بسم هللا الرمحن الرحيم
فهذا شرح لباب صالة اجلمعة من بلوغ املرام شرح الشيخ احملدث سليمان بن انصرر

العلوان حفظه هللا وقد أضفت قبل الشرح احلديث مرقماَ .

ابب اجلمعة

َ -445ع ْن َع ْبرد اَ ِه بْرن َع َم َررَ َوأَه ََ َريْر َررةَ َيض َرَّلل اَ ِهَ َعرْر َه ْمَ { أ َِّنَ َمرا
ول َ -علَى أَ ْع َواد مْ ََبه-
ول اَ ِه صلى هللا عليه وسلم يَر َق َ
ََس َعا َي َس َ
"ليْتهررن أَقْ ر َرو عام َعر ْرن َو ْدعهر َرم اَ ْجلَ َم َعررا َ أ َْو لَيَ ْ ررت َم ِن اَ ِهَ َعلَررى قَرلَررو ْمَ َِ
ن } َيَواهَ َم ْسل عم .
لَيَ َكونَ ِن م َن اَلْغَافل َ
(الشرح ):

َذا الباب معقود لبيان فضل اجلمعة وبيان وقتها وأحكامهرا فر ن للعمعرة أحكامرال تلر
عن أحكام صالة الظهر  ،فيوم اجلمعة سيد أايم األسبوع ومل تطلر الشرمو وتغررب علرى
يوم أفضل من َذا اليوم  ،فيه خلق آدم وفيه قبض فيه أدخل اجلْة وفيه أخرج مْها .

استفتح املؤل يمحه هللا َذا الباب حبديث ابرن عمرر وأه َريررة يضرَّلل هللا عْهمرا " أّنمرا
َسعررا يسررول هللا صررلى هللا عليرره وسررلم يقررول – علررى أعررواد مْررَبه – " ليْتهررن أقرروام عررن
ودعهم اجلمعا أو لي تمن هللا على قلو م ليكونن من الغافلن " .
َذا احلديث يواه اإلمام مسلم يف صحيحه بسْد سباعَّلل قال يمحره هللا حرداْا احلسرن برن
علَّلل احللواين قال حرداْا أبرو توبرة قرال حرداْا معاويرة برن سرالم عرن خيرد يعراب أخراه أن أاب
سرالم حداره عرن احلكرم برن ميْرا عررن ابرن عمرر وأه َريررة أّنمرا َسعرا يسرول هللا صررلى هللا
عليه وسلم يقول :احلديث .

ويف الباب عرن أه اجلعرد الضرمرن أن الْرى صرلى هللا عليره وسرلم قرال " :مرن تررث ارالث
مج ر متهرراوانل ررا ب ر هللا علررى قلب رره " يواه اإلمررام الْسررا َّلل يف سررْْه وال مررذن وحس ررْه
وصححه ابن خزمية وابن حبان .
ويف البرراب أيض رال عررن ابررن عبرراق موقوف رال قررال " مررن ترررث اررالث مج ر متواليررا فقررد نبررذ
اإلسالم وياء ظهره " ويواه أبو يعلى املوصلَّلل وعبدالرخاق يف املصْ بسْد صحيح .

قوله " على أعود مَْبه " :

صريح احلديث أن مقالة الْى صلى هللا عليه وسلم َذه بعد صْ املَْب من األعواد.

قوله " ليْتهن أقوام عن ودعهم " :

أن تركهم قال تعاىل " ما ودعك يبك" أن ما تركك .

قوله " اجلمعا " :
َذا احلديث خاص ب ث صالة اجلمعة وأما ترث سا ر الصلوا فقد تقدم القول يف ذلك
 ،وتقرردم القررول أن الصررحابة عمعررون علررى كفررر ليث الصررالة نقررل مجرراعهم سررحاق بررن
ياَوية واإلمام املروخن وعبدهللا بن شقيق العقيلَّلل واإلمام ابن حزم واإلمام املْذين.

واحلعررة اررذا اإلمجرراع مررا يواه اإلمررام مسررلم يمحرره هللا يف صررحيحه مررن حررديث ابررن رري
قال حداْا أبو الزبري املكَّلل عن ابر بن عبدهللا أن الْى صلى هللا عليه وسرلم قرال " برن
الر ل وبن الشرث والكفر ترث الصالة ".
والكفر ذا عرف ابألل والالم ال حيتمل ال األكَب خبالف ما ذا كران مْكررال يف اإلابرا

فرياد بره األصرغر وَرو الغالرل عليره وقرد يررد أيضرال يف األكرَب والقاعردة يف ذلرك الْظرر يف
القرا ن .

قوله " أو لي تمن " :

فيه ابا اخلتم وقد قال تعاىل " ختم هللا علَّلل قلو م " وقد اء يف القرآن اخلتم والطبر

والقفل " أم على قلوب أقفااا " .
وليث اررالث مج ر متهرراوانل يطب ر علررى قلبرره ف ر ذا ب ر هللا علررى قلبرره فررال يعرررف حق رال وال
يهتدن ليه  ،فيكون كالصم البكم الذين ال يعقلون .

وظاَر أار ابن عباق " من ترث االث مج متواليرا فقرد نبرذ اإلسرالم وياء ظهرره"  ،أنره
يكفر ذا ألنه ذا تررث ارالث مجر مرن ابب أوىل أن ير ث مرا بيْهمرا مرن الصرلوا وَرذا
ال شكال يف كفره عْد الصحابة يضَّلل هللا عْهم .
و منرا نشرا اخلرالف يف تكفررري ليث الصرالة عْرد مررن راء بعرد الصررحابة و ديرد ذلرك عْررد
ظهوي اإلمام أه حْيفرة يمحره هللا ومرن راء بعرده كمالرك والشرافعَّلل تطروي اخلرالف بعرد
َذا .

قوله " ليكونن من الغافلن " :

ألن هللا ررل وع ررال ذا خ ررتم عل ررى قل ررو م كم ررا يف ح ررديث الب رراب

بر ر عليه ررا كم ررا يف

حديث أه اجلعد فمرلل أمررَم ىل غفلرة ومرن غفرل عرن هللا أغرواه الشريطان وأويده مروايد
العطل .

صرليَّلل َمر َ َي َسرول
َ -446و َع ْرن َسرلَ َمةَ بْرن اَْألَ ْك َروع يضرَّلل هللا عْره قَ َ
رالَ { :كِْرا نَ َ

و للْحيطَران ظرلس نَ ْسرتَظ ِل بره
صرر َ
اَ ِه صلى هللا عليه وسلم اَ ْجلَ َم َعةََ َِ نَرْ َ
ف َولَ ْري َ
ن .
َمتِر َف عق َعلَْيهَ َواللِ ْف َ
ظ للْبَ َ اي ي

}

َويف لَ ْف ٍظ ل َم ْسل ٍمَ { :كِْا ََْن َم َ َم َعهَ ذَا َخالَت اَل ِ
وَ َِ نَر ْر ََ نَرتَرتَربِ َ اَلَْف َّْلل َء }.
ش ْم َ

(الشرح):

وعن سلمة بن األكوع يضَّلل هللا عْه قرال كْرا نصرلَّلل مر يسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم
يوم اجلمعة نْصرف وليو للحيطان ظل يستظل به "
َذا احلديث متفق على صحته .

قرال اإلمررام الب رراين يمحرره هللا حرداْا حيررَّلل بررن يعلررى احملرايه قررال حرردااب أه عررن ايق بررن
َسلة بن األكوع عن ابيه فذكره.
ويواه مسررلم يمحرره و ابلروايررة األوىل والنانيررة مررن ريررق احملررايه عررن ايق بررن سررلمة بررن
األكوع عن أبيه وفيه "كْا َنم معه ذا خالت الشمو نر

نتتب الفَّلل "

واحلررديث احررت برره اإلمررام امحررد و سررحاق علررى ررواخ صررالة اجلمعررة قبررل الررزوال وقررد
اختل ر الفقهرراء يمحهررم هللا يف َررذه املسررالة فررذَل مجهرروي العلمرراء ومررْهم مالررك وأبررو
حْيفة والشافعَّلل ىل رمي قامة صرالة اجلمعرة قبرل الرزوال وأصرحاب َرذا القرول اسرتدلوا
أبن اجلمعرة بردل مرن صرالة الظهرر والبردل يقروم مقرام املبردل مْره وقرد أمجر العلمراء علرى
رمي قامرة صرالة الظهرر قبرل الرزوال وَرؤالء قرالوا أيضرال بتحررمي قامرة اخلطبرة قبرل الرزوال

ال مالكال يمحه هللا قال جتروخ اخلطبرة قبرل الرزوال أمرا اإلمرام أمحرد يمحره هللا فيعروخ الصرالة

فضالل عن اخلطبرة قبرل الرزوال ويرره يمحره هللا أن وقرت صرالة اجلمعرة كوقرت صرالة العيرد

مررن بعررد ايتف رراع الشررمو وَررو أس ررعد ابلرردليل مررن اجلمه رروي فقررد يوه اإلمررام مس ررلم يف
صحيحه عن ابر بن عبدهللا قال كْا نصرلَّلل اجلمعرة مر يسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم
فْرذَل ىل مجالْررا فْرحيهرا حررن ترزول الشررمو "  ،فهررذا نرا صرريح ارواخ قامررة اجلمعررة
قبل الزوال واحلديث صحيح صريح وحديث الباب أيضال يدل على َذا فيقول سلمة برن

األكرروع يضررَّلل هللا عْرره (ولرريو للحيطرران ظررل نسررتظل برره) وَررذا ال يكررون ال حررن خوال
الشمو .

وأما قوله " كْا َنم ذا خالت الشمو " كما يف يواية مسلم:
فيحتمل أحد أمرين :

األمر األول :

األمر

أن كْا نفرغ من صالة اجلمعة حن خوال الشمو .

الناين  :كْا نقيم صالة اجلمعة حن الزوال .

وعلى كال األمررين احلرديث يردل علرى رواخ قامرة اجلمعرة قبرل الرزوال أو معره وَرو حعرة
على من مْ قامة اجلمعة قبل الزوال ومما يؤكد َذا األمر ويبن صرحة قامرة اجلمعرة قبرل

الررزوال مررا يواه أبررو داود يف سررْْه عررن خيررد بررن أيقررم قررال يضررَّلل هللا عْرره " ا تم ر العيررد
واجلمعررة يف عهررد الْررى صررلى هللا عليرره وسررلم فصررلى العيررد وقررال ان عمعررون فمررن شرراء
فليعم " وَذا احلديث صححه علَّلل بن املدياب .
فالْى صلى هللا عليره وسرلم مجر العيرد مر اجلمعرة فلرو مل تكرن اجلمعرة را زة قبرل الرزوال
مرا مجعهرا الْررى صرلى هللا عليرره وسرلم ولررذلك راء أيضرال عْرد أه داود مررن حرديث عطرراء
عن ابن الزبري " أنه ا تم يف عهرده مجعرة وعيرد فصرالحا ضرحى ومل يصرل بعرد ذلرك ال

العصر " فكان َذا األمر كان مشهويال بن الصحابة ولذلك ملا سئل ابرن عبراق عرن فعرل
ابن الزبري قال أصاب السْة .

وأم ررا قير رراق اجلمه رروي اجلمعر ررة عل ررى الظهر ررر فه ررذا القير رراق يس ررمى فاسر ررد اإلعتب رراي عْر ررد
األصولين ألنه يف مقابلة الْا .
كما يف املراقَّلل :
واخلل

للْا أو اإلمجاع

دعى فساد االعتباي كل من وعى

فررال يصررح قيرراق صررالة اجلمعررة علررى صررالة الظهررر فاجلمعررة عيررد املسررلمن خبررالف صررالة
الظهررر مل يرررد َررذا فيهررا وأمررا املررأة ف ر ن صررلت م ر الر ررال يف مسررا دَم فصررالزا عررزءة
ابتفرراق العلمرراء ولكررن ن صررلت يف بيتهررا فررال تصررح صررالزا ال بعررد الررزوال ألّنررا تصررليها
ظهرال ولذلك ذَل األ مة األيبعة ومجهوي العلماء سلفال وخلفرال ىل أن املررأة ذا صرلت يف
بيتها تصلَّلل أيبعال و ذا صلت م الْاق تصلَّلل يكعتن بصالزم .

رل َوَال نَرتَرغَردِه
َ - 447و َع ْرن َسر ْرهل بْررن َس ْرع ٍد َيضر َرَّلل اَ ِهَ َعْر َه َمررا قَر َ
رالَ { :مرا َكِْررا نَقير َ
ظ ل َم ْسل ٍم .
ِال بَر ْع َد اَ ْجلَ َم َعة } َمتِر َف عق َعلَْيهَ َواللِ ْف َ

َويف يَوايٍَة { :يف َع ْهد َي َسول اَ ِه صلى هللا عليه وسلم

}

.

(الشرح):

وعن سهل بن سعيد يضَّلل هللا عْه قال  :ما كْا نقيل وال نتغده ال بعد اجلمعة " .

َررذا احلررديث متفررق علررى صررحته واملؤل ر يمحرره هللا يقررول واللفررظ ملسررلم وقررد يواه أيض رال
الب اين بْفو اللفظ الذن ذكره املؤل .
قال الب اين يمحه هللا حداْا قتيبة بن سعيد قال حداْا ابن أه حراخم عرن أبيره عرن سرهل
بن سعد به .
وقررال مسررلم يمحرره هللا حررداْا عبرردهللا بررن سررلمة وحيررَّلل بررن حيررَّلل وعلررَّلل بررن حعررر قررال حيررَّلل
أخَبان وقال اآلخران حداْا عبدالعزيز بن أه حاخم عن أبيه عن سهل به .
وخاد علَّلل بن حعر يف عهد الْى صلى هللا عليه وسلم .
واحلديث احت به اإلمام أمحرد علرى رواخ قامرة اجلمعرة قبرل الرزوال ألن الصرحابة يضرَّلل
هللا عْهم كانوا يباديون ا فرال يقيلرون ال بعردَا والقيلولرة ال تكرون ال قبرل الرزوال فردل
حررديث البرراب علررى أن الْررى صررلى هللا عليرره وسررلم كرران يقرريم اجلمعررة قبررل خوال الشررمو
وقد قال الصْعاين يف السبل  :وليو فيه دليرل علرى الصرالة قبرل الرزوال ألّنرم يف املديْرة
ومكة ال يقيلون وال يتغدون ال بعد صرالة الظهرر كمرا قرال تعراىل ( وحرن تضرعون ايرابكم
مررن الظهرررية)  .ويف َررذا نظررر  ،نعررم لرريو حررديث البرراب صرررحيال يف صررالزم قبررل الررزوال

ولكْه يتايد مبا مضى وهللا أعلم .

رل قَا لم رراَ
َ -448و َعر ْرن َ رراب ٍر { أَ ِن اَلِْر ر ِ
ى صررلى هللا علي رره وس ررلم َكررا َن َطْطَر َ
اء ْ عرريع م َرن اَل ِ
شرر َي َ لرال }
فَ َع َ
راق لَْير َهراَ َح ِري َملْ يَر ْب َرق ِال ااْرَْرا َع َ َ
رل اَلِْ َ
شرامَ فَانْر َفتَ َ

َيَواهَ َم ْسل عم .
(الشرح):

وعرن ررابر يضررَّلل هللا عْرره أن الْررى صررلى هللا عليرره وسررلم كرران ططررل قا مرال فعرراء عررري
من الشام فانفتل الْاق ليها حي مل يبق ال اااب عشر ي الل .
قال املؤل يمحه هللا يواه مسلم .

قال مسلم حداْا أبو بكر بن أه شيبة واسحاق بن ابراَيم عن ريرر عرن حصرن برن
عبدالرمحن عن سامل بن أه اجلعد عن ابر بن عبدهللا به .
واحلديث يواه اإلمام الب اين يف صحيحه من ريق خا دة عن حصرن برن عبردالرمحن
به .
فاحلررديث متفررق علررى صررحته مررن ريررق حصررن بررن عبرردالرمحن برره  ،ولرريو مررن ف رراد
مسلم .

قوله " أن الْى صلى هللا عليه وسلم كان ططل قا مال " :

فيه مشروعية اخلطبة قا مال وقد نقل ابن عبدالَب يمحه هللا اإلمجاع على ذلك.

قوله " ذ اء العري " :

بكسررر العررن مفردَررا بعررري وال واحررد للعررري مررن لفظهررا وامل رراد ابلعررري َْررا َررَّلل اإلبررل
أبمحااا .

