
 أ
 

 
 دولة ماليزيا         

                                  )  MOHE ( وزارة التعليم العايل

 جامعة املدينة العاملية

 الفقه وأصولهقسم  -علوم اإلسالميةكلية ال

 
الفقهية للحافظ ابن حجر العسقالني االختيارات  

((صالة الجمعة ))كتابخالل  كتابه فتح الباري من   من  

" فقهية مقارنة دراسةجمع و "  
 

   

 وأصولة الفقه يفمقدم لنيل درجة )املاجستري(  حبث تكميلي
 طارق عبيد علي عبدهالباحث :اسم 

 AM507:الرقم المرجعي

 

 علي سالم فرحات  / دكتورسعادة التحت إشراف :

 الفقه وأصولهقسم  – اإلسالمية العلوم كلية

 ه4141-ـم2013

 

 

 



 ب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




























 ج
 

 APPROVAL PAGE صفحة اإلقرار :

 
 طارق عبيد علي عبده أقرت جامعة المدينة العالمية بماليزيا بحث الطالب

 من اآلتية أسماؤهم:
The dissertation has been approved by the following: 

 

 

___________________________ 
   Supervisor    المشرف

  
 

__________________________ 
   Internal Examinerالممتحن الداخلي

 

 
______________________ 

      Internal Examinerالداخلى الثانىالممتحن 

 
_______________________ 

      Chairman رئيس لجنة المناقشة
 

 

 



 د
 

 

 إقرار

املصادر أقررُت بأّن هذا البحث من عملي اخلاص، قمُت جبمعه ودراسته، والنقل واالقتباس من 
 واملراجع املتعلقة مبوضوع البحث.

 

 طارق عبيد علي عبدةاسم الطالب :

 

 

 طارق عبيد علي عبدةالتوقيع :     

 51/51/1152التاريخ :    

 

 

 

 

 

 

 

 



 ه
 

 

 
DECLARATION 

 

I herby declare that this dissertation is result of my own investigation, except where otherwise 

stated.  

Name of student: TAREK EBED ALI ABDOU-.  

 

Signature:  TAREK EBED 

Date:          15-12-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 و
 

 

 
 جامعة المدينة العالمية

 وإثبات مشروعية األبحاث العلمية غير المنشورةإقرار بحقوق الطبع 
 محفوظة © 4141حقوق الطبع 

 طارق عبيد علي عبده
 الفقهية للحافظ ابن حجر العسقالين االختيارات

 صالة اجلمعة(( ))كتابخالل  كتابه فتح الباري من   من
 " فقهية مقارنة دراسةمجع و "

املنشور يف أّي شكل أو صورة من دون إذن ال جيوز إعادة إنتاج أو استخدام هذا البحث غري 
 املكتوب من الباحث إالّ يف احلاالت اآلتية:

 ميكن االقتباس من هذا البحث والغزو منه بشرط إشارة إليه. -5
حيق جلامعة املدينة العاملية ماليزيا االستفادة من هذا البحث مبختلف الطرق وذلك  -1

 .ألغراض تعليمية، وليس ألغراض جتارية أو تسوقية
حيق ملكتبة اجلامعة العاملية مباليزيا استخراج النسخ من هذا البحث غري املنشور إذا  -2

 طلبتها مكتبات اجلامعات، ومراكز البحوث األخرى.
 

 .--------------أكّد هذا اإلقرار :
 

 --------------التاريخ:              -------------التوقيع:
  

 

 

 



 ز
 

  

 البحث ملخص 

 االختيارات الفقهية للحافظ ابن حجر العسقالين )) بعنوان رسالة هذه

 .))فقهية مقارنة دراسةمجع و  من كتابه فتح الباري من خالل كتاب)) صالة اجلمعة((

 وسبب البحث خلطة شاملة وأبواب فصول يف العلمية الرسالة هذه جاءت وقد

 جرى اليت واألبواب اهلل يرمحه والعملية العلمية وسريته وباملؤلف بالكتاب والتعريف اختياره

 على مرتبة القرآنية لآليات شاملة فهارس متضمنة ، جلمعةا كتاب هي والدراسة االختيارات عليها

 مث واملراجع للمصادر وفهارس لألعالم وفهارس واآلثار النبوية لألحاديث وفهارس الكرمي القرآن سور

 وأهم املسائل يف لنا ترجح وما البحث نتائج أهم ذكرت اخلامتة ويف للموضوعات، تفصيليا  فهرسا

 . والسداد التوفيق وتعاىل سبحانه اهلل سائال التوصيات،
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                                                          Summary 

 

This is a message titled ( ( jurisprudential choices for Hafiz Ibn Hajar 

From his book Fath al-Bari through the book ( ( Friday prayers ) ) collection and 

doctrinal study compared  . 

The message came in the scientific chapters and sections of the comprehensive 

plan of research and reason 

Chosen and the definition of the book and the author and his scientific and 

practical God bless his soul and doors that have been 

The choices and the study is the book Friday , including the comprehensive 

catalogs of the Quranic verses are arranged on the wall of the Koran and indexes 

of sayings of the Prophet and the effects and indexes of flags and indexes of 

sources and references , and index detailed topics , and in conclusion said the 

most important results and suggest us the issues and the most important 

Recommendations , praying to Allah Almighty help and guide . 
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 الشكر والتقدير

 . وأخراا  أوالا  والشكر احلمد فله البحث هذا إكمال يف إياي   توفيقه على وأشكره تعاىل اهلل أمحدُ 
 العاملية املدينة وجامعة العاملية املدينة امعةجل واالمتنان الشكر جبزيل أتقدم أن املقام فيهذا يل يطيب

وكلية  وأصوله الفقه قسمل أيضاا  والشكر العليا، بالدراسات االلتحاق فرصة يل أتاحت اليت وعمادهتا 
 سامل علي الدكتور سعادة، ومجيع اعضاء هيئة التدريس،وأخص منهم بالشكر اإلسالمية العلوم

 الشكل هبذا الرسالة هذه إخراج يف الواضح األثر له كان والذي الرسالة هذه على املشرف فرحات
 األجر له يكتب أن وجل عز اهلل وأسأل صدر، وسعة وكرماا  التعامل يف أرحيية منه ملست حيث

 يد يل مد من لكل والعرفان الشكر خبالص أتقدم كما حسناته، ميزان يف ذلك جيعل وأن واملثوبه
 واملثوبة األجر هلم يكتب أن أسأل فاهلل أعرضها، اليت الصوره هذه يف البحث هذا إخراج يف العون

 .الكرمي لوجهه خالصاا  جيعله وأن العمل هذا أجر كذلك حيرمين وأال
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 اإلهـــــــــــــــــداء
 

 ...أهدي مثرة جهدي يف هذا البحث املتواضع 
وأسأل اهلل تعاىل أن ميد يف عمرها وأن يرزقين برمها وأن  –حفظها اهلل-،وأمى-رمحه اهلل -ىبأإىل 

 يرمحهما كما ربياين صغرياا.
ثر يف تشجيعي ومسانديت مىت ظهر مين أكرب األ اجبانيب وكان هل تحيايت الذي وقف ةىل رفيقإو 

 .اهلل خري اجلزاء االرتاخي فجزاه
سال من اهلل سبحانه وتعاىل أن ينبتهم نباتاا حسناا وأن يستخدمهم يف طاعته وأن أوإىل أوالدي الذين 

 يقر عيين بربمها.
أن حيفظكم وجيمعين بكم يف الدنيا اهلل رجو منكم قبويل هذا اجلهد املتواضع و أسأل أإىل مجيع هؤالء 

 واآلخرة... اللهم آمني.
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 ز امللخص )عريب(

 ح املخلص )إجنليزي(
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 ك فهارس املوضوعات

 5 املقدمة
 1 املوضوع اختيار أسباب
 1 البحث أهداف
 2 باملوضوع الصلة ذات والدراسات األحباث

 4 البحث منهج
 6 البحــث خطــة
 9 األول الباب

 51   .-اهلل رمحه- العسقالين حجر ابن للحافظ تعريفية نبذة:األول الفصل
 55 .(والدته -ونسبه وكنيته امسه):األول املبحث
 55 . ونسبه وكنيته امسه:  األول املطلب
 55 . والدته:  الثاين املطلب



 ل
 

 51 (.العلمية حياته-نشأته:) الثاين املبحث
 51 . نشأته:  األول املطلب
 51 . العلمية حياته:  الثاين املطلب
 52 (.تالمذته -شيوخه: )الثالث املبحث
 52 .شيوخه:  األول املطلب
 51 .تالمذته:  الثاين املطلب
 56 (. وفاته - فيه العلماء أقوال -مؤلفاته: ) الرابع املبحث
 56 . مؤلفاته:  األول املطلب
 51 . فيه العلماء أقوال:  الثاين املطلب
 11 . وفاته:  الثالث املطلب
 11 الفقهية االختيارات و الباري فتح بكتابه التعريف:الثاين الفصل
 12 . الباري فتح بكتابه التعريف: األول املبحث
 11 .الكتاب اسم:  األول املطلب
 11 .  املؤلف إىل نسبته توثيق:  الثاين املطلب
 14 .  الكتاب مقدمة:  الثالث املطلب
 11 . تأليفه يف مكث اليت واملدة تأليفه كيفية:  الرابع املطلب
 16 . الفقهية االختيارات: الثاين املبحث

 11 اجلمعة صالة يف الفقهية العسقالين حجر ابن اختيارات:الثاين الباب
 19 . وفضله وجوهبا اجلمعة:األول الفصل
 21 .وفرضيتها اجلمعة:األول املبحث
 25 .فيها القراءات وأوجه اجلمعة كلمة ضبط:  األول املطلب
 22 .واصطالحاا  لغة اجلمعة: الثاين املطلب
 21 .اجلمعة فرضية:  الثالث املطلب
 45 .اجلمعة غسل:الثاين املبحث



 م
 

 41 .واصطالحاا  لغة الغسل تعريف:  األول املطلب
 41 .الغسل كيفية:  الثاين املطلب
 42 .للجمعة الغسل حكم:  الثالث املطلب
 11 .الغسل وقت: الرابع املطلب
 61 .واملدن القرى ىف اجلمعة: الثالث املبحث
 61 .اجلمعة وقت: الرابع املبحث
 21 مسائل سبع وفيه:الثاين الفصل
 22 .اثنني بني الداخل يفرق ال: األوىل املسألة
 26 .قائما اخلطبة:الثانية املسألة
 16 .اخلطبتني بني القعدة:الثالثة املسألة
 95 .اجلمعة يوم خيطب واإلمام ركعتني صالة:الرابعة املسألة
 512 .اجلمعة يوم ىف الىت الساعة:اخلامسة املسألة
 552 .اجلمعة صالة به تنعقد الذى العدد:السادسة املسألة
 511 .اجلمعة قبل السنة:السابعة املسألة

 522 اخلامتة .
 526 فهرس اآليات القرانية الكرمية .

 522 فهرس األحاديث النبوية الشريفة.
 529 املصادر واملراجع.فهرس 

 

 

 



1 
 

 المقدمة

باهلل من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ    
من يهده اهلل فال مضل له ، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، 

وأصلي وأسلم على خري خلق اهلل أمجعني نبينا وحبيبنا حممد خامت ،  عبده ورسوله اا وأشهد أن حممد
األتقياء، النيب األمي الذي دانت له العلماء ، صلى اهلل عليه وعلى األنبياء ، وسيد الفقهاء، وإمام 

 .آله وصحبه وسلم تسليما كثريا إىل يوم الدين
 ،،، أما بعد       

 وقــــد قــــال صــــلى اهلل عليــــه وســــلم: ،فــــلن التفقــــه يف ديــــن اهلل مــــن أفضــــل األعمــــال، وأشــــرفها منزلــــة   

، وذلــك ألن التفقــه يف الــدين حيصــل بــه العلــم النــافع الــذي (5)"مــن يــرد اهلل بــه خــريا يفقهــه يف الــدين " 
 .يقوم عليه العمل الصاحل 

 اجلانب هذا عن تغفل مل اإلسالمية الشريعة فلن ، اإلنسان حياة يف املوضوع هذا فلمكانة

 ، واستنباطاا  دراسةا  الفقهاء عليها عكف ، ثابتة بقواعد ,والسنة الكتاب خالل من طرقته بل ،

 .الدليل فهم يف كل   اجتهاد على بناءا  ، اآلخر البعض يف واختلفوا ، املسائل بعض يف فاتفقوا
 درجة لنيل موضوع اختيار على عزمت ملا فاين إليه الناس وحاجة املوضوع ألمهية ونظراا 

للحافظ ابن حجر  "موضوع"االختيارات الفقهية إىل ووفقين وعال جل اهلل هداين ،)املاجستري(
 العسقالين 

هو ما كان يف مسألة فقهية خالفية اجتهادية يسوغ فيها اخلالف، أما املسائل اليت ال يسوغ فيها  و
اخلالف كاملسائل اجملمع عليها، أو الثابتة بالنص الصحيح الصريح الذي ال معارض له من جنسه 

حفظ مقام  فغري داخلة يف حبثنا هذا؛ إذ كل قول شاذ و معدود يف زالت العلماء فلنه ال يؤخذ به مع
 . كل خالف يعترب  وليس، اقائله؛ فلنه ال يصح أن جيعل من كل قول خالف

اجلامعة من حيث عدد صفحات لتزام  بقواعد على بعض املسائل فقط لال البحثواقتصرت ىف 
 .البحث 

                                                           

كتاب  ،مسلمصحيح ( ، و 1ص ) ،(21،رقم )باب من يرد اهلل به خريا يفقهه يف الدين ،،كتاب العلم البخاري صحيح  –( 5)
 .( 145ص ) ،(5122رقم ) ،باب النهي عن املسألة  ،الزكاة 
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 :ع أسباب اختيار الموضو 

 .خدمة الفقه اإلسالمي بتحرير كنوز شيخ اإلسالم وتقدميها لطالبه وباحثيه  -

أنين رأيت بعد االطالع على بعض خطط الرسائل املكتوبة يف هذا اجملال أن احلافظ ابن  -
 من كتبه ومصنفاته ،فأردت نِي حجر خرجت علومه احلديثيه ومل خترج علومه الفقهية وذلك بـ  

   .أيضا إكمال ما بدأ به إخواين يف نفس الكتاب من إخراج فقه هذه الشخصية الفذة

يف األجر بتقريب علمه وفقهه لطالبه، فابن آدم إذا  -رمحه اهلل  -احلافظ ابن حجر   ةمشارك -
حلق بالعامل من ساعد على نشر مات انقطع عمله إال من ثالث، ومنها علم ينتفع به، فقد أُ 

 .علمه كاملتربع بالنشر، ومثله احملقق واحملشي واملقرب واجلامع

فلنه وإن حالت  ، - رمحه اهلل -ابن حجر  سبب شخصي لنيل شرف التتلمذ على احلافظ -
القرون عن إسناد الركب إىل الركب فال أقل من التقاط أنفاسه والعيش معها من خالل 

 .التتلمذ على نفائسه اخلالدة

 ؛اجلمعة يف كتابه فتح الباريرغبيت يف دراسة االختيارات الفقهية الواردة من كتاب صالة  -
بطريقة  اجلمعة أجد كتابا مستقال اعت ى بدراسة اختيارات ابن حجر الفقهية يف كتاب مل ينألن

 .موسعة

  :البحث أهداف
  .-مقارنة فقهية دراسة ودراستها ومجعها معةاجل كتاب يف الواردة الفقهية االختيارات بيان -5

  .-املسلمون منه ليستفيد الباري فتح يف املتفرقة مسائله لذكر معةاجل يف مستقلة رسالة إفراد -1

  .الباري فتح كتابه يفمعة اجل مسائل يف الفقهية حجر ابن اختيارات معرفة -2
 
 

 األبحاث والدراسات ذات الصلة بالموضوع:

اجلمعة يف كتابه فتح مل أعثر على رسالة علمية تتكلم عن اختيارات ابن حجر الفقهية يف صالة 
معدودة غري مطبوعة يف غري الصالة ومل أستطع احلصول وإمنا هناك رسائل جامعية ، الباري خاصة
 منها، وهي : ةعلى أي واحد
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  الشفعة  -اختيارات ابن حجر العسقالين الفقهية يف املعامالت من كتاب فتح الباري "السلم
إعداد الطالب/ هاشم حممد صغري  -الوكالة" دراسة مقارنة  -الكفالة  -احلوالة  -اإلجارة  -

 .م1111 -هـ 5419إشراف الدكتور/ عبد الرمحن األغربي ، و الفالح 

  اختيارات ابن حجر الفقهية يف كتابه فتح الباري من خالل كتب  األطعمة واألشربة واللباس
إشراف األستاذ الدكتور/ صاحل عبداهلل الظبياين و  ، للطالب/عبدالويل حممد صاحل املغريب -

 .م1111 -هـ 5419

  الباحث  –الطهارة  للحافظ ابن حجر يف كتابه فتح الباري خالل أبواباالختيارات الفقهية
 .م1111 -هـ 5419جامعة اإلميان  –احلجري  عبد الرقيب عبده علي صاحل

  اختيارات احلافظ ابن حجر العسقالين الفقهية من خالل كتابه فتح الباري، " كتاب "احلدود
 -يها درجة االمتياز بفضل اهلل تعاىل ، والديات ، واستتابة املرتدين " ماجستري ونال ف

الباحث / الشيخ الدكتور أبو عثمان فرحان بن عبيد بن  –جامعة)أم درمان( يف السودان 
 .عزيز األسلمي الشمري 

   كتاب اجلنائز من كتاب فتح البارياختيارات احلافظ ابن حجر الفقهية يف. 

   كتابه فتح الباري من خالل كتاباالختيارات الفقهية للحافظ ابن حجر العسقالين يف  ((
 .جامعة املدينة العاملية-يعقوب إسحاق سليمان -مجع ودراسة فقهية مقارنة احلج ((

إعداد / أمحد عبد احلميد مهدي ، كلية العلوم  ،حبث يف فقه العبادات ،خطبة اجلمعة وأحكامها
 .ماليزي –، شاه علم  جامعة املدينة العاملية –اإلسالمية 

   جامعة أم درمان  ،فقه ابن حجر العسقالين واختياراته الفقهية من فتح الباريمعجم
للباحث بسام حممد صهيوين وقد نالت هذه  ه،رسالة دكتورا ،اإلسالمية فرع الشريعة والقانون

 الرسالة درجة ممتاز.
  منهج البحث :

 الفقهي والرتجيح االختيار بذلك أعين املسائل، يف الفقهي وترجيحه احلافظ اختيار تتبعت

 )كذا وحاصله(   :وكقوله ، )ذلك فدل كقوله :التالية األلفاظ على واعتمدت ، فقط البني

 ، )كذا احلديث وظاهر(  :،وقوله )نظر وفيه(   :وقوله ، )كذا حبثه ما وحاصل(  :،وكقوله
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 رمحه احلافظ عند الرتجيح ألفاظ من وغريه املرجوح للقول نقده ويف ، )كذا على داللة وفيه(  :وقوله 

 .اهلل

 فقط األربعة املذاهب وأدلة أقوال ،وذكرت أحدمها أو الصحيحني من األحاديث وخرجت

 املذاهب وأئمة الراشدين، اخللفاء غري البحث صلب يف املذكورين األعالم وترمجت املسائل، يف

  .األربعة الفقهاء

 وبفهارس والتوصيات، النتائج أهم من إليه وصلت ما وبينت خبامتة، حبثي وختمت

 .منها لالستفادة
 

 : هذا وسأتبع الخطوات التالية فى عرض الموضوع

 .ليتضح املقصود من دراستها  ؛أصور املسألة املراد حبثها تصويرا دقيقا قبل بيان حكمها  -

إذا كانت املسألة من مواضع االتفاق فأذكر حكمها بدليلها ، مع توثيق االتفاق من مظانه  -
 .املعتربة

  ما يلي : فأتبعإذا كانت املسألة من مسائل اخلالف 

 .حمل اخلالف ، إذا كانت بعض صور املسألة حمل خالف وبعضها حمل اتفاق حترير  -

ذكر األقوال يف املسألة ، وبيان من قال هبا من أهل العلم ، ويكون عرض اخلالف حسب  -
 .االجتاهات الفقهية 

مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال االقتصار على املذاهب الفقهية املعتربة  -
 .السلف الصاحل وإذا مل أقف على املسألة يف مذهب ما فأسلك هبا مسلك التخريج 

 .توثيق األقوال من كتب أهل املذهب نفسه  -

استقصاء أدلة األقوال ، مع بيان وجه الداللة ، وذكر ما يرد عليها من مناقشات ، وما جياب  -
 .ت به عنها إن كان

 .التخريج ، مع بيان سببه ، وذكر مثرة اخلالف إن وجدت  -

 .االعتماد على أمهات املصادر واملراجع األصلية يف التحرير والتوثيق والتخريج واجلمع -

 .الرتكيز على موضوع البحث وجتنب االستطراد -
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 .جتنب ذكر األقوال الشاذة  -

 .ترقيم اآليات وبيان سورها  -

إن مل تكن يف الصحيحني أو  –ختريج األحاديث وبيان ما ذكره أهل الشأن يف درجتها  -
 .فلن كانت كذلك فأكتفي حينئذ بتخرجيها  –أحدمها 

 .ختريج اآلثار من مصادرها األصلية ، واحلكم عليها  -

 .التعريف باملصطلحات وشرح الغريب  -

 .يم العناية بقواعد اللغة العربية واإلمالء وعالمات الرتق -

، مع إبراز تضمنته الرسالة ماع، يعطي فكرة واضحة اخلامتة عبارة عن ملخص بالرسالة تكون -
 .أهم النتائج 

 .ترمجة لألعالم غري املشهورين  -

 :، وهياإتباع الرسالة بالفهارس الفنية املتعارف عليه

 .فهرس اآليات القرآنية   ■

 .فهرس األحاديث واآلثار   ■

 .املراجع والصادر  فهرس  ■

 .فهرس  املوضوعات ■
 
 
 
 

 خطــة البحــث

   .وفهارس عامة، وبها أبرز النتائج، وخاتمة، وبابين ،مقدمة على يشتمل
  يليما  وحوتالمقدمة:- 

 .ـ أمهية املوضوع5
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 .ـ أسباب اختيار املوضوع1
 .ـ الدراسات السابقة2
 .ـ منهجي يف هذه الرسالة4
  .ـ خطة البحث1

 األول الباب
  :فصالن وفيه

  .اهلل رمحه العسقالين حجر ابن للحافظ تعريفية نبذة  :األول الفصل
 : مباحث أربعة وفيه

 .) والدته ونسبه -وكنيته امسه)  :األول المبحث
 . ) العلمية حياته نشأته) :الثاني املبحث

 . . ) تالمذته شيوخه) :الثالث المبحث
 (. وفاته -العلماء فيهأقوال -مؤلفاته) :الرابع المبحث
 .الفقهية واالختيارات الباري فتح بكتابه التعريف :الثاني الفصل

 : مبحثان وفيه
 . الباري فتح بكتابه التعريف :األول املبحث

 . الفقهية االختيارات :الثاين املبحث
 
 
 
 الثاني الباب

 صالة الجمعة في الفقهية العسقالني حجر ابن اختيارات
 :فصالن وفيه

 . وفضله وجوهبا اجلمعة  :األول الفصل
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 : مباحث أربعة وفيه
 .وفرضيتها اجلمعة  :األول المبحث
 .اجلمعة غسل  :الثاني المبحث
 .واملدن القرى ىف اجلمعة: الثالث المبحث

 وقت اجلمعة.المبحث الرابع: 

 : مسائل سبع وفيه  :الثاني الفصل
 .ال يفرق الداخل بني اثنني :المسألة األولى
 .اخلطبة قائما:المسألة الثانية
 .القعدة بني اخلطبتني:المسألة الثالثة

 .صالة ركعتني واإلمام خيطب يوم اجلمعة:الرابعةالمسألة 
 .الساعة الىت ىف يوم اجلمعة:المسألة الخامسة
 .العدد الذى تنعقد به صالة اجلمعة:المسألة السادسة
 .السنة قبل اجلمعة:المسألة السابعة

 أذكر فيها النتائج التي توصلت إليها من خالل هذا البحث و  :الخاتمة. 

 
 
 
 الفهارس. 

 ، وهي كالتايل : ب األجبدي املتعارف عليهيف ترتيبها الرتتي امث أذيل البحث بالفهارس املتنوعة ، متبع

 ._فهرس اآليات القرآنية 5
 ._ فهرس األحاديث النبوية 1
 ._ فهرس املصادر واملراجع2
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 .الوضوعات_ فهرس 4
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 األول الباب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األول الفصل

   هللا رحمه العسقالني حجر ابن للحافظ تعريفية نبذة

 : مباحث أربع وفيه
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 (.والدته -ونسبه وكنيته امسه) ::األول المبحث    

 :مطلبان وفيه   

 . ونسبه وكنيته امسه : األول المطلب      
 . والدته : الثاني المطلب      

 ) العلمية حياته-نشأته:) الثاني المبحث

 :مطلبان وفيه   

 . نشأته : األول المطلب      
 . العلمية حياته : الثاني المطلب      

 ) تالمذته -شيوخه) :الثالث المبحث

 :مطلبان وفيه    

 .شيوخه : األول المطلب      

 .تالمذته : الثاني المطلب      
 ) وفاته -أقوال العلماء فيه  -مؤلفاته) : الرابع المبحث

 :ثالثة مطالب وفيه   

 . مؤلفاته : األول المطلب      
 . أقوال العلماء فيه : الثاني المطلب      

 . وفاته : الثالث المطلب      

 المبحث األول 

 :مطلبان وفيه )والدته -ونسبه وكنيته اسمه (
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 .ونسبه وكنيته اسمه المطلب األول : -
 بن علي بن أمحد الفضل أبو الدين شهاب احلديث يف املؤمنني أمري احلفاظ خامتة اإلسالم شيخ هو

 والوفاة، والدار واملنشأ املولد املصري األصل، العسقالين القبيلة، الكناين أمحد بن على حممد بن

 . (5)آبائه لبعض لقب وهو حجر يعرف بابن املذهب، الشافعي
 .مولدهالمطلب الثاني :  -
 .القدمية مبصر النيل شاطئ هـ( على 222 ) مئة وسبع وسبعني ثالث سنة شعبان يف مولده كان

 
 
 
 
 
 

 المبحث الثاني 

 :مطلبان وفيه )حياته العلمية –نشأته  (

                                                           

 :حتقيق للسخاوي، "حجر ابن اإلسالم شيخ ترمجة يف والدرر اجلواهر "كتاب :من اهلل رمحه حجر ابن احلافظ لرتمجة واستفدت-5
 احلياة مكتبة دار ،"ط "أيضا السخاوي وكتاب م. 5999- هـ 5459 :األوىل الطبعة بريوت، حزم ابن دار ، باجس إبراهيم
 عبد حممود شاكر ،للشيخ"اإلصابة كتابه وموارده يف منهجه يف ودراسة العسقالين مصنفاته حجر ابن "وكتاب لبنان. بريوت
 تغرى بن يوسف احملاسن أيب الدين جلمال "مصر والقاهرة ملوك يف الزاهرة النجوم "كتاب لبنان. بريوت الرسالة مؤسسة املنعم،
 5991- ه 5452 :األوىل الطبعة بريوت، الكتب العلمية دار الدين، مشس حسني حممد :تعليق ه، 124 ت األنابكي الربدي

 الكامنة الدرر "وكتاب بريوت. املعرفة دار الشوكاين، بن علي حممد تأليف "السابع القرن بعد من مبحاسن الطالع البدر "وكتاب م.
 آباد حيدر العثمانية املعارف دائرة جملس الناشر ضان، عبد املعيد حممد :ومراقبة حتقيق حجر، ابن للحافظ "الثامنة املائة أعيان يف

 العلمية الكتب دار للسيوطي، "والقاهرة مصر أخبار احملاضرة يف حسن "وكتاب م. 5921- ه 5291 :النشر سنة اهلند،
  .م 5992- ه 5451 :األوىل الطبعة بريوت،



12 
 

 .نشأته العلميةالمطلب األول :

 ثالث يتم أن قبل والده مات مث ،السن صغري هو و أمه ماتت حيث يتيماا  احلافظ نشأ

 ابن وأصبح ,وجاور املقدس بيت وزار حج أن بعد سبعمائة و سبعني و سبع سنة رجب يف سنني

 مبصر، كبريا تاجرا وكان اهلل، رمحه(5)  اخلرويبّ  علي الدين نور بن بكر أيب الدين زكي وصاية يف حجر

  .للتجار رئيسا وأصبح كثريا ماال وورث

 ثالث له وكان ه(291) سنة وذلك ,األوىل زوجته سنة وعشرين مخساا  بلغ عندما احلافظ تزوج مث

 .حممد املعايل أبو الدين بدر وهو واحد وذكر ,بنات ست ,أوالد وسبعة ، زوجات

 العلم نشر على كحرصه وأقاربه بيته أهل بني والعلم الثقافة نشر على اا  حريص حجر ابن وكان

  )2( مالء.اإل جملالس وعقده التدريس يف جهوده دراسة يف ذلك وسيتضح الناس، بني
 :المطلب الثاني :حياته العلمية -

 يف املسلمني وأمّ ،سنني تسع ابن وهو القران وحفظ ، سنني مخس ابن وهو الكّتاب حجر ابن دخل
 ، الشريف احلرم يف وجاور وحج . هناك الرتاويح هبم صلى حيث ، )ه 785 ( سنة احلرام اهلل بيت

 واملختصرات الكتب من عددا احلج من رجوعه بعد حجر ابن وحفظ بالقدس ذلك بعد صلى مث
 )3( .منها

 المبحث الثالث 

 :مطلبان وفيه )تالمذته –شيوخة  (

 .شيوخه المطلب األول: 

                                                           

 ملعجم،ا املؤسس اجملمع العسقالين، .ه 787 عام يف تويف مبصر التجار أعيان من أمحد بن العزيز عبد علي هو :اخلرويب-5
 .املفهرس

 إحياء جلنة اإلسالمية، ون للش األعلى اجمللس :الناشر حبشي، حسن.د حتقيق العمر، بأبناء الغمر ،إنباء العسقالين -( 1)
 .02-81 ص ه 838 عام ، مصر اإلسالمي،  الرتاث

 املرجع السابق. –( 2)



13 
 

 اجملمع " :كتابه يف ذكرهم وأفرد كتبه، من كثري يف أمساءهم فذكر بشيوخه حجر ابن احلافظ هتما

 .عنهم اإلفادة أو اإلجازة أو بالسماعمروياهتم  وذكر لشيوخه فيه ترجم "املفهرس للمعجم  املؤسس

 السخاوي وقسم )
 :أقسام ثالثة إىل احلافظ شيوخ)1

 .واحدا حديثا ولو احلديث منه مسع من  :األول 
 .بنيه استدعاءات يف ولو أجازوا من  :الثاين 
 يكون ورمبا ميعادا، له شهد أو تصنيفه أو خطبته مسع أو إنشادا أو مذاكرة عنه أخذ من  :الثالث

 .احلفاظ عادة جاري على واستفاد وعنه له تتلمذ القسمني كل من من

 واحد كل ألن عصره؛ أهل من ألحد جيتمع مل ما ... الشيوخ من له اجتمع" :السخاوي وقال   

 القراءات معرفة يف فالتنوخي فيه، يلحق ال به، اشتهر الذي فنه يف ورأسا علمه، يف كان متبحرا منهم

 واستحضارها، املتون حفظ يف واهليثمي ومتعلقاته، احلديث علوم معرفة يف فيها، والعراقي سنده وعلو

 اللغة حفظ يف الفريوزآبادي و التصانيف، كثرة يف امللقن وابن احلفظ واالطالع، سعة يف والبلقيين

 الذين شيوخه بعض بذكر هنا ، وأكتفي .(1 )كثرية علوم يف يف تفننه مجاعة والعز بن عليها، واطالعه

 :ومنهم العلمية، حياته يف وأثروا العلم عنهم أخذ
 العراقي، باحلافظ املعروف الدين زين الفضل، أبو الرمحن، عبد بن احلسني بن الرحيم عبد 

 والتقييد وشرحها، احلديث علوم يف األلفية :كتبه من .به  وتأثر ابن حجر، عنه أكثر

 ( 3)ه( 116 مات سنة ) وغريها، واإليضاح

 الشايف، الدمشقي الدين مشس اخلري، أبو يوسف، بن علي بن حممد بن حممد بن حممد 

 القراء، طبقات يف النهاية وغاية العشر، القراءات يف النشر :كتبه من .بابن اجلزري  املعروف

 (4)ه( 122 سنة ) مات وغريها،

                                                           

 .5/111والدرر،  اجلواهر -( 5)
 -منشورات دار مكتبة احلياة  21-1/22 الالمع ألهل القرن التاسع،السخاوى ،مشي الدين أبو اخلري الضوء -( 1)

 .بريوت
 1/111املرجع السالبق  -( 2)
 1/111املرجع السابق  -( 4)
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 شافعي  فقيه القاهري، مث األبناسي، إسحاق أبو أيوب، بن موسى بن إبراهيم الدين برهان. 
  سنة مات وغريمها، العمدة رجال من والعدة الصالح، ابن علوم من الفياح الشذا :كتبه من

 (5)( هـ 111)

 بابن املعروف النحوي، ابن حفص أبو الدين، سراج الشافعي، األنصاري، أمحد علي بن عمر 

 وغريمها،مات البخاري، على مسلم زوائد وشرح احلديث، علوم يف التذكرة :من كتبه .امللقن

 (1)هـ( 114)  سنة

 الشافعي، املصري، البلقيين مث األصل العسقالين الكناين صاحل بن نصري بن رسالن بن عمر 

 هـ( 111سنة) مات وغريمها، االصطالح، وحماسن املناهج، تصحيح من كتبه حفص، أبو

 الزين صحب مث القرآن، قرأ اهليثمي، الدين نور احلسن، أبو سليمان، بن بكر أيب بن علي 

 من رحالته، سائر معه رحل حجاته، مجيع معه فحج حضرا، وال سفرا يفارقه ومل العراقي

 112 ) سنة مات وغريمها، حبان البن الثقات وترتيب الفوائد، ومنبع الزوائد جممع :كتبه

 (2)هـ(

 .اهلل رحمه حجر ابن الحافظ تالميذالمطلب الثاني: 

 وأخذ،  تالمذته من مذهب كل من العلماء رؤوس كان حىت حجر ابن احلافظ طالب كثر لقد
 .(4)دراية أو رواية عنه أخذ ممن ستني من أكثر السخاوي تلميذه وذكر أخرى، بعد طبقة عنه الناس
 : الطالب هؤالء أشهر ومن

 واألدب، والتفسري باحلديث عامل مؤرخ السخاوي، الدين مشس حممد، بن الرمحن عبد بن حممد -5
 (5)(هـ 911)  سنة مات وغريمها، احلديث ألفية شرح املغيث وفتح األحكام، عمدة .: كتبه من

                                                           

، 1، ط55/،5الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة ،ابن حجر العسقالين حتقيق حممد عبد املعيد ضان ، -( 5)
 صيدر أباد /اهلند  .–م،جملس دار دائرة املعارف العثمانية 5921ه/5291

،ودار 2/52 :الدمشقي احلنبلي العماد البن "ذهب من أخبار يف الذهب شذرات" وكتاب ،5/521 :الالمع الضوء-( 1)
 بريوت. العلمية الكتب

فهد  بن حممد بن حممد بن حممد الفضل أليب "احلفاظ طبقات بذيل األحلاظ حلظ" وكتاب 1/111 :الالمع الضوء -( 2)
 .129ص م. 5991 -ه 5459 :األوىل الطبعة بريوت، العلمية الكتب دار املكي، اهلامشي

 .5529-2/5614.  :والدرر اجلواهر -( 4)
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 من إمام اهلمام، بابن املعروف الدين، كمال مسعود، بن احلميد عبد بن الواحد عبد بن حممد -1
 (1)هـ(165 ) سنة مات القدير، فتح شرح: كتبه من الديانات، بأصول عارف احلنفية، علماء

 وحاشية الرتاجم تاج: كتبه من السودوين، العدل أبو الدين، زين ، الدين زين قطلوبغا، بن قاسم -2
 (2)(هـ 165)  سنة مات وغريمها، الفكر خنبة على

  .(هـ 911)  سنة مات أمحد، بن علي بن إبراهيم القلقشندي، الدين برهان -4

وحلبة  والتحبري، التقرير: كتبه من احلنفية، علماء من حممد، بن حممد بن حممد احلاج، أمري ابن -1
 (4)(هـ 129)  سنة مات اجمللى وغريمها ،

 أبو البقاعي بكر أيب بن علي بن الرباط حسن بن عمر بن إبراهيم البقاعي، الدين برهان -6 
والسور،  اآليات تناسب يف الدرر ونظم واألقران، وخيالش تراجم يف الزمان عنوان: كتبه من .احلسن

 (1)(هـ 111) سنة مات وغريمها،

: كتبه من .حيىي  أبو املصري يكي.ن.الس األنصاري زكريا بن أمحد بن حممد بن زكريا الشيخ -2
 (6)(هـ 916) سنة مات وغريمها، البخاري، صحيح على الساري وحتفة العراقي، ألفية شرح

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                     

 .1/51الذهب   شذرات-( 5)
 .2/119الذهب   ، شذرات1/512 :الالمع الضوء -( 1)
 .2/216الذهب   ، شذرات6/514 :الالمع الضوء -( 2)
 .9/151 :الالمع الضوء -( 4)
 .2/229الذهب   ، شذرات9/515 :الالمع الضوء -( 1)
 عشر. اخلامسة الطبعة للماليني، العلم دار الدمشقي، الزركلي فارس بن علي بن حممد بن حممود بن الدين خلري األعالم -( 6)
 ) م. 1111 /2/46)
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 المبحث الرابع 

 :ثالثة مطالب وفيه )وفاته -العلماءفيهأقوال  –مؤلفاته  (
  .حجر ابن الحافظ مؤلفاتالمطلب األول:

 .ورجاالته  احلديث علم عليها غلب لكن متنوعة علوم ويف املفيدة املؤلفات حجر ابن احلافظ ألف  
 على وزادت عصره، يف كتبه انتشرت ، الكتابة سريع وكان ، هـ 296 سنة حدود يف التصنيف ابتدأ

 عبد حممود رالدكتور شاك عقد وقد هذا وأقرانه، شيوخه من كثري بتحصيلها واعت ى كتابا، 511
 بذكر وأكتفي ،(5)كتابا 111 مقدارها وبلغ مبؤلفاته، خاصا فصال حجر ابن عن دراسته يف املنعم
  . الكثرية األصلية املراجع فلريجع إىل املزيد أراد ومن املواضيع، حسب أمهها
  القرآن علومفي : 

  .الرتول أسباب .5

  .القرآن فضائل أحاديث مجع يف اإلتقان .1

  .العرب لغة غري من القرآن يف وقع ما .2
 

                                                           

 .612-5/121 :املنعم عبد حممود شاكر للشيخ "العسقالين حجر ابن" كتاب للتفصيل -( 5)
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  الحديث أصولفي : 

  .األثر أهل مصطلح يف الفكر خنبة .5

  .الفكر خنبة توضيح يف النظر نزهة .1

  .العراقي نكت وعلى الصالح ابن على النكت .2

  الحديث شرحفي : 

  .مؤلفاته أشهر وهو مطبوع البخاري، صحيح بشرح الباري فتح .5

 

  الحديث طرقفي : 

  .حمقق مطبوع ، التعليق تغليق .5

  .أمحد مسند عن الذب يف املسدد القول .1

  .(الباري فتح) على( القاري عمدة يف) العيين اعرتاضات على فيه رد االعرتاض، انتقاض .2
  الحديث تخريجفي : 

  .حمقق مطبوع .للزيلعي الراية نصب تلخيص وهو ، اهلداية أحاديث ختريج يف الدراية .5

 األطراف كتب:  

  .العشرة بأطراف املهرة إحتاف .5

 الزوائد كتب : 

  .الثمانية املسانيد بزوائد العالية املطالب .5

 الفقه كتب : 

  .حمقق مطبوع.األحكام أدلة من املرام بلوغ .5

 المعاجم  : 

  .املنثورة واألجزاء املشهورة الكتب أمساء جتريد .5

  .املفهرس للمعجم املؤسس اجملمع .1

 الرجال كتب : 
  .مطبوع ، الصحابة متييز يف اإلصابة .5
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  .مطبوع امليزان، لسان .1

  .مطبوع التهذيب، ذيب. .2

  .مطبوع التهذيب، تقريب .4

  .األربعة األئمة برجال املنفعة تعجيل .1

  .األلقاب يف األلباب نزهة .6
 
 

 المناقب كتب : 

  .تيمية ابن ترمجة .5

  .خضر حالة يف النضر الزهر .1

 التأريخ كتب : 

  .مطبوع الثامنة، املائة أعيان يف الكامنة الدرر .5

  .مطبوع ، التأريخ يف العمر بأبناء الغمر إنباء .1

  .مطبوع ، مصر قضاة عن اإلصر رفع .2

 
  فيه. العلماء المطلب الثاني: أقوال

 احلافظ لكتاب تقريظا -اهلل رمحه- البلقيين الدين سراج اإلمام شيخه ماكتبه عليه العلماء ثناء فمن  
 ابن أمحد الفضل أبو الدين شهاب احملقق املتقن احملدث احلافظ الشيخ مجع: قال" التعليق تغليق"

 (5)" حجر بابن الشهري نورالدين الفاضل اهلل إىل الفقري
 احلافظ تأليف العشاريات للمئة تقريظه يف -اهلل رمحه– (1) األبناسي الدين برهان العالمة وكتب   

 املتقن احملدث العامل اإلمام الشيخ اإلرادة األزل يف له وسبقت السعادة عيون الحظته مما وكان"
                                                           

 5/162 :والدرر اجلواهر -( 5)
فتفقه  ه، 211 مبصر سنة ولد شافعي. القاهري،فقيه مث األبناسي، إسحاق أبو الدين برهان أيوب، بن موسى بن إبراهيم-( 1)

 ابن من علوم الفياح الشذا) و االحكام، عمدة تراجم يف وهو (العمدة رجال من العدة) كتبه من والشام. ومبكة احلديث هبا ومسع
 احلج. من عائدا ه 111 سنة تويف ،(الصالح
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 علي احلسن أبو املسلمني مفيت املدرسني صدر العامل اإلمام الشيخ بن أبوالفضل أمحد الدين شهاب

 العلوم يف نظر التحقيق، ورعاية التوفيق عناية به ملا عنيت الشافعي الدين نور حجر بابن الشهري

 علم أشرفها إىل العلية مهته وصرف، معضلها قناع وكشف ،مشكلها وحل ،جلها وأتقن الشرعية

 (5).اجلياد األسانيد فانتقى ،وأفاد فاستفاد منهم املشايخ عليه فاجتمع ،أفضلها وهو ،احلديث

 الكامل العامل الشيخ كان وملا" - اهلل رمحه –العراقي احلسني بن عبدالرمحن العالمة شيخه وكتب 

 الشيخ بن أبوالفضل الدين شهاب املأمون الثقة الضابط املتقن احلافظ املفيد احملدث الفاضل اإلمام

 غاية وبلغه به اهلل نفع – حجر بابن الشهري املصري العسقالين علي الدين األوحد نور العامل اإلمام

 ومجع واملنسوخ الناسخ وبني والشيوخ الرواة فجمع " قال أن إىلإخل ...لطلبه  اهلل وفقه ممن - إربه

 مسلك يف اخنرط حىت احلثيث جبده وأفرط الرجال والضعفاء من الثقات بني وميز واإلبدال املوافقات

 (1)"غزير علم على اليسري الزمن يف وحصل احلديث أهل

 – فيه قوله ومن مؤلفاته من عدد يف له وترجم حياته يف ضخما سفرا السخاوي تلميذه وكتب  

 عن ينيف ما وأملى  " -ا هب قام اليت اجلليلة وأعماله وظائفه ذكر أن بعد عنه أسلفناه إىل ما إضافة

 بالوفود األعيان وتبجح، إليه األئمة وارحتل صيته،  وبعد ،ذكره واشتهر، حفظه  من جملس ألف

 طبقة عنه الناس وأخذ ،تالمذته من مذهب كل العلماء من رؤوس كان حىت طلبته وكثرت ،عليه

 وقهرهم ،جمموعهم أحد عند ومل جيتمع باألجداد، وأبناءهم بل واألحفاد باألباء األبناء وأحلق ،أخرى

 الشعراء فحول وتبجح وامتدحه الكبار آدابه، ووفور نظره واتساع إدراكه وسرعة تصوره وتفوق بذكائه

