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١  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

فهذا شرح لباب صالة اجلمعة من بلوغ املرام شرح الشيخ احملدث سليمان بـن              
  . ناصر العلوان حفظه اهللا وقد أضفت قبل الشرح احلديث مرقماَ 

  
  

  باب الجمعة

٤٤٥-     رمِن عِد اَللَِّه ببع نع  ،    مهنع اَللَّه ِضيةَ رريرأَِبي هو ،} ها  أَنم
  -علَى أَعواِد ِمنبِرِه-يقُولُ  صلى اهللا عليه وسلمسِمعا رسولَ اَللَِّه 

ثُم ، أَو لَيخِتمن اَللَّه علَى قُلُوِبِهم    ،  أَقْوام عن ودِعِهم اَلْجمعاتِ    لينتهني "
 اِفِلنياَلْغ ِمن نكُونلَي{ ِلمسم اهور    .  

  

  ::))الشرح الشرح ((
هذا الباب معقود لبيان فضل اجلمعة وبيان وقتها وأحكامها فإن للجمعة أحكاماً ختتلف             هذا الباب معقود لبيان فضل اجلمعة وبيان وقتها وأحكامها فإن للجمعة أحكاماً ختتلف             
عن أحكام صالة الظهر ، فيوم اجلمعة سيد أيام األسبوع ومل تطلع الشمس وتغـرب               عن أحكام صالة الظهر ، فيوم اجلمعة سيد أيام األسبوع ومل تطلع الشمس وتغـرب               
على يوم أفضل من هذا اليوم ، فيه خلق آدم وفيه قبض فيه أدخل اجلنة وفيه أخـرج                  على يوم أفضل من هذا اليوم ، فيه خلق آدم وفيه قبض فيه أدخل اجلنة وفيه أخـرج                  

  . . منها منها 
أما "  هذا الباب حبديث ابن عمر وأيب هريرة رضي اهللا عنهما   استفتح املؤلف رمحه اهللا   

لينتهني أقوام عـن   " – على أعواد منربه  –مسعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         
  " . ودعهم اجلمعات أو ليختمن اهللا على قلوم مث ليكونن من الغافلني 

ل رمحه اهللا حدثنا احلسن بن هذا احلديث رواه اإلمام مسلم يف صحيحه بسند سباعي قا  
علي احللواين قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا معاوية بن سالم عن زيد يعين أخاه أن أبا                 
سالم حدثه عن احلكم بن مينا عن ابن عمر وأيب هريرة أما مسعا رسول اهللا صلى اهللا                 

  . احلديث : عليه وسلم يقول
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٢  

من ترك ثالث   : " اهللا عليه وسلم قال   ويف الباب عن أيب اجلعد الضمري أن النيب صلى          
رواه اإلمام النسائي يف سننه والترمـذي وحـسنه   " مجع متهاوناً ا طبع اهللا على قلبه        

  . وصححه ابن خزمية وابن حبان 
من ترك ثالث مجع متواليات فقـد نبـذ         " ويف الباب أيضاً عن ابن عباس موقوفاً قال         

  . وصلي وعبدالرزاق يف املصنف بسند صحيح ورواه أبو يعلى امل" اإلسالم وراء ظهره 
  " : على أعود منربه " قوله 

  . صريح احلديث أن مقالة النيب صلى اهللا عليه وسلم هذه بعد صنع املنرب من األعواد
  " :لينتهني أقوام عن ودعهم " قوله 

  . أي ما تركك " ما ودعك ربك" أي تركهم قال تعاىل 
  " : اجلمعات " قوله 

 خاص بترك صالة اجلمعة وأما ترك سائر الصلوات فقد تقدم القـول يف              هذا احلديث 
ذلك ، وتقدم القول أن الصحابة جممعون على كفر تارك الصالة نقل إمجاعهم إسحاق              
بن راهوية واإلمام املروزي وعبداهللا بن شقيق العقيلي واإلمام ابـن حـزم واإلمـام               

  .املنذري
مسلم رمحه اهللا يف صحيحه من حديث ابن جريج          واحلجة هلذا اإلمجاع ما رواه اإلمام       

بني " قال حدثنا أبو الزبري املكي عن جابر بن عبداهللا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال         
  ".الرجل وبني الشرك والكفر ترك الصالة 

والكفر إذا عرف باأللف والالم ال حيتمل إال األكرب خبالف مـا إذا كـان منكـراً يف         
األصغر وهو الغالب عليه وقد يرد أيضاً يف األكرب والقاعدة يف ذلـك  اإلثبات فرياد به   
  . النظر يف القرائن 

  " :أو ليختمن " قوله 
وقد جاء يف القـرآن اخلـتم       " ختم اهللا علي قلوم     " فيه إثبات اخلتم وقد قال تعاىل       

  " . أم على قلوب أقفاهلا " والطبع والقفل 
قلبه فإذا طبع اهللا على قلبه فال يعـرف حقـاً وال   وتارك ثالث مجع متهاوناً يطبع على       

  .يهتدي إليه ، فيكون كالصم البكم الذين ال يعقلون 
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، أنه " من ترك ثالث مجع متواليات فقد نبذ اإلسالم وراء ظهره " وظاهر أثر ابن عباس     
يكفر ذا ألنه إذا ترك ثالث مجع من باب أوىل أن يترك ما بينهما من الصلوات وهذا                 

  . شكال يف كفره عند الصحابة رضي اهللا عنهم ال إ
وإمنا نشأ اخلالف يف تكفري تارك الصالة عند من جاء بعد الصحابة وحتديد ذلك عنـد      
ظهور اإلمام أيب حنيفة رمحه اهللا ومن جاء بعده كمالك والشافعي مث تطور اخلالف بعد               

  . هذا 
  " :مث ليكونن من الغافلني " قوله 

ا ختم على قلوم كما يف حديث الباب مث طبع عليهـا كمـا يف              ألن اهللا جل وعال إذ    
حديث أيب اجلعد فمآل أمرهم إىل غفلة ومن غفل عن اهللا أغـواه الـشيطان وأورده                

  . موارد العطب 
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 كُنا نصلِّي مع رسـوِل      {: قَالَرضي اهللا عنه     وعن سلَمةَ بِن اَلْأَكْوِع      -٤٤٦
ثُم ننصِرف ولَيس ِللِْحيطَاِن ِظلٌّ نستِظلُّ ِبِه       ،  اَلْجمعةَ اهللا عليه وسلم    صلى  اَللَِّه  

  . واللَّفْظُ ِللْبخاِريِ    ،   متفَق علَيِه}

  .}فَيَء نتتبع اَلْ، ثُم نرِجع،  كُنا نجمع معه ِإذَا زالَِت اَلشمس{: وِفي لَفٍْظ ِلمسِلٍم
  
  ):الشرح(

وعن سلمة بن األكوع رضي اهللا عنه قال كنا نصلي مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم        
  " يوم اجلمعة مث ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به 

  . هذا احلديث متفق على صحته 
قال اإلمام البخاري رمحه اهللا حدثنا حيي بن يعلى احملاريب قال حدثين أيب عن إياس بـن                 

  .لة بن األكوع عن ابيه فذكرهمس
ورواه مسلم رمحه هللا بالرواية األوىل والثانية من طريق احملاريب عن إياس بن سلمة بـن                

  " كنا جنمع معه إذا زالت الشمس مث نرجع نتتبع الفي "األكوع عن أبيه وفيه 
واحلديث احتج به اإلمام امحد وإسحاق على جواز صالة اجلمعة قبل الـزوال وقـد               

 الفقهاء رمحهم اهللا يف هذه املسألة فذهب مجهور العلماء ومنهم مالـك وأبـو               اختلف
حنيفة والشافعي إىل حترمي إقامة صالة اجلمعة قبل الزوال وأصحاب هذا القول استدلوا        
بأن اجلمعة بدل من صالة الظهر والبدل يقوم مقام املبدل منه وقد أمجع العلماء علـى                

زوال وهؤالء قالوا أيضاً بتحرمي إقامة اخلطبة قبل الزوال         حترمي إقامة صالة الظهر قبل ال     
إال مالكاً رمحه اهللا قال جتوز اخلطبة قبل الزوال أما اإلمام أمحد رمحه اهللا فيجوز الصالة                
فضالً عن اخلطبة قبل الزوال ويرى رمحه اهللا أن وقت صالة اجلمعة كوقت صالة العيد               

من اجلمهور فقد روى اإلمـام مـسلم يف         من بعد ارتفاع الشمس وهو أسعد بالدليل        
صحيحه عن جابر بن عبداهللا قال كنا نصلي اجلمعة مع رسول اهللا صـلى اهللا عليـه                 

، فهذا نص صريح جبواز إقامـة       " وسلم فنذهب إىل مجالنا فنرحيها حني تزول الشمس         
اجلمعة قبل الزوال واحلديث صحيح صريح وحديث الباب أيضاً يدل على هذا فيقول             
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وهذا ال يكـون إال     ) وليس للحيطان ظل نستظل به    ( بن األكوع رضي اهللا عنه       سلمة
  . حني زوال الشمس 

  :كما يف رواية مسلم" كنا جنمع إذا زالت الشمس " وأما قوله 
  :  فيحتمل أحد أمرين 

  . أي كنا نفرغ من صالة اجلمعة حني زوال الشمس : األمر األول 
  . عة حني الزوال كنا نقيم صالة اجلم: األمر الثاين 

وعلى كال األمرين احلديث يدل على جواز إقامة اجلمعة قبل الزوال أو معه وهو حجة               
على من منع إقامة اجلمعة قبل الزوال ومما يؤكد هذا األمر ويبني صحة إقامة اجلمعـة                

اجتمـع  " قبل الزوال ما رواه أبو داود يف سننه عن زيد بن أرقم قال رضي اهللا عنـه            
معة يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم فصلى العيد وقال إنا جممعون فمـن               العيد واجل 

  . وهذا احلديث صححه علي بن املديين " شاء فليجمع 
فالنيب صلى اهللا عليه وسلم مجع العيد مع اجلمعة فلو مل تكن اجلمعة جائزة قبل الزوال                

اود من حديث عطـاء  ما مجعها النيب صلى اهللا عليه وسلم ولذلك جاء أيضاً عند أيب د           
أنه اجتمع يف عهده مجعة وعيد فصالمها ضحى ومل يصل بعد ذلك إال             " عن ابن الزبري    

فكأن هذا األمر كان مشهوراً بني الصحابة ولذلك ملا سئل ابن عباس عن فعل   " العصر  
  .ابن الزبري قال أصاب السنة 

إلعتبـار عنـد    وأما قياس اجلمهور اجلمعة على الظهر فهذا القياس يـسمى فاسـد ا            
  . األصوليني ألنه يف مقابلة النص 

  : كما يف املراقي 
          واخللف للنص أو اإلمجاع           دعى فساد االعتبار كل من وعى 

فال يصح قياس صالة اجلمعة على صالة الظهر فاجلمعة عيد املسلمني خبـالف صـالة        
 يف مساجدهم فصالا جمـزءة      الظهر مل يرد هذا فيها وأما املرأة فإن صلت مع الرجال          

باتفاق العلماء ولكن إن صلت يف بيتها فال تصح صالا إال بعد الزوال ألا تـصليها                
ظهراً ولذلك ذهب األئمة األربعة ومجهور العلماء سلفاً وخلفاً إىل أن املرأة إذا صلت              

  . يف بيتها تصلي أربعاً وإذا صلت مع الناس تصلي ركعتني بصالم 
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٤٤٧ - ا قَالَ  ومهنع اَللَّه ِضيٍد رعِن سِل بهس نى  {: عـدغتلَا نِقيلُ وا نا كُنم 
  . واللَّفْظُ ِلمسِلٍم   ،   متفَق علَيِه}ِإلَّا بعد اَلْجمعِة 

      . }  صلى اهللا عليه وسلم ِفي عهِد رسوِل اَللَِّه {: وِفي ِروايٍة
  
  :)الشرح(

  " . ما كنا نقيل وال نتغدى إال بعد اجلمعة : وعن سهل بن سعيد رضي اهللا عنه قال 
هذا احلديث متفق على صحته واملؤلف رمحه اهللا يقول واللفظ ملسلم وقد رواه أيـضاً               

  . البخاري بنفس اللفظ الذي ذكره املؤلف 
زم عن أبيه عن سهل     قال البخاري رمحه اهللا حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن أيب حا            

  . بن سعد به 
وقال مسلم رمحه اهللا حدثنا عبداهللا بن سلمة وحيي بن حيي وعلي بن حجر قال حيـي                 

  . أخربنا وقال اآلخران حدثنا عبدالعزيز بن أيب حازم عن أبيه عن سهل به 
  . وزاد علي بن حجر يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم 

 جواز إقامة اجلمعة قبل الزوال ألن الصحابة رضي         واحلديث احتج به اإلمام أمحد على     
اهللا عنهم كانوا يبادرون ا فال يقيلون إال بعدها والقيلولة ال تكون إال قبل الـزوال                
فدل حديث الباب على أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقيم اجلمعـة قبـل زوال                 

ة قبل الزوال ألم    وليس فيه دليل على الصال    : الشمس وقد قال الصنعاين يف السبل       
وحـني  ( يف املدينة ومكة ال يقيلون وال يتغدون إال بعد صالة الظهر كما قال تعـاىل                

ويف هذا نظر ، نعم ليس حـديث البـاب صـرحياً يف             ) . تضعون ثيابكم من الظهرية   
  .صالم قبل الزوال ولكنه يتأيد مبا مضى  واهللا أعلم 

  
  
  
  



  سليمان بن ناصر العلوان: شرح فضيلة الشيخ . الجمعةصالة   باب -كتاب الصالة  
  

٧  

  

،  كَـانَ يخطُـب قَاِئمـا      صلى اهللا عليه وسلم   ِبي   أَنَّ اَلن  { وعن جاِبٍر    -٤٤٨
  }حتى لَم يبق ِإلَّا اثْنا عشر رجلًـا         ، فَانفَتلَ اَلناس ِإلَيها  ، فَجاَءت ِعري ِمن اَلشامِ   

 ِلمسم اهور  .  
                                

