . أََتى اجلُُْمَعَة َمِن اْغَتَسَل ُُثَّ وكحديث أِب هريرة السابق )-ب  َفَصلَّى َما ُقدِي
وصححه يصلون يوم اجلمعة حىت خيرج عمر ( أخرجه مالك يف "املوطأ" أهنم كانوا يف زمان عمر بن اخلطاب) وعن ثعلبة بن أِب مالك -ج

 .النووي 
 ( ملصنف عبد الرزاق . 8/329يف "فتح الباري" ) عزاه ابن رجب صلي قبل اجلمعة اثنيت عشرة ركعة (كان ابن عمر ي  وعن نافع قَال )-د

 : وال يصح أن تكون هذه األدلة دالة على وجود سْة راتبة لصالة اجلمعة ، ُتصلى قبلها
خيرج من بيته إىل اجلمعة ، ُث يصعد املنَب ،  إذ كان ،  ألن هذه الصالة ]السنة الراتبة[ مل يكن هلا وقت تصلى فيه يف عهد النيب  

 املؤذن ، ُث يقوم الرسول صلى هللا عليه وسلم وخيطب خطبته ، ُث ينزل فتقام الصالة ، ويصلي . ويؤذن 
 ؟ فيقال ملن أثبت هذه السنة الراتبة : مىت كانت تصلى يف عهد النيب 

 فإن قال : كانت تصلى بعد األذان ، فهذا ال أصل له يف السنة .
 سنة راتبة ، وإمنا هي نفل مطلق .  وإن قال : كانت تصلى قبل األذان ، فهذه ليست

 وأما سنة اجلمعة اليت قبلها فلم يثبت فيها شيء . : قال احلافظ 
اأْلََذاُن إال  َواِحًدا َوَهَذا  يف اخْلُْطَبِة وملَْ يَ ُقْم َأَحٌد يَ رَْكُع رَْكَعتَ َْيِ اْلَبت َة وملَْ َيُكنْ  وََكاَن إَذا فَ رََغ ِباَلٌل ِمْن اأْلََذاِن َأَخَذ الن يب  :  وقال ابن القيم

َلَها َوَهَذا َأَصح  قَ ْويَلْ اْلُعَلَماِء َوَعَلْيِه َتُدل  ال َكاَن خَيْرُُج ِمْن بَ ْيِتِه فَِإَذا َرِقَي اْلِمْنبَ َر   س ن ُة فَِإن  الن يِب  يَُدل  َعَلى أَن  اجْلُُمَعَة َكاْلِعيِد اَل ُسن َة هَلَا قَ ب ْ
يِف اخْلُْطَبِة ِمْن َغرْيِ َفْصٍل َوَهَذا َكاَن َرْأَي َعَْيٍ َفَمىَت َكانُوا ُيَصل وَن الس ن َة ؟ َوَمْن َظن    أََذاِن اجلُُْمَعِة فَِإَذا أَْكَمَلُه ُأِخَذ الن يِب  َأَخَذ ِباَلٌل يِف 

َلَها ُهَو ِمْن اأْلََذاِن قَاُموا ُكل ُهْم فَ رََكُعوا َر  أَن  ُهْم َكانُوا إَذا فَ رََغ ِباَلٌل  ْكَعتَ َْيِ فَ ُهَو َأْجَهُل الن اِس بِالس ن ِة َوَهَذا ال ِذي ذَك ْرنَاُه ِمْن أَن ُه اَل ُسن َة قَ ب ْ
ُهْم َمْن اْحَتج  أَن  َها ُظْهٌر َمْقُصورٌَة  هَلَا ُسن ًة ِمن ْ َمْذَهُب َماِلٍك َوَأمْحََد يف اْلَمْشُهوِر َعْنُه َوَأَحُد اْلَوْجَهَْيِ أِلَْصَحاِب الش اِفِعي  . َواَل ِذيَن قَاُلوا : إن  

ِلُف الظ ْهَر يف اجلَْْهِر َواْلَعَدِد َواخْلُْطَبِة َوالش ُروِط فَ َيْثُبُت هَلَا َأْحَكاُم الظ ْهِر َوَهِذِه ُحج ٌة َضِعيَفٌة ِجد ا فَِإن  اجْلُُمَعَة َصاَلٌة ُمْسَتِقل ٌة بِنَ ْفِسَها خُتَا
ارِِد ااِلْفّتَاِق بَْل إحْلَاقُ َها مبََوارِِد ااِلْفّتَاِق أَْوىَل أِلَن  َها ا َوتُ َواِفُقَها يِف اْلَوْقِت َولَْيَس إحْلَاُق َمْسأََلِة الن  زَاِع مبََوارِِد ااِلت  َفاِق أَْوىَل ِمْن إحْلَاِقَها مبَوَ اْلُمْعَتبَ رَِة هلََ 

ُهْم َمْن أَ  ِمْن   الن يب  ثْ َبَت الس ن َة هَلَا ُهَنا بِاْلِقَياِس َعَلى الظ ْهِر َوُهَو أَْيًضا ِقَياٌس فَاِسٌد فَِإن  الس ن َة َما َكاَن ثَابًِتا َعنْ َأْكثَ ُر مم ا ات  َفَقا ِفيِه . َوِمن ْ
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 .                              سُز إثْ َباُت الس َنِن يِف ِمْثِل َهَذا بِاْلِقَياقَ ْوٍل أَْو ِفْعٍل أَْو ُسن ِة ُخَلَفائِِه الر اِشِديَن َولَْيَس يِف َمْسأَلَِتَنا َشْيٌء ِمْن َذِلَك َواَل جَيُو 
 د املعاد( زا)

عند  –السابق  –احلديث دليل على أن املغفرة املوعودة هبا مرتبة على هذه األمور اليت ذكرت حبديث الباب ، وحديث أِب هريرة -4
 مسلم وهي :

 واإلنصات ، ُث الصالة مع اإلمام ، وأن يتطيب ، وأن يتطهر ، وال يفرق بَي اثنَي .االغتسال ، وأن يصلي ما استطاع ، 
 فعلى املسلم االجتهاد يف تطبيق هذه األمور قبل الذهاب لصالة اجلمعة للحصول على هذا األجر .

ام األسبوع فقط ، فكيف التوفيق ( فاقتصر فيه على غفران ذنوب أي إال غفر له ما بيْه وبني اجلمعة األخرىيف حديث الباب ) ..  -5
َر َلُه ُُثَّ أَْنَصَت َحىتَّ يَ ْفرَُغ ِمْن ُخْطَبِتِه ُُثَّ  ه ) منوفي –عند مسلم  –بَي هذا وبَي حديث أِب هريرة  اْغَتَسَل ُُثَّ أََتى اجلُُْمَعَة َفَصلَّى َما ُقدِ 

َنُه َوبَ َْيَ اجْلُُمَعةِ   اأُلْخَرى َوَفْضَل َثالَثَِة أَيَّام ( . ُيَصلِ َى َمَعُه ُغِفَر َلُه َما بَ ي ْ
 أخَب أوالً أن الغفران أليام األسبوع ، ُث تفضل هللا بزيادة ثالثة أيام فأخَب به . جياب بأنه 

 مجهور العلماء على املراد أن املراد باملغفرة مغفرة الصغائر دون الكبائر . -6
 مكفرات ملا بينهن إذا اجتنبت الكبائر ( . ) الصلوات اخلمس ، واجلمعة إىل اجلمعة ،  لقوله 

 فإذا كانت الصالة ال تكفر إال الصغائر ، فغريها من باب أوىل .
 أما كبائر الذنوب فال تكفرها إال التوبة .

 اب يَ ْلَبُس َأْحَسَن َما زجَِدُ ب -7
َة ِسيَ َراَء ِعَْْد بَاِب اْلَمْسِجِد فَ َقاَل يَا َرُسوَل هللِا َلِو اْهتَ َرْيَت َهِذِه َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّاِب رََأى ُحلَّ ) َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ُعَمَر  -886

َا يَ ْلَبُس َهِذِه َمْن اَل َخاَلَق َلُه ِف اآلِخَرِة ُثَّ َجاَءتْ  َرُسوُل هللِا  فَ َلِبْستَ َها يَ ْوَم اجْلُُمَعِة َولِْلَوْفِد ِإَذا َقِدُموا َعَلْيَك فَ َقالَ   َرُسوَل هللِا  ِإَّنَّ
َها ُحَلٌل فََأْعَطى ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّاِب  َها ُحلًَّة فَ َقاَل ُعَمُر يَا َرُسوَل هللِا َكَسْوَتِْيَها َوَقْد قُ ْلَت ِف ُحلَِّة ُعطَارِد  َما قُ ْلَت قَاَل َرُسوُل  ِمْ ْ ِمْ ْ

 اً ( .َأًخا َلُه مبَكََّة ُمْشرِك ُر ْبُن اْْلَطَّاِب : ِإينيِ ََلْ َأْكُسَكَها لِتَ ْلَبَسَها َفَكَساَها ُعمَ  هللِا 
 [ . 2068] م : 

---------- 
 . قال ابن األثري : السرياء بكسر السَي وفتح الياء ، نوع من الَبود ، خيالطه حرير( رََأى ُحلََّة ِسيَ َراَء ) 
 هبا ( . ويف الرواية الثانية ) ابتع هذه ، فتجمل( َلِو اْهتَ َرْيَت َهِذِه ) 
 هذا حمل الّتمجة .(  فَ َلِبْستَ َها يَ ْوَم اجْلُُمَعةِ ) 
 ويف الرواية الثانية ) فتجمل هبا للعيد والوفد ( .( َولِْلَوْفِد  )

َا يَ ْلَبُس َهِذِه )   ويف الرواية الثانية ) إمنا يلبس احلرير ( .( ِإَّنَّ
 وقيل : احلظ . قيل : النصيب ،(  َمْن اَل َخاَلَق َلُه ِف اآلِخَرةِ ) 
َها ُحَللٌ  ُثَّ َجاَءْت َرُسوَل هللِا  ) بثالث ُحلل منها، فكسا عمر حلة ، وكسا علياً حلة،  ُث أتى رسول هللا ويف الرواية األخرى )(  ِمْ ْ

 ( .وكسا أسامة حلة
 فقد ظهر يف بقية احلديث أنه مل يعطه ليلبسها . إمنا قال ذلك باعتبار ما فهمه ، وإال( فَ َقاَل ُعَمُر يَا َرُسوَل هللِا َكَسْوَتِْيَها ) 
 ) إمنا يلبس هذه من ال خالق له يف اآلخرة ( . وهو قوله  (َوَقْد قُ ْلَت ِف ُحلَِّة ُعطَارِد  َما قُ ْلَت ) 
َا بَ َعْثُت إِلَْيَك لَِتِبيَعَها ويف  أي : مل أعطك إياها ألجل أن تلبسها ،( ِإينيِ َلَْ َأْكُسَكَها لِتَ ْلَبَسَها  قَاَل َرُسوُل هللِا )  الرواية األخرى )  ِإمنَّ

 ك ( ويف رواية ) أو شق مُخُراً بَي نسائك ( .تَِبيُعَها أَْو ُتِصيُب هِبَا َحاَجتَ ا ( ويف رواية ) أَْو َتْكُسَوهَ 
ر إىل أخ له ، من أهل مكة قبل أن يسلم ( ، قال النووي : هذا ويف الرواية الثانية ) فأرسل هبا عمًا ( َأًخا َلُه مبَكََّة ُمْشرِك َفَكَساَها ُعَمر) 
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 يشعر بأنه أسلم بعد لك .
 احلديث دليل على استحباب لبس أحسن الثياب للجمعة . -1

لعمر على أصل التجمل للجمعة ، وقصر اإلنكار على لبس مثل تلك احللة لكوهنا كانت  من جهة تقريره  : من احلديث وجه الداللة
 .  ) الفتح ( . حريراً 

يدل على مشروعية جتمل اإلنسان للجمعة والوفود وجمامع املسلمَي الذي يقصدوهنا ، إلظهار مجال  فإن سكوته  وقال ابن امللقن :
 فلذا قاله . –أعين التجمل  –اإلسالم ، واإلغالظ على العدو ، وكان ذلك عند عمر مقرراً 

ما على أحدكم إن وجد ، أو ما على أحدكم إن وجدمت أن يتخذ ثوبَي ليوم اجلمعة ) ال ق أن رسول هللا  .عبد هللا بن سالم  وعن
 ه ( رواه أبو داود .سوى ثوِب مهنت

 م .: و احلديث يدل على استحباب لُبس الثياب احلسنة يوم اجلمعة ، و ختصيصه مبلبوس غري ملبوس سائر األيا قال ِف عون املعبود
َمْن اْغَتَسَل يَ ْوَم اجلُُْمَعِة َولَِبَس ِمْن َأْحَسِن ثَِيابِِه ، َوَمسَّ ِمْن ِطيٍب ِإْن َكاَن )  رِيِ  ، َوَأِب ُهَريْ رََة ، قَاالَ : قَاَل َرُسوُل هللِا َعْن َأِب َسِعيٍد اخْلُدْ و 

ُ َلُه ، ُُثَّ أَْنَصَت ِإَذا َخرََج ِإَماُمُه َحىتَّ يَ ْفرَُغ ِمْن َصالَتِِه َكاَنْت َكفَّاَرًة ِلَما  ِعْنَدُه ، ُُثَّ أََتى اجلُُْمَعَة فَ َلْم يَ َتَخطَّ أَْعَناَق النَّاِس ، ُُثَّ َصلَّى َما َكَتبَ  اَّللَّ
َلَها  نَ َها َوبَ َْيَ مُجَُعِتِه الَّيِت قَ ب ْ  ا ( رواه أبو داود .َنَة بَِعْشِر أَْمثَاهلَِ َويَ ُقوُل : ِإنَّ احلَْسَ  -قَاَل : َويَ ُقوُل أَبُو ُهرَيْ رَِة : َوزِيَاَدٌة َثالَثَُة أَيَّاٍم  -بَ ي ْ

َلى ، قَاَل : أَْدرَْكُت َأْصَحاَب حُمَمٍَّد  ، ِمْن َأْصَحاِب بَْدٍر َوَأْصَحاِب الشََّجرَِة ، ِإَذا َكاَن يَ ْوَم اجلُُْمَعِة لَِبُسوا َأْحَسَن ثَِياهِبِْم ،  َعِن اْبِن َأِب لَي ْ
 مصنف ابن أِب شيبة . َمسُّوا ِمْنُه ، ُُثَّ رَاُحوا ِإىَل اجلُُْمَعِة.َوِإْن َكاَن ِعْنَدُهْم ِطيٌب 

 َعْن جُمَاِهٍد ، قَاَل : اِْلَبْس أَْفَضَل ثَِياِبَك يَ ْوَم اجلُُْمَعِة ، َوَتطَيََّب بَِأْطَيِب َما جتَُِد.و 
 .َة ِإَذا َكاَن يَ ْوَم اجْلُُمَعِة اْغَتَسُلوا ، َولَِبُسوا ِمْن َأْحَسِن ثَِياهِبِْم ، َوَتطَيَُّبوا َعْن ُمَعاِويََة ْبِن قُ رٍَّة ، قَاَل : أَْدرَْكُت َثالَِثََي ِمْن ُمزَيْ نَ و 
 عرض املفضول على الفاضل .-2
 جواز البيع والشراء على أبواب املساجد .-3
 حترمي احلرير على الرجال .-4
 للنساء . حل احلرير -5
 وتصرفهم فيه باهلبة واهلدية ال اللبس .جواز بيع الرجال الثياب احلرير ،  -6
 جواز صلة الكافر القريب ، واإلحسان إليه باهلدية . -7
 من السخاء وصلة اإلخوان واألصحاب بالعطاء . ما كان عليه  -8

َواِك يَ ْوَم اجْلُُمَعةِ با -8  ب السِي
 َيْسََتُّ. َوقَاَل أَبُو َسِعيد  ، َعِن الَّيبِي 

 أَلَمْرتُ ُهْم بِالسِيَواِك َمَع ُكلِي َصاَلة  ( . -قَاَل ) َلْوالَ َأْن َأُهقَّ َعَلى ُأمَِِّت ، َأْو َعَلى الَّاِس  َأنَّ َرُسوَل هللِا  َريْ َرَة َعْن َأِب هُ  -887
 [ . 252] م : 
َواِك ( . عن أََنٌس قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللِا  -888  ) َأْكثَ ْرُت َعَلْيُكْم ِف السِي
 ِإَذا قَاَم ِمَن اللَّْيِل َيُشوُص فَاُه ( . َعْن ُحَذيْ َفَة قَاَل ) َكاَن الَّيبُّ  -889
 [ . 255] م : 

---------- 
 حرف امتناع لوجود ، أي : إهنا تدل على امتناع شيء لوجود شيء آخر .  ) َلْواَل (

 أي : أثقل . ) َأْن َأُهقَّ ( 
 اإلجابة ، وهم من آمن به واتبعه . املراد هبم أمة ) َعَلى أُمَِِّت (
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 أي : أللزمتهم . أَلََمْرتُ ُهْم ()  
 اسم للعود الذي يستاك به من األراك وغريه ، واملراد هنا الفعل . ) بِالسِيَواِك (

 ) َيُشوُص فَاُه ( .
 احلديث دليل على استحباب السواك .-1

 أن ) لوال ( كلمة َتنع الشيء لوقوع غريه ، فصار الوجوب هبا ممنوعاً . : فيه من الفقه أن السواك غري واجب ، وذلك قال اْلطاب
 : هو سنة ليس بواجب يف حال من األحوال ال يف الصالة وال يف غريها بإمجاع من يعتد به يف اإلمجاع . قال الْووي

 ويتأكد يف مواضع : -2
 عند دخول املنزل . -أ 

 رواه مسلم . بيته بدأ بالسواك (إذا دخل  عن عائشة . قالت : ) كان رسول هللا 
 عند دخول املنزل أدب  يتمثل يف حسن معاشرته األهل فيبدأ بالسواك أول ما يدخل بيته ( . ) يف تسوكه 

 عند الصالة . -ب 
 السواك عند كل صالة ( .لوال أن أشق على أميت ألمرهتم ب حلديث الباب )

 وهذا شامل لكل صالة فرض أو نفل .
 عند قيام الليل . -ج 

 إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك ( . حلديث حذيفة . قال ) كان رسول هللا 
 يعين لصالة التهجد ، وتدل عليه رواية ملسلم ) إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك ( . ) إذا قام من الليل (

 عند تغري رائحة الفم . -د 
 رواه النسائي . ب (السواك مطهرة للفم مرضاة للر )  قالت : قال النيب ة . عن عائش

 وتغريه يكون بأشياء منها : ترك األكل والشرب ، ومنها : أكل ماله رائحة كريهة ، ومنها : طول السكوت ، ومنها : كثرة الكالم .
 عند الوضوء .-ه   

 َمَع ُكلِ  ُوُضوٍء ( َأْخَرَجُه َماِلٌك، وَأمْحَد .) َلْواَل أَْن َأُشقَّ َعَلى أُمَّيِت أَلََمْرتُ ُهْم بِالسِ َواِك  أِب هريرة قال : قال كما يف حديث 
 وقد اختلف العلماء يف حتديد مكان السواك عند الوضوء ؟ -

 قبل الوضوء . القول األول :
 لرواية ) عند كل وضوء ( .

 يف أثناء الوضوء ، وذلك عند املضمضة .القول الثاين : 
 بة .لرواية ) مع كل وضوء ( ، فإن ) مع ( تفيد املصاح

 األول ألمرين :والراجح 
 أنه تسوك أثناء الوضوء . ألنه مل حيفظ عنه  أوالً :
 لصالة الليل وفيه ) فاستيقظ وتسوك وتوضأ ...( . جاء يف حديث ابن عباس ملا بات عند خالته ميمونة ووصف قيام النيب  ثانياً :

 ملن كرهه ، وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولَي ؟ احلديث دليل على عدم كراهة السواك للصائم بعد الزوال خالفاً -3
 أنه مكروه . القول األول :

 وهذا مذهب الشافعي وأمحد يف املشهور وإسحاق .
 ) خللوف فم الصائم أطيب عند هللا من ريح املسك(. متفق عليه  قال: قال رسول هللا  أِب هريرة  حلديث-أ

 ك يزيل هذه الرائحة اليت نشأت عن عبادة هللا ، واخللوف ال يكون إال بعد الزوال غالباً .وا       وجه الداللة : أن الس
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)إذا صمتم فاستاكوا بالغداة وال تستاكوا بالعشي(. رواه البيهقي والدارقطين ، وضعفه الدارقطين  وحلديث علي . قال: قال -ب
 والبيهقي ، وقال احلافظ : إسناده ضعيف .

 نه غري مكروه وأنه سنة يف كل وقت .: أ القول الثاين
 وبه قال أبو حنيفة ومالك واختار هذا القول ابن تيمية وتلميذه ابن القيم .

 ) مع كل وضوء ( وأيضاً يف حديث ) مع كل صالة ( فهذه األحاديث مل تقي د ذلك بوقت معَي ال للصائم وال لغريه . لقوله  -أ
 مرضاة للرب ( .) السواك مطهرة للفم  ولعموم قوله -ب

 : وقد أطلق السواك ومل خيصه بوقت معَي ، وال حبالة خمصوصة ، فأشعر مبطلق شرعيته . قال الشوكاين
 ماال أحصي يتسوك وهو صائم ( . رواه أبو داود والّتمذي . قال : ) رأيت رسول هللا  وعن ربيعة بن عامر -ج

 د السالم ، والنووي واملزين .وقد رجحه من الشافعية ابن عب هو الراجحوهذا القول 
 ما اجلواب عن أدلة القول األول ) أنه مكروه ( ؟ 

 اجلواب :
 أما حديث ) إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ( فحديث ضعيف .

 وأما حديث ) خللوف فم الصائم ... ( فال يسلم االستدالل به : 
 الطعام .ألن خلوف فم الصائم ليس سببه األسنان بل خلو املعدة من  أوالً :
 أننا لسنا مبتعبدين هبذه الرائحة ، فال يّتك السواك ألجل إبقاء رائحة الفم .  ثانياً :

 هل حيصل على السنة من يتسوك بغري السواك ؟ فيه خالف :-4
 ال يصيب السنة من استاك بأصبعه أو خبرقة . قيل :

 ألن الشرع مل يرد به وال حيصل به اإلنقاء .
 يصيب السنة . : وقيل

 يصيب السنة بقدر ما حيصل من اإلنقاء ، وال يّتك القليل من السنة للعجز عن كثريها . ] قاله يف املغين [ .وقيل : 
 الراجح . وهذا القول هو

 هل يستاك باليد اليسرى أم باليد اليمىن ؟-5
 اختلف العلماء يف ذلك على قولَي :

 باليمىن . القول األول :
 ن احلنابلة، وبعض الشافعية كابن امللقن .واختيار ابن قدامة وغريه م 
 ألنَّه سنَّة ، والسَّنَّة طاعة هلل عزَّ وجلَّ فال تكون باليسرى . 
 كان يعجبه التيامن يف تنعله وترجله وطهوره ويف شأنه كلِ ه ( متفق عليه .   ففي حديث عائشة )أنَّ النيب  
 .وزاد أبو داود ) وسواكه (  

 تاك باليسرى .أنه يس القول الثاين :
 وهذا مذهب الشافعية، واملشهور من مذهب احلنابلة، وقال به شيخ اإلسالم والعالمة ابن باز، لكن يرون أن يبدأ باجلهة اليمىن من الفم.

 ألنه من باب إزالة األذى .
وهل يسوغ اإلنكار على من يستاك   ؟ هل هو باليد اليسرى أويل من اليد اليمين أو بالعكس  : عن السواك م : وقد ُسِئَل هيخ االسال

  ؟ وأميا أفضل  ؟ باليسرى
ا احلمد هلل رب العاملَي، األفضل أن يستاك باليسرى، نص عليه اإلمام أمحد يف رواية ابن منصور الَكْوَسج، ذكره عنه يف مسائله وما علمن
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ستنثار واالمتخاط؛ وَنو ذلك مما فيه إزالة األذى، أحًدا من األئمة خالف يف ذلك؛ وذلك ألن االستياك من باب إماطة األذى، فهو كاال
 وذلك باليسرى، كما أن إزالة النجاسات كاالستجمار وَنوه باليسرى، وإزالة األذي واجبها ومستحبها باليسرى .

 : إن تسوك لتطهري الفم فيكون باليسار، وإن تسوك لتحصيل السنة تسوك باليمىن . القول الثالث
 وهللا أعلم .         ية .وهذا قول بعض املالك

 فائدة :
 كان جيعله بَي أصابعه أثناء الصالة .  جعل السواك يف يده أثناء الصالة هذا خطأ ومل يرد أن النيب 

 :بأمته ، وحرصه عليهم  يف احلديث شدة شفقته -6
 على أمته يوم القيامة . حرصه 

  ُث ذكر جميئهم إىل األنبياء   فقال : فيأتونين فأقول : أنا هلا ، فاستأذن  : ) إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم يف بعض قال 
على رِب فيؤذن يل ويلهمين حمامد أمحده هبا ال حتضرين اآلن فأمحده بتلك احملامد وأخر له ساجداً ، فيقال : يا حممد ، ارفع رأسك وقل 

 م .رواه البخاري ومسل ... احلديث (يا رب ، أميت أميت يسمع لك وسل تعط واش فع تش فع ، فأقول : 
 ودعوى األنبياء يومئذ : اللهم سلم سلم .

 حرصه على هداية أمته .
: ) إن تعذهبم  ملا تال قول هللا عز وجل يف إبراهيم : ) ربِ  إهننَّ أضللن كثرياً من الناس فمن تبعين فإنه مين ( وقول عيسى  قال 

لعزيز احلكيم ( فرفع يديه وقال : ) اللهم أميت أميت وبكى ، فقال هللا عز وجل : يا جَبيل اذهب فإهنم عبادك وإن تغفر هلم فإنك أنت ا
مبا قال وهو أعلم ، فقال : يا جَبيل اذهب  فسأله ، فأخَبه رسول هللا  إىل حممد   وربك أعلم   فسله : ما يبكيك ؟ فأتاه جَبيل 

 م .( رواه مسل إىل حممد فقل : إن ا سنرضيك يف أمتك وال نسوءك
 هفقته بْساء أمته .

