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 ةمقدم

 ن  ررو  ننفسنا، إن احلمد هلل، حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل

وسيئات نعمالنا ن  يهده اهلل فال نضل له، ون  يضلل فال هادي له، ونرهد 

 .نن ال إله إال اهلل وحده ال رريك له، ونرهد نن حممدًا عبده و سوله

 .{ونَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَال تَمُوتُنَّ إِال وَأَنْتُمْ مُسْلِمُ}

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ }

مِنْهُمَا رِجَاالً كَثِريًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلونَ بِهِ وَاألَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ 

 .{بًاعَلَيْكُمْ رَقِي

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْالً سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ } 

 .{ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا
 ...وبعد

 نيزاٌتعيُد األسبوعي للمسلمني، وله هو نفضُل األيام، وهو الاجلمعة  يوَمفإن 

، هذا اليوم على نا سواه ن  األيامسبحانه وتعاىل َفضََّل اهلل فقد  ،كثريُة وفضائُل

يوم طلعت  خرُي:)ن  سول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قالنكما و د يف احلديث 

خرج وفيه ُن ،دخل اجلنةوفيه ُن ،فيه خلق اهلل آدم ،يوم اجلمعة عليه الشمُس

 . واه نسلم (نهان

ن   خرٌي وال غربت على يوٍم نا طلعت الشمُس):قال النيب صلى اهلل عليه وسلمو

 . واه نمحد واب  خزمية وصححه العالنة األلباني (يوم اجلمعة
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 قول اهلل سبحانهصالُة اجلمعة، ي هم َنْعَلٍم ن  نعامل يوم اجلمعة هوون

ا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَ}:وتعاىل

ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا 

لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انفَضُّوا إِلَيْهَا  مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِرياً

سو ة  {وَتَرَكُوكَ قَائِماً قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِنيَ

 .11 -8اجلمعة اآليات 

ت صَّصالة اجلمعة ُخ ]:اب  القيم العالنة يقول، ولصالة اجلمعة فضيلٌة خاصٌة

ن  االجتماع،  ،ن  بني سائر الصلوات املفروضات خبصائص ال توجد يف غريها

وقد جاء ن   .واجلهر بالقراءة ،واالستيطان ،واررتاط اإلقانة ،والعدد املخصوص

  ففي السن  األ بعة ن ،إال يف صالة العصر التشديد فيها نا مل يأت نظريُه

ن  سول اهلل صلى اهلل عليه ن -وكانت له صحبة  -حديث نبي اجلعد الضمري 

زاد املعاد  [ (طبع اهلل على قلبه ن  ترك ثالث مجع تهاونًا:)وسلم قال

1/483-483. 

ونظرًا ألهمية صالة اجلمعة فقد و د التحذيُر الشديُد ن  تركها نو التهاون فيها، 

عهم ع  وْد نقواٌم لينتهنيَّ:)وسلم ننه قال فقد صح ع   سول اهلل صلى اهلل عليه

 . واه نسلم( الغافلنيثم ليكون  ن   ، اهلل على قلوبهم اجلمعات نو ليختم َّ

خَتَمَ اللَّهُ }:تعاىل اهلل ، قالكوان  الغافلني هل واصا و مهوبعلى قل تَمإذا ُخو 

سو ة { اوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌعَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَ

  .العافيةالعفو ونسأل اهلل  ،7اآلية  البقرة
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ون  نعامل يوم اجلمعة اإلكثا  ن  الصالة والسالم على الرسول صلى اهلل عليه 

إنَّ ن  نفضل نيانكم يوَم اجلمعة، ):قال النيب صلى اهلل عليه وسلمقد فوسلم 

يا  سول اهلل، : فقالوا نَّ صالتكم نعروضة عليَّ،فأكثروا عليَّ ن  الصالة فيه، فإ

إنَّ اهلل  تبا ك وتعاىل حرَّم على  :قال ؟وكيف ُتعرض صالُتنا عليك، وقد َنِ ْنَت

 وصححه والنسائي نبو داودنمحد و واه  (األ ض نجساَد األنبياء صلَّى اهلل عليهم

 .األلباني العالنة

وم اجلمعة فضيلٌة كبرية، قال العالنة للصالة على النيب صلى اهلل عليه وسلم يو

 اجلمعة سيُد األنام، ويوُم و سول اهلل صلى اهلل عليه وسلم سيُد]:اب  القيم

األيَّام، فللصالة عليه يف هذا اليوم َنِزيٌَّة ليست لغرِيه، نع حكمٍة نخرى، وهي 

هلل عليه ننَّ كلَّ خرٍي نالْته ننته يف الدنيا واآلخرة فإمنا نالته على يده صلى ا

حتصل هلم  فجمع اهلل ألنته به بني خرَيي الدُّنيا واآلخرة، فأعظم كرانٍة ،وسلم

فإمنا حتصل يوم اجلمعة؛ فإنَّ فيه بعَثهم إىل ننازهلم، وقصو هم يف اجلنة، وهو 

يوم املزيد هلم إذا دخلوا اجلنَة، وهو يوُم عيٍد هلم يف الدُّنيا، ويوٌم فيه ُيْسِعُفهم 