قوله " فانفتل الْاق ليها " :
َررذا ومررول عْررد أَررل العلررم علررى قبررل رررمي َررذا األمررر وقبررل رراب سررتماع اخلطبررة

وقبل نزول قوله تعاىل (فاسعوا اىل ذكر هللا ).

وقد نقل بعض العلماء اإلتفاق على و وب السعَّلل ىل ذكر هللا ابألذان النراين واملرراد
بذكر هللا استماع اخلطبة .

قوله " ومل يبق ال ااْا عشر ي الل " :

رراء عررن اإلمررام مالررك يمحرره هللا أنرره قررال َررذا أقررل عرردد تصررح برره اجلمعررة والفقهرراء

خمتلفون يف َذا املسالة فقد اء عن مالك ما ذكر .

وذَررل اإلمررام أمحررد والشررافعَّلل ىل أن اجلمعررة ال تْعقررد ال أبيبعررن ي رالل و رراء عررن
امحررد يف يوايررة وَررو مررذَل أه حْيفررة أن اجلمعررة تصررح بنالاررة وسرريا ن ش رراء هللا
بسط َذه املسالة أبدلتها .
وال ييل أن القول الرا ح َرو مرا دل عليره الردليل فلرم يررد عرن الْرى صرلى هللا عليره
وس ررلم دلير ررل صر ررحيح بتحدير ررد عر رردد لصر ررالة اجلمعر ررة فالوا ر ررل ر ررالق مر ررا أ لقتر رره
الْصروص فاجلمعررة صررالة كسررا ر الصررلوا تصررح مبررا تصررح مْرره صررالة الظهررر وصررالة
العصر وَكذا سا ر الصلوا .
وأما قوله يف احلرديث مل يبرق ال اْرا عشرر ي رالل َرذا ال يردل علرى ديرد أقرل العردد

ألن َذا األمر مل يق على و ه اإلختياي وقد أ راب بعرض العلمراء عرن َرذا احلرديث
فقال ن الصالة يف أول األمر تقدم على اخلطبة يوم اجلمعرة وَرذا راء بره آ ي ال
يصح مْها شَّللء منا ََّلل مراسيل ومعضال ال تقوم ا حعة  ،واحلق أن اجلمعرة مْرذ
شرعت واخلطبة قبرل الصرالة وحرديث البراب ذال صرريح يف صرحة صرالة اجلمعرة أبقرل

من أيبعن ي الل خالفال ملن اش ط أيبعن ي الل .

رول اَ ِه صررلى هللا عليرره وسررلم { َمر ْرن
رال َي َسر َ
رال :قَر َ
َ -449و َعررن ابْررن َع َمر َرر قَر َ
صر َرالتَهَ }
صر َرالة اَ ْجلَ َم َعررة َوغَ ْريََررا فَرلْيَضر ْ لَْير َهررا أَ ْخر َررهَ َوقَر ْد َترِ ْ
رت َ
أَ ْد َي َث َيْك َعرةل مر ْرن َ
يحَ لَك ْرن قَر ِروه
ْابَ َواللِ ْف َ
ظ لَهََ َو ْسَْ َ
ِايقَط ِ
صرح ع
ادهَ َ
ِسا َِّللَ َوابْ َن َما َ ْهَ َواَلد َ
َيَواهَ الْ َ
أَبَو َح ٍ
اِت ْي َسالَهَ.
(الشرح):

وعن ابن عمر يضرَّلل هللا عْهمرا قرال قرال يسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم مرن أديث يكعرة
من صالة اجلمعة وغريَا فليض

ليها أخره  ،وقد تت صالته " .

َذا احلديث يواه اإلمام الْسا َّلل وأمحد والدايقطاب وابن ما ة وغريَم من ريق بقية
بررن الوليررد عررن يررونو بررن يزيررد الزَرررن عررن سررامل بررن عبرردهللا عررن ابررن عمررر عررن الْررى
صلى هللا عليه وسلم به .
وقد قال الدايقطاب يمحه هللا ذكر لْا أبو داود أن بقية تفرد به عن يونو .
وقد أعله أبو حاِت يمحه هللا ابختالف السْد واملنت .
وقررد يواه الْسررا َّلل مررن ريررق سررليمان بررن بررالل وَررو اقررة عررن يررونو بررن يزيررد عررن
الزَرن عن سامل بن عبدهللا عن الْى صلى هللا عليه وسلم مرسالل  ،وَذا َو احملفرو

 ،وأما ذكر ابن عمر َذا غلط واحملفو يف َرذا احلرديث مرا يواه الشري ان مرن ريرق

الزَررن عرن أه سررلمة برن عبرردالرمحن عرن أه َريرررة " أن الْرى صررلى هللا عليره وسررلم
قال  :من أديث يكعة من الصالة فقد أديث الصالة" .
وأما ذكر اجلمعرة فلرم ينبرت يف ذلرك حرديث عرن الْرى صرلى هللا عليره وسرلم ولكرن
ال ييررل أن اجلمعررة داخلررة يف حررديث أه َريرررة " مررن أديث يكعررة مررن الصررالة"  ،فرران
الصالة اسم ْو تشمل اجلمعة وغريَرا فمرن أديث يكعرة مرن صرالة اجلمعرة فليضر
ليها أخره وقد تت صالته وَذا قول مجاَري العلماء كراه حْيفرة ومالرك والشرافعَّلل
وأمحررد  ،وخررال يف ذلررك بعررض التررابعن ف ررأوا أن مررن مل يررديث اخلطبررة يصررلَّلل اجلمعررة
أيبعرال  ،وَررذا قررول ضررعي ومررا ذَررل ليرره األ مررة األيبعررة أصررح دلرريالل وأقرروه نظررال ،
ومفهرروم احلررديث أن مررن مل يررديث يكعررة مررن اجلمعررة مل يررديث الصررالة فعليرره أن يصررلَّلل

اجلمعة ظهرال و ذا قال مالك والشافعَّلل وأمحد وقد صح َذا عرن عبردهللا برن مسرعود
وابن عمر وغريحا من الصحابة وال يعلم ام خمال .
وقررد قررال أبررو حْيفررة مررن أديث ررزءال مررن الصررالة ولررو قلرريالل كالتشررهد صررالَا مجعررة

وَذا مذَل مجاعة من أَل العلم وبه قال داود والصحيح ما ذَل ليه ابن مسعود
وابررن عمررر أن مررن مل يررديث يكعررة مررن اجلمعررة فيصررليها ظه ررال ولكررن يْبغررَّلل الْظررر بعررد
ذلررك َررل خالررت الشررمو أم ال ألنرره تقرردم أن الررا ح ررواخ أداء اجلمعررة قبررل الررزوال

أبدلررة صررحيحة تقرردم ذكرَررا ولكررن مررن فاتترره صررالة اجلمعررة يصررليها ظه ررال والظهررر ال
تصح ال بعد الزوال .

رى صرلى هللا عليره
َ -450و َع ْن َ ابر بْن ََسَ َررةَ َيض َرَّلل اَ ِهَ َعْر َه َمراَ { أَ ِن اَلِْ ِ
رل قَا لمرراَ فَ َمر ْرن أَنْربَ راَثَ
روَ َِ يَر َقر َ
روم فَريَ ْ طَر َ
وسررلم َكررا َن َطْطَر َ
رل قَا لمرراَ َِ َْلر َ
ب } أَ ْخ َر َ هَ َم ْسلمع .
ساَ فَر َق ْد َك َذ َ
أَنِهَ َكا َن َطْطَ َ
ل َ ال ل
(الشرح):

وعن ابر بن َسرة يضَّلل هللا عْه أن الْرى صرلى هللا عليره وسرلم كران ططرل قا مرال لرو
يقوم في طل قا مال فمن نباث أنه كان ططل السال فقد كذب "
َرذا احلرديث يواه اإلمرام مسررلم يف صرحيحه قرال حررداْا حيرَّلل برن حيررَّلل قرال أخرَبان أبررو
خينمة عن َساث بن حرب قال أنباين ابر بن َسرة فذكره .
وقال الب اين يمحه هللا ابب اخلطبة قا مال ذكر يف الباب حديث ابن عمرر أن الْرى
صلى هللا عليه وسلم كان ططل قا مال يقعد يقوم كما تفعلرون اآلن " يواه مسرلم

.

وحرديث البرراب يواه أيضرال أمحرد بررن حْبررل وأبررو داود والْسرا َّلل وال مررذن وابررن ما رره

كلهم من ريق َساث بن حرب عن ابر بن َسرة به .

واحلديث دليل على َدن الْى صلى هللا عليه وسلم يف اخلطبة وأنه كان ططل قا مرال
وَررذا ابإلمجرراع كمررا نقلرره ابررن عبررد الررَب يمحرره هللا ومل ينبررت عررن الْررى صررلى هللا عليرره
وسلم حديث أنه كان ططل اجلمعة السال .

وقررد اختل ر العلمرراء يمحهررم هللا يف أول مررن خطررل الس رال قررال رراووق ومج ر مررن
علماء التابعن أبنه معاوية قيل أخرذه اللحرم ومل يسرتط اخلطبرة قا مرال وقيرل غرري ذلرك
وال يهمْا بقدي ما يهمْا أن تعرف أن اخلطبة قا مال وا بة قتداء ابلْى صرلى هللا عليره
وسلم  ،وقد قال تعاىل " وتركوث قا مال " .

ونفو حديث ابر يدل على و وب اخلطبة قا مال وأن الْرى صرلى هللا عليره وسرلم مل
يكن ططل السال ومن خعم ذلك فقد كذب  ،وأما للعذي فتعوخ اخلطبة السال .

واحلررديث دليررل علررى مشررروعية اجللرروق بررن اخلطبتررن وقررد اختل ر العلمرراء مبقررداي
اجلل رروق ب ررن اخلطبت ررن فق ررال بع ررض العلم رراء مبق ررداي قر رراءة س رروية اإلخ ررالص  ،وق ررال

بعضهم مبقداي ما يعلم الفصل بن اخلطبتن وَذا احلرق ألنره مل يررد عرن الرسرول صرلى
هللا عليه وسلم ديد اذا اجللوق فيعلو مبقداي ما يعلم الفصل بن اخلطبتن .
وَل ل اجللروق الصرحيح أنره يسرتحل منرا الوا رل الفصرل برن اخلطبترن سرواء
لو أم ال ذا فصل بن اخلطبتن .

رول اَ ِه
رالَ { :كررا َن َي َسر َ
َ -451و َعر ْرن َ ررابر بْررن َع ْبررد اَ ِه َيضر َرَّلل اَ ِهَ َعْر َه َمررا قَر َ
ضرربَهََ
رلَ ْ
صر ْروتَهََ َوا ْشررتَ ِد غَ َ
امحَر ِر ْ َع ْيرَْرراهََ َو َعر َرال َ
صررلى هللا عليرره وسررلم ذَا َخطَر َ
رري
سررا َك ْمَ َويَر َقر َ
َحر ِري َكاَنِررهَ َمْرذ َي َ ر ْري ٍ يَر َقر َ
صربِ َح َك ْم َوَم ِ
رولَ :
رول" :أَ ِمررا بَر ْعر َدَ فَر ِن َخر ْ َ

ري اَ ْاَ ْدن ََ ْدنَ َوَ ِم ٍدَ َو َش ِر اَْأل ََموي َْو َد َ َزَاَ ،وَك ِل ب ْد َع ٍرة
اَ ْحلَديث كتَ َ
اب اَ ِهَ َو َخ ْ َ
ض َاللَةع } َيَواهَ َم ْسل عم.
َ
َويف يَوايَر ٍرة لَررهَ َكانَر ْ
رى صررلى هللا عليرره وسررلم يَر ْروَم اَ ْجلَ َم َعررةَْ { :حي َم ر َد اَ ِهَ
رت َخطْبَرةَ اَلِْر ي
ص ْوتَهَ }
َويَرنْاب َعلَْيهَ َِ يَر َق َ
ول َعلَى اْر ذَل َ
كَ َوقَ ْد َع َال َ
ن لَهَ } .
َويف يَوايٍَة لَهََ { :م ْن يَر ْهده ََ ِهَ فَ َال َمض ِل لَهََ َوَم ْن يَ ْ
ضل ْل فَ َال ََاد َ
ض َاللَ ٍة يف اَلِْاي } .
ِسا يَّللَ { :وَك ِل َ
َوللْ َ

(الشرح):
وعن ابر بن عبدهللا يضَّلل هللا عْه قال :كان يسول هللا صلى هللا عليره وسرلم ذا خطرل
امحررر عيْرراه وعررال صرروته واشررتد غضرربه حرري كانرره مْررذي رري

يقررول صرربحكم ومسرراكم

ويقررول  :أمررا بعررد ف ر ن خررري احلررديث كترراب هللا وخررري اارردن َرردن ومررد وشررر األمرروي
ود زا وكل بدعة ضاللة "  .يواه مسلم .

ويف يواية له  :كانت خطبة الْى صلى هللا عليه وسلم يوم اجلمعرة حيمرد هللا وينراب عليره
يقول ار ذلك وقد عال صوته " .
ويف يواية له " من يهد هللا فال مضل له  ،ومن يضلل فال َادن له " .
حررديث ررابر يواه اإلمررام مسررلم يف صررحيحه وقررد يواه يمحرره هللا ابلروايررة األوىل والنانيررة
والنالنة .
أما الرواية األوىل فقال يمحره هللا تعراىل حرداْا ومرد برن املنرح قرال حرداْا عبردالوَاب برن
عبداجمليررد عررن عفررر بررن ومررد عررن أبيرره عررن ررابر بررن عبرردهللا عررن الْررى صررلى هللا عليرره
وسلم به .
أما الرواية النانية فقد يواَا من ريق سليمان بن بالل عن عفر بن ومد به.
أما الرواية النالنة فرواَا من ريق وكي عن سفيان عن عفر بن ومد به .
وأما يواية الْسا َّلل " وكل ضاللة يف الْاي " .

فقد قال الْسا َّلل يمحره هللا حرداْا عتبرة برن عبردهللا قرال أنبراان ابرن املبرايث عرن سرفيان عرن
عفر بن ومد به .
و رراء َررذه الرزايدة عْررد البيهقررَّلل يف األَسرراء والصررفا مررن ريررق حبرران بررن موسررى عررن
عبرردهللا بررن املبررايث برره  .وَررَّلل خايدة قويررة يواَررا عتبررة بررن عبرردهللا وَررو صرردوق عررن ابررن
املبايث ولبعه حبان بن موسى عْه عن سفيان .
واحلديث دليل على مشروعية يف الصو ابخلطبة والتحمو معهرا فقرد كران الْرى صرلى
هللا عليه وسلم يرف صروته ويشرتد غضربه وحيمرر و هره وَرذا الال رق ابخلطيرل ذا خطرل
مْذيال ومبيْال معذيال وموضحال مرشدال وانصحال .

ويسررتحل لل طيررل أيضرال أن يقررول "أمررا بعررد" ومعْاَررا مهمرا يكررن مررن شررَّللء بعررد وأكنررر
الْحاة على و وب اإلتيان ابلفاء بعد "أما بعد" و وخ بعضهم حذفها .

قوله " ف ن خري احلديث كتاب هللا " :

قال تعاىل " ومن أصدق من هللا قيال" وقال تعاىل " ومن أحسن من هللا حدينال "

ف ري الكالم كالم هللا قوله صدق ووعده صدق  ،وأما خري ااردن ف نره َردن نبيْرا ومرد
صلى هللا عليه وسرلم فرال َردن أحسرن مرن َديره وال ريرق أحسرن مرن ريقره وال شرريعة
أسهل من شريعته فقرد بعرث صرلى هللا عليره وسرلم ابحلْيفيرة السرمحة الصراحلة لكرل خمران

ومكان الصاحلة خلرين الدنيا واآلخرة .

قوله " وشر األموي ود زا " :

واملراد َْا ابحملد

البدع وقد أحسن القا ل :

وخري األموي السالفا من ااده

وشر األموي احملد

البدا

وقد اء يف الصرحيحن وغريحرا حرديث عا شرة " أن الْرى صرلى هللا عليره وسرلم قرال ":
من أحدث يف أمران َذا ما ليو مْه فهو يد " .
قال الْوون يمحه هللا يْبغَّلل ملن َس َذا احلديث أن حيفظه ليبطل به مجي احملد
ويواية الْسا َّلل " كل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف الْاي " .

.