 وحتريه وحلمه شدة تواضعه مع ، اآلفاق يف احلصر حتت دخوهلا الميكن اليت فتواه وطارت ،مبطارحته

 الفضائل وميله إىل أخالقه ورضي عشرته وحسن وبذله وقيامه وصيامه وملبسه ومشربه مأكله يف

له  شهد فقد عصره أهل من ألحد جتتمع مل اليت وخصاله احلق إىل ورجوعه البحث يف وإنصافه
شىت  فنون يف العلم وسعة املفرط والذكاء الوقاد والذهن التامة واملعرفة واألمانة والثقة باحلفظ القدماء

. "(2) 

                                                           

 5/164  والدرر اجلواهر-( 5)
 121-5/162  والدرر اجلواهر -( 1)
 1/29 :الالمع الضوء -( 2)
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 يف املؤمنني أمري األعالم، علم اإلسالم، شيخ :"اهلل هـ( رمحه 5119 العماد)ت ابن وقال    
 ويفّ  بيضاء حلية ذا ، أقرب رص  للق   ،الوجه صبيح تعاىل اهلل رمحه كان"  وقال "العصر احلديث حافظ

 وأيام للشعر راوية ،احلذق عظيم ،الذكاء جيد ،الصوت شجي ،اللسان فصيح ، اجلسم حنيف اهلامة،

 مقسمة وأوقاته . الصاحل السلف واقتفاء العبادة ولزوم كثرة الصوم مع هذا .عاصره ومن تقدمه من

 (5)" .لإلفتاء والتصنيف والتصدي والتأليف املطالعة كثرة مع للطلبة
 مبعرفة املنفرد اإلمام الشهري الكبري "احلافظ  :ه( 5111 )ت - اهلل رمحه –الشوكاين وقال   

 (1)" .إمجاع كلمة   عليه احلافظ إطالق صار حىت املتأخرة األزمنة وعلله يف احلديث

 البحر العالمة العامل " عنه فقال ) هـ 5241 ت (-اهلل رمحه –اآللوسي شكرى حممود وذكره   

 اإلسالم، شيخ عصره، وفريد وقته، حجة واألصول، الفروع حاوي واملنقول، العقول الفهامة، جامع

 نظري، له ليس فلقد روحه تعاىل اهلل روح العسقالين، حجر بابن الشهري موالنا أمحد احلافظ الشيخ

 (2).يشاء من يؤتيه فضل اهلل وذلك وغربا، شرقا اشتهر وقد

 

  المطلب الثالث: وفاته. -

 111)سنة احلجة ذي من والعشرين الثامن اليوم عن املسفرة السبت ليلة يف اهلل رمحه تويف   
 الصالة وشهد ، مثله -دوهنم عمن فضال-الشيوخ من حضره من ير مل له مشهد وكان( هـ

 ممن وكان ، اخلليفة بلذن البلقيين العلم عليه وصلى الظاهر جقمق، والسلطان اخلليفة عليه
 ، وأحلقنا واسعة رمحة اهلل والعلماء. فرمحه الرؤساء من دونه، فمن السلطان نعشه محل

 حممد ونبينا حبيبنا لواء حتت اهلل ، وحشرنا مغريين وال مبدلني غري العلم أهل من بالصاحلني
 . -وسلم عليه اهلل صلى-

 

 

                                                           

 2/122 :احلنبلي العماد البن الذهب شذرات -( 5)
 5/12 :الطالع البدر-( 1)
 اململكة العربية الرياض-الرشد مكتبة دربالة، حممود إسالم :وتعليق حتقيق ، 92 :ص الفكر خنبة خمتصر شرح يف الدرر عقد-( 2)

 م. 1111 -ه 5411 :األوىل الطبعة السعودية،
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 الثاني الفصل

 الفقهية االختيارات و الباري فتح بكتابه التعريف

 : مبحثين وفيه

 . الباري فتح بكتابه التعريف :األول المبحث   

 : مطالب أربع وفيه   

 . ) الكتاب اسم ( : األول المطلب      

 . ) املؤلف إىل نسبته توثيق ( : الثاني المطلب      

 . ) الكتاب مقدمة ( : الثالث المطلب      

 . )تأليفه يف مكث اليت واملدة تأليفه كيفية( : الرابع المطلب      



22 
 

 . الفقهية االختيارات :الثاني المبحث

 

 

 

 

 األول المبحث

 : مطالب أربع وفيه) الباري فتح بكتابه التعريف (

 . الكتاب اسم : األول المطلب
 (8).مؤلفه ذلك على نص كما البخاري صحيح شرح الباري فتح :الكتاب اسم

 

 . المؤلف إلى نسبته توثيق : الثاني المطلب
 مشتغل كل على ختفي تكاد ال حجر ابن للحافظ الباري فتح كتاب نسبة صحة إن

 صحة ثبت أدلة وهاك الشرعية العلوم يف املشتغلني من ليس ممن غريهم على وال بل الشرعي بالعلم
 : يلي كما هي و العسقالين حجر ابن للحافظ الكتاب هذا نسبة

 إىل عصره منذ للحافظ الكتاب هذا نسبة اشتهر فقد التفتيش و التثبت تغين اليت الشهرة  -5
 . هذا وقتنا

 

 من وعده بل إليه نسبه و الكتاب هذا ذكر العسقالين حجر ابن للحافظ ترجم من كل أن -1

                                                           

 25 .ص،املفهرس للمعجم املؤسس اجملمع العسقالين، - (5)
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 (8) .مصنفاته أنفع

  : مثل مصنفاته من كثري يف الكتاب هلذا احلافظ ذكر  -2

  . لنفسه نسبه و ذكره فقد نفسه الفتح يف -أ

 (0) .احلبري التلخيص -ب
 (3) .اإلصابة -ت
 (4) .املنفعة تعجيل -ث
 (5) .مصر قضاة عن اإلصر رفع -ج

                                                           

 1/621، والدرر اجلواهر السخاوي، -(5)
 حجر البن "احلبري تلخيص" كتاب "الوجيز شرح يف العزيز" كتاب بتخريج قامت اليت الكتب من: ))احلبري التلخيص-(1)

 ب املسمى وهو "الكبري الشرح" أحدمها مسى شرحني، يف الرافعي بشرحه قام للغزايل "الوجيز" كتاب أن حيث العسقالين؛
 850 :املتوىف(العسقالين حجر بن أمحد بن حممد بن علي بن أمحد الفضل أبو العسقالين، ،الصغري الشرح" الثاين ومسى "العزيز"

 :طبعة م، 8181 ه، 8481 األوىل الطبعة العلمية، الكتب دار الكبري، الرافعي أحاديث ختريج يف احلبري التلخيص ،)ه
 (511-5/96م)5991ه/5456األوىل ، :الطبعة قطب، بن عباس بن حسن عاصم أبو :حتقيق مصر، قرطبة، مؤسسة

 باحلمرة قيدت وقد" :بقوله عاما أربعني مدى على اإلصابة تأليف قصة حجر ابن وحيكي(( الصحابة، متييز يف اإلصابة هو-(2)
 على اإلصابة؟ كمل هل ونتساءل والنساء الرجال من املبهم فصل كتابة قبل ذلك وكل الطهما ما بصورة مث بالصفرة مثّ  أوال،
 بشكله يكمل مل فلنهّ  له، ومتابعته به، مصنفه عناية ورغم اإلصابة، كتاب تأليف استغرقها اليت الطويلة الزمنية املدة من الرغم

 وكتاب ... » الصحابة يف املصنفني يعدد وهو السخاوي ،وقال))كثريا منها قيد وقد للمبهمات بابا خّصص ألنه النهائي،
-5/516)، الصحابة متييز يف اإلصابة العسقالين، . يكمل مل ولكّنه حتقيق، مع منها تفرق ملا جامع .باإلصابة املسمى شيخنا
514) 
 الشخص ذلك حال معرفة أراد من به لينتفع زاد ما منه التقط أن أحببت احْلسيين كتاب رأيت فلما(( :حجر ابن قال-(4)

يل ومسيته األربعة رجال على اقتصرت فلذلك نـْف ع ة تـ ْعج   عن الغرائب كتاب يف ما اتتبع أين وعزمي األربعة األئمة رجال بزوائد اْلم 
 السنن معرفة يف ما اتتبع مث كذلك الرواة ومن كثريا ا شي املوطأ يف ليس مما األحاديث من فيه فلن قطين الدار مجعه الذي مالك

 منه فالتقط ألمحد الزهد كتاب يف ما اتتبع مث املسند يف ليس مما الشافعي روايات يف ذكرهم وقع الذين الرجال من للبيهقي واآلثار
 مما واآلثار األحاديث من وفيه املسند كل مع املسند ثلث قدر يف يكون كبري كتاب فلنه املسند يف ليس مما الرجال من فيه ما

 850 :املتوىف( العسقالين حجر بن أمحد بن حممد بن علي بن أمحد الفضل أبو العسقالين، . ))كثري شيء املسند يف ليس

األوىل  :الطبعة بريوت، البشائر، دار :الناشر احلق، إمداد اهلل إكرام .د :احملقق األربعة، األئمة رجال بزوائد املنفعة ،تعجيل)ه
 (5/142) 1م، عدد األجزاء 5996

 الدين مشس املشهور، األديب ن ظم من املصرية، بالديار القضاء وىل م ن ذكر يف ر ج ز على وقفت فقد (( :حجر ابن قال -(1)
 أُترجم أن لتُ  سُ  .مجاعة ابن اهلل سعد بن إبراهيم حممد اهلل عبد أيب الدين بدر الُقضاة لقاضي نظمه الكّحال، دانيال بن حممد

 يف وذكرت الثامنة، املائة آخر إىل مصر فُتحت منذ السنني، على طبقات   وجعلُتهم ذلك، إىل فأجبت املذكور، الرجز ت ضمنه ملن
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 (8).املفهرس للمعجم املؤسس اجملمع-ح
 . الكتاب مقدمة : الثالث المطلب

 سبب فيها بنّي  "الساري هدي مساها" نفيسه مبقدمة الباري فتح كتابه احلافظ ابتدأ قد
 .البخاري صحيح بكتاب متعلقة عشرة فصول فيها ذكر و الكتاب هلذا تأليفه
 نبذا إليه أضم أن يف تعاىل اهلل استخرت وقد" :العسقالني حجر ابن الحافظ قال

 بني وأقدم شوارده واقتناص (0) أوابده تقييد يف مغزاه عن كاشفة ملقاصده موضحة لفوائده شارحة
 القصور وفوق اإلسهاب دون وجيزة جامعة فرائده وتزيني قواعده تبيني يف مقدمة كله ذلك يدي
 تعاىل اهلل شاء إن فيها الرأي وينحصر الصدور وتشرح الصعاب وتذلل املستغلق تفتح املأخذ سهلة

 (3). فصول عشرة يف

 . تأليفه في مكث التي والمدة تأليفه كيفية : الرابع المطلب

 .سنة عشرين و مخس الكتاب تأليف يف اهلل رمحه العسقالين حجر ابن احلافظ استغرق
 طريق على مثامنائة و عشر سبع سنة أوائل يف فيه االبتداء وكان :"السخاوي قال

 األسبوع من يوم يف االجتماع و فشيئاا  شيئاا  الطلبة بني مداولة خطه من يكتب صار مث اإلمالء
                                                                                                                                                                                     

 ومذهبه وحاله مولده وذكر ذلك، إىل احتيج إن ن سبه، غاية وُمنتهى ونْسبته امسه من عليه، وقفت ما منهم واحد كل ترمجة
ل ت ه، ْْ  . ))ذلك من علمي إىل أتصل ما حبسب فيه، مات الذي والوقت فيه، ُصرف الذي والوقت فيه، ويل الذي والوقت ود 

 حممد علي .د :حتقيق مصر، قضاة عن اإلصر رفع العسقالين، حجر بن أمحد بن حممد بن علي بن أمحد الفضل أبو العسقالين،
 2ص 5: األجزاء عدد م، 8118 ه، 8488 ، األوىل :الطبعة القاهرة، اخلاجني، مكتبة :الناشر عمر،
 فيه موردا )طبقاهتم على( شيوخه أمساء على احلافظ رتبه فقد العسقالين، حجر البن املفهرس للمعجم املؤسس اجملمع-(5)

 ص املفهرس،  للمعجم املؤسس اجملمع العسقالين، .عنهم أخذها اليت والكتب شيوخه بيان فيه مهه كتاب فهو عليهم، مسموعاته
81 

 
رت تـ و حَّشتْ  قد الَّيت   األواب د : أوابد-(1)  ْ ال اإلْنس من ونف   ْ ت قد :يُق  ْ تْ  اا  أُبُود وت ْأب د ت ْأبدُ  أ بد   ْ ْنه .اا  ت أ بد   وت أ بدَّ  قيل و م 

نـْه ا خ ال إ ذا ل لدَّار ت قد :هب ا الو ْحشُ  خ ل ف ْتهم أهُلها م   ْ  ،)ه 372 :املتوىف( منصور أبو اهلروي، أمحد بن حممد األزهري، .ت أ بدَّ
 م 0228 األوىل، :الطبعة بريوت، العريب الرتاث إحياء دار :،الناشر مرعب عوض حممد :،احملقق اللغة هتذيب

 (54/546)ص1ج،
 مساحة أصلها حقق البخاري، صحيح شرح الباري فتح الشافعي، العسقالين الفضل أبو حجر بن علي بن أمحد العسقالين،-(2)

  دار الناشر اهلل، رمحه الباقي عبد فؤاد حممد/األستاذ وأحاديثها وأبواهبا كتبها ورقم اهلل، رمحه باز بن العزيز عبد/ العالمة الشيخ
 (.5/2) 52األجزاء ،عدد م8181 ه، 8482 األوىل الطبعة لبنان، ،بريوت، العلمية الكتب
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 رجب من يوم أول يف انتهى أن إىل (8)اخلضر ابن العالمة شيخنا بقراءة ذلك و واملباحثة للمقابلة
 وجاء بيسري املؤلف وفاة قبيل إال ينته فلم ذلك بعد فيه أحلق ما سوى ومثامنائة أربعني و اثنني سنة
 (0)".وأقل زيدوأوثالثني، عشرين و عشر يف وبيض سفرا عشر ثالثة يف مؤلفه خبط

 الثاني المبحث
 :مطالب أربعة وفيه) الفقهية االختيارات (

 . االختيارات تعريف : األول المطلب
 سبحانه، وحكمته لرمحته إال تلك وما متنوعة ورغباهتم خمتلفة البشر طبائع تعاىل اهلل جعل   

 تظهر الدين أمور ويف (3) (خمتلفني واليزالون) :تعاىل قال احلياة مسائل غالب يف تلفون فجعلهم
 فيه عسر ال يسر ديننا أن البشر وإلعالم العظيم الدين هذا حماسن إلظهار إال ذاك وما جليا تلك

 العلم أهل من اجملتهدين جعل مما ، أجرين للمجتهد وجعل رمحة، فاالختالف ، فيه ضيق ال وسعة
 نظرات اختلفت فلذلك للدليل، موافق هو مما وأبوابه، العلم مسائل يف األقوال من تارون و جيتهدون
 . العلمية االختيارات تعريف يف احملققني

 حيدده قد املسألة، يف أقوال مجلة بني من الفقيه ختريه الذي للقول بيان   هو :فاالختيار   
 ال وقد االختيار، صاحب إليه ينتسب الذي املذهب خارج من يكون كأن معني مبجال االصطالح

 . بذلك حيدد

                                                           

 القدس يف ولد غزة، العيزري،نزيل األسدي الزبريي مشري بن اخلضر بن حممد بن الدين،حممد مشس : هو اخلضر ابن العالمة-(5)
 أجابه اجلوامع مجع يف مواضع عن الدين تاج القاضي وسأل:"حجر ابن الدين شهاب احلافظ قال ،)م 8304 ه، 214 )سنة
  العلم يف إليه املشار وصار ذلك وغري العربية يف أرجوزة ونظم الكبري الشرح على علق أنه إىل وكتب ،"املوانع منع" ومساها عنها
 عبد بن حممد اخلري أبو الدين مشس السخاوي،،2/44 األعالم، الزركلي،، )م 8421 ه، 828 ( سنة تويف وقد ،))غزة ببالد

 :الناشر التاسع، القرن ألهل الالمع ،الضوء)ه 120 :املتوىف( السخاوي حممد بن عثمان بن بكر أيب بن حممد بن الرمحن
 (. 9/151)6ج بريوت، احلياة مكتبة دار منشورات

 
 .1/621 ، الدرر و اجلواهر السخاوي،-(1)

 
 .551: آية هود سورة-(2)
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مرتدد بني الوجود والعدم داخل ىف قدرة وىف اصطالح الفقهاء عرفه احلنفية بأنه "القصد إىل أمر 
"  (0)، وخلصه بعضهم بقوهلم :القصد إىل الشىء وإرادته(8)الفاعل برتجيح أحد األمرين على األخر

 .(3)وعرفه اجلمهور "أنه القصد إىل الفعل وتفضيله على غريه"
 أن الشأن أهل لكالم قراءايت خالل ومن التعريفني، هذين خالل من يل تبني وقد   

 رأي   من الفقيه يرجحه ما :هو الفقهي واالختيار الفقهي، لالختيار مجع هي الفقهية االختيارات
 .إليه يستند ملسوغ فيها املختلف الفقهية املسائل يف آخر على

 . االختيار شروط : الثاني المطلب
ا االختيار يكون لكي     قصده يف يكون وأن مكلفاا، االختيار له من يكون أن بد ال صحيحا

ا يكون االختيار فلن هذا وعلى .عليه أل حد   سلطان ال :أي مستب دًّا،  من شرط اختل إذا فاسدا
 على مبنيًّا اختياره كان أو مميز ، غري صغرياا أو منوناا، االختيار له من كان بأن التكليف، شروط
 حقيقةا، اإلكراه دفع باملباشرة قصده كان امللجئ، باإلكراه أمر   مباشرة   إىل اضطرَّ  فلذا غريه، اختيار
 (4) . أصال ينعدم مل وإن -بالكسر املكره اختيار على البتنائه ا؛ فاسدا  االختيار فيصري

 . الفاسد االختيار مع الصحيح االختيار تعارض : الثالث المطلب
 على الصحيح االختيار ترجيح وجب الّصحيح، والختيار ا الفاسد االختيار تعارض إذا

 .الصحيح االختيار إىل الفعل نسبة أمكن إن الفاسد االختيار
 احلال هو كما الفاسد، االختيار إىل منسوباا بقي الصحيح االختيار إىل نسبته ميكن مل وإن
 كاألكل لغريه، آلةا  اإلنسان فيها يكون أ ن يصلح ال اليت األفعال وعلى األقوال على راه اإلك يف

 (5) .مهاحنو و  والوطء

                                                           

 البزدوي، أصول شرح األسرار كشف)ه 732 :املتوىف( احلنفي حممد، بن أمحد بن العزيز عبد ، البخاري الدين عالء-(5)
 (.4/212) 4األجزاء ،عدد تاريخ وبدون طبعة بدون :،الطبعة اإلسالمي الكتاب دار :الناشر
 الدر على احملتار ،رد)ه 8050 :املتوىف( احلنفي الدمشقي عابدين العزيز عبد بن عمر بن أمني حممد عابدين، ابن-(1)

 (.4/112)6األجزاء م،عدد 8110 ه 8480 الثانية، :الطبعة بريوت، الفكر دار :املختار،الناشر
 (29/11،41/199) ،الكويتية الفقهية املوسوعة-(2)

 
 .1/256الكويتية الفقهية املوسوعة -(4)
 .1/256الكويتية الفقهية املوسوعة-(1)
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 . االختيار مشروعية حكمة : الرابع المطلب
 قد املصلحة وهذه يرعة، الش غايات منْ  غاية هي اليت العباد مصاحل لتحقيق االختيار شرع

اه ال عليه قاصراا االختيار حمل يكون عندما غريه أو نفسه للمختار فرديةا  مصلحةا  تكون  إىل يتعد 
 .غريه
 (8) .مجاعية مصلحةا  االختيار يف وخيها ت جيب اليت املصلحة تكون وقد

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 الثاني الباب
                                                           

 .1/252املرجع السابق -(5)
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 صالة الجمعة في الفقهية العسقالني حجر ابن اختيارات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األول الفصل

  )وفضله اوجوبه الجمعة (

 :أربعة مباحثوفيه     

 المبحث األول:الجمعة وفرضيتها.

 وفيه ثالثة مطالب:

 القراءاتفيها.ضبطكلمةالجمعةوأوجه : المطلب األول

 الجمعةلغةواصطالحاً.: نيالمطلب الثا

 .فرضيةالجمعة : ثالثلالمطلب ا

 المبحث الثاني:غسل الجمعة.

 وفيه ثالثة مطالب:

 .تعريف الغسل لغة واصطالحا   : المطلب األول
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 .كيفية الغسل  : المطلب الثاني

 .حكم الغسل للجمعة : المطلب الثالث

 .وقت الغسل المطلب الرابع:

 .الجمعة فى القرى والمدن :ثالثالمبحث ال

 .وقت الجمعة :المبحث الرابع

 

 

 

 

 

 

 المبحث األول:الجمعة وفرضيتها.

 وفيه ثالثة مطالب:

 ضبطكلمةالجمعةوأوجهالقراءاتفيها. : المطلب األول

 الجمعةلغةواصطالحاً.: المطلب الثاني

 .فرضيةالجمعة : المطلب الثالث
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 ضبط كلمة الجمعة وأوجه القراءات فيها. : األولالمطلب 

ة  م ْن يـ ْوم  وردت كلمة اجلمعة يف الذكر احلكيم يف قوله تعاىل : ) ي ا أ يـ ه ا الَّذ ين  آم ُنوا إ ذ ا نُود ي  ل لصَّال 
يـْر  ل ُكْم إ نْ   .(1) (ُكْنُتْم تـ ْعل ُمون    اجلُُْمع ة  ف اْسع ْوا إ ىل ٰ ذ ْكر  اللَّه  و ذ ُروا اْلبـ ْيع   ذٰ ل ُكْم خ 

 وفيها ثالث لغات وقراءات :

ولغة أهل احلجاز ، وهبا قرأ (2)اجلمعة : )بضم اجليم وامليم مثقلة( ، وهي قراءات اجلمهور – 5
 .(3)عاصم

                                                           

 .9سورة اجلمعة اية رقم  -(5)
هـ( 5111فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري للعالمة حممد بن علي بن حممد الشوكاين )ت :  -(1)

. روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ، أليب الفضل شهاب الدين 112، ص1)بريوت : الناشر حمفوظ العلي( ج
 (.99م،ص5921هـ(، طبعة جديدة مصححة ومنقحة )بريوت :دار الفكر عام  5121السيد حممود األلوسي البغدادي )ت : 

غاية النهاية يف طبقات القراء أليب  ،هـ(512هو :عاصم بن هبدلة األسدي،شيخ القراء بالكوفة، وأحد القراء السبعة )ت:-(2)
-5/246م(، 5922هـ(الطبعة األوىل )القاهرة : مكتبة اخلاجني مبصر عام 122اخلري مشس الدين حممد بن حممد اجلزري )ت:

.ومعرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار لالمام أيب عبداهلل مشس الدين حممد بن امحد الذهيب احلافظ 249
 )القاهرة:دار الكتب احلديثة مبصر(.5/22م ،5962بعة األوىل سنة هـ(الط241)ت:
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 ،مهي لغة بين عقيل .(1)اجلمعة : )بضم اجليم وتسكني امليم املخففة( ، وهبا قرأ األعمش – 1

اجلمعة : )بضم اجليم وفتح امليم( ، وهي لغة بن متيم ، وهبا قرأ بعض القراء منهم : أبو  – 2
 ، (4)عن أيب عمرو(3)وعدي بن الفضل(2)العالية

 .(5)إال أن أبا حيان أنكر القراءة بضم اجليم وفتح امليم

امليم(، وثقلها قال ابن منظور يف لسان العرب : خففها األعمش )أي قرأها بضم اجليم وتسكني 
.والتثقيل : أن تتبع الضمة الضمة ، وبه قرأ اجلمهور ، وهو قراءة ابن الزبري (6)عاصم وأهل احلجاز

 .(9)ورواية عن أيب عمرو(8)وابن أيب عبلة(7)وحيويه

. وتبعه العالمة (1)وقال الزبيدي يف تاج العروس : واجلمعة )بضم اجليم وتسكني امليم( لغة بن عقيل
 املصباح املنري وأضاف : وأما فتح امليم فلغة بن متيم، وضم امليم لغة أهل احلجاز ، وأما الفيومي يف

 .(2)اجلمعة )بسكون امليم( فاسم أليام األسبوع . أوهلا السبت

                                                           

معرفة القراء الكبار  هـ(،541راء من الطبقة الثالثة )ت:هو:سليمان بن مهران االعمش األسدي الكاهلي، أحد كبار الق-(5)
 .11-5/21للذهيب 

 .11-49/ 5،الكبار  هـ(، معرفة القراء92هـ وقيل :91رفيع بن مهران أبو العالية البصري )ت:(1)
عدي بن الفضل أبو حامت البصري ،روى احلروف عن ايب عمرو ، وحدث عن مالك بن أنس ، مل أعثر على تاريخ وفاته ، (2)

 .151ص 5غاية النهاية يف طبقات القراء ج
م 5964ـ(الطبعة االوىل ه192زاد املسري يف علم التفسري ، أليب الفرج مجال الدين عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي )ت:(4)

 (.161ص 1)دمشق ،بريوت : املكتب اإلسالمي لصاحبه حممد زهري الشاويش ، ج
هـ(،)الرياض: مطابع 241البحر احمليط ، ألثري الدين أيب عبد اهلل حممد بن يوسف بن علي بن حيان األندلسي الغرناطي )ت:(1)

 .162ص1النصر احلديثة بالسعودية(، ج
هـ(.)بريوت :دار 255ب احمليط ، للعالمة ايب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور املصري)ت:قاموس لسان العر (6)

 .11ص1م مصور( ج 5921لسان العرب عام 
 .161ص 5هـ( ، غاية النهاية يف طبقات القراء ج114حيوة بن شريح بن يزيد احلضرمي احلمصي احلافظ )ت:(2)
 .59ص 5هـ( ، املصدر نفسه ج515روف يف القراءات )ت:ابراهيم بن أيب عبلة ، تابعي له ح(1)
، وأبو عمرو بن العالء بن عمار بن العربان املازين مقريء أهل البصرة من الطبقة الرابعة 162، ص 1البحر احمليط ج(9)

 .12ص5هـ(، معرفة القراء الكبار ج514)ت:
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 .(3) قال ابن منظور : واألصل فيها التخفيف مجعة )بضم اجليم وتسكني امليم(

صواباا ، والذين قالوا : اجلمعة)بفتح امليم( . ذهبوا إىل : ولو قريء بالتخفيف لكان (4)وقال الفراء
، وأضاف قائالا : التخفيف (5)صفة اليوم أي أنه جيمع الناس كما يقال : رجل مهزة ملزة : ضحكة
(6)أقيس وأحسن ، حنو غرفة وغرف ، وطرفة وطرف ، وحجرة وحجر

.

 الجمعة لغة واصطالحا .: المطلب الثاني

 :معنى الجمعة لغة
اجلمعة مشتقة من اجلمع مبع ى االجتماع والتأليف ضد التفرق. قال أبو البقاء يف كتابه إمالء ما منا 

به الرمحن من وجوه اإلعراب والقراءات ، قال : اجلمعة )بضمتني وبلسكان امليم( مصدر مبع ى 
ويقرأ  اإلجتماع وقيل يف املسكن هو مبع ى اجملتمع فيه ، مثل رجل ضحكة ، أي : يضحك فيه ،

 .(7))بفتح امليم( مبع ى الفاعل ، أي يؤم املكان اجلامع ، مثل رجل ضحكة أي كثري الضحك

                                                                                                                                                                                     

هـ(الطبعة االوىل مصور 5111الزبيدي )ت: تاج العروس من جواهر القاموس ، تأليف أيب الفضل حممد املرتضي(5)
 .216ص 1هـ)بريوت :دار مكتبة حياة( ج5216

 .11ص 5م( ج5925املصباح املنري ،للعالمة أمحد بن مقريء الفيومي )القاهرة : مطبعة البايب احلليب مبصر (1)
 .11ص 1لسان العرب ج(2)
هـ( ، االعالم 112الكوفيني وأعلمهم يف النحو واللغة وفنون االدب )ت:حيىي بن زياد الديلمي أبو زكريا املعروف بالفراء إمام  (4)

. واملعارف ، تأليف أيب حممد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة ، حتقيق : الدكتور 521ص 9تأليف خري الدين الزركلي الطبعة الثانية ج
 .141م )القاهرة دار املعارف مبصر( ص 5969ثروت عكاشة الطبعة الثانية 

( 5964هـ( ، )القاهرة : املؤسسة املصرية العامة للطباعة عام 221يب اللغة أليب منصور حممد بن أمحد األزهري)ت:هتذ (1)
 .291ص 5ج
هـ( )القاهرة : دار الكاتب العريب للطباعة 625اجلامع الحكام القران أليب عبد اهلل حممد بن امحد االنصاري القرطيب )ت: (6)

 .91ص 51م( ج5962والنشر عام 
امالء ما به عبد الرمحن من وجوه اإلعراب والقراءات ، تأليف أيب البقاء عبد اهلل بن احلسني بن عبد اهلل العكربي  (2)

 .161ص 5)القاهرة: مطبعة البايب احلليب مبصر( ج 969هـ( الطبعة الثانية 656)ت:
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وقال الزبيدي يف تاج العروس : وهي مأخوذة من اجلمع ، كاملنع مبع ى تأليف املتفوق ، فاجلمعة أي 
رضي  –أي اجملموعة ، ومنه حديث عمر (1)اجملموعة ، كما يقال : أعطين مجعة من متر فهو كالقبضة

 .(2): أنه صلى املغرب فلما انصرف درأ مجعة من حصى املسجد ...إخل أي قبضة -اهلل عنه 

، ووردت (3)وأصل اجلمعة وهو اجلمع ، يدل على تضام الشيء يقال : مجعت الشيء ، أي ضممته
 ، فهو أيضاا اجتماع.(4)ألفة ما بينكمامبع ى األلفة يف قوله : أدام اهلل ما بينكما مجعة )بالضم( أي 

ضد التفرق ، وجتمع على مُج ع)بضم اجليم وفتح امليم( ومجعات)بضم اجليم وامليم وفتحه ، مجع سامل 
 (5) مؤنث ، مثل غرف وغرفات ، يف مجيع وجوهها(

 

 :معنى الجمعة في اصطالح الشرع

بل استعملها الفقهاء يف كتب الفقه مل تستعمل كلمة اجلمعة يف الشرع مفردة من غري اإلضافة ، 
مركبة بلضافة كلمة )صالة( إليها ، أي صالة اجلمعة من قبيل إضافة املسمى إىل االسم ، أو من قبيل 

.وهذا يتطلب منا فك اإلضافة إىل جزئيها ، (6)اإلضافة البيانية ، بناء على أن االسم عني املسمى
منها معناها الشرعي بعد الرتكيب ، وفقاا الستعمال لنعرف مع ى كل جزء منها أوالا ، مث نستخلص 

 الفقهاء .

                                                           

 2هـ()بريوت:دار الفكر(ج152زي)ت:القاموس احمليط، للعالمة جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوزآبادي الشريا (5)
هـ(، 616.والنهاية يف غريب احلديث ، تأليف االمام جمد الدين أيب السعادات املبارك بن حممد اجلزري ، ابن األثري )ت:54ص

 .196ص 5)القاهرة: دار احياء الكتب العربية ، عيسى البايب احلليب وشركاؤه مبصر( ج 5962الطبعة االوىل 
 .216ص 1:جتاج العروس  (1)
م ،حتقيق : 5969هـ()القاهرة: البايب احلليب مبصر 291مقاييس اللغة ، تأليف أيب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا )ت: (2)

 .429ص 5عبدالسالم حممد هارون( ج
 54ص 2القاموس احمليط :ج (4)
 .111ص 5، ولسان العرب احمليط : ج 551ص 5املصباح املنري: ج (1)
م 5911هـ( الطبعة الثالثة 5511الدواين على رسالة أيب القريواين ، تأليف أمحد بن غنيم بن سامل التفراوي)ت : الفواكه  (6)

 .211ص 5)القاهرة : مطبعة مصطفى البايب احلليب( ج
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مركبة من )صالة( وهي مضاف و )اجلمعة( وهي  –املقصود معرفة معناها شرعاا  –فصالة اجلمعة 
 املضاف إليه .

 

 

 

 

 

 

 

 فرضية الجمعة. : المطلب الثالث

  (5): اتفق الفقهاء على فرضية اجلمعة

 :يف وجوهبا عينا أم كفاية على رأيني واواختلف

 :الرأي األول -

مستوف شروطها، ويكفر جاحد فرضيتها؛  صالة اجلمعة فرض عني، جيب على كل مسلم
، (1)، واملالكية(2)وهو قول مجاهري األحناف ألهنا من املعلوم من الدين بالضرورة،

 .(4)،ابن رشد(3)، واحلنابلة(2)والشافعية

                                                           

،دار املسلم للنشر 5،ط5/41اإلمجاع ، بن املنذر، أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر، كتاب الصالة ،  –(  5)
 .نيل األوطار، م5961 -هـ 5211،مكتبة القاهرة،1/151، املغ ى ، ابن قدامة املقدسي م.1114-ه5411وزيع،والت

م،دار احلديث 5922-ه5452، 5ط 166ص/2ج، حممد بن علي بن عبد اهلل الشوكاين ،باب التغليظ ىف ترك اجلمعةالشوكاين،
 .مصر

، 6،1/526أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي، ،ع ج/ابن عابدين،حممد -رد احملتار على الدر املختار ، -1
عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين احلنفي،بدائع الصنائع -،  -بريوت-م دار الفكر5991 -هـ 5451،  1ط

 دار الكتب العلمية116/ص5يف ترتيب الشرائع ، ج
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  الرأي الثاني: -

 .5حكاه اخلطايبفروض الكفايات؛  منأهنا 

 سبب الخالف فى المسألة :     
 «إن هذا يوم جعله اهلل عيدا» -: -عليه الصالة والسالم  -لقوله  (6)تشبيهها بصالة العيد

 فرض عين : أدلة القائلين بأنها 
 واإلمجاع  قالوا: قد ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة

 . : وهو من الكتاب الدليل األول -

يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا نُوِدَي لِلصَّالِة ِمْن يـَْوِم اْلُجُمَعِة فَاْسَعْوا ِإَلى ِذْكِر اللَِّه ]:تعاىل قوله 
ٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم تـَْعَلُمونَ  [َوَذُروا اْلبَـْيَع َذِلُكْم َخيـْ

(7) ،   
هو الذهاب ؛ ألنه قد ورد عن عمر بن اخلطاب  [ ْسع ْوافا]: -جل وعال  - واملراد بقوله

 (8)أنه كانا يقرؤها: "فامضوا إىل ذكر اهلل" -عنهما  رضي اهلل -،وبن مسعود

 وهو من السنة. :الدليل الثاني -

                                                                                                                                                                                     

هـ( ، 5145العباس أمحد بن حممد اخللويت، الشهري بالصاوي املالكي )املتوىف: ، أبو حباشية الصاوي على الشرح الصغري -( 5)
 ،دار املعارف5/492
هـ(، 411احلاوي الكبري، أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي، الشهري باملاوردي )املتوىف: -(1)

هـ  5459لبنان، –، دار الكتب العلمية، بريوت 1/411املوجود،الشيخ عادل أمحد عبد  -للمحقق: الشيخ علي حممد معوض 
 م 5999-
 م5961 -هـ 5211،مكتبة القاهرة،1/151 ،املغ ى ، ابن قدامة املقدسي-(2)
هـ(،  191بداية اجملتهد وهناية املقتصد ،ابن رشد أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد القرطيب )املتوىف: -(4)
 م 1114 -هـ 5411 –القاهرة  -، دار احلديث 5/566-562،

 . 166ص/2ج ،نيل األوطار - (1)

هـ 5411 ،بدون طبعه ،5/562،أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد ،بن رشد،بداية اجملتهد وهناية املقتصد-(1)
 القاهرة -دار احلديث  ،م 1114 -
 

 [.9]اجلمعة:  -(2)
دار طيبة للنشر ،م 5999 -هـ 1،5411،ط1/511،أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري،بن كثري ،العظيمتفسري القرآن -(1)

 .والتوزيع
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قال لقوم يتخلفون عن اجلمعة:  -صلى اهلل عليه وسلم  -النيب  عن عبداهلل بن مسعود أن  
"بالناس، مث أحرق على رجال يتخلفون عن اجلمعة بيوهتم"لقد مهمت أن آمر رجال يصلي 

( 

(8.

: -صلى اهلل عليه وسلم  -اهلل  وعن أيب اجلعد الضمري وكانت له صحبة، قال: قال رسول  
 .(1)اهلل على قلبه"  "من ترك اجلمعة ثالث مرات هتاونا هبا، طبع

: منربه أعواد على يقول - وسلم عليه اهلل صلى - النيب مسعا أهنما عمر وابن هريرة أيب وعن  
 .(2)الغافلني" من ليكونن مث قلوهبم، على اهلل ليختمن أو اجلمعات ودعهم عن أقوام "لينتهني

يقول:  -صلى اهلل عليه وسلم  - أنه مسع رسول اهلل -رضي اهلل عنه  -وعن أيب هريرة    
قبلنا، مث هذا يومهم الذي  أهنم أوتوا الكتاب من "حنن اآلخرون السابقون يوم القيامة، بيد

فهدانا اهلل، فالناس لنا فيه تبع؛ اليهود غدا، والنصارى بعد غد"  فرض عليهم، فاختلفوا فيه،
(4). 

"اجلمعة حق واجب  :قال -صلى اهلل عليه وسلم  -، عن النيب (1)وعن طارق بن شهاب  
 .(6)أو مريض" على كل مسلم يف مجاعة، إال أربعة؛ عبد مملوك، أو امرأة، أو صيب، 

 -صلى اهلل عليه وسلم  -أن النيب  -وسلم  صلى اهلل عليه -وعن حفصة، زوج النيب   
 ( 2)قال: "رواح اجلمعة واجب على كل حمتلم". 

                                                           

 .اب الذين يتخلفون عن صالة اجلماعة واجلمعة ،(615مسلم ) -( 5
 )املتوىف: صحيح الرتغيب والرتهيب، حممد ناصر الدين األلباين، 211، 111، )سنن الرتمذي(/5511)سنن ابن ماجه(/  -(1)

 .5/215،وقال )صحيح لغريه( هـ(5411
 .باب التغليظ يف ترك اجلمعة ،(865مسلم ) -(2)
 به البخاري على فرضيتها. استدلو ، 126رواه البخاري، كتاب اجلمعة، باب فرض اجلمعة  -(4)
طارق بن شهاب بن عبد مشس بن سلمة بن هالل بن عوف بن جشم، البجلي األمحسي، أبو عبد اهلل، يعد يف الكوفيني، -(1)

 قال أبوعمر. وقال أبو نعيم، عن أيب عبيد: هو طارق بن شهاب بن عبد مشس بن سلمة بن هالل بن عوف بن جشم بن عمرو
/  1) -أسد الغابة  ،(111/ ص  5)ج  -عاب يف معرفة األصحاب اإلستيبن لؤي بن رهم بن معاوية بن أسلم بن أمحس ،

 (62/  1) -اإلصابة يف معرفة الصحابة  ،(22
صحيح وضعيف سنن أيب داود، ،2/521،السنن الكربى للبيهقي،باب اجلمعة للمملوك واملرأة، 5162 ،سنن أيب داود-(6)

 .صحيحوقال  ، 5162،حممد ناصر الدين األلباين 
  .صحيح وضعيف سنن النسائي ، حتقيق األلباين:وقال صحيح/5225رواه النسائي ، 241 ، سنن أيب داود-(2)

http://www.dorar.net/book/6267?ajax=1
http://www.dorar.net/book/13470?ajax=1
http://www.dorar.net/book/6267?ajax=1
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 اإلمجاع  :الدليل الثالث -

فقال : "وإن كان اإلمجاع يف فرضها يغين عما سواه واحلمد  -رمحه اهلل  –ونقله ابن عبدالرب 
يدركه زوال الشمس يف  هلل" وأمجع علماء األمة أن اجلمعة فريضة على كل حر بالغ، ذكر،

،قال ابن املنذر: "وأمجعوا على أن  (5)مصر من األمصار، وهو من أهل املصر غري مسافر"
، وقال ابن قدامه:  (1)لغني املقيمني، الذين ال عذر هلم" البا اجلمعة واجبة على األحرار

 (2)"األصل يف فرض اجلمعة الكتاب والسنة اإلمجاع." 
  :أدلة القائلين بأنها فرض كفاية 
 :الدليل األول -

ا الَّذ ين  آم ُنوا إ ذ ا نُود ي  ل لصَّالة  م ْن يـ ْوم  ]: -وعال جل -استدلوا بقوله    اجْلُُمع ة  ف اْسع ْوا إ ىل  ي ا أ يـ ه 
يـْر  ل ُكْم إ ْن ُكْنُتْم تـ ْعل ُمون   [ ذ ْكر  اللَّه  و ذ ُروا اْلبـ ْيع  ذ ل ُكْم خ 

 قالوا: قد وصف اهلل السعي إليها،  (4)

 بأنه خري، فدل ذلك على عدم فرضيتها عينا. 
 ونوقش هذا الدليل:

 وإمنا كل أمر مشروع فهو خري، سواء كانالعمل باخلريية ال ينفي عنه الوجوب،  بأن وصف

جل  - مشروعا شرع إجياب أو شرع استحباب، وإال لزمهم أن يصرفوا هذا األمر يف قوله
يحُ  إ منَّ ا احلْ قَّ  إ ال اللَّه   ع ل ى تـ ُقوُلوا و ال د ين ُكمْ  يف   تـ ْغُلوا ال اْلك ت اب   أ ْهل   ي ا]:-وعال   ع يس ى اْلم س 

ُتهُ  اللَّه   ر ُسولُ  م ْرمي    اْبنُ  ْنهُ  و ُروح   م ْرمي    إ ىل   أ ْلق اه ا و ك ل م  ُنوا م   انـْتـ ُهوا ث الث ة   تـ ُقولُوا و ال و ُرُسل ه   ب اللَّه   ف آم 
يـْراا د   إ ل ه   اللَّهُ  إ منَّ ا ل ُكمْ  خ  ان هُ  و اح   األ ْرض   يف   و م ا السَّم او ات   يف   م ا ل هُ  و ل د   ل هُ  ي ُكون   أ نْ  ُسْبح 

[ و ك يال ب اللَّه   و ك ف ى
(5)

.

 إىل الكراهة؟ فهل يقول عاقل: إن االنتهاء عن عقيدة التثليث فرض كفاية، أو صرف

                                                           

هـ(، 462االستذكار، ابن عبد الرب ، أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب )املتوىف: -(5)
 م1111 –هـ  5415–بريوت  -، دار الكتب العلمية 1/16ت سامل حممد عطا، حممد علي معوض،

،  41هـ(، فؤاد عبد املنعم أمحد. ص259نيسابوري )املتوىف : اإلمجاع، ابن املنذر ، أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر ال-(1)
 مـ1114هـ/ 5411الطبعة األوىل –دار املسلم للنشر والتوزيع

 م5961 -هـ 5211،  ،  مكتبة القاهرة1/218املغين البن قدامة ،-(2)
 (9)اجلمعة:  -(4)
 (525)النساء:  -(1)
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 :الدليل الثاني -

فيه أنه يلزمنا ،  يلزم من قبلنا وليس(1): "حنن اآلخرون..." -رضي اهلل عنه  -حديث أيب هريرة 
 ونوقش هذا الدليل:

 وهدينا. عليهم وعلينا، فضلوابأن التقدير فرض 

 الدليل الثالث: -
عنها بأجوبة قد ذكرها الشوكاين يف "نيل األوطار"، فقال: "  واستدلوا أيضا بأدلة أخرى قد أجيب   

املسلمني، وما كانت تقام  كان صغريا ال يتسع هو ورحبته لكل  -  -مسجد النيب  االعتذار بأن
يف مسجده، وقبائل العرب كانوا مقيمني يف  بأمره إال - صلى اهلل عليه وسلم -اجلمعة يف عهده 

مدفوع بأن ختلف املتخلفني عن احلضور بعد أمر اهلل  -باحلضور  نواحي املدينة مسلمني، ومل يؤمروا
صلى اهلل  - وأمر رسوله، والتوعد الشديد ملن مل حيضر ال يكون حجة إال على فرض تقريره تعاىل به

 -صلى اهلل عليه وسلم  -مجعته  على ختلفهم واختصاص األوامر مبن حضرللمتخلفني  -عليه وسلم 
.من املسلمني، وكالمها باطل

وإخباره بالطبع على  األول: فال يصح نسبة التقرير إليه بعد مهه بلحراق املتخلفني عن اجلمعة، أما
 قلوهبم، وجعلها كقلوب املنافقني.