طلباِتهم وحوائجهم، وال َيُردُّ سائَلهم، وهذا كله إمنا عرفوه وحصل اهلل تعاىل ب

هلم بسببه، وعلى يده، َفِمْ  ُرْكِرِه ومحِده، ونداِء القليل ن  حقِّه صلى اهلل 

 .1/473زاد املعاد  [عليه وسلم نْن نكثَر ن  الصالة عليه يف هذا اليوم وليلته

لركُ  الركني يف صالة اجلمعة، وهي ا ون  نعامل يوم اجلمعة خطبُة اجلمعة،

حيث اتفق مجاهري نهل العلم على نن صالة اجلمعة ال تصح بدون اخلطبة كما 

 املغين [يف اجلمعة ال تصح بدونها ررٌط اخلطبُة :]قال الشيخ اب  قدانة املقدسي
2/131. 



8 

 

ع   فإنه رذَّ إال احلس  البصري؛ فهو نذهب الفقهاء كافة،]:املاو ديقال و

 .4/111 الكبري احلاوي .[إنها ليست واجبة: وقالاإلمجاع 

 فهي ذكٌر ،عند اهلل عز وجل عظيٌم هلا رأٌنوخلطبة اجلمعة نهميٌة عظيمٌة، و

وقد صح يف ن  رعائر الدي ،  ، وهي رعريٌةالكريم اها اهلل يف كتابههلل كما مسَّ

نيب القال  : ضي اهلل عنه قال نبي هريرة فع  ،تشهدها املالئكة احلديث نن

ب ل اجلنابة ثم  اح فكأمنا قرَّْسن  اغتسل يوم اجلمعة ُغ:)صلى اهلل عليه وسلم

ون   اح يف  ،ب بقرًةون   اح يف الساعة الثانية فكأمنا قرَّ ،-ني ناقة  -بدنة 

ب ون   اح يف الساعة الرابعة فكأمنا قرَّ ،ب كبشًا نقرنالساعة الثالثة فكأمنا قرَّ

 فإذا خرج اإلناُم ،ب بيضًةة اخلانسة فكأمنا قرَّون   اح يف الساع ،دجاجًة

 .  واه البخا ي ونسلم( يستمعون الذكر حضرت املالئكُة

مًى نستباحًا لكل ن  هبَّ خطيُب اجلمعة له صفاٌت خاصٌة، وليس املنرب ِحو

ودبَّ، وإن كان نثقفًا، والواجب الشرعي على اجلهات الرمسية نن ختتا  

ي الكليات الشرعية، وننا نن يصعد املنرب ن  ال اخلطباء األكفاء ن  خرجي

قراءة آيات ن  القرآن الكريم، ون  حيطم قواعد اللغة العربية، ون   حيسُ 

 . فكل ذلك ننكٌر عظيٌم.  يتكلم بالعانية وال نقول خيطب

ونع األسف الشديد فإن كثريًا مم  يصعدون املنابر اليوم نا هم خبطباء على 

قال  ه خطباء، فليس كل ن  صعد املنرب ُيسمَّى خطيبًا،احلقيقة، بل هم نربا

مسعت نبا داود : - وعاملًا يف النحو  اويًة وكان راعرًا -حممد كاتب املهدي 

  نُس:]فقال -اخلطب وحتبري الكالم  ِرْكن  ِذ وجرى ريٌء -يقول ب  جرير 
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ا اإلعراب، ، وجناحاها  واية الكالم، وُحليُّه بُةاخلطابة الطبع، وعمودها الدُّ