يف َررذه اللفظررة دليررل علررى أن أقررل أحرروال البدعررة التحرررمي وقررد اختلر العلمرراء يف ذلررك
فقررال بعررض العلمرراء البرردع أنررواع مْهررا مررا يصررل ىل حررد الكفررر ومْهررا مررا َررو دون ذلررك

ومْها ما يصل ىل حد الكبرية ومْها ما يصل ىل حد الصغرية  ،وذَل بعض العلمراء ىل
أنه ليو يف البدع صغرية فاقل أحوال البدعة أن تكون ورمة وَذا ظاَر يواية الْسا َّلل .
وقررد أ رراب أصررحاب القررول األول عررن يوايررة الْسررا َّلل أبّنررا ضررعيفة  ،وقررال آخرررون أبن
معْاَا تؤول ىل الْاي .
ويف احلديث دليل أيضال على مشروعية محد هللا والنْاء عليه يف اخلطبة  ،قرد راء عْرد أه
داود من حرديث عاصرم برن كليرل عرن أبيره عرن أه َريررة أن الْرى صرلى هللا عليره وسرلم
قال  " :كل خطبة ليو فيه تشهد فهَّلل كاليد اجلذماء " سْده صحيح .

رول اَ ِه صرلى
رت َي َس َ
َ - 452و َع ْن َع ِماي بْن َايسر ٍر َيض َرَّلل اَ ِهَ َعْر َه َمرا قَ َ
رالََ :س ْع َ
رن ف ْقهره }
رولِ { :ن َ َ
هللا عليه وسرلم يَر َق َ
ص َرالة اَل ِر َ رلَ َوق َ
رول َ
ص َرر َخطْبَتره َمئِْرةع م ْ
َيَواهَ َم ْسل عم

(الشرح):

وعن عماي بن ايسر يضَّلل هللا عْه قال َ :سعت يسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم يقرول" :
ن ول صالة الر ل وقصر خطبته مئْة من فقهه " يواه مسلم .
قال اإلمام مسلم يمحره هللا حردااب سرري برن يرونو قرال أخرَبان عبردالرمحن برن عبردامللك
بن أار عن أبيه عن واصل بن حيان عن أه وا ل عن عماي بن ايسر .
وقررد يواه اإلمررام امحررد يمحرره هللا والرردايمَّلل واحلرراكم وقررال صررحيح علررى شرررط الشرري ن
وسكت عْه اإلمام الذَى .
واحلررديث دليررل علررى مشررروعية قصررر اخلطبررة و الررة الصررالة وامل رراد ابإل الررة َْررا الررة
موافقة ادن الْى صلى هللا عليه وسلم فقد كان يقرأ اجلمعرة واملْرافقون .وسربح والغاشرية
،واجلمعة والغاشية .
فرراملراد ذال ََ بط ررول الق رراءة َ ررذا ابلْس رربة لل طبررة فعلي رره فاملشررروع لل طي ررل أن طتص ررر

الكالم اختصايال و م حواشَّلل الكلمرا مجعرال فرال داعرَّلل لكنررة الكرالم دون فا ردة فقرد
كانت كلما الرسول صلى هللا عليه وسلم تعد عدال  ،وكالم قليل حيفرظ حفظرال ويسرتفاد

مْه ويق يف القلل ويكون فيه موعظة وتذكري و يشاد وبيان وعلم و يضاح خرري مرن كرالم
كنري تذين عليه الرايح وتعه األَساع وليو فيه َده وال بيان فعلرى اخلطيرل أن طتصرر

اخلطبررة اختصررايال وحيرررص علررى مررا يفيررد احلاض ررين وعليرره أن يراعررَّلل أحررواام ف ر ن الغالررل
علرريهم مررن مجلررة العرروام  ،وخررري الكررالم مررا قررل ودل ومل يطررل فيمررل وعلررى اخلطيررل أن

حيررص كررل احلرررص أن تكررون خطبتره وعظرال فترردوي حررول اجلْرة والْرراي َكررذا كانررت خطررل
الْررى صررلى هللا عليرره وسررلم وخطررل أصررحابه بعررده فر ن القلرروب ذا تررذكر اجلْررة والْرراي
يقررت وقبلررت مررا يقررال اررا و ذا بعررد عررن اجلْررة والْرراي قسررت وعْررت وترررد ومل تسررم
قول انصح وال وعظ واعظ .

َخر ْذ َ " :ق
شر ٍرام بْررت َحاياَرةَ َيضر َرَّلل اَ ِهَ َعْر َهررا قَالَر ْ
َ -453و َعر ْرن أ يَم َ َ
رتَ { :مررا أ َ
سرران َي َسررول اَ ِه صررلى هللا عليرره وسررلم يَر ْق َرَؤ ََررا َك ر ِل
َوالْ َقر ْررآن اَل َْمعيررد"َ ِال َعر ْرن ل َ
ٍ
ق } َيَواهَ َم ْسل عم .
َمجَ َعة َعلَى اَلْمْ ََب ذَا َخطَ َ
ل اَلِْا َ
(الشرح):

وعررن أم َشررام بْررت حاياررة بررن الْعمرران يضررَّلل هللا عْهررا قالررت  :مررا أخررذ "ق والق رران
اجمليررد " ال مررن لسرران يسررول هللا صررلى هللا عليرره وسررلم يقرؤَررا كررل مجعررة علررى املْررَب ذا

خطل الْاق " يواه مسلم .
قرال اإلمررام مسررلم يمحرره هللا حرداْا عمرررو الْاقررد قررال حررداْا يعقروب بررن ابرراَيم بررن سررعد
قال حدااب أه عن ومد بن اسحاق قال حدااب عبدهللا بن أه بكرر عرن حيرَّلل برن عبردهللا
عن أم َشام به .

ويواه من ريق حيَّلل بن سعيد عن عمرة بْت عبدالرمحن عن أخت اا حنوه .

ويواه أبررو داود والْسررا َّلل ويف البرراب عررن صررفوان بررن يعلررى بررن أميررة عررن أبيرره قررال َسعررت
الْى صلى هللا عليه وسلم يقرأ على املَْب " واندوا اي مالك ليقض عليْا يبك " اآلية .
ويف الباب عن أه سعيد أن يسول هللا صلى هللا عليره وسرلم قررأ " ص " علرى املْرَب .يواه
امحد وأبو داود وغريحا .
وحديث البراب دليرل علرى مشرروعية قرراءة القررآن يف اخلطبرة وَرل َرذه القرراءة وا برة أم
مسررتحبة ذَررل اإلمررام امحررد والشررافعَّلل ىل و رروب ق رراءة القرررآن ولررو آيررة وذَررل أبررو
حْيفة وغريه من أَل العلم ىل عردم الو روب وَرذا َرو احلرق فاحلرديث ومرا يف معْراه مرن
أحاديث البراب دالرة علرى اسرتحباب القرراءة ال علرى ا را  ،وحرديث البراب دليرل علرى
مشررروعية قر رراءة " ق " يف اخلطبررة وظ رراَر احل ررديث أن الْررى ص ررلى هللا عليرره وس ررلم ك رران
يقتصررر عليهررا والسرربل يف ذلررك والعلررم عْررد هللا أن احلاض ررين كررانوا قوم رال ع رراب يفهمررون

موا ن اخلطاب ومواق اإلستدالل واأللفا امل ادفة لغةل فكانت قراءة الرسول صرلى هللا

عليه وسلم اا تذكريال خبلقهم ومعادَم والبيان ام حبفظ ألسْتهم فال يلفظرون مرن قرول ال
لديهم يقيل عتيد .

أمررا يف خمانْررا َررذا فلررو أن نسرراانل قرأَررا مررا فهررم الْرراق معظررم اآلاي فلررذلك قررد يقررال
والعلم عْد هللا أبنه يقرؤَا ويوضح ما أشركل مْهرا بكرالم الصرحابة والترابعن وأَرل العلرم

في صا اخلطبرة األوىل لقراءزرا واخلطبرة النانيرة لبيران بعرض معانيهرا لترتم الفا ردة وحيصرل
املطلوب .
ويف احلررديث دليررل صرريح علررى أن الْررى صررلى هللا عليرره وسررلم كرران يكريَررا م ررايال ألن أم
َشررام تقررول مررا أخررذزا ال عررن لسرران يسررول هللا صررلى هللا عليرره وسررلم يقرؤَررا كررل مجعررة

ففيه دليل على مشروعية تكراي الوعظ واإليشاد وترقيق القلوب وترذكريَا ابآلخررة فلريو
َْرراث ألررن مررن القلرروب عْررد ذكررر اجلْررة والْرراي فعلررى اخلطبرراء أن حيرصرروا علررى َررذا وخررري
اادن َدن يسول هللا صرلى هللا عليره وسرلم فقرد كران يقرؤَرا لريقرق را القلروب ويصرغَّلل
ا األَساع .
وهللا أعلم .

َ - 454و َعررن ابْررن َعبِر ٍ
رول اَ ِه صررلى هللا
رال َي َسر َ
رال :قَر َ
راق َيضر َرَّلل اَ ِهَ َعْر َه َمررا قَر َ
رل
عليرره وسررلم { َمر ْرن تَ َكلِر َرم يَر ْروَم اَ ْجلَ َم َعررة َو ْاإل َمر َ
رام َطْطَر َ
رل فَر َهر َرو َك َمنَررل اَ ْحل َمرراي َْحيمر َ
ٍ
ْق
اياَ َواَلِذن يَر َق َ
رت لَرهَ َمجَ َعرةع } َيَواهَ أ ْ
س ْ
ول لَرهَ :أَنْص ْ
أْ
َس َف ل
َمحَر َدَ إ ْسرَْاد َال َأب َ
رتَ لَْي َ
وعرا { :ذَا
يث أَه ََ َريْر َررةَ يضرَّلل هللا عْره يف "اَل ِ
س َرر َحد َ
يح ْن" َم ْرفَ ل
صرح َ
به َ .و ََ َو يَر َف ي
لَ فَر َق ْد لَغَ ْو َ }
ك :أَنْص ْ
صاحب َ
قَرل َ
ْت ل َ
ت يَر ْوَم اَ ْجلَ َم َعة َو ْاإل َمام َطْطَ َ

(الشرح):

وعن ابن عباق يضَّلل هللا عْهمرا قرال قرال يسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم  " :مرن تكلرم
يرروم اجلمعررة واإلمررام ططررل فهررو كمنررل احلمرراي حيمررل أسررفايال  ،والررذن يقررول لرره أنصررت

ليست له مجعة " .

َذا احلديث يواه اإلمام امحد يف مسْده وأبو بكر بن أه شيبة والطرَباين كلهرم مرن ريرق

عالد بن سعيد عن عامر الشعى عن ابن عباق .

وعالررد ضررعفه كبرراي احلفررا قررال عْرره اإلمررام أمحررد لرريو حدينرره بشررَّللء وكررذا قررال حيررَّلل بررن
سعيد وقال حيَّلل بن معن ال تقوم به حعة  ،فقول احلرافظ إسرْاد ال أبق بره غرري صرحيح
ألن عالدال ضعي عْد كباي األ مة .
وأما حديث أه َريرة الذن أشاي ليه املؤل يمحه هللا فقد يواه الشي ان .
قال الب اين يمحه هللا حداْا حيَّلل بن بكرري قرال حرداْا الليرث عرن عقيرل عرن ابرن شرهاب
قررال أخررَبين سررعيد بررن املسرريل عررن أه َريرررة أن الْررى صررلى هللا عليرره وسررلم قررال  :ذا
قلت لصاحبك أنصت يوم اجلمعة واإلمام ططل فقد لغو " .
قال مسلم يمحه هللا حداْا قتيبة بن سعيد وومد بن يمح قال حداْا الليث به .
واحلديث دليرل علرى ررمي الكرالم يروم اجلمعرة واإلمرام ططرل  ،وظراَر احلرديث ولرو كران
الكالم أمرال ابملعروف وّنيال عن املْكر .

ويؤخذ من ظاَر احلديث واخ الكالم بن اخلطبتن ألن احلديث مقيد واإلمام ططل .

وقوله يف حديث ابرن عبراق فليسرت لره مجعرة اختلر الفقهراء يف معْرا َرذا فقرال بعضرهم
تكررون صررالته ظهررال ومررن ذلررك حررديث عْررد أه داود  ،وقررال آخرررون ال يكتررل لرره اوا ررا

و ن كانت عزءة ال حيتاج ىل عادزا وقيل غري ذلك .

وعلى كل فاحلديث يف سْاده مقال كمرا سربق ولره شراَد عْرد أه داود مرن حرديث علرَّلل
بن أه الل يضَّلل هللا عْه ويف سْاده مقال أيضال .

قد يوه أبو داود يف سْْه من حديث عمرو بن شعيل عن أبيه عرن رده أن الْرى صرلى

هللا عليرره وسررلم قررال "ومررن لغررا و طررى يقرراب الْرراق كانررت لرره ظهررال " واللغررو َررو الكررالم

الذن ال فا دة فيه .

فظاَر َذا أن مجعته تكون ظهرال ذا مج بن اللغو والت طَّلل وأما الردعاء واإلمرام ططرل
فقرد راء فيره حرديث قرون عْرد أه داود مرن ريررق عمررو برن شرعيل عرن أبيره عرن ررده
مرفوعال " حيضر اجلمعة االارة نفرر " وذكرر مرْهم ي رالل حضررَا يردعو ن شراء أعطراه و ن
شرراء مْعرره " ويف َررذا دليررل علررى التفريررق بررن اللغررو والرردعاء و ن كرراان مش ر كن يف ترررث
االستماع لل طيل .

وقد اختل أَل العلم يمحهم هللا يف يد السالم واإلمام ططرل وكرذا تشرميت العرا و
وكرذا نكرراي املْكرر  ،أمررا اإلمرام فررال مرران مرن كونرره يررد السررالم ويشرمت العررا و ويْكررر

املْكر حلديث ابر بن عبدهللا يف الصحيحن يف أمره سليكال ابلصالة وسريا ن شراء هللا

.

أمررا املرراموم واملس ررتم ف ر ن ك رران ال يسررم اخلطبررة ف ررال مرران م ررن يده للسررالم وتش ررميت
العررا و وأمررره ابملعررروف وّنيرره عررن املْكررر وكررذا اشررتغاله بق رراءة القرررآن نررا علررى ذلررك
اإلمام امحد يمحه هللا .
وأمررا ذا كرران يسررم خطبررة فقررد قررال بعررض أَررل العلررم يش رمت العررا و ويرررد السررالم
بصو خفَّلل وأيمر ابملعروف ويْهى عرن املْكرر ابلفعرل ال ابلقرول  ،وقرد يعلرل َرؤالء أبن
يقال يد السالم وا ل ابإلمجراع واسرتماع اخلطبرة فيهرا خرالف برن أَرل العلرم فمرْهم مرن
قال أن استماعها سْة كما َو قول للشافعية و ا فة من التابعن .
والقول الناين  :أن استماعها وا ل وَو الصحيح .
ولذلك القرول النالرث يف املسرالة ال يشرمت عا سرال وال يررد سرالما وال يْهرى عرن املْكرر

وال أيمررر ابملع ررروف وأص ررحاب َررذا الق ررول أخ ررذوا بظرراَر ح ررديث أه َري رررة " ذا قل ررت
لصرراحبك أنصررت " وظرراَر َررذا انررك مررر ابملعررروف وتْهررى عررن املْكررر ومر ذلررك يقررول
الرسول صلى هللا عليه وسلم " فقرد لغرو " وأصرحاب َرذا القرول معهرم ظراَر احلرديث
وأصررحاب القررول األول معهررم بعررض القواعررد والتعلرريال املفيرردة ال أن ظرراَر احلررديث

أوىل ابلقبول .

رى صررلى هللا عليرره
َ - 456و َعر ْرن َ رراب ٍر قَر َ
رل يَر ْروَم اَ ْجلَ َم َعررةَ َوالِْر ِ
رل َي َ ر ع
رالَ { :د َخر َ
رل َيْك َعتَر ْرن" } َمتِر َف ر عق
رالَ :ال .قَر َ
تل" قَر َ
رل  .فَر َقر َ
"ص رلِْي َ
رال" :قَر ْرم فَ َ
رالَ :
وسررلم َطْطَر َ
صر ي
َعلَْيه .
(الشرح):

وعن ابر يضَّلل هللا عْه قال  :دخل ي ل يوم اجلمعة والْى صلى هللا عليه وسلم ططرل

فقال " صليت " قال  :ال  ،قال  :قم فصل يكعتن .
َذا احلديث متفق على صحته.
قال الب اين يمحه هللا حداْا علَّلل بن عبدهللا قال أخرَبان سرفيان عرن عمررو عرن رابر برن
عبدهللا به .
وقال مسلم يمحه هللا حداْا قتيبة بن سعيد واسحاق بن ابراَيم عن سفيان به .
ويواه مسلم يمحه هللا يف صحيحه من ريق أخره وَسى َذا الر ل سليكال الغطفاين .