 : ) إين ألقوم إىل الصالة وأنا أريد أن أطول فيها، فأَسع بكاء الصيب فأجتوز يف صاليت كراهية أن أشق على أمه (. رواه البخاري قال 
 وقال ِف احلج :

:  سكت حىت قاهلا ثالثاً ، فقال رسول هللا ) أيها الناس ، قد فرض هللا عليكم احلج فحجوا ، فقال رجل : أكل عام يا رسول هللا ؟ ف
ا لو قلت نعم لوجبت ، وملا استطعتم ، ُث قال : ذروين ما تركتكم ، فإمنا هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهلم واختالفهم على أنبيائهم ، فإذ

 أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا هنيتكم عن شيء فدعوه ( . رواه مسلم 
 ام :وقال ِف الصي

أقبل على الناس فتشهد ُث قال : وملا صلى يف رمضان ، وصلى ناس بصالته ، ترك القيام يف الليلة الثالثة أو الرابعة ، فلما قضى الفجر 
 ( . متفق عليه اأما بعد ، فإنه مل خيف علي مكانكم لكين خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنه)

 بأمته ، وحرصه عليهم . تدل على شفقته  هذه أمثلة ال يراد هبا احلصر ، وال شك أهنا
 أن األصل يف األمر الوجوب ما مل يرد دليل يصرفه . -7
 املشقة جتلب التيسري .-8
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 باب من تسوك بسواك غريه -9
َها ، قَاَلْت  -890 فَ ُقْلُت  َواٌك َيْسََتُّ بِِه فَ ََْاَر ِإلَْيِه َرُسوُل هللِا َدَخَل َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َأِب َبْكر  َوَمَعُه سِ ) َعْن َعاِئَشَة ، َرِضَي اَّللَُّ َعْ ْ

ٌد ِإََل ِْ فَاْسََتَّ بِِه َوْهَو ُمْستَ   صلى هللا عليه وسلمَلُه َأْعِطِِن َهَذا السِيَواَك يَا َعْبَد الرَّمْحَِن فََأْعطَانِيِه فَ َقَصْمُتُه ُثَّ َمَضْغُتُه فََأْعطَْيُتُه َرُسوَل هللاِ 
 ( . ِريَصدْ 

---------- 
 أي : كسرته .(  فَ َقَصْمُتهُ ) 
اْسنَتَّ اْسِتَنانًا َقطُّ َأْحَسَن ِمْنُه َفَما َعَدا أَْن فَ رََغ َرُسوُل  َفَما رَأَْيُت َرُسوَل هللِا ) ويف الرواية األخرى ( فَاْسََتَّ بِِه  فََأْعطَْيُتُه َرُسوَل هللِا ) 

 ( . ِإْصبَ َعُه ُثَّ قَاَل يف الرَِّفيِق اأَلْعَلى َثالَثًا ُُثَّ َقَضى وََكاَنْت تَ ُقوُل َماَت بَ َْيَ َحاِقَنيِت َوَذاِقَنيِت  َرَفَع يََدُه ، أَوْ  هللِا 
ِه َوَعَرْفُت أَنَُّه حيُِبُّ السِ َواَك فَ ُقْلُت آُخُذُه َلَك فَ رَأَيْ ُتُه يَ ْنظُُر إِلَيْ  َرُسوَل هللِا  َدَخَل َعَليَّ َعْبُد الرَّمْحَِن َوبَِيِدِه السِ َواُك َوأَنَا ُمْسِنَدةٌ ويف لفظ ) 

َماٌء َفَجَعَل يُْدِخُل ْم فَ َلي َّْنُتُه َوبَ َْيَ يََدْيِه رَْكَوٌة ، أَْو ُعْلَبٌة ِفيَها َفَأَشاَر ِبرَْأِسِه أَْن نَ َعْم فَ تَ َناَوْلُتُه فَاْشَتدَّ َعَلْيِه َوقُ ْلُت أُلَيِ ُنُه َلَك َفَأَشاَر بِرَْأِسِه أَْن نَ عَ 
َدُه َفَجَعَل يَ ُقوُل يف الرَِّفيِق اأَلْعَلى َحىتَّ قُِبَض َوَماَلْت يََدْيِه يف اْلَماِء فَ َيْمَسُح هِبَِما َوْجَهُه يَ ُقوُل اَل إَِلَه ِإالَّ اَّللَُّ ِإنَّ لِْلَمْوِت َسَكرَاٍت ُُثَّ َنَصَب يَ 

 ( . يَُده
 سوك الرجل بسواك غريه .احلديث دليل على جواز ت -1
 مل خيل به مع ما هو فيه من شاغل املرض . احلديث دليل على تأكد أمر السواك ، لكونه  -2
 جواز دخول أقارب الزوجة بيت الزوج إذا كان ال يكره ذلك .احلديث دليل على -3

 مشروعية تطهري السواك إذا استعمله شخص آخر .-4

 خدمة الزوجة لزوجها .-5

 لعمل باإلشارات املفهمة .جواز ا-6

 وقد كان الصحابة يعملون مبقتضى اإلشارة املفهمة .
يف بيته وهو شاك ، فصلى جالساً ، وصلى وراءه قوم قياماً ، فأشار  ففي الصحيحَي من حديث عائشة أهنا قالت ) صلى رسول هللا 

 إليهم أن اجلسوا فجلسوا  ( .
 على السواك حىت مات . ، فقد حرص على  السنة والتزامها حىت مات  حرصه -7

 ، ورووا يف ذلك أحاديث ال تصح . مات ورأسه يف حجر على  بيان خطأ الروافض الذين زعموا أن النيب -8

 . بيان شدة ذكاء عائشة وقوة فطنتها وعلمها التام بأحوال النيب -9
 :وذلك من وجوه احلديث دليل على فضل عائشة ، -10

 يقول يف مرضه أين أنا غداً ، استبطاء ليوم عائشة . كان  أنه  أوالً :
َها ) أَنَّ َرُسوَل هللِا  َن َكاَن َيْسَأُل يِف َمَرِضِه الَِّذي َماَت ِفيِه يَ ُقوَل أَْيَن أَنَا َغًدا أَْيَن أَنَا َغًدا يُرِيُد يَ ْوَم َعاِئَشَة فََأذِ   َعْن َعاِئَشَة ، َرِضَي اَّللَُّ َعن ْ

اَن يَُدوُر َعَليَّ ِفيِه يف بَ ْييِت فَ َقَبَضُه ُه َيُكوُن َحْيُث َشاَء َفَكاَن يف بَ ْيِت َعاِئَشَة َحىتَّ َماَت ِعْنَدَها قَاَلْت َعاِئَشُة َفَماَت يف اْليَ ْوِم الَِّذي كَ َلُه أَْزَواجُ 
ُ َوِإنَّ رَْأَسُه لَبَ َْيَ ََنْرِي َوَسْحرِي َوَخاَلَط رِيُقُه رِيِقي ( مت  فق عليه .اَّللَّ

 وهذا دليل على شدة حبه لعائشة .
 مات يف اليوم الذي كان يدور عليها فيه . أنه  ثانياً :

 كما يف احلديث السابق ) َفَماَت يف اْليَ ْوِم الَِّذي َكاَن يَُدوُر َعَليَّ ِفيِه يف بَ ْييِت ( .
 ورأسه بَي سحرها وَنرها . كانت   ثالثاً :

 َوِإنَّ رَْأَسُه لَبَ َْيَ ََنْرِي َوَسْحرِي َوَخاَلَط رِيُقُه رِيِقي ( .كما يف احلديث السابق ) 
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 قال ابن األثري : النحر أعلى الصدر ، وقال احلافظ : املواد موضع النحر .
 قال ابن األثري : السَّحر : الرئة .

 لرسول ز فتسوك به .قبل وفاته وذلك ألهنا مضغت السواك بفيها ُث أعطته ا خمالطة ريقها ريقه  رابعاً :
 : واحلكمة يف اختتام املصطفى هبذه الكلمة كوهنا تتضمن التوحيد والذكر بالقلب . قال بعض العلماء-11
) يف الرفيق األعلى ( ال يعارض قوله ) ال يتمنَي أحدكم املوت ( ألن النهي عن َتين املوت حممول على حالة احلياة  قوله -12

 ) من أحب لقاء هللا أحب هللا لقاءه ( . ار واملعاينة فال يدخل حتت النهي ، بل يدخل حتت قوله املستمرة ، أما عند االحتض
 إىل لقاء هللا والدار اآلخرة ورؤية إخوانه من األنبياء واملرسلَي . احلديث دليل لبيان شدة شوق النيب -13

 1 فائدة :
 قوله ) الرفيق األعلى ( : 

 . : أنه اسم من أَساء هللا قيل
 : اجلماعة املذكورين يف آية النساء . وقيل

 وهذا هو الصحيح .
 ويدل عليه قوله يف احلديث اآلخر ) مع الذين أنعم هللا عليهم من النبيَي والصديقَي والشهداء والصاحلَي وحسن أولئك رفيقا ( 

 : طرف احللقوم . ذاقِْت: ما  سفل من الذقن .  حاقِْت
 ( .  ويف رواية ) بَي سحري وَنري

 : الرئة  السحر: موضع النحر .  الْحر
 أي مات وهو مستند إىل صدرها .

 2فائدة : 
 : ال خالف أنه تويف يوم االثنَي . وفاة الْيب 

 وكانت وفاته يوم االثنَي بال خالف من ربيع األول  .  قال ابن حجر :
 إال أن العلماء اختلفوا يف حتديد ذلك اليوم من ذلك الشهر .

 لعلماء على أنه اليوم الثاين عشر منه .وأكثر ا
 سنه . 63وعمره  وتويف 

 ي .مكث مبكة ثالث عشرة ، وتويف وهو ابن ثالث وستَي ( رواه البخار  : ) أن رسول هللا  عن ابن عباس 
 ِة اْلَفْجِر يَ ْوَم اجْلُُمَعةِ باب َما يُ ْقَرأُ ِف َصالَ  -10

ْْئِيُل{ السَّْجَدَة ، َو}َهْل أََتى َعَلى اإِلْنَسا َكاَن الَّيبُّ ) قَاَل  َعْن َأِب ُهَريْ َرَة  -891  ن ( .يَ ْقَرأُ ِف اجْلُُمَعِة ِف َصاَلِة اْلَفْجِر }اَل تَ 
 [ . 2034] م : 

---------- 
 يوم اجلمعة . سوريت السجدة يف الركعة األوىل ، واإلنسان يف الركعة الثانية يف فجرقراءة احلديث دليل على أنه يسن  -1 

 حلديث الباب .
وممن كان يقوله من الصحابة : ابن عباس ، ومن التابعَي : إبراهيم بن عبد هللا بن عوف ، وهو مذهب الشافعي وأمحد :  قال العراقي

 وكرهه مالك وآخرون . .وأصحاب احلديث 
 وجون هبذه األحاديث الصحيحة الصرحية املروية من طرق .: وهم حمج قال الْووي

 اختلف القائلون باالستحباب ، ما علة قراءة هذه السورة ؟ -2



 23 

 : لوجود سجدة فيها . فقيل
 :  كان يستحب أن يقرأ يوم اجلمعة بسورة فيها سجدة  قالروى ابن أِب شيبة عن إبراهيم النخعي ، 

 .: ال أعلم به بأساً  وقال ابن سريسني
 قرأ سورة فيها سجدة إال سورة السجدة .لكن أكثر العلماء على أنه ال يستحب أن يتعمد أن ي

، واحلشر للعباد، وذلك يكون يوم اجلمعة ألهنما تضمنتا ما كان ويكون يف يومها فإهنا اشتملت على خلق آدم وذكر املعاد وقيل : العلة ،
 وا . ) قاله ابن تيمية ( .وكان يف قراءهتما يف هذا اليوم تذكري لألمة مبا يكون فيه ويكون ، ليعتَبوا مبا كان ويكون ، فيستعد

السجدة جاءت تبعًا ليست مقصودة ، فال يسن أن يقرأ يف فجر اجلمعة بسورة فيها سجدة أخرى ، ألن استحباب قراءة ) أمل (  -3
 السجدة ، و ) هل أتى ( ليس ألجل السجدة ، بل ألجل ما جاء يف هاتَي السورتَي كما تقدم .

جره بسوريت ) آمل تنزيل ( و ) هل أتى على اإلنسان ( ويظن كثري ممن ال علم عنده أن املراد ختصيص يقرأ يف ف كان : و  قال ابن القيم
 ة .هذه الصالة بسجدة زائدة ويسموهنا سجدة اجلمعة ، وإذا مل يقرأ أحدهم هذه السورة استحب قراءة سورة أخرى فيها سجد

الركعتَي ، أو يقرأ جزءًا من السجدة يف األوىل ، وجزءًا من اإلنسان يف ما يفعله بعض األئمة يف أهنم يقسمون سورة السجدة بَي  -4
 الثانية هذا خالف السنة .

 فاملستحب قراءة هاتَي السورتَي مجيعاً : السجدة يف الركعة األوىل ، واإلنسان يف الركعة الثانية .
 لسجدة ونصف سورة اإلنسان ، وكل هذا من اجلهل : من أخطاء بعض األئمة : أن بعضهم يقرأ نصف سورة ا قال الشيخ ابن عثيمني

 فائدة : ما احلكم ِف أن بعض األئمة ِف صالة اجلمعة يقرأ آيات مْاسبة ْلطبته ؟
 ( )ابن عثيمَيكان خيطب الناس وال يتحرى ذلك.   ، إذ كيف يعدل عن السنة ملا يوافق موضوع اخلطبة ، والنيب بدعة وينهى عنه هذا

 القرى واملدنباب اجلمعة ِف  -11
 .( ِمَن اْلَبْحَرْين يِف َمْسِجِد َعْبِد اْلَقْيِس ِبَُواثَ  ِإنَّ َأوََّل ُُجَُعة  ُُجِيَعْت بَ ْعَد ُُجَُعة  ِف َمْسِجِد َرُسوِل هللِا ) َعِن اْبِن َعبَّاس  قَاَل  -892
ُهَما َأنَّ َرُسوَل هللِا  -893 ُكلُُّكْم رَاع  َوزَاَد اللَّْيُث قَاَل يُوُنُس َكَتَب رُزَْيُق ْبُن ُحَكْيم  ِإََل اْبِن ) يَ ُقوُل  َعِن اْبِن ُعَمَر ، َرِضَي اَّللَُّ َعْ ْ

وَداِن َوَغرْيِِهْم َورُزَْيٌق َهْل تَ َرى َأْن ُأَُجِيَع َورُزَْيٌق َعاِمٌل َعَلى َأْرض  يَ ْعَمُلَها َوِفيَها َُجَاَعٌة ِمَن السُّ  -َوأَنَا َمَعُه يَ ْوَمِئذ  ِبَواِدي اْلُقَرى  -ِهَهاب  
ْعُت َرُسوَل هللاِ  -َوأَنَا َأَْسَُع  -يَ ْوَمِئذ  َعَلى أَيْ َلَة َفَكَتَب اْبُن ِهَهاب    يَْأُمُرُه َأْن زُجَمِيَع َُيْرِبُُه َأنَّ َساِلًما َحدَّثَُه َأنَّ َعْبَد هللِا ْبَن ُعَمَر يَ ُقوُل : َسَِ

   ُؤوٌل َعْن َرِعيَِّتِه َواْلَمْرأَُة وَُكلُُّكْم َمْسُؤوٌل َعْن َرِعيَِّتِه اإِلَماُم رَاع  َوَمْسُؤوٌل َعْن َرِعيَِّتِه َوالرَُّجُل رَاع  ِف َأْهِلِه َوْهَو َمسْ يَ ُقوُل : ُكلُُّكْم رَاع
َوالرَُّجُل رَاع   -قَاَل َوَحِسْبُت َأْن َقْد قَاَل  -يِيِدِه َوَمْسُؤوٌل َعْن َرِعيَِّتهِ رَاِعَيٌة ِف بَ ْيِت َزْوِجَها َوَمْسُؤوَلٌة َعْن َرِعيَِّتَها َواْْلَاِدُم رَاع  ِف َماِل سَ 

 ته ( .ِف َماِل أَبِيِه َوَمْسُؤوٌل َعْن َرِعيَِّتِه وَُكلُُّكْم رَاع  َوَمْسُؤوٌل َعْن َرِعيَّ 
 [ . 1829] م : 

---------- 
 كيع عن ابن طهمان ) يف اإلسالم ( أخرجه أبو داود .زاد و ( ِإنَّ َأوََّل ُُجَُعة  ُُجِيَعْت ) 
 وبه بتم مراد الّتمجة .رى البحرين ( يف رواية وكيع ) قرية من ق(  ِمَن اْلَبْحَرْين) 
 احلديث دليل على إقامة اجلمعة يف املدن والقرى .-1

ه أسنددن دون القرى، وهو مروي عن احلنفية. و خص اجلمعة بامل يف هذه الّتمجة إشارة إىل خالف من :عن ترمجة البخاري قال احلافظ
 غريَها .ابن أِب شيبة عن حذيفة و على و 

و هذا يشمل املدن و القرى . أخرجه ابن أِب شيبة أيضاً من طريق أِب رافع ، ل البحرين أن مجعوا حيثما كنتم عن عمر أنه كتب إىل أهو  
 ة .يرة عن عمر ، و صححه ابن خزميعن أِب هر 

لرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يرى أهل املياه بَي مكة و املدينة جيمعون فال يعيب عليهم ، فلما اختلف الصحابة عند عبد او 
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 ع .وجب الرجوع إىل املرفو 
على  ذلك يدل، و  يف حياة النيب  يرمحه هللا، يف تعليقه على الفتح :وهو فعل اجلمعة يف القرى كما فعل أهل جواث ابن بازالشيخ قال 

 ى .مشروعية إقامة اجلمعة بالقر 
 .ووجه الشاهد من حديث الباب قوله ) قرية من قرى البحرين ( 

ملا عرف من عادة الصحابة من عدم االستبداد  ووجه الداللة منه أن الظاهر أن عبد القيس مل جيمعوا إال بأمر النيب : قال ابن حجر 
لو كان ذلك ال جيوز لنزل فيه القرآن كما استدل جابر وأبو سعيد على جواز العزل بأهنم وألنه ، باألمور الشرعية يف زمن نزول الوحي 

 . ينهوا عنه فعلوه والقرآن ينزل فلم
بإقامة  ومل يأمرهم النيب  البادية ال يصلون صالة اجلمعة ألن البوادي كانت حول املدينة يف عهد النيب :  قال الشيخ ابن عثيمني

 اً أربع اً فإن كانوا مقيمَي صلوا ظهر  اً ة اجلمعة وإمنا يصلون بدهلا ظهر يف سفرهم وأهل البادية يف باديتهم ال يصلون صالاجلمعة فاملسافرون 
 وإن كانوا مسافرين صلوا ظهرا ركعتَي.

اجلمعة يف أسفاره وذكر يقيم  جتوز إقامتها يف البوادي سواء كان اإلنسان مسافراً أو مقيماً وهلذا مل يكن النيب  صالة اجلمعة الوقال : 
 . ال تقام فيها اجلمعة وإمنا تقام اجلمعة يف القرى واألمصار أهل العلم أن البوادي اليت كانت يف عهد الرسول 

َياِن َوَغرْيِِهمْ باب َهْل َعَلى َمْن ََلْ َيْشَهِد اجْلُُمَعَة ُغْسٌل ِمَن الِْيسَ  -12  اِء َوالصِيب ْ
 ا اْلُغْسُل َعَلى َمْن ََتُِب َعَلْيِه اجْلُُمَعُة.َوقَاَل اْبُن ُعَمَر ِإَّنََّ 

ُهَما عن  -894 ُ َعْ ْ ْعُت َرُسوَل هللِا قال : َعْبد هللا ْبن ُعَمَر ، َرِضَي اَّللَّ  (  َمْن َجاَء ِمُْْكُم اجْلُُمَعَة فَ ْليَ ْغَتِسلْ  )يَ ُقوُل  َسَِ
 [ . 844] م : 
 ( . ُغْسُل يَ ْوِم اجْلُُمَعِة َواِجٌب َعَلى ُكلِي ُُمَْتِلم   )قَاَل  َرُسوَل هللِا  َأنَّ  َعْن َأِب َسِعيد  اْْلُْدِريِي  -895
 [ . 846] م : 
اُه ِمْن بَ ْعِدِهْم ََنُْن اآلِخُروَن السَّابُِقوَن يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن قَ ْبِلَْا َوُأوتِيَْ )  َعْن َأِب ُهَريْ َرَة قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللِا  -896

ُ فَ َغًدا لِْليَ ُهوِد َوبَ ْعَد َغد  لِلََّصاَرى َفَسَكتَ   ( . فَ َهَذا اْليَ ْوُم الَِّذي اْختَ َلُفوا ِفيِه فَ َهَدانَا اَّللَّ
 [ . 855] م : 
َعِة أَيَّام  يَ ْوًما) ، ُثَّ قَاَل  897  ( . يَ ْغِسُل ِفيِه رَْأَسُه َوَجَسَدهُ  َحقٌّ َعَلى ُكلِي ُمْسِلم  َأْن يَ ْغَتِسَل ِف ُكلِي َسب ْ
 [ . 849] م : 
َعِة أَيَّام  يَ ْوًما)  َعْن َأِب ُهَريْ َرَة قَاَل : قَاَل الَّيبُّ  - 898  ( . َّلِلَِّ تَ َعاََل َعَلى ُكلِي ُمْسِلم  َحقٌّ َأْن يَ ْغَتِسَل ِف ُكلِي َسب ْ
 [ . 849] م : 
 ( . اْئَذنُوا لِلِْيَساِء بِاللَّْيِل ِإََل اْلَمَساِجدِ ) قَاَل  لَّيبِي َعِن اْبِن ُعَمَر ، َعِن ا -899
 [ . 442] م : 
َقْد تَ ْعَلِمنَي ِجنَي وَ َكاَنِت اْمَرَأٌة ِلُعَمَر َتْشَهُد َصاَلَة الصُّْبِح َواْلِعَشاِء ِف اجْلََماَعِة ِف اْلَمْسِجِد َفِقيَل ََلَا َلَ ََتْرُ   )  َعِن اْبِن ُعَمَر قَالَ  -900

َهاين قَاَل ََيَْْ ُعُه قَ ْوُل َرُسوِل هللِا   ( . اَل ََتَْْ ُعوا ِإَماَء هللِا َمَساِجَد هللاِ  َأنَّ ُعَمَر َيْكَرُه َذِلَك َويَ َغاُر قَاَلْت َوَما ََيَْْ ُعُه َأْن يَ ْ ْ
 [ . 442] م : 

--------- 
َساها الزهري فيما أخرجه عبد الرزاق ( هي عاتكة بنت زيد ، أخت سعيد بن زيد أحد العشرة ،  ََتُْرِجنيَ  َكاَنِت اْمَرَأٌة ِلُعَمَر َفِقيَل ََلَا َلَِ ) 

 .عن معمر عنه 
، وأما من ال حيضرها فال يشرع له غسل إمنا يشرع ملن يأيت اجلمع  ةليستدل هبا على أن ال -رمحه هللا-هذه األحاديث ذكرها املصنف  -1

 الم على ذلك .، وقد تقدم الكالغسل
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 معة ِف املطرباب الرخصة إن َل حيضر اجل -13
ِإَذا قُ ْلَت َأْهَهُد َأنَّ ُُمَمًَّدا َرُسوُل هللِا َفاَل تَ ُقْل َحيَّ َعَلى ) اْبُن َعبَّاس  ِلُمَؤذِينِِه ِف يَ ْوم  َمِطري  . قال َعْبد هللا ْبن احْلَاِرِث  عن -901

ٌر ِمِنِي ِإنَّ اجْلُُمَعَة َعْئَمٌة َوِإينيِ َكرِْهُت الصَّاَلِة ُقْل َصلُّوا ِف بُ يُ  َْْكُروا قَاَل فَ َعَلُه َمْن ُهَو َخي ْ َأْن ُأْخرَِجُكْم فَ َتْمُشوَن وِتُكْم َفَكَأنَّ الَّاَس اْستَ 
 ( . ِف الطِينِي َوالدَّْحضِ 

 [ . 699] م : 
---------- 

 لف عن اجلمعة واجلماعة .عذر للتخوهو دليل على أن املطر حه احلديث تقدم شر 
، فممن كان يتخلف عنها بذلك ابن سريين وعبد الرمحن بن َسرة،  وقد اختلف العلماء يف التخلف عن اجلمعة باملطر:  قال ابن امللقن

 ة .        ) التوضيح ( .وقالت طائفة: ال يتخلف عن اجلمع ،وهو قول أمحد وإسحاق، واحتجوا هبذا احلديث 
 . هوال جتب اجلمعة على من يف طريقه إليها مطر يبل الثياب، أو وحل يشق املشي إليها في : ةابن قدام قال

بطال أمجع العلماء أن التخلف عن اجلماعة يف شدة كذلك قال ابن  فيه الرخصة يف التخلف عن مسجد اجلماعة لعذر ، : قال العراقيو 
 والريح وما أشبه ذلك . املطر والظلمة

 يف املطر وَنوه من األعذار . احلديث دليٌل على ختفيف أمر اجلماعة: هذا  قال الْوويو 
أِب داوود ومنها املطر ،  املباحة يف ترك اجلماعة : واألعذار يف ترك اجلماعة منها ما يف حديث متحدثاً عن األعذار وقال اإلمام الصْعاين

 والريح الباردة .
 ى َمْن َتَِبُ ُمَعُة ، َوَعلَ باب ِمْن َأْيَن تُ ْؤَتى اجلُْ  -14

 ( . ِإَذا نُوِدَي لِلصَّاَلِة ِمْن يَ ْوِم اجْلُُمَعةِ )  –َجلَّ َوَعئَّ  -ِلَقْوِل هللِا 
ْعَت الِْيَداءَ َوقَاَل َعطَاٌء ِإَذا ُكَْْت ِف قَ ْريَة  َجاِمَعة  فَ ُْوِدَي بِالصَّاَلِة ِمْن يَ ْوِم اجْلُُمَعِة َفَحقٌّ َعَلْيَك َأْن َتشْ   ، َأْو ََلْ َتْسَمْعُه. َهَدَها َسَِ

ُع َوَأْحَيانًا اَل زُجَمِيُع َوْهَو بِالئَّاِويَِة َعَلى فَ ْرَسَخيْ  وََكاَن أََنٌس   ِف َقْصرِِه َأْحَيانًا زُجَمِي
َْْتابُوَن يَ ْوَم اجْلُُمَعِة ِمْن َمَْازَلِِمْ   ) قَاَلتْ  َعْن َعاِئَشة َزْوِج الَّيبِي  -902 َواْلَعَواِل فَ َيْأُتوَن ِف اْلغَُباِر ُيِصيبُ ُهُم اْلغَُباُر َواْلَعَرُق  َكاَن الَّاُس يَ 

ُهُم اْلَعَرُق فَأََتى َرُسوَل هللِا  ُهْم َوْهَو ِعِْْدي فَ َقاَل الَّيبُّ  فَ َيْخُرُج ِمْ ْ  ( . َلْو أَنَُّكْم َتَطهَّْرُُتْ لِيَ ْوِمُكْم َهَذا ِإْنَساٌن ِمْ ْ
 [ . 847] م : 