 .البيان والتبيني[  ها ختري األلفاظوبهاُؤ

وال ُيعطونه  ،إن كثريًا مم  يصعدون املنابر اليوم ال ُيَقدِّ ون قيمة هذا املنرب

ألن نواصفات اخلطيب الناجح بعيدة عنهم كل البعد،  ،األهمية اليت يستحقها

إعدادًا صحيحًا  كما ننه ال ُتبذل جهوٌد حقيقيٌة للرقي خبطيب اجلمعة وإعداده

خلطبة  نليقوم بهذه املهمة العظيمة، بعض ن  يصعدون املنابر يف بالدنا يسيئو

اجلمعة، فمثاًل بعض هؤالء إذا اعتلى املنرب نظر للمصلني نظرًة فوقية فيها تكرٌب 

وتعاٍل، فيبدن بتوجيه اللوم هلم وكأنهم نسئولون ع  كل النكبات اليت حلَّت 

 تسمع ننه إال ذكَر املصائب واآلالم ويقتل  وح األنل يف باألنة اإلسالنية، وال

نفوس املصلني، نع نن واجب اخلطيب الناجح نن يبعث األنل يف نفوس 

قال علي  ضي اهلل تعاىل املصلني، ويغرس الثقة باهلل عز وجل يف نفوس الناس، 

س ن  ن  مل يقنط النا: قال. بلى: قالوا ؟نال ننبئكم بالفقيه كل الفقيه] :عنه

 محة اهلل، ومل يؤيسهم ن   وح اهلل، ومل يؤننهم ن  نكر اهلل، وال يدع القرآن 

نال ال خري يف عبادة ليس فيها تفقه، وال علم ليس فيه .  غبة عنه إىل نا سواه

 .2/33جانع بيان العلم  [ تفهم وال قراءة ليس فيها تدبر

لى قْدِ  عقوهلم، فرتاه وبعض ن  يصعدون املنابر يف بالدنا ال خياطبون الناس ع

يتكلم يف نوضوٍع يثري العانة عليه، فال ُيحس  اختيا  نوضوع اخلطبة، فليس 

كل حٍق يصلح نن ُيذكر على املنابر، فهنالك ننوٌ  ال ُتطرح على العانة، ألنهم 

قد ال يستوعبونها، نو ختالف نا نلفوه وعرفوه، فيحتاج األنر إىل متهيد وإعداد 

خطب اجلمعة، لذا ينبغي نن يكون اخلطيب حصيفًا عند وليس حملُّ ذلك 
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اختيا  نوضوع اخلطبة، وال يقبل نن يتناول اخلطيب نوضوعًا يثري العانة 

عليه، وقد يؤدي ذلك إىل إحداث فوضى يف املسجد وصياٍح واعرتاٍض على 

فال  ،اخلطيب، وينتهي األنر بأن يقوم بعض العانة بسحب اخلطيب ع  املنرب

 ،ذا محٌق، وِقصر نظٍر ن  اخلطيب، وإساءة بالغة خلطبة اجلمعةركَّ نن ه

 .وتضييع هليبتها ن  نفوس الناس، وكذا فيه إساءة ألدب املسجد

إن ن  نقتضيات جناح اخلطيب نن خياطب الناس على قْدِ  عقوهلم، وعلى  

اب  العالنة قال اخلطيب نن يعلم ننه يستحيل إصالح الناس يف خطبٍة واحدٍة، 

وكان خيطب يف كل ]:م  محه اهلل واصفًا خطب النيب صلى اهلل عليه وسلمالقي

 .181/ 1 زاد املعاد [ مبا تقتضيه حاجة املخاطبني ونصلحتهم وقٍت

قبل  وايتها واألخبا   خطباء املساجد التثبُت ن  األحاديث جيب ررعًا علىو

 ون مييزألن نعظم الناس ن  العوام الذي  اليف خطب اجلمعة، وذكرها للناس 

، بل إن عانة الناس يتلقون هذه واألخبا  بني الصحيح والضعيف ن  األحاديث

يف نشر هذه  وينشرونها فيما بينهم، فُيسهم اخلطباُءواألخبا ،  األحاديث

 .املكذوبة بني الناس، ويتحملون وز  ذلك واألخبا األحاديث 

بأحكام الصالة وجيب ررعًا على خطباء املساجد نن يكون عندهم فقٌه صحيٌح 

مسعت  سول اهلل :)وخطبة اجلمعة، فع  عما  ب  ياسر  ضي اهلل عنهما قال

ن  فقهه،  َنِئنٌَّةإن طول صالة الرجل وِقَصِر خطبته  :يقول صلى اهلل عليه وسلم

ني نن ِقَصر  .هي العالنة ِئنَُّةوامَل . واه نسلم (فأطيلوا الصالة ونقصروا اخلطبة

 .نٌة على فقه اخلطيبول الصالة عالاخلطبة وط
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فال بد نن يكون اخلطيب فقيهًا بأحكام الصالة وخطبة اجلمعة، وحيس  

 .التصرف إذا طرن ننٌر نا نثناء صالة اجلمعة

إننا حباجٍة لتطوير خطبة اجلمعة و فع نستوى اخلطباء، وهذا التطوير يكون 

معة، يف خطبة اجل صلى اهلل عليه وسلمباجتاه نعرفة وتطبيق هدي املصطفى 

فاملطلوب ن  اخلطباء نن يستنوا بسنة النيب صلى اهلل عليه وسلم يف خطبة 

اجلمعة، فال رك نن خرَي احلديث كتاُب اهلل، ونن خرَي اهلدي هدُي حممٍد 

، ونن ن  يطلع على هدي املصطفى عليه الصالة والسالم، صلى اهلل عليه وسلم

وغريها، فخطبة النيب ليعجُب ن  خطباء اليوم يف خطب اجلمعة والعيدي  

كانت تقريرًا ألصول اإلميان، ن  إمياٍن باهلل ونالئكته  صلى اهلل عليه وسلم

وكتبه و سله ولقائه وذكر اجلنة والنا ، ونا نعدَّ اهلل ألوليائه ونهل طاعته، ونا 

نعدَّ ألعدائه ونهل نعصيته، فُتمأُل القلوب ن  خطبته إميانًا وتوحيدًا، كما كان 

ة والسالم ُيعلُِّم الصحابَة يف خطبه قواعد اإلسالم وررائعه ويأنرهم عليه الصال

 . اخل... وينهاهم

وكان عليه الصالة والسالم يقرن آياٍت ن  القرآن الكريم يف خطبته، نحيانًا سو ًا 

كما ثبت يف احلديث ع  نم هشام بنت حا ثـة ب  ( ق)ن  القرآن كسو ة 

إال ع  لسان  {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} نخذتنا :)النعمان  ضي اهلل عنهما قالت