 ):الشرح(
نيب صلى اهللا عليه وسلم كان خيطب قائماً فجاءت عري          وعن جابر رضي اهللا عنه أن ال      

 .من الشام فأنفتل الناس إليها حىت مل يبق إال اثين عشر رجالً 
  .  قال املؤلف رمحه اهللا رواه مسلم 

قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة واسحاق بن ابراهيم عن جرير عن حـصني                
  . ن عبداهللا به بن عبدالرمحن عن سامل بن أيب اجلعد عن جابر ب

واحلديث رواه اإلمام البخاري يف صحيحه من طريق زائـدة عـن حـصني بـن               
  . عبدالرمحن به 

فاحلديث متفق على صحته من طريق حصني بن عبدالرمحن به ، وليس من إفـراد               
  . مسلم 
  " : أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان خيطب قائماً " قوله 

  . قل ابن عبدالرب رمحه اهللا اإلمجاع على ذلكفيه مشروعية اخلطبة قائماً وقد ن
  " : إذ جاءت العري " قوله 

بكسر العني مفردها بعري وال واحد للعري من لفظها واملراد بالعري هنا هـي اإلبـل                
  . بأمحاهلا 
  " : فأنفتل الناس إليها " قوله 

طبـة  هذا حممول عند أهل العلم على قبل حترمي هذا األمر وقبل إجياب إستماع اخل             
  ).فاسعوا اىل ذكر اهللا (وقبل نزول قوله تعاىل 
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وقد نقل بعض العلماء اإلتفاق على وجوب السعي إىل ذكر اهللا بـاألذان الثـاين               
  . واملراد بذكر اهللا استماع اخلطبة 

  " :ومل يبق إال اثنا عشر رجالً " قوله 
 والفقهـاء   جاء عن اإلمام مالك رمحه اهللا أنه قال هذا أقل عدد تصح به اجلمعـة                

  . خمتلفون يف هذا املسألة فقد جاء عن مالك ما ذكر 
وذهب اإلمام أمحد والشافعي إىل أن اجلمعة ال تنعقد إال بأربعني رجالً وجاء عـن               
امحد يف رواية وهو مذهب أيب حنيفة أن اجلمعة تصح بثالثة وسـيأيت إن شـاء اهللا             

  . بسط هذه املسألة بأدلتها 
ح هو ما دل عليه الدليل فلم يرد عن النيب صلى اهللا عليه             وال ريب أن القول الراج    

وسلم دليل صحيح بتحديد عدد لصالة اجلمعة فالواجب إطـالق مـا أطلقتـه              
النصوص فاجلمعة صالة كسائر الصلوات تصح مبا تصح منه صالة الظهر وصـالة    

  .العصر وهكذا سائر الصلوات 
 هذا ال يدل على حتديد أقل العدد         وأما قوله يف احلديث مل يبق إال إثنا عشر رجالً         

ألن هذا األمر مل يقع على وجه اإلختيار وقد أجاب بعض العلماء عن هذا احلديث               
فقال إن الصالة يف أول األمر تقدم على اخلطبة يوم اجلمعة  وهذا جاءت به آثار ال        
يصح منها شيء إمنا هي مراسيل ومعضالت ال تقوم ا حجة ، واحلق أن اجلمعـة                

 شرعت واخلطبة قبل الصالة وحديث الباب إذاً صريح يف صحة صالة اجلمعة             منذ
  . بأقل من أربعني رجالً خالفاً ملن اشترط أربعني رجالً 
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٩  

  
 من أَدرك   { صلى اهللا عليه وسلم   قَالَ رسولُ اَللَِّه    :  وعِن ابِن عمر قَالَ    -٤٤٩

  }وقَد تمـت صـلَاته      ، يِرها فَلْيِضف ِإلَيها أُخرى   ركْعةً ِمن صلَاِة اَلْجمعِة وغَ    
 اِئيسالن اهور ، هاجم نابو ،قُطِْنياراَلدو ، اللَّفْظُ لَهو ، ِحيحص هادنِإسو ،  لَِكـن

الَهساِتٍم ِإرو حى أَبقَو .  
  
 ):الشرح(

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم مـن أدرك          وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال قال         
  " . ركعة من صالة اجلمعة وغريها فليضف إليها أخرى ، وقد متت صالته 

هذا احلديث رواه اإلمام النسائي وأمحد والدارقطين وابن ماجة وغريهم من طريق            
بقية بن الوليد عن يونس بن يزيد الزهري عن سامل بن عبداهللا عن ابن عمر عـن                 

 . اهللا عليه وسلم به النيب صلى 
  . وقد قال الدارقطين رمحه اهللا ذكر لنا أبو داود أن بقية تفرد به عن يونس 

  . وقد أعله أبو حامت رمحه اهللا باختالف السند واملنت 
وقد رواه النسائي من طريق سليمان بن بالل وهو ثقة عن يونس بن يزيـد عـن                 

عليه وسلم مرسالً ، وهـذا هـو        الزهري عن سامل بن عبداهللا عن النيب صلى اهللا          
احملفوظ ، وأما ذكر ابن عمر هذا غلط واحملفوظ يف هذا احلديث ما رواه الشيخان               

أن النيب صـلى اهللا  " من طريق الزهري عن أيب سلمة بن عبدالرمحن عن أيب هريرة         
  " .من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك الصالة: عليه وسلم قال 

ت يف ذلك حديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  ولكن             وأما ذكر اجلمعة فلم يثب    
، فان  " من أدرك ركعة من الصالة    " ال ريب أن اجلمعة داخلة يف حديث أيب هريرة          

الصالة اسم جنس تشمل اجلمعة وغريها فمن أدرك ركعة مـن صـالة اجلمعـة               
فليضف إليها أخرى وقد متت صالته وهذا قول مجاهري العلماء كأيب حنيفة ومالك             
والشافعي وأمحد ، وخالف يف ذلك بعض التابعني فرأوا أن من مل يـدرك اخلطبـة                
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١٠  

يصلي اجلمعة أربعاً ، وهذا قول ضعيف وما ذهب إليه األئمة األربعة أصح دلـيالً               
وأقوى نظراً ، ومفهوم احلديث أن من مل يدرك ركعة من اجلمعة مل يدرك الـصالة                

ك والشافعي وأمحد وقد صح هذا عـن        فعليه أن يصلي اجلمعة ظهراً وذا قال مال       
  .عبداهللا بن مسعود وابن عمر وغريمها من الصحابة وال يعلم هلم خمالف

 وقد قال أبو حنيفة من أدرك جزءاً من الصالة ولو قليالً كالتشهد صالها مجعـة               
وهذا مذهب مجاعة من أهل العلم وبه قال داود والصحيح ما ذهـب إليـه ابـن        

مل يدرك ركعة من اجلمعة فيصليها ظهراً ولكـن ينبغـي           مسعود وابن عمر أن من      
النظر بعد ذلك هل زالت الشمس أم ال ألنه تقدم أن الراجح جواز أداء اجلمعـة                
قبل الزوال بأدلة صحيحة تقدم ذكرها ولكن من فاتته صالة اجلمعة يصليها ظهراً             

  .والظهر ال تصح إال بعد الزوال 
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١١  

صلى اهللا عليـه   أَنَّ اَلنِبي {،  بِن سمرةَ رِضي اَللَّه عنهما   وعن جاِبرِ  -٤٥٠
فَمن أَنبـأَكَ     ، ثُم يقُوم فَيخطُب قَاِئما  ، ثُم يجِلس ،  كَانَ يخطُب قَاِئما   وسلم

   .  أَخرجه مسِلمٌ  }فَقَد كَذَب ، أَنه كَانَ يخطُب جاِلسا
  
 ):شرحال(

 وعن جابر بن مسرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان خيطـب قائمـاً                 
  " جيلس مث يقوم فيخطب قائماً فمن نبأك أنه كان خيطب جالساً فقد كذب 

هذا احلديث رواه اإلمام مسلم يف صحيحه قال حدثنا حيي بن حيي قال أخربنا أبـو    
  . بن مسرة فذكره خيثمة عن مساك بن حرب قال أنبأين جابر 

وقال البخاري رمحه اهللا باب اخلطبة قائماً مث ذكر يف الباب حديث ابـن عمـر أن         
" النيب صلى اهللا عليه وسلم كان خيطب قائماً مث يقعد مث يقوم كما تفعلـون اآلن                 

  . رواه مسلم 
وحديث الباب رواه أيضاً أمحد بن حنبل وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه             

  .  من طريق مساك بن حرب عن جابر بن مسرة به كلهم
واحلديث دليل على هدي النيب صلى اهللا عليه وسلم يف اخلطبة وأنه كان خيطـب               
قائماً وهذا باإلمجاع كما نقله ابن عبد الرب رمحه اهللا ومل يثبت عن النيب صـلى اهللا                 

  . عليه وسلم حديث أنه كان خيطب اجلمعة جالساً 
رمحهم اهللا يف أول من خطب جالساً قال طاووس ومجع مـن            وقد اختلف العلماء    

علماء التابعني بأنه معاوية قيل أخذه اللحم ومل يستطع اخلطبة قائماً وقيل غري ذلك              
وال يهمنا بقدر ما يهمنا أن تعرف أن اخلطبة قائماً واجبة إقتداء بـالنيب صـلى اهللا    

  " . وتركوك قائماً " عليه وسلم ، وقد قال تعاىل 
فس حديث جابر يدل على وجوب اخلطبة قائماً وأن النيب صلى اهللا عليه وسلم              ون

مل يكن خيطب جالساً ومن زعم ذلك فقد كذب ، وأما للعذر فتجوز اخلطبة جالساً               
 .  
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١٢  

واحلديث دليل على مشروعية اجللوس بني اخلطبتني وقد اختلف العلمـاء مبقـدار         
ر قراءة سورة اإلخـالص ، وقـال        اجللوس بني اخلطبتني فقال بعض العلماء مبقدا      

بعضهم مبقدار ما يعلم الفصل بني اخلطبتني وهذا احلق ألنه مل يرد عن الرسول صلى    
  . اهللا عليه وسلم حتديد هلذا اجللوس فيجلس مبقدار ما يعلم الفصل بني اخلطبتني 

وهل جيب اجللوس ؟ الصحيح أنه يستحب إمنا الواجب الفصل بني اخلطبتني سواء             
  .  ال إذا فصل بني اخلطبتني جلس أم
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١٣  

 كَانَ رسـولُ اَللَّـِه      {:  وعن جاِبِر بِن عبِد اَللَِّه رِضي اَللَّه عنهما قَالَ         -٤٥١
، واشتد غَـضبه  ، وعلَا صوته ، احمرت عيناه ،  ِإذَا خطَب  صلى اهللا عليه وسلم   

  نم هى كَأَنتقُولُ  حٍش ييج ِذر : اكُمسمو كُمحبقُولُ، صيو" : دعا بأَم ،  ـريفَِإنَّ خ
وشر اَلْأُموِر محـدثَاتها،    ، وخير اَلْهدِي هديُ    محمدٍ      ، اَلْحِديِث ِكتاب اَللَّهِ  
  .  رواه مسِلم}وكُلَّ ِبدعٍة ضلَالَةٌ 

 يحمـد   {:  يوم اَلْجمعةِ  صلى اهللا عليه وسلم   يٍة لَه كَانت خطْبةُ اَلنِبي      وِفي ِروا 
    }وقَد علَا صوته ، ثُم يقُولُ علَى ِإثِْر ذَِلك، اَللَّه ويثِْني علَيِه
ٍة لَهايِفي ِروو :}ِضلَّ لَهفَلَا م ِده َِللَّههي نم  ،ضي نمو لَه اِديِللْ فَلَا ه{ .   

اِئيسِللناِر {: ولَالٍَة ِفي اَلنكُلَّ ضو { .    
  
  
  ):الشرح(

كان رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم إذا          : وعن جابر بن عبداهللا رضي اهللا عنه قال       
خطب امحرت عيناه وعال صوته واشتد غضبه حىت كأنه منذر جيش يقول صـبحكم              

ما بعد فإن خري احلديث كتاب اهللا وخري اهلدي هدي حممد وشـر             أ: ومساكم ويقول   
  . رواه مسلم " . األمور حمدثاا وكل بدعة ضاللة 

كانت خطبة النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم اجلمعة حيمد اهللا ويثين عليه             : ويف رواية له    
  " . مث يقول إثر ذلك وقد عال صوته 

  " . ه ، ومن يضلل فال هادي له من يهد اهللا فال مضل ل" ويف رواية له 
حديث جابر رواه اإلمام مسلم يف صحيحه وقد رواه رمحه اهللا بالرواية األوىل والثانية              

  . والثالثة 
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١٤  

أما الرواية األوىل فقال رمحه اهللا تعاىل حدثنا حممد بن املثىن قال حدثنا عبدالوهاب بن               
 عن النيب صـلى اهللا عليـه        عبدايد عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر بن عبداهللا          

  . وسلم به 
  .أما الرواية الثانية فقد رواها من طريق سليمان بن بالل عن جعفر بن حممد به

  . أما الرواية الثالثة فرواها من طريق وكيع عن سفيان عن جعفر بن حممد به 
  " . وكل ضاللة يف النار " وأما رواية النسائي 

ا عتبة بن عبداهللا قال أنبأنا ابن املبارك عن سفيان عـن          فقد قال النسائي رمحه اهللا حدثن     
  . جعفر بن حممد به 

وجاءت هذه الزيادة عند البيهقي يف األمساء والصفات من طريق حبان بن موسى عـن   
وهي زيادة قوية رواها عتبة بن عبداهللا وهو صدوق عـن ابـن   . عبداهللا بن املبارك به     

  .  سفيان املبارك وتابعه حبان بن موسى عنه عن
واحلديث دليل على مشروعية رفع الصوت باخلطبة والتحمس معها فقد كـان الـنيب         
صلى اهللا عليه وسلم يرفع صوته ويشتد غضبه وحيمر وجهه وهذا الالئق باخلطيب إذا              

  . خطب منذراً ومبيناً معذراً وموضحاً مرشداً وناصحاً 
ا يكن من شيء بعد وأكثـر       ومعناها مهم " أما بعد "ويستحب للخطيب أيضاً أن يقول      

  .وجوز بعضهم حذفها " أما بعد"النحاة على وجوب اإلتيان بالفاء بعد 
  " : فإن خري احلديث كتاب اهللا " قوله 

  " ومن أحسن من اهللا حديثاً " وقال تعاىل "  ومن أصدق من اهللا قيال" قال تعاىل 
ي فإنه هدي نبينا حممد فخري الكالم كالم اهللا قوله صدق ووعده صدق ، وأما خري اهلد 

صلى اهللا عليه وسلم فال هدي أحسن من هديه وال طريق أحسن من طريقه وال شريعة                
أسهل من شريعته فقد بعث صلى اهللا عليه وسلم باحلنيفية السمحة الصاحلة لكل زمان              

  . ومكان الصاحلة خلريي الدنيا واآلخرة 
  " : وشر األمور حمدثاا " قوله 

  : دثات البدع وقد أحسن القائل واملراد هنا باحمل
  وخري األمور السالفات من اهلدى      وشر األمور احملدثات البدائع 
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:" أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        " وقد جاء يف الصحيحني وغريمها حديث عائشة        
  " .من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 
  . ديث أن حيفظه ليبطل به مجيع احملدثات قال النووي رمحه اهللا ينبغي ملن مسع هذا احل