 عامة بدون برهان، ترده أيضا تلك التوعدات للقطع بأنهكونه قصرا للخطابات ال وأما الثاين: فمع   

صلى اهلل  -للمتخلفني، وضيق مسجده  بأن ذلك الوعيد - -ال مع ى لتوعد احلاضرين ولتصرحيه 
إال على فرض أن الطلب مقصور على مقدار ما يتسع له  ال يدل على عدم الفرضية -عليه وسلم 

قاع اليت خارجه ويف سائر البقاع، وكالمها باطل ، أما األول من الناس، أو عدم إمكان إقامتها يف الب
يقال: عدم أمره  فظاهر، وأما الثاين فكذلك أيضا؛ إلمكان إقامتها يف تلك البقاع عقال وشرعا، فال

- - وجوب  الوجوب؛ ألنا نقول: الطلب العام يقتضي بلقامتها يف غري مسجده يدل على عدم
ميكنه  ال -  -أفراد املسلمني، ومن ال ميكنه إقامتها يف مسجده  صالة اجلمعة على كل فرد من

                                                           

 به البخاري على فرضيتها. ، فاستدل126رواه البخاري، كتاب اجلمعة، باب فرض اجلمعة  -(5)
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به واجب كوجوبه، كما تقرر يف  الوفاء مبا طلبه الشارع إال بلقامتها يف غريه، وما ال يتم الواجب إال
.(1)األصول"

 الرأي المختار :
جاحد  مستوف شروطها، ويكفر الرأى األول بأن صالة اجلمعة فرض عني، جيب على كل مسلم

 فرضيتها؛ ألهنا من املعلوم من الدين بالضرورة.
 

 :الرأي المختار عند ابن حجر 
 أنها من فروض األعيان ال من فروض الكفاية .

 جهة من وهو الكفاية على ال األعيان على فرضيتها بأن إشعار القصة سياق قال رمحه اهلل:ويف
 (1)تبع.  فيه لنا والناس له اهلل فهدانا قوله يف التعميم ومن الفرضية إطالق

 فلن له اهلل فهدانا عليهم : فرض لقوله النووي قال كما اجلمعة فرضية على دليل احلديث وقال: ويف
وهدينا. فضلوا وعلينا عليهم فرض التقدير

(3)

 
 
 
 

 

 

 

 

                                                           

 2/162نيل األوطار  -(5)
 .1/214فتح البارى  -( 1)
 .1/216فتح البارى  -(2)
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 المبحث الثاني:غسل الجمعة.
 

 :أربعة مطالبوفيه 

 .واصطالحا  تعريف الغسل لغة  : المطلب األول

 .كيفية الغسل  : المطلب الثاني

 .حكم الغسل للجمعة : المطلب الثالث

 .وقت الغسل المطلب الرابع:
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 .تعريف الغسل لغة واصطالحا   : المطلب األول

بــالفتح اســم  -فهــو اســم ملــا يغســل بــه مــن صــابون وحنــوه، والغ ســل  -بالكســر-الغ ســل الغســل لغــة: 
-كان معناه الصابون وحنوه مما يغسـل بـه وإذا قلـت: غ سـل   -بكسر الغني  -غ سل للماء فلذا قلت: 

 .(5)كان معناه املاء الذي يغتسل منه  -بفتح الغني

وأمــــا معنــــاه يف الشــــرع فهــــو اســــتعمال املــــاء الطهــــور يف مجيــــع البــــدن علــــى وجــــه الغســــل اصــــطالحا : 
 استعمال املاء يف بعض أعضاء البدن.، قوله: يف مجيع البدن خرج به الوضوء فلنه  (1)خمصوص

 .كيفية الغسل  : المطلب الثاني

الغسل الواجب هو أن يفيض املاء على مجيع بدنه أو يـنغمس فيـه مـع املضمضـة واالستنشـاق والـدلك 
ملـــا ميكـــن دلكـــه، وال يكـــون شـــرعياا إال بالنيـــة لرفـــع موجبـــه، وينـــدب تقـــدمي غســـل أعضـــاء الوضـــوء إال 

 .(2)القدمني مث التيامن

 

                                                           

 .11/ 5الفقه على املذاهب األربعة -( 5)
 املرجع السابق. -( 1)
 .61/ 5الدراري املضية  -( 2)
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 .حكم الغسل للجمعة : المطلب الثالث
  .(5)على صحة صالة من شهد اجلمعة على وضوء دون غسل ق الفقهاءاتف

 .ثالثة أراءعلى  الغسل   يف حكماختلفوا و 
 .األول: أنه واجب الرأي 

وبه وقال به فقهاء الظاهرية ، وهو رواية عن اإلمام مالك ، وحكاه اخلطايب عن احلسن البصري ، 
قال بعض الصحابة والتابعني منهم : عمر بن اخلطاب ، وأبو هريرة ، وأبو سعيد اخلدري ، وعبد اهلل 

  (1) بن مسعود  ، وسعد بن أيب وقاص ، وعمرو بن سليم ، وعطاء ، والشوكاين، وابن القيم.
  .أنه سنة مستحبة غير واجبة الثاني : الرأي

 (2) املعروف من مذهب اإلمام مالك.مجهور الفقهاء من السلف، وهو  وهو قول
 .الثالث : التفصيل بين ذي النظافة وغيره الرأي

                                                           

، وعمدة القاري شرح البخاري 511-551ص 5، وشرح معاين اآلثار ج265ص 1، فتح الباري ج2/13االستذكار  -( 5)
  .5/524 بداية اجملتهد وهناية املقتصد ،519-511ص 2، وصحيح ابن خزمية ج142-146-144ص 1ج
،واجملموع 522ص 6،وشرح مسلم للنووي ج 124-121ص 5، ونيل األوطار ج 555ص 1(،وج52-1/51احمللى ) -( 1)

 .125-121ص 5، زاد املعاد يف هدى خري العباد ج 656ص 4ج
 5، واهلداية مع شرح فتح القدير ج 522ص 6مسلم بشرح النووي ج ،(261/ 1فتح الباري البن حجر ) -( 2)

،والذخرية 114-112ص55،شرح الصغري مع حاشية الصاوي ج22ص 5حممد رمحه اهلل ج ،وكتاب األصل لالمام61ص
 ، 524ص5،واألمج112ص5، املنهاج بشرح احمللي وحاشييت القليويب وعمرية ج511للقرافيجاق

 . 5/169،بدائع الصنائع  1/599،املغين 1/115،اجملموع 46ص1كشاف القناع ج  
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.نظرا إىل العلة؛فيجب على الثاين دون األول ، عن بعض احلنابلة التفصيل بني ذي النظافة وغريه 
(8)

 سبب اإلختالف فى المسألة:
والسبب يف اختالفهم: تعارض اآلثار وذلك أن يف هذا الباب حديث أيب سعيد (1) قال بن رشد:

وفيه حديث  (2)«اجلنابة طهر يوم اجلمعة واجب على كل حمتلم كطهر» - -اخلدري، وهو قوله 
؟ واألول « كان الناس عمال أنفسهم فريوحون إىل اجلمعة هبيئتهم، فقيل لو اغتسلتم»عائشة قالت: 

ثاين خرجه أبو داود ومسلم. وظاهر حديث أيب سعيد يقتضي وجوب الغسل، صحيح باتفاق، وال
من توضأ يوم اجلمعة »وظاهر حديث عائشة أن ذلك كان ملوضع النظافة وأنه ليس عبادة، وقد روي 

وهو نص يف سقوط فرضيته إال أنه حديث « فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل
 (4).ا.ه.ضعيف

 :أدلة الرأي األول
 : األحاديث التاليةاستدلوا بظواهر 

 (1)" غسل اجلمعة واجب على كل حمتلم"- -حديث أيب سعيد اخلدري  -1
حق على كل مسلم، أن يغتسل يف كل سبعة أيام "-- ن أيب هريرة، قال: قال رسول اهلل ع -2

 (6)". يوما يغسل فيه رأسه وجسده

 المناقشة:
املراد به متأكد يف حقه ، كما يقول  (واجب)و قوله  (حق)عنه بأن قوله يب أج الدليل األول والثاين:

املتحتم املستلزم للعقاب ، بل املراد أن  الرجل لصاحبه : حقك علي و ليس املراد الوجوب
و أجاب القائلون بالوجوب علي هذا التأويل بأن هذا احلديث ، متأكد حقيق بأن ال خيل به

                                                           

 (261/ 1فتح الباري البن حجر ) -( 5)
 .5/521 بداية اجملتهد وهناية املقتصد -( 1)
 .،وقال األلباين ضعيف2561 ،ضعيف اجلامع ،4142 ،اجلامع الصغري ،5119 ،صحيح ابن حبان -( 2)
 وصححه األلباىن. ،112ص 1، وسنن الرتمزي ج92ص 5سنن أيب داود ج -( 4)
 .،وقال األلباين ضعيف2561 ،ضعيف اجلامع ،4142 ،اجلامع الصغري ،5119 ،صحيح ابن حبان-( 1)
 كتاب اجلمعة ، باب هل على من مل يشهد اجلمعة غسل ؟ . ،191صحيح البخاري ،-( 6)

http://www.dorar.net/book/16582?ajax=1
http://www.dorar.net/book/14540?ajax=1
http://www.dorar.net/book/3670?ajax=1
http://www.dorar.net/book/16582?ajax=1
http://www.dorar.net/book/14540?ajax=1
http://www.dorar.net/book/3670?ajax=1
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إليه إذا كان املعارض راجحا يف الداللة علي هذا : إمنا يصار  (5)ضعيف ، قال ابن دقيق العيد
 (1)الظاهر .

إذا جاء أحدكم اجلمعة "مرفوعا :  --استدلوا باألمر بالغسل كما يف حديث ابن عمر -3
 .(2)"فليغتسل

 يف تركه غسل اجلمعة . - -على عثمان --عمر استدلوا بلنكار -4
، بينما هو قائم يف اخلطبة يوم - - عن ابن عمر رضي اهلل عنهما: أن عمر بن اخلطاب

، فناداه عمر: أية ساعة --اجلمعة إذ دخل رجل من املهاجرين األولني من أصحاب النيب 
هذه؟ قال: إين شغلت، فلم أنقلب إىل أهلي حىت مسعت التأذين، فلم أزد أن توضأت، فقال: 

 (4)" كان يأمر بالغسل--النىب أن "والوضوء أيضا، وقد علمت 

 الداللة:وجه 
بن املنذر عن إسحاق بن راهويه أن قصة عمر وعثمان تدل على وجوب الغسل ال على احكى 

فلو   ، عدم وجوبه من جهة ترك عمر اخلطبة واشتغاله مبعاتبة عثمان وتوبيخ مثله على رؤوس الناس
فعل وإمنا مل يرجع عثمان للغسل لضيق الوقت إذ لو ، كان ترك الغسل مباحا ملا فعل عمر ذلك 

 (1). "لفاتته اجلمعة أو لكونه كان اغتسل كما تقدم
 الثاني : أدلة الرأي

                                                           

ملصرى القوصى املنشأ املالكى مث )حممد بن على بن وهب بن مطيع بن أىب الطاعة تقى الدين القشريى املنفلوطى األصل ا-( 5)
البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن  ،الشافعى نزيل القاهرة املعروف بابن دقيق العيد اإلمام الكبري صاحب التصانيف املشهورة ..(

 .(211-211ص )،السابع
 .1/261فتح البارى بن حجر العسقالىن -( 1)
 باب فضل الغسل يوم اجلمعة، وهل على الصيب شهود يوم اجلمعة، أو على النساء ،كتاب اجلمعة، 122صحيح البخاري  - 2

 .522-521ص 6ج ،كتاب اجلمعة،، وصحيح مسلم بشرح النووي
 باب فضل الغسل يوم اجلمعة، وهل على الصيب شهود يوم اجلمعة، أو على النساءكتاب اجلمعة،، 121صحيح البخاري  -( 4)

 .525ص 6جكتاب اجلمعة،،، وصحيح مسلم بشرح النووي 
 ،(261/ 1فتح الباري البن حجر ) -( 1)
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من توضأ يوم اجلمعة فبها ": ما رواه احلسن عن مسرة بن جندب، قال: قال رسول اهلل  -1
 (5)". ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل

 وجه الداللة:
  (1)دل احلديث على اشرتاك الغسل والوضوء يف أصل الفضل ، وعلى عدم حتتم الغسل. 

 المناقشة:
وله علتان ، أشهرها وأقواها رواية احلسن عن مسرة  ااعرتض القائلون بالوجوب بأن هلذا احلديث طرق

: وال يقاوم  (2)قال ابن دقيق العيد ،واألخرى أنه اختلف عليه فيه ،  إحدامها أنه من عنعنة احلسن
 (4) أي أحاديث الوجوب .ه . سنده سند هذه األحاديث . أ 



من توضأ ": ما رواه مسلم عقب أحاديث األمر بالغسل عن أيب هريرة، قال: قال رسول اهلل  -2
فأحسن الوضوء، مث أتى اجلمعة، فاستمع وأنصت، غفر له ما بينه وبني اجلمعة، وزيادة ثالثة 

."لغاأيام، ومن مس احلصى فقد 
(5)

 :ووجه الداللة
.قال ابن حجر : هذا من أقوى ما يستدل به على عدم فرضية الغسل يوم اجلمعة

(6)


.(7)"يف هذه الرواية بيان أن الغسل ليس بواجب"وقال الصنعاين : 

                                                           

 وصححه األلباىن. ،112ص 1، وسنن الرتمزي ج92ص 5سنن أيب داود ج -( 5)
 .511-551ص 5وشرح معاين اآلثار ج 519-511ص 2، وصحيح ابن خزمية ج122،126ص 5نيل األوطار ج -( 1)
الطاعة تقى الدين القشريى املنفلوطى األصل املصرى القوصى املنشأ املالكى مث )حممد بن على بن وهب بن مطيع بن أىب -( 2)

البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن  ،الشافعى نزيل القاهرة املعروف بابن دقيق العيد اإلمام الكبري صاحب التصانيف املشهورة ..(
 .(211-211ص )،السابع

 (261/ 1فتح الباري البن حجر ) -( 4)
 .باب فضل من استمع وأنصت يف اخلطبة  –كتاب اجلمعة    - 111،مسلم ) -1)
هـ( الناشر: دار 111.، أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين )املتوىف:   1/56تلخيص احلبري -( 6)

 وهو مذيل باحلواشي 4م.عدد األجزاء: 5919هـ. 5459الكتب العلمية ،الطبعة: الطبعة األوىل 
 . 556-1/551شرحه للصنعاين سبل السالم  -مفصوال بفاصل  -بأعلى الصفحة يليه « بلوغ املرام البن حجر»1 - 2
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: أن عمر بن اخلطاب، بينما هو قائم يف اخلطبة يوم - -ابن عمراستدلوا حبديث بن عمر  -3
، فناداه عمر: أية ساعة --اجلمعة إذ دخل رجل من املهاجرين األولني من أصحاب النيب 

هذه؟ قال: إين شغلت، فلم أنقلب إىل أهلي حىت مسعت التأذين، فلم أزد أن توضأت، فقال: 
ويف   (1). "ليه وسلم كان يأمر بالغسلأن رسول اهلل صلى اهلل ع"والوضوء أيضا، وقد علمت 

 رواية مسلم أن هذا الرجل هو عثمان رضي اهلل عنه .

 وجه الداللة :

قال اجلمهور : فهذا عمر عاتبه على التفريط يف هذه الفضيلة لكنه مل يأمره باخلروج من املسجد    
ال سيما وقد كان ذلك مبحضر من الصحابة ، حىت قال ؛ واالغتسال ، فدل ذلك علي عدم وجوبه 

.ابن عبد الرب وأبو الوليد الباجي وابن قدامة املقدسي إنه إمجاع 
(0)

 :المناقشة

وأما حديث الرجل الذي دخل وعمر خيطب وهوعثمان، فما أراه إال حجة على  :(2)قال الشوكاين  
املنرب يف ذلك اجلمع على مثل ذلك الصحايب  القائل باالستحباب ال له؛ ألن إنكار عمر على رأس

الصحابة ملا وقع من ذلك اإلنكار، من أعظم األدلة  رو اجلليل، وتقرير مجع احلاضرين الذين هم مجه
الوجوب ملا عول  الصحابة، ولو كان األمر عندهم على عدم القاضية بأن الوجوب كان معلوما عند

 .ير من عمر ومن حضر بعد هذاذلك الصحايب يف االعتذارعلى غريه، فأي تقر 
وقد حكى ابن املنذر عن إسحاق بن راهويه، أن قصة عمر وعثمان تدل على وجوب الغسل ال على 

 .عدم وجوبه

                                                           

،  باب فضل الغسل يوم اجلمعة، وهل على الصيب شهود يوم اجلمعة، أو على النساءكتاب اجلمعة،، 121صحيح البخاري -(5)
  .525ص 6ج،كتاب اجلمعة،وصحيح مسلم بشرح النووي 

 . 5/155، وشرح الزرقاين على املوطأ  112-2/111املغين  -( 1)
 .(195/ 5)نيل األوطار، –( 2)
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غسل يوم اجلمعة واجب على كل حمتلم والسواك "مرفوعا :  - -استدلوا حبديث أيب سعيد -4
  (1)" وأن ميس من الطيب ما قدر عليه

وتعقب ، اقرتن الغسل مبس الطيب ، ومس الطيب غري واجب إمجاعا فيكون الغسل كذلك 
.بأن داللة االقرتان ضعيفة

(0)

 وجة الداللة :
ليس على ظاهره واألصل يف الفرائض أن ال جتب إال على أن احلديث"قال ابن عبد الرب : وفيه دليل 

(3)".بيقني وال يقني يف إجياب غسل اجلمعة مع ما وصفنا

 المناقشة:
وتعقب ، اقرتن الغسل مبس الطيب ، ومس الطيب غري واجب إمجاعا فيكون الغسل كذلك 

.بأن داللة االقرتان ضعيفة
(4)

: " لو اغتسلتم يوم اجلمعة ". و هذا اللفظ يقتضي أنه ليس بواجب ، ألن --استدلوا بقوله  -5
 احلديثتقديره لكان أفضل و أكمل و حنو هذا من العبادات .ختريج 

ووجه الداللة منه  . بن حجر :  فأما احلديث فعول على املعارضة به كثري من املصنفنياقال  
فالغسل أفضل فلنه يقتضي اشرتاك الوضوء والغسل يف أصل الفضل فيستلزم إجزاء : قوله 

 .الوضوء

أهنا قالت : ) كان الناس مهنة أنفسهم ، وكانوا إذا  -رضي اهلل عنها –استدلوا حبديث عائشة  -6
راحوا إىل اجلمعة راحوا يف هيئتهم ، فقيل هلم : لو اغتسلتم (. ويف رواية أخرى من طريق عروة 

، فيأتون يف  (5)عن عائشة قالت : ) كان الناس ينتابون إىل اجلمعة من منازهلم من العوايل

                                                           

 .،وقال األلباين ضعيف2561 ،ضعيف اجلامع ،4142 ،اجلامع الصغري ،5119 ،صحيح ابن حبان -( 5)
   .121،  124/ 5نيل األوطار، - (1)
أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب -(التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد 2)

 –حتقيق: مصطفى بن أمحد العلوي ، حممد عبد الكبري البكري الناشر: وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية هـ( 462)املتوىف: 
 ( احلديث األول154 -152/ 56) 14هـ عدد األجزاء:  5212املغرب عام النشر: 

   .121،  124/ 5نيل األوطار،  -( 4)
 .مجع عالية وهي أماكن قرب املدينة[)ينتابون( حيضروهنا مرة بعد أخرى. )العوايل(  -( 1)

http://www.dorar.net/book/16582?ajax=1
http://www.dorar.net/book/14540?ajax=1
http://www.dorar.net/book/3670?ajax=1
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إنسان  -صلى اهلل عليه وسلم –لغبار فتخرج منهم الريح ، فأتى رسول اهلل ويصيبهم ا(8)العباء 
(0) .) لو أنكم تطهرمت ليومكم هذا ( - –فقال رسول اهلل  –وهو عندي  –منهم 

 

 وجة الداللة:
) لو اغتسلتم أو اطهرمت ( : يقتضي أنه ليس بواجب ، ألن تقديره :  – –النووي يف لفظه قال 

 (2)لكان أفضل وأكمل ، وحنو هذا من العبارات. 
 :المناقشة

أجاب القائلون بالوجوب عن احلديث بأنه ليس فيه نفي الوجوب ، و بأنه سابق علي األمر به و 
اإلعالم بوجوبه وال يلزم من زوال العلة سقوط الوجوب تعبدا و ال سيما مع احتمال وجود العلة 

وب املذكورة ، كالسعي فلنه واجب مع زوال العلة اليت شرع هلا و هي إغاظة املشركني و كذلك وج
 و هو ظهور الشيطان بذلك املكان .الرمي مع زوال ما شرع له 

 : الرأي المختار
هو أن قول اجلمهور أقرب إىل الصواب ، ذلك حلسن  –واهلل أعلم  –والذي تبني يل مما تقدم 

الندب  –بعد صرف أدلة الوجوب عن ظاهرها  –تدليلهم وكون إفادة األدلة يف جمموعها 
واالستحباب ، وألنه أقرب إىل روح التشريع غري أنه حيسن يل القول بالتفصيل بني من به رائحة كريهة 

، وبني من هو (4)حيتاج إىل إزالتها ، فيجب عليه الغسل وجوباا مستقالا غري شرط لصحة الصالة 
، وبذلك جيمع (1)قهمستغن عنه أي ال تكون به رائحة كريهة تلزمه إزالتها ، فيستحب الغسل يف ح

بني أدلة الوجوب وأدلة الندب ، ويؤخذ يف االعتبار األدلة اليت ورد وجوب الغسل فيها لعلة ، وهي 

                                                           

 .524ص 2العباء : أي كساء ، مصدر. ترتيب قاموس احمليط ج -( 5)
 .؟باب من أين تؤتى اجلمعة، وعلى من جتب ،209صحيح البخاري، –( 1)
، وشرح معاين 216ص 1، وفتح الباري ج116-111ص 1، وعمدة القاري ج522ص6شرح النووي على مسلم ج -( 2)

 .111-116ص 1، واملغ ى ج 551ص 5اآلثار ج
 .262ص 1واىل هذا أشار احلافظ يف الفتح ج -( 4)
 5هدي خري العباد ج زاد املعاد يف، –رمحه اهلل  –و ونقل هذا التفصيل ابن القيم يف اهلدى عن أصحاب أمحد  -( 1)

 .262ص 1.اىل هذا أشار احلافظ يف الفتح ج112ص
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وجود رائحة كريهة مؤذية للحاضرين بل وللمالئكة احلفظة ، لكوهنم كانوا خدم أنفسهم وكانوا 
 النظافة عموماا ، وبني روح يلبسون الصوف . وبذلك أيضاا مجعنا بني دعوة الشريعة اإلسالمية إىل

السماحة اليت حتملها الشريعة احملمدية السمحة ، ألتباعه ألنه برتك الغسل قطعاا يرتك األخذ باألصل 
واحلرج مرفوع يف الشريعة . –كما هو املعلوم   –الداعي إىل النظافة ، ويف اجيابه مطلقاا حرج 

 بواجب".: "أن غسل الجمعة ليس عند بن حجر الرأي المختار
لقطع عمر اخلطبة وإنكاره ؛ على أن غسل اجلمعة واجب  ديث عمر:واستدل حب (5)قال بن حجر

فيكون ، وهو متعقب ألنه أنكر عليه ترك السنة املذكورة وهي التبكري إىل اجلمعة .على عثمان تركه 
  .وعلى أن الغسل ليس شرطا لصحة اجلمعة، الغسل كذلك 

 .وقت الغسل المطلب الرابع:
 : راءاختلف العلماء يف وقت الغسل للجمعة و تعلقه بالذهاب إليها علي ثالثة أ

 .اشرتاط االتصال بني الغسل و الرواح  األول :الرأي    
   )1(و إليه ذهب مالك و وافقه األوزاعي و الليث

 "إذا جاء أحدكم اجلمعة فليغتسل"مرفوعا :  --استدلوا باألمر بالغسل كما يف حديث ابن عمر
 (2)"إذا أراد أحدكم أن يأيت اجلمعة فليغتسل"ويف رواية مسلم : 

من اغتسل يوم اجلمعة أول هناره وهو يريد بذلك غسل اجلمعة فلن ذلك ": (4)قال مالك يف املوطأ   
 .الغسل ال جيزئ عنه حىت يغتسل لرواحه 

عدم اشرتاط ذلك ، و جيزئ من بعد الفجر لكن ال جيزئ فعله بعد صالة اجلمعة ،  الثاني :الرأي 
 (5) ويستحب تأخريه إيل الذهاب و إيل هذا ذهب اجلمهور .

                                                           

 .(261/ 1فتح الباري البن حجر ) -( 5)
،مؤسسة زايد بن سلطان آل هنيان لألعمال 1/545حممد مصطفى األعظمي، ،موطأ مالك ،مالك بن أنس ،حتقيق  -( 1)

 م.1114-ه5،5411اإلمارات ،ط–أبو ظيب –اخلريية واإلنسانية 
، وصحيح ،باب فضل الغسل يوم اجلمعة، وهل على الصيب شهود يوم اجلمعة، أو على النساء،122 ،صحيح البخاري - 2

 .522-521ص 6مسلم بشرح النووي ج
،مؤسسة زايد بن سلطان آل هنيان لألعمال اخلريية 1/545موطأ مالك ،مالك بن أنس ،حتقيق  حممد مصطفى األعظمي، -( 4)

 م1114-ه5،5411اإلمارات ،ط–أبو ظيب –واإلنسانية 
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 .ذهب داود و نصره ابن حزم  ، فلو اغتسل قبل الغروب أجزأ عنه ، و إليه الثالث :الرأي 
 (1) .تعلق الغسل باليوم يف األحاديث ال بالصالة  موحجته 

 المناقشة:
و قد أنكر هذا القول ابن دقيق العيد و قال : يكاد جيزم ببطالنه ، وقد حكى بن عبد الرب اإلمجاع 

 (2)على أن من اغتسل بعد الصالة مل يغتسل للجمعة وال فعل ما أمر به .

 الرأي المختار:
 وأقرب األقوال للصواب أن الغسل يكون من طلوع الشمس إىل وقت الذهاب إىل صالة اجلمعة. 

 الرأي المختار عند بن حجر: 
 " أن الغسل قبل الجمعة ال بعدها ويتأكد الغسل فى حق من له رائحة كريهة"

، إذا أراد أحدكموظاهره أن الغسل يعقب اجمليء وليس ذلك املراد وإمنا التقدير : -رمحه اهلل-قال  
  (4)".إذا أراد أحدكم أن يأيت اجلمعة :"يف رواية الليث عن نافع عند مسلم ولفظه وقد جاء مصرحا به

: ومقتضى النظر أن يقال إذا عرف أن احلكمة يف األمر بالغسل يوم اجلمعة -رمحه اهلل-وقال    
أن يصيبه يف أثناء النهار ما يزيل  فمن خشي. والتنظيف رعاية احلاضرين من التأذي بالرائحة الكريهة 

   (1) .تنظيفه استحب له أن يؤخر الغسل لوقت ذهابه
 (6) .مل يعتد به  منه :  وكذلك أقول لو قدمه حبيث ال يتحصل املقصود-رمحه اهلل-وقال    
 
 

                                                                                                                                                                                     

والكايف:  1/115واجملموع: ، 1/242]املغين:  ،[ 5/555األربعة ] [ وكتاب الفقه على املذاهب1/242املغين ] -( 5)
5/516. 
 .5/162احمللى البن حزم  –( 1)
 .(211/ 1فتح الباري البن حجر ) -( 2)
 .1/212فتح الباري  –( 4)
 املرجع السابق. –( 1)
 املرجع السابق. -( 6)
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 .الجمعة فى القرى والمدن. :ثالثالمبحث ال

 على رأيين:اختلف الفقهاء على إقامة الجمعة فى القرى والمدن 
 . بُوجوبها على أهل المصر دون خارجهالرأي األول: 

 (5).  وهو مذهب األحناففال تصح صالة اجلمعة يف القرى وال جتب على  أهلها 
 :واجبٌة على أهل المصر والقريةالرأي الثاني: 

 .(1) ابن تيميَّة، وهو اختيار (4) واحلنابلة (2) والشافعية ( 1)وهو مذهب مجهور العلماء من املالكية 
 سبب اإلختالف فى المسألة:

أن الناس كانوا »سبب اختالفهم يف هذا الباب اختالف اآلثار، وذلك أنه ورد " (6)قال بن رشد
. وروى أبو داود أن (2)« وذلك ثالثة أميال من املدينة - -يأتون اجلمعة من العوايل يف زمان النيب 

 (1) .« اجلمعة على من مسع النداء»قال:  - -النيب 
 : بُوجوبها على أهل المصر دون خارجهأدلة الحنفية 

                                                           

 (.21/  2(، "حاشية ابن عابدين" )165/  5(، "بدائع الصنائع" )11/  5(االختيار لتعليل املختار" )5)
(،بداية اجملتهد وهناية  املقتصد 112/ 5(،املقدمات املمهدات )141/ 5(،الكايف يف فقه أهل املدينة )122/ 5املدونة ) -( 1)
(،التاج واإلكليل 16(،القوانني الفقهية )ص: 16املسالك يف فقه اإلمام مالك )ص: (،إرشاد السالك إىل أشرف 569/ 5)

(،الفواكه الدواين على 16(،خالصة اجلواهر الزكية يف فقه املالكية )ص: 51(،منت العشماوية )ص: 159/ 1ملختصر خليل )
 (161/ 5رسالة ابن أيب زيد القريواين )

(،عمدة السالك وعدة الناسك )ص: 42الطالبني وعمدة املفتني يف الفقه )ص:  منهاج ،4/214،اجملموع 1/215األم –( 2)
(، مغين 529/ 5(،اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع )412/ 1(، حتفة احملتاج يف شرح املنهاج وحواشي الشرواين والعبادي )11

 (،251/ 5(، حاشيتا قليويب وعمرية )191/ 1ج )(، هناية احملتاج إىل شرح املنها 142/ 5احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج )
(،  111/ 5(، اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل )261/ 5مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى ) ،2/111املغين –( 4)

 .(114/ 5(، نيل املآرب بشرح دليل الطالب )111/ 1(، حاشية الروض املربع )11/ 1كشاف القناع عن منت اإلقناع )
 .14/91جمموع الفتاوى –( 1)
 .5/511بداية اجملتهد  –( 6)
 .1ص 1صحيح البخاري ج –( 2)

 .1ص 1صحيح البخاري ج –( 1)
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استدل فقهاء األحناف على اشرتاط املصر اجلامع أو مصاله لصحة صالة اجلمعة باألدلة النقلية 
 والعقلية.

 أما األدلة النقلية فهي اآلثار التالية :
 .(5)أنه قال : "المجعة وال تشريق إال يف مصر جامع"  --عن علي 

 المناقشة:
(2)عنه املذكور الذي احتج به احلنفية فقالوا بضعفه وأنه موقوف ناقش اجلمهور أثر علي 

.

قال الشوكاين : إذا لالجتهاد فيه صرح فال ينتهض لالحتجاج به، وهذا إىل جانب كونه معارضا 
لقول عمر رضي اهلل عنه وغريه من الصحابة والتابعني، قال ابن حزم : لو كان قول احلنفية صوابا جلاء 

(3)وغريمها به النقل املتواتر، وما جاز أن جيهله عمر وابن عمر 


أهنا قالت : )كان الناس ينتابون يوم اجلمعة من منازهلم  --عن عائشة أم املؤمنني  .
 .(4)والعواىل...(

 وجه الداللة من هذا الحديث : 
قال العالمة البنوري: "فهذا يفيدنا يف عدم إقامة اجلمعة يف القرى ، إذ لو كانت تقام يف القرى، أو   

.وقال العيين:"ويفهم من حديث (1)كان واجبا علي أهل العواىل  ما تناوبوا، ولكانوا حيضرون مجيعا". 

                                                           

 .515ص 1مصنف ابن أيب شيبة ج ،وما بعدها 562ص 2( مصنف عبدالرزاق ج5)
بضعفه فناشيء عن عدم التقصي ( قلت : أما القول بأنه موقوف فقد صح، ألن رفعه غريب كما قال الزيلعي، وأما احلكم 1)

الدقيق ألنه قد روى من وجوه خمتلفة، منها : طريق جرير عن منصور عن طلحة، عن سعد بن عبيد، عن أيب عبدالرمحن، عن علي 
رضي اهلل عنه فقد أخرجه ابن أيب شيبة من هذا الطريق/ وهو سند صحيح ال غبار عليه، ولذلك فقد صحح وقفه ابن حزم، وأما 

النووي يف اجملموع: )إن حديث علي ضعيف متفق على ضعفه(فكأنه مل يطلع إال على األثر الذي فيه احلجاج بن أرطأة،  ما قاله
ومل يطلع على طريق جرير عن منصور ...، فلنه سند صحيح كما تقدم، وأما قوله : متفق على ضعفه، فزيادة من عنده ، عمدة 

 .125ص 1القاري ج
 .111ص 4، واجملموع ج146ص 1، واملغين ج166ص 2، وج 21ص 1(احمللى ج2)
 .1ص 1( صحيح البخاري ج4)
 .211-246ص 4هـ(ج 5211-باكستان-( معارف السنن شرح سنن الرتمزي، للشيخ حممد يوسف البنوري)كراتشي1)
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ما تناوبوا  ل والعواىلعائشة رضي اهلل عنها أهنا مل تكن واجبة عليهم، إذ لو كانت واجبة على أه
 .(5)ولكانوا حيضرون مجيعا" 

 المناقشة:
وال حجة هلم يف ذلك؛ ألنه ليس فيه ما يدل على أن سائر قومهم ما كانوا يصلون اجلماعات يف 

. وقالوا : فلعل هذا التناوب كان مساجدهم، وقد كان أهل ذي احلليفة كذلك جيمعون مع النيب 
خيطب فيها وهو مبلغ  ال سيما يف يوم اجلمعة إذ كان النيب  بغرض التربك والشرف بزيارة النيب 

 (1) عن الشارع، فكانوا يتلقون عنه الدين ويعلمون قومهم إذا رجعوا اليهم .

 :وأما عقال  فاستدلوا بما يلي 

يف القرى لورد النقل به متوترا كوروده يف فعلها من األمصار لعموم  قالوا: لو كانت اجلمعة جائزةأوال :
احلاجة إليه، وأيضا ملا اتفقوا علي امتناع جوازها يف البوادي ألهنا ليست مبصر وجب مثله يف السواد، 
وروي أنه قيل للحسن: إن احلجاج أقام اجلمعة باألهواز.فقال: لعن اهلل احلجاج، يرتك اجلمعة يف 

 .(2)ويقيمها يف حالقيم البالد! أي قراهااألمصار 
 المناقشة:

ألنه ورد النقل بلقامة اجلمعة يف القرى مستفيضا عن الصحابة، كما هلم هذا الدليل ؛ يسلم ال    
 .تقدم بياهنا آنفا يف أدلة اجلمهور

 .(4)قالوا:وألن اجلمعة من أعظم شعائر االسالم فتختص مبكان إظهار الشعائر وهو املصر ثانيا :
 المناقشة:

كون اجلمعة من أعظم شعائر اإلسالم فال مينع ظهورها يف القرى إذا اجتمع فيها عدد كبري من    
 املكلفني، كما علق احلكم به عند اجلمهور، أي أهنا ال تقام يف القرية إال بشروط منها عدد املصلني.

                                                           

 .114ص 1(  عمدة القاري ج5)
 .29ص 1( احمللى ج1)
 .151-152من 5، تبيني احلقائق ج221ص 1( أحكام القرآن للجصاص ج2)
 .515ص1، املبسوط ج662-665ص 1( بدائع الصنائع ج4)
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اهلل عام يف مجيع األمكنة، فاختصاصها قال الكمال بن اهلمام : ودليل افرتاض اجلمعة من كتاب ثالثا:
مبكان دون مكان ال يكون إال عن مساع، واإلمجاع منعقد على أهنا ال تقام يف الرباري أي الصحارى 

 بعيدا عن العمران ، وال يف مكان قرية عند اجلمهور، وهو أوىل حلديث علي رضي اهلل عنه.
 .(5)مقدما عليه - -وأضاف قائال : فهو لو عورض بفعل غريه كان علي 

 المناقشة:
ما قاله ابن اهلمام من أنه اتفق العلماء على أهنا ال تقام يف الصحراء والبوادي بعيدا عن العمران 
وال يف القرى الصغار عند اجلمهور فقدرنا املصر وهو أوىل، فأيضا غري مسلم؛ ألن عدم جوازها 

إقامتها يف الصحراء، وألن  ؛  ألنه مل يثبت عنه  يف الرباري يؤخذ من عموم فعل الرسول 
أهل الصحراء والبادية يف تنقل مستمر عادة شتاء وصيفا فأشبهوا باملسافرين، خالفا عما حنن فيه 

 .واهلل أعلم.
 :وجوبها على أهل المصر والقريةب مذهب الجمهور وأدلتهم

بل أجازوا إقامتها يف القرى إال أهنم مجهور الفقهاء ال يشرتطون لصحة اجلمعة املصر اجلامع،    
 اشرتطوا للقرية شروطا ومواصفات إذا توفرت فيها أقيمت اجلمعة فيها وإال فال.

 تفصيل كل مذهب من الجمهور فيما يلي : 
 المالكية :

فأما فقهاء املالكية فاشرتطوا أن تكون القرية كبرية حبيث يكون فيها سوق وجامع وأزقة، ومجاعة 
القرية . ومل حيدد مالك رمحه اهلل يف ذلك شيئا . وعلى هذا فال جتب وال تصح اجلمعة يف تتقرى هبم 

 .(1)القرى الصغرية، وال جتب على أهل العمود وإن كثروا ؛ ألهنم يف حكم املسافرين
 
 
 

                                                           

 .15ص 1( شرح فتح القدير ج5)
 .91قوانني األحكام الشرعية ص ، 496ص 5، وشرح الصغري ج149( كتاب الكايف ص1)
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 الشافعية والحنابلة:
أن تكون القرية جمتمعة  وأما فقهاء الشافعية واحلنابلة من اجلمهور فاشرتطوا إلقامة اجلمعة يف القرية 

، مبا جرت العادة بالبناء به، وهلذا فال جتب على أهل اخليام وال تصح فيها، ألنه ليس هلم (5)البناء
 .(1)أبنية يستوطنون فيها وأهنم يف تنقل مستمر، فأشبهوا باملسافرين

 أدلتهم :
 أما أدلة الجمهور فهي الكتاب والسنة.

 :الكتاب 

ِإَذا نُوِدَي لِلصَّالِة ِمْن يـَْوِم اْلُجُمَعِة فَاْسَعْوا ِإَلى ِذْكِر اللَِّه َوَذُروا ]:اهلل تعاىلفاستدلوا بعموم قول 
ٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم تـَْعَلُمونَ  )[اْلبَـْيَع َذِلُكْم َخيـْ

3).

 وجه الداللة منها :
أن هذه اآلية الكرمية عامة تشمل املدن والقرى، وعمومها ال خيصص إال بآية أخرى أو سنة ثابتة 

واألحاديث اليت سيأيت ذكرها توافق  ومل يثبت ذلك عن رسول اهلل  صحيحة عن رسول اهلل 
(4)عموم اآلية الكرمية، فهي أحرى بالقبول

.

 : السنة 

 وأما السنة فاستدلوا مبا يلي:
: "اجلمعة حق واجب على كل مسلم يف مجاعة إال أربعة: عبد مملوك ... "إخل ــــ قول رسول اهلل  5

  (1)احلديث
 .(5)وجه الداللة من هذا احلديث : أنه مطلق يشمل املدن والقرى

                                                           

 ( املراد مبجتمعة البناء أي متقاربة االجتماع .5)
 .19-11ص 1، وكشاف القناع ج121ص 5ج ،وحاشييت القليويب وعمرية ،(املنهاج بشرح احمللي1)
 9( اجلمعة اآلية 2)
 .292ص 2( عون املعبود شرح سنن أيب داود ج4)
صحيح وضعيف سنن أيب داود، حممد ،2/521،الكربى للبيهقي السنن،باب اجلمعة للمملوك واملرأة، 5162 ،سنن أيب داود(1)

 .صحيحوقال  ، 5162،ناصر الدين األلباين 

http://www.dorar.net/book/6267?ajax=1
http://www.dorar.net/book/13470?ajax=1
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 المناقشة:
وهـــو صـــاحل لـــذلك رغـــم كونـــه  الـــدليل األول والثـــاين يف االفـــرتاض، فقـــد خصـــص حبـــديث علـــي 

 موقوفا عليه؛ ألنه قد صح موقوفا ومل يعرف من الصحابة القول برأيهم يف الدين .

يف مسـجد  أنه قـال : "إن أول مجعـة مجعـت بعـد مجعـة يف مسـجد النـيب  حديث ابن عباس  -5
 .(2) عبد القيس جبوشي، بضم اجليم املعجمة وفتح الواو، من البحرين".

ـ وقال ابن عبـاس يف روايـة أيب داود : "إن أول مجعـة يف االسـالم بعـد مجعـة مجعـت يف مسـجد النـيب  2
 ."باملدينة جلمعة مجعت جبوشي من قرى البحرين 

، فهذا احلديث صريح يف جواز إقامة اجلمعة يف (2)وقال عثمان بن أيب شيبة : قرية من قرى البحرين
 القرى.

 وجه الداللة منه :
ملا عرف من عادة  قال احلافظ يف الفتح : ألن الظاهر ان عبد القيس مل جيمعوا إال بأمر النيب 

الصحابة من عدم االستبداد باألمور الشرعية يف زمن نزول الوحي، وألنه لو كان ذلك ال جيوز لنزل 
يف جواز العزل بأهنم فعلوه والقرآن ينزل ،  وابو سعيد  فيه القرآن ، كما استدل بذلك جابر 

 فلم ينهوا عنه.
قال : وهذا ال ينايف كوهنا قرية، وحكى ابن التني عن أيب احلسن اللخمي أهنا مدينة، وما ثبت يف 

(4)نفس احلديث من كوهنا قرية أصح، مع احتمال أن تكون يف األول قرية مث صارت مدينة
.

 المناقشة:

                                                                                                                                                                                     

هـ()بريوت ودمشق :املكتب االسالمي(طبع بأمر 156( شرح السنة تأليف : أيب حممد احلسني بن مسعود الفراء البغوي )ت:5)
 .151ص 4املغفور له امللك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود ج

 .6ص 1صحيح البخاري ج( 1)
، 291ص 2وعون املعبود ج 215-211ص 1،وفتح الباري ج161ص 2، ج215-211ص 1( مصنف ابن أيب شيبة ج2)

.قلت: قال ابن قدامة والنووي بضعف 146-141ص 1، واملغين ج111ص 4، واجملموع ج151ص 6واملنهل العذب املورود ج
فا،فلعلهما مل يطلعا على الرواية الصحيحة اليت أخرجها ابن أيب شيبة يف احلديث على الذي احتج به احلنفية مع أنه صح موقو 

 مصنفه،وقد تقدم ذكرهايف املنت،واهلل أعلم.
 .215-211ص 1( فتح الباري ج4)
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عباس ال يصح،؛  ألن جواشي ليست قرية بل هي مدينة؛  ألنه حكى احتجاجهم حبديث ابن 
ابن التني عن الشيخ أيب احلسن أهنا مدينة، ويف الصحاح للجوهري والبلدان للزخمشري : جواشي 
حصن بالبحرين، والبد للحصن من أمري ينفذ األحكام ويقيم احلدود. وقال أبو عبيد البكري: 

 قال امرؤ القيس : هي مدينة بالبحرين لعبد القيس،
 ورحنا كأنا من جواشي عشية         نعاىل النعاج بني عدل وحمقب

حبديث أيب هريرة : أنه كتب إيل عمر رضي اهلل عنه يسأله عن اجلمعة بالبحرين ، وكان عليها ،  -1
 فكتب إليه عمر رضي اهلل عنه : "مجعوا حيثما كنتم". 