، يقرؤها كل مجعة على املنرب إذا خطـب صلى اهلل عليه وسلم سول اهلل 

 .  واه نسلم( الناس

وكان ن  هدي املصطفى عليه الصالة والسالم تقصري اخلطبة وإطالة الصالة، فقد 

صلى اهلل مسعت  سول اهلل :)ثبت يف احلديث ع  عما   ضي اهلل عنه قال
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ن  فقهه، فأطيلوا  َنِئنٌَّةإن طول صالة الرجل وقصر خطبته : يقول عليه وسلم

 .  واه نسلم( الصالة ونقصروا اخلطبة

كما نننا حباجٍة ناسٍة إىل حتسني ُقد ات خطباء املساجد يف اللغة العربية 

اللغة العربية لغة القرآن الكريم، نعجزة املسلمني اخلالدة، ولغة الفصحى،ف

إن اللسان العربي :]النيب صلى اهلل عليه وسلم، قال ريخ اإلسالم اب  تيمية

اقتضاء .[رعاُ  اإلسالم ونهله، واللغاُت ن  نعظم رعائر األنم اليت بها يتميزون

 . 1/311 الصراط املستقيم ملخالفة نصحاب اجلحيم

اُء ن  سلف ونظرًا هلذه املكانة الرفيعة اليت تبونتها اللغة العربية، حثَّ العلم

هذه األنة وخلفها على وجوب االعتناء باللغة العربية، فقد  وى اب  نبي ريبة 

كتب عمُر إىل نبي نوسى  ضي اهلل ]:يف نصنفه ع  عمر ب  دينا  قال

ننا بعد، فتفقهوا يف السنة وتفقهوا يف العربية ونعربوا القرآن فإنه :)عنهما

  .(عربي

  .(موا العربية وُحْسَ  العبا ة وتفقهوا يف الدي تعل:)وقال عمر  ضي اهلل عنه نيضًا

تعلموا العربية كما تعلمون :)و وى نيضًا ع  ُنبي ب  كعب  ضي اهلل عنه قال

  .(حفظ القرآن

تعلموا العربية فإنها ن  دينكم :)وو د نيضًا ع  عمر  ضي اهلل عنه ننه قال

  .7/131 ،113/  3 املصنف [(وتعلموا الفرائض فإنها ن  دينكم

 تكونه، بل ينبغي نن خطبتنن يتحدث بالعانية يف  اجلمعة فال ينبغي خلطيب

بالعربية الفصحى ملا يف ذلك ن  الفوائد العظيمة، ويف الفصحى نا يغين ع  

 : العانية، و حم اهلل حافظ إبراهيم راعر النيل يف قوله يف ندح لغة الضاد
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 اَص َعـْ  َصَدَفاتيَهْل َسَأُلوا الَغوََّف       ننا البحُر يف نحشاِئِه الد ُُّ َكاِنٌ 

 جمموعٍة على ارتمل وقد" يسألونك ع  صالة اجلمعة"وختانًا فها هو كتابي 

واملفيدة املتعلقة بيوم اجلمعة وصالة اجلمعة وخطبة  النافعة املسائل ن  طيبٍة

 .اجلمعة

 نمجعني وصحبه آله وعلى حممد سيدنا على وبا ك وسلم اهلل وصلى

 عفانة نوسى ب  الدي  حسام الدكتو  ستاذاأل كتبه

 القدس جانعة/  الدي  ونصول الدعوة كلية/  ونصوله الفقه نستاذ

 احملتلة القدس/ نبو ديس

  هـ1343 رعبان ن  والعشري  اخلانس اجلمعة يوم صباح

 .م 2113 حزيران ن  الثاني عشر وفق
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 فضائل يوم اجلمعة
ذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ يَا أَيُّهَا الَّ}:قال اهلل تعاىل

انْتَشِرُوا فِي فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّالةُ فَ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

سو ة اجلمعة {وا اللَّهَ كَثِريًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَاألَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُ

 .11-1 تاناآلي

 يوم اجلمعة خري األيام:  

خري :)قال  سول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ع  نبي هريرة  ضي اهلل عنه قال