واحلررديث دليررل علررى مشررروعية يررة املسررعد واإلمررام ططررل وقررد ذَررل ىل َررذا اإلمررام
أمحد وأكابر احملققن من الفقهراء واحملردان وقرد مْر بعضرهم يرة املسرعد واإلمرام ططرل

وحديث الباب حعة عليه .
أما قول الْى صلى هللا عليه وسرلم للر رل الرذن يآه يت طرى الرقراب ا لرو فقرد آذيرت
 .يواه أبرو داود بسرْد حسرن  .فرال يرردل َرذا علرى مْر

يررة املسرعد واإلمرام ططرل منررا

يرردل احلررديث علررى عرردم و و ررا وحررديث ررابر يرردل علررى اسررتحبا ا ال أنرره يسررتحل
التعوخ ابلركعتن .

ويصررلح حررديث البرراب حعررة لقررول مررن قررال  :رروخ اجملررَّللء واإلمررام ططررل  ،ولكررن عامررة
العلماء على خالف َذا القول فرأوا و وب السعَّلل عْد الْداء الناين قال تعاىل ( اي أيهرا
الذين آمْوا ذا نودن للصالة من يوم اجلمعة فاسعوا اىل ذكر هللا "
وقد نقل بعض األ مة اإلمجاع على و وب السعَّلل عْد الْداء الناين وميكرن اجلمر بيْهمرا
أبن يقال لعل َذا الر رل سرعى عْرد الْرداء النراين ومل يصرل املسرعد ال واإلمرام ططرل ،
أو أن له عذيال شرعيال يف خره .

واحلررديث دليررل أيض رال علررى ررواخ تكلرريم اإلمررام للمررامومن  ،ويف البرراب أحاديررث أخررره
كحديث أنو يف الصحيحن حن دخل الر ل املسعد يطلل االستسقاء.

وقررد احررت حبررديث ررابر بعررض العلمرراء علررى و رروب يررة املسررعد ألن اسررتماع اخلطبررة
وا ل وم ذلك أمر الْى صلى هللا عليره وسرلم الر رل أن يصرلَّلل يكعترن واإلمرام ططرل

 ،ويف َ ررذا نظ ررر الن اس ررتماع اخلطب ررة ال ررل ال مل ررن ل ررو  ،أو يق ررال ن رره ي رردل عل ررى
وص َرفه عن ذلك احلديث اآلخر ا لو فقد آذيت ف نه يدل على عردم و روب
الو وب َ
ية املسعد كما َو قول األ مة األيبعة ومجاَري العلماء سلفال وخلفال بل ما قرال بو روب
ية املسعد من األ مة السابقن سوه أه عوانه حي ابن حزم يمحره هللا علرى ظاَريتره ال

يره و وب ية املسعد .

َ - 457و َعررن ابْررن َعبِر ٍ
رى صررلى هللا علي رره وسررلم َكررا َن يَر ْقر ر َرأَ يف
راق { أَ ِن اَلِْر ِ
ن } َيَواهَ َم ْسلم.
ويةَ ا ْجلَ َم َعةَ َوال َْمَْافق َ
َ
ص َالة ا ْجلَ َم َعة َس َ
(الشرح):

وعن ابن عباق يضَّلل هللا عْهما أن الْى صلى هللا عليه وسرلم كران يقررأ يف صرالة اجلمعرة
سوية اجلمعة واملْافقن " يواه مسلم .
قال مسلم يمحه هللا حداْا أبو بكر بن أه شيبة قال حداْا عبدة برن سرليمان عرن سرفيان
عن خمول بن ياشد عن مسلم البطن عن سعيد بن بري عرن ابرن عبراق يضرَّلل هللا عْهمرا
به .
ويواه مسلم أيضال من حديث أه ياف عن أه َريرة به .

واحلديث دليل على مشروعية قراءة َاتن السويتن يروم اجلمعرة فسروية اجلمعرة فيره ترذكري

الْاق ب ث البي والشراء حرال الْرداء النراين وفيهرا تررغيبهم للتقردم ىل الصرالة وتزَيردَم
يف الدنيا .
وأمررا سرروية املْررافقن ففيهررا فضررح للمْررافقن وَررم يكنرررون يرروم اجلمعررة فكانررت قراءزررا يف
غايرة املْاسربة تررذكريال ارم ووعظرال فربعض املْرافقن ال يشررهد شريئال مررن الصرلوا

ال اجلمعرة

ويقررول اجلمعررة ىل اجلمعررة كفرراية ملررا بيْهمررا  ،ونسررَّلل َررذا املْررافق تتمررة َررذا احلررديث مررا مل
تؤ الكبا ر  ،وقد ايتكل الكفر فضالل عن الكبا ر فقد تقدم مجاع الصحابة علرى كفرر

ليث الصررالة نقلررة سررة مررن كبرراي األ مررة وَررم اسررحاق بررن ياَويرره واإلمررام املررروخن و
عبدهللا بن شقيق العقيلَّلل واإلمام ابن حزم واإلمام املْذين يمحهم هللا .
ويشرع أيضال أن يقرأ يف بعض األحيان سوية سبح اسرم يبرك األعلرى والغاشرية وسريا ن
شاء هللا ذكر دليل ذلك وهللا أعلم .

ِع َمرران بْررن بَشر ٍريَ { :كررا َن يَر ْقر َررأَ يف اَلْعير َديْن َويف ا ْجلَ َم َعررة :بر ر
َ -458ولَررهََ :عررن اَلْر ْ
يث اَلْغَاشيَة" } .
"َ ْل أ ََل َث َحد َ
اس َم َيبي َ
ك اَْألَ ْعلَى"َ َوَ :
"سبيح ْ
َ
(الشرح):
وله عن الْعمان بن بشَّلل يضَّلل هللا عْه قال كان يقررأ يف العيردين ويف اجلمعرة بسربح اسرم
يبك األعلى وَل ألث حديث الغاشية " .

قوله " وله "  :أن ملسلم يمحه هللا يف صحيحه .

قرال اإلمرام مسرلم حرداْا حيرَّلل برن حيرَّلل وأبرو بكرر برن أه شريبة واسرحاق برن ابرراَيم مجيعرال
عن رير قال حيَّلل أخَبان رير عن ابرراَيم برن ومرد برن املْتشرر عرن أبيره عرن حبيرل برن
سامل موىل الْعمان عن الْعمان بن بشري يضَّلل هللا عْه به .
واحلررديث دليررل علررى مشررروعية ق رراءة َرراتن السررويتن يف صررالة اجلمعررة والعيرردين عيررد
الفطر وعيد األضحى .
واحلكمة من قراءة َاتن السويتن ملا اشرتملت عليره السروية األوىل مرن تعظريم الررب رل
وعرال وبيرران خلقره وتسررويته ملرا خلررق وتقرديره ملررا قردي للررذكر واألننرى وبيرران َدايتره لعبرراده
املؤمْن وملا اشتملت عليه السوية النانية مرن ذكرر القيامرة ومرا يكرون فيهرا مرن ذكرر رزاء
الصاحلن وبعث مجي العباد وواسبتهم على مجي أعماام ن خريال ف ري و ن شرال فشر.
وقد تقدم يف حديث ابن عباق وحديث أه َريررة أن الرسرول صرلى هللا عليره وسرلم كران

يق ررأ يف اجلمعررة واملْ ررافقن  ،فيسررتحل التْوير ر فيق ررأ لية بس رربح والغاشررية ولية ابجلمع ررة
واملْافقن ولية أيضال ابجلمعة والغاشية اء َذا يف صحيح مسلم من حديث الْعمران برن

بشري.

وأما االعتياض عن قراءة َذه السوية يوم اجلمعة بقراءة آاي تْاسل اخلطبة ففرَّلل ذلرك
تفصيل ف ن كان يعتاض عن قراءة عن َذه السروية املسرْونة بقرراءة آاي تْاسرل اخلطبرة
فهذا غلط وَعر للسْة واعتيراض عْهرا بغريَرا فلرم يكرن الْرى صرلى هللا عليره وسرلم يقررأ
من اآلاي ما يْاسل اخلطبة وال ذكر َذا عن أحد من الصحابة وأمرا ن كران يفعرل َرذا
يف بعررض األحيرران حبيررث ال يعطررل السررْة وال يعترراض عْهررا بغريَررا  ،منررا عرررض لرره عررايض
ففع ل َذا أو أنه أياد أن يبن للْاق عدم و وب قراءة َذه السروية فمنرل َرذا العمرل ال
مان مْه و ن كان األوىل واألفضل لل طيل أن ينابر علرى قرراءة َرذه السروية علرى مرداي
االث مج يف كل مجعة يقرأ سويتن مما كان الْى صلى هللا عليه وسلم يقرأ به .
وقد احت بعض أَل العلم بقراءة الْى صلى هللا عليه وسلم يف الركعرة النانيرة علرى رواخ
عل النانية أ ول من األوىل ألن الغاشية أ ول من سبح  ،ويف َذا االستدالل نظرر فر ن
الْى صلى هللا عليه وسلم يرتل األوىل حي تكون أ ول مرن الرأ أ رول مْهرا  ،صرح َرذا
يف السْة الصحيحة النابتة عن يسول هللا صرلى هللا عليره وسرلم فمعررد رول اآلاي غرري
مؤار ذا علم َدن الْى صلى هللا عليه وسلم يف قراءته .

رى صرلى هللا عليره
َ -459و َع ْن َخيْد بْن أ َْيقَ َرم يضرَّلل هللا عْره قَ َ
صرلِى الِْ ِ
رالَ { :

رل"
را يف ا ْجلَ َم َعررةَ فَر َقر َ
صرلي ََّلل فَرلْيَ َ
راء أَ ْن يَ َ
رالَ :
وسرلم اَلْعير َدَ َِ َي ِخر َ
"مر ْرن َشر َ
صر ي
ص ِح َحهَ ابْ َن َخ َزْميَة.
سةَ ِال اَل ي ْمذ ِ
نَ ،و َ
اَ ْخلَ ْم َ

}

َيَواهَ

(الشرح):

وعن خيد بن أيقم يضَّلل هللا عْه قرال صرلى الْرى صرلى هللا عليره وسرلم العيرد يخرا يف

اجلمعة  ،قال  :من شاء أن يصل فليصل .

َرذا احلررديث يواه اإلمرام امحرد وأبررو داود والْسررا َّلل وابررن ما ره وابررن خزميررة يف صررحيحه
كلهم من ريق عنمان بن املغرية عن ايق بن أه يملة عن خيد بن أيقم به .
وعنمان بن املغرية اقة خرج له الب اين واأليبعة وأما ايق فلم يرو عْره سروه عنمران برن
املغرية وذكره ابن حبران يف اقاتره  ،ونقرل عرن اإلمرام ابرن املردياب يمحره هللا أنره صرحح َرذا
اخلَب وقال الْوون سْاده يد  ،وأما قول احلافظ َْا صححه ابن خزميرة  ،فرالَب وع اىل

صرحيح ابررن خزميررة يتبرن خررالف مررا قالرره احلرافظ فقررد ذكررر اإلمرام ابررن خزميررة يف صررحيحه
على َذه املسالة فقال ن صح اخلَب ومل يقطر بصرحته قرال  :فر ين ال أعررف ايق برن
أه يملة ال ارح وال تعديل  ،وتصحيح اإلمام علَّلل بن املدياب يمحه هللا يرف

هالرة ايق

.
ويف البرراب عررن ابررن رري عطرراء بررن أه يابح قررال ا تم ر يرروم عيررد ويرروم مجعررة يف عهررد
عبدهللا بن الزبري فصلى عبدهللا بن الزبري كليهما بكرة ومل طرج ال لصالة العصر " .
َررذا احلررديث يواه أبررو داود يف سررْْه و سررْاده صررحيح ويف يوايررة عْررد أه داود  :وك رران
عبدهللا بن عباق ابلطا

فلما قدم أن قدم مكة ذكران له ذلك فقال  :أصاب السْة .

فحررديث البرراب يرردل علررى سررقوط صررالة اجلمعررة حررال ا تماعهررا م ر العيررد  ،واختل ر
الفقهراء يمحهرم هللا َرل تسررقط اجلمعرة ملرن صرلى العيررد أو أن اجلمعرة تسرقط مطلقراع سررواء
صلى العيد أم مل يصل .

ظرراَر حررديث البرراب أن اجلمعررة تسررقط عمررن صررلى العيررد وأمررا مررن مل يصررل العيررد فرران
اجلمعة تلزمه وَذا مذَل مجاَري العلماء وَو احلق .
وذَل بعض العلمراء ىل أن اجلمعرة تسرقط مطلقرال سرواء صرلى العيرد أم مل يصرل ويف َرذا
نظررر فقررد فرررض هللا علررى عبرراده يف اليرروم ررو صررلوا وَررذا صررلى أيبعرال فرراين اخلامسررة

وَذا من العلم املتواتر املرااوي عرن الْرى صرلى هللا عليره وسرلم أيضرال ن العلمراء يمحهرم
هللا خمتلفون يف صالة الظهر َل تلزم أم ال .
ذَررل مجهرروي العلمرراء ومررْهم األ مررة األيبعررة أن اجلمعررة ذا سررقطت قامررت الظهررر مقامهررا
فو ل أداءَا ألنه ذا مل يصرل الظهرر فقرد صرلى يف اليروم أيبر صرلوا وهللا فررض علرى
العباد و صرلوا وَرذا مبراب علرى القرول أبن الصرالة بكررة َرَّلل صرالة العيرد  ،ولكرن
َْاث قول لبعض العلماء أبن اجلمعة قردمت وقامرت مقرام صرالة العيرد والسربل يف ذلرك
أنْا لو قلْا ن صالة العيد أسقطت صالة اجلمعة فيشكل عليره كير تسرقط السرْة علرى
القول الصرحيح الفررض  ،ال ذا قيرل أبن صرالة العيرد فررض علرى األعيران كمرا َرو قرول
أه حْيفررة وشرريخ اإلسررالم ابررن تيميررة وحررديث البرراب شرراَد قررون اررذا القررول ذا قيررل ن
الصرالة املرؤداة َرَّلل صرالة العيررد وليسرت صرالة اجلمعرة أمررا ذا قيرل ن صرالة اجلمعرة قررد
قدمت فهذا شاَد قون ملذَل اإلمام أمحد يمحه هللا يف واخ صرالة اجلمعرة قبرل الرزوال

وَذا َو احلق كما تقدم تقريره ففَّلل صحيح اإلمام مسلم يمحه هللا عرن رابر برن عبرد هللا
قال كْا نصلَّلل اجلمعة م يسول هللا صلى هللا عليه وسلم فْذَل ىل مجالْرا فْرحيهرا حرن
تررزول الشررمو "  ،فهررذا اخلررَب ص رريح يف كرروّنم يصررلون اجلمعررة قبررل الررزوال فعلررى َررذا
يستقيم القول بسقوط اجلمعة وصالة الظهر عمن قدم اجلمعة بكرةل واعتاض عْها بصرالة

العيد .

وأما ذا قيل ن الصالة املؤداة ََّلل صالة العيد كما َو قول اجلمهوي فال ييرل ن صرالة
الظهر ال تسقط و ن كان األحوط أيضال أن يصلَّلل الظهر مطلقال حي ولو قيرل أبن اجلمعرة
قد قدمت فهذا أحوط وأبرأ للذمرة ألن األدلرة َْرا غرري ظراَرة لسرقوط صرالة الظهرر كمرا
َررو قررول عطرراء  ،وأمررا احتعرراج بعررض العلمرراء حبررديث عطرراء أن ابررن ال رزبري مل طرررج ال
لصالة العصر  ،فيحتمل أن يكون ابن الزبري صلى الظهر يف بيته .

مسالة  :ذا سقطت صالة اجلمعة عمن صلى العيد فهل يشرع قامة اجلمعة يف البلد .

اجلواب  :نعم و ل َذا حي يتمكن من صالة اجلمعة من مل يصل العيد .
مسالة :ما َو السبل يف سقوط صالة اجلمعة ملن صلى العيد .
اجلواب  :قيل ملا ا تم عيدان يف يوم واحد خفر الْرى صرلى هللا عليره وسرلم عرن أمتره
وأسقط عْهم اجلمعة ليتم ام عيدَم .