---------- 
َْْتابُوَن يَ ْوَم اجْلُُمَعِة ِمْن َمَْازَلِِْم   )  أي : حيضروهنا نُ َوباً .( َكاَن الَّاُس يَ 

 مواضع وقُرى بقرب املدينة من جهة املشرق .( َواْلَعَواِل ) 
 هذا ( . ويف الرواية الثانية ) لو أنكم اغتسلتم ليومكم(  َلْو أَنَُّكْم َتَطهَّْرُُتْ لِيَ ْوِمُكْم َهَذا) 
 وجوب اجلمع ة على من َسع النداء ومن كان يف البلد ولو كان بعيداً .احلديث دليل على  -1
كما  قرية اليت تقام فيها اجلمعة ، سواء َسعوا النداء أو مل يسمعوا ، وهذا جممع عليهأو الولون : تلزم كل من كان يف البلد الفقهاء يقو 

  . سيأيت
  : و القرية وليس لديهم مجعة ، ففيهم خالفوأما من كان خارج املدينة أ

 لزمتهم اجلمعة وإن مل يسمعوا مل تلزمهم . -القرية  نداء اجلمعة يف املدينة أو –فمن الفقهاء من قال : إن َسعوا النداء 
  . احلسن وعليه الفتوى عند احلنفية وهذا مذهب الشافعية وقول حممد بن 

 .، وإن كان فرسخ أو أقل لزمتهم  ثالثة أميال مل تلزمهم اجلمعة أي، وضع اجلمعة أكثر من فرسخ ومنهم من قال : إن كان بينهم وبَي م
  . واحلنابلة وهذا مذهب املالكية
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 .قبل الليل  ومنهم من قال : جتب على من ميكنه أن يذهب إليها ُث يرجع إىل أهله
وأِب ، واألوزاعي، واحلكم، وعكرمة وعطاء، ابن عمر ونافع موىل، نواحلس، ومعاوية، هريرةوأِب ، وأنس، حكاه ابن املنذر عن ابن عمر

   .ثور
الناس يظن أن هذا اخلالف هو فيمن كان داخل املدينة ، وهو ظن  وإمنا نبهنا على حكم من كان خارج املدينة أو القرية ؛ ألن بعض

  . جمانب للصواب
من أهل الكمال ، وجب اجلمعة على كل من فيه  اً أربعون فصاعد يف البلد قال الشافعي واألصحاب : إذا كان ي رمحه هللا : قال النوو 

 ه .    ) اجملموع ( .ع النداء أم ال . وهذا جممع علي، وسواء َس وإن اتسعت خطة البلد فراسخ
هبم ورجوعهم يف يومهم : أو إمكان َساع النداء ، أو َساعه ، أو ذها وقال املرداوي يف "اإلنصاف" : " حمل اخلالف يف التقدير بالفرسخ ،

دون مسافة  اً فيمن كان مسافر  يف اخليام وَنوها ، أو اً ط يف اجلمعة ، أو فيمن كان مقيمبقرية ال يبلغ عددهم ما يشّت  إمنا هو يف املقيم
،  موضع اجلمعة فراسخكان بينه وبَي، ولو  إهنا تلزمهاليت تقام فيها اجلمعة ف قصر ، فمحل اخلالف يف هؤالء وشبههم . أما من هو يف البلد

 د .  ) اإلنصاف ( .ال أو متفرقا ، إذا مشله اسم واحَسع النداء أو مل يسمعه ، وسواء كان بنيانه متص سواء
  . أو مل يسمع ، وهذا مما ال خالف فيه بَي العلماء أن املقيم يف مدينة جتب عليه اجلمعة ، سواء َسع النداء واحلاصل :

صارت أحياء بينها مزارع ، فقال بعض العلماء : " لو تفرق ،  فهوم "املدينة" فيما لو تباعدت وتفرقت بأنلكن حصل خالف يف حتديد م
 ة .فيكون كل حي كأنه مدينة مستقل وفرقت بينه املزارع ،

و فرض أن هذا الصحيح ما دام يشمله اسم واحد فهو بلد واحد ، ول رمحه هللا بعد حكاية هذا القول : " ولكنقال الشيخ ابن عثيمني 
بأقصاه الغرِب ، وهكذا  أطرافه أميال أو فراسخ فهو وطن واحد تلزم اجلمعة من بأقصاه الشرقي ، كما تلزم من البلد اتسع وصار بَي

 د .الشمال واجلنوب ؛ ألنه بلد واح
 استدل باحلديث من قال بأن غسل اجلمعة ليس بواجب كما تقدم . -2

 ا زَاَلِت الشَّْمسُ ُمَعِة ِإذَ باب َوْقُت اجلُْ  -15
 .وََكَذِلَك يُ ْرَوى َعْن ُعَمَر َوَعِليي  َوالْ ُّْعَماِن ْبِن َبِشري  َوَعْمِرو ْبِن ُحَرْيث  

َها ، عن -903  َهْيَئِتِهْم َفِقيَل ََلُْم َلِو َكاَن الَّاُس َمْهََْة أَنْ ُفِسِهْم وََكانُوا ِإَذا رَاُحوا ِإََل اجْلُُمَعِة رَاُحوا ِف قالت )  َعاِئَشُة ، َرِضَي اَّللَُّ َعْ ْ
 ( . اْغَتَسْلُتمْ 

 [ . 847] م : 
 ( . َكاَن ُيَصلِيي اجْلُُمَعَة ِحنَي ََتِيُل الشَّْمسُ  َأنَّ الَّيبَّ  ) َعْن أََنِس ْبِن َماِلك   -904
 ( . ةِ ُكَّا نُ َبكِيُر بِاجْلُُمَعِة َونَِقيُل بَ ْعَد اجْلُُمعَ )َعْن أََنس  قَاَل  -905

--------- 
 قال ابن حجر : جزم هبذه املسألة مع وقوع اخلالف فيها لضعف دليل املخالف عنده .(  باب َوْقُت اجْلُُمَعِة ِإَذا زَاَلِت الشَّْمسُ ) 
 ( أي : خدم أنفسهم . َكاَن الَّاُس َمْهََْة أَنْ ُفِسِهمْ ) 
 ى ما ترجم له ، وهو أن وقت صالة اجلمعة إذا زالت الشمس .هذه األدلة ليستدل هبا عل –رمحه هللا  –كر املصنف ذ  -1

 وقد اختلف العلماء يف املسألة على أقوال :
 اتفق العلماء على آخر وقتها كالظهر .

 واختلفوا يف بداية وقتها على أقوال :
 أن وقتها كالظهر ] بعد الزوال [ .القول األول : 

 وهذا مذهب اجلمهور .
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 .جتوز اجلمعة إال بعد زوال الشمس ، المن الصحابة والتابعَي وممن بعدهم، ومجاهري العلماء ، والشافعيحنيفة أبو ،قال مالك: قال الْووي
 قال ) كان رسول هللا يصلي اجلمعة حَي َتيل الشمس ( .  -أنس  -حلديث الباب -أ

 على صالة اجلمعة إذا زالت الشمس . قال احلافظ : فيه إشعار مبواظبته 
 إذا زالت الشمس ( متفق عليه . ة بن األكوع قال : ) كنا جَنم ع مع رسول هللا وعن سلم-ب

 ) جنم ع ( أي : نصلي اجلمعة .
 .( هيئتهم، فقيل هلم: لو اغتسلتم ، وكانوا إذا راحوا للجمعة راحوا يف)كان الناس مهنة أنفسهم -حديث عائشة-وحديث الباب  -ج

احلديث ما بعد الزوال ، ودليل ذلك أهنم كان يصيبهم العرق والغبار وَنوَها ، وذلك بعد اشتداد  أن املقصود بالرواح يف وجه الداللة :
 احلر يف وقت جميئهم من العوايل ، وذلك ال يكون إال بعد الزوال .

 :آثار عن الصحابة  -د
 إسناده قوي . ما روي أن أبا بكر كان يصلي إذا زالت الشمس . ذكره ابن حجر وعزاه البن أِب شيبة وقال :

 ما روي أن علي بن أِب طالب كان يصلي اجلمعة بعدما تزول الشمس . أخرجه ابن أِب شيبة وقال ابن حجر : إسناده صحيح .
 جيوز قبل الزوال ) من ارتفاع الشمس قيد رمح ( .القول الثاين : 

 وهذا من مفردات املذهب .
 ه .متفق عليبعد اجلمعة ( ) ما كنا نقيل وال نتغدى إال  حلديث سهل بن سعد -أ

 .هو طعام أول النهار ( الغداء ) اسّتاحة نصف النهار ) القيلولة ( 
 ، ويف احلديث أهنم كانوا يصلون اجلمعة قبلها .وجه االستدالل به أن الغداء والقيلولة حملها قبل الزوال قال الشوكاين : 
 . ال يسمى غداء وال قائلة إال بعد الزوالقال ابن قتيبة : 

 فكانوا يبدؤون بصالة اجلمعة قبل القيلولة .
 م .رواه مسل ىت تزول الشمس ، يعين النواضح (كان يصلي اجلمعة ، ُث نذهب إىل مجالنا فنرحيها ح  وعن جابر قال : ) إن النيب -ب

 ل على أهنم يصلون قبله .أن جابراً ذكر أهنم يصلون اجلمعة ُث يذهبون إىل مجاهلم فريحيوهنا عند الزوال ، فدوجه الداللة : 
ُر بِاجلُُْمَعِة َونَِقيُل بَ ْعَد اجْلُُمَعةِ )قَاَل  -أََنٍس  -حديث الباب  -ج  ( . ُكنَّا نُ َبكِ 

ألن التبكري والقائلة ال يكون إال قبل الزوال، وقد تقدم إهنم كانوا يف عهد عمر يصلون معه اجلمعة، ُث :  وجه الداللة من احلديث
 . ) الفتح البن رجب ( . قائلة الضحى، وهذا يدل على أن وقت الضحى كان باقياً يرجعون فيقيلون 

ُر بِاجْلُُمَعِة َونَِقيُل بَ ْعَد اجلُُْمَعةِ جميباً عن حديث أنس ) لكن قال احلافظ ابن حجر فظاهره أهنم كانوا يصلون اجلمعة باكر النهار (  ُكنَّا نُ َبكِ 
وقد تقرر فيما تقدم أن التبكري يطلق على فعل الشيء يف أول وقته أو تقدميه على غريه وهو ،  لكن طريق اجلمع أوىل من دعوى التعارض

بالصالة قبل القيلولة خبالف ما جرت به عادهتم يف صالة الظهر يف احلر فإهنم كانوا يقيلون ُث يصلون  نيبدؤو واملعىن أهنم كانوا ، املراد هنا 
الرمحن عنه وسيأيت يف الّتمجة اليت بعد هذه  يد عن أنس عقب طريق عثمان بن عبدالبخاري طريق مح وهلذه النكتة أورد، ملشروعية اإلبراد 

قال الزين بن املنري يف احلاشية فسر البخاري حديث أنس الثاين حبديث ، التعبري بالتبكري واملراد به الصالة يف أول الوقت وهو يؤيد ما قلناه 
 .ارض بينهما أنس األول إشارة منه إىل أنه ال تع

ان قال : ) شهدت اجلمعة مع أِب بكر فكانت خطبته وصالته قبل نصف النهار ، ُث شهدهتا مع عمر ، وحلديث عبد هللا بن سيدان-ج
رأيت فكانت صالته وخطبته على أن أقول انتصف النهار ، ُث شهدهتا مع عثمان ، فكانت صالته وخطبته إىل أن أقول زال النهار ، فما 

  . رواه الدارقطين ب ذلك وال أنكره (أحداً عا
 : أنه صريح يف كوهنم كانوا يؤدون صالة اجلمعة قبل الزوال دون نكري، فكان إمجاعاً سكوتياً.وجه الداللة من األثر

 وهذا األثر احتج به اإلمام أمحد ، وقال ابن رجب : إسناده قوي .
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 لكن ضعفه البخاري؛ حيث قال: ال يتابع على حديثه .
 قال احلافظ ابن حجر: بل عارضه من هو أقوى منه .

 ة .وضعفه الزيلعي يف نصب الراية ، والنووي يف اجملموع واخلالص
ملخالفة  صح لكان متأوالً قال النووي: وأما األثر عن أِب بكر وعمر وعثمان فضعيف باتفاقهم؛ ألن ابن سيدان ضعيف عندهم، ولو 

 ) اجملموع ( .  . األحاديث الصحيحة عن رسول هللا 
 أنه يبدأ من الساعة السادسة ، قبل الزوال بساعة .القول الثالث : 

 وهذه رواية عن أمحد ، اختارها ابن قدامة صاحب املغين ، واختارها الشيخ ابن عثيمَي .
 الئكة ... ( .حلديث أِب هريرة : ) من راح يف الساعة األوىل ... إىل أن قال : ُث اخلامسة ، فإذا خرج اإلمام حضرت امل

 .فيكون حضور اإلمام على مقتضى احلديث الساعة السادسة قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا : 
 أجاب اجلمهور عن أدلة اجلواز ؟ -

الة ومحل اجلمهور هذه األحاديث على املبالغة يف تعجيلها وأهنم كانوا يؤخرون الغداء والقيلولة يف هذا اليوم إىل ما بعد ص:  قال الْووي
 ا .إىل التبكري إليها فلو اشتغلوا بشيء من ذلك قبلها خافوا فوهتا أو فوت التبكري إليه اجلمعة ألهنم ندبوا

 1: فائدة 
 لكن األفضل أن تفعل بعد الزوال . 

َعُلَها يِف اْلَوْقِت الَِّذي َكاَن النَّيِبُّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم فَاأْلَْوىَل أَْن اَل ُتَصلَّى إالَّ بَ ْعَد الزََّواِل ؛ لَِيْخرَُج ِمْن اخلِْاَلِف ، َويَ فْ :  قال ابن قدامة
َتاِء َوالصَّْيِف ؛ أِلَنَّ النَّيبَّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن يُ عَ يَ ْفَعُلَها ِفيِه يِف َأْكَثِر أَْوقَاتِِه ، َويُ َعجِ ُلَها يِف أَوَِّل َوْقِتَها يِف الشِ  ُلَها ، ِبَدلِيِل اأْلَْخَباِر الَّيِت  َصلَّى اَّللَّ جِ 

َها قَ ْبَل َوْقِتَها ، فَ لَ  ُروَن إلَي ْ بْ رَاَد هِبَا َلَشقَّ َعَلى احْلَاِضرِيَن َرَويْ َناَها ، َوأِلَنَّ النَّاَس جَيَْتِمُعوَن هَلَا يف أَوَِّل َوْقِتَها ، َويُ َبكِ   .ْو انْ َتظََر اإْلِ
 2فائدة : 

ت َّْوِقيَت اَل يَ ْثُبُت إالَّ ِبَدلِيٍل ، ِمْن َنصٍ  ، َوأَمَّا يف أَوَِّل الن ََّهاِر ، فَالصَِّحيُح أَن ََّها اَل جَتُوُز ، ِلَما ذََكَرُه َأْكثَ ُر أَْهِل اْلِعْلِم ، َوأِلَنَّ ال وقال رمحه هللا : 
لِيِل َكْوُن َوْقِتَها َوْقَت الظُّْهِر ، َواَل َعْن ُخلَ  أَْو َما يَ ُقوُم َمَقاَمُه ، َوَما ثَ َبَت َعْن النَّيِبِ   َفائِِه ، أَن َُّهْم َصلَّْوَها يف أَوَِّل الن ََّهاِر ، َوأِلَنَّ ُمْقَتَضى الدَّ

َا َجاَز تَ ْقِدميَُها َعَلْيِه مبَا ذََكْرنَا ِمْن الدَّلِيِل ، َوُهَو خُمَْتصٌّ بِالسَّاَعِة السَّاِدَسِة ، فَ َلْم  ُ أَْعَلُم .جَيُْز ت َ َوِإمنَّ َها ، َوَاَّللَّ  ْقِدميَُها َعَلي ْ
َا يَْأتِيَها ُضًحى آَحاٌد ِمْن النَّاِس ، َوَعَدٌد  َوأِلَن ََّها َلْو ُصلِ َيْت يِف أَوَِّل الن ََّهاِر َلَفاَتْت َأْكثَ َر اْلُمَصلِ ََي ، فَِإنَّ اْلَعاَدَة اْجِتَماُعُهْم هَلَا ِعْنَد الزََّواِل ، َوِإمنَّ

 ْربَ َعٍة ، َوَما رَاِبُع أَْربَ َعٍة بَِبِعيدٍ رٌي ، َكَما ُرِوَي َعْن اْبِن َمْسُعوٍد أَنَُّه أََتى اجْلُُمَعَة ، فَ َوَجَد أَْربَ َعًة َقْد َسبَ ُقوُه ، فَ َقاَل : رَاِبُع أَ َيسِ 
 فائدة :

صالة اجلمعة وقت الزوال كحديث سلمة بن واعلم أن األحاديث الصحيحة قد اشتمل بعضها على التصريح بإيقاع قال الشوكاين :   
 ( .إذا زالت الشمس  قال كنا جنمع مع رسول هللا )   لصحيحَياألكوع يف ا

كان يصلي اجلمعة ُث يذهبون إيل مجاهلم  أن النيب  ) وبعضها فيه التصريح بإيقاعها قبل الزوال كما يف حديث جابر عند مسلم  وغريه
 ( .فريحيوهنا حَي تزول الشمس 

ما كنا نقيل وال نتغدى إال بعد ) وبعضها حمتمل إليقاع الصالة قبل الزوال وحاله كما يف حديث سهل بن سعد يف الصحيحَي  قال 
وجمموع هذه (  اجلمعة ُث نرجع إيل القائلة فنقيل كنا نصلي مع النيب ) وكما يف حديث أنس عند البخاري وغريه قال ( اجلمعة 

 ا .صالة اجلمعة حال الزوال وقبله وال موجب لتأويل بعضه األحاديث يدل على أن وقت
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 دَّ احْلَرُّ يَ ْوَم اجْلُُمَعةِ بَاٌب ِإَذا اْهتَ  - 16
 ( . يَ ْعِِن اجْلُُمَعةَ  ِإَذا اْهَتدَّ اْلبَ ْرُد َبكََّر بِالصَّاَلِة ، َوِإَذا اْهَتدَّ احْلَرُّ أَبْ َرَد بِالصَّاَلةِ  َكاَن الَّيبُّ   قال )أََنَس ْبَن َماِلك   -906

 قَاَل يُوُنُس ْبُن بَُكرْي  ، َأْخبَ َرنَا أَبُو َخْلَدَة فَ َقاَل بِالصَّاَلِة َوََلْ يَْذُكِر اجْلُُمَعَة.
ثَ َْا أَبُو َخْلَدَة قَاَل َصلَّى ِبَْا َأِمرٌي اجْلُُمَعَة ُثَّ قَاَل ألََنس    ر ؟ُيَصلِيي الاُّهْ  َكاَن الَّيبُّ َكْيَف    َوقَاَل ِبْشُر ْبُن ثَاِبت  ، َحدَّ

--------- 
 أي : صالها يف أول وقتها .(  َبكََّر بِالصَّاَلةِ ) 
 احلديث دليل على مشروعية اإلبراد يف اجلمعة يف شدة احلر . -1

الم التابعي أو من دونه وهو مل جيزم املصنف حبكم الّتمجة لالحتمال الواقع يف قوله يعين اجلمعة الحتمال أن يكون من ك قال احلافظ :
 ه .ظن ممن قال

 اختلف يف اإلبراد باجلمعة على وجهَي ألصحابنا::  قال ابن امللقن
 أصحهما عند مجهورهم: ال يشرع، وهو مشهور مذهب مالك أيًضا، فإن التبكري سنة فيها.

 ليل مستمر فيها، وصححه العجلي.ألن لفظ الصالة يف احلديث يطلق َعَلى الظهر واجلمعة، والتع ، وقال بعضهم: يشرع
 ( .التوضيح لشرح اجلامع الصحيح )       وهو رأي البخاري كما ستعلمه يف بابه حيث ترجم: إذا اشتد احلر يوم اجلمعة.

ا غريهم ال فرق يف استحباب إقامتها عقب الزوال بَي شدة احلر وبَي غريه، فإن اجلمعة جيتمع هلا الناس، فإذا انتظرو  : وقال ابن قدامة
 د .شمس شتاًء وصيًفا على ميقات واحيصليها إذا زالت ال شق عليهم، وكذلك كان 

 باب اْلَمْشِي ِإََل اجْلُُمَعةِ  -17
 }فَاْسَعْوا ِإََل ِذْكِر هللِا{. -َجلَّ ِذْكُرُه  -َوقَ ْوِل هللِا 

 َوَمْن قَاَل السَّْعُي اْلَعَمُل َوالذََّهاُب.
 َسَعى ََلَا َسْعيَ َها{.ِلَقْوِلِه تَ َعاََل : }وَ 

ُهَما حَيُْرُم اْلبَ ْيُع ِحيَِْئذ . ُ َعْ ْ  َوقَاَل اْبُن َعبَّاس  ، َرِضَي اَّللَّ
َْاَعاُت ُكلَُّها.  َوقَاَل َعطَاٌء ََتُْرُم الصِي

 َو ُمَساِفٌر فَ َعَلْيِه َأْن َيْشَهَد.َوقَاَل ِإبْ َراِهيُم ْبُن َسْعد  ، َعِن الئُّْهِريِي ِإَذا َأذََّن اْلُمَؤذِيُن يَ ْوَم اجْلُُمَعِة َوهْ 
ْعُت الَّيبَّ  عن -907 َمِن اْغبَ رَّْت َقَدَماُه ِف ) يَ ُقوُل   َعَبايَُة ْبُن رِفَاَعَة قَاَل َأْدرََكِِن أَبُو َعْبس  َوأَنَا َأْذَهُب ِإََل اجْلُُمَعِة فَ َقاَل : َسَِ

ُ َعَلى الَّا  ( . رِ َسِبيِل هللِا َحرََّمُه اَّللَّ
ْعُت َرُسوَل هللِا  َأَب  عن -908 ِإَذا ُأِقيَمِت الصَّالَُة َفاَل تَْأُتوَها َتْسَعْوَن َوْأُتوَها ََتُْشوَن َعَلْيُكُم السَِّكيَُْة َفَما  )يَ ُقوُل  ُهَريْ َرَة قَاَل : َسَِ

 ( . َأْدرَْكُتْم َفَصلُّوا َوَما فَاَتُكْم فََأَتُّوا
 ( . تَ ُقوُموا َحَّتَّ تَ َرْوين َوَعَلْيُكُم السَِّكيَْةُ  الَ قَاَل :  اَل َأْعَلُمُه ِإالَّ ، َعْن أَبِيِه ، َعِن الَّيبِي  - ْبِن َأِب قَ َتاَدَة َعْن َعْبِد هللاِ  -909

---------- 
 هذه اآلثار ليستدل به على السعي إىل اجلمعة ملن َسع النداء . –رمحه هللا  –ذكر املصنف  -1

يقال : سعيت إىل كذا ، أي : ذهبت إليه ، َوِمْنُه قَ ْوله ىن السعي يف اآلية )  فَاْسَعْوا ِإىَل ِذْكِر هللِا ( أي : املضي والعمل والذهاب ، وأن مع
 تَ َعاىَل : ) َوأَْن لَْيَس ِلإْلِْنَساِن ِإالَّ َما َسَعى ( .

 ( فاملراد اإلسراع والعْدو . ْأُتوَها َتْسَعْونَ ِإَذا أُِقيَمِت الصَّاَلُة َفالَ تَ وأما السعي يف احلديث ) 
 حيرم البيع بعد نداء اجلمعة . -2
 الذي يكون عقب جلوس اإلمام على املنَب . –أن التحرمي متعلق باألذان الثاين  العلماء مجهور و 
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، فيتعَي أن يكون هذا األذان هو املراد  –بعد أن جيلس اإلمام على املنَب  –إال أذان واحد للجمعة  ألنه مل يكن على عهد رسول هللا 
ريعة إىل فواهتا ، أو يف اآلية ) فَاْسَعْوا ِإىَل ذِْكِر اَّللَِّ َوَذُروا اْلبَ ْيَع ( حَي نزلت ، وألن البيع عند هذا األذان يشغل عن الصالة ، ويكون ذ

 فوات بعضها . 
وال ، نَب ، فتعلق احلكم به دون غريه نداء َعِقْيب جلوس اإلمام على املهو ال والنداء الذي كان على عهد رسول هللا : بن قدامة قال ا

 ه .ذلك قبل الزوال أو بعدفرق بَي أن يكون 
َلَس قَاَل ) َكاَن النِ َداُء يَ ْوَم اجلُُْمَعِة أَوَّلُُه ِإَذا جَ  ، حديث السَّاِئِب ْبِن يَزِيَد  والدليل على أن النداء األول إمنا زيد يف عهد عثمان 

َماُم َعَلى اْلِمْنََبِ َعَلى َعْهِد النَّيبِ   وََكثُ َر النَّاُس زَاَد النِ َداَء الثَّاِلَث َعَلى الزَّْورَاِء "  َوَأِب َبْكٍر َوُعَمَر َرِضَي اَّللَُّ َعن ُْهَما فَ َلمَّا َكاَن ُعْثَماُن  اإْلِ
 . وِق بِاْلَمِديَنِة (قَاَل أَبُو َعْبد اَّللَِّ الزَّْورَاُء َمْوِضٌع بِالسُّ 

 وسيأيت احلديث إن شاء هللا .
 هل مثل البيع بقية العقود كالنكاح أم ال ؟ -2

 قيل : يصح مجيع العقود ما عدا البيع .
 ح.؛ وألن البيع عقد معاوضة يكثر تناوله بَي الناس خبالف النكا  فلم ينه عنهوسائر العقود ألن هللا إمنا هنى عن البيع، وأما النكاح 

ملا وردت  أن سائر العقود منهي عنها كالبيع، وإمنا ذكر هللا البيع حبسب الواقع؛ ألن هذا هو الذي حصل، فالصحابة  ولكن الصحيح
، فتقييد احلكم بالبيع إمنا هو باعتبار الواقع فقط، وإال فكل ما أهلى عن حضور اجلمعة فهو   رجوا وبدؤوا يتبايعون فيها العري من الشام خ

 ..    ) الشرح املمتع (  يع وال فرقكالب
 :حكم السفر يوم اجلمعة  -3

 اتفق الفقهاء على أنه لو سافر يف ليلة اجلمعة وقبل طلوع الفجر جاز .
 واتفق األئمة األربعة يف اجلملة على أنه ال جيوز أن يسافر يوم اجلمعة بعد الزوال .