يوم طلعت عليه الشمس يوم اجلمعة فيه خلق اهلل آدم وفيه ندخل اجلنة وفيه 

 . واه نسلم (نخرج ننها

نا طلعت الشمس وال غربت على يوم ):على آله وسلمو صلى اهلل عليه ال النيبق

 .رعيب األ ناؤوطالشيخ ه نمحد وصحح إسناده  وا (خري ن  يوم اجلمعة

  :يف يوم اجلمعة أحداث عظيمة منهاو

  :َخلق آدم عليه السالم وقبضه وإخراجه من اجلنة -1

قال  اهلل عليه وعلى آله وسلمصلى بي هريرة  ضي اهلل عنه نن النيب حديث ن

فيه خلق آدم وفيه ندخل اجلنة وفيه نخرج ننها وال تقوم ":ع  يوم اجلمعة

الساعة إال يف يوم اجلمعة ويف هذا اليوم ساعة ال يوافقها عبد نسلم وهو قائم 

: األلباني وقال عنه العالنةه الرتنذي  وا "يصلي فيسأل اهلل خريًا إال نعطاه إياه

 .ادصحيح اإلسن
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 :الصعقة -2

إن ن  نفضل نيانكم :)ننه قال وجاء يف احلديث ع  النيب صلى اهلل عليه وسلم

فأكثروا  ،وفيه الصعقة ،وفيه النفخة ،فيه خلق آدم وفيه ُقبض ،يوم اجلمعة

وكيف ُتعرض صالتنا  :قالوا (الة فيه فإن صالتكم نعروضة عليَّعليَّ ن  الص

إن اهلل جل وعال حرَّم على األ ض نن تأكل ):فقال .ني َبِليت ؟عليك وقد ن نت

 واه نبو داود والنسائي وصححه األلباني يف صحيح الرتغيب  (نجساننا

 .والرتهيب

 هداية أمة اإلسالم ليوم اجلمعة وضالل األمم السابقة عنه:  

قال  سول اهلل صلى اهلل عليه  :ع  نبي هريرة وحذيفة  ضي اهلل عنهما قاال

َوَكاَن  ،َفَكاَن ِلْلَيُهوِد َيْوُم السَّْبِت ،ُه َعْ  اْلُجُمَعِة َنْ  َكاَن َقْبَلَناَنَضلَّ اللَّ):وسلم

َفَجَعَل اْلُجُمَعَة  ،َفَجاَء اللَُّه ِبَنا َفَهَداَنا اللَُّه ِلَيْوِم اْلُجُمَعِة ،ِللنََّصاَ ى َيْوُم اأَلَحِد

 ،َنْحُ  اآلِخُروَن ِنْ  َنْهِل الدُّْنَيا ،َيْوَم اْلِقَياَنِة َوالسَّْبَت َواأَلَحَد، َوَكَذِلَك ُهْم َتَبٌع َلَنا

 . واه نسلم (اْلَمْقِضيُّ َلُهْم َقْبَل اْلَخالِئِق ،َواأَلوَُّلوَن َيْوَم اْلِقَياَنِة

ِإنَّ ِنْ  َنْفَضِل َنيَّاِنُكْم :)ع  النيب صلى اهلل عليه وسلم قال :وع  نوس ب  نوس

َوِفيِه  ،َوِفيِه النَّْفَخُة ،َوِفيِه ُقِبَض ،ِه ُخِلَق آَدُم َعَلْيِه السََّلامِفي ،َيْوَم اْلُجُمَعِة

َيا َ ُسوَل  :َقاُلوا ،َفَأْكِثُروا َعَليَّ ِنْ  الصََّلاِة َفِإنَّ َصَلاَتُكْم َنْعُروَضٌة َعَليَّ ،الصَّْعَقُة

ِإنَّ  :َقاَل -َنْي َيُقوُلوَن َقْد َبِليَت-َوَكْيَف ُتْعَرُض َصالُتَنا َعَلْيَك َوَقْد َنَ ْنَت  ،اللَِّه

  .(ِبَياِء َعَلْيِهْم السَّالماللََّه َعزَّ َوَجلَّ َقْد َحرََّم َعَلى اأَلْ ِض َنْن َتْأُكَل َنْجَساَد اأَلْن

 واه نبو داود وصححه اب  القيم يف تعليقه على سن  نبي داود وصححه األلباني 

 .يف صحيح نبي داود
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  سيد األيامو هيوم اجلمعة: 

ِإنَّ َيْوَم :)َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم :َعْ  َنِبي ُلَباَبَة ْبِ  َعْبِد اْلُمْنِذِ  َقاَل

َوُهَو َنْعَظُم ِعْنَد اللَِّه ِنْ  َيْوِم اأَلْضَحى  ،َوَنْعَظُمَها ِعْنَد اللَِّه ،اْلُجُمَعِة َسيُِّد اأَليَّاِم

َوَنْهَبَط اللَُّه ِفيِه آَدَم ِإَلى  ،َخَلَق اللَُّه ِفيِه آَدَم :ِفيِه َخْمُس ِخالٍل ،ْلِفْطِرَوَيْوِم ا

َوِفيِه َساَعٌة ال َيْسَأُل اللََّه ِفيَها اْلَعْبُد َرْيًئا ِإال  ،َوِفيِه َتَوفَّى اللَُّه آَدَم ،اأَلْ ِض

َنا ِنْ  َنَلٍك ُنَقرٍَّب َوال َسَماٍء َوال  ،ُم السَّاَعُةَوِفيِه َتُقو ،َنا َلْم َيْسَأْل َحَراًنا ،َنْعَطاُه

 واه اب    .(ِم اْلُجُمَعِةَنْ ٍض َوال ِ َياٍح َوال ِجَباٍل َوال َبْحٍر ِإال َوُه َّ ُيْشِفْقَ  ِنْ  َيْو

 .األلباني يف صحيح اجلانع عالنةوحسَّنه ال ةناج

  كفارة ملا بينهمااجلمعة إىل اجلمعة:  

 َوَ َنَضاُن اْلُجْمَعِة، ِإَلى َواْلُجْمَعُة اْلَخْمُس، الصََّلَواُت):وسلم عليه هللا صلى قال