ول اَ ِه يضرَّلل هللا عْره
ال َي َس َ
ال :قَ َ
َ - 460و َع ْن أَه ََ َريْر َرَة يضَّلل هللا عْه قَ َ
ص يل بَر ْع َد ََا أ َْيبَر لعا } َيَواهَ َم ْسلمع .
َح َد َك َم ا ْجلَ َم َعةَ فَرلْيَ َ
ذَا َ
صلِى أ َ

{

(الشرح):

وعن أه َريرة يضَّلل هللا عْه قال قال يسول هللا صلى هللا عليره وسرلم " ذا صرلى أحكرم

اجلمعة فليصل بعدَا أيبعال ََ " .

َذا احلديث يواه اإلمام مسلم يف صحيحه فقال حداْا حيَّلل بن حيَّلل قال أخَبان خالرد برن

عبدهللا عن سهيل بن أه صاحل عن أبيه أن أه َريرة عن الْى صلى هللا عليه وسلم به .
ويواه مسررلم أيضرال مررن ريررق سررهيل بلفررظ " مررن كرران مصررليال بعررد اجلمعررة فليصررل أيبع رال "
وَررذا اللفررظ يرردلْا علررى أن َررذه األيب ر لالسررتحباب ال لإل رراب  ،ألن ظرراَر احلررديث
األول أن َ ررذه األيبر ر وا ب ررة لقول رره ص ررلى هللا علي رره وس ررلم " ذا ص ررلى أح رردكم اجلمع ررة
فليصل بعدَا أيبعال " وَذا أمر واألمر يقتضَّلل الو وب ال ذا و د له صايف والصايف
َْا مو ود وَو قوله صلى هللا عليه وسلم " من كان مصليال "  ،فهذا يدلْا علرى أن َرذه

األيب بعد اجلمعة لالستحباب ال لإل اب كما َو قول عامة العلماء .

وقد استحل أكنر أَل العلم على عل َرذه األيبر يف املسرعد حلرديث ابرن عمرر يضرَّلل
هللا عْه يف الصحيحن من ريق عبيدهللا بن عمر العمرن عن انف عن ابن عمر قرال " :
كان الْى صلى هللا عليه وسلم ذا صلى اجلمعة دخل بيته وصلى يكعتن " .
ومل يرذكر عرن الْرى صرلى هللا عليره وسرلم أنره خاد علرى الرركعتن يف بيتره وال تْرايف برن قولرره
وفعله فيحمل قوله على ما ذا صلى األيب يف املسعد وأما ذا صلى يف البيرت فيقتصرر
علررى يكعت ررن ألن َ ررذا َررو دأب رره ص ررلى هللا عليرره وس ررلم  ،وق ررد اخترراي َ ررذا الق ررول ش رريخ
اإلسررالم ابررن تيميررة يمحرره هللا وابررن القرريم ومجاعررة مررن احملققررن ولكررن يشرركل علررى َررذا
حرديث خيررد بررن بررت يف الصررحيحن " أن الْررى صرلى هللا عليرره وسررلم قررال أفضررل صررالة
املرء يف بيته ال املكتوبة " فظاَر احلديث أنه يتعن محل األيب يف حديث أه َريررة علرى
البيرت ألن أ فضرل صرالة املررء يف بيترره ال املكتوبرة ولكرن قرد رراب عرن َرذا فيقرال  :ملررا

اختلر عْردان قرول الْرى صررلى هللا عليره وسرلم وفعلره تعرن عليْررا اجلمر برن األمررين كمررا
قال يف املراقَّلل :
واجلم وا ل مي ما أمكْا

و ال فلألخري نسخ بيْا

فحملْا حديث ابن عمرر علرى البيرت وحرديث أه َريررة علرى املسرعد  ،وَْرا قرول آخرر
قررد يقررال أنرره أقرررب ىل الصررواب وَررو أن ينررابر علررى يكعتررن يف البيررت ويصررلَّلل يف بعررض
األحيرران أيبعرال وأمررا ذا صررلى يف املسررعد فيقتصررر علررى أيبر وال يصررلَّلل يكعتررن و رره َررذا
القول أن الْى صلى هللا عليه وسلم مل يذكر عْه أنه صلى يكعترن بعرد اجلمعرة يف املسرعد

فتعرن عليْرا محررل حرديث أه َريرررة علرى املسرعد وأنرره ذا صرلى يف املسررعد يصرلَّلل أيبعرال
ومحلْا حديث ابن عمر على البيرت  ،وال مران مرن العمرل حبرديث أه َريررة يف البيرت يف
بع ررض األحي رران حل ررديث خي ررد ب ررن ب ررت يف الص ررحيحن " أفض ررل ص ررالة امل رررء يف بيت رره ال

املكتوبة ".

وأمررا ذا ص رلى يف مكررة فاملسررتحل أن يصررلَّلل بعررد اجلمعررة سررت يكعررا حلررديث ابررن أه
حبيررل عررن عطرراء قررال كرران ابررن عمررر ذا صررلى اجلمعررة يف مكررة صررلى يكعتررن تقرردم
فصررلى أيبع رال فقيررل لرره يف ذلررك فقررال ن الْررى صررلى هللا عليرره وسررلم ذا كرران يف املديْررة
صلى اجلمعة صلى يف بيته يكعتن .

فظاَر َذا استحباب ست يكعا بعد اجلمعرة يف مكرة  ،وبعرض العلمراء يرره اسرتحباب
الست يف غري مكة أيضال .

وَررل األيب ر الررأ يف ح ررديث أه َريرررة ويف حررديث ابررن عم ررر تصررلى بسررالم واح ررد أم

بسررالمن  .فيرره خررالف  ،وظرراَر احلررديث أن األيبر تصررلى بسررالم واحررد وَررل يصررليهما
بتشررهدين أم بتشررهد واحررد سرركت احلررديث عررن َررذا فعرراخ الو هرران ن شررئت فصررلهما
بتشهدين و ن شئت فصل األيب بتشهد واحد .

سررا ل بْررن يَزي ر َدَ أَ ِن َم َعاويَرةَ قَر َ
ت ا ْجلَ َم َع رةَ
َ -461و َعررن ال ِ
ص رلِْي َ
رال لَررهََ { :ذا َ
فَر َرال تَص رلْها ب ٍ
رول اَ ِه صررلى هللا عليرره وسررلم
جَ فَر ِن َي َسر َ
َ َ
صر َرالةَ َحر ِري تَ َكلِر َرم أ َْو َ ْر َرر َ
ك :أَ ْن َال نَوصل ص َالةل ب ٍ
ج } َيَواهَ َم ْسلم ع.
أ ََم َرَان ب َذل َ
َ
َ َ
ص َالة َح ِي نَرتَ َكلِ َم أ َْو ََنَْر َ
(الشرح):
وعن السا ل بن يزيد يضَّلل هللا عْه أن معاوية يضَّلل هللا عْه قال له  :ذا صرليت اجلمعرة
فال تصرلها بصرالة حري ترتكلم أو ررج فر ن يسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم أمرران برذلك
"أن ال نصل صالة بصالة حي نتكلم أو َنرج " .
يواه مسررلم يف صررحيحه فقررال حررداْا أبررو بكررر بررن أه شرريبة قررال حررداْا غْرردي عررن ابررن
ري قال أخَبين عمر بن عطاء بن أه اخلواي قال أيسلاب انف بن بري ىل السرا ل برن
يزيد فذكر اخلَب .
وَو دليل على مْ وصل صالة بصالة وقول معاوية وّنيه منا وق يف يروم اجلمعرة ودليلره
املرفرروع عررام يشررمل صررالة اجلمعررة وغريَررا  ،ويف َررذا دليررل علررى أن الصررحابة يسررتدلون

ابلعام على اخلاص  ،ومعاوية ّنى السا ل أن يصلَّلل اجلمعرة بصرالة أخرره حري يرتكلم أو

طرررج واملعررح يْتقررل مررن مكرران ىل مكرران ويصررح يف الفصررل التكبررري والتحميررد والتسرربيح
وقرراءة مررا يشرررع يف دبررر كررل صررالة  ،فظرراَر ّنيرره صررلى هللا عليرره وسررلم أن تصررلَّلل صررالة
بصرالة أن َرذا يشرمل الْوافرل ال أن العلمرراء خصصروا َرذا مبرن صرلى الفريضررة وأياد أن
يتْفل والسبل يف ذلك لئال يلحق ابلفرا ض ما ليو مْها .
أما وصرل انفلرة بْافلرة فظراَر األحاديرث الصرحيحة النابترة عرن يسرول هللا صرلى هللا عليره
وسررلم بقيررام الليررل وصررالة الْهرراي أنرره يصررلَّلل الصررالة ابلصررالة وكررذلك أفعررال الصررحابة
يضوان هللا عليهم وَذا يوضح املرراد مرن حرديث البراب وأنره كمرا قرال العلمراء أن يصرلَّلل
فريضة بْافلة .
علمر رال أن بع ررض العلم رراء يس ررتحل االنتق ررال م ررن مك رران ىل مك رران ابلتط رروع ال أن العل ررة

عْدَم ليست ََّلل كراَيرة الوصرل منرا َرَّلل لتكنرري العبرادة يف البقراع كرَّلل تشرهد لره األيض

كما قال تعاىل ( فما بكت عليهم السماء واأليض ).

فعلم أن األيض تبكَّلل على املتعبد فيها  ،وقول هللا " يومئرذ ردث أخبايَرا " أن تشرهد
على العامل مبا عمل على سطحها .
وَررذا االسررتْباط قررال برره اإلمررام الب رراين والبغررون ومجر مررن العلمرراء ويف ذلررك أحاديررث
يواَا أبو داود وغريه وفيها مقال .

رال َي َسررو َل اَ ِه صررلى هللا عليرره
رال :قَر َ
َ -462و َعر ْرن أَه ََ َريْ ر َررةَ يضررَّلل هللا عْرره قَر َ
غ
رتَ َحر ِري يَر ْفر َرر َ
صر َ
صرلِى َمررا قَر يد َي لَررهََ َِ أَنْ َ
رلَ َِ أَتَررى ا ْجلَ َم َعرةََ فَ َ
وسررلم { َمررن ا ْغتَ َ
سر َ
رل
رن ا ْجلَ َم َعرة اَْألَ ْخ َررهَ َوفَ ْ
صليَّلل َم َعرهَ :غَف َرر لَرهَ َمرا بَر ْيرَْرهَ َوبَ ْ َ
ام م ْن َخطْبَتهَ َِ يَ َ
اَْإل َم َ
ضَ
اََالاَة أ َِايٍم } َيَواهَ َم ْسلم.
(الشرح):
وعرن أه َريرررة يضرَّلل هللا عْرره قرال قررال يسررول هللا صرلى هللا عليرره وسرلم " مررن اغتسررل
أتى اجلمعة فصلى ما قدي له أنصت حي فرغ اإلمام مرن خطبتره يصرلَّلل معره غفرر لره
ما بيْه وبن اجلمعة األخره وفضل االاة أايم " يواه مسلم .
قررال اإلمررام مسررلم يمحرره هللا حررداْا أميررة بررن بسررطام قررال أخرَبان يزيررد بررن خيير قررال أخرَبان
يوح عن سهيل بن أه صاحل عن أبيه عن الْى صلى هللا عليه وسلم به .

قوله "من اغتسل يوم اجلمعة " :
قوله " من ":

" من " اسم شرط اخم جتزم فعلن األول فعل الشررط وَرو قولره ابحلرديث " مرن اغتسرل
وصررلى وأنصررت صررلى م ر اإلمررام " و ررواب الشرررط " غفررر لرره " وال يتحقررق ررواب

الشرط ال بتحقق فعل الشرط وال بد أيضال أن تم الغسرل والصرالة قبرل خرروج اإلمرام
واإلنصررا والصررالة م ر اإلمررام فهررذه األمرروي مبعموعهررا ال بررد أن تتحقررق حرري صررل
املغفرة.
ذكر الْى صلى هللا عليه وسلم أوالل ََ الغسل وقد تقردم أن غسرل اجلمعرة مسرتحل عْرد

األ مررة األيبعررة ومجرراَري العلمرراء سررلفال وخلف رال ويف املسررالة االاررة أقرروال ألَررل العلررم َررذا

القول األول.

القول الناين  :أنه وا ل حلرديث أه سرعيد اخلردين عْرد السربعة أن الْرى صرلى هللا عليره
وسلم قال " غسل اجلمعة وا ل على كل وتلم " .
القرول النالررث  :أن غسررل اجلمعرة وا ررل علررى مرن برره يا حررة وَرذا اختيرراي شرريخ اإلسررالم
يمحرره هللا وقررد تقرردم حبررث َررذه املسررالة وذكررر مررا َررو الصررحيح وأن القررول أبنرره سررْة َررو

األقرب ىل الصواب وقول شيخ اإلسالم قون دال ألن الشايع أيمر ابلْظافة ويْهرى عرن

الوس رراخة وع ررن ال ررروا ح الكريه ررة  ،خصوصر رال أن ص رراحل الرا ح ررة يت رراذه مْ رره املص ررلون
واملؤمْررون و ن املال كررة تترراذه ممررا يترراذه مْرره بْررو آدم فلزمرره أن يتْظ ر ويتطيررل حرري
تررذَل يا حترره الكريهررة ويف يوايررة عْررد اإلمررام مسررلم يمحرره هللا يف صررحيحه مررن ريررق أه
معاويرة عرن األعمر

عرن أه صرراحل عرن أه َريررة يضررَّلل هللا عْره أن الْررى صرلى هللا عليرره

وسلم قال " من توضا يوم اجلمعرة فاحسرن الوضروء " يف احلرديث شراية ىل عردم و روب
غسررل يرروم اجلمعررة وأن الوضرروء كرراف للحصررول علررى َررذا األ ررر ال أن الغسررل أفضررل
وأكمل .

قوله "وصلى ما قدي له" ويف حديث سلمان عْد الب اين " ما كتل له " :
وظاَر احلديث أن الصالة غري مقيدة بعدد وال يش ط فيه ىل خروج اإلمام بل يصلَّلل مرا
يتيسررر لرره وَررذه الصررالة ليسررت سررْة ياتبررة قبليررة للعمعررة فر ن اجلمعررة لرريو اررا سررْة ياتبررة
قبلية و منا اا سْة بعدية  ،واملشروع التطوع املطلق قبل صالة اجلمعة حي أي اإلمام .
وقد احت

ذا بعض الفقهاء على أن اجلمعرة لريو فيهرا وقرت ّنرَّلل قبرل الرزوال واحلرق أن

َررذا احلررديث ال حعررة فيرره الحتمررال كررون اإلمررام يرردخل قبررل الررزوال فقررد ابررت عررن الْررى
صلى هللا عليه وسلم ومجاعة من الصحابة أّنم ططبرون قبرل الرزوال مْهرا حرديث رابر يف
صحيح مسلم وقد سبق حبث َرذه املسرالة " قرال كْرا نصرلَّلل اجلمعرة مر يسرول هللا صرلى

هللا عليه وسلم نذَل ىل مجالْا فْرحيها وذلك حن تزول الشمو " وَذا نا صرريح
على فراغهم من صالة اجلمعة قبل الزوال فما ابلك ابخلطبة .
وقررد تقرردم حبررث َررذه املسررالة وذكررر األدلررة علررى ررواخ صررالة اجلمعررة قبررل الررزوال وَررو
مذَل اإلمام أمحد يمحه هللا و ليه ذَل مج من الصحابة كما سبق ذكره
أما لو قدي أن اإلمام ال يدخل ال بعرد خوال الشرمو فحيْئرذ يصرلح َرذا احلرديث حعرة
علررى مررن نفررى وقررت الْهررَّلل يف يرروم اجلمعررة ال أن ابررا َررذا حيترراج ىل دليررل قررا

ألن

الْهَّلل يف َذا الوقت بت عرن الْرى صرلى هللا عليره وسرلم يف حرديث صرحيح فرال نعردل
عْه ال بدليل صحيح أيضال .

قوله " وأنصت " :

تقدم عْدان أن اإلنصا

ذا شرع اإلمام يف اخلطبة وا ل .

قوله " وصلى معه "

أن صالة الفريضة م اإلمام .