  " .كل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار " ورواية النسائي 
يف هذه اللفظة دليل على أن أقل أحوال البدعة التحرمي وقد اختلف العلماء يف ذلـك                
فقال بعض العلماء البدع أنواع منها ما يصل إىل حد الكفر ومنها ما هو دون ذلـك                 

 إىل حد الكبرية ومنها ما يصل إىل حد الصغرية ، وذهب بعض العلمـاء  ومنها ما يصل 
إىل أنه ليس يف البدع صغرية فأقل أحوال البدعة أن تكون حمرمة وهذا ظـاهر روايـة      

  . النسائي 
وقد أجاب أصحاب القول األول عن رواية النسائي بأا ضعيفة ، وقال آخرون بـأن           

  . معناها تؤول إىل النار 
ث دليل أيضاً على مشروعية محد اهللا والثناء عليه يف اخلطبة ، قد جاء عنـد                ويف احلدي 

أيب داود من حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليـه                  
  . سنده صحيح " كل خطبة ليس فيه تشهد فهي كاليد اجلذماء : " وسلم قال 
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١٦  

  
صلى سِمعت رسولَ اَللَِّه    :  رِضي اَللَّه عنهما قَالَ     وعن عماِر بِن ياِسرٍ    - ٤٥٢

  }وِقصر خطْبِتِه مِئنةٌ ِمن ِفقِْهِه      ،  ِإنَّ طُولَ صلَاِة اَلرجلِ    {:  يقُولُ اهللا عليه وسلم  
  ِلمسم اهور  

  
  ):الشرح(

:  عليه وسلم يقول   مسعت رسول اهللا صلى اهللا    : وعن عمار بن ياسر رضي اهللا عنه قال         
  . رواه مسلم " إن طول صالة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه " 

قال اإلمام مسلم رمحه اهللا حدثين سريج بن يونس قال أخربنا عبدالرمحن بن عبدامللك              
  . بن أجبر عن أبيه عن واصل بن حيان عن أيب وائل عن عمار بن ياسر 

ي واحلاكم وقال صحيح على شرط الـشيخني        وقد رواه اإلمام امحد رمحه اهللا والدارم      
  .وسكت عنه اإلمام الذهيب 

واحلديث دليل على مشروعية قصر اخلطبة وإطالة الصالة واملراد باإلطالة هنا إطالـة             
وسـبح  . موافقة هلدي النيب صلى اهللا عليه وسلم فقد كان يقرأ اجلمعـة واملنـافقون             

  .  والغاشية ،واجلمعة والغاشية 
 بطول القراءة هذا بالنسبة للخطبة فعليه فاملشروع للخطيـب أن خيتـصر             فاملراد إذاًَ 

الكالم اختصاراً وجيمع حواشي الكلمات مجعاً فال داعي لكثرة الكالم دون فائدة فقد             
كانت كلمات الرسول صلى اهللا عليه وسلم تعد عداً ، وكالم قليـل حيفـظ حفظـاً        

ذكري وإرشاد وبيان وعلم وإيضاح     ويستفاد منه ويقع يف القلب ويكون فيه موعظة وت        
خري من كالم كثري تذري عليه الرياح ومتجه األمساع وليس فيه هدى وال بيان فعلـى                
اخلطيب أن خيتصر اخلطبة اختصاراً وحيرص على ما يفيد احلاضرين وعليه أن يراعـي              
أحواهلم فإن الغالب عليهم من مجلة العوام ، وخري الكالم ما قل ودل ومل يطل فيمـل                 
وعلى اخلطيب أن حيرص كل احلرص أن تكون خطبته وعظاً فتدور حول اجلنة والنـار     
هكذا كانت خطب النيب صلى اهللا عليه وسلم وخطب أصحابه بعده فإن القلـوب إذا   
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تذكرت اجلنة والنار رقت وقبلت ما يقال هلا وإذا بعدت عن اجلنة والنار قست وعنت              
   . ومتردت ومل تسمع قول ناصح وال وعظ واعظ

  
  
  
  
  
  
  
  

٤٥٣-         ا قَالَتهنع اَللَّه ِضياِرثَةَ رِت حاٍم ِبنِهش أُم نعو  :}   ـذْتا أَخق : " م
 يقْرؤها كُلَّ   صلى اهللا عليه وسلم   ِإلَّا عن ِلساِن رسوِل اَللَِّه      ، "والْقُرآِن اَلْمِجيدِ 

  .    رواه مسِلم }س جمعٍة علَى اَلِْمنبِر ِإذَا خطَب اَلنا
  
 ):الشرح(

ق والقـران   "ما أخذت   : وعن أم هشام بنت حارثة بن النعمان رضي اهللا عنها قالت            
إال من لسان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقرؤها كل مجعة على املنـرب إذا                " ايد  

  . رواه مسلم " خطب الناس 
قد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سـعد         قال اإلمام مسلم رمحه اهللا حدثنا عمرو النا       

قال حدثين أيب عن حممد بن اسحاق قال حدثين عبداهللا بن أيب بكر عن حيي بن عبداهللا                 
  . عن أم هشام به 

  .ورواه من طريق حيي بن سعيد عن عمرة بنت عبدالرمحن عن أخت هلا حنوه 
 عن أبيه قال مسعـت  ورواه أبو داود والنسائي ويف الباب عن صفوان بن يعلى بن أمية     

  . اآلية " ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك " النيب صلى اهللا عليه وسلم يقرأ على املنرب 
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. علـى املنـرب  " ص " ويف الباب عن أيب سعيد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قرأ   
  . رواه امحد وأبو داود وغريمها 

طبة وهل هذه القراءة واجبة أم وحديث الباب دليل على مشروعية قراءة القرآن يف اخل     
مستحبة ؟ ذهب اإلمام امحد والشافعي إىل وجوب قراءة القرآن ولو آية وذهب أبـو               
حنيفة وغريه من أهل العلم إىل عدم الوجوب وهذا هو احلق فاحلديث وما يف معناه من               
أحاديث الباب دالة على استحباب القراءة ال على إجياا ، وحديث الباب دليل على              

يف اخلطبة وظاهر احلديث أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كـان            " ق  " مشروعية قراءة   
يقتصر عليها والسبب يف ذلك والعلم عند اهللا أن احلاضرين كانوا قوماً عربا يفهمـون    
مواطن اخلطاب ومواقع اإلستدالل واأللفاظ املترادفة لغةً فكانت قراءة الرسول صلى           

 خبلقهم ومعادهم والبيان هلم حبفظ ألسنتهم فال يلفظون مـن          اهللا عليه وسلم هلا تذكرياً    
  . قول إال لديهم رقيب عتيد 

أما يف زماننا هذا فلو أن إنساناً قرأها ما فهم الناس معظم اآليات فلذلك قـد يقـال                  
والعلم عند اهللا بأنه يقرؤها ويوضح ما أشكل منها بكالم الصحابة والتـابعني وأهـل               

ألوىل لقراءا واخلطبة الثانية لبيان بعض معانيها لتتم الفائـدة          العلم فيخصص اخلطبة ا   
  . وحيصل املطلوب 

ويف احلديث دليل صريح على أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يكررها مراراً ألن أم                
هشام تقول ما أخذا إال عن لسان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقرؤها كل مجعـة       

كرار الوعظ واإلرشاد وترقيق القلوب وتذكريها بـاآلخرة        ففيه دليل على مشروعية ت    
فليس هناك ألني من القلوب عند ذكر اجلنة والنار فعلى اخلطباء أن حيرصوا على هـذا   
وخري اهلدي هدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقد كان يقرؤها لريقق ا القلوب               

  . ويصغي ا األمساع 
  .واهللا أعلم 
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صـلى اهللا   قَالَ رسولُ اَللَِّه    :  ابِن عباٍس رِضي اَللَّه عنهما قَالَ       وعنِ - ٤٥٤ 
 من تكَلَّم يوم اَلْجمعِة والِْإمام يخطُب فَهو كَمثَِل اَلِْحماِر يحِمـلُ     { عليه وسلم 

ِبِإسناٍد لَـا   ،   رواه أَحمد   } لَيست لَه جمعةٌ  ، أَنِصت: واَلَِّذي يقُولُ لَه  ، أَسفَارا
" اَلـصِحيحينِ " ِفـي    رضي اهللا عنـه   وهو يفَسرحِديثَ أَِبي هريرةَ     .  بأْس ِبِه   
فَقَـد  ، أَنِصت يوم اَلْجمعِة والِْإمـاِم يخطُـب      :  ِإذَا قُلْت ِلصاِحِبك   {: مرفُوعا
تولَغ{   

  
  ):الشرح(

من تكلم : "  عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم              وعن ابن 
يوم اجلمعة واإلمام خيطب فهو كمثل احلمار حيمل أسفاراً ، والذي يقول لـه أنـصت    

  " . ليست له مجعة 
هذا احلديث رواه اإلمام امحد يف مسنده وأبو بكر بن أيب شيبة والطرباين كلـهم مـن            

  .  عن عامر الشعيب عن ابن عباس طريق جمالد بن سعيد
وجمالد ضعفه كبار احلفاظ قال عنه اإلمام أمحد ليس حديثه بشيء وكذا قال حيي بـن                
سعيد وقال حيي بن معني ال تقوم به حجة ، فقول احلافظ بإسناد ال بأس به غري صحيح                  

  . ألن جمالداً ضعيف عند كبار األئمة 
  .ؤلف رمحه اهللا فقد رواه الشيخان وأما حديث أيب هريرة الذي أشار إليه امل

قال البخاري رمحه اهللا حدثنا حيي بن بكري قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب                
إذا : قال أخربين سعيد بن املسيب عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قـال                 

  " . قلت لصاحبك أنصت يوم اجلمعة واإلمام خيطب فقد لغوت 
  . هللا حدثنا قتيبة بن سعيد وحممد بن رمح قال حدثنا الليث به قال مسلم رمحه ا

واحلديث دليل على حترمي الكالم يوم اجلمعة واإلمام خيطب ، وظاهر احلديث ولو كان              
  .الكالم أمراً باملعروف وياً عن املنكر 
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  .ويؤخذ من ظاهر احلديث جواز الكالم بني اخلطبتني ألن احلديث مقيد واإلمام خيطب 
وله يف حديث ابن عباس فليست له مجعة اختلف الفقهاء يف معنا هذا فقال بعـضهم            وق

تكون صالته ظهراً ومن ذلك حديث عند أيب داود ، وقال آخرون ال يكتب له ثواا                
  . وإن كانت جمزءة ال حيتاج إىل إعادا وقيل غري ذلك 

ود من حديث علي وعلى كل فاحلديث يف إسناده مقال كما سبق وله شاهد عند أيب دا        
  .بن أيب طالب رضي اهللا عنه ويف إسناده مقال أيضاً 

قد روى أبو داود يف سننه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النيب صلى       
واللغو هو الكـالم  " ومن لغا وختطى رقاب الناس كانت له ظهراً "اهللا عليه وسلم قال   
  . الذي ال فائدة فيه 

كون ظهراً إذا مجع بني اللغو والتخطي وأما الدعاء واإلمام خيطب فظاهر هذا أن مجعته ت   
فقد جاء فيه حديث قوي عند أيب داود من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جـده                

وذكر منهم رجالً حضرها يدعو إن شـاء أعطـاه   " حيضر اجلمعة ثالثة نفر " مرفوعاً    
والدعاء وإن كانا مـشتركني يف      ويف هذا دليل على التفريق بني اللغو        " وإن شاء منعه    

  . ترك االستماع للخطيب 
 تـشميت  وقد اختلف أهل العلم رمحهم اهللا يف رد السالم واإلمام خيطـب وكـذا             

العاطس وكذا إنكار املنكر ، أما اإلمام فال مانع من كونه يـرد الـسالم ويـشمت                 
كاً بالـصالة   العاطس وينكر املنكر حلديث جابر بن عبداهللا يف الصحيحني يف أمره سلي           

  . وسيأيت إن شاء اهللا 
أما املأموم واملستمع فإن كان ال يسمع اخلطبة فال مانع من رده للـسالم وتـشميت                
العاطس وأمره باملعروف ويه عن املنكر وكذا اشتغاله بقراءة القرآن نص على ذلـك      

  . اإلمام امحد رمحه اهللا 
مت العاطس ويـرد الـسالم      وأما إذا كان يسمع خطبة فقد قال بعض أهل العلم يش          

بصوت خفي ويأمر باملعروف وينهى عن املنكر بالفعل ال بالقول ، وقد يعلل هؤالء بأن          
يقال رد السالم واجب باإلمجاع واستماع اخلطبة فيها خالف بني أهل العلم فمنهم من              

  . قال أن استماعها سنة كما هو قول للشافعية وطائفة من التابعني 
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  .ن استماعها واجب وهو الصحيح أ: والقول الثاين 
 ولذلك القول الثالث يف املسألة ال يشمت عاطساً وال يرد سالما وال ينهى عن املنكر               

إذا قلـت   " وال يأمر باملعروف وأصحاب هذا القول أخذوا بظاهر حديث أيب هريرة            
وظاهر هذا انك تأمر باملعروف وتنهى عن املنكر ومع ذلك يقـول           " لصاحبك أنصت   

 وأصحاب هذا القول معهم ظاهر احلديث" فقد لغوت " ل صلى اهللا عليه وسلم     الرسو
وأصحاب القول األول معهم بعض القواعد والتعليالت املفيدة إال أن ظاهر احلـديث             

  . أوىل بالقبول 
      
  
  
  
  
  

ليـه  صـلى اهللا ع والنِبي ،  دخلَ رجلٌ يوم اَلْجمعِة{:  وعن جاِبٍر قَالَ  - ٤٥٦
  متفَـق    }" قُم فَصلِّ ركْعتينِ  : "قَالَ. لَا: قَالَ" ؟صلَّيت: "فَقَالَ. يخطُب  وسلم  
  .  علَيِه 

  
  ):الشرح(

دخل رجل يوم اجلمعة والنيب صلى اهللا عليـه وسـلم        : وعن جابر رضي اهللا عنه قال       
  . قم فصل ركعتني : ال  ، قال : قال " صليت " خيطب فقال 

  . احلديث متفق على صحتههذا 
قال البخاري رمحه اهللا حدثنا علي بن عبداهللا قال أخربنا سفيان عن عمرو عن جابر بن                