 .وهو ظاهر يف أنه تقام اجلمعة يف القرى

(1)صاحب عون املعبود : وهذا يشمل القرى واملدن قال
.

 المناقشة:
أجابو عن هذا :أهنا ال جتوز يف الرباري اتفاقا، وألن الشافعية واحلنابلة خصصوا القرية بأن يكون فيها 

 . (2)أربعون رجال. فخصصناه مبصر

 .(2)فال يعيب عليهمعن ابن عمر رضي اهلل عنه أنه كان يرى أهل املياه بني مكة واملدينة جيمعون  -2

 وجه الداللة منه :

قال احلافظ :فلما اختلف الصحابة وجب الرجوع إيل املرفوع وهو فعل اجلمعة يف القرى، كما فعل 
أهل جواشي يف حياة النيب 

(4)
.

 

 المناقشة:

                                                           

 .291ص 2، وعون املعبود ج211ص 1(فتح الباري ج5)
(1 ) 
 ،ونفس املراجع املذكورة.125-121ص 1عمدة القاري ج 
 ،وقال اسناده صحيح.2/121،نيل األوطار ،521ص 2( مصنف عبدالرزاق ج2)
 .291ص 2، وعون املعبود ج 211ص 1( فتح الباري ج4)

http://www.dorar.net/book/13529?ajax=1
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احتجاجهم حبديث ابن عمر من أنه كان يرى أهل املياه بني مكة واملدينة جيمعون، فليس فيه 
. (5)وعلى وجوب اجلمعة على أهل القرى وصحتها فيهادليل 

الوليد بن مسلم قال : سألت الليث بن سعد عن اجلمعة فقال : "كل مدينة أو قرية فيها مجاعة  -4
أمروا باجلمعة، فلن أهل مصر وسواحلها كانوا جيمعون على عهد عمر وعثمان بأمرمها وفيها 

 .(1) "رجال من الصحابة

 وجه الداللة :
.من هذا األثر على جواز اجلمعة يف القرى ظاهر، ألن سواحل املصر مل تكن كلها مدنا 

بن كعب بن مالك عن أبيه أنه قال : )أول من مجع بنا يف هزم النبيت يف  نحبديث عبد الرمح -1
قلت : كم كنتم يومئذ؟ قال : أربعون  حرة ابن بياضه يف نقيع اخلضمات، أسعد بن .... 

 . (2)رجال( 

 وجه الداللة :
قال اخلطايب : ويف حديث كعب بن مالك من الفقه أن اجلمعة جوازها يف القرى كجوازها يف املدن  

(4)واألمصار، ألن حرة بين بياضة يقال : قرية على ميل من املدينة
.

المناقشة:

 أجاب احلنفية بقوهلم 
إن يف احلديث حممد بن إسحاق، قال البيهقي : احلفاظ يتوقون ما ينفرد به ابن  أوال : -

 إسحاق، وهنا قد تنفرد به.
ومع ذلك ال حجة فيه ؛ ألن جتميعهم هذا كان قبل أن تفرض اجلمعة وبغري علم النيب  ثانيا : -

  أيام، أيضا على ما روى يف القصة أهنم قالوا: ان لليهود يوما جيتمعون فيه كل سبعة
.وللنصارى كذلك، فهلم جنتمع فيه فنذكر اهلل..(اخل

                                                           

 .11ص6، وبذل اجملهود ج121ص 1( عمدة القاري ج5)
 .161ص 2، وج211ص 1، وفتح الباري ج521ص 2(السنن الكربى ج1)
 .حسن ،قال األلباين،5169 صحيح أيب داود ،244ص 5، وسنن ابن ماجه ج115-111ص  5داود ج (سنن أيب2)
 .146ص 1،واملغين ج416-292، وعون املعبود ص115-151ص 4(شرح السنة ج4)

http://www.dorar.net/book/13559?ajax=1
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لو سلم ذلك كله، فتلك احلرة من أفنية املصر، وللفناء حكم املصر كما تقدم، فسلم :ثالثا  -
)عن املعارض حديث علي 

1
)
.

أنه كتب إيل عدي بن عدي : )أما أهل قرية فليسوا بأهل عمود فأ ّمر  زعن عمر بن عبد العزي -6
 ، (1)عليهم أمريا جيمع هبم(

 وجه الداللة :  
 وداللته على جواز اجلمعة يف القرى ظاهرة . 

 المناقشة:
هذا األثر يف سنده ضعاف، فال حجة فيه هلم ، وهذا إضافة ايل أن ذلك رأي لعمر بن عبدالعزيز فال 

)عليهيعول 
3
)
.

أنه ملا وصل إيل املدينة نزل يف بين مالك بن النجار وب ى مسجده  واستدلوا أيضا بفعل النيب  -2
 ومّجع فيه.

 وجه الداللة :  
ملا أتى املدينة وجدها قرى صغارا  قال ابن حزم : وهذا من أعظم الربهان عليهم ؛ ألن النيب  

متفرقة، بنو مالك بن النجار يف قريتهم حوايل دورهم وأمواهلم وخنلهم، وبنو عدي بن النجار يف 
دارهم كذلك، وبنو مازن بن النجار كذلك، وبنو سامل كذلك، وبنو ساعدة كذلك،وبنو احلارث بن 

طون األنصار كذلك. قال: فب ى اخلزرج كذلك، وبنو عوف وبنو عبداألشهل كذلك، وسائر ب
(4)مسجده يف بين مالك بين النجار ومّجع فيه يف قرية ليست بالكبرية ، وال مصرهنالك

.

                                                           

 .11ص 6، وبذل اجملهود ج11ص 6السنن ج، معارف 121ص 1،عمدة القاري ج14-15ص 1(شرح فتح القدير ج5)
 .529-521ص 2( السنن الكربى للبيهقي ج1)
 .121ص 1،وعمدة القاري ج11-15ص 6بذل اجملهود ج (2)
 .11-29ص 1احمللي ج (4)
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والزهري وعمر بن  ب ى اجلمهور مذهبهم على هذه اآلثار الظاهرة الكثرية، وهو مذهب عمر    
عبدالعزيز وغريهم من الصحابة والتابعني، وقد اعتمد شيخ اإلسالم ابن تيمية يف رسالته اجلوابية على 

  (5)سؤال أهل البحرين على كثري من تلك اآلثار اليت تقدم ذكرها ورجح جواز إقامة اجلمعة يف القرى
 المناقشة:

ملا هاجر ايل  هذا، وقالوا: وأصرح من ذلك أن رسول اهلل  احتجت احلنفية أيضا بفعل الرسول 
املدينة أقام يف قباء) وهي قرية قرب املدينة( أربعة عشر يوما أو أربعة وعشرين يوما كما يف البخاري 

صلى فيه اجلمعة ومل  على اختالف نسخها، ووقعت اجلمعة يف أثنائها، ومل يثبت أن رسول اهلل 
مل يصل اجلمعة يف ا، وسار يوم اجلمعة يريد املدينة، فثبت هبذا أن رسول اهلل يأمرهم أن جيمعوا فيه

القرى ومل يأمر هبا فيها، فعلم هبذا أن القرى ليست حمل إقامة اجلمعة، كما أن الرباري ليست حمل 
)إقامتها

2
):

 الرأى المختار :
أرى رجحان قول اجلمهور من حديث احلجة ال سيما حديثي ابن عباس وأيب هريرة يف داللتهما  

 على جواز اجلمعة يف القرى، بيد أن األخذ برأي الوسط يتناسب مع روح هذه الشعرية العظيمة، 
 عند بن حجر: "جواز إقامة الجمعة فى القرى". الرأي المختار
أن الظاهر أن عبد القيس مل جيمعوا إال بأمر النيب صلى اهلل عليه  ووجه الداللة منهقال رمحه اهلل :

وألنه لو  ، وسلم ملا عرف من عادة الصحابة من عدم االستبداد باألمور الشرعية يف زمن نزول الوحي 
 (2).كان ذلك ال جيوز لنزل فيه القرآن

 (4).وفيه إقامة اجلمعة يف القرى خالفا ملن شرط هلا املدنوقال : 
 

 .وقت الجمعة المبحث الثالث:

                                                           

 .521-562ص 14فتاوي شيخ اإلسالم ابن تيمية ج (5)
 .41ص 6بذل اجملهود ج (1)
 .1/211فتح البارى  -( 2)
 .1/215فتح البارى  -( 4)
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(4).على أن ما بعد الزوال وقت للجمعة الفقهاء اتفق
 

 واختلفوا في تحديد أول وقتها ،إلى ثالثة أراء:  
الرأي األول:

 وخروجه .   (1)وقت إقامة صالة اجلمعة هو وقت الظهر، أي وقت زوال الشمس ايل آخر وقت الظهر
(6)هو رواية عن أمحدو  (1)والشافعية (4)واملالكية  (2)احلنفيةوبه قال مجهور أهل العلم من 



 نه يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح.الرأي الثانى: أ
وهبذا قال اإلمام أمحد يف ، وجيوز فعلها قبله، واألفضل بعده أن صالة اجلمعة جتب بالزاوال،أى 

الرواية املشهورة عنه، وهي املذهب عند أصحابه، وعليها أكثرهم
(7)

.

الثالث: الرأي

أنه يبدأ يف الساعة السادسة قبل الزوال، أي يف اجلزء السادس من الزمن الواقع بني طلوع الشمس إىل 
الزوال. وهبذا قال اإلمام أمحد يف رواية عنه، واختارها بعض أصحابه

(8)
. 

 سبب الخالف فى المسالة:

                                                           

إمجاعات ابن عبد الرب يف العبادات، لعبد اهلل  ،(119/ 4اجملموع شرح املهذب ) ،(151-159-/ 1املغين البن قدامة ) - (5)
 .(5/644البوصي )

( آخر وقت الظهر اختلف الفقهاء فيه:فعند اجلمهور آخر وقت الظهر اذا صار ظل كل شيء مثله غري ظله األصلي ، وعند 1)
. 15ص 5وبداية اجملتهد البن رشد ج 11ص 5املهذب للشريازي ج ،ظل كل شيء مثله غري الفيء األصلياحلنفية: إذا صار 

 5ان بن علي الزيلعي احلنفي، الطبعة الثانية أوفست )بريوت:دار املعرفة(جوتبيني احلقائق،تأليف العالمة فخر الدين بن عثم
 .29ص

 .(5/161بدائع الصنائع ) -( 2)
 .(1/152(، والتاج واإلكليل بأسفل مواهب اجلليل )5/211مواهب اجلليل )-( 4)
 .(1/411وهاج )( والنجم ال5/151ج )( ومغين احملتا 4/162(، واجملموع للنووي )5/112األم للشافعي )-( 1)
 . 1/542،املبدع1/226،اإلنصاف 1/96الفروع ، -(6)
، واملبدع  1/221، واإلنصاف  1/96، والفروع  5/542، واحملرر  2/129، واملغين  5/11اهلداية أليب خطاب -(2)
1/542 . 
 . 1/541، واملبدع  1/221، واإلنصاف  1/96الفروع -(1)
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فمن فهم من هذه اآلثار الصالة قبل الزوال " -رمحه اهلل-اختالفهم ىف فهم األثار: قال بن رشد 
أجاز ذلك، ومن مل يفهم منها إال التبكري فقط مل جيز ذلك لئال تتعارض األصول يف هذا الباب، 

كان يصلي » -صلى اهلل عليه وسلم  -وذلك أنه قد ثبت من حديث أنس بن مالك " أن النيب 
ال من الظهر وجب أن يكون وقتها وقت وأيضا فلهنا ملا كانت بد (1)«اجلمعة حني متيل الشمس

الظهر، فوجب من طريق اجلمع بني هذه اآلثار أن حتمل تلك على التبكري، إذ ليست نصا يف 
 (2)"الصالة قبل الزوال، وهو الذي عليه اجلمهور.

  :األدلة والمناقشة
 أدلة الرأي األول:

 استدل الجمهور بالمنقول والمعقول.
 أما المنقول فيما يلي:

[ِإَذا نُوِدَي لِلصَّالِة ِمْن يـَْوِم اْلُجُمَعِة فَاْسَعْوا ِإَلى ِذْكرِ ]:بقوله تعاىل أوال :
(3) 

 وجه الداللة منها :
قال القرطيب: )إنه ال جتب اجلمعة اال بالنداء، والنداء ال يكون اال بدخول الوقت، بدليل قوله عليه 

 (4)وليؤمكما أكربكما(. قاله ملالك بن احلويرث وصاحبه: )إذا حضرت الصالة فأذنا مث أقيما. 
يصلي اجلمعة حني متيل  مبا أخرجه البخاري وغريه من حديث أنس قال : " كان رسول اهلل  ثانيا:

 .(1)الشمس" 
على  قال احلافظ ابن حجر: وقوله : )وكان يصلي اجلمعة حني متيل الشمس(فيه إشعار مبواظبته 

 .(6)صالة اجلمعة إذا زالت الشمس

                                                           

 . 5/561بداية اجملتهد وهناية املقتصد-(5)
 . 1ص 1صحيح البخاري ج :-(1)
 .9اجلمعة اآلية -(2)
 .511-514ص 51( اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ج4)
 . 1ص 1( صحيح البخاري ج1)
 211ص 1( فتح الباري شرح البخاري ج6)
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مبا رواه مسلم وغريه من حديث إياس بن سلمة بن األكوع عن أبيه قال : "كنا جنمع مع  ثالثا :
.ويف رواية له قال : "كنا نصلي مع رسول (5)اذا زالت الشمس مث نرجع نتتبع الفيء "  رسول اهلل 

 ظل به".اجلمعة فنرجع وما جند للحيطان فيئا نست اهلل 
قال الشوكاين يف النيل : )فيه تصريح بأنه قد وجد يف ذلك الوقت يفء يسري، قال  وجه الداللة:

النووي : كان ذلك أي عدم وجود يفء يستظلون به لشدة التبكري وقصر احليطان يف املدينة، فالراوي 
ظاهر يف أن الصالة  مل ينف الفيء من أصله، وامنا نفى ظال يستظلون به . وهذا مع قصر احليطان 

كانت بعد الزوال متصلة به وكانت خطبته قصرية، قال األمري الصنعاين : وهذا التأويل معترب عند 
 .(1)اجلمهور القائلني بأن وقت اجلمعة هو وقت الظهر

وكانوا إذا راحوا إىل اجلمعة راحوا  (2)كان الناس مهنة أنفسهم "قالت:  - -ما روته عائشة  رابعا:
 . (4) "يف هيئتهم، فقيل هلم: لو اغتسلتم

وجه الداللة: أن املقصود بالرواح يف احلديث ما بعد الزوال، ودليل ذلك أهنم كان يصيبهم العرق 
وذلك ال يكون إال بعد  (6( )1)والغبار وحنومها، وذلك بعد اشتداد احلر يف وقت جميئهم من العوايل 

الزوال.

 
من احلديث: "أن فيه ذكر رواح الناس إىل اجلمعة، والرواح إمنا يكون بعد الزوال، أخرى داللة وفيه  

 (2).بعد الزوال" فدل على أن اجلمعة إمنا كانت تقام يف عهد النيب 

                                                           

 . 6/541( صحيح مسلم بشرح النووي 5)
، واملنهل العذب 41ص 1للصنعاين ج ، وسبل السالم191ص 2، وج549-541ص 6( صحيح مسلم بشرح النووي ج1)

 .41-44ص 1، واحمللى البن حزم ج141ص 6املورود ج
 (. 1/211النهاية ، مادة " مهن " ، وفتح الباري  ،يعين خدم أنفسهم (2) 
 ، معلقا بصيغة اجلزم.  5/152باب وقت اجلمعة إذا زالت الشمس  -أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب اجلمعة  (4) 
وايل أماكن بأعلى أراضي املدينة ، والنسب إليها علوي ، على غري قياس ، وأدناها على أربعة أميال من املدينة ، وأبعدها الع (1) 

 (. 2/191النهاية يف غريب احلديث واألثر ، مادة " عال "  ،من جهة جند مثانية
 . 1/212فتح الباري (6) 
 .(2/524البن حجر )(، وفتح الباري 1/452فتح الباري البن رجب )- (2)
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 ونوقش الدليل:
راح يف الساعة األوىل فكأمنا قرب بدنة"  بأن )ذكر الرواح يف هذا احلديث كذكر الرواح يف قوله: "من

  (8)فالقول يف هذا كالقول يف ذاك(، احلديث، ومل حيمله أكثر العلماء على ما بعد الزوال
ورد: بأن )القرينة خمصصة، وهي يف قوله "من راح يف الساعة األوىل" قائمة يف إرادة مطلق الذهاب،  

حيث قالت: )يصيبهم الغبار ،ء يف حديث عائشة ويف هذا قائمة يف الذهاب بعد الزوال؛ ملا جا
والعرق؛ ألن ذلك غالبا إمنا يكون بعدما يشتد احلر، وهذا يف حال جميئهم من العوايل، فالظاهر أهنم 

لون إىل املسجد إال حني الزوال أو قريبا من ذلك، وعرف هبذا توجيه إيراد حديث عائشة يف ال يص  
  .(0) الباب(

كان رسول اهلل إذا زالت الشمس  "قال:  -رضي اهلل عنهما  -بن عبد اهلل (3)ما رواه جابر  خامسا:
 . وهذا احلديث واضح الداللة. (5) "نستظل به (4)صلى اجلمعة، فنرجع وما جند فيئا 

 .مناقشة هذا الدليل: يناقش بأنه ضعيف كما يف خترجيه
 
 

 ثانيا: من آثار الصحابة: 
.(5)ما روي أن أبا بكر كان يصلي إذا زالت الشمس -5

                                                           

 .(1/452فتح الباري البن رجب ) - (5)
هو جابر بن عبد اهلل بن عمرو بن حرام األنصاري يك ى بأيب عبد اهلل ، وقيل بأيب عبد الرمحن ، شهد العقبة الثانية مع أبيه  - (1)

أسد الغابة  ،هـ باملدينة 22ل: هـ ، وقي 24وهو صيب ، قيل: شهد بدرا وأحدا ، وقيل: ال ، وشهد ما بعدمها ، وتويف سنة 
 (.5/151، واإلصابة  5/116

هو جابر بن عبد اهلل بن عمرو بن حرام األنصاري يك ى بأيب عبد اهلل ، وقيل بأيب عبد الرمحن ، شهد العقبة الثانية مع أبيه  - (2)
أسد الغابة  ،هـ باملدينة 22قيل: هـ ، و  24وهو صيب ، قيل: شهد بدرا وأحدا ، وقيل: ال ، وشهد ما بعدمها ، وتويف سنة 

 (.5/151، واإلصابة  5/116
 (.1/416املصباح املنري ،قال الفيومي: " فاء الظل يفيء فيئا: رجع من جانب املغرب إىل جانب املشرق " - (4)
، وعزاه للطرباين يف األوسط ، وقال: " يف إسناده حيىي بن سليمان ضعفه ابن  1/514ذكره اهليثمي يف جممع الزوائد  - (1)

 خراش ". 
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 . (1)ما روي أن عمر بن اخلطاب كان يصلي اجلمعة إذا زالت الشمس  -1
 .(2)ما روي أن علي بن أيب طالب كان يصلي اجلمعة بعدما تزول الشمس -2

.(1)بن بشري أنه كان يصلي اجلمعة بعدما تزول الشمس (4)روي عن النعمانما  -4

.(2)بن حريث كان يصلي اجلمعة إذا زالت الشمس(6)ما روي أن عمرو -1

 ثالثا: من المعقول: 
وأما عقال ، فقال اجلمهور: إن صالة اجلمعة ملا شرعت يوم اجلمعة سقطت هبا صالة الظهر، فكل 

وقت واحد ومل خيتلف وقتهما كصالة احلضر وصالة السفر، فال تقضي مجعة إذا واحد منهما فرض 
، ومن هنا قال الشريازي: )وإن خطب قبل (1)فاتت ألنه مل ينقل، بل يقضي الظهر أربعا باإلمجاع

دخول الوقت مل تصح ألن اجلمعة ردت إيل ركعتني باخلطبة فلذا مل جتز الصالة قبل الوقت مل جتز 
 .(9)اخلطبة أيضا

                                                                                                                                                                                     

أي ابن  -وقال  -حسب اطالعي  -وعزاه البن أيب شيبة ومل أعثر عليه يف مصنفه  1/212ذكره ابن حجر يف فتح الباري  (5) 
 : " إسناده قوي ". -حجر 

 . 5/152باب وقت اجلمعة إذا زالت الشمس  -أخرجه البخاري يف صحيحه معلقا بصيغة التمريض يف كتاب اجلمعة  (1) 
، وقال ابن حجر  1/511باب من كان يقول: وقتها زوال الشمس  -أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه يف كتاب الصلوات  (2) 

 : " إسناده صحيح ". 1/212يف الفتح 
ن بشري بن سعد بن ثعلبة األنصاري ، اخلزرجي ، قيل: إنه أول مولود يف اإلسالم من األنصار ، ومل يصحح هو النعمان ب (4) 

هـ.  64وصححه ابن عبد الرب ، كان أمريا ملعاوية على الكوفة ، وتويف سنة  أكثر أهل العلم باحلديث مساعه من النيب 
 (. 2/119، واإلصابة  2/111االستيعاب ،
: " إسناده 1/212، وقال ابن حجر يف فتح الباري  1/511أيب شيبة يف مصنفه يف الكتاب والباب السابقني  أخرجه ابن (1) 

 صحيح ". 
هو عمرو بن حريث بن عمرو بن عثمان بن عبد اهلل القرشي ، املخزومي ، يك ى بأيب سعيد ، الكويف ، صحايب صغري ،  (6) 

 (. 4/91، أسد الغابة  4/191اإلصابة  ،هـ.  11إمرة الكوفة وتويف سنة  وهو ابن اثنيت عشرة سنة وتوىل  تويف النيب 
: " إسناده 1/212، وقال ابن حجر يف الفتح  1/511أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه يف الكتاب والباب السابقني  (2) 

 صحيح ". 
 .111-129ص 5( مغين احملتاج للشربيين اخلطيب ج1)
 .551ص 5( املهذب للشريازي ج9)
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وأكد هذا املطلب نفسه ابن اهلمام قائال : ) إن شرعية إقامة اجلمعة مقام الظهر أسقطت أربعا 
بركعتني،وهو خالف القياس، فالبد من مراعاة اخلصوصيات اليت ورد الشرع هبا ما مل يثبت دليل نفي 

اشرتاطها وكون مل يصلها خارج الوقت يف عمره وال بدون اخلطبة فيه، فيثبت اشرتاطها ، والرسول 
 .(5)اخلطبة يف الوقت، حىت لو خطب قبل الوقت يقع الشرط، وعلى اشرتاط نفس اخلطبة إمجاع

 الثاني:  الرأيأدلة أصحاب 
 السنة، وآثار الصحابة. باستدلوا 

 السنة:  أوال:
مث ننصرف وليس للحيطان ظل  كنا نصلي مع رسول اهلل  "ما رواه سلمة بن األكوع قال:  - 5

 . (1) "يستظل به 
أن احلديث دل على أن صالهتم كانت قبل الزوال؛ ألهنا لو كانت بعده ملا انصرفوا إال  وجه الداللة:

 . (2)وللحيطان ظل يستظل به 
نوقش بأنه دليل على أن صالهتم بعد الزوال؛ ألن النفي للظل الذي يستظل به  مناقشة هذا الدليل:

ألن  ؛ فهذا صريح بوجود الفيء لكنه قليل (4) "مث نرجع نتتبع الفيء"ال ألصل الظل، بدليل قوله: 
حيطاهنم قصرية، وبالدهم متوسطة من الشمس، فال يظهر الفيء الذي يستظل به إال بعد الزوال 

 . (1)بزمن طويل 
كان رسول اهلل يصلي اجلمعة مث نذهب إىل مجالنا فنرحيها حني  "ما رواه جابر بن عبد اهلل قال:  -1

 . (2( )6) "تزول الشمس 
                                                           

 وسيأيت احلديث عن اخلطبة مفصال يف موضعها. 6ص 1( شرح فتح القدير البن اهلمام ج5)
، ومسلم يف صحيحه يف كتاب  1/61باب غزوة احلديبية  -أخرجه البخاري هبذا اللفظ يف صحيحه يف كتاب املغازي  (1) 

 (. 161، حديث رقم ) 1/119باب صالة اجلمعة حيت تزول الشمس  -اجلمعة 
 . 2/219: األوطار نيل (2) 
 . 1/119أخرجها مسلم يف صحيحه يف الكتاب والباب السابقني  (4) 
 . 4/151اجملموع (1) 
 (. 2/225( ، أمحد )5291( ، النسائي اجلمعة )111مسلم اجلمعة ) (6) 
 (. 111، احلديث رقم ) 1/111باب صالة اجلمعة حني تزول الشمس  -أخرجه مسلم يف صحيحه يف كتاب اجلمعة “ 2“) 
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أن جابرا ذكر أهنم يصلون اجلمعة مث يذهبون إىل مجاهلم فريحيوهنا عند الزوال، فدل على  وجه الداللة:
 . (5)أهنم يصلون قبله 

 نوقش من وجهني:  مناقشة هذا الدليل:
 . (1)أن يف احلديث إخبارا بأن الصالة والرواح كانا حني الزوال  الوجه األول:
راحة اجلمال فقط عند الزوال، وأما الصالة فهي يدل على أن إ -أي احلديث  -بأنه  وأجيب عنه:

 . (2) " مث نذهب إىل مجالنا..."قبل ذلك بدليل قوله: 
صلى يب العصر حني صار  "ورد ذلك: بأن املراد بقوله: )حني الزوال( الزوال وما يدانيه، كما يف قوله 

 . (1( )4) "ظل كل شيء مثله 
بدليل ما سبق من أدلة  (6)أن ذلك حممول على شدة املبالغة يف التبكري بعد الزوال  الوجه الثاني:

 األول.  الرأي
 
ما كنا نقيل وال نتغدى إىل بعد اجلمعة على عهد رسول  "قال:  بن سعد  (2)ما رواه سهل  -2

 . " (5)اهلل 

                                                           

 . 2/165(فتح الباري 5) 
 . 4/151اجملموع (1) 
 املرجع السابق.  (2) 
 (. 5/222( ، أمحد )292( ، أبو داود الصالة )549الرتمذي الصالة ) (4) 
 5/222يف إمامة جربيل للنيب والذي أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده  -رضي اهلل عنهما  -هذا جزء من حديث ابن عباس  (1) 

( ، والرتمذي يف سننه يف أبواب 292، احلديث رقم ) 5/512باب ما جاء يف املواقيت  -، وأبو داود يف سننه يف كتاب الصالة 
( ، وقال: " حسن صحيح " ، كما صححه النووي 549، احلديث )  5/511يب باب ما جاء يف املواقيت عن الن -الصالة 

 وغريه.  2/12يف اجملموع 
 . 6/549شرح النووي على مسلم (6) 
 هو سهل بن سعد بن مالك بن خالد األنصاري ، الساعدي ، يك ى بأيب العباس ، قيل: كان امسه حزنا فسماه النيب  (2) 

أسد ،هـ.  95هـ ، وقيل:  11مخس عشرة سنة ، وعاش حىت أدرك احلجاج ، وتويف سنة   لنيب سهال ، وكان عمره حني تويف ا
 (. 2/541، واإلصابة  1/266الغابة 
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أن الغداء والقيلولة حملهما قبل الزوال، واحلديث يدل على أهنم كانوا يصلون اجلمعة  وجه الداللة:
 . (1)قبلهما 

مناقشة هذا الدليل: نوقش بأهنم كانوا يؤخرون القيلولة والغداء يف هذا اليوم إىل ما بعد الصالة مب 
 . (2)ألهنم ندبوا إىل التبكري، فلو اشتغلوا بذلك خافوا التبكري أو الصالة 

 هذه أبرز أدلتهم من السنة. 
 . - -ثانيا: من آثار الصحابة 

بن سيدان قال: " شهدت اجلمعة مع أيب بكر فكانت صالته وخطبته قبل  (4)ما رواه عبد اهلل  - 5
نصف النهار، مث شهدهتا مع عمر فكانت صالته وخطبته إىل أن أقول: انتصف النهار، مث شهدهتا 
مع عثمان فكانت صالته وخطبته إىل أن أقول: زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك وال أنكره 

(1) . 
 . (2)صلى اجلمعة ضحى وقال: " خشيت عليكم احلر "  بن مسعود ( 6)اهلل ما روي أن عبد  -1
 . (1)أنه صلى اجلمعة ضحى   بن أيب سفيان (5)ما روي عن معاوية  -2

                                                                                                                                                                                     

( ، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها 111( ، الرتمذي اجلمعة )119( ، مسلم اجلمعة )192البخاري اجلمعة ) (5) 
(5199 .) 
 . 5/466ة الشرح الكبري البن قدام( 1) 
 . 6/549شرح النووي على مسلم ( 2) 
هو عبد اهلل بن سيدان السلمي املطرود ، الرقي ، موىل بين سليم ، قال عنه البخاري: ال يتابع على حديثه ، وقال  (4) 

 (. 1/422، وميزان االعتدال  2/421، وطبقات ابن سعد  1/61اجلرح والتعديل  ،الاللكائي: جمهول ال حجة فيه. 
، وعبد الرزاق يف  1/512باب من كان يقيل بعد اجلمعة ويقول هي أول النهار  -أخرجه ابن أيب شيبة يف كتاب الصلوات (1) 

باب صالة اجلمعة قبل  -دون ذكر لفعل عثمان ، الدارقطين يف كتاب اجلمعة  2/521باب وقت اجلمعة  -كتاب اجلمعة 
املغين عليه هبامشه: " احلديث رواته ثقات إال عبد اهلل بن سيدان فمتكلم  يق، وقال العظيم آبادي يف التعل 1/52نصف النهار 

عن هذا احلديث: " ضعيف باتفاقهم ، ألن ابن سيدان ضعيف عندهم " ، كما ضعفه  4/151فيه ". قال النووي يف اجملموع 
 . 2/65األلباين يف إرواء الغليل 

يل ، يك ى بأيب عبد الرمحن ، أسلم قدميا ، وشهد املشاهد كلها ، والزم النيب هو عبد اهلل بن مسعود بن غافل بن حبيب اهلذ (6) 
  4/519، واإلصابة  2/116أسد الغابة  ،هـ.  21وروى عنه كثريا ، وتويف سنة .) 

: " 1/212، وقال ابن حجر يف الفتح  1/512باب من كان يقيل بعد اجلمعة  -أخرجه ابن أيب شيبة يف كتاب الصلوات  (2) 
 . 1/411أيضا تقريب التهذيب  ،عبد اهلل بن سلمة صدوق إال أنه ممن تغري ملا كرب ". 
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 مناقشة هذه اآلثار: تناقش بأهنا ضعيفة األسانيد كما يف خترجيها، فال تصلح لالحتجاج. 
 الثالث:  الرأيدليل أصحاب 

من اغتسل يوم اجلمعة غسل اجلنابة  "أن رسول اهلل قال:  (2)رضي اهلل عنهاستدل له مبا رواه أبو هريرة 
مث راح فكأمنا قرب بدنة، ومن راح يف الساعة الثانية فكأمنا قرب بقرة، ومن راح يف الساعة الثالثة 
فكأمنا قرب كبشا أقرن، ومن راح يف الساعة الرابعة فكأمنا قرب دجاجة، ومن راح يف الساعة اخلامسة 

 . (1( )4) "ملالئكة يستمعون الذكر فكأمنا قرب بيضة، فلذا خرج اإلمام حضرت ا
دل احلديث على أن أول وقت اجلمعة من السادسة، إذ بانتهاء اخلامسة يدخل اإلمام،  وجه الداللة:

 وهذا قبل الزوال؛ ألن الزوال ال يكون إال بعد متام السادسة. 
 نوقش من وجهني:  مناقشة هذا الدليل:

أن الساعة األوىل جعلت للتأهب باالغتسال وغريه، فيكون اجمليء من أول الثانية،  الوجه األول:
 . (6)فتكون أوىل بالنسبة للمجيء وثانية بالنسبة للنهار، وعلى هذا يكون آخر اخلامسة أول الزوال 

 وأجيب: بأن هذا خمالف لظاهر احلديث، وال دليل عليه. 

                                                                                                                                                                                     

هو معاوية بن صخر بن حرب بن أمية القرشي ، األموي ، يك ى بأيب عبد الرمحن ، أسلم يف فتح مكة ، وواله عمر على  (5) 
ي ، مث توىل اخلالفة بعد تنازل احلسن ، ومل يزل خليفة حىت الشام بعد وفاة أخيه يزيد ، مث أقره عثمان ، مث انفرد هبا يف خالفة عل

 (. 6/551، واإلصابة  4/211أسد الغابة  ،هـ.  61، وقيل:  19تويف سنة 
: " سعيد بن سويد ذكره ابن 1/212، وقال ابن حجر يف الفتح  1/512أخرج ابن أيب شيبة يف الكتاب والباب السابقني  (1) 

 : " قال البخاري: ال يتابع يف حديثه ". 1/541الذهيب يف ميزان االعتدال عدي يف الضعفاء " ، وقال 
اختلف يف امسه ، وقد صحح النووي يف كتابه " هتذيب األمساء واللغات " أن امسه: عبد الرمحن بن صخر الدوسي ، وكين  (2) 

وأكثر من الرواية عنه ، وويل إمرة املدينة ، مث البحرين ، وتويف   بأيب هريرة واشتهر بذلك ألنه كان حيمل هرة معه ، لزم النيب 
 (. 1/121، وهتذيب األمساء واللغات  2/599اإلصابة  ،هـ.  12سنة 

( ، أبو داود 5211( ، النسائي اجلمعة )499( ، الرتمذي اجلمعة )111( ، مسلم اجلمعة )145البخاري اجلمعة ) (4“) 
( ، الدارمي 112( ، مالك النداء للصالة )1/461( ، أمحد )5191قامة الصالة والسنة فيها )( ، ابن ماجه إ215الطهارة )
 (. 5142الصالة )

، ومسلم يف صحيحه يف كتاب اجلمعة  152 - 5/151باب فضل اجلمعة  -أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب اجلمعة  (1) 
  (.111، احلديث رقم ) 1/111باب الطيب والسواك يوم اجلمعة  -
 . 1/261فتح الباري (6) 
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أن يف الرابعة بطة، ويف اخلامسة دجاجة، "جاء يف رواية  أن الساعات ست، بدليل ما الوجه الثاني:
أن يف الرابعة دجاجة، ويف اخلامسة عصفورا، ويف السادسة "، ويف رواية أخرى "ويف السادسة بيضة

 . (5) "بيضة
 . (1)وأجيب: بأهنما شاذتان؛ ملخالفتهما سائر الروايات يف الصحيحني وغريمها 

 : الرأي المختار
األول؛ لقوة أدلتهم، وضعف  الرأيهو  -واهلل أعلم بالصواب  -الذي يظهر رجحانه يف هذه املسألة 

 .أدلة املخالفني من حيث الداللة، وبعضها من حيث الثبوت أيضا، وألنه أحوط
 :"هو أن وقت صالة الجمعة إذا زالت الشمس". -رحمه اهلل-عند بن حجرالرأي المختار 
كان يصلي اجلمعة حني متيل الشمس فيه إشعار مبواظبته صلى اهلل  ن النيب إقوله قال رمحه اهلل : 

 .عليه وسلم على صالة اجلمعة إذا زالت الشمس 
 
 
 

 

 الثاني الفصل

 وفيه سبعة مسائل

 اليفرقالداخلبيناثنين. :المسألة األولى

 الخطبةقائما.:المسألة الثانية

 الخطبتين.القعدةبين:المسألة الثالثة
                                                           

: " 4/129، وقال النووي يف اجملموع  5/511باب التبكري إىل اجلمعة  -أخرجهما النسائي يف سننه يف كتاب اجلمعة  (5) 
 وإسناد الروايتني صحيحان "

 . 4/129( اجملموع 1) 
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 صالةركعتينواإلماميخطبيومالجمعة.:المسألة الرابعة

 الساعةالتىفىيومالجمعة.:المسألة الخامسة

 .العددالذىتنعقدبهصالةالجمعة:المسألة السادسة

 السنةقبلالجمعة.:المسألة السابعة

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ال يفرق الداخل بين اثنين. :المسألة األولى

 : راءفي حكم التخطي على أ الفقهاءاختلف 
، إال إذا وجد فرجة ال يصل إليها إال بالتخطى فحينها  يكره ختطى الرقاب يوم اجلمعة : الرأي االول

 .، و به قال األوزاعي و آخرون(5)ورواية عن أمحد (5)وهو مذهب الشافعيةتزول الكراهة، 

                                                           

(، الغرر البهية يف شرح 161/ 5ب )(، أس ى املطالب يف شرح روض الطال195/ 1البيان يف مذهب اإلمام الشافعي ) - (5)
(، حاشية اجلمل على شرح املنهج = فتوحات الوهاب 566/ 5(، اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع )219/ 5البهجة الوردية )
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 أدلتهم:
ديث عبد اهلل بن بسر رضي اهلل عنه قال : جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم اجلمعـة استدلو حب

 . (1)" اجلس فقـد آذيت":  والنـيب عليه السالم خيطـب ، فقال النيب 
ألن يصلي أحدكم بظهر احلرة خري له من أن يقعد ، "قال :  وروى مالك يف املوطأ عن أيب هريرة 

.  (2)" جاء يتخطى رقاب الناس يوم اجلمعةحىت إذا قام اإلمام خيطب 
هذا املع ى مرفوع إىل النيب عليه السالم من حديث أيب هريرة وغريه يف ختطي "قال ابن عبد الرب : 

 . (5)" رقاب الناس يوم اجلمعة
                                                                                                                                                                                     

(، 526/ 1(، حاشية البجريمي على اخلطيب = حتفة احلبيب على شرح اخلطيب )429/ 5بتوضيح شرح منهج الطالب )
( ، فقه العبادات على املذهب 515( ، هناية الزين )ص: 115/ 5شرح املنهج = التجريد لنفع العبيد )حاشية البجريمي على 

 ، برتقيم الشاملة آليا(411/ 5الشافعي )
املخدرات (، كشف 519(، أخصر املختصرات )ص: 215/ 5)شرح منتهى اإلرادات = دقائق أويل النهى لشرح املنتهى )- (5)
(، شرح 191(، فقه العبادات على املذهب احلنبلي )ص: 216/ 5النهى يف شرح غاية املنتهى )(، مطالب أويل 599/ 5)

، برتقيم الشاملة آليا(، شرح زاد املستقنع 51/ 51، برتقيم الشاملة آليا(، شرح أخصر املختصرات )4/ 51أخصر املختصرات )
/ 1، برتقيم الشاملة آليا(، شرح زاد املستقنع للخليل )12 /1، برتقيم الشاملة آليا(، شرح زاد املستقنع للحمد )16/ 1للحمد )

 ، برتقيم الشاملة آليا(،99
باب النهي عن ختطي رقاب الناس واإلمام خيطب  -كتاب اجلمعة   -. والنسائي 52616حديث صحيح  أخرجه أمحد :  - (1)

باب إباحة الكالم يف اخلطبة  -كتاب الصالة   - باب ختطي رقاب الناس يوم اجلمعة. وابن خزمية -أبواب اجلمعة  -. وأبو داود 
صلى اهلل عليه وسلم   باألمر والنهي والدليل على ضد قول من زعم أن اخلطبة صالة ولو كانت اخلطبة صالة ما تكلم النيب 

وصححه على ،  -كتاب اجلمعة   -باب صالة اجلمعة . واحلاكم   -كتاب الصالة   -فيها مبا ال جيوز يف الصالة . وابن حبان 
باب ال يتخطى رقاب الناس . والضياء املقدسي يف  -أبواب التبكري يوم اجلمعة  -شرط مسلم ووافقه الذهيب . وأخرجه البيهقي 

باب  ما جاء يف النهي عن ختطي الناس  -كتاب إقامة الصالة   -وأخرجه ابن ماجه من حديث جابر بن عبد اهلل  11املختارة : 
 يوم اجلمعة .

باب النهي عن ختطي رقاب الناس واإلمام خيطب  -كتاب اجلمعة   -. والنسائي 52616ديث صحيح  أخرجه أمحد : ح - (2)
باب إباحة الكالم يف اخلطبة  -كتاب الصالة   -باب ختطي رقاب الناس يوم اجلمعة. وابن خزمية  -أبواب اجلمعة  -. وأبو داود 

خلطبة صالة ولو كانت اخلطبة صالة ما تكلم النيب صلى اهلل عليه وسلم  فيها باألمر والنهي والدليل على ضد قول من زعم أن ا
، وصححه على شرط  -كتاب اجلمعة   -باب صالة اجلمعة . واحلاكم   -كتاب الصالة   -مبا ال جيوز يف الصالة . وابن حبان 

ى رقاب الناس . والضياء املقدسي يف باب ال يتخط -أبواب التبكري يوم اجلمعة  -مسلم ووافقه الذهيب . وأخرجه البيهقي 
باب  ما جاء يف النهي عن ختطي الناس  -كتاب إقامة الصالة   -وأخرجه ابن ماجه من حديث جابر بن عبد اهلل  11املختارة : 

 يوم اجلمعة .
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 . الثاني : الكراهة مطلقا الرأي
 و سعيد بن املسيب و عطاء .  و أيب هريرة  حكاه ابن املنذر عن سلمان الفارسي

و روي عن أمحد : إن كان يتخطى الواحد و االثنني فال بأس ألنه يسري فعفي عنه ، و إن كثر  
 . (1)كرهناه 

ومحل ابن قدامة هذه الرواية يف حق من مل يفرطوا ، و إمنا جلسوا يف أماكنهم المتالء ما بني أيديهم  
 ، لكن فيه سعة ميكن اجللوس فيه الزدحامهم.

 الثالث:الرأي 
جيوز ختطي الرقاب ليجلس يف فرجة رآها قبل أن جيلس اخلطيب على املنرب ، لكنه خالف األوىل أما  

  (2) .عند املالكيةعند  لغري فرجة فمكروه ، وأما بعد جلوس اخلطيب فحرام
  الرابع : الرأي

التحرمي ،و هو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيميه . و اختاره ابن املنذر و قال : ألن األذى حيرم قليله ، 
وأما اإلمام فال يكره له التخطي إذا مل ….حيرم كثريه ، و هذا أذى كما جاء يف احلديث الصحيح 

  ؛ألنه موضع حاجة .فلن كان ميكن الوصول إىل مكانه بال ختط فلنه كغريه يف التخطي  ؛جيد طريقا 
 ( 4)ألن العلة واحدة.
 "كراهة التخطى يوم الجمعة لغير حاجة." :-رحمه اهلل-عند بن حجرالرأي المختار 

                                                                                                                                                                                     

 . 1/514االستذكار  - (5)
 ، برتقيم الشاملة آليا(  12/ 1شرح زاد املستقنع للحمد ) - (1)
(، اخلالصة 142( فقه العبادات على املذهب املالكي )ص: 5) ،5/515، الشرح الصغري  5/651دسوقي حاشية ال- (2)

 (519الفقهية على مذهب السادة املالكية )ص: 
(، كشف املخدرات 519(، أخصر املختصرات )ص: 215/ 5شرح منتهى اإلرادات = دقائق أويل النهى لشرح املنتهى ) - (4)
 (،191(، فقه العبادات على املذهب احلنبلي )ص: 216/ 5النهى يف شرح غاية املنتهى )(، مطالب أويل 599/ 5)
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 وقال : (5).كراهة التخطي يوم اجلمعة وهى  هذا احلديث من الفوائد أيضا  قال رمحه اهلل:يستفاد من
ويف احلديث أن  وقال:(، 1).ويؤخذ منه أن الذي يتخطى بعد االستئذان خارج عن حكم الكراهة 

 (2) .املكث بعد الصالة ليس بواجب وأن التخطى للحاجة مباح
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخطبة قائما.:المسألة الثانية

  -: راءثالثة أاختلف الفقهاء يف اشرتاط القيام للخطيب حال اخلطبة، وذلك على 
أن قيام اخلطيب حال اخلطبة شرط مع القدرة عليه وهذا هو القول الصحيح واملشهور  األول: رأيال

 . (1)وهو رواية عن اإلمام أمحد، واختارها بعض أصحابه  (5)عند الشافعية 

                                                           

 ( باب الدهن يوم اجلمعة.221/ 1فتح الباري البن حجر ) - (5)
 ( باب األذان يوم اجلمعة.292/ 1فتح الباري البن حجر ) - (1)
 فتخطاهم .( باب من صلى بالناس فذكر حاجة 222/ 1فتح الباري البن حجر ) - (2)
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 أن قيام اخلطيب حال اخلطبة سنة.  الثاني: رأيال
 ( 2)وهبذا قال احلنفية 

ولكن قال عنه يف اجملموع: " وهو شاذ ضعيف أو  (1)وهو وجه عند الشافعية  (4)وبعض املالكية 
 . (6)باطل " 

 . (2)وهو الرواية املشهورة عن اإلمام أمحد، والصحيح من املذهب عند أصحابه، وعليه مجهورهم 
أن قيام اخلطيب حال اخلطبة واجب، فلن خطب جالسا مع القدرة على القيام فقد  الثالث: رأيال

 . (1)وهبذا قال أكثر املالكية  أساء، وجتزئه
 األول:  رأيأدلة أصحاب ال

 استدلوا بأدلة من الكتاب، والسنة، وآثار الصحابة، واملعقول. 
 