 الزوال وبعد طلوع الفجر إىل ثالثة أقوال :واختلفوا فيمن جتب عليه اجلمعة وأراد أن يسافر قبل 
 : أنه جيوز السفر . القول األول

  وهبذا قال احلنفية ، واملالكية ، 
ملا ورد عن عمر ) أنه أبصر رجاًل عليه ثياب سفر بعد ما قضى اجلمعة ؟ فقال : ما شأنك ؟ قال : أردت سفرًا فكرهت أن أخرج  -أ

 ة ال َتنعك السفر ما مل حيضر وقتها ( أخرجه عبد الرزاق .حىت أصلي ، فقال له عمر : إن اجلمع
وأخرج عبدالرزاق أيضاً بإسناد آخر والبيهقي عن عمر بن اخلطاب ) أنه أبصر رجاًل عليه أهبة السفر ، فقال الرجل : إن اليوم يوم مجعة 

 واح ( .ولوال ذلك خلرجت ، فقال عمر : إن اجلمعة ال حتبس مسافراً ، فاخرج ما مل جين الر 
 وألن اجلمع ة مل جتب عليه فلم حيرم السفر كما لو سافر بالليل . -ب

 : أنه ال جيوز له اخلروج .القول الثاين 
 وهذا هو الصحيح عند الشافعية ، واختاره ابن عبد الَب .

 ( وهو حديث ضعيف . حلديث ابن عمر . قال ) من سافر من دار إقامت ه يوم اجلمعة دعت عليه املالئكة أن ال يصحب يف سفره
 : أنه يباح اخلروج قبل الزوال وبعد الفجر إذا كان اخلروج للجهاد خاصة . القول الثالث

 القول األول . والراجح
آَمُنوا ِإَذا  السفر يوم اجلمعة إن كان بعد أذان اجلمعة الثاين فإنه ال جيوز ؛ لقوله تعاىل : ) يَا أَي َُّها الَِّذينَ  رمحه هللا : قال الشيخ ابن عثيمني

هذا الوقت ؛ ألن هللا قال : )فَاَسَعْوا ِإىَل نُوِدَي لِلصَّالِة ِمْن يَ ْوِم اجلُُْمَعِة فَاَسَعْوا ِإىَل ِذْكِر اَّللَِّ َوَذُروا اْلبَ ْيَع ( فال جيوز لإلنسان أن يسافر يف 
 .  َوَذُروا اْلبَ ْيَع( ِذْكِر اَّللَِّ 
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سيصلي اجلمعة يف طريقه مثل أن يسافر من بلده وهو يعلم أنه سيمر على بلد آخر يف طريقه ويعرج وإذا كان السفر قبل ذلك : فإن كان 
عليه ويصلي اجلمعة فيه ، فهذا ال بأس به ، وإن كان ال يأيت هبا يف طريقه ، فمن العلماء من كرهه ، ومن العلماء من حرمه ، ومن 

 علينا احلضور إال بعد األذان .العلماء من أباحه ، وقال : إن هللا تعاىل مل يوجب 
واألحسن أال يسافر إال إذا كان خيشى من فوات رفقته أو مثل أن يكون موعد الطائرة يف وقٍت ال يسمح له باحلضور أو ما أشبه ذلك ، 

 ح ( .لقاءات الباب املفتو ى .  ) وإال فاألفضل أن يبق
 ةِ  اثْ َْ نْيِ يَ ْوَم اجْلُُمعَ باب الَ يُ َفرَُّق بَ نْيَ  -18

َمِن اْغَتَسَل يَ ْوَم اجْلُُمَعِة َوَتَطهََّر مبَا اْسَتطَاَع ِمْن طُْهر  ُثَّ ادََّهَن ، َأْو َمسَّ ِمْن )  َعْن َسْلَماَن اْلَفاِرِسيِي قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللِا  -910
َُْه َوبَ نْيَ اجْلُُمَعِة اأُلْخَرىِطيب  ُثَّ رَاَح فَ َلْم يُ َفرِيْق بَ نْيَ اثْ َْ نْيِ َفَصلَّى َما ُكِتَب َلُه ُثَّ   ( .  ِإَذا َخَرَج اإِلَماُم أَْنَصَت ُغِفَر َلُه َما بَ ي ْ

---------- 
 واحلديث فيه النهي عن التفريق بَي االثنَي للداخل يوم اجلمعة . احلديث تقدم شرحه ،

 واجلمهور على أن هذا النهي للكراهة .
 ه ابن املنذر والنووي .واختار بعض العلماء التحرمي ، ورجح

، : )اْجِلسْ  َلُه النَّيبُّ  ، فَ َقالَ خَيُْطبُ  اجلُُْمَعِة َوالنَّيبُّ  َجاَء َرُجٌل يَ َتَخطَّى رِقَاَب النَّاِس يَ ْومَ )قال  ُبْسٍر  روى أبو داود عن َعْبِد اَّللَِّ ْبنِ 
  ( .تفَ َقْد آَذيْ 

  . َي لصالة اجلمعةففي هذا احلديث : النهي عن ختطي رقاب اجلالس
  : وقد اختلف العلماء يف حكم ذلك على قولَي

 الكراهة ، ونقله ابن املنذر عن اجلمهور .  األول :
  . واألكثر على أهنا كراهة تنزيه ، وهو املشهور عند الشافعية ، ومذهب احلنابلة : وقال ابن حجر

 .ه جلمعة وغري : أن التخطي حرام مطلقاً يف يوم ا القول الثاين
 ت( اْجِلْس، فَ َقْد آَذيْ ) ، فَ َقاَل َلُه النَّيبُّ خَيُْطبُ  النَّاِس يَ ْوَم اجلُُْمَعِة َوالنَّيِبُّ  َجاَء َرُجٌل يَ َتَخطَّى رِقَابَ ) -السابق-َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُبْسٍر  حلديث 

  . انتهى " عة رقاب الناس ، وشددوا يف ذلكيوم اجلم قال الّتمذي : والعمل عليه عند أهل العلم ، كرهوا أن يتخطى الرجل
( 81وشيخ اإلسالم ابن تيمية ، كما يف "االختيارات الفقهية" )ص ،  والنووي، وابن عبد الَب ، وهذا ما رجحه مجع من احملققَي ، كابن املنذر 

  . املعاصرين الشيخ ابن عثيمَي وغريهم . ومن
يراه  ملن وكثريه ، وهذا أذى ، كما جاء يف احلديث الصحيح قال النيب  ن األذى حيرم قليلهقال ابن املنذر معلاًل القول بالتحرمي : أل

 ت ( .يتخطى : ) اجلس فقد آذي
للمتخطي يوم اجلمعة : )آذيت( بيان أن التخطي أذى ، وال حيل  ( : ويف قول رسول هللا 1/316وقال ابن عبد الَب يف "التمهيد" )

  . وغري اجلمعة حبال ، يف اجلمعة أذى مسلم
  . حرام ، لألحاديث فيه ( : املختار أن ختطي الرقاب11/224وقال النووي يف "روضة الطالبَي" )

لرجل رآه يتخطى رقاب الناس : )اجلس فقد  لقول النيب  وقال الشيخ ابن عثيمَي : " ختطي الرقاب حرام حال اخلطبة وغريها ،
اخلطبة ، حىت وإن كان التخطي إىل فرجة ؛  بة ؛ ألن فيه أذيًة للناس ، وإشغااًل هلم عن استماعذلك إذا كان يف أثناء اخلط آذيت( ويتأكد

 ة .ألن العلة وهي األذية موجود
 فائدة :

  : صور ويدخل يف ذلك عدةإذا كان التخطي لعذر فيجوز ، 
  . : اإلمام إذا كان ال جيد طريقاً إىل موضعه إال بالتخطيفمْها 
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  . اخلروج من مكانه حلاجة ، حلديث عقبة املتقدم أن يريد ومْها :
  . جاز له التخطي يف موضع متقدم ُث قام منه لعارض ُث عاد إليه اً إذا كان جالس ومْها :

اخلروج ] يعين ولو أدى ذلك إىل ختطي الرقاب [  إذا جلس يف مكان ُث بدت له حاجة ، أو احتاج إىل الوضوء ، فله :قال ابن قدامة 
ذََكْرُت  ) : ُمْسرًِعا ، فَ َتَخطَّى رِقَاَب النَّاِس إىَل ُحَجِر بَ ْعِض ِنَسائِِه فَ َقالَ  بِاْلَمِديَنِة اْلَعْصَر ، َفَسلََّم ، ُُثَّ قَامَ  النَّيبِ   ة : َصلَّْيُت َورَاءَ قال عقب

ُث رجع إليه فهو أحق به . . وحكمه يف التخطي إىل  , فإذا قام من جملسه . ..ه (ِبِقْسَمت َشْيًئا ِمْن ِتَْبٍ ِعْنَدنَا َفَكرِْهُت أَْن حَيِْبَسيِن ، فََأَمْرتُ 
  . انتهى باختصار " موضعه حكم من رأى بَي يديه فرجة
 ُمَعِة َويَ ْقُعُد ِف َمَكانِهِ باب الَ يُِقيُم الرَُّجُل َأَخاُه يَ ْوَم اجلُْ  -91

ُهَما ،  اْبن ُعَمرعن  -911 َة قَاَل َأْن يُِقيَم الرَُّجُل َأَخاُه ِمْن َمْقَعِدِه َوزَجِْلَس ِفيِه قُ ْلُت ِلَْاِفع  اجْلُُمعَ  نَ َهى الَّيبُّ  ) قالَرِضَي اَّللَُّ َعْ ْ
َرهَ   ا ( .اجْلُُمَعَة َوَغي ْ

 [ . 2177] م : 
---------- 

 ُث يقعد فيه .احلديث دليل على النهي أن يقيم الرجل أخاه من جملسه  -1
اَل يُِقيَمنَّ َأَحدُُكْم َأَخاُه يَ ْوَم اجْلُُمَعِة ُُثَّ ْلُيَخاِلْف ِإىَل َمْقَعِدِه  ) يوم اجلمعة عند مسلم من حديث جابر . قال : قال وجاء النص على 

 ( . فَ يَ ْقُعَد ِفيِه َوَلِكْن يَ ُقوُل اْفَسُحوا
ُمَباح يِف اْلَمْسِجد َوَغرْيه يَ ْوم اجْلُُمَعة أَْو َغرْيه ِلَصاَلٍة أَْو َغرْيَها فَ ُهَو َأَحق  بِِه ، َوحَيْرُم  َهَذا الن َّْهي لِلتَّْحرمِِي ، َفَمْن َسَبَق ِإىَل َمْوِضعقال النووي : 

 َويِف َمْعَناُه َمْن َسَبَق ِإىَل َمْوِضع ِمْن الشََّوارِع َوَمَقاِعد اأْلَْسَواق ِلُمَعاَمَلٍة . ، ه ِإقَاَمته هِلََذا احلَِْديثَعَلى َغريْ 
 ) وََكاَن اِْبن ُعَمر ِإَذا قَاَم َلُه َرُجل َعْن جَمِْلسه مَلْ جَيِْلس ِفيِه ( وجاء يف رواية
 فَ َهَذا َورَع ِمْنُه ، َولَْيَس قُ ُعوده ِفيِه َحرَاًما ِإَذا قَاَم بِِرَضاُه ، َلِكنَُّه تَ َورََّع َعْنُه ِلَوْجَهَْيِ : قال النووي : 

 .َذا  ا ِاْسَتَحى ِمْنُه إِْنَسان فَ َقاَم َلُه ِمْن جَمِْلسه ِمْن َغرْي ِطيب قَ ْلبه ، َفَسدَّ اِْبن ُعَمر اْلَباب لَِيْسَلم ِمْن هَ أَنَُّه ُرمبََّ :  َحدمَهاأ
يثَار بِاْلُقْرِب َمْكُروه أَْو ِخاَلف اأْلَْوىَل ، َفَكاَن اِْبن ُعَمر مَيَْتِنع ِمْن َذِلَك لَِئالَّ  : َوالثَّاين   يَ ْرَتِكب َأَحد ِبَسَبِبِه َمْكُروًها ، أَْو ِخاَلف اأْلَْوىَل أَنَّ اإْلِ

نْ َيا ُدون اْلُقرْ َويُ ْؤثِرُه بِِه َوِشْبه َذِلَك. قَاَل َأْصَحابَنابَِأْن يَ َتَأخَّر َعْن َمْوِضعه ِمْن الصَّف  اأْلَوَّل  يثَار حِبُُظوِظ الن ُُّفوس َوأُُمور الدُّ َا حُيَْمد اإْلِ  .ب: َوِإمنَّ
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 باب األذان يوم اجلمعة -02
َوَأِب َبْكر  َوُعَمَر ،  َكاَن الِْيَداُء يَ ْوَم اجْلُُمَعِة َأوَُّلُه ِإَذا َجَلَس اإِلَماُم َعَلى اْلِمْْرَبِ َعَلى َعْهِد الَّيبِي ) َعِن السَّاِئِب ْبِن يَئِيَد قَاَل  -912

ُهَما فَ َلمَّا كَ  ُ َعْ ْ  ( . الثَّاِلَث َعَلى الئَّْورَاءِ  وََكثُ َر الَّاُس زَاَد الِْيَداءَ  اَن ُعْثَماُن َرِضَي اَّللَّ
 اْلَواِحِد يَ ْوَم اجْلُُمَعةِ  باب اْلُمَؤذِينِ  -21

ِحنَي َكثُ َر َأْهُل اْلَمِديَِْة َوَلَْ َيُكْن لِلَّيبِي  اَن َأنَّ الَِّذي زَاَد التَّْأِذيَن الثَّاِلَث يَ ْوَم اجْلُُمَعِة ُعْثَماُن ْبُن َعفَّ ) َعِن السَّاِئِب ْبِن يَئِيَد  -913
  َِر َواِحد  ، وََكاَن التَّْأِذيُن يَ ْوَم اجْلُُمَعِة ِحنَي زَجِْلُس اإل  ( . َماُم يَ ْعِِن َعَلى اْلِمْْرَبِ ُمَؤذِيٌن َغي ْ

َع الِْيَداباب يُ َؤذِيُن اإِلَماُم َعَلى اْلمِ  -22  ءَ ْْرَبِ ِإَذا َسَِ
ُ َأْكبَ ُر اَّللَُّ ) ِن َسْهِل ْبِن ُحَْ ْيف  قَاَل َعْن َأِب أَُماَمَة بْ  -914 ْعُت ُمَعاِويََة ْبَن َأِب ُسْفَياَن َوُهَو َجاِلٌس َعَلى اْلِمْْرَبِ َأذََّن اْلُمَؤذِيُن قَاَل اَّللَّ  َسَِ

ُ َأْكبَ ُر قَالَ  ُ َأْكبَ ُر اَّللَّ ُ فَ َقاَل ُمَعاِويَُة َوأَنَا فَ َقاَل َأْهَهُد َأنَّ ُُمَمًَّدا َرُسوُل هللِا فَ َقاَل مُ  َأْكبَ ُر قَاَل ُمَعاِويَُة اَّللَّ َعاِويَُة َوأَنَا َأْهَهُد َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ
ْعُت َرُسوَل هللِا  ْعُتْم ِمِنِي ِمْن َعَلى َهَذا اْلَمجْ  فَ َلمَّا َأْن َقَضى التَّْأِذيَن قَاَل يَا أَي َُّها الَّاُس ِإينيِ َسَِ ِلِس ِحنَي َأذََّن اْلُمَؤذِيُن يَ ُقوُل َما َسَِ

 ( . َمَقاَلِِت 
 ب اجللوس على املْرب عْد التأذينبا -23

، وََكاَن التَّْأِذيُن يَ ْوَم اجْلُُمَعِة ِحنَي َأنَّ التَّْأِذيَن الثَّاينَ يَ ْوَم اجْلُُمَعِة َأَمَر بِِه ُعْثَماُن ِحنَي َكثُ َر َأْهُل اْلَمْسِجِد  )السَّاِئب ْبن يَئِيَد  عن -915
 ( . زَجِْلُس اإِلَمامُ 

 باب التأذين عْد اْلطبة -24
 َرُسوِل هللِا  ِإنَّ اأَلَذاَن يَ ْوَم اجْلُُمَعِة َكاَن َأوَُّلُه ِحنَي زَجِْلُس اإِلَماُم يَ ْوَم اجْلُُمَعِة َعَلى اْلِمْْرَبِ ِف َعْهدِ قال ) السَّاِئب ْبن يَئِيَد  عن -916

ُهَما فَ َلمَّا َكاَن ِف ِخاَلَفِة ُعْثَماَن  ْ ْ وََكثُ ُروا َأَمَر ُعْثَماُن يَ ْوَم اجْلُُمَعِة بِاأَلَذاِن الثَّاِلِث فَُأذِيَن بِِه َعَلى  َوَأِب َبْكر  َوُعَمَر ، َرِضَي اَّللَُّ َع
 ( . فَ ثََبَت اأَلْمُر َعَلى َذِلكَ  الئَّْورَاءِ 

--------- 
 . بن سعيد بن مثامة بن األسود الكندي( َعِن السَّاِئِب ْبِن يَئِيَد  )

وعند ابن خزمية من طريق ابن أِب ذئب عن الزهري ) كان ابتداء النداء الذي ذكره هللا يف القرآن يوم (  َكاَن الِْيَداُء يَ ْوَم اجْلُُمَعةِ  :قَاَل ) 
 .اجلمعة ( 

وأِب بكر  والبن خزمية ) كان األذان على عهد رسول هللا ( َوَأِب َبْكر  َوُعَمَر  اُم َعَلى اْلِمْْرَبِ َعَلى َعْهِد الَّيبِي َأوَّلُُه ِإَذا َجَلَس اإِلمَ )  
يف يريد األذان واإلقامة ، يعين تغليبًا أو الشّتاكهما يف اإلعالم كما تقدم ( أذانَي ) وعمر أذانَي يوم اجلمعة ( قال ابن خزمية : قوله 

 . أبواب األذان
 أي : خليفة .( فَ َلمَّا َكاَن ُعْثَماُن ) 
وظاهره أن عثمان أمر بذلك يف ابتداء خالفته لكن يف رواية أِب ضمرة عن أي : أهل املدينة ، كما يف الرواية الثانية ، ( وََكثُ َر الَّاُس ) 

 .ه يونس عند أِب نعيم يف املستخرج أن ذلك كان بعد مضى مدة من خالفت
وال منافاة بينهما ، وَنوه للشافعي من هذا الوجه ( فأمر عثمان باألذان األول ) يف رواية وكيع عن بن أِب ذئب  (زَاَد الِْيَداَء الثَّاِلَث ) 

  .على األذان واإلقامة يسمى أوالً  اً وباعتبار كونه جعل مقدم اً يسمى ثالث اً ألنه باعتبار كونه مزيد
 . موضع بالسوق باملدينة ، هكذا فسره البخاري يف صحيحه ، قال احلافظ : وهو املعتمد(  َعَلى الئَّْورَاءِ ) 
وأِب بكر وعمر هو النداء الذي بَي يدي اإلمام عند جلوسه على   ان الذي كان على عهد رسول هللادل احلديث على أن األذ  -1

 . املنَب ، وهذا ال اختالف فيه بَي العلماء
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 سواه .  يث مل يكن على عهد النيبهو األذان الذي مينع البيع ، ويوجب السعي إىل اجلمعة ، ح نهإوهلذا قال أكثرهم : 
، كما يف احلديث معناه : أن هذا األذان كان هو األول ، ُث تليه اإلقامة ، وتسمى : أذانًا  إذا جلس اإلمام على املنَب (  ) أولهوقوله 

 ح الباري البن رجب ( .) فت املشهور  ) بَي كل اذانَي صالٌة ( 
 على قولَي :الذي زاده عثمان وقد اختلف العلماء يف هذا األذان 

 مشروعية هذا األذان ، واألْخذ باألذان الذي زاده عثمان .ل : القول األو 
 . وابن عثيمَي، باز  ابن ، واختارهقول مجهور الفقهاء وهو 

 : واستدلوا لذلك مبا يلي
 وأبو ، أمحد ( رواهذبالنواج ...فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديَي َتس كوا هبا وعض وا عليها) الق بأنه ما صح عن النيب -أ

 .والّتمذي ، داود 
 ًا .شرعي ناً منهم ، فصار ما سنه أذا ، وعثمان  أننا مأمورون باتباع سنة اخللفاء الراشدين: ب ثووجه الداللة من احلدي

 يًا .سكوت اً الصحابة على عثمان ، فكان إمجاع حيث مل يرد إنكار أحد من الكرام  اع السكويت للصحابةباإلمجًا واستدلوا أيض-ب
 ىن ( رواهد عابوا عليه حَي أمت الصالة مبفلم يعب الناس ذلك عليه ، وق ق )احلديث الساب ويؤيد هذا اإلمجاع ما جاء يف بعض روايات

 .الطَباين يف األوسط
  .قائل بأنه إما بدعة وإما أنه خالف األوىل ول بأن األذان الثاين يّتك ، وهم بَيالق  :القول الثاين

وقول بعض  -رمحهم هللا تعاىل– وعطاء والشافعي، و احلسن البصري   وعبد هللا بن الزبري، ابن عمر و ، طالب  وهؤالء هم علي بن أِب
 . واأللباين، األحناف ، والصنعاين 

 ة ( .بالكوف داً واح اً )كان يُؤذن له أذان علي بن أِب طالب  أن ( ألحكام القرآن اجلامع) ذكر القرطيب يف 
 ة .ألذان األول يوم اجلمعة بدعقال : ا  عن ابن عمرف ( املصن) أخرج ابن شيبة يف 

 ( .ة يوم اجلمعاً واحد اً ى املنَب ، وال يؤذن له إال أذانمصنفه عن ابن الزبري ) أنه ال يؤذن له حىت جيلس عل وأخرج عبد الرزاق يف
خروج اإلمام ،والذي قبل ذلك  النداء األول يوم اجلمعة الذي يكون عندل : البصري أنه قا وأخرج ابن أِب شيبة يف املصنف عن احلسن

 ث .حمد
 يموضعه الذ مام املسجد وجيلس علىاإل وأحب أن يكون األذان يوم اجلمعة حَي يدخليف ) األم (  -رمحه هللا تعاىل-وقال الشافعي
 ه .األذان ، فإذا فرغ قام فخطب ، ال يزيد علي . فإذا فعل أخذ املؤذن يفخيطب عليه ..

 مشروعية األذان للجمعة . -2
 .استحباب جلوس اإلمام على املنَب -3
 أن التأذين يكون قبل اخلطبة . -4
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 ب اْْلُْطَبِة َعَلى اْلِمْْرَبِ با -25
 َعَلى اْلِمْْرَب. الَّيبُّ  َخَطبَ  َوقَاَل أََنٌس 

َك فَ َقاَل َواَّللَِّ َأنَّ رَِجااًل أَتَ ْوا َسْهَل ْبَن َسْعد  السَّاِعِديَّ َوَقِد اْمتَ َرْوا ِف اْلِمْْرَبِ ِممَّ ُعوُدُه َفَسأَُلوُه َعْن َذلِ  ) َحازِم ْبن ِديَْار َأبعن  -917
اْمَرَأة  َقْد ََسَّاَها  -ِإََل ُفالَنََة  َأْرَسَل َرُسوُل هللِا  يْ ُتُه َأوََّل يَ ْوم  ُوِضَع َوَأوََّل يَ ْوم  َجَلَس َعَلْيِه َرُسوُل هللِا ِإينيِ أَلْعِرُف ِمَّا ُهَو ، َوَلَقْد رَأَ 

فََأَمَرْتُه فَ َعِمَلَها ِمْن َطْرفَاِء اْلَغابَِة ُثَّ َجاَء ِِبَا فََأْرَسَلْت  ُمِري ُغاَلَمِك الَّجَّاَر َأْن يَ ْعَمَل ِل َأْعَواًدا َأْجِلُس َعَلْيِهنَّ ِإَذا َكلَّْمُت الَّاسَ  -َسْهٌل 
َها ُثَّ نَ ئَ  فََأَمَر ِِبَا فَ ُوِضَعْت َهاُهَْا ُثَّ رَأَْيُت َرُسوَل هللِا  ِإََل َرُسوِل هللِا  َها ُثَّ رََكَع َوْهَو َعَلي ْ َها وََكب ََّر َوْهَو َعَلي ْ َل اْلَقْهَقَرى َصلَّى َعَلي ْ

 ( . ُت َهَذا لَِتْأَتُّوا َولِتَ َعلَُّموا َصاَلِت َفَسَجَد ِف َأْصِل اْلِمْْرَبِ ُثَّ َعاَد فَ َلمَّا فَ َرَغ َأقْ َبَل َعَلى الَّاِس فَ َقاَل أَي َُّها الَّاُس ِإَّنََّا َصَْ عْ 
ْعَْا لِْلِجذِْع ِمْثَل َأْصَواِت اْلِعَشاِر َحَّتَّ  ِإلَْيِه الَّيبُّ َكاَن ِجذٌْع يَ ُقوُم   )َعْبِد هللِا ، قَاَل  َجاِبر ْبنعن  -918 فَ َلمَّا ُوِضَع َلُه اْلِمْْبَ ُر َسَِ

 ( . فَ َوَضَع يََدُه َعَلْيهِ  نَ َئَل الَّيبُّ 
 . َع َجابًِراقَاَل ُسَلْيَماُن ، َعْن حَيََْي ، َأْخبَ َرين َحْفُص ْبُن ُعبَ ْيِد هللِا ْبِن أََنس  أَنَُّه َسَِ 

ْعُت الَّيبَّ  عن ابن عمر . -919  ( . َمْن َجاَء ِإََل اجْلُُمَعِة فَ ْليَ ْغَتِسلْ ) ََيُْطُب َعَلى اْلِمْْرَبِ فَ َقاَل  قَاَل : َسَِ
 [ . 844 ] م :

---------- 
 ا .غريه مشروعيتها ومل يقيدها باجلمعة ليتناوهلا ويتناول: أي ( قوله باب اْلطبة على املْرب ) 
 م .مل أقف على أَسائه (َأنَّ رَِجااًل أَتَ ْوا َسْهَل ْبَن َسْعد  السَّاِعِديَّ ) 
 . فإن معناه جتادلوا( أن َتاروا ) عند مسلم ، وداء  من املماراة وهي اجملادلة (َوَقِد اْمتَ َرْوا ِف اْلِمْْرَبِ ) 
 ( أي : من أي شيء عود ذلك املنَب .ويف رواية مسلم ) من أيِ  عوٍد هو ؟ (  ِممَّ ُعوُدهُ ) 
 . فيه القسم على الشيء إلرادة تأكيده للسامع (فَ َقاَل َواَّللَِّ ِإينيِ أَلْعِرُف ِمَّا ُهَو ) 
ته مبا سألوه عنه وقد تقدم يف زيادة على السؤال لكن فائدته إعالمهم بقوة معرفهذا  (َوَلَقْد رَأَيْ ُتُه َأوََّل يَ ْوم  ُوِضَع َوَأوََّل يَ ْوم  َجَلَس َعَلْيِه ) 