  . عبداهللا به 
  . وقال مسلم رمحه اهللا حدثنا قتيبة بن سعيد واسحاق بن ابراهيم عن سفيان به 
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  . غطفاين ورواه مسلم رمحه اهللا يف صحيحه من طريق أخرى ومسى هذا الرجل سليكاً ال
واحلديث دليل على مشروعية حتية املسجد واإلمام خيطب وقد ذهب إىل هذا اإلمـام              
أمحد وأكابر احملققني من الفقهاء واحملدثني وقد منع بعضهم حتية املسجد واإلمام خيطب             

  . وحديث الباب حجة عليه 
د آذيت أما قول النيب صلى اهللا عليه وسلم للرجل الذي رآه يتخطى الرقاب اجلس فق            

فال يدل هذا على منع حتية املسجد واإلمام خيطب إمنـا   . رواه أبو داود بسند حسن      . 
يدل احلديث على عدم وجوا وحديث جابر يدل على استحباا إال أنـه يـستحب               

  . التجوز بالركعتني 
جيوز ايء واإلمام خيطب ، ولكن عامـة       : ويصلح حديث الباب حجة لقول من قال        

يـا  (  خالف هذا القول فرأوا وجوب السعي عند النداء الثاين قال تعاىل             العلماء على 
  " أيها الذين آمنوا إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة فاسعوا اىل ذكر اهللا 

وقد نقل بعض األئمة اإلمجاع على وجوب السعي عند النداء الثاين وميكـن اجلمـع               
اين ومل يصل املسجد إال واإلمـام       بينهما بأن يقال لعل هذا الرجل سعى عند النداء الث         

  .خيطب ، أو أن له عذراً شرعياً يف تأخره 
واحلديث دليل أيضاً على جواز تكليم اإلمام للمأمومني ، ويف الباب أحاديث أخـرى              

  .كحديث أنس يف الصحيحني حني دخل الرجل املسجد يطلب االستسقاء
د ألن استماع اخلطبـة     وقد احتج حبديث جابر بعض العلماء على وجوب حتية املسج         

واجب ومع ذلك أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم الرجل أن يصلي ركعـتني واإلمـام                
خيطب ، ويف هذا نظر الن استماع اخلطبة ال جيب إال ملن جلس ، أو يقال إنه يدل على       
الوجوب وصرفه عن ذلك احلديث اآلخر اجلس فقد آذيت فإنه يـدل علـى عـدم           

هو قول األئمة األربعة ومجاهري العلماء سلفاً وخلفاً بل مـا           وجوب حتية املسجد كما     
قال بوجوب حتية املسجد من األئمة السابقني سوى أيب عوانه حىت ابن حزم رمحـه اهللا               

  . على ظاهريته ال يرى وجوب حتية املسجد 
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رأُ ِفي صلَاِة    كَانَ يقْ  صلى اهللا عليه وسلم    أَنَّ اَلنِبي    {؛  وعِن ابِن عباسٍ   - ٤٥٧
  .  رواه مسِلم}والْمناِفِقني ، الْجمعِة سورةَ الْجمعِة

   
 ):الشرح(

وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقـرأ يف صـالة                  
  . رواه مسلم " اجلمعة سورة اجلمعة واملنافقني 

 شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سفيان         قال مسلم رمحه اهللا حدثنا أبو بكر بن أيب        
عن خمول بن راشد عن مسلم البطني عن سعيد بن جبري عن ابن عباس رضي اهللا عنهما        

  . به 
  . ورواه مسلم أيضاً من حديث أيب رافع عن أيب هريرة به 

واحلديث دليل على مشروعية قراءة هاتني السورتني يوم اجلمعة فسورة اجلمعـة فيـه          
ناس بترك البيع والشراء حال النداء الثاين وفيها ترغيبهم للتقدم إىل الـصالة             تذكري ال 

  . وتزهيدهم يف الدنيا 
وأما سورة املنافقني ففيها فضح للمنافقني وهم يكثرون يوم اجلمعة فكانت قراءـا يف              

ة غاية املناسبة تذكرياً هلم ووعظاً فبعض املنافقني ال يشهد شيئاً من الصلوات إال اجلمع             
ويقول اجلمعة إىل اجلمعة كفارة ملا بينهما ، ونسي هذا املنافق تتمة هذا احلديث مـا مل                 
تؤت الكبائر ، وقد ارتكب الكفر فضالً عن الكبائر فقد تقدم إمجاع الصحابة علـى               
كفر تارك الصالة نقلة مخسة من كبار األئمة وهم اسحاق بن راهويه واإلمام املروزي              

  . قيلي واإلمام ابن حزم واإلمام املنذري رمحهم اهللا و عبداهللا بن شقيق الع
ويشرع أيضاً أن يقرأ يف بعض األحيان سورة سبح اسم ربك األعلى والغاشية وسيأيت              

  . إن شاء اهللا ذكر دليل ذلك واهللا أعلم 
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٤٥٨- لَهِشريٍ   :  وِن باِن بمعِن اَلنِفي الْ      {: عِن ويأُ ِفي اَلِْعيدقْرِة كَانَ يعمِبـ : ج
   . }" هلْ أَتاك حِديثُ اَلْغاِشيِة: "و، "سبِح اسم ربك اَلْأَعلَى"

  
 ):الشرح(

 وله عن النعمان بن بشي رضي اهللا عنه قال كان يقرأ يف العيدين ويف اجلمعة بـسبح                 
  " . اسم ربك األعلى وهل أتاك حديث الغاشية 

  .  يف صحيحه أي ملسلم رمحه اهللا" : وله " قوله 
قال اإلمام مسلم حدثنا حيي بن حيي وأبو بكر بن أيب شيبة واسحاق بن ابراهيم مجيعـاً              
عن جرير قال حيي أخربنا جرير عن ابراهيم بن حممد بن املنتشر عن أبيه عن حبيب بن                 

  .  سامل موىل النعمان عن النعمان بن بشري رضي اهللا عنه به 
ءة هاتني السورتني يف صالة اجلمعة والعيدين عيـد         واحلديث دليل على مشروعية قرا    

  . الفطر وعيد األضحى 
واحلكمة من قراءة هاتني السورتني ملا اشتملت عليه السورة األوىل من تعظيم الـرب              
جل وعال وبيان خلقه وتسويته ملا خلق وتقديره ملا قدر للذكر واألنثى وبيان هدايتـه               

سورة الثانية من ذكر القيامة وما يكون فيهـا مـن   لعباده املؤمنني وملا اشتملت عليه ال     
ذكر جزاء الصاحلني وبعث مجيع العباد وحماسبتهم على مجيع أعماهلم إن خـرياً فخـري      

  . وإن شراً فشر
وقد تقدم يف حديث ابن عباس وحديث أيب هريرة أن الرسول صلى اهللا عليه وسـلم                

قرأ تارة بسبح والغاشـية وتـارة       كان يقرأ يف اجلمعة واملنافقني ، فيستحب التنويع في        
باجلمعة واملنافقني وتارة أيضاً باجلمعة والغاشية جاء هذا يف صحيح مسلم من حـديث             

  .النعمان بن بشري
 وأما االعتياض عن قراءة هذه السورة يوم اجلمعة بقراءة آيات تناسب اخلطبة ففـي              

راءة آيات تناسب   ذلك تفصيل فإن كان يعتاض عن قراءة عن هذه السورة املسنونة بق           
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اخلطبة فهذا غلط وهجر للسنة واعتياض عنها بغريها فلم يكن النيب صـلى اهللا عليـه         
وسلم يقرأ من اآليات ما يناسب اخلطبة وال ذكر هذا عن أحد من الصحابة وأمـا إن                 
كان يفعل هذا يف بعض األحيان حبيث ال يعطل السنة وال يعتاض عنها بغريهـا ، إمنـا       

ل هذا أو أنه أراد أن يبني للناس عدم وجوب قراءة هذه السورة             عرض له عارض ففع   
فمثل هذا العمل ال مانع منه وإن كان األوىل واألفضل للخطيب أن يثابر على قـراءة                
هذه السورة على مدار ثالث مجع يف كل مجعة يقرأ سورتني مما كان الـنيب صـلى اهللا             

  . عليه وسلم يقرأ به 
اءة النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الركعة الثانيـة علـى   وقد احتج بعض أهل العلم بقر  

جواز جعل الثانية أطول من األوىل ألن الغاشية أطول من سبح ، ويف هذا االسـتدالل          
نظر فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم يرتل األوىل حىت تكون أطول من اليت أطول منها ،                 

هللا عليه وسلم فمجرد طول     صح هذا يف السنة الصحيحة الثابتة عن رسول اهللا صلى ا          
  . اآليات غري مؤثر إذا علم هدي النيب صلى اهللا عليه وسلم يف قراءته 
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٤٥٩-      قَمِن أَرِد بيز نعقَالَرضي اهللا عنه     و :}    ِبيلَّى النصلى اهللا عليـه     ص
  }"  أَنْ يـصلِّي فَلْيـصلِّ     من شاءَ : "فَقَالَ، ثُم رخص ِفي الْجمعةِ   ،  اَلِْعيد وسلم

  .رواه اَلْخمسةُ ِإلَّا اَلترِمِذي، وصححه ابن خزيمة
  
  ):الشرح(

وعن زيد بن أرقم رضي اهللا عنه قال صلى النيب صلى اهللا عليه وسلم العيد مث رخـص         
  . من شاء أن يصل فليصل : يف اجلمعة ، مث قال 

ام امحد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزمية يف صحيحه            هذا احلديث رواه اإلم   
  . كلهم من طريق عثمان بن املغرية عن إياس بن أيب رملة عن زيد بن أرقم به 

وعثمان بن املغرية ثقة خرج له البخاري واألربعة وأما إياس فلم يرو عنه سوى عثمان               
م ابن املديين رمحه اهللا أنه صـحح   بن املغرية وذكره ابن حبان يف ثقاته ، ونقل عن اإلما          

هذا اخلرب وقال النووي إسناده جيد ، وأما قول احلافظ هنا صـححه ابـن خزميـة ،             
فالربجوع اىل صحيح ابن خزمية يتبني خالف ما قاله احلافظ فقد ذكر اإلمام ابن خزمية               

 فـإين ال  : يف صحيحه على هذه املسألة فقال إن صح اخلرب ومل يقطع بصحته مث قـال                
أعرف إياس بن أيب رملة ال جبرح وال تعديل ، وتصحيح اإلمام علي بن املديين رمحه اهللا        

  . يرفع جهالة إياس 
ويف الباب عن ابن جريج عطاء بن أيب رباح قال اجتمع يوم عيد ويوم مجعة يف عهـد                  

   " .عبداهللا بن الزبري فصلى عبداهللا بن الزبري كليهما بكرة ومل خيرج إال لصالة العصر 
وكـان  : هذا احلديث رواه أبو داود يف سننه وإسناده صحيح ويف رواية عند أيب داود  

  . أصاب السنة : عبداهللا بن عباس بالطائف فلما قدم أي قدم مكة ذكرنا له ذلك فقال 
فحديث الباب يدل على سقوط صالة اجلمعة حال اجتماعها مع العيـد ، واختلـف               

ة ملن صلى العيد أو أن اجلمعة تسقط مطلقاٌ سـواء    الفقهاء رمحهم اهللا هل تسقط اجلمع     
  . صلى العيد أم مل يصل 

ظاهر حديث الباب أن اجلمعة تسقط عمن صلى العيد وأما من مل يصل العيـد فـأن                 
  . اجلمعة تلزمه وهذا مذهب مجاهري العلماء وهو احلق 
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 ويف هذا   وذهب بعض العلماء إىل أن اجلمعة تسقط مطلقاً سواء صلى العيد أم مل يصل             
نظر فقد فرض اهللا على عباده يف اليوم مخس صلوات وهذا صلى أربعاً فأين اخلامـسة                
وهذا من العلم املتواتر املأثور عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مث أيضاً إن العلماء رمحهم                

  . اهللا خمتلفون يف صالة الظهر هل تلزم أم ال 
جلمعة إذا سقطت قامت الظهر مقامهـا       ذهب مجهور العلماء ومنهم األئمة األربعة أن ا       

فوجب أداءها ألنه إذا مل يصل الظهر فقد صلى يف اليوم أربع صلوات واهللا فرض على                
العباد مخس صلوات وهذا مبين على القول بأن الصالة بكرة هي صالة العيد ، ولكن               
 هناك قول لبعض العلماء بأن اجلمعة قدمت وقامت مقام صالة العيد والسبب يف ذلك             
أننا لو قلنا إن صالة العيد أسقطت صالة اجلمعة فيشكل عليه كيف تسقط السنة على               
القول الصحيح الفرض ، إال إذا قيل بأن صالة العيد فرض على األعيان كما هو قول                
أيب حنيفة وشيخ اإلسالم ابن تيمية وحديث الباب شاهد قوي هلذا القول إذا قيـل إن             

وليست صالة اجلمعة أما إذا قيل إن صالة اجلمعة قـد           الصالة املؤداة هي صالة العيد      
قدمت فهذا شاهد قوي ملذهب اإلمام أمحد رمحه اهللا يف جواز صالة اجلمعة قبل الزوال               
وهذا هو احلق كما تقدم تقريره ففي صحيح اإلمام مسلم رمحه اهللا عن جابر بن عبـد                

م فنذهب إىل مجالنا فنرحيها    اهللا قال كنا نصلي اجلمعة مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل           
، فهذا اخلرب صريح يف كوم يصلون اجلمعة قبل الزوال فعلـى            " حني تزول الشمس    

هذا يستقيم القول بسقوط اجلمعة وصالة الظهر عمن قدم اجلمعة بكرةً واعتاض عنها             
  . بصالة العيد 

 ريـب إن    وأما إذا قيل إن الصالة املؤداة هي صالة العيد كما هو قول اجلمهور فـال              
صالة الظهر ال تسقط وإن كان األحوط أيضاً أن يصلي الظهر مطلقاً حىت ولو قيل بأن          
اجلمعة قد قدمت فهذا أحوط وأبرأ للذمة ألن األدلة هنا غري ظاهرة لـسقوط صـالة      
الظهر كما هو قول عطاء ، وأما احتجاج بعض العلماء حبديث عطاء أن ابن الـزبري مل         

  . ، فيحتمل أن يكون ابن الزبري صلى الظهر يف بيته خيرج إال لصالة العصر 
  .إذا سقطت صالة اجلمعة عمن صلى العيد فهل يشرع إقامة اجلمعة يف البلد ؟: مسألة 

  . نعم وجيب هذا حىت يتمكن من صالة اجلمعة من مل يصل العيد : اجلواب 
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  .ما هو السبب يف سقوط صالة اجلمعة ملن صلى العيد ؟ : مسألة
قيل ملا اجتمع عيدان يف يوم واحد خفف النيب صلى اهللا عليه وسلم عن أمته               : اجلواب  

  . وأسقط عنهم اجلمعة ليتم هلم عيدهم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 { رضي اهللا عنه  قَالَ رسولُ اَللَِّه    : قَالَرضي اهللا عنه     وعن أَِبي هريرةَ     - ٤٦٠
لِّ بصةَ فَلْيعمالْج كُمدلَّى أَحا ِإذَا صعبا أَرهدِلمٌ  }عسم اهور  .  