 . واه نسلم. (اْلَكَباِئَر اْجَتَنَب ِإَذا َبْيَنُه َّ َنا ُنَكفَِّراٌت َ َنَضاَن، ِإَلى

الصَّالُة :)لََّم َقاَلَعْ  َنِبي ُهَرْيَرَة  ضي اهلل عنه َننَّ َ ُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَس

 واه  (َكفَّاَ ٌة ِلَما َبْيَنُه َّ َنا َلْم ُتْغَش اْلَكَباِئُر ،اْلَخْمُس، َواْلُجْمَعُة ِإَلى اْلُجْمَعِة

 .نسلم

 صالة الصبح يوم اجلمعة من أفضل الصلوات:  

نفضل الصلوات عند اهلل :)قال الرسول صلى اهلل عليه وسلم :ع  اب  عمر قال

وصححه . "رعب اإلميان" واه البيهقي يف  (ح يوم اجلمعة يف مجاعةصالة الصب

 .األلباني يف صحيح اجلانع
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 جر التبكري إىل صالة اجلمعةأ:  

مسعنا  سول اهلل صلى اهلل : عنهما قاال  ضي اهلل ع  نبي هريرة ونبي سعيد

 َكاَن ِإْن ِطيٍب ِنْ  َوَنسَّ َواْسَتاَك، اْلُجُمَعِة، َيْوَم اْغَتَسَل َنْ :)عليه وسلم يقول

 ِ َقاَب َيَتَخطَّ َفَلْم اْلَمْسِجَد، َيْأِتَي َحتَّى َخَرَج ُثمَّ ِثَياِبِه، َنْحَسِ  ِنْ  َوَلِبَس ِعْنَدُه،

 َحتَّى َيَتَكلَّْم َفَلْم اْلِإَناُم، َخَرَج ِإَذا َنْنَصَت ُثمَّ َيْرَكَع، َنْن َراَء َنا َ َكَع ُثمَّ النَّاِس،

 َوَكاَن: َقاَل ( َقْبَلَها الَِّتي اْلُجُمَعِة َوَبْيَ  َبْيَنَها ِلَما َكفَّاَ ًة َكاَنْت َصَلاِتِه، ِنْ  َيْفُرَغ

 "اَنْنَثاِلَه ِبَعْشِر اْلَحَسَنَة َجَعَل اهلَل ِإنَّ ِزَياَدٌة، َنيَّاٍم َوَثَلاَثُة" :َيُقوُل ُهَرْيَرَة َنُبو

 .نخرجه نمحد يف املسند بسند حس 

 اْغَتَسَل َنِ ):صلى اهلل عليه وسلمالنيب قال  : ضي اهلل عنه قال نبي هريرة ع  

 السَّاَعِة ِفي َ اَح َوَنْ  َبَدَنًة، َقرََّب َفَكَأنََّما َ اَح، ُثمَّ اجَلَناَبِة ُغْسَل اجُلُمَعِة َيْوَم

 َكْبًشا َقرََّب َفَكَأنََّما الثَّاِلَثِة، السَّاَعِة ِفي َ اَح َوَنْ  َبَقَرًة، َقرََّب َفَكَأنََّما الثَّاِنَيِة،

 السَّاَعِة ِفي َ اَح َوَنْ  َدَجاَجًة، َقرََّب َفَكَأنََّما الرَّاِبَعِة، السَّاَعِة ِفي َ اَح َوَنْ  َنْقَرَن،

 وَنَيْسَتِمُع امَلاَلِئَكُة َحَضَرِت اإِلَناُم َخَرَج َفِإَذا َبْيَضًة، َقرََّب َفَكَأنََّما اخَلاِنَسِة،

 .  واه البخا ي ونسلم( الذِّْكَر

 امَلاَلِئَكُة، امَلْسِجِد َنْبَواِب ِنْ  َباٍب ُكلِّ َعَلى َكاَن اجُلُمَعِة، َيْوُم َكاَن ِإَذا):ويف  واية

 (الذِّْكَر َيْسَتِمُعوَن َوَجاُءوا الصُُّحَف، َطَوُوا اإِلَناُم َجَلَس َفِإَذا َفاأَلوََّل، اأَلوََّل َيْكُتُبوَن

 . واه البخا ي ونسلم

 :ومن خصائص يوم اجلمعة

؛ على آله وسلمعلى النيب صلى اهلل عليه و اإلكثا  ن  الصالة ننه ينبغي فيه 

 َفِإنَّ ِفيِه، الصََّلاِة ِنَ  َعَليَّ َنْكِثُروا:)لقول النيب صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم
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اود والنسائي وصححه العالنة  واه نمحد ونبو د .(َعَليَّ َنْعُروَضٌة َصَلاَتُكْم

 .األلباني

 :التحذير من ترك صالة اجلمعة

 َوْدِعِهُم َعْ  َنْقَواٌم َلَيْنَتِهَي َّ:)وقال النيب صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم

 . واه نسلم (اْلَغاِفِلنَي ِنَ  َلَيُكوُن َّ ُثمَّ ُقُلوِبِهْم، َعَلى اهلُل َلَيْخِتَم َّ َنْو اْلُجُمَعاِت،