 . باب الصالة على املنَب أن سهال قال ما بقي أحد أعلم به مين
َهَكَذا َرَواُه ُسَهْيل ْبن َسْعد ، َويف رَِوايَة َجابِر يِف قال الْووي : ، من األنصار ( ْمَرَأة  َقْد ََسَّاَها َسْهٌل ا -ِإََل ُفالَنََة  َأْرَسَل َرُسوُل هللِا  (

يل ُغاَلًما جَنَّارًا ؟ قَاَل : ِإْن ِشْئت ؛ فَ َعِمَلْت ِحيح اْلُبَخارِي  َوَغرْيه َأنَّ اْلَمْرأَة قَاَلْت : يَا َرُسول اَّللَّ َأاَل َأْجَعل َلك َشْيًئا تَ ْقُعد َعَلْيِه ، فَِإنَّ صَ 
َها النَّيِب   َهْيل ، َواجلَْْمع بَ ْينهَما َأنَّ اْلَمْرأَة َعَرَضْت َهَذا أَوَّاًل َعَلى َرُسول اَّللَّ اْلِمْنََب . َوَهِذِه الر َِوايَة يِف ظَاِهرَها خُمَالَِفة ِلرَِوايَِة سُ  ، ُُثَّ بَ َعَث إِلَي ْ

 . يَْطُلب تَ ْنِجيز َذِلَك 
 قيل اَسه ميمون . (ُمِري ُغاَلَمِك الَّجَّاَر  )

كما تقدم يف أوائل الصالة وال مغايرة بينهما فإن األثل هو ( أثلة الغابة ) سفيان عن أِب حازم من يف رواية  ( فَ َعِمَلَها ِمْن طَْرفَاِء اْلَغابَةِ  ) 
الشام وهي اسم قرية باملعجمة وختفيف املوحدة موضع من عوايل املدينة جهة ( والغابة ) وقيل يشبه الطرفاء وهو أعظم منه ، الطرفاء 

 . وأصلها كل شجر ملتف اً بالبحرين أيض
 .ويف رواية مسلم ) فعمل له هذا الدرجات الثالث ( (  فََأَمَر ِِبَا فَ ُوِضَعتْ  َجاَء ِِبَا فََأْرَسَلْت ِإََل َرُسوِل هللِا  ُثَّ  )

 ( أي : بتلك األعواد املصنوع منها املنَب . فََأَمَر ِِبَا ) 
َها َهاُهَْا ُثَّ رَأَْيُت َرُسوَل هللِا )    األعواد . أي : على ( َصلَّى َعَلي ْ
َها ُثَّ نَ َئَل اْلَقْهَقَرى  ) َها ُثَّ رََكَع َوْهَو َعَلي ْ مل يذكر القيام بعد الركوع يف هذه الرواية وكذا مل يذكر القراءة بعد التكبرية وقد  (وََكب ََّر َوْهَو َعَلي ْ

 ، والقهقرى بالقصر املشي إىل خلف( قهقريُث رفع رأسه ُث رجع ال كَب فقرأ وركع) تبَي ذلك يف رواية سفيان عن أِب حازم ولفظه 
 واحلامل عليه احملافظة على استقبال القبلة
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 . على األرض إىل جنب الدرجة السفلى منه: أي  (َفَسَجَد ِف َأْصِل اْلِمْْرَبِ ) 
كمة يف صالته يف أعلى املنَب لرياه من قد وعرف منه أن احل( أي لتتعلموا ) بكسر الالم وفتح املثناة وتشديد الالم (  َولِتَ َعلَُّموا َصاَلِت ) 

 . خيفى عليه رؤيته إذا صلى على األرض
ْعَْا لِْلِجذِْع ِمْثَل َأْصَواِت اْلِعَشاِر )  بكسر املهملة بعدها معجمة قال اجلوهري العشار مجع عشراء بالضم ُث الفتح وهي الناقة احلامل  (َسَِ

 . العشار احلوامل من اإلبل اليت قاربت الوالدة: وقال اخلطاِب ، ا إىل أن تلد اليت مضت هلا عشرة أشهر وال يزال ذلك اَسه
 هذه األحاديث ليستدل هبا على مشروعية أن تكون اخلطبة على منَب . –رمحه هللا  –ذكر املصنف  -1

 ألحاديث الباب .
بَ ْعَض َسَنٍة َوَما َأَخْذُت )ق َواِحداً َسَنتَ َْيِ أَْو َسَنًة وَ  َكاَن تَ نُّورُنَا َوتَ نُّوُر َرُسوِل اَّللَِّ َلَقْد   ) أُمِ  ِهَشاٍم بِْنِت َحارِثََة ْبِن الن ُّْعَماِن قَاَلتْ  وحلديث-أ

 يَ ْقَرُؤَها ُكلَّ يَ ْوِم مُجَُعٍة َعَلى اْلِمْنََبِ ِإَذا َخَطَب النَّاسَ  ( ِإالَّ َعْن ِلَساِن َرُسوِل اَّللَِّ َواْلُقْرآِن اْلَمِجيدِ 

 . فيه استحباب اختاذ املنَب ، وهو سنة جممع عليهاْووي : قال ال
ُ ) يَ ُقوُل َعَلى أَْعَواِد ِمْنََبِِه   وحلديث ابن عمر وأِب هريرة .أهنما َسعا رسول هللا  -ب لَيَ ْنَتِهََيَّ أَقْ َواٌم َعْن َوْدِعِهُم اجلُُْمَعاِت أَْو لََيْخِتَمنَّ اَّللَّ

 ( رواه مسلم .ُكونُنَّ ِمَن اْلَغاِفِلََي َعَلى قُ ُلوهِبِْم ُُثَّ لَيَ 
 .حباب اختاذ املنَب تفيه اسقال عْه الْووي : 

 م .خيطب على املنَب يوم اجلمعة خيطب ... ( رواه مسل وحلديث جابر قال : ) جاء رجل والنيب -ج
 وألن اخلطبة على املنَب أبلغ يف إعالم احلاضرين الذي يتحقق به مقصود اخلطبة . -د
 وألن اإلمام إذا كان على منَب شاهده الناس ، وإذا شاهدوه كان أبلغ يف وعظهم . -ه
ْعَنا لِْلِجذِْع ِمْثَل َأْصَواِت اْلِعَشاِر َحىتَّ نَ َزَل قوله )  -2  . ( ...َسَِ

 .ه(، َفَحنَّ اجلِْذُْع فَأَتَاُه َفَمَسَح يََدُه َعَليْ وََّل إِلَْيهِ حتََ  خَيُْطُب ِإىَل ِجْذٍع فَ َلمَّا اختَََّذ اْلِمْنبَ رَ   َكاَن النَّيِبُّ ) -عند املصنف-ويف حديث ابن عمر 

ِ  ، ُُثَّ نَ َزَل النَّيبُّ ويف حديث جابر ) ... َفَجَعُلوا لَُه ِمْنََباً ، فَ َلمَّا َكاَن يَ ْوُم اجلُُْمَعِة ُدِفَع ِإىَل اْلِمْنََبِ ، َفَصاَحِت النَّخْ  َضمَُّه فَ   َلُة ِصَياَح الصَِِّ
ِ  ، الَِّذى ُيَسكَُّن ، قَاَل   . َكاَنْت تَ ْبِكى َعَلى َما َكاَنْت َتْسَمُع ِمَن الذ ِْكِر ِعْنَدَها (» ِإلَْيِه تَِئنُّ أَِنََي الصَِِّ

َها ، فَ َلمَّا ُصِنَع َلُه اْلِمْنبَ ُر ، وََكاَن َعَلْيِه ِإَذا َخَطَب يَ ُقوُم إِ   ويف رواية ) َكاَن اْلَمْسِجُد َمْسُقوفاً َعَلى ُجُذوٍع ِمْن ََنٍْل َفَكاَن النَّيِبُّ  ىَل ِجذٍْع ِمن ْ
َها َفَسَكنَ   َفَسِمْعَنا ِلَذِلَك اجلِْْذِع َصْوتاً َكَصْوِت اْلِعَشاِر ، َحىتَّ َجاَء النَّيبُّ   ت ( .فَ َوَضَع يََدُه َعَلي ْ

 ( .ىل يوم القيامة إ ن  لو مل أحتضنه حل) يف حديث بن عباس عند الدارمي بلفظ و 
ُث  على رسول هللا  اً ا زال هكذا إىل يوم القيامة حزنوالذي نفسي بيده لو مل ألتزمه مل) بن خزمية وأِب نعيم يف حديث أنس اوألِب عوانة و 
 ( .أمر به فدفن 

ول يا معشر املسلمَي اخلشبة كان احلسن إذا حدث هبذا احلديث يق) ووقع يف حديث احلسن عن أنس ، وأصله يف الّتمذي دون الزيادة 
 (. إىل لقائه فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه اً شوق حتن إىل رسول هللا 

 ( .فأمر به أن حيفر له ويدفن ) ويف حديث أِب سعيد عند الدارمي  
ها حىت كثر فقال أال تعجبون من حنَي هذه اخلشبة فأقبل الناس عليها فسمعوا من حنين) ويف حديث سهل بن سعد عند أِب نعيم 

 م ( .بكاؤه
َا ُهَو َثاَلُث َدَرَجاٍت  َكاَن ِمْنبَ ُر النَّيبِ  ) روى أمحد  َعِن اْبِن َعبَّاٍس قال  -3  (َقِصريًا ، ِإمنَّ

 ( .ُُثَّ َصِعَد ِمْنبَ رًا َصِغريًا  - يعين النيب  –َفَصلَّى الظُّْهَر ) وروى مسلم من حديث جرير 
َكاَن يَ ُقوُم يَ ْوَم اجلُُْمَعِة فَ ُيْسِنُد َظْهَرُه ِإىَل ِجذٍْع َمْنُصوٍب يف اْلَمْسِجِد فَ َيْخُطُب النَّاَس ،  َأنَّ النَّيبَّ  )ن َماِلٍك روى الدارمي  عن أََنس بْ و 

 ِمْنبَ رًا َلُه َدَرَجَتاِن َويَ ْقُعُد َعَلى الثَّالِثَِة ، فَ َلمَّا قَ َعَد َنيِبُّ اَّللَِّ َفَجاَءُه ُروِميٌّ فَ َقاَل : َأاَل َأْصَنُع َلَك َشْيًئا تَ ْقُعُد َعَلْيِه وََكأَنََّك قَائٌِم ؟ َفَصَنَع َلُه 
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اْلِمْنََبِ فَاْلتَ َزَمُه َوُهَو  ِمنْ  ، فَ نَ َزَل إِلَْيِه َرُسوُل اَّللَِّ  َعَلى َذِلَك اْلِمْنََبِ َخاَر اجلِْذُْع َكُخَواِر الث َّْوِر َحىتَّ اْرَتجَّ اْلَمْسِجُد ُحْزنًا َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ 
َياَمِة ُحْزنًا َعَلى َرُسوِل َسَكَن ُُثَّ قَاَل : ) أََما َوالَِّذي نَ ْفُس حُمَمٍَّد بَِيِدِه َلْو ملَْ أَْلَتزِْمُه َلَما زَاَل َهَكَذا ِإىَل يَ ْوِم اْلقِ  خَيُوُر ، فَ َلمَّا اْلتَ َزَمُه َرُسوُل اَّللَِّ 

 والدارمي من حديث أِب بن كعب . أمحد  ( ورواه اَّللَِّ 
 . (َوبَ َْيَ احْلَاِئِط َكَقْدِر مَمَرِ  الشَّاِة  َكاَن بَ َْيَ ِمْنََبِ َرُسوِل اَّللَِّ   ) وروى أبو داود  َعْن َسَلَمَة ْبِن اأْلَْكوَِع قَاَل 

وقد عد طائفٌة ، ل على َذِلَك يف عهد خلفائه الراشدين رمحه هللا : والصحيح : أن املنَب كاَن ثالث مراق ، ومل يز  قال احلافظ ابن رجب
يضيق  من العلماء : تطويل املنابر من البدع احملدثة ، منهم: ابن بطة من أصحابنا وغريه ، وكره بعض الشافعية املنَب الكبري جداً، إذا كانَ 

 د .  ) الفتح ( .به املسج
 . ُر َعَلى َحالِِه َثاَلَث َدَرَجاٍت َحىتَّ زَاَدُه َمْرَواُن يِف ِخاَلَفِة ُمَعاِويََة ِستَّ َدَرَجاٍت ِمْن َأْسَفِلِه " انتهىومََلْ يَ َزِل اْلِمْنب َ  وقال ابن حجر رمحه هللا :

 . هقَاَل اْلُعَلَماء : َكاَن اْلِمْنََب اْلَكرمي َثاَلث َدَرَجات ، َكَما َصرََّح بِِه ُمْسِلم يِف رَِوايَت وقال النووي رمحه هللا :
 باب اْْلُْطَبِة قَائًِما -26

َْا الَّيبُّ   ََيُْطُب قَائًِما. َوقَاَل أََنٌس بَ ي ْ
ُهَما ، قَاَل -920 ُ َعْ ْ  ( . ََيُْطُب قَائًِما ُثَّ يَ ْقُعُد ُثَّ يَ ُقوُم َكَما تَ ْفَعُلوَن اآلنَ  َكاَن الَّيبُّ )َعِن اْبِن ُعَمَر ، َرِضَي اَّللَّ
 [ . 861] م : 

---------- 
 احلديث دليل على مشروعية أن يكون اخلطيب قائماً .-1

 .وهذا الذي عليه عمل أهل العلم من علماء األمصار قال ابن املْذر : 
 وقد اختلف يف وجوبه على قولَي :

 أنه واجب .القول األول : 
 وهبذا قال أكثر املالكية .

 ام حال اخلطبة .على القي حلديث الباب ، فإنه يدل على مواظبة النيب 
 كان خيطب قائماً يوم اجلمعة فجاءت عري ... ( .  وحلديث جابر السابق : ) أن النيب 

على القيام ، ومبشروعية اجللوس بَي اخلطبتَي ،  ومبواظبة النيب  يف فتح الباري يف معرض استدالله هبذه األدلة وتوجيهها : قال احلافظ
 .ما احتيج إىل الفصل إىل اجللوس فلو كان القعود مشروعاً يف اخلطبتَي

 أن القيام سنة .القول الثاين : 
 واستدلوا :وبعض املالكية  ، ، واحلنابلة ، وهبذا قال احلنفية 

أن رجااًل أتوا سهل بن سعد الساعدي وقد اقتادوا يف املنَب ممَّ عوده ؟ فسألوه ، فقال : ) إين ألعرف مما هو ، احلديث ... أرسل  -أ
  متفق عليه (مري غالمك النجار أن يعمل يل أعواداً أجلس عليهن إذا كلمت الناس .... -امرأة َساها سهل-إىل فالنة   رسول هللا

 الشاهد قوله : ) أجلس عليهن ... ( .
 لكن حيتمل أن تكون اإلشارة إىل اجللوس أول ما يصعد ، وبَي اخلطبتَي .

 جلس ذات ي وم على املنَب وجلسنا حوله ... ( . رواه البخاري  وحلديث أِب سعيد اخلدري قال : ) إن رس ول هللا -ب
 وهذا جياب عنه أنه يف غري خطبة اجلمعة .

 الراجح . وهذا القول هو
 احلديث دليل على أنه ال بد من خطبة اجلمعة . -2

 وقد ذهب مجاهري العلماء إىل أن اخلطبة شرط .
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 وال نعلم فيه خمالفاً إال احلسن .اجلمعة ال تصح بدوهنا ...  ومجلة ذلك أن اخلطبة شرط يفقال ِف املغِن : 
 ( .لقوله تعاىل ) يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا نُوِدَي لِلصَّالِة ِمْن يَ ْوِم اجلُُْمَعِة فَاَسَعْوا ِإىَل ِذْكِر اَّللَّ -أ

 وقد اختلف السلف يف املراد بذكر هللا على قولَي :
 الصالة .ومْهم قال : .  اخلطبةفمْهم قال : 

 ورجح ابن العرِب أهنا تشمل اجلميع .
 فعلى القول بأن املراد اْلطبة تدل على وجوِبا من وجوه :

 أنه أمر بالسعي إليها ، واألصل يف األمر الوجوب .أوالً : 
 ها للبيع دليل على وجوهبا .أن هللا أمر بّتك البيع عند النداء هلا ، أي أن البيع حيرم يف ذلك الوقت ، فتحرميثانياً : 

 فإن اخلطبة من الصالة .وعلى القول بأن املراد الصالة : 
َها َوتَ رَُكوَك قَائِمًا ( فاهلل تعاىل ذمهم على االنفضاض-ب وترك اخلطبة ، والواجب هو الذي  قوله تعاىل ) َوِإَذا رَأَْوا جِتَاَرًة أَْو هَلْواً انْ َفضُّوا إِلَي ْ

 يذم تاركه شرعاً .
 : ) صلوا كما رأيتموين أصلي ( . وحلديث الباب ، مع قوله -ج

وعلى هذا فإن شرطية اخلطبة لصحة صالة اجلمعة إمنا هي يف اجلملة وليست خبصوص كل واحد ، أي أن صالة اجلمعة من حيث هي 
 الصالة فقط صحت صالهتم . يشّتط لصحتها اخلطبة ، فال تصح بدوهنا ، فإذا وجدت ومل يدركها بعض املصلَي ، لكنهم أدركوا

 قوله : ) كان خيطب ُث جيلس ُث يقوم خيطب ( دليل على أنه ال بد من خطبتَي . -3

 وقد اختلف العلماء : هل يشّتط خطبتَي ، أم تكفي خطبة واحدة ؟ على قولَي :
 أنه يشّتط خطبتان .القول األول : 

 وبعض املالكية .، واحلنابلة ، وهو مذهب الشافعية 
 ديث الباب .حل-أ

 كان خيطب خطبتَي وهو قائم ، يفصل بينهما جبلوس ( متفق عليه .  وحلديث ابن عمر ) أن النيب  -ب
 ) صلوا كما رأيتموين أصلي ( .  كان خيطب للجمع ة خطبتَي ، وقد قال   :  أن فيهما أن النيب  وجه الداللة من احلديثني

 ة الظهر ، فكل خطبة مكان ركعة ، فاإلخالل بإحداَها كاإلخالل بإحدى الركعتَي .أن اخلطبتَي أقيمتا مقام الركعتَي من صال -ج
 أنه ال يشّتط خطبتان ، بل جتزئ خطبة واحدة .القول الثاين : 

 وهبذا قال احلنفية .
هذا احلديث  ( لكنقائمًا خطبة واحدة ، فلما أسن جعلها خطبتَي جيلس جلسة كان خيطب  أن رسول هللا حلديث جابر بن َسرة : )

 ال يعرف .
 القول األول . والراجح

 احلديث دليل على أن اخلطبة مقدمة على الصالة ، وأهنا لو أخرت عن الصالة فإهنا ال تصح .-4

 وهذا مذهب األئمة األربعة .
 ... ( يَ ُقوُم  َكاَن خَيُْطُب قَائًِما، ُُثَّ جَيِْلُس، ُُثَّ احلديث دليل على مشروعية اجللوس بَي اخلطبتَي لقوله )   -5

 وقد اختلفوا يف حكمه ، وسيأيت أحكامها إن شاء هللا .
وز يف صالة اجلمعة أن يتوىل اخلطبة واحد ويتوىل الصالة غريه ألنه ليس من شرط صحة اخلطبة أن يتوالها من يتوىل الصالة وقد جي فائدة :

أعلم فإنه ال حرج أن يتوىل اخلطبة ويتوىل اإلمام الراتب الصالة وهذا ذكر ذلك أهل العلم رمحهم هللا فإذا كان هذا اخلطيب أبلغ وأفصح و 
 .  ) فتاوى نور على الدرب ( . يفعل كثرياً 
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 الَّاِس اإِلَماَم ِإَذا َخَطبَ باب َيْستَ ْقِبُل اإِلَماُم اْلَقْوَم َواْسِتْقَباِل  -27
 اإِلَماَم. َواْستَ ْقَبَل اْبُن ُعَمَر َوأََنٌس 

 ( . َجَلَس َذاَت يَ ْوم  َعَلى اْلِمْْرَبِ َوَجَلْسَْا َحْوَلهُ  ِإنَّ الَّيبَّ ) َسِعيد  اْْلُْدِري قَاَل  َأَب عن -921
---------- 
 احلديث دليل على مشروعية استقبال الناس للخطيب أثناء اخلطبة ؟ -1

 وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولَي :
 أن ذلك سنة .القول األول : 

 وهذا مذهب مجاهري العلماء .
 .قال ابن املنذر : هذا باإلمجاع قال ِف املغِن : 

 حلديث الباب .-أ
 : أن جلوسهم حوله لسماع كالمه يقتضي نظرهم إليه غالباً . ) الفتح ( . وجه الداللة مْه

ِْمِذيُّ، بِِإْسَناٍد َضِعيٍف ( ُوُجوِهَناتَ َوى َعَلى اْلِمْنََبِ اْستَ ْقبَ ْلَناُه بِ ِإَذا اسْ  َكاَن َرُسوُل َاَّللَِّ ) قَالَ  َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َمْسُعوٍد وحلديث -ب ، َرَواُه اَلّتِ 
 ة .اِْبِن ُخَزميَْ َوَلُه َشاِهٌد ِمْن َحِديِث اْلبَ رَاِء ِعْنَد 

 وألن يف ذلك تسميع للخطيب ، ولتظهر فائدة الوعظ ، وألنه من األدب .-ج
 اس ، وهلذا استقبلهم بوجهه وترك استقبال القبلة ، فيسن هلم أن يستقبلوه بوجوههم ، لتظهر فائدة الوعظ .وألن اخلطيب يعظ الن-د
 وألن اإلَساع واالستماع للخطبة كليهما واجب ، وهذا وإن كان حيصل مع عدم االستقبال إال أنه ال يتكامل إال به ، فيسن .-د

 أنه واجب .القول الثاين : 
 ة .وهذا قول للمالكي

 األول .والراجح 
 بل املستحب أن يقصد تلقاء وجهه .ال يشرع  التفات اخلطيب يف اخلطبة ،  -2

 واحلنابلة .، وهبذا قال الشافعية 
 . لفعل النيب -أ

 عن َساع يسرته ، وإذا التفت مشااًل قصر عن َساع مينته . روألنه إذا قصد وجهه عم احلاضرين َساعه ، وإذا التفت مييناً قص-ب
 يَ ْفَعُل َذِلَك ، َوأِلَنَُّه أَبْ َلُغ يِف ََسَاِع النَّاِس ، َوأَْعَدلُ  َكانَ   تِْلَقاَء َوْجِهِه ؛ أِلَنَّ النَّيِبَّ  َوِمْن ُسَنِن اخْلُْطَبِة أَْن يَ ْقِصَد اخْلَِطيبُ  : قال ابن قدامة

نَ ُهْم ، فَِإنَُّه َلْو اْلتَ َفَت إىَل َأَحِد َجانِبَ ْيِه أَلَعْ   اجْلَاِنِب اآْلَخر  َرَض َعنْ بَ ي ْ
 والن اخلطيب مقصود وليس بقاصد .-ج
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 بَ ْعَد الث ََّْاِء َأمَّا بَ ْعدُ باب َمْن قَاَل ِف اْْلُْطَبِة  -28
 . َرَواُه ِعْكرَِمُة ، َعِن اْبِن َعبَّاس  ، َعِن الَّيبِي 

َها ، َوالَّاُس ُيَصلُّوَن قُ ْلُت َما َهْأُن الَّاِس فََأَهاَرْت َدخَ ) َعْن َأَْسَاَء ِبِْْت َأِب َبْكر  قَاَلْت  - 922 ْلُت َعَلى َعاِئَشَة ، َرِضَي اَّللَُّ َعْ ْ
ُي َوِإََل َجْْيب ِقْربٌَة ِفيَها َماٌء ِجدًّا َحَّتَّ ََتَالَّين اْلَغشْ  ِبَرْأِسَها ِإََل السََّماِء فُ ُقْلُت آيٌَة فََأَهاَرْت بَِرْأِسَها َأْي نَ َعْم قَاَلْت فََأطَاَل َرُسوُل هللِا 

َها َعَلى رَْأِسي فَاْنَصَرَف َرُسوُل هللِا  َد اَّللََّ مبَا ُهَو َأْهُلُه ُثَّ قَاَل  فَ َفَتْحتُ َها َفَجَعْلُت َأُصبُّ ِمْ ْ َوَقْد ََتَلَِّت الشَّْمُس َفَخَطَب الَّاَس َومحَِ
تَ ُهنَّ فَ ُقْلُت ِلَعاِئَشَة َما قَاَل : قَاَلْت قَاَل َما ِمْن َهْيء  َأمَّا بَ ْعُد قَاَلْت َوَلِغَط ِنْسوَ  َلَْ َأُكْن أُرِيُتُه ِإالَّ ٌة ِمَن األَْنَصاِر فَاْنَكَفْأُت ِإلَْيِهنَّ أُلَسكِي

َِْة اْلَمِسيِح الدَّجَّاِل  -ُكْم تُ ْفتَ ُْوَن ِف اْلُقُبوِر ِمْثَل ، َأْو َقرِيَب ِمْن َوِإنَُّه َقْد ُأوِحَي ِإَِلَّ أَنَّ ،  َقْد رَأَيْ ُتُه ِف َمَقاِمي َهَذا َحَّتَّ اجْلََّة َوالَّارَ  ِفت ْ
َجاَءنَا  مٌَّد فَ يَ ُقوُل ُهَو َرُسوُل هللِا ُهَو ُمَُ  -يُ ْؤَتى َأَحدُُكْم فَ يُ َقاُل َلُه َما ِعْلُمَك ِِبََذا الرَُّجِل فََأمَّا اْلُمْؤِمُن ، َأْو قَاَل اْلُموِقُن َهكَّ ِهَشاٌم 

َْا َوات َّبَ ْعَْا َوَصدَّقْ َْا فَ يُ َقاُل لَُه ََنْ َصاحِلًا َقْد ُكَّا نَ ْعَلمُ  ِإْن ُكَْْت لَتُ ْؤِمُن بِِه َوَأمَّا اْلُمَْاِفُق ، َأْو قَاَل اْلُمْرتَاُب  بِاْلبَ يِيَْاِت َواَْلَُدى َفآَمَّا َوَأَجب ْ
ْعُت الَّاَس يَ ُقوُلوَن َهْيًئا فَ ُقْلُتُه.فَ يُ َقاُل َلُه َما عِ  -َهكَّ ِهَشاٌم   ْلُمَك ِِبََذا الرَُّجِل فَ يَ ُقوُل الَ َأْدِري َسَِ

َر أَن ََّها ذََكَرْت َما يُ َغلِيُظ َعَلْيه.  قَاَل ِهَشاٌم فَ َلَقْد قَاَلْت ِل فَاِطَمُة فََأْوَعْيُتُه َغي ْ
 [ . 905] م : 
ُأِتَ مبَال  ، َأْو َسْْب  فَ َقَسَمُه فََأْعَطى رَِجااًل َوتَ َرَك رَِجااًل فَ بَ َلَغُه َأنَّ الَِّذيَن تَ َرَك َعَتُبوا  َرُسوَل هللِا  َأنَّ ) َعْمُرو ْبُن تَ ْغِلَب عن  -923

َل َوالَِّذي َأدَُع َأَحبُّ ِإَِلَّ ِمَن الَِّذي ُأْعِطي َوَلِكْن ُأْعِطي َفَحِمَد اَّللََّ ُثَّ أَثْ َن َعَلْيِه ُثَّ قَاَل َأمَّا بَ ْعُد فَ َواَّللَِّ ِإينيِ أُلْعِطي الرَُّجَل َوَأدَُع الرَّجُ 
فَ َواَّللَِّ َما   ِمَن اْلِغَن َواْْلَرْيِ ِفيِهْم َعْمُرو ْبُن تَ ْغِلبَ َأقْ َواًما ِلَما َأَرى ِف قُ ُلوِِبِْم ِمَن اجْلََئِع َواَْلََلِع َوَأِكُل َأقْ َواًما ِإََل َما َجَعَل اَّللَُّ ِف قُ ُلوِِبِمْ 

 ( . مُحَْر الْ ََّعمِ  ُأِحبُّ َأنَّ ِل ِبَكِلَمِة َرُسوِل هللِا 
 تَابَ َعُه يُوُنُس.