   
  ):الشرح(

إذا صـلى   " وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم                
  " . أحكم اجلمعة فليصل بعدها أربعاًَ 

حدثنا حيي بن حيي قال أخربنا خالـد        هذا احلديث رواه اإلمام مسلم يف صحيحه فقال         
بن عبداهللا عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه أن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم                 

  . به 
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" من كان مصلياً بعد اجلمعة فليصل أربعـاً  " ورواه مسلم أيضاً من طريق سهيل بلفظ  
ن ظـاهر احلـديث   وهذا اللفظ يدلنا على أن هذه األربع لالستحباب ال لإلجياب ، أل   

إذا صلى أحـدكم اجلمعـة   " األول أن هذه األربع واجبة لقوله صلى اهللا عليه وسلم           
وهذا أمر واألمر يقتضي الوجوب إال إذا وجـد لـه صـارف             " فليصل بعدها أربعاً    

، فهذا يدلنا   " من كان مصلياً    " والصارف هنا موجود وهو قوله صلى اهللا عليه وسلم          
  .  اجلمعة لالستحباب ال لإلجياب كما هو قول عامة العلماء على أن هذه األربع بعد

وقد استحب أكثر أهل العلم على جعل هذه األربع يف املسجد حلديث ابن عمر رضي               
: اهللا عنه يف الصحيحني من طريق عبيداهللا بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر قال                 

  " . يته وصلى ركعتني كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا صلى اجلمعة دخل ب" 
ومل يذكر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه زاد على الركعتني يف بيته وال تنـايف بـني              
قوله وفعله فيحمل قوله  على ما إذا صلى األربع يف املسجد وأما إذا صلى يف البيـت                  
فيقتصر على ركعتني ألن هذا هو دأبه صلى اهللا عليه وسلم ، وقد اختار هذا القـول                 

 اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا وابن القيم ومجاعة من احملققني ولكن يشكل على هذا               شيخ
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال أفضل صـالة     " حديث زيد بن ثابت يف الصحيحني       

فظاهر احلديث أنه يتعني محل األربع يف حـديث أيب هريـرة   " املرء يف بيته إال املكتوبة    
: املرء يف بيته إال املكتوبة ولكن قد جياب عن هذا فيقال            على البيت ألن أ فضل صالة       

ملا اختلف عندنا قول النيب صلى اهللا عليه وسلم وفعله تعني علينا اجلمع بني األمـرين                
  : كما قال يف املراقي 

  واجلمع واجب مىت ما أمكنا         وإال فلألخري نسخ بينا
ة على املسجد ، وهنا قول آخر       فحملنا حديث ابن عمر على البيت وحديث أيب هرير        

قد يقال أنه أقرب إىل الصواب وهو أن يثابر على ركعتني يف البيت ويصلي يف بعـض                 
األحيان أربعاً وأما إذا صلى يف املسجد فيقتصر على أربع وال يصلي ركعتني وجه هذا               
القول أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يذكر عنه أنه صلى ركعـتني بعـد اجلمعـة يف        

ملسجد فتعني علينا محل حديث أيب هريرة على املسجد وأنه إذا صـلى يف املـسجد                ا
يصلي أربعاً ومحلنا حديث ابن عمر على البيت ، وال مانع من العمل حبديث أيب هريرة                
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أفضل صالة املرء يف    " يف البيت يف بعض األحيان حلديث زيد بن ثابت يف الصحيحني            
  ". بيته إال املكتوبة 

لى يف مكة فاملستحب أن يصلي بعد اجلمعة ست ركعات حلديث ابـن أيب              وأما إذا ص  
حبيب عن عطاء قال كان ابن عمر إذا صلى اجلمعة يف مكة صلى ركعـتني مث تقـدم                  
فصلى أربعاً فقيل له يف ذلك فقال إن النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا كـان يف املدينـة              

  . صلى اجلمعة مث صلى يف بيته ركعتني 
استحباب ست ركعات بعد اجلمعة يف مكة ، وبعض العلماء يرى استحباب  فظاهر هذا   

  .الست يف غري مكة أيضاً 
 وهل األربع اليت يف حديث أيب هريرة ويف حديث ابن عمر تصلى بـسالم واحـد أم         

فيه خالف ، وظاهر احلديث أن األربع تصلى بسالم واحد وهل يـصليهما          . بسالمني  
حلديث عن هذا فجاز الوجهان إن شئت فـصلهما         بتشهدين أم بتشهد واحد سكت ا     

  . بتشهدين وإن شئت فصل األربع بتشهد واحد 
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٣١  

  
  

٤٦١-    ِزيدِن ياِئِب بِن السعو  ،   ةَ قَالَ لَهاِويعةَ فَلَـا      {: أَنَّ معمالْج تلَّيِإذَا ص 
صلى اهللا عليـه وسـلم       رسولَ اَللَِّه    فَِإنَّ، حتى تكَلَّم أَو تخرج   ، تِصلْها ِبصلَاةٍ 
ا ِبذَِلكنرأَم : جرخن أَو كَلَّمتى نتلَاٍة حلَاةً ِبصوِصلَ صِلم }أَنْ لَا نسم اهور  .ٌ    

  
  ):الشرح(

إذا صـليت   : وعن السائب بن يزيد رضي اهللا عنه أن معاوية رضي اهللا عنه قال لـه                
 حىت تتكلم أو خترج فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمرنا     اجلمعة فال تصلها بصالة   

  " .أن ال نصل صالة بصالة حىت نتكلم أو خنرج "بذلك 
رواه مسلم يف صحيحه فقال حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة قال حدثنا غندر عـن ابـن                  
جريج قال أخربين عمر بن عطاء بن أيب اخلوار قال أرسلين نافع بن جبري إىل الـسائب             

  . بن يزيد فذكر اخلرب 
وهو دليل على منع وصل صالة بصالة وقول معاوية ويه إمنا وقع يف يـوم اجلمعـة                 
ودليله املرفوع عام يشمل صالة اجلمعة وغريها ، ويف هذا دليل علـى أن الـصحابة                
يستدلون بالعام على اخلاص ، ومعاوية ى السائب أن يصلي اجلمعة بـصالة أخـرى       

ج واملعىن ينتقل من مكان إىل مكان ويـصح يف الفـصل التكـبري              حىت يتكلم أو خير   
والتحميد والتسبيح وقراءة ما يشرع يف دبر كل صالة ، فظاهر يه صلى اهللا عليـه                
وسلم أن تصلي صالة بصالة أن هذا يشمل النوافل إال أن العلماء خصصوا هذا مبـن          

  . لفرائض ما ليس منها صلى الفريضة وأراد أن يتنفل والسبب يف ذلك لئال يلحق با
أما وصل نافلة بنافلة فظاهر األحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه              
وسلم بقيام الليل وصالة النهار أنه يصلي الصالة بالصالة وكذلك أفعـال الـصحابة          
رضوان اهللا عليهم وهذا يوضح املراد من حديث الباب وأنه كما قال العلماء أن يصلي    

  . ة بنافلة فريض
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٣٢  

علماً أن بعض العلماء يستحب االنتقال من مكان إىل مكان بـالتطوع إال أن العلـة                
عندهم ليست هي كراهية الوصل إمنا هي لتكثري العبادة يف البقاع كـي تـشهد لـه                

  ).فما بكت عليهم السماء واألرض ( األرض كما قال تعاىل 
أي " يومئذ حتـدث أخبارهـا      "    فعلم أن األرض تبكي على املتعبد فيها ، وقول اهللا         

  . تشهد على العامل مبا عمل على سطحها 
وهذا االستنباط قال به اإلمام البخاري والبغوي ومجع من العلماء ويف ذلك أحاديـث              

  . رواها أبو داود وغريه وفيها مقال 
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٣٣  

  
  

صلى اهللا عليـه    لُ اَللَِّه   قَالَ رسو :  قَالَ رضي اهللا عنه   وعن أَِبي هريرةَ     -٤٦٢
حتى يفْرغَ  ، ثُم أَنصت ، فَصلَّى ما قُدر لَه   ، ثُم أَتى الْجمعةَ  ،  مِن اغْتسلَ  { وسلم

وفَضلُ ، غُِفر لَه ما بينه وبين الْجمعِة اَلْأُخرى      : ثُم يصلِّي معه  ، اَلِْإمام ِمن خطْبِتهِ  
  .  رواه مسِلم}اثَِة أَياٍم ثَلَ
  
  ):الشرح(

من اغتسل مث   " وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم               
أتى اجلمعة فصلى ما قدر له مث أنصت حىت فرغ اإلمام من خطبته مث يصلي معه غفر له                  

  . رواه مسلم " ما بينه وبني اجلمعة األخرى وفضل ثالثة أيام 
قال اإلمام مسلم رمحه اهللا حدثنا أمية بن بسطام قال أخربنا يزيد بن زريع قال أخربنـا           

  . روح عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم به 
  " : من اغتسل يوم اجلمعة "قوله 
  ":من " قوله 

مـن  " ث اسم شرط جازم جتزم فعلني األول فعل الشرط وهو قولـه باحلـدي        " من  " 
وال يتحقـق  " غفر له  " وجواب الشرط     " اغتسل وصلى وأنصت مث صلى مع اإلمام        

جواب الشرط إال بتحقق فعل الشرط وال بد أيضاً أن جيتمع الغسل والـصالة قبـل                
خروج اإلمام واإلنصات والصالة مع اإلمام فهذه األمور مبجموعها ال بد أن تتحقـق              

  .حىت حتصل املغفرة
اهللا عليه وسلم أوالًُ الغسل وقد تقدم أن غسل اجلمعة مستحب عند             ذكر النيب صلى    

األئمة األربعة ومجاهري العلماء سلفاً وخلفاً ويف املسألة ثالثة أقوال ألهل العلـم هـذا           
  . القول األول
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٣٤  

أنه واجب حلديث أيب سعيد اخلدري عند السبعة أن النيب صلى اهللا عليه             : القول الثاين   
  " . معة واجب على كل حمتلم غسل اجل" وسلم قال 

أن غسل اجلمعة واجب على من به رائحة وهذا اختيار شيخ اإلسـالم   : القول الثالث   
رمحه اهللا وقد تقدم حبث هذه املسألة وذكر ما هو الصحيح وأن القول بأنه سـنة هـو       
األقرب إىل الصواب وقول شيخ اإلسالم قوي جداً ألن الشارع يأمر بالنظافة وينـهى             

وساخة وعن الروائح الكريهة ، خصوصاً أن صاحب الرائحة يتأذى منه املصلون            عن ال 
واملؤمنون وإن املالئكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم فلزمه أن يتنظف ويتطيـب حـىت                
تذهب رائحته الكريهة ويف رواية عند اإلمام مسلم رمحه اهللا يف صحيحه من طريق أيب               

يب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه          معاوية عن األعمش عن أيب صاحل عن أ       
يف احلـديث إشـارة إىل عـدم        " من توضأ يوم اجلمعة فأحسن الوضوء       " وسلم قال   

وجوب غسل يوم اجلمعة وأن الوضوء كاف للحصول على هذا األجر إال أن الغسل              
  . أفضل وأكمل 

  " : ه ما كتب ل" ويف حديث سلمان عند البخاري " وصلى ما قدر له"قوله 
وظاهر احلديث أن الصالة غري مقيدة بعدد وال يشترط فيه إىل خروج اإلمام بل يصلي               
ما يتيسر له وهذه الصالة ليست سنة راتبة قبلية للجمعة فإن اجلمعة ليس هلا سنة راتبة                

  . قبلية وإمنا هلا سنة بعدية ، واملشروع التطوع املطلق قبل صالة اجلمعة حىت يأيت اإلمام 
تج ذا بعض الفقهاء على أن اجلمعة ليس فيها وقت ي قبل الزوال واحلق أن               وقد اح 

هذا احلديث ال حجة فيه الحتمال كون اإلمام يدخل قبل الزوال فقد ثبت عن الـنيب                
صلى اهللا عليه وسلم ومجاعة من الصحابة أم خيطبون قبل الزوال منها حديث جابر يف        

قال كنا نصلي اجلمعة مع رسول اهللا صلى         " صحيح مسلم وقد سبق حبث هذه املسألة      
وهـذا نـص    " اهللا عليه وسلم مث نذهب إىل مجالنا فنرحيها وذلك حني تزول الشمس             

  .صريح على فراغهم من صالة اجلمعة قبل الزوال فما بالك باخلطبة 
 وقد تقدم حبث هذه املسألة وذكر األدلة على جواز صالة اجلمعة قبل الزوال وهـو               

  ام أمحد رمحه اهللا وإليه ذهب مجع من الصحابة كما سبق ذكره مذهب اإلم
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أما لو قدر أن اإلمام ال يدخل إال بعد زوال الشمس فحينئذ يصلح هذا احلديث حجة                
على من نفى وقت النهي يف يوم اجلمعة إال أن إثبات هذا حيتاج إىل دليل قـاطع ألن                   

سلم يف حديث صحيح فال نعدل      النهي يف هذا الوقت ثابت عن النيب صلى اهللا عليه و          
  . عنه إال بدليل صحيح أيضاً 

  " : وأنصت " قوله 
  .تقدم عندنا أن اإلنصات إذا شرع اإلمام يف اخلطبة واجب 

  " وصلى معه " قوله 
  . أي صالة الفريضة مع اإلمام 

  " :غفر له ما بني اجلمعة واجلمعة األخرى وزيادة ويف رواية وفضل ثالثة أيام " 
موع عشرة أيام واملراد باملغفرة هنا مغفرة الصغائر وهذا قول مجاهري العلماء            فيكون ا 

بينما ذهب شيخ اإلسالم رمحه اهللا إىل أن الكبائر تغفر األعمـال الـصاحلة كـاحلج                
والوضوء وحنو ذلك ولكن يشكل على هذا ما رواه اإلمام مسلم يف صـحيحه مـن                

اجلمعـة إىل   " يب صلى اهللا عليه وسلم قال       حديث العالء عن أبيه عن أيب هريرة أن الن        
، فاحلديث صريح أن    " اجلمعة ورمضان إىل رمضان كفارة ملا بينهما ما مل تغش الكبائر          

  . املراد باملغفرة الصغائر ال الكبائر 
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٣٦  

  
  
  
  
  