" غفر له ما بن اجلمعة واجلمعة األخره وخايدة ويف يواية وفضل االاة أايم " :

فيكرون اجملمروع عشررة أايم واملرراد ابملغفررة َْررا مغفررة الصرغا ر وَرذا قرول مجراَري العلمرراء
بيْما ذَل شيخ اإلسالم يمحه هللا ىل أن الكبا ر تغفر األعمال الصاحلة كاحل والوضروء
وحنو ذلرك ولكرن يشركل علرى َرذا مرا يواه اإلمرام مسرلم يف صرحيحه مرن حرديث العرالء
عرن أبيرره عررن أه َريررة أن الْرى صررلى هللا عليره وسررلم قررال " اجلمعرة ىل اجلمعررة ويمضرران
ىل يمضرران كفرراية ملررا بيْهمررا مررا مل تغر ر
الصغا ر ال الكبا ر .

الكبررا ر"  ،فاحلررديث ص رريح أن امل رراد ابملغف رررة

ول اَ ِه صرلى هللا عليره وسرلم ذَ َك َرر يَر ْروَم ا ْجلَ َم َعرة فَر َقرا َل:
َ -463و َعْهَ أَ ِن َي َس َ
صرليَّللَ يَ ْسرا َ
َل اَ ِهَ َشر ْيرئلا ِال أَ ْعطَرراهَ
فيرره َسر َ
راعةع َال يَر َواف َق َهررا َع ْبر عد َم ْسررل عم َو ََر َرو قَررا عم يَ َ
{

اي بيَده يَر َقليلَ َها
ِايهََ ،وأَ َش َ
خفي َفةع }
اعةع َ
َويف يَوايٍَة ل َم ْسل ٍمَ { :وَ ََّلل َس َ
}

َمتِر َف عق َعلَْيه

(الشرح):

وعْه يضَّلل هللا عْه أن يسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذكر يوم اجلمعرة فقرال " فيره سراعة

ال يوافقهرا عبرد مسرلم وَرو قرا م يصرلَّلل يسرال هللا عرز و رل شريئال ال أعطراه ايه " وأشرراي
بيده يقللها  .متفق عليه .
قرال اإلمرام الب راين يمحرره هللا حرداْا عبردهللا بررن مسرلمة قرال أخرَبان مالرك عرن أه الرزاند
عن األعرج عن أه َريرة عن الْى صلى هللا عليه وسلم به.
وقال مسلم يمحه هللا حداْا حيَّلل برن حيرَّلل قرال قررأ علرى مالرك -ح -وحرداْا قتيبرة برن
سعيد عن مالك عن أه الزاند به .

وقوله " قا م ":

املرد بذلك املالخم للطاعرة ألن القرا م يف اللغرة يطلرق علرى املرالخم للشرَّللء  ،قرال تعراىل "
ال ما دمت عليه قا مال " أن مالخمال .

قوله " يصلَّلل " :

أن يدعو ألن الصالة يف اللغة تطلق مبعرح الردعاء  ،كمرا قرال تعراىل " وصرل علريهم " أن

أدع ام  ،قال الشاعر :

اا حايق ال يَبح الدَر بيتها

و ن ذحبت صلى عليها وخمزما

قوله " صلى عليها " :
أن دعا اا .

و" خمزما " أن صو .

وسبل محل احلديث على ما ذكرران َرو أن الصرالة يف َرذا الوقرت غرري مشرروعة ال فيمرا

له سبل فو ل محل احلديث علرى مرا ذكرران واملسرلم ال يرزال يف صرالة مرا انتظرر الصرالة
كما اء يف الصحيحن .

قوله " وأشاي بيده يقللها" َ :ذه الرواية متفق عليها.

وأمررا ويايررة مسررلم األخررره فرواَررا مررن ريررق الربير بررن مسررلم عررن ومررد بررن خايد عررن أه
َريرة أن الْى صلى هللا عليه وسلم أشاي ىل أّنا خفيفة .
وقرد اختلر العلمرراء يمحهررم هللا يف َررذه السرراعة والصرحيح فيهررا أنرره آخررر سرراعة مررن يرروم
اجلمعة وسيا ن شاء هللا حبث َذه املسالة وذكر أقوال العلماء فيها .وهللا أعلم .

رول اَ ِه ص ررلى هللا علي رره وس ررلم
رت َي َس ر َ
َ -464و َع ر ْرن أَه بَر ر ْرر َدةَ َع ر ْرن أَبي رره ََس ْع ر َ

ص ر َرالةَ } َيَواهَ َم ْس ررل عمَ
يَر َق ر َ
ض ررى اَل ِ
رام َىل أَ ْن تَر ْق َ
رول َ { :ر َرَّلل َم ررا بَر ْ َ
رو اَْإل َم ر َ
رن أَ ْن َْل ر َ
ْاب أَنِهَ م ْن قَر ْول أَه بَر ْر َدةَ .
ِايقَط ِ
َوَي ِ َح اَلد َ
َ -465ويف َحديث َع ْبد اَ ِه بْن َس َالٍم عْ َد ابْن َما َ هْ .
صررر َىل
صر َرالة اَل َْع ْ
ِسررا يَّلل  { :أ َِّنرَرا َمررا بَر ْ َ
رن َ
َ -466و َ ررابر عْ ر َد أَه َد َاو َدَ َوالْ َ
غَ َروب اَل ِ
ش ْمو } .
ن ".
َوقَ ْد ا ْختَرلَ َ ف َيها َعلَى أَ ْكنَر َر م ْن أ َْيبَع َ
ن قَر ْولالَ أ َْملَْيرتَر َها يف " َش ْرح اَلْبَ َ اي ي

(الشرح):

وعن أه بردة عن أبيه يضَّلل هللا عْهما قال َسعرت يسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم يقرول

" ََّلل ما بن أن لو اإلمام ىل أن تقضَّلل الصالة ".
َرذا احلرديث يواه مسررلم يف صرحيحه مرن ريررق ابرن وَرل عررن خمرمرة برن بكررري عرن أبيرره
عن أه بردة عن أه موسى عن الْى صلى هللا عليه وسلم به .
وقد أعل َذا اخلَب بعلتن األوىل اإلنقطاع بن خمرمرة برن بكرري وأبيره قرال اإلمرام امحرد  :مل
يسم خمرمة من أبيه شيئال  ،وكذا قال حيَّلل بن معن وأبرو داود وغريحرا مرن احلفرا
أاب داود يمحه هللا استنح حديث الوتر .

ال أن

وقد ابت أن خمرمة بن بكري أخرج كتبال قال َ :ذه كتل أه مل أَس مْها شيئال.
و ررذا يتبررن أن خمرمررة يرررون عررن أبيرره ابلو ررادة ال ابلسررماع  ،وقررد خعررم بعضررهم أن اإلمررام
مسلمال يمحه هللا منا خرج له لكونه عاصره ولو مل ينبت اللقَّلل أو السرماع وَرذا الرزعم ال
شَّللء ،ألن مسلمال ال يره الت ري ملن ابرت عردم َساعره  ،وخمرمرة بشرهادته علرى نفسره مل

يسم من أبيه ولذلك استديث اإلمام الدايقطاب َذا اخلَب على اإلمام مسلم يمحره هللا ذ

كي طرج حدينال مْقطعال ظاَر اإلنقطاع .

العلة النانية  :أنه موقوف على أه برردة وقرد تفررد بكرري برن األشر وَرو مردين اقرة ولكرن

أاب ب ررردة ك ررويف وق ررد يوه أَ ررل الكوف ررة َ ررذا اخل ررَب ع ررن أه ب ررردة ومل يتع رراوخوه م ررْهم أب ررو
اسررحاق وواصررل األحرردب ومعاويررة بررن قرررة وغررريَم وَررؤالء كوفيررون ويوايررة الكررويف عررن
الكررويف أوىل مررن يوايررة املرردين عررن الكررويف خصوصرال ملنررل َررؤالء اجلمر وتبررن مررن َررذا أن
اخلَب معلول بعلتن .

فعليه ال يصح االستدالل به على أن ساعة اإل ابة ما بن أن يدخل اإلمام ىل أن تقضرى
الصالة ألن اخلَب من قول أه بردة وَو لبعَّلل .
وقد اختل العلماء يمحهرم هللا يف سراعة اإل ابرة علرى أكنرر مرن أيبعرن قروالل سرردَا كلهرا
احلررافظ ابررن حعررر يف فررتح البرراين وَررَّلل أقرروال متقايبررة ميكررن ضررم بعضررها ىل بعررض ويف

بعضها تداخل وعْد التحقيق ال تتعاوخ عشرة.
واحلق أن ساعة اإل ابة ََّلل آخر ساعة من عصر يوم اجلمعرة  ،فعرن عبردهللا برن سرالم أن
الْى صلى هللا عليه وسلم قالََّ " :لل آخر ساعا الْهاي "  ،وَرذا يواه ابرن ما رة مرن
ريق أه الْظر عن أه سرلمة عرن عبردهللا برن سرالم عرن الْرى صرلى هللا عليره وسرلم بره ،
ويواته كلهم اقا .
ويوه أبو داود والْسا َّلل وصححه احلراكم مرن ريرق عمررو برن احلرايث أن اجلرالح حداره
أن أاب سلمة حداه عن ابر بن عبدهللا أن الْرى صرلى هللا عليره وسرلم قرال " يروم اجلمعرة
اْتررا عشرررة سرراعة ال يو ررد مسررلم يسررال هللا فيهررا شرريئال ال آله هللا عررز و ررل فالتمسرروَا
آخر ساعة من بعد العصر " .
قال احلافظ ابن حعر يف فتح البراين سرْاده حسرن  ،فعلرى َرذا فقرول احلرافظ يف ر ره
(مرا بررن صررالة العصرر ىل أن تغرررب الشررمو) يْرايف ألفررا

رري َرذا احلررديث فاحلررديث

األول ََّلل آخر سراعا الْهراي  ،واحلرديث النراين َرَّلل آخرر سراعه مرن بعرد العصرر ولريو
يف احلدينن أّنا من بعد صالة العصر حي تغرب الشمو .
وَررذان احلرردينان صرررحيان يف ديررد سرراعة اإل ابررة يرروم اجلمعررة وأّنررا آخررر سرراعة مررن بعررد
العصر من يوم اجلمعة  ،وقد ذكر احلافظ ابن حعر يمحه هللا يف فتح البراين أن سرعيد برن
مْصروي يوه بسرْد صرحيح عرن أه سرلمة بررن عبردالرمحن أن انسرال مرن الصرحابة ا تمعرروا
فتذاكروا ساعة اإل ابة من يوم اجلمعة فلم طر وا حي اتفقروا علرى أّنرا يف آخرر سراعة يف

يوم اجلمعة .
وَذا مذَل مجاَري العلماء واختايه اسحاق واإلمام امحرد يمحهرم هللا  ،وَرو احلرق الرذن
دلت عليه أكنر األخباي  ،وقد قال بعضهم ن سراعة اإل ابرة يف يروم اجلمعرة كليلرة القردي
علمهررا عْ ررد هللا لك ررَّلل ته ررد الْ رراق يف ال رردعاء  ،وأص ررحاب َ ررذا الق ررول لعله ررم حيمل ررون

األحاديررث املصرررحة عل رى أّنررا آخررر سرراعة مررن بعررد صررالة العصررر علررى املضررْة وأن َررذه
السرراعة أي ررى مررن غريَررا وال يلررزم مررن َررذا أن تكررون وققررة  ،قررال أصررحاب َررذا القررول
واحلكمررة مررن خفا هررا لكررَّلل ال يتكررل الْرراق علررى آخررر سرراعة مررن بعررد العصررر ويرردعون
الدعاء فيمرا قبرل ذلرك ف خفا هرا يف غايرة احلكمرة ويف غايرة املصرلحة  ،وَرذا القرول قرون
دال لروال قولره صرلى هللا عليره وسرلم " فالتمسروَا يف آخرر سراعة مرن بعرد العصرر "  ،ال

أنرره قررد يقررال َررذا اخلررَب ال يْفررَّلل لبهررا يف غررري َررذه السرراعة ولكررن يشرركل عليرره حررديث
عبدهللا بن سالم ََّلل آخر ساعا الْهاي .
فيسرتحل للمسررلم أن يرردعو يف َررذه السرراعا لعرل هللا أن يسررتعيل دعرراءه فيغفررر ذنبرره
ويطهررر قلبرره وحيصررن فر رره  ،والرردعاء حبررد ذاترره عب رادة فررال يععررل املسررلم يقررول دعررو
ودعررو فلررم يسررتعل ا فلرمبررا خررر اإل ابررة ملصرراحل عديرردة ولرمبررا كرران الرردعاء فيرره
اعترداء فلرم يسرتعل ولرمبررا كران الردعاء يف قطيعررة يحرم فلرم يسررتعل ولرمبرا كران الررداعَّلل
أيكررل احلررام ويظلررم الْرراق ويتعررا ى الرراب فلررم يسررتعل دعرراؤه ألن للرردعاء شرررو ال ال بررد
من ققها حي يستعاب الردعاء  ،فر ذا تروفر الشرروط وانتفرت املوانر فالردعاء حيْئرذ

ال يكاد يرد .

ن
َ - 467و َعر ْرن َ رراب ٍر يضررَّلل هللا عْرره قَر َ
ضررت ال ِ
رالَ { :م َ
رل أ َْيبَع ر َ
س رِْةَ أَ ِن يف َكر ي
ْاب إسَْ ٍ
ضعي ٍ .
اد َ
ِايقَط ِ ْ
فَ َ
صاع لدا َمجَ َعةل } َيَواهَ اَلد َ
(الشرح):

وعن ابر بن عبدهللا يضَّلل هللا عْه قال :مضت السْة أن يف كرل أيبعرن فصراعدال مجعرة "

.

َذا احلديث يواه اإلمام الدايقطاب والبيهقرَّلل وغريحرا مرن ريرق عبردالعزيز برن عبردالرمحن
القرشَّلل قال حداْا خصي عن عطاء عن ابر بن عبدهللا .
وعبردالعزيز برن عبردالرمحن القرشررَّلل قرال عْره اإلمرام أمحررد يمحره هللا  :اضررب علرى حدينرره
ف ّنا كذب موضوعة  .وقال عْه األمام الدايقطاب مْكر احلديث.
وأم ررا خص رري فس رريا احلف ررظ وق ررد اح ررت

ررذا األا ررر مر ر بطالن رره أكن ررر فقه رراء احلْابل ررة

والشررافعية ف ررأوا اش ر اط َررذا العرردد املررذكوي يف األاررر علررى صررحة صررالة اجلمعررة وأيرردوا
يأيهم ومذَبهم مبا يوه أبو داود بسْد صحيح عن عبدالرمحن برن كعرل برن مالرك وكران
قا د أبيه حن ذَل بصره عن كعل بن مالك أنره ذا َسر الْرداء يروم اجلمعرة تررحم علرى
أسعد بن خياية فقلت له ما أكنر مرا تر حم علرى اسرعد حرن تسرم الْرداء فقرال :انره أول
من مج بْا يف َزم الْبيت من حرة باب بياضة  .فقلت له  :كم كْتم يومئرذ قرال  :أيبعرون
.
قررالوا ال بررد مررن و ررود أيبعررن ي رالل ألداء صررالة اجلمعررة فر ذا نقررا واحررد مل تصررح صررالة

جلمعة بل يصرلوّنا ظهررال وذَرل اإلمرام أمحرد يف حرده الرروايتن عْره ومالرك وأبرو حْيفرة

ومجاعة من احملققن ىل صحة صالة اجلمعة مبا دون األيبعن .

قررال اإلمررام األوخاعررَّلل يمحرره هللا تصررح اجلمعررة أبيبعررة وقررال شرريخ اإلسررالم يمحرره هللا تصررح
اجلمعة بنالاة وقال بعض العلماء تصح اجلمعرة إاْرن ألّنمرا أقرل اجلماعرة وَرذا َرو احلرق
فلرريو علررى مررن اشر ط العرردد حعررة فحررديث ررابر حررديث اب ررل ال يْبغررَّلل أن يْظررر فيرره
فضالل أن تقوم به حعة فمدايه على القرشَّلل وَو كذاب .

وأما حديث عبدالرمحن بن كعل بن مالك فيعاب عْه من و وه :
الو ه األول  /أن القصة واقعة عن ال تفيد العموم .

الو ه الناين  /أن َذا العدد وق من ابب الصدفة كما َو ظاَر السياق .
الو ه النالث  /أن َذا فعل والفعل ال يدل على اإل اب .
الو ره الرابر  /أنرره قرد رراء مرا طالفرره فقرد تقردم أن الصررحابة انفتلروا عررن يسرول هللا وَررو
ططل حي مل يبق ال ااْا عشر ي الل فهذا دليل على حعة قامة اجلمعة مبنرل َرذا العردد

.