َلة  ِمْن َجْوِف اللَّْيِل َفَصلَّى ِف اْلَمْسِجِد َفَصلَّى رَِجاٌل ِبَصالَتِِه فََأْصَبَح  َأنَّ َرُسوَل هللِا . ) َعاِئَشَة  عن -924 الَّاُس َخَرَج َذاَت لَي ْ
ُهْم َفَصلَّْوا َمَعُه فََأْصَبَح الَّاُس فَ َتَحدَّثُوا َفَكثُ َر َأْهُل اْلَمْسِجِد مِ  َلِة الثَّالِثَِة َفَخَرَج َرُسوُل هللِا فَ َتَحدَّثُوا فَاْجَتَمَع َأْكثَ ُر ِمْ ْ َفَصلَّْوا  َن اللَّي ْ

َلُة الرَّابَِعُة َعجَ   َئ اْلَمْسِجُد َعْن َأْهِلِه َحَّتَّ َخَرَج ِلَصالَِة الصُّْبِح فَ َلمَّا َقَضى اْلَفْجَر َأقْ َبَل َعَلى الَّاِس فَ َتَشهََّد ُثَّ ِبَصالَتِِه فَ َلمَّا َكاَنِت اللَّي ْ
هَ   ( . اقَاَل َأمَّا بَ ْعُد ، فَِإنَُّه ََلْ ََيَْف َعَليَّ َمَكاُنُكْم َلِكِنِي َخِشيُت َأْن تُ ْفَرَض َعَلْيُكْم فَ تَ ْعِجُئوا َعْ ْ

 [ . 761] م :  
 قَاَم َعِشيًَّة بَ ْعَد الصَّاَلِة فَ َتَشهََّد َوأَثْ َن َعَلى هللِا مِبَا ُهَو َأْهُلُه ُثَّ قَاَل َأمَّا بَ ْعُد. َأنَّ َرُسوَل هللِا  )َعْن َأِب مُحَْيد  السَّاِعِديِي  -925

 [ . 1832] م :  
 ( .َفَسِمْعُتُه ِحنَي َتَشهََّد يَ ُقوُل َأمَّا بَ ْعُد  قَاَم َرُسوُل هللِا )  َعِن اْلِمْسَوِر ْبِن ََمَْرَمَة قَالَ  -926
ُهَما ، قَاَل  -927  اْلِمْْبَ َر ، وََكاَن آِخَر جَمِْلس  َجَلَسُه ُمتَ َعطِيًفا ِمْلَحَفًة َعَلى َمِْْكبَ ْيِه َقدْ  َصِعَد الَّيبُّ  )َعِن اْبِن َعبَّاس  ، َرِضَي اَّللَُّ َعْ ْ

ْيِه ُثَّ قَاَل َأمَّا بَ ْعُد فَِإنَّ َهَذا احْلَيَّ ِمَن األَْنَصاِر يَِقلُّوَن َعَصَب رَْأَسُه ِبِعَصابَة  َدَِسَة  َفَحِمَد اَّللََّ َوأَثْ َن َعَلْيِه ُثَّ قَاَل أَي َُّها الَّاُس ِإَِلَّ فَ ثَابُوا ِإلَ 
َفَع ِفيِه َأَحًدا فَ ْليَ ْقَبْل ِمْن ُُمِْسِِْهْم َويَ َتَجاَوْز َعْن  مَِّة ُُمَمَّد  َوَيْكثُ ُر الَّاُس َفَمْن َوِلَ َهْيًئا ِمْن أُ  فَاْسَتطَاَع َأْن َيُضرَّ ِفيِه َأَحًدا ، َأْو يَ ْ ْ

 م ( .ُمِسيِيهِ 
--------- 

 ليستدل هبا على مشروعية قول اخلطيب أما بعد . –رمحه هللا  –صنف هذه األحاديث ذكرها امل-1
 تى هبا لالنتقال من اخلطبة إىل املوضوع .وهي يؤ 

 وهي أداة شرط مبعىن : مهما يكن من شيء .
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 وقد اختلف العلماء ِف أول من قاَلا :
 رواه الطَباين ويف إسناده ضعف . ، داود فقيل : 
 أول من قاهلا يعقوب ، رواه الدار قطين .وقيل : 
 أول من قاهلا يعرب بن قحطان .وقيل : 
 ن لؤي .كعب بوقيل : 
 قيس بن ساعدة .وقيل : 

 . واألول أشبه قال احلافظ : 
، وقد سبق ذكر ذلك يف أول الكالم يف الكالم على أن هذه الكلمة فضل اخلطاب الذي أوتيه داود وقد قيل :  قال ابن رجب

 . ؛ فاين ادعوك بدعاية اإلسالم (  ) أما بعدديث كتاب النيب ) إىل هرقل ح
: اإلشعار بأن األمور كلها وان جلت وعظمت فهي تابعة حلمد هللا والثناء عليِه ، فذاك هَو املقصود  (أما بعد   )بواملعىن يف الفصل 

 ، ومجيع املهمات تبع له من أمور الدين والدنيا . باإلضافة
 .وقد روي مرسالً م أمحد ر جه اإلماخويف روايٍة  ) أجذم ( ال يبدأ باحلمد هلل فهو أقطع(  كل أمر ذي بال) يب ال النوهلذا ق

 فاحلمد هلل متقدم على مجيع الكالم ، والكالم كله متأخر عنه وتبع له .
 أن املشروع يف مجيع اخلطب أن تبدأ حبمد هللا والثناء عليه . -2

نَب أو على لغريها ، وسواء كانت على امل فدلت هذه األحاديث كلها على أن اخلطب كلها ، سواء كانت للجمعة أو:  قال ابن رجب
حبمد هللا والثناء عليه مبا هو أهله ، ُث يذكر بعد ذلك ما حيتاج إىل ذكره من  أاألرض ، وسواء كانت من جلوس أو قيام ، فإهنا تبتد

 موعظة أو ذكر حاجة حيتاج إىل ذكرها ، ويفصل بَي احلمد والثناء ، وبَي ما بعده بقوله : أما بعد .
 ) فحمد هللا وأثىن عليه ( .أن احلمد غري الثناء لقوله  -3

 فاحلمد : هو اإلخبار عن حماسن احملمود مع حبه وتعظيمه .
 والثناء : هو تكرار تلك احملاسن .

ُ تَ َعاىَل َقَسْمُت الصَّالََة بَ ْييِن )  ويدل لذلك حديث أِب هريرة يف صحيح مسلم . قال  َسَأَل فَِإَذا  َما يِنْصَفَْيِ َولَِعْبدِ  يَوبَ َْيَ َعْبدِ  قَاَل اَّللَّ
ُ تَ َعاىَل محََِدين  ُ تَ َعاىَل أَثْ ىَن َعَلىَّ َعْبدِ  يَعْبدِ  قَاَل اْلَعْبُد احلَْْمُد َّلِلَِّ َربِ  اْلَعاَلِمََي . قَاَل اَّللَّ  ي ... ( .َوِإَذا قَاَل الرَّمْحَِن الرَِّحيِم . قَاَل اَّللَّ

 وعارضة . –: راتبة قسمَي تنقسم إىل  هذه األحاديث دليل على أن خطب النيب -4
 فائدة : 

 هل جيوز اخلطبة بغري العربية ؟
الصحيح يف هذه املسألة أنه جيوز خلطيب اجلمعة أن خيطب باللسان الذي ال يفهم احلاضرون غريه فإذا كان :  قال الشيخ ابن عثيمني

هو وسيلة البيان هلم واملقصود من اخلطبة هو بيان حدود هللا  هؤالء القوم ليسوا بعرب وال يعرفون اللغة العربية فإنه خيطب بلساهنم ألن هذا
سبحانه وتعاىل للعباد ووعظهم وإرشادهم إال أن اآليات القرآنية جيب أن تكون باللغة العربية ُث تفسر بلغة القوم ويدل على أنه خيطب 

َ هَلُْم( فبَي هللا تعاىل أن وسيلة البيان إمنا تكون باللسان الذي بلسان القوم ولغتهم قوله تعاىل )َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ بِِلسَ  اِن قَ ْوِمِه لِيُبَ َيِ 
بعد  يفهمه املخاطبون فعلى هذا له أن خيطب باللسان غري العرِب إال إذا تال آية فإنه البد أن تكون باللسان العرِب الذي جاء به القرآن ُث

 ذلك يفسر هلؤالء القوم بلغتهم.
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 القعدة بني اْلطبتني يوم اجلمعة باب -29
َْ ُهَما َكاَن الَّيبُّ   )َعْن َعْبِد هللِا ، قَاَل  -928  ( . ََيُْطُب ُخْطَبتَ نْيِ يَ ْقُعُد بَ ي ْ

 [ . 861] م : 
---------- 

 وس اخلطيب بَي اخلطبتَي قليالً .احلديث دليل على استحباب جل-1
 ( . خَيُْطُب قَائًِما ُُثَّ يَ ْقُعُد ُُثَّ يَ ُقوُم َكَما تَ ْفَعُلوَن اآلنَ   َكاَن النَّيبُّ   وقد تقدم رواية بلفظ )

ُر النَّاسَ   َكاَنْت لِلنَّيب ) َعْن َجابِِر ْبِن ََسَُرَة قَاَل و  نَ ُهَما يَ ْقرَأُ اْلُقْرآَن َويُذَكِ   ( رواه مسلم . ُخْطَبَتاِن جَيِْلُس بَ ي ْ
 َصلَّْيُت َمَعُه َأْكثَ َر ِمْن ُُثَّ جَيِْلُس ُُثَّ يَ ُقوُم فَ َيْخُطُب قَائًِما َفَمْن نَ بََّأَك أَنَُّه َكاَن خَيُْطُب َجاِلًسا فَ َقْد َكَذَب فَ َقْد َواَّللَِّ  َكاَن خَيُْطُب قَائًِماويف لفظ )  
 ( . أَْلَفْى َصالَةٍ 

 وقد اختلفوا يف حكم هذه اجللسة على قولَي :

 ب مجاهري العلماء .أنه سنة ، وهذا مذهالقول األول : 
 .لس بَي اخلطبتَي جلسة خفيفة وليست واجبة يف قول أكثر أهل العلمجيويستحب أن  :  قال يف املغين

 حلديث الباب ، وهو واضح الداللة .
 أهنا واجبة .القول الثاين : 

 وهو قول الشافعي . 
 ) صلوا كما رأيتموين أصلي ( . قال  كان جيلسها وقد  ألن النيب 

 القول األول .اجح والر  
 اختلف العلماء يف مقدار اجللسة بَي اخلطبتَي :-2

 : بقدر قراءة سورة اإلخالص ، وبه قال الشافعية .فقيل 
 بقدر قراءة ثالث آيات .وقيل:  

 بقدر اجللسة بَي السجدتَي .وقيل: 
 احة والفصل بَي اخلطبتَي .والراجح أن التقييد ليس عليه دليل، وأنه ال تقدير هلا ، وأهنا جلسة خفيفة لالسّت 

 احلكمة من اجللوس بَي اخلطبتَي :-3
 للفصل بَي اخلطبتَي .قيل:  

 للراحة ، ورجح احلافظ ابن حجر القول األول.وقيل: 
 باب االستماع إَل اْلطبة -30

ِت اْلَمالَِئَكُة َعَلى بَاِب اْلَمْسِجِد َيْكتُُبوَن اأَلوََّل فَاأَلوََّل َوَمَثُل ِإَذا َكاَن يَ ْوُم اجْلُُمَعِة َوقَ فَ )  َعْن َأِب ُهَريْ َرَة قَاَل : قَاَل الَّيبُّ  -929
َيْسَتِمُعوَن فَِإَذا َخَرَج اإِلَماُم َطَوْوا ُصُحَفُهْم وَ اْلُمَهجِيِر َكَمَثِل الَِّذي يُ ْهِدي بََدنًَة ُثَّ َكالَِّذي يُ ْهِدي بَ َقَرًة ُثَّ َكْبًشا ُثَّ َدَجاَجًة ُثَّ بَ ْيَضًة 

 ر ( .الذيِكْ 
 [ . 850] م : 

---------- 
وللنسائي ) قعدت املالئكة ( ويف رواية البن خزمية ) على كل باب من (  ِإَذا َكاَن يَ ْوُم اجْلُُمَعِة َوقَ َفِت اْلَمالَِئَكُة َعَلى بَاِب اْلَمْسِجدِ ) 

 أبواب املسجد ملكان ، يكتبان األول فاألول ( .
 ( ويف رواية ) يكتبون الناس على منازهلم ، األول فاألول ( . َن اأَلوََّل فَاأَلوَّلَ َيْكتُُبو ) 
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ء طي هم بَي الروايتَي ، ألنه حيمل ابتدا ) فإذا جلس اإلمام ( وال تنايف روايةليصعد املنَب ، ويف أي : من مكانه (  فَِإَذا َخَرَج اإِلَمامُ ) 
 اؤه جبلوسه على املنَب وهو أول َساعهم الذكر .الصحف عند ابتداء خروج اإلمام ، وانته

 أي : اخلطبة .ر ( َوَيْسَتِمُعوَن الذيِكْ ) 
 احلديث على فضل التهجري والتبكري للجمعة . -1
 أن مراتب اإلنسان يف الفضيلة يف اجلمعة وغريها حبسب أعماهلم . -2
انوا يكتبون فيها درجات السابقَي على من يليهم يف الفضيلة ، واملراد من ( املراد طوت املالئكة الصحف اليت ك َطَوْوا ُصُحَفُهمْ قوله )-3

طي الصحف طي صحف الفضائل املتعلقة باملبادرة إىل اجلمع ة دون غريها من َساع اخلطبة ، وإدراك الصالة ، والذكر والدعاء ، واخلشوع 
 لصالة ( .حلق ا ئوَنو ذلك ، وجاء عند ابن ماجه ) فمن جاء بعد ذلك ، فإمنا جي

 املراد باملالئكة هنا غري احلفظة ، وظيفتهم كتابة حاضري اجلمعة خاصة . -4
 َرُه َأْن ُيَصلِيَي رَْكَعتَ نْي باب ِإَذا رََأى اإِلَماُم َرُجالً َجاَء َوْهَو ََيُْطُب َأمَ  -31

 .(: الَ قَاَل ُقْم فَارَْكعْ َأَصلَّْيَت يَا ُفاَلُن قَالَ  ُب الَّاَس يَ ْوَم اجْلُُمَعِة فَ َقالَ ََيْطُ  َجاَء رَُجٌل َوالَّيبُّ )َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد هللِا ، قَاَل  -930
 [ . 875] م : 

 واإلمام َيطب صلى ركعتني خفيفتنيباب من جاء  -32
 ( . قَاَل َفَصلِي رَْكَعتَ نْيِ ،  َت قَاَل : الَ َقاَل َأَصلَّيْ ََيُْطُب ف َ  َدَخل رَُجٌل يَ ْوَم اجْلُُمَعِة َوالَّيبُّ ) قَاَل ر . َجابِ  عن -931
 [ . 875 ] م :

---------- 
 بن عبد هللا األنصاري .( َوَعْن َجاِبر  ) 
قائم على املنَب ، فقعد سليك  جاء يف رواية مسلم تسميته ) جاء سليك الغطفاين يوم اجلمعة ورسول هللا (  َدَخَل رَُجٌل يَ ْوَم َاجْلُُمَعةِ ) 

 يصلي .. ( . قبل أن
 ( .ويف أخرى ) أركعت ركعتَي؟  ( ؟ويف رواية ) أصليت يا فالن؟ (  َصلَّْيتَ :  فَ َقالَ ) 
 جاء يف رواية مسلم ) إذا جاء أحدكم يوم اجلمعة واإلمام خيطب فلريكع ركعتَي وليتجوز هبما ( . ( ُقْم َفَصلِي رَْكَعتَ نْيِ ) 
 دخل املسجد واإلمام خيطب . احلديث يدل على مشروعية صالة ركعتَي ملن-1

 وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولَي :

 أن ذلك مشروع .القول األول : 
 وهذا مذهب الشافعي وأمحد .

هذه األحاديث صرحية يف الداللة ملذهب الشافعي وأمحد وإسحاق وفقهاء احملدثَي ، أنه إذا دخل اجلامع يوم اجلمعة قال الْووي : 
 .ب ، له أن يصلي ركعتَي حتية املسجد واإلمام خيط

 حلديث الباب ، فهو نص .
 ال يشرع له ذلك .القول الثاين : 

 ومالك .، وهذا مذهب أِب حنيفة 
 خيطب ، فقال : اجلس فقد آذيت (  رواه أبو داود حلديث عبد هللا بن بسر  ) أن رجاًل دخل والنيب -أ

 ولألمر باإلنصات لإلمام .-ب
 لسليك أن يقوم ويأيت بركعتَي بأجوبة : حديث الباب ،وأمره  هؤالء عن باأجو 

 بالقيام لرياه الناس ويتصدقوا عليه . أنه كان عرياناً ، فأمره النيب األول : 
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) إذا جاء أحدكم يوم اجلمعة واإلمام خيطب ، فلريكع ركعتَي ( وهذا نص ال يتطرق   وهذا تأويل باطل يرده صريح قوله قال الْووي : 
 .إليه تأويل ، وال أظن عاملاً يبلغه هذا اللفظ صحيحاً فيخالفه 

 ) ال تعودن  ملثل هذا ( عند ابن حبان . يدل عليه أنه جاء يف آخر احلديث أن هذا خاص به ، و الثاين : 
 . وكله مردود ، ألن األصل عدم اخلصوصية  :  قال احلافظ

 والقول األول أرجح .
 بأجوبة :  بن بسر : ) اجلس فقد آذيت ( حديث عبد هللا أصحاب القول األول عن أجابو 

 حيتمل أنه ترك أمره بالتحية قبل مشروعيتها . األول :
( أي ي بشرطه ، وقد عرف قوله للداخل )فال جيلس حىت يصلي ركعتَي( فمعىن قوله: )اجلس( أوحيتمل أن يكون قوله له )اجلس الثاين :

 ال تتخَط .
 لتحية لبيان اجلواز ، فإهنا ليست واجبة .أو ترك أمره با الثالث :
 وحيتمل أنه صلى التحية يف مؤخر املسجد ، ُث تقدم ليقرب من َساع اخلطبة . الرابع :

 ختفيفهما . يف هاتَي الركعتَي يسن احلديث على أن -2

 ) ... وليتجوز فيهما ( .  لقوله 
 جواز الكالم أثناء اخلطبة ، للخطيب وغريه .-3

 ملعروف والنهي عن املنكر ، واإلرشاد إىل املصاحل ، يف كل حال وموطن .األمر با-4

 أن أقل التطوع ركعتان .-5

 أن حتية املسجد ركعتان .-6
 باب رفع اليدين ِف اْلطبة -33

ََْما الَّيبُّ ) َعْن أََنس  قَاَل  -932 وَل هللِا َهَلَك اْلُكَراُع َوَهَلَك الشَّاُء فَادُْع اَّللََّ َأْن ََيُْطُب يَ ْوَم اجْلُُمَعِة ِإْذ قَاَم رَُجٌل فَ َقاَل يَا َرسُ  بَ ي ْ
 ( . َيْسِقيَ َْا َفَمدَّ َيَدْيِه َوَدَعا

 [ . 897 ] م :
 االستسقاء ِف اْلطبة يوم اجلمعة باب -34

َْا الَّيبُّ فَ ب َ  َأَصاَبِت الَّاَس َسٌَْة َعَلى َعْهِد الَّيبِي ) َعْن أََنِس ْبِن َماِلك  قَاَل  -933 ََيُْطُب ِف يَ ْوِم ُُجَُعة  قَاَم َأْعَراِبٌّ فَ َقاَل يَا   ي ْ
اَر فَ َوالَِّذي نَ ْفِسي بَِيِدِه َما َوَضَعَها َحَّتَّ ثَ َرُسوَل هللِا َهَلَك اْلَماُل َوَجاَع اْلِعَياُل فَادُْع اَّللََّ َلَْا فَ َرَفَع يََدْيِه َوَما نَ َرى ِف السََّماِء قَ َئَعًة 

ِْْئْل َعْن ِمْْرَبِِه َحَّتَّ رَأَْيُت اْلَمَطَر يَ َتَحاَدُر َعَلى حِلَْيِتِه  َفُمِطْرنَا يَ ْوَمَْا َذِلَك َوِمَن اْلَغِد َوبَ ْعَد اْلَغِد َوالَِّذي  السََّحاُب َأْمثَاَل اجْلَِباِل ُثَّ ََلْ يَ 
ُرُه يَِليِه َحَّتَّ اجْلُُمَعِة اأُلْخَرى َوقَاَم َذِلَك األَ  َ َلَْا فَ َرَفَع يََدْيِه ،  -ْعَراِبُّ ، َأْو قَاَل َغي ْ فَ َقاَل يَا َرُسوَل هللِا تَ َهدََّم اْلِبَْاُء َوَغِرَق اْلَماُل فَادُْع اَّللَّ

َْا َفَما ُيِشرُي بَِيِدِه ِإََل نَاِحَية  ِمَن السََّحاِب ِإالَّ  َْا ، َواَل َعَلي ْ ْوبَِة َوَساَل اْلَواِدي   انْ َفَرَجْت َوَصاَرِت اْلَمِديَُْة ِمْثَل اجلَْ فَ َقاَل : اللَُّهمَّ َحَوالَي ْ
 ( . قَ َْاُة َهْهًرا َوََلْ زَجِْئ َأَحٌد ِمْن نَاِحَية  ِإالَّ َحدََّث بِاجْلَْودِ 

 [ . 897 ] م :
---------- 

 أي : قحط .( َأَصاَبِت الَّاَس َسٌَْة ) 
 البادية النعم . املال عند أهل( َهَلَك اْلَماُل ) 
فَ َقاَم ( ويف رواية )  َهَلَكِت اأَلْمَواُل َوانْ َقطََعِت السُُّبُل فَادُْع اَّللَِّ يُِغثْ َنا، ويف الرواية الثانية )أهل البيت ومن ميونه اإلنسان ( َوَجاَع اْلِعَياُل ) 
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 ( . ُر َوامْحَرَّ الشََّجُر َوَهَلَكِت اْلبَ َهائِمُ اَّللَِّ َقِحَط اْلَمطَ  ِإلَْيِه النَّاُس َفَصاُحوا َوقَاُلوا يَا َنيِبَّ 
 . يدعون ( أي : إىل السماء ، زاد النسائي يف رواية ) ورفع الناس أيديهم مع رسول هللا (  فَ َرَفَع يََدْيهِ ) 
َْا) َْااللَُّهمَّ َحَوالَي ْ َنا اللَُّهمَّ َعَلى اآلَكاِم َوالظِ رَاِب ) ، ويف الرواية الثانيةراد صرف املطر عن الدور واألبنيةامل( ، َواَل َعَلي ْ اللَُّهمَّ َحْولََنا َواَل َعَلي ْ

 .اآلكام: هي اهلضبة الضخمة، وقيل: اجلبل الصغري، وقيل: ما ارتفع من األرض )والظراب( اجلبل املنبسط( رَوبُطُوِن اأَلْوِديَِة َوَمَناِبِت الشَّجَ 
كان الواو ، وهي احلفرة املستديرة الواسعة ، واملراد هبا هنا الُفرجة يف السحاب ، قال النووي : معناه تقطع بفتح اجليم وإس(  ْوبَةِ  ِمْثَل اجلَْ ) 

 السحاب عن املدينة وصار مستديراً حوهلا ، وهي خالية منه .
 بفتح القاف اسم لواد من أودية املدينة ، وعليه زروع هلم .(  َوَساَل اْلَواِدي قَ َْاُة َهْهًرا) 
 بفتح اجليم وإسكان الواو : هو املطر الغزير .(  َوََلْ زَجِْئ َأَحٌد ِمْن نَاِحَية  ِإالَّ َحدََّث بِاجْلَْودِ )  

 احلديث دليل على أنه يسن رفع اليدين إذا استسقي يف خطبة اجلمعة  -1
 ء .يشرع رفع اليدين يف الدعاء يف خطبة اجلمعة يف غري االستسقاال احلديث دليل على أنه  -2

َقْد رَأَْيُت أنه رََأى ِبْشَر ْبَن َمْرَواَن َعَلى اْلِمْنََبِ ، رَاِفًعا يََدْيِه : ) فَ َقاَل : قَ بََّح اَّللَُّ َهاتَ َْيِ اْلَيَدْيِن ، لَ )  وقد روى مسلم َعْن ُعَماَرَة ْبِن ُرَؤيْ َبَة 
 ا ، َوَأَشاَر بِِإْصَبِعِه اْلُمَسبِ َحِة ( .َما يَزِيُد َعَلى أَْن يَ ُقوَل بَِيِدِه َهَكذَ  َرُسوَل اَّللَِّ 

َقاِضي َعْن بَ ْعض السََّلف َوبَ ْعض َهَذا ِفيِه أَنَّ السُّنَّة أَْن اَل يَ ْرَفع اْلَيد يِف اخْلُْطَبة َوُهَو قَ ْول َماِلك َوَأْصَحابَنا َوَغرْيهْم . َوَحَكى الْ  : الْوويقال 
 ض .َرَفَع يََدْيِه يف ُخْطَبة اجلُُْمَعة ِحَي ِاْسَتْسَقى ، َوَأَجاَب اأْلَوَُّلوَن بَِأنَّ َهَذا الرَّْفع َكاَن ِلَعار  نَّيب  اْلَماِلِكيَّة ِإبَاَحته ؛ أِلَنَّ ال

 وسئل الشيخ ابن باز رمحه هللا : ما حكم من يرفع يديه واخلطيب يدعو للمسلمَي يف اخلطبة الثانية مع الدليل ، أثابكم هللا ؟
رفع اليدين غري مشروع يف خطبة اجلمعة وال يف خطبة العيد ال لإلمام وال للمأمومَي ، وإمنا املشروع اإلنصات للخطيب والتأمَي  فأجاب :

مل يكن يرفع يديه يف خطبة اجلمعة وال يف  على دعائه بينه وبَي نفسه من دون رفع صوت ، وأما رفع اليدين فال يشرع ؛ ألن النيب 
 يرفعهما . ا رأى بعض الصحابة بعض األمراء يرفع يديه يف خطبة اجلمعة أنكر عليه ذلك ، وقال : ما كان النيب خطبة األعياد ، ومل

كان يرفع  ؛ ألن النيب  -أي طلب نزول املطر  -نعم ، إذا كان يستغيث يف خطبة اجلمعة لالستسقاء ، فإنه يرفع يديه حال االستغاثة 
 . ى يف خطبة اجلمعة أو يف خطبة العيد فإنه يشرع له أن يرفع يديه تأسياً بالنيب يديه يف هذه احلالة ، فإذا استسق

  أما إذا دعا اإلمام يف اخلطبة فإنه ال يسن لإلمام وال للمأمومَي أن يرفعوا أيديهم إال يف حالَي.:  وقال الشيخ ابن عثيمني
 . طلب نزول املطر فإنه يرفع يديه ويرفع الناس أيديهماالستسقاء إذا دعا خطيب اجلمعة باالستسقاء أي ب :احلال األوَل 

، كما ثبت يف الصحيحَي  االستصحاء يعين إذا دعا خطيب اجلمعة بالصحو وأن هللا يبعد املطر عن البلد فإنه يرفع يديه كذلك: الثاين  
وأما يف غري ذلك ، ستسقاء واالستصحاء يف اال: في هذين املوضعَي يرفع اخلطيب يديه يف الدعاء ف -ُث ذكر حديث الباب  –عن أنس 

يرفعون أيديهم يف  وكذلك الناس ال، أنكروا على بشر بن مروان حينما رفع يديه بالدعاء حال اخلطبة  فال يرفع يديه ألن الصحابة 
إن املستمعَي كذلك ال ف،  فإذا مل يكن مشروعًا لإلمام اخلطيب، فهم تبٌع إلمامهم ، ألن ذلك ليس مشروعًا هلم ، خطبة يوم اجلمعة 

 يشرع هلم رفع اليدين يف حال اخلطبة.
 : أنواع االستقساء اليت وردت عن النيب ، و  يف خطبة اجلمعة حلديث دليل على أنه يشرع االستسقاءا-2

 استسقى يوم اجلمعة وهو خيطب . أوالً :
 كما يف حديث الباب .