 : من الكتاب: أوال

ْواا انـْف ض وا إ ل يـْه ا و تـ ر ُكوك  ق ائ ماا ]:-سبحانه وتعاىل  -قول اهلل   اللَّه   ع ْند   م ا ُقلْ  ۚ  و إ ذ ا ر أ ْوا جت  ار ةا أ ْو هل 
يـْر   يـْرُ  و اللَّهُ  ۚ   الِتج ار ة   و م ن   اللَّْهو   م ن   خ  [ ق ني  الرَّاز   خ 

(9)


                                                                                                                                                                                     

، ومغين احملتاج  1/16، وروضة الطالبني  4/154، واملهذب واجملموع معه  1/126، وحلية العلماء  5/64الوجيز (5) 
5/112 . 
 . 1/562، واملبدع  1/292، واإلنصاف 1/559، والفروع 2/525، واملغين  1/524شرح الزركشي (1) 
( ، والفتاوى 514، ورؤوس املسائل للزخمشري ص ) 5/162وبدائع الصنائع  ، 5/12، واهلداية للمرغيناين  1/61املبسوط  (2) 

 . 5/546اهلندية 
 . 1/566، ومواهب اجلليل والتاج واإلكليل هبامشه  1/29، وشرح اخلرشي  5/212الفواكه الدواين (4) 
 . 1/16، وروضة الطالبني  4/154اجملموع (1) 
 . 4/154اجملموع  (6) 
، واحملرر  1/559، والفروع  512/525، واملغين  1/524، وشرح الزركشي  5/112، والتمام  5/11طاب اهلداية أليب اخل(2) 

 . 1/561، واملبدع  1/292، واإلنصاف  5/515
 . 5/229، وحاشية الدسوقي  1/566، ومواهب اجلليل،  والتاج ، واإلكليل هبامشه  5/522اإلشراف (1) 
 (. 55سورة اجلمعة ، جزء من اآلية رقم ) (9) 
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ل ق ْد ك ان  ]:-تعاىل  - أخرب أن النيب كان خيطب قائما، وقد قال -تعاىل  -وجه الداللة: أن اهلل 
[ ل ُكْم يف  ر ُسول  اللَّه  ُأْسو ة  ح س ن ة  

(1)


"[َواتَِّبُعوُه َلَعلَُّكْم تـَْهَتُدونَ  ]مع قوله تعاىل
َوَما َآتَاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما ] :-تعاىل -وقوله  (2)

تَـُهوا [ نـََهاُكْم َعْنُه فَانـْ
(3)



"صلوا كما رأيتموين أصلي "مع قوله 
(4()5)

.

 . (6)نوقش بأنه حكاية فعل، وذلك ال يدل على الوجوب بل على االستحباب  مناقشة هذا الدليل:
وأما التأسي به واتباعه وأخذ ما جاء به فهو حسب صيغة ما جاء، فما جاء بصيغة األمر وجب 
العمل به، وما جاء بصيغة االستحباب أو جمرد فعل كهذا فلنه يستحب العمل به وال جيب، وأما 
األمر بالصالة كما صلى فلن اخلطبة ليست صالة، ويف االستدالل به على الوجوب خالف كما 

 تقدم. 
 
 

 السنة:  ثانيا:
كان النيب خيطب قائما، مث جيلس، مث يقوم فيخطب قائما، فمن  "ما رواه جابر بن مسرة قال:  - 5

 . (2) "قال: إنه كان خيطب جالسا فقد كذب، فلقد واهلل صليت معه أكثر من ألفي صالة 

                                                           

 (. 15سورة األحزاب ، جزء من اآلية رقم ) (5) 
 (. 511سورة األعراف ، جزء من اآلية رقم ) (1) 
 (. 2سورة احلشر ، جزء من اآلية رقم ) (2) 
( ، النسائ، ي األذان 111( ، الرتمذي،  الصالة )624( ، مسلم ،  املساجد ومواضع الصالة )611البخاري ، األذان ) (4) 
 (. 5112( ، الدارمي،  الصالة )1/12( ، أمحد )929( ، ابن ماجه ، إقامة الصالة والسنة فيها )621)
 . 6/511ذكر هذا االستدالل النووي يف شرح صحيح مسلم  (1) 
 . 1/524وممن ذكر ذلك الزركشي يف شرح اخلرقي  (6) 
( ، ابن 5192( ، أبو داود،  الصالة )5452( ، النسائي ، اجلمعة )112جلمعة )( ، الرتمذي،  ا161مسلم ، اجلمعة ) (2) 

 (. 5119( ، الدارمي ، الصالة )1/511( ، أمحد )5516ماجه ، إقامة الصالة والسنة فيها )
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قال النووي: " ويف هذه الرواية دليل ملذهب الشافعي واألكثرين أن خطبة اجلمعة ال تصح من القادر 
 . (5)على القيام إال قائما يف اخلطبتني " 

 : " املراد الصلوات اخلمس ال اجلمعة " .(1) "ألفي صالة  "على قوله:  -أي النووي  -مث قال 
 وال شك أن هذا احلديث يدل على مواظبته على القيام حال اخلطبة. 

 قال:  -رضي اهلل عنهما  -ما رواه عبد اهلل بن عمر  - 1
 . (2) "كان النيب خيطب قائما، مث يقعد، مث يقوم، كما تفعلون اآلن  "
أن النيب كان خيطب قائما يوم اجلمعة،  " -رضي اهلل عنهما  -ما رواه جابر بن عبد اهلل  - 2

 . (1)احلديث  (4) "فجاءت عري الشام... 
 . (2)احلديث  (6)بينا النيب قائم يوم اجلمعة إذ قدمت عري إىل املدينة... " ويف لفظ: " 

قال يف التمام بعد االستدالل هبما: " وفعل النيب إذا تعلق بالقرينة وجب  وجه الداللة من الحديثين:
[ َواتَِّبُعوُه َلَعلَُّكْم تـَْهَتُدونَ ]االقتداء به؛ لقوله تعاىل:

(8()9)
.

 قرينة مع ما سبق.  ومل يبني القرينة، ولعل املواظبة الكاملة اليت دل عليها حديث جابر بن مسرة 
قال: عن إسرائيل بن يونس، عن مساك بن حرب قال: مسعت جابر بن مسرة  عبد الرزاقما رواه  - 4

يقعد فال يتكلم، مث يقوم  رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خيطب يوم اجلمعة قائما، مث"يقول: 

                                                           

 شرحه على صحيح مسلم (5) 
 (. 5192( ، أبو داود الصالة )161املنورة،  مسلم اجلمعة )6/5 
( ، أبو 5456( ، النسائي،  اجلمعة )116( ، الرتمذي ، اجلمعة )165( ، مسلم ، اجلمعة )121البخاري ، اجلمعة ) (2( 

 (. 5111( ، الدارمي،  الصالة )1/91( ، أمحد )5191داود،  الصالة )
 (. 2/221( ، أمحد )2255( ، الرتمذي،  تفسري القرآن )162( ، مسلم ، اجلمعة )194البخاري ، اجلمعة ) (4( 
: وإذا رأوا جتارة أو هلوا انفضوا إليها وتركوك قائما -تعاىل  -باب يف قوله  -أخرجه مسلم يف صحيحه يف كتاب اجلمعة  (1( 
 (. 126، احلديث رقم ) 1/191)
 (. 2/221( ، أمحد )2255( ، الرتمذي ، تفسري القرآن )162( ، مسلم ، اجلمعة )194البخاري ، اجلمعة ) (6( 
 . 1/191أخرجه مسلم يف صحيحه يف الكتاب والباب السابقني  (2( 
 (. 511سورة األعراف ، جزء من اآلية رقم ) (1( 
  . 124 - 5/122التمام  (9( 
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" فمن حدثك أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خطب قاعدا فقد كذب ، فيخطب خطبة أخرى
(5) 

 وفيه داللة على مواظبة النيب وخلفائه على القيام حال اخلطبة. 
: " ومبواظبة النيب على -يف معرض استدالله هبذه األدلة وتوجيهها  -يف فتح الباري احلافظ قال 

القيام، ومبشروعية اجللوس بني اخلطبتني، فلو كان القعود مشروعا يف اخلطبتني ما احتيج إىل الفصل 
 . (1)باجللوس " 

 ثالثا: من آثار الصحابة. 
، وقد ورد بلفظ: " مل يكن -رضي اهلل عنهم  -تقدم ما رواه طاوس عن أيب بكر وعمر وعثمان  -5

 . (2)أبو بكر وال عمر يقعدون على املنرب يوم اجلمعة، وأول من قعد معاوية " 
بن أم احلكم خيطب  (1)أنه دخل املسجد وعبد الرمحن  بن عجرة  (4)ما روي عن كعب -2

ْواا ]:-تعاىل -قاعدا، فقال: " انظروا إىل هذا اخلبيث خيطب قاعدا، وقال اهلل  و إ ذ ا ر أ ْوا جت  ار ةا أ ْو هل 
[ ڇ انـْف ض وا إ ل يـْه ا و تـ ر ُكوك  ق ائ ماا

(6)
"

(7)
.

يقول ذلك مرتنيويف رواية: " ما رأيت كاليوم قط إماما يؤم املسلمني خيطب وهو جالس "، 
(8)

.

                                                           

  (5)  2/512مصنف عبد الرزاق  -
 . 1/415فتح الباري  (1) 
 . 1/551باب من كان خيطب قائما  -أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه يف كتاب الصلوات  (2) 
هو كعب بن عجرة بن أمية بن عدي البلوي ، املدين ، حليف األنصار ، يك ى بأيب حممد ، صحايب مشهور ، شهد  (4) 

، وأسد الغابة  1/214اإلصابة  ،عد اخلمسني احلديبية واملشاهد كلها ، ونزلت فيه قصة الفدية ، وسكن الكوفة ، مات باملدينة ب
4/142 .) 
هو عبد الرمحن بن عبد اهلل بن أيب عقيل الثقفي ، اشتهر بأمه ، وهي أخت معاوية بن أيب سفيان ، واله خاله الكوفة بعد  (1) 

اإلصابة:  ،ريه من التابعنيهـ ، فأساء السرية ، فعزله. مات يف أول خالفة عبد امللك ، ذكره البخاري وغ 12موت زياد يف سنة 
 ، ط دار الكتاب العريب(.  2/25
 (. 55سورة اجلمعة ، جزء من اآلية رقم ) (6) 
وإذا رأوا جتارة أو هلوا انفضوا إليها وتركوك قائما  -تعاىل  -باب يف قوله  -أخرجه مسلم يف صحيحه يف كتاب اجلمعة  (2) 

 (. 614، احلديث رقم ) 1/195
 وعزاها إىل ابن خزمية ومل أعثر عليها يف صحيحه.  1/415ذكرها ابن حجر يف الفتح  هذه الرواية (1) 
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 وقد وجه النووي االستدالل به بتوجيهه لآلية فيما سبق. 
وال شك أن إنكار كعب هذا مع هذا الوصف الذميم، وتعليله خبطبته جالسا مع االستدالل باآلية 

ومن بعده من الوجوب،   من املواظبة عن النيب -رضي اهلل عنهم  -يدل على ما فهمه الصحابة 
 والرواية الثانية تدل على أن عليه عمل املسلمني قاطبة مع عدم العذر. 

قال ابن العريب املالكي عن االستدالل بكل ما سبق: " ومالزمة النيب والصحابة القيام أصل يف 
[ فَاْسَعْوا ِإَلى ِذْكِر اللَّهِ  ِإَذا نُوِدَي لِلصَّالِة ِمْن يـَْوِم اْلُجُمَعةِ ]:تعاىل الوجوب، والعمدة قول اهلل

(1) 
وذلك دليل على الوجوب املختص به، وال سيما وقد قلنا إنه عوض عن الركعتني، والقيام فذمهم، 

 . (1)واجب يف العوض فوجب يف املعوض 
 رابعا: من المعقول: 

أن اخلطبة أحد فرضي اجلمعة، فوجب فيها القيام والقعود، كالصالة
(3)

.

 . (4)حكام القرآن: " وعلى هذا مجهور الفقهاء وأئمة العلماء " أليف اجلامع القرطيب قال 
" وحكى ابن عبد الرب إمجاع العلماء على أن اخلطبة ال تكون إال قائما ملن أطاقه ( 1)بل قال النووي 

(6) . 
الثاين. رأيمردودة مبا سيأيت من قول أصحاب ال -أي دعوى اإلمجاع  -ولكن هذه الدعوى 

 الثاني:  رأيأدلة أصحاب ال
 استدلوا بأدلة من الكتاب، والسنة، وآثار الصحابة، واملعقول. 

 أوال: من الكتاب: 
                                                           

 . 55سورة اجلمعة آية:  (5) 
 . 196 - 1/191(عارضة األحوذي 1) 
 . 4/154( املهذب مع اجملموع 2) 
 . 51/554اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب  (4) 
هـ ، وتعلم يف دمشق  625يك ى بأيب زكريا ، حميي الدين ، ولد يف نوى عام هو حيىي بن شرف بن مري احلزامي ، النووي ،  (1) 

، وأقام هبا زمنا طويال ، يعد أستاذ املتأخرين من الشافعية ، صنف مصنفات جليلة ومتنوعة ، منها: شرح صحيح مسلم ، ورياض 
 (. 1/561، وطبقات الشافعية للسبكي  4/5421تذكرة احلفاظ  ،هـ 626الصاحلني ، وتويف سنة 

 . 6/511شرح النووي على صحيح مسلم  (6) 
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[ ِإَذا نُوِدَي لِلصَّالِة ِمْن يـَْوِم اْلُجُمَعِة فَاْسَعْوا ِإَلى ِذْكِر اللَّهِ ]:-سبحانه وتعاىل  -قول اهلل 
(1)

.

أن اهلل تعاىل أطلق الذكر يف اآلية ومل يقيده حبال القيام، واملقصود حيصل بدونه، فدل  وجه الداللة:
على عدم اشرتاط القيام حال اخلطبة

(2)
.

 يناقش من وجهني:  مناقشة هذا الدليل:
:أن اهلل تعاىل بني بعد هذه اآلية أن هذا الذكر يف حال القيام، وذلك يف قوله الوجه األول:

[ َوتـَرَُكوَك قَاِئم ا]
(3)

.فكأنه تقييد ملا قبله

أتى هبذا الذكر قائما وواظب على ذلك، وكذلك اخللفاء كما تقدم يف أدلة  أن النيب الوجه الثاني:
 األول، وذلك بيان إلطالق اآلية.  رأيأصحاب ال

 ثانيا: من السنة: 
يف املنرب مم عوده؟ فسألوه عن  (4)ما روي أن رجاال أتوا سهل بن سعد الساعدي وقد امرتوا  -5

واهلل إين ألعرف مما هو، ولقد رأيته أول يوم وضع، وأول يوم جلس عليه رسول اهلل  "ذلك، فقال: 
 .  أرسل رسول اهلل  مري غالمك النجار أن يعمل يل  -امرأة قد مساها سهل  -إىل فالنة

مث جاء هبا فأرسلت إىل  (1)أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس، فأمرته، فعملها من طرفاء الغابة 
صلى عليها، وكرب وهو عليها،  فأمر هبا فوضعت هاهنا، مث رأيت رسول اهلل  -  -رسول اهلل 

فسجد يف أصل املنرب مث عاد، فلما فرغ أقبل على الناس فقال:  (6)مث نزل القهقرى مث ركع وهو عليها، 
 . (2) "أيها الناس إمنا صنعت هذا لتأمتوا يب، ولتعلموا صاليت 

                                                           

 (. 9سورة اجلمعة ، جزء من اآلية رقم ) (5) 
 . 1/524شرح الزركشي على اخلرقي (1) 
 (. 55سورة اجلمعة ، جزء من اآلية رقم ) (2) 
 (. 1/292فتح الباري  ،ةقال ابن حجر: من املماراة ، وهي اجملادل (4) 
قال ابن حجر: " يف رواية سفيان عن أيب حازم " من أثل الغابة " وال مغايرة بينهما فلن األثل هو الطرفاء ، وقيل يشبه  (1) 

موضع من عوايل املدينة جهة الشام ، وأصلها كل شجر ملتف.  -باملعجمة وختفيف املوحدة  -الطرفاء ، وهو أعظم منه ، والغابة 
 (. 1/299فتح الباري  ،
 (. 1/411فتح الباري  ،املشي إىل اخللف  -بالقصر  -قال ابن حجر: " القهقرى  (6) 
 . 5/111باب اخلطبة على املنرب  -أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب اجلمعة  (2) 
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 . (5) "أجلس عليهن إذا كلمت الناس  "الشاهد من احلديث قوله 
 واحلديث واضح الداللة حسب قوهلم. 

نوقش بأنه حيتمل أن تكون اإلشارة إىل اجللوس أول ما يصعد، وبني اخلطبتني  مناقشة هذا الدليل:
(1) . 

ما رواه أبو سعيد اخلدري  - 1
 "إن رسول اهلل جلس ذات يوم على املنرب وجلسنا حوله  "قال: (2)

 . (1)احلديث  (4)
 وهذا احلديث واضح الداللة حسب قوهلم. 

 . (6): نوقش بأن هذا يف غري خطبة اجلمعة، فال دليل فيه مناقشة هذا الدليل
 ثانيا: من آثار الصحابة: 

 . (2)أنه كان خيطب قاعدا  ما روي عن عثمان بن عفان -1
 رأيالقيام حال اخلطبة كما تقدم يف أدلة أصحاب ال مناقشة هذا الدليل: يناقش بأن املشهور عنه 

األول وغريها، وإمنا فعل ذلك لعارض حيث كان يصيبه رعدة لكرب سنه، ومل يثبت عنه أيضا أنه كان 
.خيطب عند جلوسه يف هذه الرعدة كما يف بعض اآلثار

 . (5)ما روي عن معاوية بن أيب سفيان أنه كان خيطب وهو قاعد -2
                                                           

( ، أبو داود،  الصالة 229( ، النسائي،  املساجد )144( ، مسلم املساج، د ومواضع الصالة )121البخاري اجلمعة ) (5) 
 (. 1/229( ، أمحد )5456( ، ابن ماجه ، إقامة الصالة والسنة فيها )5111)
 . 1/415(فتح الباري 1) 
يوم أحد فرده   هو سعد بن مالك بن سنان األنصاري ، اخلزرجي ، اخلدري ، مشهور بكنيته أيب سعيد ، استصغره النيب  (2) 

،  1/155أسد الغابة  ،هـ ، وقيل غري ذلك. 64املكثرين ، تويف سنة  ، وشهد ما بعدها ، وكان من حفاظ حديث رسول اهلل 
 (. 2/11واإلصابة 

 .( 5111( ، مسلم الزكاة )111البخاري اجلمعة ) (4) 
 ، ويف كتب أخر مطوال.  5/115باب يستقبل اإلمام القوم.  -أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب اجلمعة  (1) 
 . 1/415فتح الباري (6) 
فه ، وقد أخرجه عبد الرزاق يف مصن 5/162، والكاساين يف بدائع الصنائع  1/16هكذا استدل به السرخسي يف املبسوط  (2) 

( بأن ذلك حينما كرب وأصبح 1166( ، ورقم )1161، األثر رقم ) 519،  2/511باب اخلطبة قائما  -يف كتاب اجلمعة 
 تصيبه رعدة بسبب ذلك. 
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مناقشة هذا الدليل: نوقش بأن جلوسه كان لعذر، فقد روي عنه أنه خطب جالسا ملا كثر شحم 
 . (2) (1)بطنه وحلمه 

وقد أورد يف فتح الباري وجه االحتجاج هبذين األثرين وأجاب عنه حيث قال: " وأما من احتج بأنه 
شرطا ما صلى من أنكر ذلك مع القاعدة، فجوابه: أنه حممول على أن من صنع ذلك خشي  لو كان

الفتنة، أو أن الذي قعد قعد باجتهاد كما قالوا يف إمتام عثمان الصالة يف السفر، وقد أنكر ذلك ابن 
 مسعود مث إنه صلى خلفه فأمت معه، واعتذر بأن اخلالف شر " . 

 رابعا: من املعقول: 
 . (4)اخلطبة ذكر يتقدم الصالة، فلم يكن من شرطه القيام، قياسا على األذان، واإلقامة أن  - 5

مناقشة هذا الدليل: يناقش بأنه قد ورد من األدلة على القيام يف اخلطبة واملواظبة عليه، واإلنكار على 
 األول ما مل يرد يف األذان واإلقامة، فال يصح القياس.  رأيتركه كما تقدم يف أدلة ال

 . (1)أن اخلطبة ذكر ليس من شرطه االستقبال، فلم جيب له القيام، كاألذان  - 1
 ويناقش مبا نوقش به ما قبله. 

 األول.  رأيالثالث: الظاهر أهنم يستدلون على الوجوب مبا استدل به أصحاب ال رأيأدلة أصحاب ال
 اإلجزاء عند عدم القيام مع عدم العذر فاستدلوا عليه مبا يلي:وأما 

السابق من أن اخلطبة ذكر يتقدم الصالة ألجلها، فلم يكن من  رأيما استدل به أصحاب ال - 5  
 . (6)صحته القيام كاألذان، واإلقامة 

 ويناقش مبا تقدم مناقشته به. 

                                                                                                                                                                                     

 باب من كان خيطب قائما 441/ص5ج 1529مصنف بن أىب شيبة رقم (5) 
 . 1/552كان خيطب قائما باب من   -أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه عن الشعيب يف كتاب الصلوات  (1) 
 . 1/415فتح الباري (2) 
 . 1/26، وكشاف القناع  1/561، واملبدع  5/219رؤوس املسائل اخلالفية للعكربي (4) 
 . 2/525املغين  (1) 
 . 5/522اإلشراف (6) 
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يتمكنوا من مساع اخلطبة، فلم يؤثر اإلخالل أن الغرض من القيام أن يشاهد الناس اخلطيب و  - 1
 .به، كالصعود على املنرب 

أي املالكية  -يناقش من وجهني: الوجه األول: أن الصعود على املنرب عندهم  مناقشة هذا الدليل:
كما سيأيت، فهم قاسوا أمرا واجبا على سنة، فال   (1)بل هو سنة باإلمجاع  (5)سنة وليس بواجب  -

 يصح. 
 أنه قد جاء يف القيام من األدلة ما مل يأت يف الصعود على املنرب، فال يقاس عليه.  الثاني:الوجه 

بعد استعراض األقوال يف املسألة وأدلتها واملناقشات الواردة عليها تبني أن األدلة : رأي المختارال
خلفائه من بعده، فحسب بل ومن  فعلية يف اجلملة، ولكنها دالة على املواظبة، ليس من النيب 

رجحان  -واهلل أعلم بالصواب  -حىت ورد اإلنكار الشديد على من قعد، فالذي يظهر من ذلك 
 .األول القائل بأن قيام اخلطيب حال اخلطبة شرط مع القدرة عليه رأيال

 القيام فى الخطبةإال من عذر"." -رحمه اهلل-عند بن حجرالرأي المختار 
بن أيب شيبة من طريق الشعيب أن افعند ،وألن الذي نقل عنه القعود كان معذورا قال رمحه اهلل :

وأما من احتج بأنه لو كان شرطا ما صلى من ،معاوية إمنا خطب قاعدا ملا كثر شحم بطنه وحلمه 
أنكر ذلك مع القاعد فجوابه أنه حممول على أن من صنع ذلك خشي الفتنة أو أن الذي قعد  

بن مسعود مث إنه صلى خلفه اوقد أنكر ذلك ،كما قالوا يف إمتام عثمان الصالة يف السفر   ،باجتهاد
 (2).فأمت معه واعتذر بأن اخلالف شر

كان خيطب قائما مث جيلس مث يقوم  ويف الباب حديث جابر بن مسرة أن رسول اهلل  وقال رمحه اهلل:
وهو أصرح يف املواظبة ،أخرجه مسلم  ،فيخطب قائما فمن نبأك أنه كان خيطب جالسا فقد كذب

 (4).إال أن إسناده ليس على شرط البخاري ،بن عمر امن حديث 

                                                           

 . 1/521مواهب اجلليل  (5) 
 . 4/112نقله النووي يف اجملموع  (1) 

  (2قائما)باب اخلطبة  1/415فتح البارى-
  املرجع السابق- (4)
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كانوا  وأبا بكر وعمر وعثمان  وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن النيب وقال رمحه اهلل:
فلما كان معاوية  ،خيطبون يوم اجلمعة قياما حىت شق على عثمان القيام فكان خيطب قائما مث جيلس

ألنه تبني أن ذلك  ؛ ن أجاز اخلطبة قاعدامل وال حجة يف ذلك ،خطب األوىل جالسا واألخرى قائما
 (5).للضرورة

" ومبواظبة النيب على القيام، ومبشروعية : يف معرض استدالله هبذه األدلة وتوجيهها  - وقال رمحه اهلل
 .اجللوس بني اخلطبتني، فلو كان القعود مشروعا يف اخلطبتني ما احتيج إىل الفصل باجللوس 

 (1).ويف هذا احلديث من الفوائد غري ما تقدم أن اخلطبة تكون عن قيام  وقال رمحه اهلل :

 

 

 

 
 

 

 

 

القعدةبينالخطبتين.:المسألةالثالثة

 الفقهاء ىف حكم اجللوس بني اخلطبتني األوىل والثانية إىل رأيني: اختلف
 األول: الرأي

 اجللوس بني اخلطبتني األوىل والثانية سنة وقال هبذا 
                                                           

  املرجع السابق-(5)
 باب إذا نغر الناس عن اإلمام ىف صالة اجلمعة. 1/415فتح البارى- (1)
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عند  : " وهو شاذ ومردودالرأيقال عن هذا  لكن النوويوقول عند الشافعية  (1)واملالكية  (5)احلنفية
  (2) " الشافعية

والصحيح من املذهب عند أصحابه، وعليه مجهورهم، وقطع به   عند اإلمام أمحد وهو الرواية املشهورة
 (4)كثري منهم 

 الثانى: الرأي
( 1الصحيح املشهور عند الشافعية) الرأياجللوس بني اخلطبتني األوىل والثانية شرط لصحتها وهو  

 .(6)وقول عند أمحد وقال به بعض أصحابه
 سبب الخالف فى المسألة:

من اعترب املع ى املعقول منه من كونه اسرتاحة للخطيب مل جيعله شرطا، " -رمحه اهلل–قال بن رشد 
 (2)."ومن جعل ذلك عبادة جعله شرطا

 األول: الرأيأدلة أصحاب 
فَاْسَعْوا ِإَلى يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا نُوِدَي لِلصَّالِة ِمْن يـَْوِم اْلُجُمَعِة ]: أوال من القرآن قال تعاىل

ٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم تـَْعَلُمونَ  )[ِذْكِر اللَِّه َوَذُروا اْلبَـْيَع َذِلُكْم َخيـْ
8)

 : وجه الداللة

                                                           

، والفتاوى اهلندية  5/111، وتبيني احلقائق  5/162، وبدائع الصنائع  5/12، واهلداية للمرغيناين  1/16املبسوط  -( 5)
5/542 
، والفواكه الدواين  1/525، ومواهب اجلليل والتاج واإلكليل هبامشه  5/115والكايف البن عبد الرب ،  5/522اإلشراف  -( 1)
5/212 
 1/12، وروضة الطالبني  4/151اجملموع  -( 2)
 559 - 1/551، والفروع  2/526، واملغين  1/526، وشرح الزركشي  5/121، والتمام  5/11اهلداية أليب اخلطاب  -( 4)

 .1/292، واإلنصاف  5/515، واحملرر 
، ومغين احملتاج  1/12، وروضة الطالبني  4/154، واجملموع  1/126، وحلية العلماء  5/64، والوجيز  5/599األم  -( 1)
5/112 
 1/292، واإلنصاف  1/561، واملبدع  1/559، والفروع  1/522، وشرح الزركشي  5/121التمام  -( 6)
 5/522،بن رشد ،املقتصدبداية اجملتهد وهناية  -( 2)
 [9]سورة اجلمعة:  -( 1)
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أمر بالذكر مطلقا عن قيد اجللسة بني اخلطبتني، فال جتعل شرطا خبرب الواحد؛ ألنه  -تعاىل  -أن اهلل 
ولكن يصلح مكمال له، فيقال: إن قدر ما ثبت يصري ناسخا حلكم الكتاب، وال يصلح ناسخا له 

 (5). بالكتاب يكون فرضا، وما ثبت خبرب الواحد يكون سنة عمال هبما بقدر اإلمكان
 :يناقش من وجهني: مناقشة هذا االستدالل

بناء على أن خرب الواحد ال يكون  أن االستدالل باإلطالق له نصيب من القوة، لكن: الوجه األول
 . الذي هو رأي احلنفية فيه نظر، وهو قول مرجوحناسخا للكتاب 

 . أنه ليس فيه نسخ، وإمنا هو تقييد ملطلق، واهلل أعلم: الوجه الثاني
 ثانيا من السنة:

كان خيطب قائما، وجيلس بني اخلطبتني، ويتلو آيات من القرآن،  عن جابر بن مسرة، " أن النيب 
 (1)وكانت خطبته قصدا، وصالته قصدا "

مساك بن حرب، قال: سألت جابر بن مسرة، كيف كان خيطب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم؟ عن 
 (2)قال: " كان خيطب قائما، غري أنه كان يقعد قعدة، مث يقوم "

خيطب قائما، مث يقعد، مث يقوم كما تفعلون  كان النيب "عن ابن عمر رضي اهلل عنهما، قال: 
  (5) "اآلن

                                                           

 .5/162بدائع الصنائع  -( 5)
، والطرباين يف 2/62( ، وأبو عوانة يف الصالة كما يف "اإلحتاف" 5515(وأبو داود )492/ 24مسند أمحد ط الرسالة )-( 1)

الته قصدا وخطبته قصدا، وستأيت يف ( من طرق عن سفيان الثوري، هبذا اإلسناد. وزادوا قوله: وكانت ص5114"الكبري" )
( ، وأبو داود السجستاين 1111( ، وعبد الرزاق الصنعاين )212( و )221( وأخرجه أبو داود الطيالسي )11146) ،"املسند" 

( ، أبو داود ، 5452( ، النسائي ، اجلمعة )161( مسلم ،  اجلمعة )5442، وابن خزمية )2/551( ، والنسائي 5194)
.أبو داود يف (5119( ، الدارمي ، الصالة )1/92( ، أمحد )5516( ، ابن ماجه ، إقامة الصالة والسنة فيها )5192الصالة )

: " 1/25( وغريه ، وقال األلباين يف إرواء الغليل 5191احلديث رقم ) 5/116سننه يف كتاب الصالة ، باب اخلطبة قائما 
 وسندها جيد.

( من 5511(وأخرجه ابن ماجه )452/ 24صحيح لغريه، وهذا إسناد حسن من أجل مساك.مسند أمحد ط الرسالة ) -( 2)
( 5116( ، والطرباين )1115، وابن حبلن )2/516( ، والنسائي 212طريق حممد بن جعفر، هبذا اإلسناد.وأخرجه الطيالسي )

 ( من طرق عن شعبة، هبذا اإلسناد. 5112و )
 ( .11151( إىل )11111ر يف )م( بعد هذا احلديث من )تنبيه: تكر 
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 -:  ثالثا: من آثار الصحابة 

 أنه خطب فلم جيلس حىت فرغ .  ما روي عن علي بن أيب طالب - 

 ترك اجللسة بني اخلطبتني، ولو كانت شرطا ملا تركها.  أن عليا: وجه الداللة

 أنه خطب فلم جيلس بني اخلطبتني .  ما روي عن املغرية بن شعبة
 كالذي قبله. ووجه الداللة
وإن ثبت فهو فعل صحايب، ،يناقش بأنه مل يتحقق ثبوته كما تقدم عند خترجيه : الدليلمناقشة هذا 

 وهو خمتلف يف االحتجاج به.

 -أنه كان خيطب خطبة واحدة، فلما ثقل –رضي اهلل عنهما  -بن عباس ( 1)ما روي عن عبد اهلل 
 (2)جعلها خطبتني وقعد بينهما.  -أي أسن 

كان ال جيلس، فلما أسن جلس، فهذا دليل على   -رضي اهلل عنهما  -أن ابن عباس : وجه الداللة
 (4)أن اجللسة لالسرتاحة وليست بشرط للخطبة.

يناقش بأنه مل يتحقق يل ثبوته؛ لعدم االطالع على سنده،وعلى تقدير ثبوته فهو : مناقشة هذا الدليل
 فعل صحايب، وهو خمتلف يف االحتجاج به.

 من المعقول: رابعا

أن اجللسة بني اخلطبتني جلسة ليس هلا ذكر مشروع ، فلم تكن واجبة كاجللسة األوىل أي قبل اخلطبة 
 .(5)  

                                                                                                                                                                                     

( ، أبو 5456( ، النسائي راجلمعة )116( ، الرتمذي ، اجلمعة )165( ، مسلم ، اجلمعة )116البخاري ، اجلمعة ) -( 5)
باب  - أخرجها البخاري يف صحيحه يف كتاب اجلمعة .(5111( ، الدارمي ، الصالة )1/91( ، أمحد )5191داود،  الصالة )

( ، 116( ، الرتمذي ، اجلمعة )165( ، مسلم ، اجلمعة )121. البخاري ، اجلمعة )5/112القعدة بني اخلطبتني يوم اجلمعة 
 .5111( و الدارمي ، الصالة )1/91( ، أمحد )5191( ، أبو داود ، الصالة )5456النسائي ، اجلمعة )

  ولد قبل اهلجرة بثالث سنني ، ودعا له النيب  ، ابن عم رسول اهلل هو عبد اهلل بن عباس بن عبد املطلب بن هاشم  -( 1)
 2/591أسد الغابة  ،هـ 61بالفقه يف الدين وتعليمه التأويل ، فكان يسمى " حرب األمة " ، واله علي على البصرة ، وتويف سنة 

 /4، واإلصابة 
قول ، ومل يعزه لشيء من كتب السنة واآلثار ، ومل أطلع عليه مستدال به هلذا ال 5/162ذكره الكاساين يف بدائع الصنائع  -( 2)

 حديثا ومل يعزه أيضا. 5/121فيما بني يدي منها ، وذكره يف التمام 
 5/162بدائع الصنائع  -( 4)
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 (1)أن اخلطبتني ذكران يتقدمان الصالة، فلم يكن اجللوس بينهما شرطا كاألذان واإلقامة.

 (2)األوىل.أن اجللسة بني اخلطبتني قعود على املنرب قبل خطبته، فلم تكن شرطا كاجللسة 

أن الغرض هبذه اجللسة الفصل بني اخلطبتني واإلعالم بالفراغ من األوىل، وذلك ال يوجب كونه شرطا 
.(4) 

 (1)الغرض من اخلطبة هو الوعظ والتذكري، وهو يتحقق بدون هذه اجللسة، فال تكون شرطا.
 الثانى: الرأيأدلة 
 "صلوا كما رأيتموين أصلي"حنوه وقال فيه أيضا:   مالك بن احلويرث ، عن النيب عن 

اخلطبتني يف اجلمعة وواظب على  أمر بالصالة كما صلى، وقد جلس بني أن النيب: وجه الداللة
كما تقدم يف أدلة القول األول، فيجب أن  ذلك كما يف حديثي جابر بن مسرة وعبد اهلل بن عمر 

 (6).نفعل كما فعل
 :يناقش من ثالثة وجوه: مناقشة هذا الدليل

 أن خطبة اجلمعة ليست جزءا من الصالة كما تقدم أكثر من مرة.: الوجه األول
على تقدير التسليم بأهنا من الصالة فلن هذا احلديث ال يدل على وجوب كل ما فعل : الوجه الثاني

 يف الصالة، فلن من أفعاله ما هو سنة باتفاق. النيب
قد واظب على اجللسة األوىل، فيلزم  إذا كانت املواظبة تدل على الشرطية فلن النيب الوجه الثالث:

 .  ال يقولون بذلك كما سيأيت -أي الشافعية  -بشرطيتها، وهم  القول
ليس فيها اجللسة األوىل، وإمنا   اإلجابة عن هذا الوجه: أجيب عنه بأن جل الروايات عن ابن عمر

 . وردت يف رواية ضعيفة، فلم تثبت املواظبة عليها خبالف اليت بني اخلطبتني

                                                                                                                                                                                     

 1/561، واملبدع  2/526املغين  -( 5)
 221 - 5/219، ورؤوس املسائل اخلالفية للعكربي  5/522اإلشراف  -( 1)
 5/522اإلشراف  -( 2)
 املصدر السابق -( 4)
 1/526شرح الزركشي  -( 1)
 .1/416، وابن حجر يف فتح الباري  6/511النووي يف شرح مسلم  -( 6)
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فلنه جمرد فعل، والفعل  ، وجابر بن مسرة  كما يف حديث ابن عمر وأما ما استدلوا به من مواظبته
 اجملرد ال يدل على الوجوب، بل على االستحباب، واهلل أعلم.

 (5)أن اخلطبة أحد فرضي اجلمعة، فوجب فيها القيام والقعود كالصالة.: ن املعقولثانيا: م
يناقش بأنه ال يلزم من التماثل يف احلكم املماثلة يف األفعال وإال لزم القول : مناقشة هذا الدليل

بناء  -أي الشافعية  -بوجوب الركوع والسجود وغريمها من أركان الصالة يف اخلطبة، كما أنه يلزمكم 
 على هذا القول بوجوب األوىل حال األذان؛ ألهنا قعود بعد دخول اإلمام للخطبة.

هو القول األول القائل بأن  -واهلل أعلم بالصواب  -الذي يظهر رجحانه يف هذه املسألة : الرتجيح
 اجللسة بني اخلطبتني سنة؛ لقوة ما استدلوا به، وعدم قيام الدليل على الشرطية.

 الجلوس بين الخطبتين".القول بالجلوس  "هو -رحمه اهلل-عند بن حجرالرأي المختار 
: " ومبواظبة النيب على القيام، ومبشروعية -يف معرض استدالله هبذه األدلة وتوجيهها  - قال رمحه اهلل
 (1)، فلو كان القعود مشروعا يف اخلطبتني ما احتيج إىل الفصل باجللوس "اخلطبتنياجللوس بني 

 

 









 صالة ركعتين واإلمام يخطب يوم الجمعة.:المسألة الرابعة

 : هل يركع أم ال؟ يخطب فيمن جاء يوم الجمعة واإلمام على المنبر الفقهاء اختلف
 اختلفوا إلى ثالثة  أراء :

                                                           

 4/154املهذب مع اجملموع  -( 5)
 باب اخلطبة قائما. 1/415فتح البارى -( 1)
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  الرأي األول:
 .إذا دخـل املسجد يوم اجلمعـة واإلمام خيطـب فلنـه يصلي ركعتنيأنه 

، ومكحول (2)وهو قول : احلسـن بن أيب احلسن البصري ،(1)، واحلنابلة (5)وهو مذهب الشافعية 
وإسحاق بن ، (6)، وسفيان بن عيينة الكوفـي(1)وسعيد بن أيب سعيد كيسان املقربي ، (4)الشامي 

 ، (1)، وأيب ثور إبراهيــم بن خالـد الكليب (2)راهويه
 
 
 ، (5)وحممـد بن إبراهيم بن املنــــذر، (9)وداود بن علي األصبهاين 

                                                           

 . 111و  115و  111و  4/12واجملموع  5/511، واملهذب   1/419، واحلاوي  5/591األم  -(  5)
 .11/ 5، والروض املربع  456،  1/451، واإلنصاف  1/259املغين  -(  1)
هـ( ، وكان إماما خريا ، عاملا 15. احلسن: ولد سنة ) 1/259، واملغين  4/111، واجملموع  5/269شرح معاين اآلثار  -( 2)

ـ 5/526، وشــذرات الذهب 2/512هـ( ؛ طبقات ابن سعد 551فقيها ، حجة ، مأمونا ، عابـدا ناسكا  فصيحا ، تويف سنة )
521. 