الو ه اخلامو  /أن اجلمعة كسا ر الصلوا تصح مبا تصح به الصلوا األخره .
الو ه السادق /لو كانرت اجلمعرة ال تصرح ال أبيبعرن ي رالل لبيْره الرسرول صرلى هللا عليره

وسلم بياانل عامال ألن َذا األمر مما تعرم بره البلروه والْراق حبا رة ىل بيانره واجلمعرة فريضرة
ال برد مرن بيران أحكامهرا وشرررو ها ومرا يلرزم فيهرا ال أن َررذا مل يقر مرن يسرول هللا صررلى
هللا عليه وسلم فعلم أن العدد ليو شر ال ذ لو كان العردد شرر ال لبيْره الرسرول صرلى هللا
عليه وسلم بياانل عامال يعلمه العام قبل اخلاص .
الو ره السرراب  /أن العبررادا الررأ تعررم ررا البلرروه قررد ررر عررادة الشررايع فيرره أن يبيْهررا

بيرراانل عام رال وتْق ررل عْرره ابألحاديررث الص ررحاح وَررذا مل يق ر يف َ ررذه املسررالة  .ففررَّلل َ ررذه
األو ره يتضررح أن اجلمعررة تصررح مبررا دون األيبعرن ،

ن العلمرراء اختلفرروا تقررام اجلمعررة

فررذَل اجلمهرروي ىل أن اجلمعررة ال تقررام ال يف األمصرراي أمررا القررره فررال تقررام فرريهم مجعررة ،
وذَرل بعرض أَرل العلرم وَرو قرول امحرد يمحره هللا أن اجلمعرة تقرام يف القرره كمرا تقرام يف
األمصاي وَذا َو احلرق فر ن الصرحابة يضرَّلل هللا عرْهم كرانوا معرون يف القرره وقرد ابرت
َررذا عررن مج ر مررْهم ألن هللا ررل وعررال أمررر إقامتهررا ومل طصررا اررا مكرراانل فعلررم العمرروم

واألخذ ابلعام وا ل حي يرد ما طصصه  .وهللا أعلم .

َ -468و َع ْن ََسَرةَ بن َ ْ َد ٍ
ِى صرلى هللا عليره وسرلم
ب يضَّلل هللا عْه { أَ ِن اَلْ ِ
َ
َكا َن يستَر ْغفر للْم ْؤمْن والْم ْؤمَْا َك ِل َمجَع ٍة } يواهَ اَلْبر ِزاي إسَْ ٍ
اد لَ ين.
َ ََ َ َ ْ
َْ َ َ َ َ َ
(الشرح):

وعن َسرة بن ْدب أن الْى صلى هللا عليه وسلم كران يسرتغفر للمرؤمْن واملؤمْرا كرل
مجعة .
َرذا األارر يواه اإلمرام البرزاي مرن ريرق يوسر بررن خالرد السرمأ عرن عفرر برن سرعد بررن
َسرررة قررال حررداْا خبيررل بررن سررليمان عررن أبيرره عررن َسرررة بررن ْرردب واحلررديث مسلسررل

ابلضعفاء .
فيوس بن خالد السمأ ضعي احلديث  ،و عفرر برن سرعد غرري معرروف قالره ابرن حرزم
وعبداحلق .
قال ابن حعر يف التقريل ليو ابلقون .
وخبيل برن سرليمان غرري معرروف أيضرال  ،فاحلرديث ضرعي

ردال وقرد أويده املؤلر يمحره

هللا ليبررن حكررم الرردعاء يف اخلطبررة للمررؤمْن واملؤمْررا أو لإلسررالم عموم رال  ،وقررد ذَررل

بعض الفقهاء ىل اب َذا الدعاء يف اخلطبة وذَل بعرض الفقهراء ىل اسرتحباب ذلرك
ذا كران الرردعاء عامرال ال خمصصرال وذَرل بعررض الفقهرراء ىل رواخ ذلررك ن دعرا فررال مرران

و ن مل يدع فهذا األصل .

أما أصحاب القول األول فلم يذكروا دليالل على اب الدعاء فقوام اب ل بال ييل فرال

وا ل ال ما أو به هللا ويسوله صلى هللا عليه وسرلم و راب مرا مل يو بره هللا ويسروله مرن
التقررول علررى هللا وعلررى يسرروله صررلى هللا عليرره وسررلم بررال علررم وَررذا مررن أعظررم احملرمررا

فرربعض الفقهرراء يتسرراَل يف قضررية اإل رراب واإلسررتحباب وَررذا غلررط وبعضررهم يبرراب َررذا

علررى حررديث ضررعي أو اب ررل أو موضرروع وَررذا غلررط أيض رال ف ر ن اإل رراب ال ينبررت ال
بدليل صريح صحيح كذلك اإلستحباب ال يبح على األحاديث الضعيفة أو املوضوعة .

أما أصحاب القول الناين فقد احتعوا على االسرتحباب حبرديث البراب وَرذا االسرتدالل
غلرط أيضرال واألوىل يف حقهررم أن يسررتدلوا مبررا رراء يف صرحيح اإلمررام مسررلم عررن بشررر بررن
يؤيبة أنه يأه مروان يدعو يافعال يديه فقال  :قربح هللا َراتن اليردين فقرد يأيرت يسرول هللا
صلى هللا عليه وسلم ال يزيد على أن يقول َكذا وأشاي ابملسبحة " .

أفرراد َررذا اخلررَب أن الْررى صررلى هللا عليرره وسررلم كرران يرردعو يف خطبترره ومل يرررد ديررد َررذا
الدعاء واألوىل عله يف الدعاء لإلسالم واملسلمن وحفرظ املرؤمْن واملؤمْرا واملسرلمن
واملسررلما والتررالي بررن قلررو م ونررزع الضررغا ن عررْهم أمررا صرريا الرردعاء يف اخلطبررة
كت صيصه لل لفاء الراشدين أو لغريَم فهذا ال أصل له عن الْى صلى هللا عليره وسرلم

وال عررن الصررحابة وقررد قيررل أن أول مررن أحدارره َررو عمررر بررن عبرردالعزيز يضررَّلل هللا عْرره
والسبل يف ذلك ملا كنر الشتم والسل يف اخلطبة اعتاض عن َذا يف الدعاء ام  ،وَرذا
حسن يف بلد يكنر فيه الروافض إلغاضتهم وكبتهم والتضرييق علريهم أمرا يف بلرد ال و رود
ام فيه فالسْة ترث َذا  ،فقد ذكر اإلمام ابن بطة والشا ى ومجاعة من العلماء أن َرذا
بدعة ألنه مل يرد عن الْى صلى هللا عليه وسلم وال عن الصحابة يضَّلل هللا عْهم .
وأما أصحاب القول النالرث فقرالوا ن األصرل عردم الردعاء لعردم ويود َرذا عرن الرسرول
صررلى هللا عليرره وسررلم وأصررحاب َررذا القررول خفررَّلل علرريهم الرردليل امل رررج يف مسررلم عررن
بشر بن يؤيبة وَو دليل على مشروعية الدعاء ولكن للمسلمن واملسرلما وألَرل َرذا
الرردين  ،ألن بعررض الْرراق يت ررذ مررن الرردعاء سررلمال لْيررل الشررهوا واألغ رراض البا لررة

فاألوىل تعميم الدعاء وعدم صيصه.

و ذا دعررا اإلمررام يررؤمن املسررتمعون سررال ال هررال واملالحررظ علررى كنررري مررن الْرراق يف َررذا
الزمان أّنم يرفعون أصوازم ابلتامن ،فالسْة خفض الصو والسْة أيضال لإلمام ذا دعرا

أن يشري أبصبعه وال يرف يديه  ،وكذلك املامومون واملسرتمعون ال يرفعرون أيرديهم خالفرال
لبعض اجلهال الذين يرفعون أيرديهم عْرد دعراء اإلمرام فهرذا غلرط وبدعرة وضراللة أمرا ذا
استسقى اإلمام على املَْب فال مان من يف اليدين لإلمام واملستم .

رى صرلى هللا عليره
َ -469و َع ْن َ رابر بْرن ََسَ َررةَ َيض َرَّلل اَ ِهَ َعْر َه َمرا { أَ ِن اَلِْ ِ
وس ر ررلم َك ر ررا َن يف اَ ْخلَطْب ر ررة ير ْق ر رررأَ ٍ
راق } َيَواهَ أَبَر ررو
َ َ َ َ
آاي م ر ر َرن اَلْ َق ر ر ْررآنَ َويَر ر ر َذ يك َر اَلِْ ر ر َ
َصلَهَ يف َم ْسلمٍ .
َد َاودَ َ .وأ ْ
(الشرح):

وعرن ررابر بررن َسرررة أن الْررى صررلى هللا عليرره وسررلم كرران يف اخلطبررة يقررأ آاي مررن القرران

يذكر الْاق " .
قال املؤل يمحه هللا يواه أبو داود وأصله يف مسلم.
أوالل  :أبو داود يمحه هللا مل طرج َذا احلديث ذا اللفظ يف سْْه .

نيرال  :قررد رراء معْرراه عْررد أه داود وَررو لفرظ اإلمررام مسررلم  ،فقررد خر رراه مررن ريررق أه
األحوص عرن َسراث برن حررب عرن رابر برن َسررة قرال  :كران للْرى صرلى هللا عليره وسرلم
خطبتان لو بيْهما يقرأ القرآن ويذكر الْاق " وَذا سْد صحيح .

أبو األحوص اقة  ،وَساث بن حرب اقة أيضال ََ قد تكلم فيه علَّلل بن املدياب ويعقوب برن
سفيان ومجاعة يف يوايته عن عكرمة وقالوا ّنرا مضرطربة  ،وَرذا احلرديث لريو مرن يوايتره
عن عكرمة منا من يوايته عن صحاه ليل وقد قال َساث فيما يواه عْه محراد برن سرلمة
 :أديكت مثانن من أصحاب الْى صرلى هللا عليره وسرلم وقرد أاْرا عليره اإلمرام امحرد يمحره
هللا خر رريال ولك ررن عْ رره يواي ررة ق ررال مض ررطرب احل ررديث  ،وق ررد ذك ررر اإلم ررام أب ررو عب رردالرمحن
الْسا َّلل يمحه هللا أنه ال يقبل تفرد َساث.

قوله " كان للْى صلى هللا عليه وسلم خطبتان ":

أن يف يرروم اجلمعررة وَررذا األمررر قررد تررواتر عررن الْررى صررلى هللا عليرره وسررلم أنرره كرران ططررل
خطبتن أما يف العيد ويف االستسقاء في طل واحدة َذه ََّلل السْة وقد يغل عن ذلرك
الكنري وقاسوا على اجلمعة العيدين واالستسقاء وَذا القياق ال يصح .

قوله " لو بيْهما " :

فيه مشرروعية الفصرل برن اخلطبترن ابجللروق فلرم يررد عرن الْرى صرلى هللا عليره وسرلم وال
عن الصحابة ديد مقداي َذا اجللوق فلرذلك لرو مبقرداي مرا يعلرم املسرتمعن الفصرل
بن اخلطبة .

قوله " يقرأ القرآن " :

عل بعض الفقهاء قراءة القرآن يف اخلطبة شر ال لصحتها وَذا ال دليل عليره غايرة مرا يف

احلرديث أن يردل علررى اسرتحباب قرراءة القررآن يف اخلطبرة أمررا اإل راب فضرالل عرن شررر ية
َذا فمما ال دليل عليه والوا ل على الل العلم أن يق من األدلرة موقر اإلنصراف

ويْظررر يف داللتهررا وال يقلررد غررريه حرري ال يهلررك والْرراظر يف كررالم الفقهرراء يف َررذه املسررالة
يررره الععررل فهررذا يقررول ق رراءة القرررآن وا بررة ن مل يق ررأ أ وَررذا يقررول ن مل يق ررأ قرررآانل
بطلررت خطبترره أقرروال عاييررة عررن الَبَرران عاييررة عررن الرردليل ال يْبغررَّلل للمسررلم أن يلتفررت
ليها  ،غاية ما يف احلديث أن يدل فقط على اإلستحباب ال غري .

قوله " ويذكر الْاق " :

أن يذكر اجلْة والْاي وبيان األخطاء الأ يقعون فيها وقد كانت معظم خطل الْرى صرلى

هللا عليرره وسررلم مررواعظ ل قيررق القلرروب فررال يْبغررَّلل ملسررلم أن ير ث َررده يسررول هللا صررلى
هللا عليه وسلم .
فاألوىل يف حق اخلطباء يشراد الْراق وترذكريَم وتعلريمهم مرا حيترا ون ليره وعردم شرغاام
مبا ال يعْيهم ومبا ال يعود عليهم بْف .

َ -470و َع ْن َايق بْن ش َه ٍ
رال:
ول اَ ِه صلى هللا عليه وسلم قَ َ
اب أَ ِن َي َس َ
رىَ
اعر ٍرة ِال أ َْيبَر َع ر لة :ممَْلَر ع
صر س
رل َم ْسررل ٍم يف َمجَ َ
روثَ َوا ْمر َررأَةعَ َو َ
{ ا ْجلَ َم َع رةَ َح ر سق َوا ر ع
رل َعلَررى َكر ي
يض }
َوَمر ع
ِى.
َيَواهَ أَبَو َد َاو َدَ َوقَ َ
الَ :ملْ يَ ْس َم ْ َاي عق م َن اَلْ ي
ٍ
وسى
َوأَ ْخ َر َ هَ اَ ْحلَاك َم م ْن يَوايَة َايق اَل َْم ْذ َكوي َع ْن أَه َم َ

(الشرح):
وعن ايق بن شهاب أن يسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال " اجلمعة حرق وا رل علرى
كل مسلم يف مجاعة ال أيبعة  :مملوث وامرأة وصى ومريض ".
حديث ايق يواه أبو داود يف سْْه من ريق ابراَيم بن ومد برن املْتشرر عرن قريو برن
مسلم عن ايق بن شهاب عن الْى صلى هللا عليه وسلم .
قال أبو داود يمحه هللا و ايق بن شرهاب مل يسرم مرن الْرى صرلى هللا عليره وسرلم ولكْره
له يؤية .

فيكرون َرذا اخلررَب مرن مراسرريل الصرحابة ومراسرريل الصرحابة مقبولررة عْرد عامررة أَرل العلررم

ألن الصحابة يضَّلل هللا عْهم كلهم عدول فال تؤار هالتهم وال امهم
وقد يوه اإلمام احلاكم يمحه هللا َذا احلديث يف مستديكه من ريق الععلرَّلل عرن العبراق
بن عبدالعظيم وذكر يف اإلسْاد ايق بن شهاب عن أه موسى عن الْرى صرلى هللا عليره
وسلم .
وذك ررر أه موس ررى غل ررط  ،فق ررد يوه َ ررذا احل ررديث أب ررو داود يف س ررْْه ع ررن العب رراق ب ررن
عبدالعظيم ومل يذكر أاب موسى  ،ولذلك قال البيهقَّلل يمحه هللا بعرد ذكرر أه موسرى ولريو
َذا وفو  ،وعلى كل فاحلديث عن ايق بن شهاب سْده صحيح .

قوله " اجلمعة حق وا ل على كل مسلم " :

املراد ابلوا ل َْا الالخم  ،واألدلة على و روب صرالة اجلمعرة كنررية ردال  ،وأدلرة راب

الصلوا اخلمو صاحلة إل راب اجلمعرة ذ ال فررق برن صرالة وصرالة ال بردليل  ،وعْرد
ال مذن عن أه اجلعد الضمرن أن الْى صلى هللا عليه وسلم قال

" من ترث االث مج زاوانل ََ ب هللا على قلبه " سْده صحيح .
وقد تقدم حديث أه َريرة ابلصحيحن " لقرد حمرت أن آمرر ابلصرالة " احلرديث بطولره
 ،وَررو ص رريح يف رراب مجي ر الصررلوا مجاعررة م ر املسررلمن  ،وتقرردم قررول عبرردهللا بررن
عبراق مررن َسر الْرداء فليعررل وَررذا عرام يف اجلمعررة وغريَررا  ،وتقردم أيضرال قررول الرسررول
صررلى هللا عليرره وسررلم لألعمررى أتسررم الْررداء قررال  :نعررم  ،قررال :فا ررل  ،وَررذا عررام يف

اجلمعة وغريَا  ،فال تسقط اجلمعة ال عن َؤالء األيبعة
األول  :العبد اململوث والسبل يف ذلك قيل لئال يضي حقوق سيده  ،وَذا السبل فيره
نظر ألن حق هللا مقدم على حق السيد  ،ولرذلك قرال بعرض العلمراء ال روخ للسريد مْر
مملوكرره مررن أداء اجلمعررة ف ر ن مْعرره فقررد سررقط اإل رراب عررن اململرروث وأ السرريد  ،وَررذا
القول قون .