٤٦٣- هنعولَ اَللَِّه    ؛  وسِة فَقَا   صلى اهللا عليه وسلم     أَنَّ رعمالْج موي لَذَكَر :} 
 شيئًا ِإلَّا أَعطَـاه     يسأَلُ اَللَّه   ، ِفيِه ساعةٌ لَا يواِفقُها عبد مسِلم وهو قَاِئم يصلِّي        

    متفَق علَيهِ   }ِإياه، وأَشار ِبيِدِه يقَلِّلُها 
     } وِهي ساعةٌ خِفيفَةٌ {: وِفي ِروايٍة ِلمسِلٍم

  
  ):الشرح(

فيـه  " وعنه رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذكر يوم اجلمعة فقـال       
" ساعة ال يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل اهللا عز وجل شيئاً إال أعطاه إيـاه      

  . متفق عليه . وأشار بيده يقللها 
لك عن أيب الزناد    قال اإلمام البخاري رمحه اهللا حدثنا عبداهللا بن مسلمة قال أخربنا ما           

  . عن األعرج عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم به
 وحدثنا قتيبة بن    -ح-وقال مسلم رمحه اهللا حدثنا حيي بن حيي قال قرأت على مالك               

  . سعيد عن مالك عن أيب الزناد به 
  
  

  ":قائم " وقوله 
" املالزم للشيء ، قال تعاىل       املرد بذلك املالزم للطاعة ألن القائم يف اللغة يطلق على           

  . أي مالزماً " إال ما دمت عليه قائماً 
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٣٧  

  " :يصلي " قوله 
أي " وصل عليهم   " أي يدعو ألن الصالة يف اللغة تطلق مبعىن الدعاء ، كما قال تعاىل              

  : أدع هلم ، قال الشاعر 
  هلا حارس ال يربح الدهر بيتها       وإن ذحبت صلى عليها وزمزما 

  " : لى عليها ص" قوله 
  . أي دعا هلا 

  . أي صوت " زمزما " و
وسبب محل احلديث على ما ذكرنا هو أن الصالة يف هذا الوقت غري مشروعة إال فيما                
له سبب فوجب محل احلديث على ما ذكرنا واملسلم ال يزال يف صالة ما انتظر الصالة                

  . كما جاء يف الصحيحني 
  . لرواية متفق عليهاهذه ا" : وأشار بيده يقللها" قوله 

وأما وراية مسلم األخرى فرواها من طريق الربيع بن مسلم عن حممد بن زياد عن أيب                
  . هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أشار إىل أا خفيفة 

وقد اختلف العلماء رمحهم اهللا يف هذه الساعة والصحيح فيها أنه آخر ساعة من يـوم               
  . واهللا أعلم . ث هذه املسألة وذكر أقوال العلماء فيهااجلمعة وسيأيت إن شاء اهللا حب
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٣٨  

  
  
  
  
  

 صلى اهللا عليـه وسـلم      وعن أَِبي بردةَ عن أَِبيِه سِمعت رسولَ اَللَِّه          -٤٦٤
 ،  رواه مـسِلم } ِهي ما بين أَنْ يجِلس اَلِْإمام ِإلَى أَنْ تقْضى اَلـصلَاةُ             {: يقُولُ

  .  ورجح اَلدارقُطِْني أَنه ِمن قَوِل أَِبي بردةَ 
  .  وِفي حِديِث عبِد اَللَِّه بِن سلَاٍم ِعند ابِن ماجهْ  -٤٦٥
٤٦٦-    داوأَِبي د داِبِر ِعنجو  ،      ِاِئيسالنِر ِإلَـى        {: وصلَاِة اَلْعص نيا با مهأَن 

  .  ِ }لشمِس غُروِب اَ
    ."شرِح اَلْبخاِري "أَملَيتها ِفي ، وقَد ِاختلَف ِفيها علَى أَكْثَر ِمن أَربِعني قَولًا

  
  ):الشرح(

وعن أيب بردة عن أبيه رضي اهللا عنهما قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم                
 ". الصالة هي ما بني أن جيلس اإلمام إىل أن تقضي " يقول 

هذا احلديث  رواه مسلم يف صحيحه من طريق ابن وهب عن خمرمة بن بكري عن أبيه                 
  . عن أيب بردة عن أيب موسى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم به 

مل : وقد أعل هذا اخلرب بعلتني األوىل اإلنقطاع بني خمرمة بن بكري وأبيه قال اإلمام امحد              
ذا قال حيي بن معني وأبو داود وغريمها من احلفاظ إال           يسمع خمرمة من أبيه شيئاً ، وك      

  . أن أبا داود رمحه اهللا استثىن حديث الوتر 
  .هذه كتب أيب مل أمسع منها شيئاً: وقد ثبت أن خمرمة بن بكري أخرج كتباً مث قال 
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وذا يتبني أن خمرمة يروي عن أبيه بالوجادة ال بالسماع ، وقد زعم بعضهم أن اإلمام                
  رمحه اهللا إمنا خرج له لكونه عاصره ولو مل يثبت اللقي أو السماع وهذا الزعم                 مسلماً

ال شيء ،ألن مسلماً ال يرى التخريج ملن ثبت عدم مساعه ، وخمرمة بشهادته على نفسه      
مل يسمع من أبيه ولذلك استدرك اإلمام الدارقطين هذا اخلرب على اإلمام مسلم رمحـه               

  . منقطعاً ظاهر اإلنقطاع اهللا إذ كيف خيرج حديثاً  
أنه موقوف على أيب بردة وقد تفرد بكري بن األشج وهو مدين ثقة ولكن              : العلة الثانية   

أبا بردة كويف وقد روى أهل الكوفة هذا اخلرب عن أيب بردة ومل يتجاوزوه منهم أبـو                 
اسحاق وواصل األحدب ومعاوية بن قرة وغريهم وهؤالء كوفيون ورواية الكويف عن            

كويف أوىل من رواية املدين عن الكويف خصوصاً ملثل هؤالء اجلمع وتبني من هـذا أن            ال
  . اخلرب معلول بعلتني 

فعليه ال يصح االستدالل به على أن ساعة اإلجابة ما بني أن يدخل اإلمام إىل أن تقضى         
  . الصالة ألن اخلرب من قول أيب بردة وهو تابعي 

ساعة اإلجابة على أكثر من أربعني قوالً سردها كلها         وقد اختلف العلماء رمحهم اهللا يف       
احلافظ ابن حجر يف فتح الباري وهي أقوال متقاربة ميكن ضم بعضها إىل بعـض ويف                

  . بعضها تداخل وعند التحقيق ال تتجاوز عشرة
واحلق أن ساعة اإلجابة هي آخر ساعة من عصر يوم اجلمعة ، فعن عبداهللا بن سالم أن               

، وهذا رواه ابن ماجـة      " هي آخر ساعات النهار     : "  عليه وسلم قال  النيب صلى اهللا    
من طريق أيب النظر عن أيب سلمة عن عبداهللا بن سالم عن النيب صلى اهللا عليه وسـلم            

  . به ، ورواته كلهم ثقات 
وروى أبو داود والنسائي وصححه احلاكم من طريق عمرو بن احلـارث أن اجلـالح       

يوم "  جابر بن عبداهللا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال            حدثه أن أبا سلمة حدثه عن     
اجلمعة ثنتا عشرة ساعة ال يوجد مسلم يسأل اهللا فيها شيئاً إال آتـاه اهللا عـز وجـل      

  " . فالتمسوها آخر ساعة من بعد العصر 
قال احلافظ ابن حجر يف فتح الباري إسناده حسن ، فعلى هذا فقول احلافظ يف خترجيه                

ينايف ألفاظ ختريج هذا احلديث فاحلـديث  ) ة العصر إىل أن تغرب الشمس   ما بني صال  (
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األول هي آخر ساعات النهار ، واحلديث الثاين هي آخر ساعه من بعد العصر وليس               
  . يف احلديثني أا من بعد صالة العصر حىت تغرب الشمس 

ساعة من بعـد    وهذان احلديثان صرحيان يف حتديد ساعة اإلجابة يوم اجلمعة وأا آخر            
العصر من يوم اجلمعة ، وقد ذكر احلافظ ابن حجر رمحه اهللا يف فتح الباري أن سـعيد               
بن منصور روى بسند صحيح عن أيب سلمة بن عبدالرمحن أن ناسـاً مـن الـصحابة       
اجتمعوا فتذاكروا ساعة اإلجابة من يوم اجلمعة فلم خيرجوا حىت اتفقوا على أـا يف               

  . ة آخر ساعة يف يوم اجلمع
وهذا مذهب مجاهري العلماء واختاره اسحاق واإلمام امحد رمحهم اهللا ، وهو احلق الذي        
دلت عليه أكثر األخبار ، وقد قال بعضهم إن ساعة اإلجابة يف يوم اجلمعة كليلة القدر             
علمها عند اهللا لكي جيتهد الناس يف الدعاء ، وأصحاب هذا القول لعلـهم حيملـون                

ى أا آخر ساعة من بعد صالة العصر على املـضنة وأن هـذه       األحاديث املصرحة عل  
الساعة أرجى من غريها وال يلزم من هذا أن تكون حمققة ، قال أصحاب هذا القـول                 
واحلكمة من إخفائها لكي ال يتكل الناس على آخر ساعة من بعد العـصر ويـدعون                

 ، وهذا القول قـوي  الدعاء فيما قبل ذلك فإخفائها يف غاية احلكمة ويف غاية املصلحة     
، إال  " فالتمسوها يف آخر ساعة من بعد العصر        " جداً لوال قوله صلى اهللا عليه وسلم        

أنه قد يقال هذا اخلرب ال ينفي طلبها يف غري هذه الساعة ولكن يشكل عليـه حـديث    
  . عبداهللا بن سالم هي آخر ساعات النهار 

أن يستجيب دعاءه فيغفر ذنبـه    فيستحب للمسلم أن يدعو يف هذه الساعات لعل اهللا          
ويطهر قلبه وحيصن فرجه ، والدعاء حبد ذاته عبادة فال يعجل املسلم يقـول دعـوت       
ودعوت فلم يستجب يل فلرمبا تأخرت اإلجابة ملصاحل عديدة ولرمبا كان الدعاء فيـه              
اعتداء فلم يستجب ولرمبا كان الدعاء يف قطيعة رحم فلم يستجب ولرمبا كان الداعي              

احلرام ويظلم الناس ويتعاطى الربا فلم يستجب دعاؤه ألن للدعاء شروطاً ال بد             يأكل  
من حتققها حىت يستجاب الدعاء ، فإذا توفرت الشروط وانتفت املوانع فالدعاء حينئذ             

  . ال يكاد يرد 
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ـ        {:  قَالَ رضي اهللا عنه   وعن جاِبٍر    - ٤٦٧ ني  مضِت السنةُ أَنَّ ِفي كُـلِّ أَربِع
  .  رواه اَلدارقُطِْني ِبِإسناٍد ضِعيفٍ  }فَصاِعدا جمعةً 

  
  ):الشرح( 

مضت السنة أن يف كل أربعني فصاعداً مجعة        : وعن جابر بن عبداهللا رضي اهللا عنه قال       
 . "  

هذا احلديث رواه اإلمام الدارقطين والبيهقي وغريمها مـن طريـق عبـدالعزيز بـن               
  . شي قال حدثنا خصيف عن عطاء عن جابر بن عبداهللا عبدالرمحن القر

اضرب على حديثه   : وعبدالعزيز بن عبدالرمحن القرشي قال عنه اإلمام أمحد رمحه اهللا           
  .وقال عنه األمام الدارقطين منكر احلديث. فإا كذب موضوعة 

وأما خصيف فسيئ احلفظ وقد احتج ذا األثر مع بطالنـه أكثـر فقهـاء احلنابلـة              
الشافعية فرأوا اشتراط هذا العدد املذكور يف األثر على صحة صالة اجلمعة وأيـدوا              و

رأيهم ومذهبهم مبا روى أبو داود بسند صحيح عن عبدالرمحن بن كعب بـن مالـك     
وكان قائد أبيه حني ذهب بصره عن كعب بن مالك أنه إذا مسع النداء يـوم اجلمعـة            

 ما تترحم على اسعد حني تسمع النـداء         ترحم على أسعد بن زرارة فقلت له ما أكثر        
كم كنـتم   : فقلت له   . انه أول من مجع بنا يف هزم النبيت من حرة بين بياضة             : فقال

  . أربعون : يومئذ قال 
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قالوا ال بد من وجود أربعني رجالً ألداء صالة اجلمعة فإذا نقص واحد مل تصح صالة                
ى الروايتني عنه ومالك وأبو حنيفة      جلمعة بل يصلوا ظهراً وذهب اإلمام أمحد يف إحد        

  .ومجاعة من احملققني إىل صحة صالة اجلمعة مبا دون األربعني 
 قال اإلمام األوزاعي رمحه اهللا تصح اجلمعة بأربعة وقال شيخ اإلسالم رمحه اهللا تـصح         
اجلمعة بثالثة وقال بعض العلماء تصح اجلمعة بإثنني ألما أقل اجلماعة وهذا هو احلق              

 على من اشترط العدد حجة فحديث جابر حديث باطل ال ينبغي أن ينظر فيـه                فليس
  . فضالً أن تقوم به حجة فمداره على القرشي وهو كذاب 

  :وأما حديث عبدالرمحن بن كعب بن مالك فيجاب عنه من وجوه 
  . أن القصة واقعة عني ال تفيد العموم / الوجه األول 
  . ن باب الصدفة كما هو ظاهر السياق أن هذا العدد وقع م/ الوجه الثاين 

  .أن هذا فعل والفعل ال يدل على اإلجياب / الوجه الثالث 
أنه قد جاء ما خيالفه فقد تقدم أن الصحابة انفتلوا عن رسول اهللا وهو              / الوجه الرابع   

خيطب حىت مل يبق إال اثنا عشر رجالً فهذا دليل على حجة إقامة اجلمعة مبثل هذا العدد             
.  