. ومكحول : طاف األرض يف طلب العلم ، وكان فقيها، وأحد أوعية العلم واآلثار ، 1/259، واملغين  4/111اجملموع  -(  4)
 .192ـ  51/119، وهتذيـب التهذيـب 54،  5/546هـ(  ؛ شذرات الذهب 552تويف سنة )

،  5/112هـ( . وكان يسكن بالقرب من مقربة فنسـب إليها ؛ الكاشف 512. وسعيد  : تويف سنة )4/111اجملموع  -(  1)
 .146، 2/141واللباب يف هتذيب األنساب 

ويف . وسفيان :أحـد األعالم ، اإلمام الراوي املشهور ، واحملدث احلافظ الثقـة الثبت ، ت1/259، واملغين  4/111اجملموع  -(  6)
 . 5/215، والكاشف  514ـ  9/524هـ( ؛ تأريخ بغــداد 591سنة )

هـ( ، 565هـ( وقيل )566.  وإسحاق : ولد سنة )1/259، واملغنـي  4/111، واجملموع  1/216اجلامع الصحيح  -(  2)
ـ  6/241، وتأريخ بغداد  215هـ( بنيسابور ؛ 121والزهـد ، تويف سنة )،والورع ،والصدق ،اجتمع له احلديث والفقه ، واحلفظ 

 .121ـ  5/121، وطبقات الشافعيـة  211
هـ( ببغداد ؛ املرجعان السابقان  141. وأبو ثور : ثقـة أمني ، فقيـه عامل ، تويف سنة ) 1/259، واملغين  4/111اجملموع  -(  1)

 . 122، والثاين ص  69ـ  61، األول ص 
هـ(  ، كان ناسكا ذا فضل وصدق ، يتمسك بظاهر 111هـ ( وقيل ) 111. وداود : ولد سنة ) 4/111اجملموع  -(  9)

، والفتح املبني  111، 112، وطبقات احلفاظ  211ـ 212هـ( ؛ الفهرست 121نصوص القرآن والسنة ، تويف سنة )
 . 565ـ5/519
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 . (4)وكــان يأمـر بـه (2)ســـفيان بـن عيينـة .وفعـل (1)وآخرون 
كان سفيان بن عيينـة يصلـي ركعتني إذا جاء واإلمام : “  (1)قال حممـد بن حييـى بن أبـي عمـر 

 . (1)فهـو قـول أكثـر أهـل العلم .(2)“يـراه  (6)خيطـب ، وكان يأمـر به ، وكان أبو عبدالرمحن املقـريء 
 

  :ن بــه و ،والقائل رأي الثانيال

، واملالكيـة   (9)وهـو مذهـب احلنفيـة  ،إذا دخـل يـوم اجلمعــــة واإلمام خيطـب فلنـه جيلـس وال يصلـي
وإبراهيم بن يزيـد النخعـي  ( 51)الكــندي وشـريـح بن احلـارث،  (55)وقـول علــي بن أبـي طالـب ،  (51)
 ،  (2)، وحممـد بــن ســريين البصـري  (1)، وجماهـد بن جبـر املكـي  (5)

                                                                                                                                                                                     

مل يصنف مثل كتبـه ، تويف ،ة . وابن املنذر : فقيه جمتهد ، حافظ ، شيخ احلرم مبك 1/259، واملغين  4/111اجملموع  -(  5)
  191،  1/194، واألعـالم  519ـ  1/516هـ ( ؛ طبقات الشافعية 259مبكة سنة )

 . 4/111اجملموع  -(  1)
 . 1/216اجلامع الصحيح  -(  2)
 املرجع السابق . -(  4)
، وشذرات  2/91هـ( ؛ الكاشف 142، احلافظ الصاحل اخليـراحلجـة ، شيخ الرتمذي ، مات سنة )العدين ، نزيـل مكة  -(  1)

 .  1/514الذهب 
 ، هـ(152املكي ، أصله من البصرة أو األهواز ، احلافظ الثقة الفاضل ، مات سنة ) ” عبداللـه بن يزيـد“  امسه  -(  6)

 . 5/461، وتقريب التهذيب  1/511الكاشـف 
 .1/216اجلامع الصحيح  -(  2)
 .1/229التهذيب للبغوي  -(  1)
 . 1/22، وشرح فتح القديـر  5/525، وجممع األهنار  5/14، واالختيار  5/14اهلداية  -( 9)
 . 1/19، واخلرشي  5/99، وجواهر اإلكليل  5/562، وبداية اجملتهد  5/596الكايف  -( 51)
. وعلي ابن عم الرسول ـ صلى اللـه عليه وسلم ـ ، مشهور املناقب ، قتل على 1/555أخرجه : ابن أيب شيبة يف مصنفه  -( 55)

ـ جـ  2/212، والبداية والنهاية  249ـ  244صـ  5جـ5هـ( ؛ هتذيب األمساء واللغات ق 41يد عبدالرمحن بن ملجم سنــة )
1/56. 
. وشريح : ويل قضاء الكوفة لعمر  1/555. وأخرجه : ابن أيب شيبة يف مصنفه  1/259، واملغين  4/111اجملموع  -( 51)

( هـ . ونسبتـه إىل  كنــدة 21( سنة ، وكان من كبار التابعني ، فقيها نبيها شاعرا مزاحا ، ثقة ، تويف بالكوفة سنة )21فمن بعده )
 16ـ  5/14لذهب ، وشذرات ا 462ـ  1/461وفيات األعيان ،، ثـور بن مرتع ، وقيل : ثور بن عفري ، قبيلـة مشهورة من اليمن

 . 556،  2/551، واللباب يف هتذيب األنساب 
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،  (6) ، وسـفيان بـن سـعيد الثـوري (1)وقتـادة بن دعامــة السـدوسـي  ، (4)وعطاء بن أبـي ربـاح املكـي 
 ( 2)والليـــث بن سـعد الفهمـي 

 . (9)واختاره : ابن العريب حممد بن عبداهلل ،( 1)وسعيد بن عبدالعـزيز التنوخي 
باخليار ، إن شـاء  صلى وإال فـال .وهـو قول : أبـي جملـز الحق بن محيد البصري. : الثالـث رأيال
(51)  

                                                                                                                                                                                     

هـ( ، من كبار التابعني يف الصالح والصدق واحلفظ ، من 46. والنخعي : ولد سنة ) 1/259، واملغين  4/111اجملموع  -( 5)
 . 5/11، واألعالم  5/555هـ( ؛ شذرات الذهب 91أهل الكوفة ، فقيـه العراق باالتفاق ، كان إماما جمتهدا ، تــويف سنة )

، وشرح معاين اآلثار  1/555هـ( ؛ مصنف ابن أيب شيبة 512هـ( ، اإلمام احلرب ، تويف مبكة سنة )15ولد سنة ) -( 1)
 . 5/511، وشذرات الذهب  42،  41، وطبقات احلفاظ  5/221
أ بزازا ، وتفقه وروى احلديث ، تابعي ثقة هـ( بالبصرة ، ونش22وحممد : ولد سنة ) ، 1/259، واملغين  4/111اجملموع  -( 2)

 .6/514، واألعالم  9/211هـ( ؛ البداية والنهاية 551جليل، اشتهر بالورع وتعبري الرؤيا ، تويف بالبصرة سنة )
هـ( ، تابعي 12. وعطاء : ولـد فـي جنـد باليمن سنة )1/555. وأخرجـه : ابن أيب شيبة يف مصنفـه  4/111اجملموع  -( 4)

 . 4/121، واألعالم  46، 41هـ( ؛ طبقات احلفاظ 554جليـل عامل ، تويف يف مكة سنة )
هـ( ، مفسر حافــظ ، عامل باحلديث ، رأسا يف العربيـة 65. وقتادة : ولد سنة ) 1/259، واملغين  4/111اجملموع  -( 1)

، واألعـالم  514،  5/512ط ؛ شذرات الذهب هـ( بواس551ومفردات اللغة وأيام العرب والنسـب ، ضرير أكمه ، مات سنة )
1/519  . 
هـ( ، كان أمري 92أو  6أو  1.والثوري : ولـد سنة ) 1/259، واملغين  4/111،  واجملموع  1/216اجلامع الصحيـــــح  -( 6)

، ووفيات  524ـ 9/515هـ( . ونسبته : إىل ثور بن عبد مناة ؛ تأريخ بغداد 565املؤمنني يف احلديث ، تويف بالبصرة سنة )
 . 295ـ  1/216األعيان 

مبصـر ، مـن أصحاب مالك ، إمام ” قرقشـندة“ هـ( ببلدة 64. والليث : ولد سنة ) 1/259، واملغين  4/111اجملموع  -( 2)
 . 5/111، وشذرات الذهب  115هـ( ؛ الفهرست 521ثقـة كثيـر احلديــث ، مات سنة  ) 

مفيت دمشق وعاملها ، كان صاحلا قانتا ، خاشعا بكاء خوافا ، ثقـة ثبتا ، مات سنـــة . وسعيد :  4/111اجملموع  -( 1)
،  5/162، وشذرات الذهب  5/195هـ( . ونسبته :  إىل تنوخ ، اسم لعدة قبائل اجتمعت قدميا بالبحرين ؛ الكاشف 562)

 . 5/112واألنساب 
هـ( ، اإلمام العالمة القاضي ، احلافظ احملدث املشهور ، تويف 461. وابن العريب : ولد سنة ) 1/191عارضة األحوذي  -( 9)

 . 112ـ  11/592، وسري أعالم النبالء  192،  4/196هـ( بفاس ؛ وفيات األعيان 142سنة )
هـ( . وحكي يف 516. وأبوجملز : السدوسي ، تابعي ، تويف سنة )4/111، واجملموع 1/555مصنف ابن أيب شيبة  -( 51)

، وهتذيب التهذيب 166و21ص1جـ5هتذيب األمساء واللغات ق ،امليم ، واشتقاقه من جلز السوط وهو مقبضه لقبه هذا فتح
 .5/524، وشذرات الذهب 51/111
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 سبب اإلختالف فى المسألة:
 -السبب يف اختالفهم: معارضة القياس لعموم األثر، وذلك أن عموم قوله " -رحمه اهلل-بن رشدقال 
 - "يوجب أن يركع الداخل يف املسجد يوم اجلمعة،  (5)"إذا جاء أحدكم املسجد، فلريكع ركعتني

وإن كان اإلمام خيطب، واألمر باإلنصات إىل اخلطيب يوجب دليله أن ال يشتغل بشيء مما يشغل 
إذا جاء أحدكم » - -عن اإلنصات وإن كان عبادة، ويؤيد عموم هذا األثر ما ثبت من قوله 

: أمر الرجل - -أن النيب »أكثر رواياته ، و « املسجد واإلمام خيطب فلريكع ركعتني خفيفتني
 . (1)«الداخل أن يركع، ومل يقل إذا جاء أحدكم

فيتطرق إىل هذا اخلالف يف هل تقبل زيادة الراوي الواحد إذا خالفه أصحابه عن الشيخ األول الذي 
ف، اجتمعوا يف الرواية عنه أم ال؟ فلن صحت الزيادة وجب العمل هبا، فلهنا نص يف موضع اخلال

 (3)."والنص ال جيب أن يعارض بالقياس، لكن يشبه أن يكون الذي راعاه مالك يف هذا هو العمل

 
 األدلة والمناقشة:

 أدلةومناقشة الرأي األول:  
 :استداللهم بالسنة . وذلك بأربعة أدلـة  

ـ خيطب  والنيب  ـ  (1)جاء رجـل  "قال :  (4)حديث جابر بن عبداهلل السلمي  الدليـل األول :
. هـذه الرواية  (5)الناس يوم اجلمعة فقال : " أصليت يا فالن ؟ " ، قال : ال،  قال : " قم فاركع" 

 . (1)األوىل ، وهي أصح شـيء يف هذا الباب 
                                                           

أخرجه : مسلم وأمحد والطحاوي ، واللفظ ملسلم ، أما غريه فبدون : " قم فاركع ركعتني وجتوز فيهما "  وأخرجه : أبوداود  -( 5)
 219، و 2/256،252( ، ومسند أمحـد 121/19)1/192صحيح مسلم  ،وأمحد حنو ما عند مسلم . والطحاوي مثله ، 
 ( .5552) 191،  5/195، وسنن أيب داود  225و  261و  5/261، وشرح معاين اآلثار  192و
 .املرجع السابق –( 1)
 .القاهرة –دار احلديث  ،م 1114 -هـ 5411ط ،522 /5،ابن رشد احلفيد ،بداية اجملتهد وهناية املقتصد-(2)
 . 11/ 9، والبدايـة والنهاية  594ـ  2/519سري أعالم النبــالء  ،هـ( باملدينـة املنورة 21تويف سنة )،األنصاري -(  4)
ـة األحوذي ، وعارضــ 5/261شرح معاين اآلثار  ،( 21وتأتـي ترمجته بعد قليل رقم ) ،هو سليك بن هدبة الغطفــــاين  -(  1)
1/191. 
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على املنبـر يوم اجلمعة خيطب ، فـقال له : " أركعت  والنيب  (4)جاء رجـل  ":  (2)ويف رواية قال 
 . وهـذه الروايـة الثانية . (1)ركعتيـن؟" ، قــال :  ال، فقـال: " اركع" 

قاعد على املنرب ،  يوم اجلمعة ورسول اللـه  (2)جـاء سليك الغطفاين : “  (6) ويف روايـة أنه قال
: " أركعـت ركعـتني ؟" ، قال : ال ، قال : " قـم  ي فقعـد سليك قبل أن يصلـــي ، فقال له النبــ

 . وهـي الرواية الرابعـة . (9)ويف رواية : " فصـل ركعتني " ،. وهـذه الروايـة  الثالثـة (1)فاركعهما "  
: " أصـليت ركعتني   خيطـب  ، فقـال له النيب  ويف رواية : جاء سـليك  الغطفاين ورسول اللـه 

 . وهـذه الرواية اخلامســة . (51)قبل أن جتـيء" ، قال : ال، قال :" فصـل ركعتني وجتوز فيهما" 
خيطـب ، فجلـس ، فقال  جـاء سـليك الغطفانـي يوم اجلمعـة ورسول اللـه : “  (55)وفـي رواية قال 

ـال : " إذا جـاء أحـدكم يــوم اجلمـعـة واإلمــام له : " يا سـليك قم فاركع ركعتيـن وجتـوز  فيهمـا" . ثـم ق
 . وهـذه الروايـة السادســة . (5)خيطـب فليـركع ركعتيــن وليتجـوز فيهما " 

                                                                                                                                                                                     

، وصحيح  1/112صحيـح البخــــاري  ،والرتمذي ، واللفظ للبخاري ، والنسائي ، وأبوداود  ،ومسلم،أخرجه : البخاري  -(  5)
، واجلامع الصحيــح  2/512( ، وسنن النسائي 5551) 5/195( ، وسنن أيب داود 121( و )121/14) 1/196مســــــلم 

1/214 (151. ) 
 . 211املرجع السابق ص  -(  1)
 القائل : جابر بن عبداللـه . -(  2)
 سليك بن عمرو الغطفـــــاين. -( 4)
( ، وسنن النســـائي 121/16) 1/196صحيح مسلم ، أخرجه : مسلم والنســــائي وأمحـد والطحاوي ، واللفظ ملسلم  -( 1)
  5/261،  وشرح معاين اآلثـار  2/269، ومسند أمحـد  2/512
 القائل :  جابر بن عبداللـه . -( 6)
الصحايب ـ رضي اهلل “ . هدية “ هو :  سليك بن عمرو الغطفـــــاين ، وقيل : ابن هدبـة ، وجاء يف شرح معاين اآلثـار :  -( 2)

 ( هنا .12، ورقم ) 125صـ  5جــ  5عنه ـ ؛ هتذيب األمساء واللغــات ق 
( ، وسنن 121/11) 1/192صحيح مسلم  ،والطحاوي ، واللفظ ملسلــم  ،ـــافعي والشـ ،وابن ماجه ، أخرجه : مسلم  -( 1)

 . 5/261، وشـرح معانــي اآلثـار  5/592( ، واألم 5551) 5/212ابن ماجه 
،  1/112صحيح البخـاري ،والشافعي ، واللفظ للبخاري والشافعي ،والدارمي ،وابن ماجه ،ومسلم ،أخرجه البخاري  -( 9)

 . 5/592، واألم  5/261( ، وسنن الدارمي 5551) 5/212( ، وسنن ابن ماجه 11/ 121) 1/196وصحيح مسلم 
( ، وسنن ابن ماجه 5556)5/195والطحاوي ، واللفظ البن ماجه ؛ سنن أيب داود  ،وابن ماجه  ،أخرجه : أبو داود  -( 51)
 . 5/261( ، وشرح معاين اآلثار 5554) 214،  5/212
 بن عبداللـه . القائل : جابر -( 55)
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فليصـل  إذا جـاء أحـدكم يوم اجلمعـة وقـد خـرج اإلمامخطــــب فقــــال:"  وفـي رواية : أن النيب 
 .( وهـذه الروايــة السـابعـة 1ركعتني " )

. وهـذه الروايات تدل على أنه ينبغـي ملن يدخـل املسجد  (2)وحديـث جابـر هـذا برواياتـه هــذه نـص 
 واإلمام خيطـب أن ال جيلـس حىت يصلـي ركعتني .

سعد بن مالك اخلـدري ، حديـث أبـي سـعيد  الدليـل الثانـي:
: " أنه دخل يوم اجلمعة ومروان  (4)

“ خيطـب فقام يصلـي ، فجاء احلـرس ليجلسـوه فأبـى حتـى صلـى" ، فلمـا انصـرف أتينـاه فقلنا : ( 1)
.  اللـه  ، فقال : " ما كنـت ألتركهمـا بعـد شـيء رأيتــه مـن رسـول "رمحك اللـه إن كادوا ليقعـوا بك 

والنــــيب  ـ صلـــــــى اللــه عليـه وسلم ـ خيطـب  (2)جـــاء يـوم اجلمعـة يف هيئـــة بـذة (6)ثـم ذكـر : " أن رجـال 
 (1)يوم اجلمعـة فأمـره فصـلى ركعتيـن ، والنيب ـ صلى اللـه عليه وسلــــــم ـ خيطب".

                                                                                                                                                                                     

أخرجه : مسلم وأمحد والطحاوي ، واللفظ ملسلم ، أما غريه فبدون : " قم فاركع ركعتني وجتوز فيهما "  وأخرجه : أبوداود  -( 5)
 219، و 2/256،252( ، ومسند أمحـد 121/19)1/192صحيح مسلم  ،وأمحد حنو ما عند مسلم . والطحاوي مثله ، 
 ( .5552) 191،  5/195، وسنن أيب داود  225و  261و  5/261، وشرح معاين اآلثار  192و
( ، وسنن النسائي 121/12) 1/196صحيح مسلـــــم  ،والدارمي ، واللفظ ملسلم ،وأمحد ،والنسائي ،أخرجه : مسلـــم  -( 1)
 .5/26، وسنن الدارمي  2/269مسند أمحد ، و  2/515
 . 1/259املغين  -( 2)
هـ( ؛ ونسبته إىل خدرة ، وهو : األجبـر بن عوف ، قبيلة من األنصار ؛ سري أعالم النبالء 24األنصاري . تويف سنة ) -( 4)
 .1/211، واألنساب  5/15، وشذرات الذهب  521ـ  2/561
، وشذرات الذهب  115ـ  1/122هـ( ؛ البداية والنهايـة 61د خلفــــاء بين أميــــة ، تويف سنة )هـو : مروان بن احلكـــــم ، ج -( 1)
5/22. 
 .1/191عارضة األحوذي  ،هذا الرجل هو سليك الغطفاين  -( 6)
ارضة بذذ ، وع 2/422لسان العرب  ،أي حالته وصفته ســـــيئة . وتطلق تلك الصفة ويراد هبا التواضع يف امللبس  -( 2)

 . 199،  1/191األحوذي 
والشافعي ، واللفظ للرتمذي ، أما غريه فمطوال وفيـه قصة التصدق ، وفيه .. " فأمر أن ،والرتمذي ،أخرجه : النسائي  -( 1)

ه أن يصلي ركعتني " والدارمي حنوه ، دون قوله : " مث ذكر أن رجال .. إخل " . وأمحد مطوال ، وفيه قصة التصدق ، وفيه .. " فأمر 
، وسنن  591، 5/592( ، واألم 155) 1/211، واجلامع الصحيح  512، 2/516يصلي ركعتني .." ؛ صحيح النسائي 

 . 2/11، ومسند أمحد  5/264الدارمي 
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،  (1)فأمـــره مبثـل ذلك  (5)مث صنع مثل ذلك يف اجلمعة الثالثة … " وفـي روايـة : " حنـوه" ، وفيـه 
 ."  (2)وفيـه قصـة التصـدق 

خيطـب ، فقـال : " أصليـت ؟ " ، قــال : ال، قـال : " فصـل  وفـي رواية  قال : " جاء رجـل والنيب 
 .(4)ركعتيـن " 

قـال : " إذا دخل أحـدكم  أن رسـول اللـه  (1)حديـث أبـي قتـادة األنصـاري  الدليـل الثالـث :
 .( 6)املسجد فلريكع ركعتني قبـل أن جيلـس" 

أتيـت رسـول اللـه ـ صلى اللـه  "قال : ( 2): حديـث أيب ذر جندب بن جنادة الغفاري  الرابعالدليـل 
، فقـال : " يـا أبـا ذر هـل صليـت ؟ " ، قلـــــت :  ال،  "عليـه وسـلم ـ وهو فـي املســجد فجلـــسـت 

  (1). "فقمت فصليت ثـم جلسـت .. احلديـث  "قـال : " قـم فصـل " ، قـال : 
، فمـن دخـل املسجد فيصلي ركعتني حتيـة املسجـد،  فكل شـيء لـه حتيـة ( 9)فكان هـذا على عمومـه 

 ،والركعتان حتيـة املسجـد .
 اسـتداللهـم مـن األثـر . ثانيا:

 .(51)وذلك ما روي عـن احلسن البصري : " أنـه كان يصلـي ركعتيــن واإلمـام خيطــب " 

                                                           

 أي " ناداه الرسول ـ صلى اللـه عليه وسلم ـ   حىت دنا " . -( 5)
 أي الركعتني . -( 1)
 . 5/266شرح معاين اآلثار  ،أخرجه : الطحاوي  -( 2)
 ( .5552)5/212سنن ابن ماجه ،أخرجه  ابن ماجه على ما يف الرواية قبل السابقة  -( 4)
صـ  1هـ(؛ هتذيب األمساء واللغات ج 14، الصحايب ، فارس رسول اللـه صلى اهلل عليه وسلم ـ ، تويف سنـــة ) أبو فتادة –( 1)

 . 5/61، وشذرات الذهـب  161
( 254/21( و)254)491/ 5صحيح مسلم  ،والدارمي ، واللفظ ملسلم ،والطحاوي ،وأمحـد ،ومالك ،أخرجه : مسلم  -( 6)

، وسنن الدارمي  5/221، وشرح معاين اآلثار  255و 212و 196و 191و 1/211( ، ومسند أمحـد 12)5/561، واملوطــأ 
5/212  ،214 . 
 . 5/29، وشذرات الذهب  11، 5/14العرب  ،هـ( 21تويف سنة ) -( 2)
 .   1/521أخرجـه أمحد يف مسنده :  -( 1)
 . 1/419احلاوي  -( 9)
 . 5/269، وشرح معاين اآلثار  555، 1/551مصنف ابن أيب شيبة  ،والطحاوي ،أخرجه : ابن أيب شيبة  -( 51)
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 .(5)جيـيء واإلمام خيطـب فيصلـي ركعتني "ويف روايـة : " كان احلسن 
:  احلسن يصلي ركعتني واإلمام خيطب " ، وقـال احلسـن : قال رسـول اللـه  (1)ويف روايـة: " رأيــت 

 " إذا جـاء أحـدكم واإلمام خيـطب فليصـل ركعتيـن خفيفتيـن يتجـوز فيهمـا".
 . (4)فاحلسـن البصـري فعـل هـذا اتباعا للحديـث ،  (2) 

 : اســتداللهـم مـن المعقـول .                               ثالثا
؛ ملا تقـدم ههنــا مـن ( 1)وذلك أنـه دخل املسجـد يف غري وقت النهي عن الصالة فسـن لـه  الركـوع 

 . (6): " إذا دخل أحـدكم املسـجد فـال جيلـس حتـى يركـع ركعتني ". قـول الرسـول 
 أدلةومناقشة الرأي الثاني:  

 استداللهم بالقـرآن .

ُون   وذلك تعلقـا بقولـه تعالـــــى : ] ُتواْ ل ع لَُّكْم تـُْرمح    ( 2)[. و إ ذ ا قُر ئ  اْلُقْرآُن ف اْست م ُعواْ ل ُه و أ نص 
فهذه اآلية نزلت يف اخلطبة ،  ،وإذا دخل واإلمام خيطب فصلى ركعتني فصالته هذه تضاد اإلنصات 

 (1)فسمى اخلطبة قرآنا ؛ ملا يتضمنها من القرآن . 
 مناقشة الدليل:

ليست اخلطبة كلها قرآنا وأما ما فيها من القرآن فاجلواب عنه كاجلواب عن احلديث وهو ختصيص 
الصالة من  عمومه بالداخل وأيضا فمصلي التحية جيوز أن يطلق عليه أنه منصت فقد تقدم يف افتتاح

                                                           

 . 1/555أخرجها: ابن أيب شيبة  يف مصنفه  -( 5)
 الرقم القادم . ،بصري الرائي : الربيع بن صبيح ال -( 1)
 .  5/264أخرجهاالدارمـي  يف  سننه  -( 2)
 . 1/216اجلامع الصحيح  -( 4)
 . 1/259املغنـي  -( 1)
 قبـل قليـل . -( 6)
 ( .114األعراف ) -( 2)
 . 4/441، وتفسري البحر احمليط  1/419احلاوي  -( 1)
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أنه قال يا رسول اهلل سكوتك بني التكبري والقراءة ما تقول فيه فأطلق على  حديث أيب هريرة 
 (5).القول سرا السكوت

 
 وذلك بأربعـة أدلـة :                          اسـتداللهم بالسنـة . :ثانيا 

،  "جاء رجـل يتخطـى رقاب الناس يـوم اجلمعـة  "قال :  (1)حديث عبداللـه بن بسـر  الدليـل األول :
 . (2): " اجلـس فقـد آذيـت وآنيــت "  فقـال لـه رسـول اللـه 

 وكنا نتحدث حىت خيرج اإلمام ، أفـال ترى أن رسول اللـه   ":  (4)قال حدير بن كريب أبو الزاهـريـة
 (1). "أمـر  هـذا الرجـل باجللوس ومل يأمـره بالصـالة 

أن رجـال دخـل املسجـد يـوم اجلمعـة ورســــول اللـه  ":  حديـث جـابـر بن عبداللـه  الدليـل الثانـي :
  فقال رسـول اللـه  "خيطـب ، فجعـل يتخطـى الناس ، ." ( 6): " اجلس فقـد آذيت وآنيت 

 مناقشة الدليل:
بن بشر فهو أيضا واقعة عني ال عموم فيها فيحتمل أن يكون ترك أمره احديث : قال ابن حجر

وحيتمل أن جيمع بينهما ، وقد عارض بعضهم يف قصة سليك مبثل ذلك ، بالتحية قبل مشروعيتها 
فمع ى ، وقد عرف قوله للداخل فال جتلس حىت تصلي ركعتني ، بأن يكون قوله له اجلس أي بشرطه 

أو لكون دخوله  ،أمره بالتحية لبيان اجلواز فلهنا ليست واجبة  أو تركُ ، ال تتخط :أي،قوله اجلس 

                                                           

  (5)1/419فتح البارى  - 2
هـ( 11وألبيه  صحبة ، نزل محص ، وهو آخر من مات من الصحابة بالشام يف محــص ، وذلك  سنة )املازين ، صحايب ،  -( 1)

 .555، 5/91، وشذرات الذهب  5/414، وتقريب التهذيب  1/66هـ( ؛ الكاشف 96، وقيل )
يت : تأخرت وأبطأت والطحاوي ، واللفظ له . وآذيت : أي الناس بتخطيك . وآن،وأمحـد ،والنسائي ،أخرجه : أبوداود  -( 2)

، وشرح  511و 4/591، ومسند أمحـد   2/512( ، وسنن النسائي 5551)5/191سنن أيب داود  ،عن وقتك يف اجمليء 
 ) أذي ، وأين ( . 49،  41و 54/12، ولسان العرب  5/266معاين اآلثار 

 .5/516تهذيب ، وتقريب ال 5/515هـ( ؛ الكاشف 519احلضرمي احلمصي ، ثقـة ،  تويف سنة ) -( 4)
 .5/266شرح معاين اآلثار  -( 1)
 ( .5551) 5/214أخرجه ابن ماجه يف سننه  -( 6)
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وحيتمل أن يكون صلى التحية يف مؤخر .  وقع يف أواخر اخلطبة حبيث ضاق الوقت عن التحية
 (5)املسجد مث تقدم ليقرب من مساع اخلطبة فوقع منه التخطي فأنكر عليه 

قال : سـمــــعت النيب ـ صلى اللـه عليه   (1)حديث عبداللـه بن عمـر بن اخلطاب  الدليـل الثالـث :
وسـلم ـ يقـول :" إذا دخـل أحدكم املسجـد واإلمام علــــى املنبـــــر فـال صـالة وال كـالم  حىت يفرغ اإلمـام 

 "(2) . 
 مناقشة الدليل:

واألحاديث ، قاله أبو زرعة وأبو حامت ، ضعيف فيه أيوب بن هنيك وهو منكر احلديث  احلديث 
 (4)الصحيحة ال تعارض مبثله 

بأن من قال لصاحبـه : أنصـت واإلمام خيطـب يوم  الروايات املتواتـرة عن الرسـول  الدليـل الرابع : 
 (1)اجلمعة فقـد لغـا .

قال : " إذا قلت  أن رسول اللـه   (6)عبدالرمحن بن صخرالدوسـي، ففـي حديـث أبـي هريرة 
 ( 2)لصاحبك يوم اجلمعـة أنصـت واإلمام خيطب فقـد لغـوت ". 

وهـذا يفيـد بطريـق الداللـة منع الصـالة وحتيـة املسـجد ؛ ألن املنع من األمـر باملعروف وهـو أعلـى من 
 ( 5)السـنة وحتيـة املسجد ، فمنعـه منهما أوىل. 

                                                           

  (5)1/419فتح البارى  -1
سري أعالم  ،هـ( على املشهور 24القرشي ، صحايب ابن صحايب ،  ولد يف مكة قبل اهلجرة بعشر سنني ،وتويف سنة ) -( 1)

 . 6،  9/1ة ، والبداية والنهاي 129ـ 2/112النبالء 
 .1/514أخرجه :  الطرباين يف املعجم الكبري ؛ جممع الزوائد  -( 2)
  (4)1/419فتح البارى  -1
 . 5/262شرح معاين اآلثار  -( 1)
ونسبته : إىل دوس بن عدثان بن عبداللـه بن زهران ،  ،هـ( وهذا املشهور ، ودفن بالبقيع 19أو  1أو  2اختلف يف وفاته ) -( 6)

 . 5/152، واللباب يف هتذيب األنساب  514ـ 1/555من اإلزد ؛ البداية والنهاية بطن كبري 
وعبدالرزاق ، وابن أيب شيبة ،والطحاوي ،والدارمي ،وابن ماجه ،والرتمذي ،والنسائي ،وأبو داود ،أخرجه :  البخاري  -( 2)

، واجلامع 514،  2/512سنن النسائي ( ، و 5551)5/191، وسنن أيب  داود  1/114صحيح البخاري  ،،واللفظ للبخاري 
،  5/262، وشـرح معاين اآلثار   5/264( ، وسنن الدارمي 5551) 5/211( ، وسنن ابن ماجه 151) 1/212الصحيح 

 .1/514( ، ومصنف ابن أيب شيبة 1456( و )1454)  112،  2/111ومصنــف عبدالـرزاق 



111 
 

، وحديث أبـي الدرداء  (2)، وآخرين له كذلك  (1)مثله  ويف الباب ) اإلنصات( حديث أيب هريرة 
، وحديـث سلمـان   (1)، وحديـث أبـي بن كعـب اخلزرجـي   (4) عومير بن مالك األنصـاري

وأيب هريرة   ، وحديـث أيب سـعيد اخلـدري (6 )الفارسـي 
، وحديـث عبداهلل بن عمرو بن  (2)

 . (1 )العاص 
 (51)أيضا .  ، وحديـث آخـر لسـلمان اخليـر ) الفارسي( (9)وحديـث أوس بن أوس الثقفـي  

ففي هـذه األحاديـث األمـر باإلنصات إذا تكلم اإلمام ، فذلك دليـل أن موضع كالم اإلمام ليس 
 (55)مبوضع صـالة. 

                                                                                                                                                                                     

 . 1/22شرح فتح القديـر  -( 5)
، ومصنف عبدالرزاق 5/262، وشرح معاين اآلثار  2/514سنن النسائي  ،وعبدالرزاق ،والطحاوي ،ي النسائ،أخرجه  -( 1)
2/112 (1451. ) 
( ، وسـنن ابن ماجه 491)1/225اجلامع الصحيح  ،وابن ماجه . وأخرج الثانـي : الطحـاوي ،أخرج األول الرتمـــذي  -( 2)
 .5/262( ، وشرح معاين اآلثــار 5191) 242، 5/246
املرجع  ،هـ( بالشام 21أخرجه الطحاوي . وأبوالدرداء : صحايب ، من العلماء احلكماء الفرسان القضاة ، مات سنة ) -( 4)

 .1/91، واألعالم  112ـ  5/111السابق ، وحلية األولياء 
هـ( ؛ سنن ابن ماجه 59)أخرجه ابن ماجه . وأيب : أبو املنذر ، سـيد القراء ، كان من علماء الصحابة ، تويف سنة  -( 1)
 . 5/25، وشذرات الذهب  11و  5/52( ، والعرب 5555) 212،  5/211
والدارمي . وسلمان : سلمان اخلري ، صحايب ، مويل رسول اللـه صلى اللـه عليه وسلم ـ ، ،والطحاوي ،أخرجه  النسائي  -( 6)

( سنة ، وقيل 111اتفق العلماء على أنه عـاش )”. رام هرمز“ ، قريـة يف أصبهان وقيل : من ” جي“ أصله من فارس من 
 5/261، وسنن الدارمي  5/261، وشــرح معاين اآلثار  2/514هـ (؛ سنن النسائي 26( سنة، تويف باملدائـن أول سنة )211)

 . 5/41، وشذرات الذهب  111ـ  116صـ  5جـ  5، وهتذيب األمساء واللــغات ق 
   5/2611اين اآلثار أخرجه  الطحاوي ؛ شرح مع -( 2)
ق هـ( ، قرشي ، مكي صحايب عابد  ، أسلم قبل والــــده  ،  2والطحاوي . وعبداللـه : ولد سنة )،أخرجه  أبوداود  -( 1)

ـ  112/ 5، وحلية األولياء  5/261( ، وشــــرح معاين اآلثار 5552) 5/195هـ( ؛ سنن أيب داود 61مناقبه كثيــرة  ، تويف سنة )
 . 4/555األعالم ، و  191

والطحاوي . وأوس : صحايب ، نزل دمشق ، وقرب هبا . وقيل : أويس بن أيب أوس ،والدارمي ،والرتمذي ،أخرجه النسائي  -( 9)
( ، وسنن 496) 261،  1/262، واجلامع الصحيح  92، و 512،  2/511سنن النسائي  ،، وأوس بن حذيفــة اسم له 

 . 519صـ  5جـ  5،  وهتذيب األمساء واللغات ق  269،  5/261ثار ، وشرح معاين اآل 5/262الدارمي 
 . 5/269شرح معاين اآلثار  ،أخرجه : الطحاوي  -( 51)
 املرجع السابق . -( 55)
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 .اسـتداللهـم باألثــرثالثا: 
: " أهنمـا كانا يكرهان الصـالة  ، وابن عمـر   (5)عن عبداللـه بن عباس اهلامشي  األثـر األول :

   (1)والكالم يوم اجلمعـة بعـد خـروج اإلمـام ".
  (2)يكرهان الكالم إذا خرج اإلمام يوم اجلمعـة " . وفـي روايـة : " كان ابن عمـر وابن عباس 

واحلاصـل : أن قول الصحايب حجـة فيجب تقليـده عندنا ) احلنفيـة ( إذا مل ينفـه شـيء آخـر من 
السـنة ، ولـو جتـرد املعنـى املذكـور عنـه ، وهـو أن الكالم ميتـد طبعا ، أي ميتـد فـي النفـس فيخـل 

بفرض استماع اخلطبة (،  باالستماع ، أو أن الطبع يفضي باملتكلم إىل املد فيلزم ذلك  ) اإلخـالل 
 ( 4)والصالة أيضا قـد تستلزم املعنـى األول فتخـل بـه ، اسـتقل باملطلوب . 

: " أن جلوس اإلمام على املنبـر يقطـع الصـالة ،  (1)أثـر ثعلبـة بن أبـي مالك القرظـي  األثـر الثانــي :
 وكالمـه يقطـع الكـالم" .

على املنرب حىت يسـكت املؤذن ،   (6) جيلس عمر بن اخلطابوقال :" إهنم كانوا يتحدثون حني 
عن  علـى املنرب مل يتكلم أحـد حىت يقضـي خطبتيـه كلتيهما ، ثـم إذا نزل عمـر  فلذا قام عمـر 

 ( 2)املنبـر ، وقضـى خطبتيـه تكلمـوا". 
 ( 1)…". وفـي روايـة حنـو املقطـع األخـري : " إهنم كانوا 

 ( 1)فكان اإلمــام إذا خـرج يوم اجلمعة  تركنا الصالة "   (5)وعثمـان  قال : " أدركـت عمـروفـي رواية 
                                                           

ق . هـ (  ، ونشأ مالزما للرسول ـ صلى اللـه عليه وسلم ـ  ، وهو ابن عمه ، ترمجان القرآن وحرب  2ولد مبكة ، سنة ) -( 5)
 . 4/91، واألعالم  221ـ  1/252هـ( ؛ البداية والنهاية 61ويف بالطائف سنة )األمة ، ت

 .514و 1/555أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه  -( 1)
 . 5/221أخرجها : الطحاوي فـي شرح معاين اآلثار  -( 2)
 . 1/22شـرح فتح القديـر   -( 4)
صـ  5جـ 5 ـ  صلى اهلل عليه وسـلم ـ ؛ هتذيـب األمساء واللغات ق أبو حيي ، املدين ، إمام مسجد بين قريظة ، رأى النيب -( 1)

541. 
ص   1جـ  5هـ( ؛ املرجع السابق ق 12قرشي مكي ، توىل اخلالفة بعد أيب بكر ، ومناقبه معروفة ، تويف شهيدا سنة ) -( 6)

  511ـ  2/542، والبدايـة والنهاية  51
 .5/221اآلثار أخرجـه : الطحاوي ؛ شرح معاين  -( 2)
 ( .1211) 2/111أخرجها : عبدالرزاق يف مصنفـه  -( 1)
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  (4)قـال: " الصـالة واإلمام علـــى املنبـر معصيـة".   (2)عن عقبـة بن عامــر اجلهنـي  األثـر الثالـث :
 فخـروج اإلمام يقطع الصـالة .

 (6)قال : "رأيــــت عبداللـــه بـن صفـوان  (1)عن هشام بن عروة بن الزبيـر بن العوام  األثـر الرابـع :
خيطـب على املنبـر .. وفـي آخـره .. ثـم جلـس ومل ( 2)دخـل املسـجد يـوم اجلمعـة وعبداللـه بن الزبري 

 (1)يركع ".  

 اسـتداللهـم بالمعقـــول .رابعا :

 (51)والواجـب االستماع  (9)؛ ألنـه مع ى مينع من استماع  اخلطبــة ، “ جيلـس وال يصلي “ أ ـ قالـوا : 
، فوجـب أن يكون  (55)؛ ملا تقدم من اآلثار املستدل هبا قبل قليـل ، وهـذا فعـل خيل بفرض االستماع

 .( 5)ة ، فكـره كركوع غيـر الداخـل ( ، فالركـوع يشغلـه عــــــن استماع اخلطبـ51ممنوعا منه كالكــالم )
                                                                                                                                                                                     

( عاما ، وسريته مطروحة يف موضعها ، قتـل سنة 42هو : عثمان بن أيب العاص بن أمية ، ولد مبكة قبل اهلجرة بـ ) -( 5)
 . 221،  4/225، واألعالم  94ـ5/91، ومرآة اجلنان  121ـ   2/516البداية والنهاية  ،هـ( باملدينة 21)
 .1/555أخرجها : ابن أيب شيبة يف مصنفه  -( 1)
هـ( ، كان شجاعا فقيها ، شاعرا قارئا ، من الرماة ، تويف مبصر 42هـ( ، وعزل عنها سنة )44صحايب ، ويل مصر سنة ) -( 2)

 .4/14، واألعالم  9،  1/1حلية األولياء  ،هـ( 11سنة )
 . 5/221اآلثار شرح معاين  ،أخرجه : الطحاوي  -( 4)
هـ( ، تابعي مشهور ، أحـد الفقهاء السبعة ، كان إماما جليـال ، ثقـة ثبتا حجـة 65القريشي األسدي ، املدين ، ولد سنة ) -( 1)

 . 159، 5/151، وشذرات الذهب  521صـ 1جـ 5هـ( ؛ هتذيب األمساء واللغات ق 546، كثري احلديث ، تويف ببغداد سنة )
ن خلف اجلمحي ، املكي ، ولد على عهد النيب ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ ، وقتل مع عبداللـه بن الزبـري ســنة ابن أمية ب -( 6)
 . 414، 5/412، وتقريـب التهذيـب  1/12هـ( ؛  الكاشـف 22)
قواما ، بطال شجاعا ، هـ( يف املدينة ، كان صواما  5هو : عبداللـه بن الزبــــري بن العوام ، القرشي األسدي ، ولد سنة )  -( 2)

هـ( ، على يد 22هـ( ، وكانت عاصمته املدينة ، إىل أن انتهى األمر مبقتله يف مكة سنة )64فارسا خطيبا ، بويع له باخلالفة سنة )
، وشذرات  511ـ  511احلجاج بن يوسف الثقفي ، الذي سريه األمويون له ، أيام عبدامللك بن مروان ؛ مجهرة أنساب العرب 

 . 4/12، واألعالم  11، 5/29 الذهب
 . 5/221أخرجه : الطحاوي ؛ شـرح معاين اآلثار  -( 1)
 . 1/419احلاوي  -( 9)
 . 5/14اإلختيار لتعليل املختار  -( 51)
 .5/525جممع األهنـر  -( 55)
 .1/419احلاوي  -( 51)
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 .(1)ب  ـ وألن كل من حضـر اخلطبـة كان ممنـوعا من الصالة كاجلالـس إذا أتـى بتحـيـة املسـجد 
ج ــ إنا رأيناهم ال خيتلفون أن من كان يف املسجد قبل أن خيطب اإلمـام  فلن خطبـة اإلمام متنعه  

الصالة ، فيصري هبا يف غري موضع صالة.  فالنظـر على ذلك أن يكون كذلك داخـل املسجد واإلمام 
املتفق عليه : أن خيطب داخال له فـي غري موضع صـالة ، فال ينبغـي أن يصـلي . وقـد رأينا األصـل 

األوقات اليت متنـع من الصـالة  يستوي فيها من كان  قبلها فـي املسجد ، ومن دخـل فيها املسجـد 
فـي منعها إيـامهـا من الصـالة . فلما كانت اخلطبة متنع من كان قبلها فـي املسجـد عـن الصـالة ،  

 ها من الصـالة .كانـت كذلك أيضـا متنع من دخـل املسجد بعد دخول اإلمام في
 ( 2)فهـذا هو وجـه النظـر فـي ذلك .

 أدلةومناقشة الثالث:  
وذلك أنه قد روي عن أيب جملـز أنه قال : " إذا جئـت واإلمام خيطـب يوم اجلمعة فلن شـئت ركعت 

  (4)ركعتني ، وإن شئت جلسـت" . 
أيب جمـلز : " إن شـئت ركعت ركعتني وميكن أن يســتدل أليب جملز بأن هـذا جــمع بيـن األدلـة ؛ فقول 

" ألدلـــة القول األول من الســـنة واألثر واملعقول. وقوله: " وإن شئت جلست " أي ومل تصل الركعتني 
ألدلة القول الثاين من القرآن والسنة واألثر واملعقول ، فقال جبميع هذه األدلة ، وهو اخليار يف 

 الركعتني وحالتنا .
  :مختارال الرأي و

السـنة الصحيحة، واألثـر وذلك ب ركعتني إذا دخل واإلمام خيطب يوم اجلمعة يصلـيأن القـول األول هو 
فحديـث جابر ) حديـث سـليك ( : روايتـه األولـى  ،املعتمد على هـذه السنة ، واملعقول السليم 

                                                                                                                                                                                     

 .1/259املغين  -( 5)
 .1/419احلاوي  -( 1)
 . 5/269شرح معاين اآلثار  -( 2)
 .1/555أخرجه : ابن أيب شيبة يف مصنفه  - (4)
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أنـه أصـح شـيء فـــــــي هـذا البـاب كمـــا عـرفـت ،  الرتمذي،، وذكـر “ متفـق عليـــــه “ فهـو  صحيحـة  ، 
(5)   

  -رحمه اهلل-عند بن حجرالرأي المختار 
 "أن الداخل يصلي ركعتين واإلمام يخطب قبل أن يجلس ."