 السؤال من كل واحد من الناس . ثانياً :
اً مريئاً غدقاً طبقاً استسقى فقال ) اللهم اسقنا غيثاً مغيث بدون صالة ، كما ورد يف حديث ابن عباس أن النيب  النيب وقد استسقى 

 . ( رواه ابن ماجه .عاجالً ..
 خرج هبم إىل املصلى واستسقى هبم . ثالثاً :
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 ، وستأيت إن شاء هللا .كما يف أحاديث االستسقاء 
 اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولَي :احلاضر ، وقد طلب الدعاء من الرجل الصاحل احلي   جبوازاستدل باحلديث من قال  -3
 : اجلواز . القول األول 
 حلديث الباب . -أ

 .) أن عمر طلب من أويس القرين أن يستغفر له (  رواه مسلم -ب
 د احلج العام ؟ قال : نعم ، قالت : فادع هللا لنا خبري ( .) أتري نها صفوان بن عبد هللا بن صفوان وقالت أم الدرداء لزوج اب-ج
 وقال اجلبار لسارة  ) ادعي هللا يل وال أضرك ( .-د

 وقال تعاىل ) قالوا يا موسى ادع لنا ربك مبا عهد عندك ( . -ه   
 : أنه مذموم إال إذا قصد به نفع الداعي . القول الثاين

 .وهذا اختيار ابن تيمية 
وقصده أن ينتفع ذلك املأمور بالدعاء وينتفع  هو أيضاً بأمره ويفعل ذلك  –أو لنا  –: ومن قال لغريه من الناس : ادع يل  قال رمحه هللا

، وأما إن مل يكن    مقصوده إال طلب حاجته مل يقصد نفع ذلك واإلحسان  املأمور به كما يأمره بسائر فعل اخلري فهو مقتد بالنيب 
ل من  املقتدين بالرسول املؤَتَي به يف ذلك ، بل هذا من الس ؤال املرج وح الذي ت ركه إىل الرغ ب ة إىل هللا ورس وله أفضإليه ، فهذا ليس من 

 إىل املخلوق وسؤاله . الرغبة
 ينقسم إىل ثالثة أقسام : ، والتوسل بالنيب  التوسل بدعاء النيب احلديث دليل على جواز  -4

 ته وبعد مماته .حيا: جيوز يف  القسم األول
 بطاعته وباإلميان به ، كأن يقول : يا رب بإمياين برسولك وطاعته اغفر يل .هلل كأن يتوسل 
 : جيوز يف حياته وحيرم بعد وفاته . القسم الثاين

 لصحابة قاللباب ، وأما بعد مماته فال جيوز ، ولذلك ملا قحط ا، فيجوز يف حال حياته كما يف حديث امباشرة وهو طلب منه الدعاء 

طَّاب   رواه البخاري .( ُيْسَقْوَن اْسِقَنا . قَاَل ف َ اللَُّهمَّ ِإنَّا ُكنَّا نَ تَ َوسَُّل إِلَْيَك بَِنِبيِ َنا فَ َتْسِقيَنا َوإِنَّا نَ تَ َوسَُّل إِلَْيَك بَِعمِ  نَِبيِ َنا فَ  )ُعَمر ْبن اخلَْ
 : حرام يف حياته وبعد وفاته . القسم الثالث

 جباهه وذاته . وهو التوسل
 لكن ليس فيه دليل . وذاته على جواز التوسل جباه النيب كنا نتوسل بنبيك ... ( قد يستدل بعضهم بقول )   تْبيه :

 فائدة :
 لفظ الوسيلة له ثالث معان خيتلف باختالف املتكلم به . 

 املأمورات وترك املنهيات .: إذا كان هللا هو املتكلم به ، فمعناها امتثال األوامر ، بفعل  املعن األول
 ، فيكون املراد هبا املنزلة اليت يف اجلنة . إذا كان املتكلم هبا النيب  املعن الثاين :

 ... ُث سلوا يل الوسيلة فإهنا منزلة يف اجلنة ( . )  كما يف حديث عبد هللا بن عمرو . قال : قال 
 ون معىن الوسيلة طلب الدعاء من املتوسل به .إذا كان املتكلم هبا الصحاِب ، فيك املعن الثالث :

 احلديث دليل على جواز التوسل بدعاء الرجل الصاحل . -5
 أنواع التوسل اجلائز :

 أن يتوسل بعمله الصاحل . أوالً :
 لثالثة الذين انطبقت عليهم الصخرة ، فدعا كل واحد بصاحل عمله .كما يف حديث ا

ْر لَنَا ُذنُوبَ َنا وََكفِ ْر َعنَّا َسيِ َئاتَِنا َوتَ َوف ََّنا َمَع اأْلَبْ رَاِر ( فتوسل  ْعَنا ُمَناِديًا يُ َناِدي ِلإْلِميَاِن أَْن آِمُنوا بَِربِ ُكْم َفآَمنَّا رَب ََّنا فَاْغفِ وقال تعاىل )َرب ََّنا ِإن ََّنا َسَِ 
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 هؤالء بإمياهنم برهبم .
 التوسل بأَساء هللا وصفاته . ثانياً :

  اأْلََْسَاُء احلُْْسىَن فَاْدُعوُه هِبَا ( .قال تعاىل )َوَّلِلَِّ 
 التوسل إىل هللا بدعاء رجل صاحل ترجى إجابته . ثالثاً :

يقول )يدخل اجلنة من أميت زمرة هي سبعون ألفا تضيء وجوههم إضاءة القمر . فقام  قال: َسعت رسول هللا  عن أِب هريرة 
 م .رواه البخاري ومسل رسول هللا أن جيعلين منهم ، فقال: اللهم اجعله منهم ..( عك اشة بن حمصن ... قال: ادع هللا يل يا

وعن أنس . ) أن عمر كان إذا ُقحطوا استسقى بالعباس بن عبد املطلب ، وقال : اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا ، وإنا 
 نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا ، فُيسقْون ( رواه البخاري .

 هذا أن يكون يف حياة الداعي ال بعد موته . وشرط
 جواز تكلم اخلطيب يوم اجلمع ة للحاج ة .-6
 مشروعية اإلحلاح يف الدعاء .-7
 استحباب رفع اليدين حال الدعاء .-8

 ) إن هللا ليستحيي إذا رفع العبد يديه أن يردَها صفراً ( رواه أبو داود . وقد قال 
 ر أشعث أغَب ميد يديه ... ( رواه مسلم .) ... الرجل يطيل السف وقال 

 ظهور قدرة هللا الباهرة يف إنزال املطر وإمساكه .-9
 جواز تعدد النقم اليت حتل باملسلم إذا مل يقصد بذلك التسخط من تدبري هللا .-10
 يستحب أن يدعوا هبذا الدعاء : اللهم حوالينا وال علينا ..... إذا كثر املطر وخيف منه .-11

 جْلُُمَعِة َواإِلَماُم ََيُْطبُ باب اإِلْنَصاِت يَ ْوَم ا -35
 َوِإَذا قَاَل ِلَصاِحِبِه أَْنِصْت فَ َقْد َلَغا.

ِْْصُت ِإَذا َتَكلََّم اإِلَماُم. َوقَاَل َسْلَماُن ، َعِن الَّيبِي   يُ 
 ( . ِلَصاِحِبَك يَ ْوَم اجْلُُمَعِة أَْنِصْت َواإِلَماُم ََيُْطُب فَ َقْد لََغْوتَ  ِإَذا قُ ْلتَ  )قَاَل  ُهَريْ َرَة َأْخبَ َرُه َأنَّ َرُسوَل هللِا  َأَب عن  -934
 [ . 851] م : 

--------- 
لفظ النسائي ) من قال لصاحبه .. ( واملراد بالصاحب هو الذي خياطبه إذ ذاك أو جليسه ، وإمنا ذكر الصاحب ك ( ِإَذا قُ ْلَت ِلَصاِحبِ ) 

 لكونه الغالب .
قال ابن خزمية : املراد باإلنصات السكوت عن مكاملة الناس دون ذكر هللا ، وتعقب أي : اسكت ، قال احلافظ ابن حجر : ( ْت أَْنصِ  )

 ، ومن فرق احتاج إىل دليل .كوت مطلقاً  بأنه يلزم منه جواز القراءة والذكر حال اخلطبة ، فالظاهر أن املراد الس
  فائدة :

 : تقصد إدراك الصوت .واالستماع م املتكلم ،  صغاء إىل كالاإل اإلنصات :
َماِم ََيُْطبُ )   أي : حال اإلمام خيطب .(  َواإْلِ
 اتفقت أقوال املفسرين على أن اللغو ما ال حيسن من الكالم . قال ابن املْري : أي وقعت يف اللغو ، (  فَ َقْد لََغْوتَ )

 لذي ال فائدة فيه .هو الكالم الباطل املهدر ، ا: واللغو :  قال ابن رجب
 -كالم احلاضر للخطبة إذا كان يسمعها   -اختلف العلماء يف هذه املسألة احلديث دليل على النهي عن الكالم أثناء اخلطبة ، وقد  -1

 على قولَي :
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 حيرم الكالم وجيب اإلنصات .القول األول : 
 ل ابن حزم .واحلنابلة ، وبه قا، واملالكية ، وهذا مذهب اجلمهور ، من احلنفية 

نصات من َسع اخلطبة واجٌب ، وكالمه يف تلك احلال حمرم ، أو هو مكروه فقط ، فال يأُث به ؟ على إ: واختلفوا : هل  قال ابن رجب
 قولَي :

 .نهوأمحد يف املشهور ع -القدمييف -حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي  : األوزاعي وأبوحمرم ، وهو قول األكثرين، منهم أنه أحدمها :
 واملنقول عن أكثر السلف يشهد له .

 حلديث الباب .-أ
، ألنه إذا قال : أنصت ، وهو يف األصل ففي احلديث النهي عن مجيع أنواع الكالم حال اخلطبة ، ونبه هبذا على ما سواه قال الْووي : 

 أمر مبعروف ، وَساه لغواً ، فغريه من باب أوىل . 
، أسفاراً ، والذي يقول له : أنصت ن تكلم يوم اجلمعة واإلمام خيطب فهو كمثل احلمار حيملم)  : قال قالوحلديث ابن عباس -ب

  ه ( رواه أمحد .ال مجعٍة ل
 وجه الداللة من وجهني :

 أنه شبه املتكلم باحلمار ، ومعلوم أن ذلك صفة ذم ونقص ال يوصف هبا تارك الندب .األول : 
 .دل  على تأكيد منعه وشدة حترميه ،ر له لفظ نفي اإلجزاء وعدم الصحة، فلما استعانا أهنا مجعةن له مجعة، وقد علمنفي أن يكو الثاين : 

ك من مل يستمع اإلمام يوم ، فكذلر ال ينتفع من محله األسفار بشيء، ألن احلمااً وإمنا شبهه باحلمار حيمل أسفار : قال ابن رجب
 .اجلمعة

وا بشيء من علمهم ، وليس لنا مثل بالسوء ، وال التشبه مبن ذمه هللا من أهل الكتاب قبلنا ، وهذا املثل ضربه هللا لليهود الذين مل ينتفع
 فيما ذموا عليه .
 ال حيرم الكالم ، ولكن يستحب اإلنصات .القول الثاين : 

 وهذا مذهب الشافعي .
 من أجل أن يستقي هلم . واستدلوا حبديث األعراِب الذي قام وكلم النيب 

 ، ولو حرم عليه ألنكره . األعراِب تكلم أثناء اخلطبة ومل ينكر عليه النيب أن قالوا : 
 القول األول . والراجح

 على قولَي :إذا كان ال يسمعها لبعد أو غريه حكم كالم احلاضر للخطبة واختلف العلماء يف  -2

 حيرم عليه الكالم .القول األول : 
 قال ابن حزم .ومذهب احلنابلة ، وبه ، وهو مذهب املالكية 

واستدلوا بعموم ما تقدم من األدلة السابقة اليت تدل على حترمي الكالم أثناء اخلطبة ، فقالوا هي عامة تشمل من يسمع اخلطبة ومن ال 
 يسمعها .

 جيوز له الكالم .القول الثاين : 
 وبه قال احلنفية ، وهو مذهب الشافعية .

 مع السماع فمن عدمه من باب أوىل على جواز الكالم يف اخلطبة للسامع ، فقالوا : إذا كان جيوز  واستدلوا مبا استدلوا به يف األمر السابق
 األول ، لقوة ما استدلوا به ، وخاصة عموم األدلة ، وألنه يؤدي إىل التشويش ، وقد جير إىل كالم مكروه أو حيرم يف املسجد . والراجح

 العاطس أثناء اخلطبة ، والصحيح أنه حرام .الم وتشميت حكم رد الساختلف العلماء يف  -3
 حلديث الباب ) إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت ( .
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َسى األمر باملعروف أثناء اخلطبة لغوًا مع أنه أمر مطلوب شرعًا ، وفيه فائدة متعدية لْلخرين وهي منع التشويش  معىن هذا أن النيب 
 هو أوىل . عليهم ، فكذلك رد  السالم وتشميت العاطس ، بل

 على قولَي : إذا ذكره اخلطيب يف خطبته  حكم الصالة على النيب اختلف العلماء يف  -4

 جيوز سراً .القول األول : 
 وهذا مذهب احلنابلة ، وهو اختيار ابن تيمية .

 ستماع .سراً ال تشغل عن َساع اخلطبة ، ففي فعله إحرازاً للفضيلتَي : الصالة واال ألن الصالة على النيب -أ
 وألن اخلطيب إذا قال ) يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه ... ( فهو يبلغ احلاضرين أمراً ، فيجب امتثاله . -ب

 ال جتوز الصالة عليه .القول الثاين : 
 وبه قال احلنفية .

 .األول والراجح 
 قبل اخلطبة وما بعدها وما بَي اخلطبتَي جائز . نستفيد أن التحرمي حال اخلطبة فقط ، أما ماواإلمام َيطب ... ( ) ... قوله  -5

ملا رواه ثعلبة بن مالك القرضي : ) أهنم كانوا يف زمان عمر بن اخلطاب يصلون اجلمعة حىت خيرج عمر ، فإذا خرج وجلس على املنَب -أ
 من ا أحد ( . وأذن املؤذن ، قال ثعلبة : جلسنا نتحدث ، فإذا سكت املؤذنون وقام عمر خيطب أنصتنا فلم يتكلم

 . فخروج اإلمام يقطع الصالة ، وكالمه يقطع الكالم  قال ابن ههاب : 
 . وهذا يدل على شهرة األمر بينهم  غِن : قال ِف امل

 وألن النهي عن الكالم إمنا هو ألجل اإلنصات واستماع اخلطبة ، فيقتصر على حالة اخلطبة .-ب
 ( ؟) ... فال مجعة له  ما معىن قوله  فائدة :

 قال العلماء : معناه ال مجعة له كاملة ، لإلمجاع على إسقاط فرض الوقت عنه قال الشوكاين : 
 : معناه بطلت وعليه إعادهتا يف الوقت ، ألنه مل يصلها . وقال ابن حئم

 اً ( رواه أبوداود .) .. ومن لغا وختطى رقاب الناس كانت له ظهر  والصحيح األول ويؤيده حديث عبد هللا بن عمرو . قال : قال 
أنه ال جيب اإلنصات لغري خطبة اجلمعة ، كالعيد واالستسقاء عند بعض  (ة. واإلمام خيطب يوم اجلمعنستفيد من قوله ).. فائدة :

 العلماء .

 باب الساعة الِت ِف يوم اجلمعة -36
َ تَ َعاََل ) فَ َقاَل  ذََكَر يَ ْوَم اجْلُُمَعةِ  َعْن َأِب ُهَريْ َرَة ، َأنَّ َرُسوَل هللِا  -935 ِفيِه َساَعٌة اَل يُ َواِفُقَها َعْبٌد ُمْسِلٌم َوْهَو قَاِئٌم ُيَصلِيي َيْسَأُل اَّللَّ

 ( . َهْيًئا ِإالَّ َأْعطَاُه ِإيَّاُه َوَأَهاَر بَِيِدِه يُ َقلِيُلَها
 [ . 852 ] م :

---------- 
 ليس املراد الساعة املشهورة واملتداولة بَي الناس .املراد بالساعة : قطعة من الزمن ، ف( ِفيِه َساَعٌة ) 
 ال يصادفها . أي :(  اَل يُ َواِفُقَها) 
 ( قيل املعىن ، يصلي : أي يدعو ، ومعىن قائم : مالزم ومواظب . َوُهَو قَائٌِم ُيَصلِيي) 
 ( َ  مما يليق أن يدعو به املسلم .( َهْيًئا  -عئ وجل  -َيْسَأُل َاَّللَّ
( التقليل خالف التكثري ، فهو يشري إىل أن وقتها قليل ، قال الزين ابن املنري : اإلشارة لتقليلها هو للّتغيب فيها ، واحلض عليها َها يُ َقلِيلُ ) 

 ، ليسار وقتها ، وغزارة فضلها .
يف تعيَي هذه الساعة على اختلف العلماء ه ساعة يستجيب هللا فيها الدعاء ، وقد احلديث دليل على أن من فضائل يوم اجلمعة أن في-1
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 أقوال :
 أهنا رفعت .القول األول : 

ا كانت معلومة ، وأما قول من قال إهنا رفعت ، فهو نظري قول من قال : إن ليلة القدر رفعت ، وهذا القائل إن أراد أهنقال ابن القيم : 
عضهم ، وإن أراد أن حقيقتها وكوهنا ساعة إجابة رفعت ، فرفع علمها عن األمة ، فيقال له : مل يُرفع علمها عن كل األمة وإن رفع عن ب

 .فقول باطل خمالف لألحاديث الصحيحة الصرحية ، فال يعول عليه 
 أهنا موجودة يف مجعة واحدة من السنة .القول الثاين : 

 روي عن كعب ومالك .
 أهنا خمفية يف مجيع اليوم ، كما أخفيت ليلة القدر .القول الثالث : 

 ىل هذا مجع من العلماء ، منهم : الرافعي ، وصاحب املغين .وقد مال إ
 أهنا تنتقل يف يوم اجلمعة ، وال تلزم ساعة معينة .القول الرابع : 

 وجزم به ابن عساكر ، ورجحه الغزايل ، واحملب الطَبي .
 من طلوع الفجر إىل طلوع الشمس .القول اْلامس : 

 روى ذلك ابن عساكر عن أِب هريرة .
 املنَب إىل أن تقضى الصالة .  : ما بَي أن جيلس اإلمام على السادس القول

ُث َعْن َرُسوِل اَّللَِّ  قَاَل يل  : قَالَ  ي ِ َعْن َأِِب بُ ْرَدَة ْبِن َأِِب ُموَسى اأَلْشَعرِ  ْعَت أَبَاَك حُيَدِ  َشْأِن َساَعِة اجْلُُمَعِة قَاَل  يف  َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ُعَمَر َأَسَِ
ْعُتُه يَ ُقوُل َسَِْعُت َرُسوَل اَّللَِّ  قُ ْلتُ   َما بَ َْيَ أَْن جَيِْلَس اإِلَماُم ِإىَل أَْن تُ ْقَضى الصَّالَة ( رواه مسلم . يَ يَ ُقوُل ) هِ  نَ َعْم َسَِ

 وهذا احلديث أعل بعلتَي : تْبيه :

شج وهو مل يسمع منه ، قاله أمحد وحيي بن معَي وأبو داود باالنقطاع ، فإن خمرمة بن بكرْي رواه عن أبيه بكري بن عبد هللا بن األاألوَل : 
. 

 إن أكثر الرواة جعلوه من قول أِب بردة مقطوعاً ، وأنه مل يرفعه غري خمرمة عن أبيه .قال العراقي : الوقف ، الثانية : 
 فقد رواه موقوفاً عنه : أبو إسحاق الشعيب ، وواصل األحدب ، ومعاوية بن قرة وغريهم .

 أهنا بعد العصر .السادس :  القول
 .وهذا قول عبد هللا بن سالم ، وأِب هريرة ، واإلمام أمحد ، وخلق 

) يوم اجلمعة اثنتا عشرة ساعة ، ال يوجد عبد مسلم يسأل هللا شيئاً إال أتاه إياه ، فالتمسوها  حلديث جابر . قال : قال رسول هللا  -أ
 ه ابن حجر .آخر ساعة من العصر ( رواه أبو داود وحسن

َجاِلٌس : ِإنَّا لََنِجُد يِف ِكَتاِب هللِا : يِف يَ ْوِم اجلُُْمَعِة َساَعٌة اَل يُ َواِفُقَها  قُ ْلُت َوَرُسوُل هللِا وحلديث عبد هللا بن سالم : ولفظه : قال -ب
: أَْو بَ ْعُض َساَعٍة ، فَ ُقْلُت :  ، قَاَل َعْبُد هللِا : فََأَشاَر ِإيَلَّ َرُسوُل هللِا  َعْبٌد ُمْؤِمٌن ُيَصلِ ي َيْسَأُل اَّللََّ ِفيَها َشْيًئا ، ِإالَّ َقَضى َلُه َحاَجَتهُ 

 َصَدْقَت ، أَْو بَ ْعُض َساَعٍة.
، الَ ِمَن ِإَذا َصلَّى ُُثَّ َجَلسَ َعْبَد اْلُمؤْ ، ِإنَّ الْ َساَعَة َصاَلٍة، قَاَل: بَ َلى: إِن ََّها لَْيَسْت اَل : آِخُر َساَعاِت الن ََّهاِر، قُ ْلتُ ؟ قَ قُ ْلُت : َأيُّ َساَعٍة ِهيَ 

 حَيِْبُسُه ِإالَّ الصَّاَلُة ، فَ ُهَو يِف َصاَلٍة.