 َعَلى اللَُّه َطَبَع ِبَها، َتَهاُوًنا ُجَمٍع َثَلاَث َتَرَك َنْ ):ال صلى اهلل عليه وسلمقو

 .األلباني عالنة واه نمحد ونصحاب السن  وهو حديث صحيح كما قال ال .(َقْلِبِه

 عليه اهلل صلى اهلل  سول قال: قال عنه اهلل  ضي الفا سي سلمان ع 

 َنسَّ َنْو ادََّهَ  ُثمَّ ُطْهٍر، ِنْ  اْسَتَطاَع ِبَما َوَتَطهََّر جُلُمَعِة،ا َيْوَم اْغَتَسَل َنِ :)وسلم

 اإِلَناُم َخَرَج ِإَذا ُثمَّ َلُه، ُكِتَب َنا َفَصلَّى اْثَنْيِ ، َبْيَ  ُيَفرِّْق َفَلْم َ اَح ُثمَّ ِطيٍب، ِنْ 

 .البخا ي  واه( ىاأُلْخَر اجُلُمَعِة َوَبْيَ  َبْيَنُه َنا َلُه ُغِفَر َنْنَصَت،
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من أحكام 
 يوم اجلمعة
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  سورة   قراءة

 
 يف فجر اجلمعة فيها سجدة

هل جيب على اإلمام أن يقرأ يف صالة الفجر يوم اجلمعة سورة  :يقول السائل

 ؟ال سجود فيها فهل صالته صحيحة وإذا قرأ سورة ؟من القرآن فيها سجدة

وسلم ننه كان يقرن يف صالة الفجر يوم صلى اهلل عليه النيب ثبت ع   :اجلواب

 َصلَّى النَِّبيَّ َننَّ):يف احلديث ع  اب  عباس و د فقد ،اجلمعة بسو ة السجدة

 ،{السَّجْدَةِ تَنْزِيلُ امل}:اْلُجُمَعِة َيْوَم اْلَفْجِر، َصَلاِة ِفي َيْقَرُن َكاَن َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل

 . واه نسلم .({الدَّهْر مِنَ حِنيٌ الْإِنْسَانِ عَلَى أَتَى وَهَلْ}

 ِفي َيْقَرُن َكاَن َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى النَِّبيَّ َننَّ:)وجاء يف احلديث ع  نبي هريرة

 عَلَى أَتَى هَلْ} الثَّاِنَيِة َوِفي اْلُأوَلى، الرَّْكَعِة ِفي {تَنْزِيلُ بِامل}:اْلُجُمَعِة َيْوَم الصُّْبِح،

  . واه نسلم .({مَذْكُورًا شَيْئًا يَكُنْ لَمْ الدَّهْرِ مِنَ حِنيٌ الْإِنْسَانِ

ن  هذي  احلديثني يؤخذ استحباب قراءة سو تي السجدة واإلنسان يف صالة 

سو ة  ةحملققون ن  الفقهاء نن املقصود ن  قراءاوقد قر   ،الفجر يوم اجلمعة

ألوىل وإمنا املقصود هو املوجودة يف السو ة ا السجدة السجدة وسو ة اإلنسان ليس

 .املعاني العظيمة اليت تضمنتها السو تان املذكو تان

ال يستحب املداونة على قراءة السو تني باستمرا  إن خشي نن يظ  الناس  كلذل

وقد ظ  بعض الناس ننه ال بد لإلنام نن يقرن ني سو ة  .نن قراءتهما واجبة

واضح ألن السجدة ليست وهذا الظ  خطأ  ؛فيها سجدة يف فجر يوم اجلمعة

  .{امل تَنْزِيلُ الْكِتَابِ}:نقصودة لذاتها وإمنا املقصود السو ة اليت فيها وهي

 .لذلك ال ينبغي لإلنام نن يقرن ني سو ة نخرى فيها سجدة
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يوم اجلمعة  -كان صلى اهلل عليه وسلم يقرن يف فجره ] :قيملقال العالنة اب  ا

ويظ  كثري مم   ،{هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ}و   ،{ابِامل تَنْزِيلُ الْكِتَ}بسو تي  -