  (1) . بعضهم باجلاهل أو الناسي أن التحية ال تفوت بالقعود لكن قيده :  -رمحه اهلل-قال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الساعةالتىفىيومالجمعة.:الخامسةالمسألة

 اختلفت آراء الفقهاء يف عهد الصحابة ومن بعدهم يف هذه الساعة كالتايل :
 أوال : اختلفوا على أهنا هل هي باقية أو رفعت ؟ على قولني:

                                                           

 (.151رقم ) -( 5)
  .املرجع السابق( 1)
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 أهنا رفعت-5
 هي باقية ومل ترفع.-1

بالبقاء هل هي يف كل مجعة أو يف مجعة واحدة من السنة . فاختلفوا علي قولني  الرأيثانيا :علي 
 أيضا :

 أهنا يف مجعة واحدة من كل سنة.-5
 أهنا يف كل مجعة . -1

 بأهنا يف كل مجعة ،هل هي وقت معني من اليوم أو مبهم؟ الرأي ثالثا :
 كذلك اختلفوا علي قولني :  

 أهنا مبهمة من اليوم .-5

 معينة .أهنا -1

 هل تستمر ، أو تنتقل ؟  ال الرأينيرابعا : على ك
 فذهبوا فيه أيضا إىل قولني :

 أهنا تنتقل.-5

 أهنا تستمر.-1
 خامسا: وعلى التعيني ، ففي أي وقت من اليوم ؟

 
 
 
 

 سبب الخالف فى المسألة:
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  (1)سبب ذلك أنه يشكل على أصح األحاديث الواردة يف تعيني هذه الساعة
 تلك األقوال ، مع مناقشتها وترجيح ما يترجح منها بالدليل : خالصة كل

 ب)أنها رفعت( ، الرأيأما 
 .(2)عن قوم وزيفه . وقال القاضي عياض : رده السلف على قائله (2)فحكاه ابن الرب 

عن عبداهلل بن عيسى موىل معاوية قال : قلت أليب هريرة: )إهنم زعموا أن الساعة اليت يف يوم  -
اجلمعة يستجاب فيها الدعاء رفعت . فقال : كذب من قال ذلك : قلت : فهي يف كل مجعة ؟ 

 .(4)قال : نعم ( 

رفعت ، وهذا القائل  وقال ابن القيم :إن قول من قال :إهنا رفعت نظري قول من قال : إن ليلة القدر
إن أراد أهنا كانت معلومة فرفع علمها عن األمة . فيقال له : مل يرفع علمها عن كل األمة وإن رفع 
عن بعضهم ، وإن أراد أن حقيقتها وكوهنا ساعة إجابة رفعت فقول باطل ، خمالف لألحاديث 

 .(1)الصحيحة الصرحية ، فال يعول عليه
 بـ )أنها موجودة ،لكن في جمعة واحدة من كل سنة( . الرأيأما 

قال : أتيت الطور فوجدت مث   قاله كعب األحبار أليب هريرة فرد عليه فرجع إليه ،عن أيب هريرة 
وحيدثين عن التوراة فقلت له ، قال رسول اهلل  كعبا فمكثت أنا وهو يوم أحدثه عن رسول اهلل 

 خري يوم طلعت عليه الشمس يوم اجلمعة ، فيه خلق آدم وفيه ساعة ال يصادفها مؤمن وهو " :

                                                           

 -هـ 5414 (،291 /5،)حممد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاين املصري األزهري  ،شرح الزرقاين على موطأ اإلمام مالك -(8)
 .القاهرة –مكتبة الثقافة الدينية  ،م1112

، املعروف بابن عبد الرب املالكي القرطيب، األندلسيأبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عاصم الن م ر ّي  - (1)
 .(512/ 51(،سري أعالم النبالء )هـ462 - هـ 261)
 .(1/452) ، كتاب صالة اجلمعة، باب الساعة الىت ىف صالة اجلمعة،فتح الباري  -( 2)
،  1116رقم ،باب الساعة الىت ىف اجلمعة، أبو بكر عبد الرزاق بن مهام بن نافع احلمريي اليماين الصنعاين ،صنف امل (4)
،كتاب صالة اجلمعة،قوله باب الساعة الىت ىف صالة فتح الباري  ( ،قال احلافظ بن حجر ، إسناده قوي،2/166)

 (.1/452اجلمعة،)
 (.5/214) ،فصل ىف بيان اختالف الناس ىف ساعة اإلجابة، م اجلوزية ابن قي ،زاد املعاد يف هدي خري العباد -( 1)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D8%A9_(%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/368_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/463_%D9%87%D9%80
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يف الصالة يسأل اهلل فيها شيئا إال أعطاه إياه .فقال كعب : ذلك يوم يف كل سنة؟ فقلت : بل هي 
  (5)هو يف كل مجعة "  يف كل مجعة فقرأ كعب التوراة مث قال : صدق رسول اهلل 

 بــ )أنها مخفية في جميع اليوم كما أخفيت ليلة القدر في العشر األواخر( الرأي و
فقال به بعض العلماء ، واستندوا يف ذلك إىل ما رواه ابن خزمية واحلاكم عن طريق سعيد بن احلارث  

عنها فقال "قد  عن أيب سلمة قال : سألت أبا سعيد عن ساعة اجلمعة فقال : سألت النيب 
 . (1)سيتها كما أنسيت ليلة القدر" أعلمتها مث أن

.وأيضا شبه هؤالء ساعة اجلمعة بليلة القدر ، حيث إن ليلة القدر خمتفية فهي مثلها 

قال احلافظ : واحلكمة يف ذلك حث العباد على االجتهاد يف طلب واستيعاب الوقت بالعبادة ، 
 (2)عليه وإمهال ما عداه.خبالف ما لو حتقق األمر يف شيء من ذلك لكان مقتضيا لالقتصار 

 بأنها تنتقل في يوم الجمعة وال تلزم ساعة معينة ال ظاهرة وال مخفية ، الرأي و
احتماال ، وجزم به ابن عساكر وغريه  (1):هذا أشبه األقوال . وذكره األثرم(4)فقال أبو حامد الغزايل  

 .: هو األظهر(6)، وقال احملب الطربي 
 
 
 

                                                           

(،السنن 552/ 2ج ،)5421،رقم ذكر الساعة اليت يستجاب فيها الدعاء يوم اجلمعة ، ،كتاب اجلمعةسنن النسائي -( 5)
ْخت ص ار  يف  وما جاء  ب اُب السَّاع ة  الَّيت  يف  يـ ْوم  اجلُُْمع ة الكربى للبيهقي،كتاب اجلمعة ، ،رقم ف ْضل ه  ع ل ى ط ر يق  اال 

 (.4/24،) 5421 ، رقمحممد ناصر الدين األلباين ،صحيح وضعيف سنن النسائي (،صححه األلباىن،2/211،)6111
 (.129/ 5)و املستدرك للحاكم (، 511 /2)صحيح ابن خزمية  -( 1)
 (.452/ 1)فتح الباري  -( 2)
هـ(، 111وسي، أبوحامد ،حجة االسالم ،فيلسوف، متصوف ،له حنو مائيت مصنف )ت:هو :حممد بن حممد الغزايل الط -(4)

 .1(،ط11/ 2)عالم اال
هو:أمحد بن حممد بن هاينء الطائي أو الكليب اإلسكايف،أبو بكر األثرم ،من حفاظ احلديث أخذ عن اإلمام أمحد، له  -( 1)

 (.111/ 5 )اإلعالم،هـ(  694كتاب يف علل احلديث )ت :
هو : أمحد بن عبداهلل بن حممد الطربي ،أبو العباس حمب الدين ،حافظ،فقيه شافعي من أهل مكة مولدا ووفاة  ، وكان  -(6)

 (.519/ 5)االعالم ،هـ(  694شيخ احلرم فيها )ت : 
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 فاختلفوا فى تحديد وقتها: وأما القائلون بتعيينها
 (1)أشهر هذه األقوال: 

 األول: أنها من حين خروج اإلمام إلى فراغ الصالة : الرأي
 مبا رواه أيب موسى عن النيب  الرأيابن املنذر عن احلسن ، واحتج أصحاب هذا  الرأيروى هذا 

 .(1)أنه قال : " هي ما بني أن جيلس اإلمام إىل أن تقضى الصالة" 
 احلديث صريح يف وقتها وهو أصح األحاديث يف الباب ، كما قال السيوطي. فهذا

 الثاني : هي آخر ساعة بعد العصر: الرأي
 باألحاديث التالية : الرأيواحتج أصحاب هذا 
جالس )إنا لنجد يف كتاب اهلل تعاىل يف يوم  أنه قال : قلت ورسول اهلل  عن عبداهلل بن سالم 

اجلمعة ساعة ال يوافقها مؤمن يصلي يسأل اهلل عز وجل فيها شيئا إال قضى له حاجته ، قال عبداهلل 
أو بعض ساعة . قلت : أي ساعة هي ؟ قال : آخر ساعة من ساعات  : فأشار رسول اهلل 

ن العبد املؤمن إذا صلى مث جلس ال جيلسه إال النهار. قلت : إهنا ليست ساعة صالة؟ قال: بلى، إ
 .(2)الصالة فهو يف صالة " 

أنه قال "إن يف اجلمعة ساعة ال يوافقها عبد مسلم يسأل  ومبا رواه أبو هريرة وأبو سعيد عن النيب 
 .(4)اهلل عز وجل فيها خريا إال أعطاه إياه ، وهي بعد العصر".

أنه قال :) يوم اجلمعة اثنتا عشرة ساعة ، منها ساعة ال يوجد عبد مسلم  ومبا رواه جابر عن النيب 
 .(1)يسأل اهلل تعاىل شيئا إال آتاه إياه ، والتمسوها آخر ساعة بعد العصر( ا 

                                                           

 (.5/226،فصل ىف بيان اختالف الناس ىف ساعة اإلجابة)ابن قيم اجلوزية  ،زاد املعاد يف هدي خري العباد - (5)
ه ا ح ك اُهنَّ   ،صحيح مسلم بشرح النووي  -( 1)  (.541 / 6، )  كتاب اجلمعة يـُق اُل ب ض ِم اْلم يم  و إ ْسك اهن  ا و فـ ْتح 
 ، 1،)5529رقم  ،  اجلُُْمع ةم ا ج اء  يف  السَّاع ة  الَّيت  تـُْرج ى يف   ب ابُ ،  أ بـْو اُب إ ق ام ة  الصَّل و ات  و الس نَّة  ف يه ا ،(سنن ابن ماجه 2)

 /2،)صحيح وضعيف سنن ابن ماجة ،حسن صحيح وقال األلباىن ،قال يف الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات . (،111
529.) 

  .(52/552،)2611،مسند أيب هريرة رضي اهلل عنه ،رقم أمحد  مسنداإلمام( 4)
 .(962صحيح أيب داود )  ،صحيح قال األلباىن ،.،121ص 5( سنن أيب داود ج1)
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قال أمحد بن حنبل: أكثر األحاديث يف الساعة اليت يرجى فيها إجابة الدعاء أهنا بعد صالة 
 . (5)العصر

 اديث:وجة الداللة من األح

فهذه األحاديث صرحية يف أن وقت ساعة اإلجابة يوم اجلمعة هو آخر ساعة بعد العصر وال تعارض 
بينها من حيث إن بعضها أطلق الساعة بعد العصر والبعض اآلخر قيدها بآخر ساعة بعد العصر ؛ 

ل املطلق ذلك ألن املطلق فيها حيمل على األحاديث املقيدة بأهنا آخر ساعة ؟قال الشوكاين : ومح
 .(1)على املقيد متعني كما تقرر يف األصول

 الثالث : أنها اذا زالت الشمس : الرأي
ابن املنذر عن أيب العالية ، ورواه عبدالرزاق عن احلسن وروى ابن عساكر من طريق  الرأيحكى هذا 

 سعيد بن أيب عروبة عن قتادة قال: )كانوا يرون الساعة املستجاب فيها الدعاء إذا زالت الشمس(. 
قال احلافظ :وكأن مأخذهم يف ذلك أهنا وقت اجتماع املالئكة وابتداء دخول وقت اجلمعة وابتداء 

 .(2)ألذان وحنو ذلكا
 الرابع : " هي من طلوع الفجر الى طلوع الشمس": الرأي

، والعياض ، والقرطيب (4)عن أيب هريرة ، وحكاه القاضي أبو الطيب الطربي الرأيروى هذا 
 .(1)وغريهم
 الخامس: )هي إذا أذن المؤذنون لصالة الجمعة( : الرأي

 .(6)قال ابن املنذر :روينا ذلك عن عائشة رضي اهلل عنها 
 السادس : ) أنها إذا جلس اإلمام على المنبر يخطب حتى يفرغ( : الرأي

                                                           

 (.416 /2)(مسند اإلمام أمحد بن حنبل5)
 .192ص 2ج نيل األوطار،الشوكاىن( 1)
 .112ص 5ونور اللمعة للسيوطي ج 451ص 1فتح الباري ج (2)
 151ص 2هـ( االعالم ج 411( هو:طاهر بن عبداهلل بن طاهر الطربي ،أبو الطيب ،قاض من أعيان الشافعية )ت :4)
 املرجع( نفس 1)
 ( نفس املرجع6)
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 .(5)قال ابن املنذر : رويناه عن احلسن البصري
 .(4)السابع : ) هي الساعة التي اختار اهلل وقتها للصالة ( الرأي
 الثامن: )وهي آخر الساعة الثالثة من النهار( : الرأي

وذلك حلديث أيب هريرة مرفوعا قال: )ويف اخر ثالث ساعات منه ساعة من دعا اهلل فيها استجاب 
 .(2)له( .احلديث أخرجه أمحد

 التاسع : )هي من بين إقامة الصالة إلي تمام الصالة( : الرأي
 )حني تقوم الصالة إىل اإلنصراف منها(.يارسول اهلل؟قال:الوا: أية ساعة عن عمرو بن عوف قال: ق

(4).  
 مختار:ال الرأي

منها بال شك كما قال احلافظ ابن حجر هو  قوال فهي أشهرها يف الباب واملختارما تقدم من األ
الثاين الذي قال به عبداهلل بن  الرأي األول الذي اعتمد على حديث أيب موسى األشعري ، و الرأي

 .(1)سالم كما تقدم 
  -رحمه اهلل-عند بن حجرالرأي المختار 

وال شك أن أرجح األقوال املذكورة حديث أيب موسى وحديث عبد اهلل بن سالم -رمحه اهلل-قال 
أنسيها بعد أن علمها الحتمال أن يكونا مسعا ذلك  وال يعارضهما حديث أيب سعيد يف كونه .

 (6) .أشار إىل ذلك البيهقي وغريه . منه قبل أن أنسي 
  

 العدد الذى تنعقد به صالة الجمعة.:المسألة السادسة

                                                           

 ( نفس املرجع5)
 ( نفس املرجع1)
 452ص 1وفتح الباري ج 112ص 5نور اللمعة يف خصائص اجلمعة ج -( 2)
 261ص 5وسنن ابن ماجه ج 126ص 1الرتمزي ج -( 4)
 باب الساعة الىت ىف يوم اجلمعة. 1/415فتح البارى -( 1)
 .املرجع السابق–( 6)
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 (4)على شرط الجماعة ،والجماعة تكون بعدد.اتفق الفقهاء في الجمعة 

ومل -رضوان اهلل عليهم أمجعني–ومن بعده من اخللفاء  -  -فقد ثبتت بالتواتر من فعل الرسول 
 (4)وال خلفاؤه فرادى قط. - -يؤدها الرسول
 (4)تنعقد به صالة الجمعة على خمسة آراء مشهورة مقدار العدد الذىواختلفوا في 
أبو  قالذا هبـ و  أن أقل عدد تنعقد به صالة اجلمعة أربعة رجال ـ أى ثالثة سوى اإلمام الرأى األول:

 (4)وحممد ، والشيعة الزيدية ، حنيفة 
ذا قول أبو هبأن أقل عدد تنعقد به صالة اجلمعة ثالثة رجال ـ اثنان سوى اإلمام ـ  و  الرأى الثاني :

  (1)يوسف
أن أقل عدد تنعقد به اجلمعة مجاعة تتقرى هبم القرية ، أي تأمن هبم حبيث ميكنهم  الرأي الثالث :

املثوى صيفا وشتاء والدفع عن أنفسهم يف الغالب بال حد حمصور يف مخسني أو ثالثني وهذا العدد 
شرط يف أول مجعة تقام يف البلد ، وإن مل تكن اجلمعة األوىل فيشرتط لصحتها حضور اثين عشر 

 (6)هبذا قال املالكية رجال و 

                                                           

 )األمو  (،5/211 )أسهل املدارك (،و5/519 )املعونة(،و  1/14 )املبسوط للسرخسيو  ،(5/166)بدائع الصنائع -( 5)
 (.1/12 )كشاف القناع(،و 5/66احلاوي للفتاوي)  (،و1/11 )املغين (،و5/122 )مغين احملتاج(،و  5/591
 (. 5/124 منهاج الطالبني بشرح احمللى، حاشيتا القليويب وعمرية) –( 1)
هناك أقواال أخرى غري هذه ، فقيل واحد ، وقيل أربعة ، وقيل مخسة ، وقيل ستة ، وقيل اثنا عشر ، قلنا مشهورة ألن  -( 2)

 وقيل عشرون ، وقيل مثانون ، وقيل مجع كثري بغري حصر .
 )حاشية إعانة الطالبني(،و  5/149 )اخلالف(،و 5/511 )،  املهذب البن الرباج (1/219)شرح كتاب النيل (،و  1/46 )احمللى

 (. 2/54)احلاوي(،و  2/64 )البناية (،و1/12
 52، 2/51 )البحر الزخار (،و1/61 )شرح فتح القدير(،و  115، 5/111 )تبيني احلقائق (،و5/161 )بدائع الصنائع -( 4)

 (.1/214 )شرح األزهار(،و 
 (.5/161 )بدائع الصنائع(،و  1/65 )شرح فتح القدير(،و  1/14 )املبسوط للسرخسي -( 1)
 (5/226 )الشرح الكبري(،و  1/565 )التاج واإلكليل(،و  5/222 )حاشية الدسوقي(،و  1/565،561 )اجلليلمواهب  -( 6)
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أن أقل عدد تنعقد به اجلمعة أربعون رجال ، وهذا قول الشافعية وأمحد يف الرواية  الرأي الرابع :
 (5)املشهورة عنه 

 (1)أن أقل عدد تنعقد به اجلمعة مخسون ، وهذه رواية عن أمحد  الرأى الخامس :
 : خالفلسبب ا

إىل اختالفهم يف أقل ما ينطلق عليه اسم اجلمع هل يف هذه املسألة يرجع سبب اختالف الفقهاء 
ذلك ثالثة ، أو أربعة ، أو اثنان ، وهل اإلمام داخل فيهم أم ليس بداخل فيهم ، وهل اجلمع 
املشرتط يف هذه الصالة هو أقل ما ينطلق عليه اسم اجلمع يف غالب األحوال ، وذلك هو أكثر من 

رط يف ذلك هو أقل ما ينطلق عليه اسم اجلمع ، وكان عنده إىل أن الش الثالثة واألربعة ، فمن ذهب
أن أقل ما ينطلق عليه اسم اجلمع اثنان ، فلن كان ممن يعد اإلمام يف اجلمع املشرتط يف ذلك قال 

وإن كان ممن ال يرى أن يعد اإلمام يف اجلمع قال تقوم باثنني ، تقوم اجلمعة باثنني اإلمام وواحد ثان 
كان أيضا عنده أن أقل اجلمع ثالثة سوى اإلمام ، وإن كان ممن يعد اإلمام يف سوى اإلمام ، ومن  

مجلتهم ، وافق قول من قال أقل اجلمع اثنان ، ومل يعد اإلمام يف مجلتهم ، وأما من راعى ما ينطلق 
دا عليه يف األكثر والعرف املستعمل اسم اجلمع قال ال تنعقد باالثنني وال باألربعة ومل حيد يف ذلك ح

، وملا كان من شرط اجلمعة االستيطان عند مالك حد هذا اجلمع القدر من الناس الذين ميكنهم أن 
يسكنوا على حدة من الناس ، وأما من اشرتط األربعني فمصريا إىل ما روى أن هذا العدد كان يف 

 (2)أول مجعة صليت بالناس

 

 

 

 

                                                           

 11، 1/12) كشاف القناع(،و  1/11)املغين( ،و  1/2 )نيبروضةالطال(،و 1/121) حلية العلماء(،و 166/ 1)الوسيط –( 5)
 (.1/515)املبدع(،و 

 (.1/19 )املغين –( 1)
 (.5/551 )بداية اجملتهد -( 2)
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 : والمناقشة ةــاألدل
 أدلة أصحاب الرأي األول :

 :استدل أصحاب الرأى األول على ما ذهبوا إليه بالكتاب واملعقول
ا الَّذ ين  آم ُنوا إ ذ ا نُود ي  ل لصَّالة  م ْن يـ ْوم  اجلُُْمع ة  ف اْسع ْوا إ ىل  ذ ْكر   قوله تعاىل  أوال الكتاب : ي ا أ يـ ه 

يـْر  ل ُكْم إ ْن ُكْنُتْم    (5) تـ ْعل ُمون  اللَّه  و ذ ُروا اْلبـ ْيع  ذ ل ُكْم خ 
دلت اآلية على أن اقل عدد تنعقد به صالة اجلمعة ثالثة ؛ ألن اخلطاب للجماعة  وجه الداللة :

بعد النداء للجمعة ، وأقل اجلمع ثالثة ، فدل على وجوب السعي إىل اجلمعة بعد النداء هلا ، والنداء 
 (1)البد له من مناد فكانوا ثالثة مع اإلمام

 (2)هبذه اآلية : بأنه ال يلزم من خطاب اجلماعة فعلهم هلا جمتمعني ونوقش االستدالل
 ثانيا المعقول :

املع ى فلذا  قالوا إن اجلمع الصحيح إمنا هو الثالث ، ألنه مجع من حيث التسمية يف اللغة ومن حيث
 (4)صح أن اجلماعة مشروطة يف اجلمع وجب محلها على اجلمع املطلق وهو الثالث فما فوقها

 (1)بأنه عدد ال تب ى هلم األوطان غالبا فوجب أن ال تنعقد هبم اجلمعة كالواحد واإلثنني: ونوقش هذا 
 :أدلة أصحاب الرأى الثاني

ألهنما مع ؛استدل أصحاب هذا الرأي باملعقول : فقالوا بأن الشرط أداء اجلمعة يف مجاعة وقد وجد 
 (6)اإلمام ويقفان خلفهاإلمام ثالثة وهي مجع مطلق وهلذا يتقدمهما 

                                                           

 9:األيهسورة اجلمعة-( 5)
 (.1/16 )سبل السالم(،و  1/65 )شرح فتح القدير(،و  5/115)تبيني احلقائق  -( 1)
 (.1/16 )سبل السالم -( 2)
 (.2/66 )البناية –( 4)
 (.2/52 )احلاوي –( 1)
 (.1/65 )شرح فتح القدير (،و1/14 )املبسوط (،و5/161 )بدائع الصنائع -( 6)
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فلن التقديرات باهبا التوقيف فال مدخل ،بأنه حتكم بالرأى فيما ال مدخل للرأى فيه  :ونوقش هذا 
إذن للرأى فيها ، وال مع ى الشرتاط كونه مجعا وال للزيادة على اجلمع ، إذ ال نص يف هذا وال مع ى 

 (5)اجلماعة تنعقد هبماالنص ، ولو كان اجلمع كافيا الكتفى باإلثنني فلن 
أن العدد واجب باحلديث واإلمجاع ، ومل يثبت دليل على اشرتاط عدد وميكن أن جياب على هذا : ب

خمصوص ، وقد صحت اجلماعة يف سائر الصلوات باثنني وال فرق بينها وبني اجلماعة ، ومل يأت نص 
 (1)ابأن اجلمعة ال تصح إال بكذ من رسول اهلل 
 الرأى الثالث :أدلة أصحاب 

استدل أصحاب هذا الرأى على وجود مجاعة تتقرى هبم القرية إذا كانت اجلمعة األوىل ، بأن 
االستيطان ملا كان من شروط اجلمعة عند مالك حد هذا اجلمع بالقدر من الناس الذين ميكنهم أن 

 (2)يسكنوا على حده من الناس
بأن هذا غري صحيح ألن األوطان والعدد شرطان معتربان فلم جيز إسقاط أحدمها  ونوقش هذا :

 (4)باآلخر على أن اعتبار العدد أوىل ألنه مع ى خيتص مبن وجب الفرض عليه
 ـ استدلوا على اشرتاط حضور اثين عشر رجال إذا مل تكن أول مجعة تقام يف البلد بالسنة

 كان خيطب قائما يوم اجلمعة فجاءت عري من  أن النيب  :"بر بن عبداهللاما روي عن جـ 

 (6)الناس إليها حىت مل يبق إال اثنا عشر رجال " (1)الشام فانفتل
 (2)على صحة اجلمعة هبذا املقداردل هذا احلديث  وجه الداللة :

                                                           

 (.1/19)املغين  -( 5)
 (.2/111) نيل األوطار،–( 1)
 (.5/551)بداية اجملتهد  -( 2)
 (.2/52)احلاوي  -( 4)
الفتل يل الشئ كلي احلبل وكفتل الفتيلة ، يقال : انفتل فالن عن صالته أي انصرف عنها ، ولفت فالنا على رأيه وفتله  -( 1)

 فانصرف .أى صرفه ولواه ، وفتله عن وجهه فانفتل أى صرفه 
 (.1/511 )املغرب(،و  55/154)لسان العرب  
 . (191/ 1،)162،رقم  وإذا رأو جتارة  مسلم ، كتاب اجلمعة ، باب قوله تعاىل  صحيح -( 6)
 (.2/111) نيل األوطار، -( 2)
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بأهنم رجعوا ، أو رجع منهم متام أربعني فأمت هبم اجلمعة ، أو أهنم انفضوا لقدوم جتارة  :ونوقش هذا
 (5)لشدة اجملاعة 

 أدلة أصحاب الرأى الرابع :
 استدل أصحاب هذا الرأى بالسنة

 (2)عن أبيه قال : أول من صلى بنا اجلمعة أسعد بن زرارة(1)ما روى عن كعب بن مالك
  (1)قلت كم كنتم ؟ قال : أربعون رجال (4)من مكة يف نقيع اخلضمات قبل مقدم رسول اهلل  

دل احلديث على أن العدد الذى تنعقد به اجلمعة أربعون رجال ؛ ألن مصعب بن  وجه الداللة :
كان قد ورد املدينة قبل ذلك مبدة طويلة وكان يف املسلمني قلة فلما استكملوا أربعني ، أمر   (6)عمري

                                                           

 (.6/515 )شرح النووى على صحيح مسلم(،و  1/512)املبدع(،و  2/19 )كشاف القناع  -( 5)
كعب بن مالك هو : كعب بن مالك بن أىب كعب بن القني بن كعب األنصاري السلمي من ب ى سلمة بن سعد ، ممن   -( 1)

شهد العقبة وبدرا وسائر املشاهد إال تبوك . وكان من النقباء والشعراء ممن له شهامة يف شبابه وبراعة يف يفاعته . كنيته أبو عبد 
 سني .اهلل . توىف باملدينة سنة إحدى ومخ

 (.1/294 )هتذيب التهذيب(،و  51ـ) مشاهري علماء العصر(، 2/159)التاريخ الكبري 
أسعد بن زرارة هو : أسعد بن زرارة بن عدس بن ثعلبة بن مالك األنصاري اخلزرجي  ، أبو أمامة غلبت عليه كنيته واشتهر  -( 2)

يع فيهما وكان أسعد بن زرارة أبو أمامة هذا من النقباء. ويقال إن أبا هبا ، وكان عقبييا ، نقييا ، شهد العقبة األوىل والثانية ، وبا
مث ليلة العقبة ، ومات أبو أمامة أسعد بن بينها هذا قبل بدر أخذته الذحبة واملسجد  أمامة هذا هو أول من بايع رسول اهلل 

 مث ومات يف تلك األيام وذلك يف سنة إحدى وكانت بدر سنة اثنتني من اهلجرة يف شهر رمضان. يب ى فكواه النيب
 ،( 5/14)اإلصابة (،و  2/5 )الثقات(،و  2/512)البداية والنهاية (،و  5/199 )سري أعالم النبالء(،و  5/11 )االستيعاب

من أودية احلجاز يدفع سيله إىل املدينة ، يسلكه خليل املسلمني وهو   نقيع اخلضمات : موضع محاة عمر بن اخلطاب -( 4)
 العرب إىل مكة .

 (1/215 )معجم البلدان
ابن ماجه ، كتاب املساجد سنن ، و ( 5/111 ،)5169أبو داود ، كتاب الصالة ، باب يف فرض اجلمعة ، رقم  سنن -( 1)

 باب ذكر أول مجعة مبدينة النيب ،، وابن خزمية ، كتاب اجلمعة ( 5/242 ،)5111واجلماعات ، باب يف فرض اجلمعة ، رقم 
   (.2/11وحسنه األلباين ،صحيح ابن ماجه ،) (،2/551 ،)5214رقم  ،وذكر عدد من مجع هبا

مصعب بن عمري : هو مصعب بن عمري بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كالب بن مرة كان من فضالء الصحابة  -( 6)
بعد  يف دار األرقم وكتم إسالمه خوفا من أمه وقومه بعثه رسول اهلل  ابقني إىل اإلسالم أسلم ورسول اهللوخيارهم ومن الس

بيعة العقبة األوىل إىل املدينة وأمره أن يقرئهم القرآن ويعلمهم اإلسالم ويفقههم يف الدين ، وشهد بدرا وأحدا ، واستشهد بأحد 
 ومعه لواء املسلمني .



116 
 

فعلم أن تأخريها إمنا كان انتظارا   فصلى هبم اجلمعة على ما بني له رسول اهللسعد بن زرارة 
 (5)ن فرضها كان قد نزل مبكة الستكمال هذا العدد وأنه شرط يف انعقادها ؛ أل

نه ال جتوز اجلمعة إمل يقل  ألن النيب ؛ ، بأنه ال حجة فيه  ونوقش االستدالل بهذا الحديث
 (1)بأقل من هذا العدد 

قال : مضت السنة أن يف كل ثالثة إماما ، ويف كل أربعني فما   ما روى عن جابر بن عبداهلل ـ
  (2)فوق ذلك مجعة وأضحى وفطرا "

 وجة الداللة :
ينصرف  (مضت السنة) :دل هذا األثر على أن األربعني شرط يف انعقاد اجلمعة ؛ ألن قول الصحايب

  (4)إىل سنة رسول
 . وهو منكر احلديث (1)بأنه ضعيف اإلسناد ؛ ألن فيه عبدالعزيز بن عبدالرمحن ونوقش هذا : 

 (6)وال جيوز أن حيتج به

 
 أدلة أصحاب الرأى الخامس :

                                                                                                                                                                                     

 (.1/415 )هتذيب األمساء واللغات،و ( 2/261 )الثقات
 (.2/51)احلاوي –( 5)
 (.1/41)احمللى  -( 1)
 (2/522،)1292،رقم كتاب اجلمعة ، باب العدد الذين إذا كانوا يف قرية وجب عليهم اجلمعة للبيهقي ،( السنن الكربي 2)
 (،2/522البيهقي،السنن الكربى للبيهقي ،)(.ضعفه  1/2 ،)5،رقم والدارقطين ، كتاب اجلمعة ، باب من جتب عليه اجلمعة،

 (.4/111 ) ،اجملموع ،النووي 
 (.1/19)املغين  -( 4)
لرمحن اجلزري موىل مسلمة بن عبد امللك من أهل بالس يروي عن عبد العزيز بن عبد الرمحن هو :عبد العزيز بن عبد ا -( 1)

حبيب بن أيب مرزوق وخصيف وعبد الكرمي اجلرزي يأيت باملقلوبات عن الثقات فيكثر وامللزقات باإلثبات فيفحش قال أمحد 
 .اضرب على أحاديثه فلهنا كذب أو قال موضوعه وقال النسائي ليس بثقة وقال الدارقطين منكر احلديث 

 (.1/551 )الضعفاء واملرتوكني البن اجلوزي (،و1/521)اجملروحني 
 (.5/115 )تبيني احلقائق(، 2/114 -1/16 )سبل السالم -( 6)

http://www.dorar.net/hadith/mhd/676?ajax=1
http://www.dorar.net/hadith/mhd/676?ajax=1
http://www.dorar.net/book/13476?ajax=1
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جتب اجلمعة على مخسني  استدل أصحاب هذا الرأى مبا روي عن أيب أمامة قال : قال رسول اهلل 
 (5) رجال ، وال جتب على ما دون ذلك

 وجه الداللة :
 . ن العدد الذى تنعقد به اجلمعة مخسني رجالأدل هذا احلديث على 

 . (1)بأن هذا احلديث ضعيف ألنه عن القاسم بن عبد الرمحن والقاسم ضعيف  :ونوقش هذا
 : الرأى المختار

ميل إىل ما ذهب إليه أبو يوسف بأن اجلمعة تصح باثنني ، قال أبعد ذكر األدلة واملناقشات السابقة 
واحلق أن شرطية أي شيء يف أي عبادة ال يكون إال عن دليل وال دليل هنا على تعني :  صنعاينال

عدد ال من الكتاب وال من السنة ، وإذا قد علم أهنا ال تكون صالهتا إال مجاعة واالثنان أقل ما تتم 
(3)به اجلماعة فتتم هبم يف األظهر



 بغير قيد" جمع كثير -رحمه اهلل-عند بن حجرالرأي المختار 
 قال رمحه اهلل بعد أن ذكر أقواال وأجاب عنها .

(4)ولعل هذا أرجحها من حيث الدليلوقال : مجع كثري بغري قيد إن الراجح هو 


 

 

 

 

 السنةقبلالجمعة.:المسألةالسابعة

                                                           

قال (،و 5/151،) 212رقم  ،خالصة البدر املنري ، كتاب اجلمعة (،1/16 ،)614رقم  ،كتاب اجلمعة  ،التلخيص احلبري–( 5)
 (.1/46 )ابن حزم : إسناده ضعيف ، احمللى

 (2/116 -1/46 )احمللى –( 1)
 (.12 – 1/16)سبل السالم  -( 2)
 (.1/412)فتح الباري شرح صحيح البخاري  -( 4)
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 هما : رأييناختلف العلماء في ذلك على 
أنه السنة للجمعة قبلها وممن قال هبذا مالك و الشافعي وأكثر أصحابه ، وهو  األول : رأيال

 (5)املشهور يف مذهب أمحد وعليه أكثر أصحابه وعليه مجاهري األئمة 

 الثاني :  الرأي
فمنهم من جعلها ركعتني كما قاله طائفة من أصحاب الشافعي وأمحد يف ، أن اجلمعة هلا سنة قبلها 

وهو رواية عن أمحد وطائفة من أصحابه ، ومنهم من جعلها أربعا  ،أصحابهرواية وطائفة من 
وحكى ابن رجب القول بالسنية عن أكثر   (1)،، وغريهم من فقهاء السلفوأصحاب أيب حنيفة

 (2) العلماء واختاره.

  سبب الخالف فى المسألة:
أجاز ذلك، ومن مل يفهم معة فمن فهم من هذه اآلثار الصالة قبل اجلاختالفهم ىف فهم األثار: "

  ذالك وقال بأهنا حتية للمسجد فقط أوتنفل عام. فقط مل جيز تنفل منها إال ال
 (.4)سبب أخر: "لئال يعتقد عوام الناس وجوهبا"

 القائلون بالسنة قبل الجمعة : أدلة الرأي األول
كان يصلي قبل الظهر ركعتني وبعدها ركعتني  أن رسول اهلل  "حديث ابن عمر :الدلبل األول

وبعد املغرب ركعتني يف بيته وبعد العشاء ركعتني وكان ال يصلي بعد اجلمعة حىت ينصرف فيصلي 
 .(1)"ركعتني 

                                                           

جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية ،و ( 515الباعث على إنكار البدع واحلوادث ) ،و( 592/ 5األم )  -( 5)
 . (1/169،و املغين) (2/119... ) (1/416االنصاف ) ،و(5/421زاد املعاد )و  ،(14/519)
فتح الباري البن ،و ( 14/519جمموع فتاوى ابن تيمية )،و  (511الباعث على إنكار البدع واحلوادث )،( 4/9اجملموع ) -( 1)

 (.151-155/ 5،و املنهاج بشرح احمللي )(2/119النيل )،و ( 1/416االنصاف ) ،و ( 1/222رجب ) 
 ( .  222/ 1فتح الباري  )  -( 2)
 . ( 1/11اخلرشي على خمتصر خليل مع حاشية العدوي املالكي) -( 4)
كتاب صالة   ،مسلم صحيح و  (،5/252،)191،رقم كتاب اجلمعة ، باب الصالة بعد اجلمعة وقبلها  ،البخاري  صحيح–( 1)

 . (5/114،)219،رقم هن املسافرين ، باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان عدد
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؛ أنه مل يذكر الصالة قبل اجلمعة ولو كان يصليها لعدها ابن عمر رضي اهلل عنهما  : وجه الداللة 
 . (5)وبعدها وبعد اجلمعةألنه ذكر الصالة قبل الظهر 

إن النيب مل يكن يصلي قبل اجلمعة بعد األذان شيئا ومل ينقل ذلك أحد عنه فلن النيب   :الدليل الثاني
كان اليؤذن على عهده إال إذا قعد على املنرب ويؤذن بالل مث خيطب النيب  اخلطبتني مث يقيم بالل 

صلون فيصلي النيب  بالناس فما كان ميكن أن يصلي بعد األذان ال هو وال أحد من املسلمني الذين ي
معه  ، والنقل أحد عنه أنه صلى يف بيته قبل اخلروج يوم اجلمعة . وال وقت بقوله صالة مقدرة قبل 

 . (1)اجلمعة بل ألفاظه فيها الرتغيب يف الصالة إذا قدم الرجل املسجد يوم اجلمعة من غري توقيت
 المناقشة :

 الدليل األول والثاني :
وقد زعم بعضهم أن حديث ابن عمر املخرج  "يف اجلواب عن ذلك :  -رمحه اهلل  -قال ابن رجب 

يف هذا الباب يدل على أن النيب مل يكن يصلي قبل اجلمعة شيئا ألنه ذكر صالته بعد اجلمعة وذكر 
ما وهذا ليس بشيء فلن ابن عمر قد روي عنه  صالته قبل الظهر وبعدها فدل على الفرق بينهما .

، ولعله إمنا ذكر الركعتني بعد اجلمعة ألن النيب كان يصليها يف بيته  يدل على صالة النيب قبل اجلمعة
  (2) .خبالف الركعتني قبل الظهر وبعدها فلنه كان أحيانا يصليها يف املسجد فبهذا يظهر الفرق بينهما

املسجد يوم اجلمعة يصلون من حني  اإن هذا هو املأثور عن الصحابة كانوا إذا أتو  :الدليل الثالث
ومنهم من يصلي ثنيت عشرة ركعة ، ومنهم من ، فمنهم من يصلي عشر ركعات  يدخلون ما تيسر

 . (4)ركعات ، ومنهم من يصلي أقل من ذلك يصلي مثاين
 المناقشة:

                                                           

 ( . 222/ 1فتح الباري البن رجب )  -( 5)
(  2/191النيل )،و (  5/421زاد املعاد ) ،و(14/511جمموع الفتاوى ) ،و(511الباعث على إنكار البدع واحلوادث ) -( 1)
. 
 ( 224، 222/ 1فتح الباري ) -( 2)
 (2/191النيل )  ،و(5/421زاد املعاد )،و ( 14/511جمموع الفتاوى ) ،و(511الباعث على إنكار البدع واحلوادث ) -( 4)

 .    ( 4/91األوسط البن املنذر )،و 
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ركعتني فلن هذا يف حتية املسـجد ال يف سنة اجلمعة وقد أمر الداخل للمسجد أال جيلس حىت يصلي 
 (5)سواء كان يوم اجلمعة أو غريه وسواء كان وقت صالة أو ال .

رضي    كحديث عقبة بن عامر   (1)األحاديث الدالة على النهي عن الصالة وقت الزوال :الدلبل الرابع
ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقرب فيهن موتانا  ثالث ساعات كان رسول اهلل “ بلفظ  (2)اهلل عنه 

الشمس بازغة حىت ترتفع وحني يقوم قائم الظهرية حىت متيل الشمس وحني تضيف حني تطلع 
 “ .للغروب حىت تغرب 

 : المناقشة
وهو مع كون عمومه خمصصا بيوم اجلمعة ليس فيه ما يدل على املنع من الصالة “ قال الشوكاين : 

 (4)ا. هـ “ . النزاع قبل اجلمعة على اإلطالق وغاية ما فيه املنع يف وقت الزوال وهو غري حمل 
 -أي النهي وقت الزوال  -وقد استث ى الشافعي ومن وافقه من ذلك  "و قال احلافظ ابن حجر : 

ندب الناس إىل التبكري يوم اجلمعة ورغب يف الصالة إىل خروج اإلمام  يوم اجلمعة وحجتهم أنه 
 (1) الكراهة . وجعل الغاية خروج اإلمام وهو ال خيرج إال بعد الزوال فدل على عدم

 الثاني : أدلة الرأي
أنه كان يطيل الصالة قبل اجلمعة ويصلي بعدها "حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما  : الدليل األول

 . "كان يفعل ذلك  وحيدث أن رسول اهلل ، ركعتني يف بيته 
 (6)أخرجه أمحد وأبو داود وابن خزمية وابن حبان والبيهقي بسند صحيح .

                                                           

  (.1/12،كتاب التهجد ،باب ما جاء يف التطوع مث ى مث ى،)صحيح البخـاري -( 5)
 (. 2/191) ،( 2/426عون املعبود )  -( 1)
 .(5/161،)125،رقم ب األوقات اليت هني عن الصالة فيهاكتاب صالة املسافرين وقصرها ، با، صحيح مسلم –( 2)
 (. 191/ 2النيل )  -( 4)
 ( . 62/ 1)  فتح الباري –( 1)
بدليل رواية مسلم أن ابن عمر كان إذا “ يصلي بعدها ركعتني يف بيته “ يعود على “ . يفعل ذلك :” الضمري يف قوله  -( 6)

( كما قاله  1/416) فتح البارييصنع ذلك .   صلى اجلمعة انصرف فسجد سجدتني يف بيته مث قال : كان رسول اهلل 
 احلافظ 
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عائد إىل الصالة قبل اجلمعة وبعدها فهذا يدل على أن  "يفعل ذلك  " ،أن قوله  : وجه الداللة
 (5)النيب يصلي قبل اجلمعة .

صالته قبل اجلمعة وبعدها يف   وظاهر هذا يدل على رفع مجيع ذلك إىل النيب  "قال ابن رجب:
بيته فلن اسم اإلشارة يتناول كل ما قبله مما قرب وبعد صرح به غري واحد من الفقهاء واألصوليني 

فلن ختصيص القريب هبا دون البعيد  "ذلك  "وهذا فيما وضع لإلشارة إىل البعيد أظهر مثل لفظة 
 (1) “ .خيالف وضعها لغة 

 المناقشة:
فيه : وهذا الحجة فيه على أن للجمعة سنة قبلها وإمنا أراد بقوله : إن  -رمحه اهلل  -قال ابن القيم 

يفعل ذلك : أنه كان يصلي الركعتني بعد اجلمعة يف بيته اليصليها يف املسجد وهذا هو  رسول اهلل 
هذا هو األوىل ملن جاء وأما إطالة ابن عمر الصالة قبل اجلمعة فلنه تطوع مطلق ، و . األفضل فيهما 

إىل اجلمعة أن يشتغل بالصالة حىت خيرج اإلمام كما تقدم من حديث أيب هريرة ونبيسة اهلذيل عن 
 (2) ... اهـ النيب 

بني كل ، بني كل أذانني صالة  "قال :  : حديث عبد اهلل بن املغفل أن رسول اهلل  الدليل الثاني
 .(4) "مث قال يف الثالثة ملن شاء  ،  أذانني صالة
 . (1)أنه يدل على مشروعية الصالة بني األذان األول والثاين يوم اجلمعة :وجه الداللة

 المناقشة:
فلنه اليدل على ثبوت سنة راتبة قبل اجلمعة كالعصر والعشاء ، مث لو سلم هبذا وأن احلديث يدل 

بعد  وأنه مل ينقل أن النيب  على ذلك فلن اجلمعة خمصوصة من هذا العموم لظاهر فعل النيب 
 أذان املؤذن يوم اجلمعة يصلي حىت يوافق هذا احلديث بني األذان واإلقامة .

                                                           

 ( .416/ 1 ، فتح الباري)( 1/211ي البن رجب ) ( فتح البار 421/ 1زاد املعاد ) -( 5)
 ( . 211/ 1فتح الباري  )  -( 1)
 ( .5/426زاد املعاد ) -( 2)
 (.5/511،)612ملن شاء ،رقم  بني كل أذانني صالة صحيح البخاري ،كتاب األذان ،باب –( 4)
 426/ 1) ، فتح الباري( 51/ 4اجملموع ) ،و( 14/592الفتاوى )،و (  1/512تيمية ) جمموعة الرسائل الكربى البن -(1)
 ( . 2/119النيل ) ،و(
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والصواب أن يقال : ليس قبل اجلمعة سنة راتبة مقدرة ، ولو كان  ":  (5)سالم ابن تيميةقال شيخ اإل
بني كل أذانني صالة بني كل أذانني  "األذانان على عهده فلنه قد ثبت عنه يف الصحيح أنه قال : 

فهذا  ،  كراهية أن يتخذها الناس سنه  "صالة بني كل ذانني صالة مث قال يف الثالثة : ملن شاء 
احلديث الصحيح يدل على أن الصالة مشروعة قبل العصر وقبل العشاء األخرى وقبل املغرب وأن 

وكذلك قد ثبت أن أصحابه كانوا يصلون بني أذاين املغرب وهو يراهم فال ، ذلك ليس بسنة راتبة 
 فدل على أن ذلك فعل جائز .، ينهاهم وال يأمرهم وال يفعل هو ذلك 

ألنه كان  ولقائل أن يعرتض على االستدالل به بأن ذلك كان متعذرا يف حياته  ":(1)وقال العراقي 
مث بعد أن حدد عثمان األذان على الزوراء ميكن أن ، بني األذان واإلقامة اخلطبة فال صالة حينئذ 

 . "يصلى سنة اجلمعة قبل خروج اإلمام للخطبة واهلل أعلم 
ما من صالة مفروضة إال  " : ري قال : قال رسول اهلل : حديث عبد اهلل بن الزب الدليل الثالث

 (2). "وبني يديها ركعتان 
 (4)أن صالة اجلمعة صالة مفروضة فيكون بني يديها ركعتان . :وجه الداللة

 

 

 

 المناقشة:
فهو ال يدل على إثبات راتبة قبل  -الدليل الثاين  -يقال إن هذا نظري حديث عبد اهلل بن املغفل 

أنه مل يصل  اجلمعة مثل العصر والعشاء مث لو سلم هبذا لكانت اجلمعة خمصوصة بدليل فعل النيب 
 قبلها.