 الصحيح .وهذا القول هو 
 ة .والقول بأهنا آخر ساعة من اليوم هو أرجح األقوال ، وإليه ذهب اجلمهور من الصحابة والتابعَي واألئمقال الشوكاين : 

 جح هذه األقوال: قوالن تضمنتهما األحاديث الثابتة، وأحدَها أرجح من اآلخر.وأر  قال ابن القيم :
 . أهنا من جلوس اإِلمام إىل انقضاء الصالة : األول
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 …. ( .َما بَ َْيَ أَْن جَيِْلَس  يَ هِ ) ُث ذكر حديث وحجة هذا القول ما روى مسلم يف "صحيحه"  
 . أهنا بعد العصر : والقول الثاين

 لقولَي، وهو قول عبد هللا بن سالم، وأِب هريرة، واإِلمام أمحد، وخلق. وهذا أرجح ا 
إَن يف اجلمعة ساعًة ال يُواِفقها َعْبٌد مسلم َيسَأُل هللا ) قال  من حديث أِب سعيد وأِب هريرة، أن النيب ا القول ما رواه أمحد وحجة هذ

 (  فيَها َخرْياً ِإالَّ أْعطاه إيَّاُه وِهَي بَ ْعَد الَعصرِ 
يوم اجلمعِة اثَنا َعَشَر َساَعًة، ِفيَها َساَعٌة اَل يُوَجُد ُمسِلٌم َيْسَأُل هللَا ِفيَها َشْيئًا إالَّ ل ) قا وروى أبو داود والنسائي، عن جابر، عن النيب 

 ر ( .أعطَاه، فالَتِمُسوها آِخَر َساَعٍة بَعَد الَعص
اجتمعوا، فتذاكروا الساعة اليت يف يوم  أن ناساً من أصحاب رسول هللا )  الرمحن وروى سعيد بن منصور يف سننه عن أِب سلمة بن عبد
 ة ( .اجلمعة، فتفرَّقوا ومل خيتِلفوا أهنا آخُر ساعة من يوم اجلمع

 َماِم ، َوَمْن بَِقَي َجائَِئةٌ باب ِإَذا نَ َفَر الَّاُس ، َعِن اإِلَماِم ِف َصاَلِة اجْلُُمَعِة َفَصاَلُة اإلِ  -37
ََْما ََنُْن ُنَصلِيي َمَع الَّيبِي ) َجابُِر ْبُن َعْبِد هللِا ، قَاَل عن  -936 َها َحَّتَّ َما بَِقَي َمَع الَّيبِي  بَ ي ْ ِإْذ َأقْ بَ َلْت ِعرٌي ََتِْمُل َطَعاًما فَاْلتَ َفُتوا ِإلَي ْ
  َها َوتَ رَُكوَك قَائًِماَوِإَذا رَ )ِإالَّ اثْ َْا َعَشَر رَُجالً فَ َْ َئَلْت َهِذِه اآليَُة  ( . َأْوا َِتَارًَة ، َأْو ََلًْوا انْ َفضُّوا ِإلَي ْ

 [ . 863] م : 
---------- 

ََْما ََنُْن ُنَصلِيي)  فكيف اجلمع ؟ ميكن اجلمع بأن حُيمل قوله ) نصلي ( أي :  كان خيطب (  جاء يف الرواية الثانية )أن النيب (  بَ ي ْ
 ننتظر الصالة .

 ( )الفتح جلوزي قوله ) خيطب قائماً ( على أنه خَب آخر غري خَب كوهنم كانوا معه يف الصالة ، قال احلافظ : وال خيفى تكلفه .ومحل ابن ا

إهنم كانوا  -وهللا أعلم  -مل يرد به أهنم انفضوا عنه يف نفس الصالة ، إمنا أراد  (  يببينا َنن نصلي مع الن) وقوله :  قال ابن رجب
 الة ، فانفضوا وتركوه .جمتمعَي للص

 بكسر العَي ، وهي اإلبل اليت حتمل التجارة طعاماً كان أو غريه .) عري ( 
َها )   ويف الرواية الثانية ) فانفتل الناس ( أي انصرفوا ، جاء يف رواية : ) فأنزلت هذه اآلية ) وإذا رأوا جتارة أو هلواً ...( .( فَاْلتَ َفُتوا ِإلَي ْ

( ) فالتفتوا إليها ( ويف رواية )فانفض الناس ) مل يبق معه إال اثنا عشر رجاًل منهم أبو بكر وعمر ( ، ويف رواية للبخاري ويف رواية ملسلم :
 وهو موافق للفظ القرآن ، ودال على أن املراد بااللتفات االنصراف .

 أقوال :لف العلماء يف هذه املسألة على اخت رجالً ، وقد 12استدل بعض العلماء هبذا احلديث على أن اجلمعة تنعقد حبضور -1
 يشّتط حضور اثنا عشر رجالً .القول األول : 

 وهذا مذهب املالكية .
 حلديث الباب .
 .وليس فيه دليل 

 فيه أنه يدل على صحتها هبذا املقدار ، وأما أهنا ال تصح إال هبم فصاعداً ال مبا دوهنم ، فليس يف احلديث ما يدل علىقال الشوكاين : 
 .ذلك 

 يشّتط حضور أربعَي رجالً .القول الثاين : 
 وهذا املشهور من مذهب احلنابلة .

 .والبيهقي ، رواه الدارقطين  نة يف كل أربعَي فصاعداً مجعة (حلديث جابر قال : ) مضت الس-أ
يوم اجلمعة يّتحم ألسعد بن  َسعت أِب حينما َسع النداءالك، وكان قائدًا ألبيه بعد كف بصره، يقول )وملا روي عن كعب بن م-ب
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 .رواه أبو داود وابن ماجه ( ، فقلت: ألسلنه عن ذلك، فسألته فقال: إنه أول من مجع بنا، قلت: كم كنتم يومئٍذ، قال: كنا َنو أربعَيزرارة

أحد الروايتَي عنه ، وبه استدل به من قال إن اجلمعة ال تنعقد إال بأربعَي رجاًل ، وإىل ذلك ذهب الشافعي وأمحد يف قال الشوكاين : 
، ووجه االستدالل باحلديث : أن األمة أمجعت على اشّتاط العدد ، واألصل الظهر ، فال قال عبيد هللا بن عيينة ، وعمر بن عبد العزيز 

 تصح اجلمعة إال بعدد ثابت بدليل ، وقد ثبت جوازها بأربعَي فال جيوز بأقل منه إال بدليل صحيح .
 إال اثنا عشر رجالً . على اشّتاط األربعَي ، ألنه ثبت كما يف حديث الباب ، حيث مل يبق معه لكن ليس فيه دليل 

 أن تنعقد باثنَي .القول الثالث : 
أما من استدل أنه تصح باثنَي ، فاستدل بأن العدد واجب باحلديث واإلمجاع ، ورأى أنه مل يثبت دليل على اشّتاط  قال الشوكاين : 

بأن  د صحت اجلماعة يف سائر الصلوات باثنَي ، وال فرق بينها وبَي اجلماعة ، ومل يأت نص من رسول هللا عدد خمصوص ، وق
 اجلمعة ال تنعقد إال بكذا ، وهذا القول هو الراجح عندي .

 أهنا تنعقد بثالثة ، إمام ومستمعَي .القول الرابع : 
 وهو الراجح .ن باز رمحه هللا ، وهذا اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية ، واختاره الشيخ اب

 لقوله تعاىل ) فاسعوا إىل ذكر هللا ( .-أ
 : أن اخلطاب ورد للجمع يف قوله ) فاسعوا ( وأقل اجلمع ثالثة . وجه الداللة

 قال ) إذا كانوا ثالثة فليؤمهم أحدهم ، وأحقهم باإلمامة أقرؤهم ( رواه مسلم . وحلديث أِب سعيد . أن النيب  -ب
 : أن األمر باإلمامة عام يف الصلوات كلها اجلماعة واجلماعة ، واستثناء اجلمعة من هذا العموم حمتاج إىل دليل . داللةوجه ال

 أن األصل وجوب اجلمعة على اجلماعة املقيمَي ، والثالثة مجاعة فتجب عليهم ، حيث ال دليل على إسقاطها عنهم أصالً . -ج
 الراجح .وهذا القول هو 

 طبة اجلمعة . خ مشروعية-2

 طبة قائماً . مشروعية اخل-3

 انفضاض الصحابة وترك اخلطبة ، ألهنم مل يعلموا بوجوب َساع اخلطبة والبقاء يف املسجد .-4

 وقد قيل : إن هذا كان يوم كانت الصالة قبل اخلطبة ، جاء هذا عند أِب داود يف املراسيل . 
 ل .ضوهذا مع شذوذه مع لكن قال احلافظ ابن حجر : 

 فضل أِب بكر وعمر .-5

 باب الصالة بعد اجلمعة وقبلها -83
 َكاَن ُيَصلِيي قَ ْبَل الاُّْهِر رَْكَعتَ نْيِ َوبَ ْعَدَها رَْكَعتَ نْيِ َوبَ ْعَد اْلَمْغِرِب رَْكَعتَ نْيِ ِف بَ ْيِتِه َوبَ ْعدَ  َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ُعَمَر َأنَّ َرُسوَل هللِا  -937

َْْصِرَف فَ ُيَصلِيي رَْكَعتَ نْيِ اْلِعَشاِء رَكْ   ( . َعتَ نْيِ ، وََكاَن الَ ُيَصلِيي بَ ْعَد اجْلُُمَعِة َحَّتَّ يَ 
 [ . 2040 ] م :

---------- 
 اً ( .ِإَذا َصلَّى َأَحدُُكُم اجلُُْمَعَة فَ ْلُيَصلِ  بَ ْعَدَها أَْربَ عً )  جاء عند مسلم عن أِب هريرة . قال : قال تْبيه : 

 لعلماء يف السنة البعدية للجمعة كم عددها على أقوال :اختلف ا-1
 أن السنة بعد اجلمعة ركعتان يركعهما املصلي يف بيته . القول األول :

 وهذا قول املالكية .
 حلديث الباب .

 : أن أقل السنة بعد اجلمعة ركعتان وأكثرَها أربع ركعات سواء يف املسجد أو البيت . القول الثاين
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 شافعي وأمحد ، ورجحه الشوكاين .وهذا مذهب ال
أمر األمة أمراً خمتصاً هبم بصالة أربع ركعات بعد اجلمعة ، وأطلق ذلك ومل يقيده بكوهنا يف البيت ،  واحلاصل أن النيب قال الشوكاين : 

 .واقتصاره على ركعتَي كما يف حديث ابن عمر ال ينايف مشروعية األربع 
 .َرَواُه ُمْسِلم ٌ ( ِإَذا َصلَّى َأَحدُُكُم اجلُُْمَعَة فَ ْلُيَصلِ  بَ ْعَدَها أَْربَ ًعا )  َل َرُسوُل َاَّللَِّ قَاَل: قَاأِب هريرة . حلديث -أ

 الباب .وحلديث -ب
 ذكر األربع لفضلها ، وفعل الركعتَي يف أوقات لبيان أهنا األقل . وجه االستدالل من الدليلَي : أنه 

 د اجلمعة ركعتان وأكثرها ست ركعات .أن أقل السنة بع القول الثالث :
 وهذا قول احلنابلة .

وجه االستدالل من احلديثَي : أنه صلى بعد اجلمعة ركعتَي ، وأمر بأربع ركعات بعدها ، وباجلمع بَي فعله وأمره تكون أكثر سنة اجلمعة 
 البعدية ست ركعات .

 يته صلى ركعتَي .إن صلى يف املسجد صلى أربعاً ، وإن صلى يف ب القول الرابع :
 وهذا اختيار ابن تيمية كما نقله عنه تلميذه ابن القيم .

عًا وإذا صلى يف وعلى هذا تدل األحاديث ، وقد ذكر أبو داود عن ابن عمر  ) أنه كان إذا صلى يف املسجد صلى أربقال ابن القيم : 
 بيته صلى ركعتَي ( .

 . يف السنة وهذا التفصيل ال أعرف له أصالً قال األلباين : 
 ألمرين :األفضل أربع ركعات ، القول اْلامس : 

 ألنه أكثر عمالً .األول : 
 وألن األربع تعلق به األمر  ) فليصل بعدها أربعاً ( .الثاين : 
 أنه أحياناً أربع ، وأحياناً ركعتَي واألكثر األربع . والراجح

 السنة أن تصلى سنة اجلمعة البعدية يف البيت . -2
 ) أفضل صالة املرء يف بيته إال املكتوبة ( متفق عليه .  قوله لعموم 

 وحلديث الباب .
 جبة .نبه بذلك على أهنا سنة وليست واقال الْووي : ، ) من كان منكم مصلياً ... (  يف حديث أِب هريرة قال  -3

 كل ركعتَي بتسليم ؟  هل األربع ركعات اليت بعد اجلمعة تكون متصلة بتسليم يف آخرها ، أم يفصل بَي -4
 اختلف العلماء يف ذلك على قولَي :

 تكون متصلة .القول األول :
 وإليه ذهب أهل الرأي ، وإسحاق بن راهوية ، ورجحه الشوكاين .

 ) فليصل بعدها أربعاً ( .  لظاهر قوله 
 ) صالة الليل مثىن مثىن ( فتكون صالة النهار أربعاً أربعاً .  ولقوله 

 تكون منفصلة بتسليم . : القول الثاين
 وهذا مذهب الشافعي واجلمهور .

 : ) صالة الليل والنهار مثىن مثىن ( وسبق ختريج قوله : ) والنهار ( . لقوله 
 وقد سبقت املسألة وأن الراجح مذهب اجلمهور .

 د .او رواه أبو دان ركعات يسلم من كل ركعتَي ( يوم فتح مكة صلى الضحى مث وقد ثبت ) أن النيب 
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 ( فَِإَذا ُقِضَيِت الصَّاَلُة فَانْ َتِشُروا ِف اأَلْرِض َوابْ تَ ُغوا ِمْن َفْضِل هللاِ ) باب قَ ْوِل هللِا تَ َعاََل  -39
ْْئُِع ُأُصوَل السِيْلِق فَ َتْجَعُلُه َكاَنْت ِفيَْا اْمَرَأٌة ََتَْعُل َعَلى َأْرِبَعاَء ِف َمْئرََعة  ََلَا ِسْلًقا َفَكاَنْت ِإَذا َكاَن يَ وْ ) َعْن َسْهل  قَاَل  -938 ُم ُُجَُعة  تَ 

َْْصِرفُ  ْلِق َعْرَقُه وَُكَّا نَ  َها فَ تُ َقرِيُب  ِف ِقْدر  ُثَّ ََتَْعُل َعَلْيِه قَ ْبَضًة ِمْن َهِعري  َتْطَحُْ َها فَ َتُكوُن ُأُصوُل السِي ِمْن َصاَلِة اجْلُُمَعِة فَ َُْسلِيُم َعَلي ْ
َْا فَ َْ ْلَعُقُه وَُكَّا نَ َتَمنَّ يَ ْوَم اجْلُُمَعِة ِلَطَعاِمَها َذِلكَ َذِلَك الطََّعاَم   ( ِإلَي ْ

 ( . َما ُكَّا نَِقيُل ، َوالَ نَ تَ َغدَّى ِإالَّ بَ ْعَد اجْلُُمَعةِ ) قَاَل . َعْن َسْهل   -939
 [ . 859] م : 

----------- 
 ى اَسها .قال احلافظ : مل أقف عل (َكاَنْت ِفيَْا اْمَرَأٌة ) 
واألربعاء مجع ربيع كأنصباء ونصيب ، يف رواية الكشميهين حتقل مبهملة بعدها قاف أي تزرع  (ََتَْعُل َعَلى َأْرِبَعاَء ِف َمْئَرَعة  ََلَا ِسْلًقا ) 

بن مالك جواز تثليثها واملزرعة بفتح الراء وحكى ، وقيل حافات األحواض ، وقيل الساقية الصغرية ، الصغري : وقيل ، والربيع اجلدول 
 ه .والسلق بكسر املهملة معروف وحكم الكرماين أنه وقع هنا سلق بالرفع وتكلف يف توجيه

 . يف رواية املستملى تطبخها بتقدمي املوحدة بعدها معجمة وكالَها صحيح (َتْطَحُْ َها ) 
ْلِق َعْرقَُه )  قاف ُث هاء ضمري أي عرق الطعام والعرق اللحم الذي على العظم  بفتح املهملة وسكون الراء بعدها (فَ َتُكوُن ُأُصوُل السِي

واملراد أن السلق يقوم مقامه عندهم وسيأيت يف األطعمة من وجه آخر يف آخر احلديث وهللا ما فيه شحم وال ودك ويف رواية الكشميهين 
 .  املرقة لشدة نضجهغرقة بفتح املعجمة وكسر الراء وبعد القاف هاء التأنيث واملراد أن السلق يغرق يف

 القيلولة نصف النهار .( َما ُكَّا نَِقيُل ) 
 أي : ال نأكل الغداء ، وهو الطعام أول النهار .(  َوالَ نَ تَ َغدَّى )
 أي : إال بعد أداء صالة اجلمعة .(  ِإالَّ بَ ْعَد اجْلُُمَعةِ  )
أورد فيه حديث سهل بن سعد يف قصة املرأة اليت كانت (  الصَّاَلُة فَانْ َتِشُروا فَِإَذا ُقِضَيتِ ) باب قَ ْوِل هللِا تَ َعاىَل :  قول البخاري -1

 .تطعمهم بعد اجلمعة 
مما فاهتم من  اً إمنا كان للغداء ُث للقائلة عوض فقيل أراد بذلك بيان أن األمر يف قوله فانتشروا وابتغوا لإلباحة ال للوجوب ألن انصرافهم

 ) الفتح ( .  ا .م بالتأهب للجمعة ُث حبضورهذلك يف وقته املعتاد الشتغاهل
املقصود من هذا احلديث ها هنا : أن الصحابة مل يكونوا جيلسون بعد صالة اجلمعة يف املسجد إىل العصر النتظار :  قال ابن رجب

وإمنا كانوا خيرجون من  - كما ورد يف احلديث املرفوع أنه يعدل ] عمرة [ وقد خرجه البيهقي بإسناد ضعيف ، وقد سبق ذكره  -الصالة 
املسجد ينتشرون يف األرض ، فمنهم من كان ينصرف لتجارة ، ومنهم من كان يزور أصحابه وإخوانه ، وكانوا جيتمعون على ضيافة هذه 

 املرأة .
جلمعة  قال : األمر باالنتشار بعد الصالة لالستحباب ، كان عراك بن مالك إذا خرج من املسجد يوم ا( أن  )وقد ذهب بعضهم إىل 
 .رازقَي .خرجه ابن أِب حامت وغريه، وأنت خري اللك    ، وانتشرت كما أمرتين ، فارزقين من فضك      ، وقضيت فريضتاللهم ، أجبت دعوتك

 على ظاهره . اً أمر ( فانتشروا يف األرض ) وهذا يدل على أنه رأى قوله تعاىل 
قال بعض رواته : وذهب ، ة بارك هللا له سبعَي مرة    : من باع واشّتى يوم اجلمع بإسناده ، عن عمران بن قيس ، قال -أيضا  -وخرج 

 بعد صالة اجلمعة ؛ هلذه اآلية .
وذهب األكثرون إىل أنه ليس بأمر حقيقة ، وإمنا هو إذن وإباحة ، حيث كان بعد النهي عن البيع ، فهو إطالق من حمظور ، فيفيد 

 اإلباحة خاصة .
 ) فتح الباري البن رجب ( .  اهد والضحاك ومقاتل بن حيان وابن زيد وغريهم .وكذا قال عطاء وجم
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 :إذا وردت صيغة افعل وما يف حكمها من كل ما يدل على األمر بعد النهي وقد اختلف العلماء 
يصرف عن الوجوب إىل غريه  األمر بعد احلظر أو االستئذان يكون للوجوب كغريه من األوامر اليت مل تسبق حبظر أو استئذان، والفقيل : 
 . إال بقرينة

 م .والزركشي وغريه، والسرخسي ، وهذا ما ذهب إليه اإلمام الرازي وأتباعه واملعتزلة وابن السمعاين  
 . قال بأن األمر بعد احلظر أو االستئذان يكون لإلباحةوقيل : 

 ، ورجحه ابن احلاجب. وأكثر املعتزلة واملتكلمَي، فعي وظاهر قول الشا، ة، وهو قول مالك وأصحابه لوهذا ما ذهب إليه احلناب
 واستدل هؤالء:

َغي َْر )  بعد قوله تعاىل(  َوِإَذا َحَلْلُتْم فَاْصطَاُدوا وردت صيغة األمر بعد احلظر يف نصوص كثرية ومل تفد إال اإلباحة كقوله تعاىل: )بأنه  
 الصطياد فيه وارد بعد احلظر وهو لإلباحة باالتفاق.فإن األمر با(  حمُِلِ ي الصَّْيِد َوأَنْ ُتْم ُحُرمٌ 

 ( . فَِإَذا ُقِضَيِت الصَّالُة فَانَتِشُروا)  وكذلك قوله تعاىل
 ( . فَِإَذا َتَطهَّْرَن فَْأتُوُهنَّ ِمْن َحْيُث أََمرَُكُم اَّللَُّ )  وقوله تعاىل

 ( . ِإنَّ ِِف زِيَاَرهِتَا َتْذِكرَةً نَ َهْيُتُكْم َعْن زِيَاَرِة اْلُقُبوِر فَ ُزوُروَها فَ )  وقوله 
ُقوا َوادَِّخُروا)  وقوله   ( . نَ َهْيُتُكْم َعْن حلُُوِم اأَلْضَحى بَ ْعَد َثاَلٍث َفُكُلوا َوَتَصدَّ

 ة .لإلباحاً وكل هذه األوامر وغريها كثري تفيد اإلباحة، فيكون األمر بعد التحرمي مفيد
 . االستئذان يفيد الندب كاألمر بطلب الرزق وكسب العيش بعد االنصراف من اجلمعةاألمر الوارد بعد احلظر أو : وقيل 

َنُكمَ ة ) الصالة والسالم للمغرية بن شعبة وقد خطب امرأعليه كقوله    َها فَِإنَُّه َأْحَرى أَْن يُ ْؤَدَم بَ ي ْ  ا ( .اْنظُْر إِلَي ْ
وهو حترمي النظر إىل األجنبيات عند خوف الفتنة، وقد أفاد ندب النظر إىل من أي جيعل بينكما املودة واأللفة، فاألمر هنا جاء بعد احلظر 

 ة .ثر يف دوام العشرة واأللفيراد خطبتها ملا له من أ
 احلديث دليل على جواز السالم على املرأة . -2

 ابة األجنبية فال ينبغي إذا مل يؤمن منكانت عجوزًا ، أما السالم على املرأة الش من غري مصافحة على املرأة األجنبية عنه إذا والسالم
  . الفتنة ، وهذا هو الذي تدل عليه أقوال العلماء رمحهم هللا

  . َذِلكَ  الشَّابَُّة َفال ُأِحبُّ  فَ َقاَل : أَمَّا اْلُمَتَجالَُّة )وهي العجوز( َفال َأْكرَُه َذِلَك ، َوأَمَّا ُسِئَل اإلمام َماِلك َهْل : ُيَسلَُّم َعَلى اْلَمْرأَِة ؟
  . خبوف الفتنة بسماع ردها للسالم : وعلَّل الزرقاين يف شرحه على املوطأ  عدم حمبة مالك لذلك

  . أمحد : التسليم على النساء ؟ قال : إذا كانت عجوزاً فال بأس به ذكر ابن مفلح أن ابن منصور قال لإلمام اآلداب الشرعية ويف 
قال : أما الكبرية فال بأس ، وأما الشابة فال تستنطق . يعين ال يطلب منها  ت أِب ُيَسلَُّم على املرأة ؟وقال صاحل )ابن اإلمام أمحد( : سأل

  . برد السالم أن تتكلم
من مع الرجل ، فإن كانت املرأة زوجته ، أو جاريته ، أو حمرماً  قال أصحابنا : واملرأة مع املرأة كالرجل مع الرجل ، وأما املرأة: النووي وقال 

عليه . وإن كانت أجنبية ، فإن   كالرجل ، فيستحب لكل واحد منهما ابتداء اآلخر بالسالم وجيب على اآلخر رد السالم حمارمه فهي معه
 لم هي عليه ابتداء ، فإن سلمت ملولو سلم مل جيز هلا رد اجلواب ، ومل تس كانت مجيلة خياف االفتتان هبا مل يسلم الرجل عليها ،

  . رد السالم عليها وإن كانت عجوزاً ال يفتنت هبا جاز أن تسلم على الرجل ، وعلى الرجله ، فإن أجاهبا كره ل جواباً  تستحق
كثرياً فسلموا على املرأة الواحدة جاز إذا مل خُيَْف عليه وال عليهن وال  وإذا كانت النساء مجعاً فيسلم عليهن الرجل . أو كان الرجال مجعاً 

  . عليهم فتنة عليها أو
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يف ِنْسَوٍة َفَسلَّمَ  َمرَّ  )ن َأَْسَاء ابْ َنة يَزِيَد قالت عروى أبو داود  َنا النَّيِبُّ َصلَّى اَّللَّ َنا  َعَلي ْ  (.َعَلي ْ

 ي ( .النوو  .                       ) -ُث ذكر حديث الباب  –وروى البخاري 
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َنة : ى النساء ، والنساء على الرجال، قالعن جواز سالم الرجال عل :وقال احلافظ    . اْلُمرَاد جِبََوازِِه أَْن َيُكون ِعْند أَْمن اْلِفت ْ
َنة ، َفَمْن َوثَِق ِمنْ  ونَ َقل عن احْلَِليِمي  أنه قال : َكاَن النَّيب     . ْمت َأْسَلمنَ ْفسه بِالسَّالَمِة فَ ْلُيَسلِ ْم َوِإال فَالصَّ  لِْلِعْصَمِة َمْأُمونًا ِمْن اْلِفت ْ

َنة النِ َساء َوالنِ َساء َعَلى الر َِجال َجائِز ِإذَ  ونَ َقل َعْن اْلُمَهلَّب أنه قال : َساَلم الر َِجال َعَلى  .ا أُِمَنْت اْلِفت ْ
 باب القائلة بعد اجلمعة -40

 ( . ُكَّا نُ َبكِيُر ِإََل اجْلُُمَعِة ُثَّ نَِقيلُ   قال )أََنس  عن  -940
 ( . اجْلُُمَعَة ُثَّ َتُكوُن اْلَقائَِلةُ  ُكَّا ُنَصلِيي َمَع الَّيبِي   )َسْهل  قَاَل  َعنْ  -941
 [ . 859] م : 

---------- 
 وقد تقدم شرحهما .

ال هذا من أوضح دليل على أهنم كانوا يبكرون إىل اجلمعة من أول النهار ، فيمنعهم التبكري من القائلة يف وقتها ، ف: قال ابن رجب 
 يتمكنون منها إال بعد الصالة ، ولو كانوا يأتون اجلمعة بعد الزوال مل ميتنعوا من القائلة بإتيان اجلمعة .

 وقد تعلق بذلك مين قول : إن اجلمعة كانت تقام قبل زوال الشمس ؛ ألهنا ال تسمى قائلة إال قبل الزوال ، وكذا الغداء .
 سعد ، قال : ما كنا نقيل وال نتغدى إال بعد اجلمعة .وقد مضى يف الباب الذي قبله ، عن سهل بن 

 ورمبا أشار اإلمام أمحد إىل ذلك .
ة من وأما اجلمهور ، فقالوا : َسي نومهم وأكلهم بعد الزوال يف اجلمعة " قائلة " و " غداء " باعتبار أنه قضاء ملا يعتادونه يف غري اجلمع

 جلمعة إىل بعد ذلك َسي ذلك باعتبار حمله األصلي الذي أخر عنه .النوم واألكل قبل الزوال ، فلما أخروه يوم ا
 ويشبهه : تسمية السحور غداء ؛ ألنه يقوم مقام الغداء ، وإن تقدم عليه يف وقته .

اء :  لاث  ــــــ1435/  2/  28الث 
ه

 