  . أن اجلمعة كسائر الصلوات تصح مبا تصح به الصلوات األخرى / جه اخلامس الو
لو كانت اجلمعة ال تصح إال بأربعني رجالً لبينه الرسـول صـلى اهللا         / الوجه السادس 

عليه وسلم بياناً عاماً ألن هذا األمر مما تعم به البلوى والناس حباجة إىل بيانه واجلمعـة           
ها وشروطها وما يلزم فيها إال أن هذا مل يقع من رسـول             فريضة ال بد من بيان أحكام     

اهللا صلى اهللا عليه وسلم فعلم أن العدد ليس شرطاً إذ لو كان العـدد شـرطاً لبينـه                
  . الرسول صلى اهللا عليه وسلم بياناً عاماً يعلمه العام قبل اخلاص 

 فيه أن يبينها    أن العبادات اليت تعم ا البلوى قد جرت عادة الشارع         / الوجه السابع   
ففـي هـذه    . بياناً عاماً وتنقل عنه باألحاديث الصحاح وهذا مل يقع يف هذه املسألة             

األوجه يتضح أن اجلمعة تصح مبا دون األربعني ، مث إن العلماء اختلفوا مب تقام اجلمعة                
فذهب اجلمهور إىل أن اجلمعة ال تقام إال يف األمصار أما القرى فال تقام فيهم مجعـة ،                  

ذهب بعض أهل العلم وهو قول امحد رمحه اهللا أن اجلمعة تقام يف القرى كما تقام يف                 و
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األمصار وهذا هو احلق فإن الصحابة رضي اهللا عنهم كانوا جيمعون يف القرى وقد ثبت         
هذا عن مجع منهم ألن اهللا جل وعال أمر بإقامتها ومل خيصص هلا مكاناً فعلـم العمـوم        

  . واهللا أعلم . رد ما خيصصه واألخذ بالعام واجب حىت ي
  
  
  
  
  
 صلى اهللا عليه وسلم    أَنَّ اَلنِبي    { رضي اهللا عنه   وعن سمرةَ بِن جندٍب      -٤٦٨

  .  رواه اَلْبزار ِبِإسناٍد لَين}كَانَ يستغِفر ِللْمؤِمِنني والْمؤِمناِت كُلَّ جمعٍة 
  
  ):الشرح(

 أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنني واملؤمنـات            وعن مسرة بن جندب   
  . كل مجعة 

هذا األثر رواه اإلمام البزار من طريق يوسف بن خالد السميت عن جعفر بن سعد بن                
مسرة قال حدثنا خبيب بن سليمان عن أبيه عن مسرة بن جندب واحلـديث مسلـسل                

  . بالضعفاء 
ث ، وجعفر بن سعد غري معروف قاله ابن حزم          فيوسف بن خالد السميت ضعيف احلدي     

  . وعبداحلق 
  . قال ابن حجر يف التقريب ليس بالقوي 

وخبيب بن سليمان غري معروف أيضاً ، فاحلديث ضعيف جداً وقد أورده املؤلف رمحه              
اهللا ليبني حكم الدعاء يف اخلطبة للمؤمنني واملؤمنات أو لإلسالم عموماً ، وقد ذهـب               

 إجياب هذا الدعاء يف اخلطبة وذهب بعض الفقهاء إىل استحباب ذلك            بعض الفقهاء إىل  
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إذا كان الدعاء عاماً ال خمصصاً وذهب بعض الفقهاء إىل جواز ذلك إن دعا فال مـانع    
  . وإن مل يدع فهذا األصل 

أما أصحاب القول األول فلم يذكروا دليالً على إجياب الدعاء فقوهلم باطل بال ريب              
 أوجبه اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم وإجياب مـا مل يوجبـه اهللا               فال واجب إال ما   

ورسوله من التقول على اهللا وعلى رسوله صلى اهللا عليه وسلم بال علم وهـذا مـن                 
أعظم احملرمات فبعض الفقهاء يتساهل يف قضية اإلجياب واإلستحباب وهـذا غلـط             

غلط أيـضاً فـإن     وبعضهم يبين هذا على حديث ضعيف أو باطل أو موضوع وهذا            
اإلجياب ال يثبت إال بدليل صريح صحيح كذلك اإلستحباب ال يبىن على األحاديـث            

  . الضعيفة أو املوضوعة 
أما أصحاب القول الثاين فقد احتجوا على االستحباب حبديث الباب وهذا االستدالل            

بـن  غلط أيضاً واألوىل يف حقهم أن يستدلوا مبا جاء يف صحيح اإلمام مسلم عن بشر    
قبح اهللا هاتني اليدين فقد رأيت رسـول  : رؤيبة أنه رأى مروان يدعو رافعاً يديه فقال    

  " . اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يزيد على أن يقول هكذا وأشار باملسبحة 
  

أفاد هذا اخلرب أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يدعو يف خطبته ومل يرد حتديد هـذا                  
لدعاء لإلسالم واملسلمني وحفظ املؤمنني واملؤمنات واملسلمني الدعاء واألوىل جعله يف ا 

واملسلمات والتأليف بني قلوم ونزع الضغائن عنهم أما ختصيص الدعاء يف اخلطبـة             
كتخصيصه للخلفاء الراشدين أو لغريهم فهذا ال أصل له عن النيب صـلى اهللا عليـه                

 بن عبدالعزيز رضـي اهللا     وسلم وال عن الصحابة وقد قيل أن أول من أحدثه هو عمر           
عنه والسبب يف ذلك ملا كثر الشتم والسب يف اخلطبة اعتاض عن هذا يف الدعاء هلم ،              
وهذا حسن يف بلد يكثر فيه الروافض إلغاضتهم وكبتهم والتضييق عليهم أما يف بلد              
ال وجود هلم فيه فالسنة ترك هذا ، فقد ذكر اإلمام ابن بطة والشاطيب ومجاعـة مـن                  

ء أن هذا بدعة ألنه مل يرد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وال عن الصحابة رضي                 العلما
  .اهللا عنهم 
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وأما أصحاب القول الثالث فقالوا إن األصل عدم الدعاء لعدم ورود هذا عن الرسول          
صلى اهللا عليه وسلم وأصحاب هذا القول خفي عليهم الدليل املخرج يف مسلم عـن               

 مشروعية الدعاء ولكن للمسلمني واملسلمات وألهـل        بشر بن رؤيبة وهو دليل على     
هذا الدين ، ألن بعض الناس يتخذ من الدعاء سلماً لنيل الشهوات واألغراض الباطلة              

  .فاألوىل تعميم الدعاء وعدم ختصيصه
 وإذا دعا اإلمام يؤمن املستمعون سراً ال جهراً واملالحظ على كثري من الناس يف هذا                

أصوام بالتأمني ،فالسنة خفض الصوت والسنة أيضاً لإلمـام إذا          الزمان أم يرفعون    
دعا أن يشري بأصبعه وال يرفع يديه ، وكذلك املأمومون واملستمعون ال يرفعون أيديهم             
خالفاً لبعض اجلهال الذين يرفعون أيديهم عند دعاء اإلمام فهذا غلط وبدعة وضاللة             

  .  من رفع اليدين لإلمام واملستمع أما إذا استسقى اإلمام على املنرب فال مانع
  

صلى اهللا عليـه     أَنَّ اَلنِبي    { وعن جاِبِر بِن سمرةَ رِضي اَللَّه عنهما         -٤٦٩
  رواه أَبو داود     }ويذَكِّر اَلناس   ،  كَانَ ِفي اَلْخطْبِة يقْرأُ آياٍت ِمن اَلْقُرآنِ       وسلم

َ.ِفي م لُهأَصِلمٍ  وس .  
  

  ):الشرح(
وعن جابر بن مسرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يف اخلطبة يقرأ آيات من القران                 

  " . يذكر الناس 
  . قال املؤلف رمحه اهللا رواه أبو داود وأصله يف مسلم

  . أبو داود رمحه اهللا مل خيرج هذا احلديث ذا اللفظ يف سننه : أوالً 
 عند أيب داود وهو لفظ اإلمام مسلم ، فقد خرجاه من طريـق أيب    قد جاء معناه  : ثانياً  

كان للنيب صلى اهللا عليه وسلم      : األحوص عن مساك بن حرب عن جابر بن مسرة قال           
  .وهذا سند صحيح " خطبتان جيلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس 
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يين ويعقوب بن   أبو األحوص ثقة ، ومساك بن حرب ثقة أيضاًَ قد تكلم فيه علي بن املد              
سفيان ومجاعة يف روايته عن عكرمة وقالوا إا مضطربة ، وهذا احلديث لـيس مـن                
روايته عن عكرمة إمنا من روايته عن صحايب جليل وقد قال مساك فيما رواه عنه محـاد     

أدركت مثانني من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم وقد أثنا عليه اإلمام             : بن سلمة   
خرياً ولكن عنه رواية قال مضطرب احلديث ، وقد ذكر اإلمـام أبـو              امحد رمحه اهللا    

  .عبدالرمحن النسائي رمحه اهللا أنه ال يقبل تفرد مساك
  ": كان للنيب صلى اهللا عليه وسلم خطبتان " قوله 

أي يف يوم اجلمعة وهذا األمر قد تواتر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه كان خيطـب          
يف االستسقاء فيخطب واحدة هذه هي السنة وقد رغـب عـن       خطبتني أما يف العيد و    

  . ذلك الكثري وقاسوا على اجلمعة العيدين واالستسقاء وهذا القياس ال يصح 
  
  
  

  " :جيلس بينهما " قوله 
فيه مشروعية الفصل بني اخلطبتني باجللوس فلم يرد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وال               

س فلذلك جيلس مبقدار ما يعلم املستمعني الفصل        عن الصحابة حتديد مقدار هذا اجللو     
  . بني اخلطبة 

  " : يقرأ القرآن " قوله 
جعل بعض الفقهاء قراءة القرآن يف اخلطبة شرطاً لصحتها وهذا ال دليل عليه غاية مـا    
يف احلديث أن يدل على استحباب قراءة القرآن يف اخلطبة أما اإلجياب فـضالً عـن                

عليه والواجب على طالب العلم أن يقف من األدلة موقـف     شرطية هذا فمما ال دليل      
اإلنصاف وينظر يف داللتها وال يقلد غريه حىت ال يهلك والناظر يف كالم الفقهـاء يف                
هذه املسألة يرى العجب فهذا يقول قراءة القرآن واجبة إن مل يقرأ أمث وهذا يقول إن                



  سليمان بن ناصر العلوان: شرح فضيلة الشيخ . الجمعةصالة   باب -كتاب الصالة  
  

٤٧  

عارية عن الدليل ال ينبغي للمسلم      مل يقرأ قرآناً بطلت خطبته أقوال عارية عن الربهان          
  . أن يلتفت إليها ، غاية ما يف احلديث أن يدل فقط على اإلستحباب ال غري 

  " : ويذكر الناس " قوله 
أي يذكر اجلنة والنار وبيان األخطاء اليت يقعون فيها وقد كانت معظم خطب الـنيب               

أن يترك هدى رسول اهللا     صلى اهللا عليه وسلم مواعظ لترقيق القلوب فال ينبغي ملسلم           
  .صلى اهللا عليه وسلم 

فاألوىل يف حق اخلطباء إرشاد الناس وتذكريهم وتعليمهم ما حيتـاجون إليـه وعـدم               
  . إشغاهلم مبا ال يعنيهم ومبا ال يعود عليهم بنفع 

  
  
  
  

 {:  قَالَ صلى اهللا عليه وسلم   أَنَّ رسولَ اَللَِّه    ؛  وعن طَاِرِق بِن ِشهابٍ    -٤٧٠
، وصِبي، وِامرأَةٌ، مملُوك: جمعةُ حق واِجب علَى كُلِّ مسِلٍم ِفي جماعٍة ِإلَّا أَربعةً         الْ

 ِريضمو{   
داوو دأَب اهوقَالَ،  رو :ِبياَلن ِمن طَاِرق عمسي لَم .  

  كُوِر عن أَِبي موسى  وأَخرجه اَلْحاِكم ِمن ِروايِة طَاِرٍق اَلْمذْ
  
  ):الشرح(

اجلمعة حق واجـب    " وعن طارق بن شهاب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال             
  ".مملوك وامرأة وصيب ومريض : على كل مسلم يف مجاعة إال أربعة  

حديث طارق رواه أبو داود يف سننه من طريق ابراهيم بن حممد بن املنتشر عن قـيس                 
  . ق بن شهاب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم بن مسلم عن طار
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قال أبو داود رمحه اهللا وطارق بن شهاب مل يسمع من النيب صلى اهللا عليه وسلم ولكنه           
  . له رؤية 

فيكون هذا اخلرب من مراسيل الصحابة ومراسيل الصحابة مقبولة عند عامة أهل العلم             
  تهم وال إامهم ألن الصحابة رضي اهللا عنهم كلهم عدول فال تؤثر جهال

وقد روى اإلمام احلاكم رمحه اهللا هذا احلديث يف مستدركه من طريق العجلـي عـن                
العباس بن عبدالعظيم وذكر يف اإلسناد طارق بن شهاب عن أيب موسى عن النيب صلى               

  . اهللا عليه وسلم 
وذكر أيب موسى غلط ، فقد روى هذا احلديث أبو داود يف سننه عـن العبـاس بـن        

ظيم ومل يذكر أبا موسى ، ولذلك قال البيهقي رمحه اهللا بعد ذكـر أيب موسـى                 عبدالع
  . وليس هذا حمفوظ ، وعلى كل فاحلديث عن طارق بن شهاب سنده صحيح 

  " : اجلمعة حق واجب على كل مسلم " قوله 
املراد بالواجب هنا الالزم ، واألدلة على وجوب صالة اجلمعة كثرية جـداً ، وأدلـة                

وات اخلمس صاحلة إلجياب اجلمعة إذ ال فرق بني صالة وصالة إال بدليل ،      إجياب الصل 
  وعند الترمذي عن أيب اجلعد الضمري أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  . سنده صحيح " من ترك ثالث مجع اوناًَ طبع اهللا على قلبه " 
ديث بطوله  احل" لقد مهمت أن آمر بالصالة      " وقد تقدم حديث أيب هريرة بالصحيحني       

، وهو صريح يف إجياب مجيع الصلوات مجاعة مع املسلمني ، وتقدم قول عبداهللا بـن                
عباس من مسع النداء فليجب وهذا عام يف اجلمعة وغريها ، وتقدم أيضاً قول الرسول               

فأجب ، وهذا عـام يف      : نعم ، قال  : صلى اهللا عليه وسلم لألعمى أتسمع النداء قال         
  تسقط اجلمعة إال عن هؤالء األربعة اجلمعة وغريها ، فال 

العبد اململوك والسبب يف ذلك قيل لئال يضيع حقوق سيده ، وهذا الـسبب              : األول  
فيه نظر ألن حق اهللا مقدم على حق السيد ، ولذلك قال بعض العلماء ال جيوز للسيد                 

، وهذا منع مملوكه من أداء اجلمعة فإن منعه فقد سقط اإلجياب عن اململوك وأمث السيد           
  . القول قوي 
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وأما املرأة فإن اجلمعة ال جتب عليها بإتفاق أهل العلم ولكن لو صلت مجعة صـحت                
صالا إمجاعاً وأما الصيب فال جتب عليه اجلمعة أيضاًَ ألنه مرفوع عنه القلم كما قـال                