لكن يضعف االستدالل به من جهة أنه عموم يقبل التخصيص فقد يقدم عليه ما  ":(5)قال العراقي 
 . "والصحابة أهنم مل يكونوا يفعلون ذلك  هو الظاهر من حال النيب 

                                                           

 ( .594-14/592الفتاوى ) -( 5)
 (42-2/41طرح التثريب ) -( 1)
 ( . 2/119النيل )،(  1/416فيض القدير ) ،( 416/ 1فتح الباري ) -( 2)
 ( . 2/42)  طرح التثريب -( 4)
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و رسول  (1)جاء سليك الغطفاين ": حديث أيب هريرة وجابر رضي اهلل عنهما قاال : الدليل الرابع
فصل  "قال : ال . قال :  "أصليت ركعتني قبل أن جتيء ؟  ": خيطب فقال له النيب  اهلل 

 (2) “ .فيهما  زْ وّ ركعتني وجت  
يدل على أن هاتني الركعتني سنة للجمعة قبلها وليستا حتية  "قبل أن جتيء  " ،قوله  :وجه الداللة  

 (4)املسجد .

 المناقشة:
 : من عدة وجوة

 (1)غلط كما حكاه شيخ اإلسالم ابن تيمية . "قبل أن جتيء  "أن هذه اللفظة  األول :
 (6) "أصليت قبل أن جتلس "و قال املزي : هذا تصحيف من الرواة إمنا هو 

 إن هاتني الركعتني مها حتية املسجد . الثاني :
يدل على أن هاتني الركعتني  "قبل أن جتيء " قال بعض من صنف يف عصرنا قوله : "قال أبو شامة:

سنة اجلمعة قبلها وليست حتية املسجد كأنه توهم أن مع ى قوله قبل أن تدخل املسجد أي أنه صالها 
 (2) .يف بيته وليس األمر كذلك 

أي إىل املوضع الذي أنت  "قبل أن جتيء "قال احلافظ ابن حجر: وحيتمل أن يكون مع ى  الثالث :
به اآلن وفائدة االستفهام : احتمال أن يكون صالها يف مؤخرة املسجد مث تقدم ليقرب من مساع 

                                                                                                                                                                                     

 ( .1/416( فيض القدير )42طرح التثريب ) -( 5)
الصحايب ـ رضي اهلل “ . هدية “ هو :  سليك بن عمرو الغطفـــــاين ، وقيل : ابن هدبـة ، وجاء يف شرح معاين اآلثـار :  -( 1)

 (. 125/ 5،)عنه ـ ؛ هتذيب األمساء واللغــات 
  (. 1/192(،) 121-11،باب التحية واإلمام خيطب،رقم) (صحيح مسلم2)
 .   (2/119النيل )،و ( 1/451) ،فتح الباري(5/424زاد املعاد ) ،و(512واحلوادث )الباعث على إنكار البدع  -( 4)
 .(5/424زاد املعاد ) -( 1)
 .(5/421زاد املعاد ) -( 6)
 ( . 512الباعث على إنكار البدع واحلوادث )  -( 2)
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باأللف  "أصليت الركعتني  "اخلطبة كما تقدم يف قصة الذي ختطى ، ويؤيده أنه يف رواية مسلم 
 (5) والالم وهو للعهد وال عهد هناك أقرب من حتية املسجد.

يركع قبل اجلمعة  كان رسول اهلل   ":  حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما قال : الدليل الخامس
 (1). "أربعا وبعدها أربعا اليفصل بينهن 

يصلي قبل اجلمعة أربعا  كان رسول اهلل “: حديث علي بن أيب طالب قال : الدليل السادس
 (2)“ .وبعدها أربعا جيعل التسليم يف آخرهن ركعة 

 (4) " .كان يصلي قبل اجلمعة ركعتني وبعدها ركعتني  " حديث أيب هريرة أن النيب  :الدليل السابع

 المناقشة:
أما اجلواب عن الدليل اخلامس والسادس والسابع أي حديث ابن عباس وعلي وأيب هريرة فلهنا 

 (1)أحاديث ضعيفة وقد تقدم الكالم عليها .
 : وأما سنة اجلمعة اليت قبلها فلم تثبت فيها شيء. (6)قال احلافظ ابن حجر

: عن أيب عبد الرمحن السلمي قال : كان عبد اهلل بن مسعود يأمرنا أن نصلي قبل الدليل الثامن
 اجلمعة أربعا . 

له عْ من ف   "إنه كان يصلي قبل اجلمعة أربعا  "وغريه ويف بعض ألفاظه  (2)أخرجه ابن املنذر يف األوسط
.(1) 

 المناقشة:
                                                           

 ( .1/451) فتح الباري -( 5)
، شرح معاين األثار،كتاب الصالة  (5/616بل اجلمعة وبعدها،)سنن الرتمذي،أبواب اجلمعة ،باب ما جاء يف الصالة ق –( 1)

 (.1/211 ) خنب االفكار ،العيين  ،وقال حديث مرسل ،( 5/221)،باب التطويع بالليل والنهار كيف هو؟،
 (. 1/416) فتح الباري -( 2)
 ضعيف جداا .  ،قال األلباين،5152 ،السلسلة الضعيفة -( 4)
 يف األحاديث الواردة يف الصالة قبل اجلمعة . -( 1)
 ( . 1/451،416) فتح الباري -( 6)
 ( .9األحاديث الواردة يف الصالة قبل اجلمعة رقم ) تقدم الكالم عليه يف مبحث  -( 2)
 ( . 1/416) فتح الباري -( 1)

http://www.dorar.net/hadith/mhd/855?ajax=1
http://www.dorar.net/book/14333?ajax=1
http://www.dorar.net/book/556?ajax=1
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املراد من صالة عبد اهلل بن مسعود قبل اجلمعة أربعا أنه كان يفعل ذلك تطوعا إىل  "قال أبو شامة : 
خروج اإلمام كما تقدم ذكره ، فمن أين لكم أنه كان يعتقد أهنا سنة اجلمعة ، وقد جاء عن غري 

 (5) أكثر من ذلك .واحد من الصحابة 
وعن ابن ، وقال أبو بكر بن املنذر : روينا عن ابن عمر أنه كان يصلي قبل اجلمعة اثنىت عشرة ركعة 

 عباس رضي اهلل عنهما أنه كان يصلي مثاين ركعات.
وهذا دليل على أن ذلك منهم من باب التطوع من قبل أنفسهم من غري توقيت من النيب صلى اهلل 

 ي عنهم .عليه وسلم وكذلك اختلف العدد املرو 
كان يصلي قبل الظهر ركعتني  أن رسول اهلل  ":حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما الدليل التاسع

وكان اليصلي بعد اجلمعة حىت  ،  وبعدها ركعتني وبعد املغرب ركعتني يف بيته وبعد العشاء ركعتني
 (1) . "ينصرف فيصلي ركعتني 

 فقال : باب الصالة بعد اجلمعة وقبلها .وجه الداللة أن البخاري بوب على هذا احلديث 
ستواء الظهر و اجلمعة حىت يدل دلــيل على خالفه ألن اكأنه يقول األصل   ":  (2)قال ابن املنري

 . "اجلمــعة بدل الظهر 
 المناقشة:

 إنه ليس فيه داللة على اثبات السنة القبلية .
هذا الحجة فيه ومل يرد به البخاري إثبات السنة قبل اجلمعة وإمنا مراده أنه هل  ":  (4)قال ابن القيم

ورد يف الصالة قبلها أو بعدها شيء؟ مث ذكر هذا احلديث أي أنه مل يرو عنه فعل السنة إال بعدها ومل 
 يرد قبلها شيء.

 .  وهذا نظري ما فعل يف كتاب العيدين فلنه قال : باب الصالة قبل العيد وبعدها

                                                           

 ( . 515الباعث على إنكار البدع واحلوادث ) -( 5)
كتاب   ،مسلم صحيح  . و(5/252،)191،رقم كتاب اجلمعة ، باب الصالة بعد اجلمعة وقبلها   ،البخاري  صحيح–( 1)

 . (1/114،)219،رقم صالة املسافرين ، باب فضل السنة الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن 
 (. 515الباعث على إنكار البدع واحلوادث ) ،و( 421/ 5زاد املعاد  ،و( 416/ 1)  فتح الباري -( 2)
 ( . 5/422زاد املعاد ) -( 4)
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أنه هل ورد شيء يف الصالة قبلها  -يعين البخاري  -مراده يف هذه الرتمجة  "و قال أبو شامة:
مث ذكر حنو كالم  "وبعدها ؟ مث ذكر هذا احلديث أي أنه مل يرد إال بعدها ومل يرد قبلها شيء .... 

 (5) ابن القيم املتقدم .
 (1)بعد الزوال .: األحاديث الواردة يف مشروعية الصالة الدليل العاشر

وأربعا قبل الظهر إذا زالت  "بالنهار وفيه  يف تطوع النيب  ومن هذه األحاديث حديث علي 
  (1)والنسائي (4)والرتمذي  (2)احلديث أخرجه أمحد "الشمس و ركعتني بعدها .. 

من طرق عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي به مرفوعا وسنده حسن كما  (6)وابن ماجه
  (2)قاله املرداوي .

 . (1)وأبو إسحاق خمتلط لكن من الرواة عنه شعبة وسفيان ومها ممن روى عنه قدميا كما ذكره احلافظ
وقال ،   "فيه دليل على استحباب أربع ركعات إذا زالت الشمس  ":(9)وجه الداللة منه قال الشوكاين

 . "وهي غري األربع اليت هي سنة الظهر قبلها  ":  (51)العراقي
 (55)وممن نص على استحباب صالة الزوال الغزايل.

 المناقشة:

                                                           

 ( . 511)الباعث على إنكار البدع واحلوادث  -( 5)
 ( . 111 - 159/ 1جممع الزوائد )   -( 1)
 (29/ 1) ،611،مسند اخللفاء الراشدين ،مسند علي بن أيب طالب ،رقم يف مسنده  -( 2)
  (1/494،) 191،رقم بالنهار.  كتاب الصالة ، باب كيف كان تطوع النيب ،يف سننه  -( 4)
 . (1/559،)124،رقم ظهركتاب اإلمامة ، باب الصالة بعد ال  ،يف سننه  -( 1)
 .  (5/262،)5565،رقم كتاب إقامة الصالة ، باب ما جاء فيما يستحب من التطوع بالنهار  ، هيف سنن -( 6)
 .أ( 61كفاية املستقنع ألدلة املقنع )  -( 2)
 ( . 425هدي الساري ) -( 1)
 ( .2/22النيل ) -( 9)
 ( . 2/22النيل )  -( 51)
 .( 5/411)اإلحياء،كتاب األوراد،–( 55)
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ولقائل أن يقول هذه سنة الزوال ففي حديث علي أنه يصلي بعدها أربعا قبل  ":(5)قال العراقي 
 (1)الظهر .

لكنه قال : وقد جياب عنه بأنه حصل باجلملة إستحباب أربع بعد الزوال كل يوم سواء فيه يوم 
 . اهـ  "اجلمعة وغريه وهو املقصود 

 تقدم .كما  لكن قد يقال إن هذا خمصوص منه يوم اجلمعة لفعل النيب 
، (2)األحاديث الدالة على مشروعية الصالة يوم اجلمعة قبل خروج اإلمام  الحادي عشر : الدليل

 ويف بعض ألفاظها :
  "وركع ما قضى له  "ويف لفظ  "صلى ما بدا له  "ويف لفظ  "... مث أتى اجلمعة فصلى ما كتب له  "

 . "من شأن الناس التهجري إىل اجلمعة و الصالة إىل خروج اإلمام  ":  (4)قال الشافعي
هذا الذي أشار إليه الشافعي موجود يف األحاديث الصحيحة وهو أن النيب صلى  "قال البيهقي : 
 رغب يف التبكري إىل اجلمعة و الصالة إىل خروج اإلمام " .اهلل عليه وسلم 

 المناقشة:
أن هذه األحاديث ليس فيها داللة على سنة اجلمعة بل هي تنفل مطلق وهكذا كان هدي الصحابة 

 .رضي اهلل عنهم 
 . " هـكـذا كـان هـدي الصحابة  "عـقب حديث أيب هـريـرة ونبـيشة :  (1)قال ابن القيـم
: روينا عن ابن عمرأنه كان يصلي قبل اجلمعة ثنيت عشرة ركعة وعن ابن عباس أنه   (6)قال ابن املنذر

كان يصلي مثان ركعات وهذا دليل على أن ذلك منهم من باب التطوع املطلق ولذلك اختلف يف 
 العدد املروي عنهم يف ذلك .

                                                           

 (.2/42طرح التثريب ) -( 5)
 يعين أنه صلى سنة الزوال مث بعدها سنة الظهر القبلية . -( 1)
 ( .2/119النيل ) ،و (  1/416) فتح الباري -( 2)
 ( . 2/119النيل ) -( 4)
 ( . 422-426/ 5زاد املعاد ) -( 1)
 ( . 4/92يف األوسط ) -( 6)
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أهنا ظهر مقصورة فثبت هلا أحكام الظهر فتكون سنة الظهر القبلية سنة هلا  الثاني عشر : الدليل
.(5) 

 

 المناقشة:
وهذه حجة ضعيفة جدا فلن اجلمعة صالة مستقلة بنفسها ختالف الظهر يف  ":  (1)قال ابن القيم

اجلهر والعدد واخلطبة والشروط املعتربة هلا ، وتوافقها يف الوقت ، وليس إحلاق مسألة النزاع مبوارد 
 ."يه ألهنا أكثر مما اتفقا ف؛ االتفاق أوىل من إحلاقها مبوارد االفرتاق بل إحلاقها مبوارد االفرتاق أوىل 

سجدتني قبل  يف حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما أنه قال صليت مع النيب  (2)وقال أبو شامة 
هذا دليل على أن  "الظهر وسجدتني بعد املغرب وسجدتني بعد العشاء وسجدتني بعد اجلمعة . 

هلا سنة  اجلمعة عندهم غري الظهر وإال ما كان حيتاج إىل ذكرها لدخوهلا حتت اسم الظهر مث مل يذكر
 . "إال بعدها دل على أنه السنة قبلها 

 (4)قياسا على الظهر فلن الظهر له سنة قبلية فكذلك اجلمعة. الثالث عشر : الدليل
وهذه األمور اليت استدل هبا على سنة اجلمعة قبلها إن كان يف كل منها على  ":  (1)قال العراقي

انفراده نظر فمجموعها قوي يضعف معه إنكارها ، وأقوى ما يعارض ذلك أنه عليه الصالة والسالم 
مل يكن يؤذن يف زمنه يوم اجلمعة غري أذان واحد يف أول الوقت وهو على املنرب وذلك األذان يعقبه 

وال أحد من أصحابه ، وباجلملة فاملسألة  مث الصالة فال ميكن مع ذلك أن يفعلها النيب اخلطبة 
 اهـ .  "مشكلة 

 المناقشة:

                                                           

 ( .5/521زاد املعاد )،و (511باعث على إنكار البدع واحلوادث )ال،و (  591،  14/519الفتاوى ) -( 5)
 ( . 5/421زاد املعاد ) -( 1)
 ( . 511الباعث على إنكار البدع واحلوادث ) -( 2)
 ( .5/421( زاد املعاد )4/51اجملموع )  -( 4)
 ( . 2/42)  طرح التثريب -( 1)
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إنه قياس فاسد ، فلن السنة ما كان ثابتا عن النيب صلى اهلل عليه وسلم من قول  ":(5)قال ابن القيم 
أو فعل أو سنة خلفائه الراشدين وليس يف مسألتنا شيء من ذلك ، وال جيوز إثبات السنن يف مثل 

فلذا مل يفعله ومل يشرعه كان تركه هو  هذا بالقياس ، ألن هذا مما انعقد سبب فعله يف عهد النيب 
فلذلك كان الصحيح أنه  ، سنة ونظري هذا أن يشرع لصالة العيد سنة قبلها أو بعدها بالقياسال

ألن النيب ؛ اليسن الغسل للمبيت مبزدلفة وال لرمي اجلمار وال للطواف وال للكسوف وال لإلستسقاء 
.“ صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه مل يغتسلوا لذلك مع فعلهم هلذه العبادات 

 المختار:الرأي 
األول وهو أنه ليس للجمعة سنة قبلية وذلك ألنه مل يثبت عن  الرأيالذي يظهر واهلل أعلم رجحان 

سنة قبلها المن قوله وال من فعله وذلك أنه إذا أتى املسجد يوم اجلمعة أذن املؤذن مث  النيب 
 ثابت .خطب ومل ينقل عنه صلى اهلل عليه وسلم أنه كان يصلي سنة اجلمعة من وجه 

 (1)وقد ذهب أبو شام وحممد عبد السالم خض إىل أن جعل سنة للجمعة قبلها بدعة .
الناس أهنم يصلون بني األذانني يوم اجلمعة  ةوقد جرت عاد "يف بدع اجلمعة :  (2)قال أبو شامة

 متنفلني بركعتني أو أربع وحنو ذلك إىل خروج اإلمام وذلك جائز ومباح وليس مبنكر من جهة كونه
صالة ، وإمنا املنكر اعتقاد العامة منهم ومعظمهم املتفقهة منهم أن ذلك سنة للجمعة قبلها كما 

  .يصلون السنة قبل الظهر ويصرحون يف نيتهم بأهنا سنة اجلمعة
وكان إذا فرغ بالل من األذان أخذ النيب صلى اهلل عليه وسلم يف اخلطبة ومل يقم  "و قال ابن القيم : 

ني البتة ، ومل يكن األذان إال واحدا وهذا يدل على أن اجلمعة كالعيد السنة قبلها أحد يركع ركعت
 .وهذا أصح قويل العلماء

 ظهر يل من خالل هذا البحث األمور التالية : 
 ن األحاديث الثابتة هي اليت تنص على مطلق التنفل قبل اجلمعة .أ -

                                                           

 ( . 421/ 5زاد املعاد  -( 5)
مث اعرتض عليه بعض الفقهاء يف ” نفي البدعة عن الصالة قبل اجلمعة“ وقد ألف ابن رجب يف هذه املسألة جزءا مساه :  -( 1)

االنصاف ،( 1/221فتح الباري )“ . إزالة الشنعة عن الصالة قبل اجلمعة “زمانه فأجاب عن اعرتاضهم يف جزء مساه 
(1/416. ) 
 ( .559وادث )الباعث على انكار البدع واحل -( 2)
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 اجلمعة التصح .يصلي قبل  ن األحاديث اليت فيها أن النيب أ -
ن األثار عن الصحابة خمتلفة يف مقدار ما يصلون فبعضهم يصلي أربعا وبعضهم ستا وبعضهم أ -

 مثان وبعضهم ثنيت عشرة ركعة .
ن األظهر من قويل العلماء أن اجلمعة ليس هلا سنة قبلها وإمنا هو تنفل مطلق كما كان الصحابة أ -

 يفعلون .
 ى نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني .واهلل أعلم وصلى اهلل وسلم عل

 .مشروعية النافلة قبل صالة الجمعة :-رحمه اهلل-عند بن حجرالرأي المختار  
 (5)".صلى ما كتب له: "وفيه مشروعية النافلة قبل صالة اجلمعة لقوله قال رمحه اهلل : 

 

 

 

 الخاتمة
 ابن حجر العسقالىنإبراز  الرتجيحات الفقهية لإلمام  ت فيهويف هناية هذا البحث الذي حاول

الدراسة نتائج    ت فصولُ ، أفرز  -باب صالة اجلمعة – فتح البارىومنهجه فيها من خالل كتابه القِيم 
 كثريةا، من أمِهها:

، ويـُع ـد  عمـالا علميـا  ابـن حجـر العسـقالىن( من أهّم مؤلفـات فتح البارىيُعترب كتاُب ) -5
يف الدراســات الفقهيــة واحلديثيــة، وميكــن أن يوصــف بأنــه مــن أجــِل مؤلفــات موســوعيًّا 

 وأشهرها، بل لعّله أكثرها متانةا تُنبئ عن ع ظ م  اجلهد املبذول فيه. ابن حجر اإلمام 

يف أنــه أ ْقــد م  علــى  -يف مجيــع فروعــه –ومتانتــه يف العلــم  ابــن حجــرتـ ت ج لَّــى قــّوُة اإلمــام  -1
ــــِرر ُت ح 

وأبــــدى آراءه واختياراتــــه الفقهيــــة مــــن خــــالل مؤلفاتــــه الــــيت حظيــــت  االجتهــــاد امل

                                                           

 .(1/221 ،)باب الدهن للجمعة ، فتح البارى -( 5)
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 فــتح البــارىباهتمــام الكثــري مــن العلمــاء. ومــن أبــرز ذلــك ترجيحاتُــه الفقهيــة يف كتابــه 
 الذي يـُْنب ُئ عن إملامه بعلوم احلديث والفقه وأصول الفقه. 

أبـواب الكتـاب  منهج خاصٌّ يف ترجيحاته الفقهية سار عليه يف مجيع ابن حجرلإلمام  -2
التمس ك بالـدليل الصـحيح مـن  (5)(. ويقوم ذلك املنهج على أمور ، منها: فتح البارى)

 .عدم التقي د باملذاهب الفقهية املعروفة  (1)الكتاب أو السنة، 

التيســري والســماحة الــدليل و يف ترجيحاتــه مراعــاة  ابــن حجــر غلــب علــى مــنهج اإلمــام  -4
 التقي د باملذاهب الفقهية. وعدم التعص ب والتقليد، وعدم

يف الرتجـيح وأثـر ذلـك املـنهج يف الفقـه  ابـن حجـر إن النظر املنصف يف منهج اإلمام - -1
واالجتهــاد، ميكــن اخللــوص إىل القــول بأنــه يـُْعت بـ ــُر مــن أحــد ُروَّاد الــدعوة إىل فــتح بــاب 

فيد مــن االجتهـاد وأن االجتهـاد أمـر  ضــروري وحاجـة ماّسـة لألمـة اإلســالمية لكـي تسـت
 تراثها الفقهي. 

يف ترجيحاتـــه الفقهيـــة وأمهّيـــة ذلـــك يف التجديـــد،  بـــن حجـــرانطالقـــا ممـــا متيَّـــز بـــه اإلمـــام  -6
واالجتهـــاد املعاصـــر، و التقريـــب بـــني املـــذاهب، مـــن املهـــِم اليـــوم االســـتفادة مـــن هـــذه 
الرتجيحــات ومنهجهــا مــن أجــل االجتهــاد، وتفعيــل التجديــد، والتقريــب يف حيــاة األمــة 

 .اإلسالمية حتقيقاا للنهضة 

يف ذلـــك الكمـــال أو  –والعيـــاذ بـــاهلل - أدعـــى، وال  تهـــذه بعـــض النتـــائج الـــيت توّصـــل -2
شـيئاا مـن الضـوء علـى مـنهج اإلمـام وأمهيـة  تكـون قـد سـلَّطأأن  اإليفاء، ولكن حسىب

"، واهلل أســأل أن فــتح البــارىترجيحاتــه يف الفقــه والتجديــد والتقريــب مــن خــالل كتابــه "
 و إنـه ويل ذلـكجيعل هذا العمـل خالصـاا لوجهـه الكـرمي، وأن ينفـع بـه مجيـع  املسـلمني، 

 القادر عليه. وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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 الفهارس

 .فهرس اآليات القرآنية   ■

 .فهرس األحاديث واآلثار   ■

 .فهرس املراجع والصادر   ■
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 .فهرس  املوضوعات   ■
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 فهارس اآليات القرانية



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فهارس األحاديث النبوية الشريفة
 الصفحة طرف الحديث

 الصفحة اآلية السورة  اآلية

 22 525 النساء [...... يف   تـ ْغُلوا ال اْلك ت اب   أ ْهل   ي ا]قال اهلل تعاىل 
 26 511 األعراف [ و اتَّب ُعوُه ل ع لَُّكْم تـ ْهت ُدون   ]قال اهلل تعاىل 
ُتواْ .. ]قال اهلل تعاىل   92 114 األعراف  [و إ ذ ا قُر ئ  اْلُقْرآُن ف اْست م ُعواْ ل ُه و أ نص 
 22-21 9 اجلمعة [....... الَّذ ين  آم ُنوا إ ذ ا نُود ي  ي ا أ يـ ه ا ]قال اهلل تعاىل 
ْواا انـْف ض وا إ ل يـْه ا  ]قال اهلل تعاىل   21-26 55 اجلمعة [.....و إ ذ ا ر أ ْوا جت  ار ةا أ ْو هل 
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 22 ...."كان خيطب قائما يوم اجلمعةأن النيب  " أن 
 95 ...."جلس ذات يوم على املنرب وجلسنا حوله" ان 
 16 ...."كان خيطب قائما، وجيلس بني اخلطبتني" النيب  أن

 91 " ...خطــــب فقــــال:" إذا جـاء أحـدكم يوم اجلمعـة وقـد خـرج اإلمام أن النيب 
 22 ...."عري إىل املدينة قائم يوم اجلمعة إذ قدمت"  بينا

 511 ... ينهانا أن نصلي فيهن ثالث ساعات كان رسول اهلل 
 94 ...."خيطب الناس يوم اجلمعة فقال : " أصليت يا فالن" جاء رجل والنىب 

 91 .... جاء رجـل يتخطـى رقاب الناس يـوم اجلمعـة
 94 ...قاعد على املنرب جـاء سليك الغطفاين  يوم اجلمعة ورسول اللـه 

 91 ...." اجلس فقـد آذيت "قال 
 42 ...." إذا جاء أحدكم اجلمعة فليغتسل "قال 
 96 ...."إذا دخل أحـدكم املسجد فلريكع ركعتني قبـل أن جيلـس" قال 
 91 ...." إذا قلت لصاحبك يوم اجلمعـة أنصـت واإلمام خيطب فقـد لغـوت "قال 
 26 حق واجب على كل مسلم يف مجاعة، إال أربعة؛ عبد مملوك...."" اجلمعة قال 
 511 " إن يف اجلمعة ساعة ال يوافقها عبد مسلم يسأل اهلل...."قال 
 15 ...." أيها الناس إمنا صنعت هذا لتأمتوا يب، ولتعلموا صاليت "قال 
 42 ...."حق على كل مسلم، أن يغتسل يف كل سبعة أيام يوما" قال 
 516 " خري يوم طلعت عليه الشمس يوم اجلمعة ،...."قال 
 26 " رواح اجلمعة واجب على كل حمتلم...."قال 

 42 ...."غسل اجلمعة واجب على كل حمتلم" قال 
 512 " قد أعلمتها مث أنسيتها كما أنسيت ليلة القدر...."قال 
 11 " المجعة وال تشريق إال يف مصر جامع...."قال 
 21 ...." ألن يصلي أحدكم بظهر احلرة خري له من أن يقعد "قال 
 21 " لقد مهمت أن آمر رجال يصلي بالناس ............"قال 
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 21 قلوهبم...... " على اهلل ليختمن أو اجلمعات ودعهم عن أقوام " لينتهنيقال 
 21 قلبه...."اهلل على  " من ترك اجلمعة ثالث مرات هتاونا هبا، طبعقال 
 26 " حنن اآلخرون السابقون يوم القيامة ..........."قال 
 511 " هي ما بني أن جيلس اإلمام إىل أن تقضى الصالة ...."قال 

 554 ....."خيطب قائما يوم اجلمعة فجاءت عري من "كان 
 511 " يوم اجلمعة اثنتا عشرة ساعة ، منها ساعةؤ...."قال 

 16 ...."خيطب قائما، غري أنه كان يقعد قعدة، مث يقوم " كان 
 551 ...."يصلي قبل الظهر ركعتني وبعدها ركعتني وبعد املغرب ركعتني "كان 
 22 ...."خيطب قائما، مث جيلس، مث يقوم فيخطب قائما،" كان 
 62 ...." يصلي اجلمعة مث نذهب إىل مجالنا فنرحيها حني تزول الشمس "كان 

 42 ...كان الناس مهنة أنفسهم وكانوا إذا راحوا إىل اجلمعة
 11 كان الناس ينتابون يوم اجلمعة من منازهلم والعواىل.......

 61 يصلي اجلمعة حني متيل الشمس... كان رسول اهلل 
 62 اذا زالت الشمس مث نرجع نتتبع الفيء... كنا جنمع من رسول اهلل 
 66 ...مث ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به كنا نصلي مع رسول اهلل 

 ... 69ما كنا نقيل وال نتغدى إىل بعد اجلمعة على عهد رسول اهلل 
 

 

 

 قائمة المصادر والمراجع
 كتب علوم القرآن الكريم.

محد األنصاري ، ،خرج أحاديثه عماد البارودي أالقرطيب ،حممد بن ،اجلامع ألحكام القرآن  -5
 رقم طبعه ،املكتبة التوفيقية ،القاهرة ،مصر. وخريي سعيد،بدون
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م،دار 1111ابن كثري،امساعيل ، ،حتقيق عبد الرزاق املهدي،طبعة عام ،تفسري القرآن العظيم  -1
 الكتاب العريب،بريوت ،لبنان.

أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح  ،اجلامع ألحكام القرآن = تفسري القرطيب -2
دار  ،حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش ،هـ625األنصاري اخلزرجي مشس الدين القرطيب )املتوىف: 

 .جملدات( 51جزءا )يف  11 ،م 5964 -هـ 5214الطبعة: الثانية،  ،القاهرة –الكتب املصرية 
ن حممد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثري الدين أبو حيا ،البحر احمليط يف التفسري -4

الطبعة:  ،بريوت –الناشر: دار الفكر  ،احملقق: صدقي حممد مجيل ،هـ(241األندلسي )املتوىف: 
 . هـ 5411

هـ( وجالل الدين عبد الرمحن 164جالل الدين حممد بن أمحد احمللي )املتوىف:  ،تفسري اجلاللني -1
 .الطبعة: األوىل ،القاهر –الناشر: دار احلديث  ،بن أيب بكر السيوطي

دار ابن   ،هـ(5111حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين اليمين )املتوىف:  ،فتح القدير -6
 .هـ 5454 -الطبعة: األوىل  ،دمشق، بريوت -كثري، دار الكلم الطيب 

ن ناصر بن عبد اهلل السعدي )املتوىف: عبد الرمحن ب ،تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان -2
 م 1111-هـ 5411الطبعة: األوىل  ،الناشر: مؤسسة الرسالة ،هـ(5226

حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر  ،جامع البيان يف تأويل القرآن -1
الطبعة: األوىل،  ،الناشر: مؤسسة الرسالة ،احملقق: أمحد حممد شاكر ،هـ(251الطربي )املتوىف: 

 م 1111 -هـ  5411
 
 

 . وعمومه وشروحه الشريف كتب الحديث

أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين ،فتح الباري شرح صحيح البخاري  -5
 بريوت  -دار املعرفة  ،214،ص1،ج52،ع.ج/ حممد فؤاد عبد الباقي ح/ ،الشافعي 

النيسابوري، الكتاب : حتقيق : صحيح مسلم،مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي  -1
 بريوت. –حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب 
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حتقيق حممد حمى الدين عبد احلميد، ،املكتبه  األشعث، بن داود،سليمان أبو داود، أيب سنن -2
 بريوت.-العصريه،صيدا

حتقيق بشار – الكبري،حممد بن عيسى بن سورةبن موسى ،كتاب اجلامع  الرتمذي سنن الرتمذي، -4
 م5991بريوت، -،دار الغرب اإلسالمى ، عوادمعروف

حتقيق حممد فؤاد عبد الباقى، دار إحياء الكتب  أبو عبد اهلل حممد، ، ماجه بناسنن ابن ماجه، -1
 فيصل عيسى البايب  احللىب. -العربيه

طارق بن عوض اهلل بن بن مطري، حتقيق  املعجم األوسط،الطرباين،سليمان بن أمحد بن أيوب -6 
  القاهرة.–عبد احملسن بن إبراهيم احلسيين ،دار احلرمني و  حممد

املعجم الكبري،الطرباين،سليمان بن أمحد بن أيوب ، حتقيق محدي بن عبد اجمليد السلفي،  -2
 القاهرة.–،مكتبة ابن تيمية 1،ط

حلميد حامد، ، مكتبة الرشد شعب اإلميان ،البيهقي،أمحد بن احلسني، حتقيق عبد العلى عبد ا -1
 م. 1112 -هـ  5،5412للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي باهلند،ط

-،دار الكتب العلمية ،بريوت2البيهقي ىف سننه الكربى ،حتقيق حممد عبد القادر عطا ،ط-9
 م.1112-ه5414لبنان،

 مد، إدارة الطباعة املنريية.نيل األوطار ، الشوكاين، حممد بن علي بن حم -51
عادل –مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،ابن حنبل،أبو عبد اهلل أمحد ، حتقيق شعيب األرنؤوط  -55

 م،مؤسسة الرسالة. 1115-ه5،5415خرون، ،طآمرشد و 
 .9-5األلباين،حممد ناصر الدين ، ،السلسلة الصحيحة اجمللدات الكاملة  -12
 شرح وهو البسيت، اخلطاب بن إبراهيم بن حممد بن محد سليمان اخلطايب،أبو السنن، معامل -52
 داود؟، أيب سنن

 م 5921 - هـ 5215 حلب، - العلمية املطبعة ،144/ص5،ج4،ع.ج/

برنامج منظومة التحقيقات احلديثية  ،حممد ناصر الدين األلباين ،صحيح وضعيف سنن النسائي -54
 . اث القرآن والسنة باإلسكندريةمن إنتاج مركز نور اإلسالم ألحب -اجملاين  -
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أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عاصم ،  بن عبد الربا ، االستذكار -51
 ،16،ص1،ج9،ع.ج/سامل حممد عطا، حممد علي معوض، ،ت هـ(462النمري القرطيب )املتوىف: 

 م1111 –هـ  5415–بريوت  -دار الكتب العلمية 
 هـ(5511حممد بن إمساعيل األمري الكحالين الصنعاين )املتوىف :  ،سبل السالم -56
 .مكتبة مصطفى البايب احلليب ،م5961هـ/ 5229الرابعة  ،ط
هـ( . 121الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار أليب بكر عبد اهلل بن حممد بن أيب شيبة )ت -52

 مكتبة الرشد . الطبعة األوىل . حتقيق كمال يوسف احلوت .
هـ( . املكتب اإلسالمي . الطبعة 155املصنف أليب بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين )ت -51

 الثانية . حتقيق حبيب الرمحن األعظمي .
هـ( . 121مسند إسحاق بن راهويه إلسحاق بن إبراهيم بن خملد بن راهويه احلنظلي )ت -59

 عبد احلق البلوشي مكتبة اإلميان . الطبعة األوىل . حتقيق د.عبد الغفور ابن 
هـ( . مؤسسة 214صحيح ابن حبان أليب حامت حممد بن حبان بن أمحد التميمي البسيت )ت -11

 الرسالة . الطبعة الثانية . حتقيق شعيب األرنؤوط . 
هـ( . 255صحيح ابن خزمية أليب بكر حممد بن إسحاق بن خزمية السلمي النيسابوري )ت -15

 ق د.حممد مصطفى األعظمي . طبعة املكتب اإلسالمي . حتقي





 الفقه كتب
 الحنفية كتب :أوال  

،  1الكتب العلمية،ط ، دار 587 الدين،ت عالء الشرائع، الكاساين، ترتيب يف الصنائع بدائع -5
 م . 5916 -ه5416

 عبد :ه حتقيق 683 ت املوصلي، حممود بن اهلل مودود،عبد ابن املختار،، لتعليل االختيار -1
 م. 2005 -ه 1426لبنان،  / بريوت - العلمية الكتب دار ،3، ط الرمحن، عبد حممد اللطيف
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 املعروفة ، 1252عابدين، ت ا بن األبصار، تنوير شرح املختار الدر على احملتار رد حاشية -2
 م. 2000 ه ، 1421 بريوت، - والنشر للطباعة الفكر ،دار8 عابدين ،عج ابن حباشية

-ه5411ه، دار الكتب العلمية،بريوت ،129،السمرقندى،عالء الدين،ت حتفة الفقهاء   -4
 م.5914

 ه.5211،املطبعة اخلريية ،5اجلوهرة النرية،احلنفي،أبو بكر بن علي بن حممد ، ط -1

 هـ( دار الفكر . الطبعة الثانية .111البناية يف شرح اهلداية لبدر الدين العيين )ت -6
 المالكية: كتب:ثانيا

 -هـ 5411الطبعة : االوىل ،حممد مصطفى األعظمي،ت /مالك بن أنس،املوطأ-5
 . الناشر : مؤسسة زايد بن سلطان آل هنيان،م1114

 م.5994-ه5451،دار الكتب العلمية،5ط ه، 179 ت أنس، ،مالك،ابن املدونة -5

 الغرب ،دار حجي حممد :، حتقيق684 ت  إدريس، بن أمحد الدين  شهاب الذخرية،القرايف، -1
 م . 1994 بريوت ،  –

 ، الدسوقي ،حممد بن أمحد بن عرفه ، ،دار الفكر.على الشرح الكبري حاشية الدسوقى -2

بداية اجملتهد و هناية املقتصد ،ابن رشد احلفيد، أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن  -4
 م.5921-هـ5291،مطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده، مصر،4رشد القرطيب، ط

الطرابلسي،مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن ،مواهب اجلليل ىف شرح خمتصر خليل  -1
 .م5991-ه5451،دار الفكر،2عبد الرمحن ، ،ط

االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار وعلماء األقطار فيما تضمنه املوطأ من معاين الرأي  -6
ار للحافظ أيب عمرو يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد واآلثار وشرح ذلك كله ياإلجياز واالختص

 يحتقيق د . عبد املعطي أمني قلعج هـ( . الطبعة األوىل . دار قتيبة .462الرب النمري األندلسي )ت
. 

 الشافعية: :كتب ثالثا
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 .هـ( طبعة دار الفكر 114األم لإلمام حممد بن إدريس الشافعي )ت .5
هـــ( طبعــة دار الفكــر . 411بــن حممــد بــن حبيــب املــاوردي )تاحلــاوي الكبــري أليب احلســن علــي  .1

 حتقيق الدكتور حممود مطرجي .
  .هـ( طبعة دار الفكر626النووي )تاجملموع شرح املهذب لإلمام أيب زكريا حميي الدين بن شرف  .2
 روضة الطالبني وعمدة املفتني لإلمام النووي . املكتب اإلسالمي . الطبعة الثانية . .4
هـــ( دار الكتــب 922احملتــاج إىل معرفــة معــاين املنهــاج حملمــد بــن حممــد اخلطيــب الشــربيين )تمغــين  .1

 العلمية . الطبعة األوىل . حتقيق الشيخني علي حممد معوض وعادل عبد املوجود .
اإلقنــــاع يف حــــل ألفــــاظ أيب شــــجاع حملمــــد الشــــربيين اخلطيــــب طبعــــة دار الفكــــر . حتقيــــق مكتــــب  .6

 البحوث والدراسات .
 الحنابلة: عا :كتبراب

دار  ، 884 إسحاق،ت أبو . ب اهلل عبد بن حممد بن إبراهيم مفلح، املقنع، بن شرح يف املبدع -5
 م.1112-ه5411الرياض، – عامل الكتب

الفوزان،صاحل بن فوزان بن عبد اهلل،دار العاصمه،الرياض،اململكه العربيه  ،،)امللخص الفقهى( -1
 ه. 5412، 5السعوديه،ط

 قدامة بن حممد بن أمحد بن اهلل عبد الدين موفق حممد أبو املقدسي، قدامة املغ ى ،ابن - 2
 - هـ5211القاهرة، ،مكتبة151،ص1،ج/51احلنبلي، ع.ج/ الدمشقي مث املقدسي اجلماعيلي

 م5961

احلنبلي ،عالء الدين أبو احلسن علي بن سليمان  ، اإلنصاف ىف معرفة الراجح من اخلالف -4
 ،دار إحياء الرتاث العريب.1ط املرداوي،

كشاف القناع عن منت اإلقناع  ، احلنبلي ،منصور بن يونس بن صالح الدين ، دار الكتب   -1
 العلمية .

،دار الكتب 5التاج واإلكليل ملختصر خليل ،املالكي،حممد بن يوسف بن أيب القاسم ، ،ط -6
 م.5994-ه5456العلمية،
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 عام فقه كتب

فؤاد عبد ، هـ259أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري )املتوىف :   املنذربن ا ،اإلمجاع -5
 مـ1114هـ/ 5411الطبعة األوىل –دار املسلم للنشر والتوزيع  ،41. صاملنعم أمحد

مشس الدين ابن قيم ،حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد  زاد املعاد ىف هدى خري العباد ، -1
 .5/262، هـ(215 اجلوزية )املتوىف :

 الطرق احلكمية ،ابن القيم،حممد بن أيب بكربن أيوب، مكتبة دار البيان. -2

م،دار احلديث 5922-ه5452، 5،حتقيق عصام الدين الصبابطى، طالشوكاين –نيل األوطار  -4
 مصر.

عبد الرمحن بن معال اللوحيق، موضوعات خطبة اجلمعة،الناشر، وزارة الشئون اإلسالمية  -1
 هـ5،5459اململكة العربية السعودية،ط -وقاف والدعوة واإلرشاد واأل

هـ(، كتاب اجلمعة، 212أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين، النسائي )املتوىف:  -6
 احملقق: أبو هاجر حممد السعيد زغلول، الناشر: مكتبة الرتاث اإلسالمي.

احلجيالن، الناشر: وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة عبد العزيز بن حممد بن عبد اهلل  -2
 مركز البحوث والدراسات اإلسالمية -واإلرشاد 

 م1111 -هـ 5412، الطبعة: األوىل، 

عبد الرمحن بن حممد احلمد، خطبة اجلمعة يف الكتاب والسنة، الناشر: وزارة الشؤون اإلسالمية  -1
 اململكة العربية السعودية -واألوقاف والدعوة واإلرشاد 

 هـ5459، الطبعة: األوىل، 

هـ(، اللمعة يف خصائص اجلمعة، 955عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي )املتوىف:  -9
 م5912 -هـ 5412الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الطبعة الثانية 

 اللغة كتب
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محد بن فارس ، حتقيق عبد السالم حممد، طبعة بن زكريا ،أبو احلسني أامعجم مقاييس اللغه، -5
 م ،دار الفكر.5929-ه5299

مجال الدين حممد بن مكرم ، ،الطبعةاألوىل،دار صادر،  بن منظور،أبو الفضلالسان العرب ،   -1
 بريوت.

 .املعجم الوسيط ،  الزيات ، أمحد وأخرون: لتحقيق: جممع اللغة العربية ، دار الدعوة  -2

 بحوث ومسائل: 

دراسة فقهية مقارنة ىف املذاهب -خصائصها-أحكامها–حممد ظاهر أسد اهلل ،فضائل اجلمعة  -5
 .األربعة،رسالة ماجستري ،جامعة أم القرى ،الناشر مكتبة نزار مصطفى الباز،مكة املكرمة 

 التراجم واألعالم

 ابن دار ، باجس إبراهيم :حتقيق للسخاوي، "حجر ابن اإلسالم شيخ ترمجة يف والدرر اجلواهر" -5
 م. 5999 -هـ 5459 :األوىل الطبعة بريوت، حزم

 شاكر ،للشيخ"اإلصابة كتابه وموارده يف منهجه يف ودراسة العسقالين مصنفاته حجر ابن" -1
  .لبنان بريوت الرسالة مؤسسة املنعم، عبد حممود

 األنابكي الربدي تغرى بن يوسف احملاسن أيب الدين جلمال "مصر وقاهرة ملوك يف الزاهرة النجوم -2
 5452 :األوىل الطبعة بريوت، الكتب العلمية دار الدين، مشس حسني حممد :تعليق ه، 124 ت
 .م 5991 -ه

  .بريوت املعرفة دار الشوكاين، بن علي حممد تأليف "السابع القرن بعد من مبحاسن الطالع البدر -4

 ضان، عبد املعيد حممد :ومراقبة حتقيق حجر، ابن للحافظ "الثامنة املائة أعيان يف الكامنة الدرر -1
  .م 5921 -ه 5291 :النشر سنة اهلند، آباد حيدر العثمانية املعارف دائرة جملس الناشر

 :األوىل الطبعة بريوت، العلمية الكتب دار للسيوطي، "والقاهرة مصر أخبار احملاضرة يف حسن-6
 م 5992 -ه 5451
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–،منشورات دار مكتبة احلياة  الالمع ألهل القرن التاسع،السخاوى ،مشي الدين أبو اخلري الضوء -2
 بريوت.

 .بريوت العلمية الدمشقي،دار الكتب احلنبلي العماد البن "ذهب من أخبار يف الذهب شذرات - 1

 للماليني، العلم دار الدمشقي، الزركلي فارس بن علي بن حممد بن حممود بن الدين خلري األعالم-9
 عشر. اخلامسة الطبعة
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