وأمررا املررأة فر ن اجلمعررة ال جتررل عليهررا إتفرراق أَررل العلررم ولكررن لررو صررلت مجعررة صررحت
صالزا مجاعال وأما الصرى فرال جترل عليره اجلمعرة أيضرال ََ ألنره مرفروع عْره القلرم كمرا قرال
الْرى صرلى هللا عليره وسرلم " يفر القلرم عرن االارة عررن الصرغري حري يبلر " احلررديث يواه

أبو داود وسْده حسن  ،والبلوغ يكون أبحد االاة أموي :
األول  :نزال املاب .
الناين  :نبت شعر العانة .
النالث  :بلوغ سة عشر عامال ََ .

وتزيد املرأة عالمة يف البلوغ احليض .
وال يْايف حديث الباب أمرر الصرى ابلصرالة يف قولره صرلى هللا عليره وسرلم " مرروا أبْراءكم

ابلصالة لسب واضربوَم عيها لعشر " حديث صحيح يواه أبو داود من ريق عمرو برن
شعيل عن أبيه عن ده عن الْى صلى هللا عليه وسلم به .
وأمررا امل رريض فمرضرره مرران لرره مررن أداء اجلمعررة وغريَررا م ر املسررلمن  ،وكررذلك املسررافر
السررا ر تسررقط عْرره اجلمعررة  ،ويلحررق ابمل رريض مررا كرران يف معْرراه مررن أَررل األعررذاي  .وهللا
أعلم .

ول اَ ِه صرلى هللا عليره
ال َي َس َ
ال :قَ َ
َ -471و َعن ابْن َع َم َر يضَّلل هللا عْه قَ َ
وسلم { لَيو َعلَى مساف ٍر َمجَعةع } يواهَ اَلطَِباينِ إسَْ ٍ
ضعي ٍ .
اد َ
ْ
َ ََ
ََ
ََ
ْ َ
(الشرح):
وعن ابن عمرر يضرَّلل هللا عْهمرا قرال  :قرال يسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم " لريو علرى
مسافر مجعة " .
َذا اخلَب يواه الدايقطاب والطَباين يف األوسط مرن ريرق عبردهللا برن انفر مروىل ابرن عمرر
عن انف عن ابن عمر به .
وعبرردهللا بررن انف ر قررال عْرره اإلمررام الْسررا َّلل م ر وث احلررديث  ،وقررال الب رراين يمحرره هللا
طال يف حدينه  ،وقال مرة مْكر احلديث  ،وحديث الباب من مْكراتره ولريو معروفرال ََ
عن انف .
وللحديث شاَد يرويه الطَباين يف خوا د األوسط من ريق براَيم برن محراد برن اه حراخم
املرردياب قررال حررداْا مالررك بررن أنررو عررن أه الرزاند عررن األع ررج عررن أه َريرررة برره  ،وَررذا
شرراَد مْكررر  ،اب رراَيم بررن محرراد ض رعي احلررديث ولرريو َررذا اخلررَب مررن أحاديررث اإلمررام
مالك يمحه هللا .
واخلررَب يرردل علررى أنرره لرريو علررى املسررافر مجعررة فر ن كرران املعررح لرريو علررى املسررافر قامررة
مجعررة فهررذا أمررر ال شرركال فيرره فقررد صررادف يرروم عرفررة يرروم مجعررة ومل يقررم الْررى صررلى هللا
عليرره وسررلم اجلمعررة يف َررذا اليرروم وقررد كرران معرره أكنررر مررن ما ررة أل ر  ،فلررو كانررت قامررة
اجلمعة مشروعة يف حق املسافر ألقامها الْى صلى هللا عليه وسلم  ،وكرذلك مل يرذكر عرن
الْى صلى هللا عليه وسلم وال عن أحد من أصحابه أّنم أقاموا مجعة وَم مسافرون .
وأمررا ن كرران املرراد ررذا اخلررَب أن اجلمعررة ال تلررزم املسررافر ففيرره تفصرريل فر ن كرران املسررافر
سا رال فهذا ال شكال فيه أيضال ف ن السا ر أيخذ أحكام املسافرين ابتفراق أَرل العلرم ذا
كانت املسافة مسافة سفر  ،وتقدم القول بتحديد مسافة السفر فمن العلمراء مرن حردَا

أبيبعررة برررد وَررَّلل مثررانون كيلرروم ال ،وَررو قررول اجلمهرروي ومررْهم مررن قررال لررو سررافر بريرردال

لقصررر وَررو قررول ابررن عمررر وقررد تقرردم أن اإلسررْاد ليرره صررحيح ومررن العلمرراء مررن قررال
املر

يف ذلك ىل العرف وقد تقدم القول يف َذا .

وأما ن كران املسرافر انخالل فراحلق أن اجلمعرة تلزمره ذا َسر الْرداء فقرد يوه ابرن أه شريبة
وغريه عن وكي عن شعبة عن عردن برن برت عرن سرعيد برن برري عرن ابرن عبراق قرال "
من َس الْداء فليعل " وَذا سْد صحيح ىل ابن عباق .
ويوه أبو داود أيضال إسْاد يرد عرن عبرد هللا برن عمررو برن العراص يضرَّلل هللا عْهمرا أنره
قال " اجلمعة على من َس الْداء " وقد تقدم قول الْى صلى هللا عليره وسرلم لألعمرى "

أتسرم الْرداء ،قرال  :نعرم ،قرال  :فا ررل " وَرذا يعرم مجير املقيمرن  ،فاملسرافر الْرراخل
جتل عليه اجلمعة على القول الرا ح ألنه يسم الْداء.
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(الشرح):

وعررن عبرردهللا بررن مسررعود يضررَّلل هللا عْرره قررال  :كرران يسررول هللا صررلى هللا عليرره وسررلم ذا

استون على املَْب استقبلْاه بو وَْا .
َررذا يواه ال مررذن يمحرره هللا يف امعرره قررال يمحرره هللا حررداْا عبرراد بررن يعقرروب قررال أخ رَبان
ومد بن الفضل بن عطية عن مْصوي عن براَيم عن علقمة عن عبدهللا بن مسعود به .
قال أبو عيسى يمحه هللا َذا حديث غريل ال نعرفه من حديث مْصوي ال َذا الو ه .
وومررد بررن الفضررل كذبرره ابررن معررن وضررعفه اإلمررام امحررد يمحرره هللا وعامررة أَررل احلررديث
وحدينه م وث .
وقول املؤل يمحه هللا وله شاَد َ ،رذا الشراَد ذكرره اإلمرام البيهقرَّلل يمحره هللا يف السرْن
الكَبه ونقل عن اإلمام ابن خزمية أنه ضعفه وَذا احلق .
وقررد قررال اإلمررام أبررو عيسررى يمحره هللا وال يصررح يف البرراب شررَّللء عررن يسررول هللا صررلى هللا
عليه وسلم  ،ولكن ابت عن عبردهللا برن عمرر وأنرو برن مالرك وغرري واحرد مرن أصرحاب
الْرى صررلى هللا عليره وسررلم أّنرم يسررتقبلون اإلمررام بو روَهم ذا اسررتون علرى املْررَب وَررذا
شرربه مجرراع مررن الصررحابة يضررَّلل هللا عررْهم وعليرره العمررل عْررد عامررة أَررل العلررم ونقررل غررري
واحد من أَل العلم اإلمجاع على ذلك .
فيستحل وال ل للمامومن أن يستقبلوا اخلطيل بو وَهم سواء كانوا وراذين لره أم ال
 ،ويسررتحل اررم االحن رراف ليسررتقبلوه بو رروَهم ف ر ن َررذا أدعررى لالنتبرراه وأحضررر للقلررل
وأشع لل طيل وأبعد عن الْوم .
وفيه قول ألَل العلم أبن االسرتقبال وا رل وَرذا شراذ واحلرق أن اسرتقبال اإلمرام ابلو ره
مستحل لفعل الصحابة وليو ام خمال .

ويف األار دليل على مشروعية ا اذ املَْب وَذا أمر بت يف أحاديث مترواترة واحلكمرة يف
املْررَب لررريه اخلطيررل املررامومن فيسررتطي حيْئررذ أن يعلررم رراَلهم ويْبرره غررافلهم ويرشررد
امل طررا  ،وكررون اخلطيررل أعلررى مررن املررامومن َررذا يف غايررة احلكمررة التش رريعية فلررو مل يررر
اخلطيررل لتطلعررت األنظرراي ىل يؤيترره ومررد أعْاقهررا حيْئررذ فاشررتغلت عررن االسررتماع مبررد
األعْاق بيْما ذا كان اخلطيل أعال من املامومن حصل بذلك فوا د :
الفا دة األوىل  :يؤية اخلطيل للمستمعن فيامر حيْئذ ابملعروف ويْهى عن املْكر .
الفا ردة النانيررة  :حضروي القلررل للمسررتمعن فر ن املسررتم ذا كرران يشراَد املررتكلم حضررر
قلبه وأنصت على أِت حال .
الفا دة النالنة  :أن َذا األمر كران معمروالل ََ بره حري عْرد العررب األول قبرل خرروج الْرى

صرلى هللا عليرره وسررلم  ،كرران اخلطيررل مررْهم يصرعد مكرراانَ لَ عاليرال ليبلر أكررَب عرردد ممكررن

فلما اء اإلسالم شرع َذا وكان أمرال مطلوابل ومودال .
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(الشرح):

وعررن احلكررم بررن حررزن يضررَّلل هللا عْرره قررال شررهدان اجلمعررة مر الْررى صررلى هللا عليرره وسررلم

فقام متوكئال على عصا أو قوق .

َذا احلرديث يواه أبرو داود يمحره هللا مرن ريرق شرهاب برن خرراث قرال حرداْا شرعيل برن

خييق الطا فَّلل عن احلكم به .
وشهاب صدوق وشعيل بن خييق قال عْه حيرَّلل برن معرن لريو بره أبق وذكرره اإلمرام ابرن
حبان يمحه هللا يف اقاته فهو صدوق.
واحلديث سْاده حسن وقد أخذ مرن َرذا احلرديث بعرض الفقهراء اسرتحباب محرل العصرا
يف اخلطبة وو ه االستحباب عْدَم أن الْى صلى هللا عليه وسلم فعرل َرذا وعررد الفعرل
يدل على االستحباب .
وقررال بعضررهم يسررتحل االتكرراء علررى السرري لرريعلم الْرراق أن َررذا الرردين قررد قررام علررى
السرري ويف َررذا نظررر  ،واحلررق أن امل رراد مررن محررل العصررا َررو اإلتكرراء عليرره ف ر ذا حصررل
االتكرراء بعصررا أو بقرروق أو اررداي املْررَب أو غررري ذلررك صررح فلرريو االتكرراء علررى العصررا
مسررْوانل مررن كررل و رره  ،ف ر ن االتكرراء ابلعصررا مررن ابب التاسررَّلل العررام ك عفرراء شررعر ال ررأق
و ررالق األخياي وحنررو ذلررك  ،فهررذه األمرروي تفعررل مررن ابب التاسررَّلل ابلْررى صررلى هللا عليرره
وسلم ال من ابب السْية والتاسَّلل ابلْى صلى هللا عليه وسلم نوعان :
الْروع األول :مرا يرراد بره العبرادة أو مرا دلرت عليره قريْرة أن املرراد مرن فعلره التشرري فهررذا
التاسَّلل سْة .
الْوع الناين  :أال تظهر حكمة التشري من الفعل فقد يكون َذا الفعل مما تقتضريه اجلبلرة
أو يكررون رراء األمررر علررى عررادا العرررب األول ك عفرراء الشررعر ومحررل العصررا و ررالق
األخياي وحنرو ذلررك فهررذا يشرررع فعلرره مررن ابب التاسرَّلل ابلْررى صررلى هللا عليرره وسررلم ولرريو
َذا الفعل سْة حبد ذاته فر ذا فعلره املررء قاصردال التاسرَّلل ابلْرى صرلى هللا عليره وسرلم أ رر

على ذلك .

ومن َذا يتضح أن من محل العصا يوم اجلمعة قاصدال التاسَّلل ابلْى صلى هللا عليه وسلم

فال مان من ذلك ومن محله خاعمال أن َذا الفعل سْة فال دليل عليه وأيضرال مل يْقرل أحرد

مررن أصررحاب الرسررول صررلى هللا عليرره وسررلم املعتْررن أبقوالرره وأفعالرره أنرره صررلى هللا عليرره
وسلم محل العصا على املَْب سوه حديث الباب فلو كان َذا الفعرل مشرروعال علرى و ره
الدوام لْقله أنو بن مالك الذن لزم الْى صلى هللا عليه وسلم حضرال وسفرال ملدة عشررة
أعوام  ،ولْقله حافظ األمرة أبرو َريررة يضرَّلل هللا عْره الرذن يوه عرن يسرول هللا صرلى هللا

عليه وسلم سرة آالف وارالث ما رة وارالث وسربعن حردينال فلرو كران َرذا الفعرل معروفرال
عررن الْررى صررلى هللا عليرره وسررلم لْقلرره أبررو َريرررة وغررريه مررن احلفررا فمْرره يتضررح أن محررل
العصرا مررن الْررى صررلى هللا عليرره وسررلم مل يقر علررى و رره الرردوام ومررن أياد أن يفعلرره يفعلرره
من ابب التاسَّلل العام ال التاسَّلل اخلاص .
وقد قال بعض الفقهاء يستحل محرل العصرا ابليرد اليمرح ألن محلره مرن ابب املكرايم ومرا
كرران سرربيله املكررايم فيسررتحل أخررذه ومحلرره ابليمررح لعمرروم مررا رراء يف الصررحيحن م رن

حديث شعبة عن أشعث بن أه الشعنة عرن أبيره عرن مسرروق عرن عا شرة يضرَّلل هللا عْهرا

قالررت" قررد كرران يسررول هللا صررلى هللا عليرره وسررلم يععبرره الترريمن يف تْعلرره وتر لرره و هررويه
ويف شانه كله " .
قوارا يضررَّلل هللا عْهررا " ويف شررانه " شرران نكرررة أضرريفت ىل معرفررة فتفيررد العمرروم مررا مل يرررد
صيا يف ذلك .
قال يف املراقَّلل يف ابب ما يفيد العموم :
وما معرفال أبل قد و دا

أو إضافة ىل معرف ذا قق اخلصوص قد نفى

وَذا القول أعاب استحباب محل العصا ابليد اليمح قول متو ه .

وكان َذا األمر َرو املعمرول بره ططبرون حفظراَ لَ وكرانوا حيملرون العصرا مبيرامْهم ولكرن ملرا
قلررت البالغررة وكنررر اللحررن ودخلررت الععمررة يف كررالم كنررري مررن الْرراق احتررا وا ىل محررل

الررويق لقرا ْهررا علررى املْررابر فاحتررا وا حيْئررذ ىل محررل العص را ابليسررره والويقررة ابليمررح
واملسر ررتحل ملر ررن كر رران لر رره قر رردية أن ططر ررل حفظ ر رال سر رريال ابلْر ررى صر ررلى هللا علير رره وسر ررلم
وابلصررحابة وابلتررابعن ارم وأبَررل العلررم  ،ألن اخلطبررة ال ترراج ىل عهررود كبررري  ،يررذكرَم
بكلما خمتصرة كما تقدم أن خطبة الْى صلى هللا عليه وسلم كانت قصدال يعردَا العراد
وكانررت قرآترره وَررَّلل سرربح والغاشررية أ ررول مررن خطبترره فرردل َررذا أن خطبررة الْررى صررلى هللا

عليرره وسررلم كانررت قصرررية لبعررده عررن التكل ر  ،ولكررن كانررت خطبترره قصرردال فيهررا تررذكري

وبيان وقراءة للقرآن .

احلمد و وحده والصالة والسالم من ال نى بعده

أما بعد

فهذا اإلمالء من قوا وقد أذنت إخرا ه لالستفادة مْه
كتبه سليمان بن انصر العلوان
التوقي
اخلاِت