احلديث رواه  " رفع القلم عن ثالثة عن الصغري حىت يبلغ         " النيب صلى اهللا عليه وسلم      
  : بو داود وسنده حسن ، والبلوغ يكون بأحد ثالثة أمور أ

  .إنزال املين : األول 
  . نبت شعر العانة : الثاين 

  . بلوغ مخسة عشر عاما ًَ : الثالث 
  .وتزيد املرأة عالمة يف البلوغ احليض 

مـروا  " وال ينايف حديث الباب أمر الصيب بالصالة يف قوله صلى اهللا عليـه وسـلم                
حديث صحيح رواه أبـو داود مـن        " صالة لسبع واضربوهم عيها لعشر      أبناءكم بال 

  . طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النيب صلى اهللا عليه وسلم به 
وأما املريض فمرضه مانع له من أداء اجلمعة وغريها مع املسلمني ، وكذلك املـسافر               

واهللا . من أهل األعـذار     السائر تسقط عنه اجلمعة ، ويلحق باملريض ما كان يف معناه            
  . أعلم 

  

٤٧١-     رمِن عِن ابعولُ اَللَِّه    :  قَالَ رضي اهللا عنه   وسصـلى اهللا عليـه     قَالَ ر
  .   رواه اَلطَّبراِني ِبِإسناٍد ضِعيفٍ    } لَيس علَى مساِفٍر جمعةٌ { وسلم

  
 ):الشرح(

ليس على  " ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       قال رس : وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال        
  " . مسافر مجعة 

هذا اخلرب رواه الدارقطين والطرباين يف األوسط من طريق عبداهللا بن نافع مـوىل ابـن        
  . عمر عن نافع عن ابن عمر به 
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وعبداهللا بن نافع قال عنه اإلمام النسائي متروك احلديث ، وقال البخـاري رمحـه اهللا              
قال مرة منكر احلديث ، وحديث الباب من منكراته وليس معروفاًَ           خيالف يف حديثه ، و    

  . عن نافع 
وللحديث شاهد يرويه الطرباين يف زوائد األوسط من طريق إبراهيم بن محاد بـن ايب               
حازم املديين قال حدثنا مالك بن أنس عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة بـه ،                  

عيف احلديث وليس هذا اخلرب مـن أحاديـث        وهذا شاهد منكر ، ابراهيم بن محاد ض       
  . اإلمام مالك رمحه اهللا 

واخلرب يدل على أنه ليس على املسافر مجعة فإن كان املعىن ليس على املسافر إقامة مجعة               
فهذا أمر ال إشكال فيه فقد صادف يوم عرفة يوم مجعة ومل يقم النيب صـلى اهللا عليـه    

 أكثر من مائة ألف ، فلو كانت إقامة اجلمعـة  وسلم اجلمعة يف هذا اليوم وقد كان معه 
مشروعة يف حق املسافر ألقامها النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وكذلك مل يذكر عن النيب                

  . صلى اهللا عليه وسلم وال عن أحد من أصحابه أم أقاموا مجعة وهم مسافرون 
صيل فإن كان املـسافر     وأما إن كان املراد ذا اخلرب أن اجلمعة ال تلزم املسافر ففيه تف            

سائراً فهذا ال إشكال فيه أيضاً فإن السائر يأخذ أحكام املسافرين باتفاق أهل العلم إذا            
كانت املسافة مسافة سفر ، وتقدم القول بتحديد مسافة السفر فمن العلماء من حدها              
 بأربعة برد وهي مثانون كيلومتراً ،وهو قول اجلمهور ومنهم من قال لو سافرت بريـداً     
لقصرت وهو قول ابن عمر وقد تقدم أن اإلسناد إليه صحيح ومن العلماء من قـال                

  . املرجع يف ذلك إىل العرف وقد تقدم القول يف هذا 
وأما إن كان املسافر نازالً فاحلق أن اجلمعة تلزمه إذا مسع النداء فقد روى ابن أيب شيبة                 

" بري عن ابن عباس قال      وغريه عن وكيع عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن ج            
  .وهذا سند صحيح إىل ابن عباس " من مسع النداء فليجب 

وروى أبو داود أيضاً بإسناد جيد عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما أنه                 
" وقد تقدم قول النيب صلى اهللا عليه وسلم لألعمى " اجلمعة على من مسع النداء     " قال  

وهذا يعم مجيع املقيمني ، فاملسافر النـازل        " فأجب  :  ،قال   نعم  : أتسمع النداء ،قال    
  .جتب عليه اجلمعة على القول الراجح ألنه يسمع النداء
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 كَانَ رسولُ اَللَّـِه     {:  قَالَ رضي اهللا عنه   وعن عبِد اَللَِّه بِن مسعوٍد       -٤٧٢
ـ     ِإذَا صلى اهللا عليه وسلم    بلَى الِْمنى عوتـا      اسوِهنجِبو اهلْنقْبـتِر اس{   اهور  

ِمِذيرِعيٍف ، اَلتاٍد ضنِبِإس  .  
  . ولَه شاِهد ِمن حِديِث الْبراِء ِعند ِابِن خزيمةَ    

  
  ):الشرح(

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم إذا  : وعن عبداهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال  
  . رب استقبلناه بوجوهنا استوي على املن
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هذا رواه الترمذي رمحه اهللا يف جامعه قال رمحه اهللا حدثنا عباد بن يعقوب قال أخربنـا       
حممد بن الفضل بن عطية عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبداهللا بن مسعود به                

 .  
قال أبو عيسى رمحه اهللا هذا حديث غريب ال نعرفه من حديث منصور إال هذا الوجه                

 .  
وحممد بن الفضل كذبه ابن معني وضعفه اإلمام امحد رمحه اهللا وعامة أهـل احلـديث                

  . وحديثه متروك 
وقول املؤلف رمحه اهللا وله شاهد ، هذا الشاهد ذكره اإلمام البيهقي رمحه اهللا يف السنن        

  .الكربى ونقل عن اإلمام ابن خزمية أنه ضعفه وهذا احلق 
ه اهللا وال يصح يف الباب شيء عن رسول اهللا صـلى اهللا     وقد قال اإلمام أبو عيسى رمح     

عليه وسلم ، ولكن ثبت عن عبداهللا بن عمر وأنس بن مالك وغري واحد من أصحاب                
النيب صلى اهللا عليه وسلم أم يستقبلون اإلمام بوجوههم إذا استوي على املنرب وهذا              

 أهل العلم ونقل غـري      شبه إمجاع من الصحابة رضي اهللا عنهم وعليه العمل عند عامة          
  .واحد من أهل العلم اإلمجاع على ذلك 

فيستحب وال جيب للمأمومني أن يستقبلوا اخلطيب بوجوههم سواء كانوا حماذين له أم             
ال ، ويستحب هلم االحنراف ليستقبلوه بوجوههم فإن هذا أدعى لالنتبـاه وأحـضر              

  . للقلب وأشجع للخطيب وأبعد عن النوم 
علم بأن االستقبال واجب وهذا شاذ واحلق أن استقبال اإلمام بالوجه       وفيه قول ألهل ال   

  . مستحب لفعل الصحابة وليس هلم خمالف 
ويف األثر دليل على مشروعية اختاذ املنرب وهذا أمر ثابت يف أحاديث متواترة واحلكمة              

رشد يف املنرب لريى اخلطيب املأمومني فيستطيع حينئذ أن يعلم جاهلهم وينبه غافلهم وي            
املخطئ ، وكون اخلطيب أعلى من املأمومني هذا يف غاية احلكمة التشريعية فلو مل يـر                
اخلطيب لتطلعت األنظار إىل رؤيته ومدت أعناقها حينئذ فاشتغلت عن االستماع مبـد             

  : األعناق بينما إذا كان اخلطيب أعال من املأمومني حصل بذلك فوائد 
  . معني فيأمر حينئذ باملعروف وينهى عن املنكر رؤية اخلطيب للمست: الفائدة األوىل 
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حضور القلب للمستمعني فإن املستمع إذا كان يشاهد املتكلم حـضر        : الفائدة الثانية   
  . قلبه وأنصت على أمت حال 

أن هذا األمر كان معموالًَ به حىت عند العرب األول قبل خروج النيب             : الفائدة الثالثة   
اخلطيب منهم يصعد مكاناًَ عالياً ليبلغ أكرب عدد ممكـن          صلى  اهللا عليه وسلم ، كان        

  .فلما جاء اإلسالم شرع هذا وكان أمراً مطلوباً حمموداً 
  

  

  

  

  
  
  
  
  

 شِهدنا الْجمعةَ مـع     {:  قَالَ رضي اهللا عنه   وعِن اَلْحكَِم بِن حزٍن      -٤٧٤
  ِبيلَى   صلى اهللا عليه وسلم   اَلنكِّئًا عوتم ٍس      فَقَامقَو ا أَوصدَ         } عاوو دأَب اهور  

 .  
  
  ):الشرح(

وعن احلكم بن حزن رضي اهللا عنه قال شهدنا اجلمعة مع النيب صلى اهللا عليه وسـلم                 
  .فقام متوكئاً على عصا أو قوس 
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هذا احلديث رواه أبو داود رمحه اهللا من طريق شهاب بن خراش قال حدثنا شعيب بن                
  . حلكم به زريق الطائفي عن ا

وشهاب صدوق وشعيب بن زريق قال عنه حيي بن معني ليس به بأس وذكره اإلمـام                
  . ابن حبان رمحه اهللا يف ثقاته فهو صدوق

واحلديث إسناده حسن وقد أخذ من هذا احلديث بعض الفقهاء استحباب محل العصا             
 وجمـرد   يف اخلطبة ووجه االستحباب عندهم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم فعل هـذا             

  . الفعل يدل على االستحباب 
وقال بعضهم يستحب االتكاء على السيف ليعلم الناس أن هذا الدين قد قـام علـى           
السيف ويف هذا نظر ، واحلق أن املراد من محل العصا هو اإلتكاء عليه فـإذا حـصل               
االتكاء بعصا أو بقوس أو جبدار املنرب أو غري ذلك صح فليس االتكاء علـى العـصا                 

وناً من كل وجه ، فإن االتكاء بالعصا من باب التأسي العام كإعفاء شعر الـرأس                مسن
وإطالق األزرار وحنو ذلك ، فهذه األمور تفعل من باب التأسي بالنيب صلى اهللا عليـه          

  : وسلم ال من باب السنية والتأسي بالنيب صلى اهللا عليه وسلم نوعان 
ت عليه قرينة أن املراد من فعله التشريع فهذا         ما يراد به العبادة أو ما دل      : النوع األول 
  . التأسي سنة 
أال تظهر حكمة التشريع من الفعل فقد يكون هذا الفعل ممـا تقتـضيه              : النوع الثاين   

اجلبلة أو يكون جاء األمر على عادات العرب األول كإعفاء الشعر ومحـل العـصا                
ي بالنيب صـلى اهللا عليـه       وإطالق األزرار وحنو ذلك فهذا يشرع فعله من باب التأس         

وسلم وليس هذا الفعل سنة حبد ذاته فإذا فعله املرء قاصداً التأسي بالنيب صلى اهللا عليه      
  . وسلم أجر على ذلك 

ومن هذا يتضح أن من محل العصا يوم اجلمعة قاصداً التأسي بالنيب صـلى اهللا عليـه                 
فال دليل عليه وأيـضاً مل      وسلم فال مانع من ذلك ومن محله زاعماً أن هذا الفعل سنة             

ينقل أحد من أصحاب الرسول صلى اهللا عليه وسلم املعتنني بأقواله وأفعاله أنه صـلى              
اهللا عليه وسلم محل العصا على املنرب سوى حديث الباب فلو كان هذا الفعل مشروعاً               
على وجه الدوام لنقله أنس بن مالك الذي لزم النيب صلى اهللا عليه وسـلم حـضراً                 
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 ملدة عشرة أعوام ، ولنقله حافظ األمة أبو هريرة رضي اهللا عنه الذي روى عن                وسفراً
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مخسة آالف وثالث مائة وثالث وسبعني حديثاً فلـو               
كان هذا الفعل معروفاً عن النيب صلى اهللا عليه وسلم لنقله أبو هريـرة وغـريه مـن         

لنيب صلى اهللا عليه وسلم مل يقع علـى وجـه           احلفاظ فمنه يتضح أن محل العصا من ا       
  . الدوام ومن أراد أن يفعله يفعله من باب التأسي العام ال التأسي اخلاص 

وقد قال بعض الفقهاء يستحب محل العصا باليد اليمىن ألن محله من باب املكارم وما                
ـ               ن كان سبيله املكارم فيستحب أخذه ومحله باليمىن لعموم ما جاء يف الـصحيحني م

حديث شعبة عن أشعث بن أيب الشعثة عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي اهللا عنها                 
قد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعجبه التيمن يف تنعله وترجله وطهوره              " قالت

  " . ويف شأنه كله 
شأن نكرة أضيفت إىل معرفة فتفيد العموم ما مل يرد          " ويف شأنه   " قوهلا رضي اهللا عنها     

  . ص يف ذلك ختصي
  : قال يف املراقي يف باب ما يفيد العموم 

  وما معرفاً بأل قد وجدا     أو بإضافة إىل معرف إذا حتقق اخلصوص قد نفى 
  . وهذا القول أعين استحباب محل العصا باليد اليمىن قول متوجه 

كن ملا  وكان هذا األمر هو املعمول به خيطبون حفظاًَ وكانوا حيملون العصا مبيامنهم ول            
قلت البالغة وكثر اللحن ودخلت العجمة يف كالم كثري من الناس احتاجوا إىل محـل               
الورق لقرائنها على املنابر فاحتاجوا حينئذ إىل محل العصا باليسرى والورقـة بـاليمىن    
واملستحب ملن كان له قدرة أن خيطب حفظاً تأسياً بـالنيب صـلى اهللا عليـه وسـلم           

م وبأهل العلم ، ألن اخلطبة ال حتتاج إىل جمهود كبري ، يذكرهم            وبالصحابة وبالتابعني هل  
بكلمات خمتصرة كما تقدم أن خطبة النيب صلى اهللا عليه وسلم كانت قصداً يعـدها               
العاد وكانت قرآته وهي سبح والغاشية أطول من خطبته فدل هذا أن خطبـة الـنيب                

 كانت خطبته قصداً فيها صلى اهللا عليه وسلم كانت قصرية لبعده عن التكلف ، ولكن          
  . تذكري وبيان وقراءة للقرآن 
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  احلمد هللا وحده والصالة والسالم من ال نيب بعده        أما بعد
  فهذا اإلمالء من قويل وقد أذنت بإخراجه لالستفادة منه

  كتبه سليمان بن ناصر العلوان
  التوقيع
  اخلامت

  
  
  

  
 

  