ويسمونها سجدة  ،صالة بسجدة زائدةلال علم عنده نن املراد ختصيص هذه ا

وإذا مل يقرن نحدهم هذه السو ة استحب قراءة سو ة نخرى فيها  ،اجلمعة

 وهلذا كره ن  كره ن  األئمة املداونة على قراءة هذه السو ة يف فجر ،سجدة

إمنا  :ومسعت ريخ اإلسالم اب  تيمية يقول ،دفعًا لتوهم اجلاهلني ،اجلمعة

ألنهما  ؛-اجلمعة- وسلم يقرن هاتني السو تني يف فجركان النيب صلى اهلل عليه 

وعلى ذكر  ،فإنهما ارتملتا على خلق آدم ،تضمنتا نا كان ويكون يف يونها

يف قراءتها يف هذا اليوم  وكان ،وذلك يكون يوم اجلمعة ،املعاد وحشر العباد

والسجدة جاءت تبعًا ليست نقصودة حتى  ،تذكري لألنة مبا كان فيه ويكون

زاد  .[فهذه خاصة ن  خواص يوم اجلمعة  .يقصد املصلي قراءتها حيث اتفقت

 .1/473املعاد 

ثري ن  الناس حتى ظ  بعض العوام نن كهذا األنر على خالف نا يعتقد نن و

قال اإلنام  ،ىمعة ختتلف ع  صالة الفجر يف األيام األخرصالة الفجر يوم اجل

وم اجلمعة يصبح  كعتان إال يف لولذلك راع عند عوام نصر نن ا]:القرايف نا نصه

يوم اجلمعة  ةالسجد ةفإنه ثالث  كعات ألنهم يرون اإلنام يواظب على قراء

[  الدي وسد هذه الذ ائع نتعني يف ويسجد ويعتقدون نن تلك  كعة نخرى واجبة

  .12/111الفروق 

وخالصة األنر نن اإلنام إذا قرن يف صالة الفجر يوم اجلمعة بالسو تني 

فصالته  ،وإذا مل يقرن بالسو تني املذكو تني ،سنةلفقد نصاب ا ،املذكو تني
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فالسجدة  ،وال ينبغي ألحد ن  الناس نن ينكر عليه ،صحيحة وال ريء عليه

 .ليست الزنة لفجر اجلمعة

 

 عند فقد املاء  وجو  اتييم  لال ال
ما قولكم فيما ُنقل عن بعض الفقهاء أنه جيوز التيمم عند : يقول السائل

خوف خروج وقت أو  ،والعيدين ،واجلنازة ،خوف فوت صالة اجلمعة

 ؟ الصالة املفروضة

التيمم ن  اخلصائص اليت اختص اهلُل بها ننَة حممٍد صلى اهلل عليه  :اجلواب

ثبت يف احلديث ع  جابر  ضي اهلل عنه نن  سول اهلل صلى اهلل وسلم، فقد 

 َنِسرَيَة ِبالرُّْعِب ُنِصْرُت: َقْبِلي َنَحٌد ُيْعَطُه َّ َلْم َخْمًسا ُنْعِطيُت:)عليه وسلم قال

 اَلُةالصَّ َنْدَ َكْتُه ُننَِّتي ِنْ  َ ُجٍل َفَأيَُّما َوَطُهوً ا، َنْسِجًدا اأَلْ ُض ِلي َوُجِعَلْت َرْهٍر،

 َوَكاَن الشََّفاَعَة، َوُنْعِطيُت َقْبِلي، ِلَأَحٍد َتِحلَّ َوَلْم امَلَغاِنُم ِلي َوُنِحلَّْت َفْلُيَصلِّ،

 .  واه البخا ي ونسلم .(َعانًَّة النَّاِس ِإَلى َوُبِعْثُت َخاصًَّة َقْوِنِه ِإَلى ُيْبَعُث النَِّبيُّ

ٍو حتت نصٍل قطعٍي ن  نصول هذه ونشروعية التيمم ونا فيه ن  التخفيف ننض

الشريعة نال وهو  فع احلرج ودفع املشقة، الذي قانت عليه عشرات األدلة ن  

مَا }:كتاب اهلل عز وجل ون  سنة نبيه صلى اهلل عليه وسلم، كما يف قوله تعاىل

لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَـكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَ

 . 3سو ة املائدة اآلية .{لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
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والتيمم  خصٌة ُتفعل عند فقد املاء نو عند عدم القد ة على استعماله حقيقًة نو 

يا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا }:حكمًا، وال رك نن األصل هو الطها ة باملاء، قال اهلل تعاىل

تُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ قُمْ

وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى 

غَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْ

 . 3سو ة املائدة اآلية {طَيِّبًا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ الَ تَقْرَبُواْ الصَّالَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا }:وقال اهلل تعاىل

إِالَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء  تَقُولُونَ وَالَ جُنُباً

سو ة {أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ الَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً

 . 34النساء اآلية 

ال يقبل اهلل :)هلل عنه نن صلى اهلل عليه وسلم قالوو د ع  نبي هريرة  ضي ا

 .  واه البخا ي ونسلم (صالة نحدكم إذا نحدث حتى يتوضأ

ُجعلت لنا :)وع  حذيفة  ضي اهلل عنه نن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال

 .  واه نسلم (األ ض كلها نسجدًا، وجعلت تربتها لنا طهو ًا إذا مل جند املاء

 الصعيد الطيب:) عنه نن النيب صلى اهلل عليه وسلم قالوع  نبي ذ   ضي اهلل

 واه نبو داود والنسائي والرتنذي  (طهو  املسلم، ولو مل جيد املاء عشر سنني

 . 1/181 وقال حديث حس  صحيح، وصححه العالنة األلباني يف إ واء الغليل

القد ة على إذا تقر  نن التيمم طها ٌة ال ُتفعل إال عند فقد املاء نو عند عدم 

 ،استعماله حقيقًة نو حكمًا، فال جيوز التيمم عند خوف فوت صالة اجلمعة
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نو خوف خروج وقت الصالة املفروضة على الراجح ن   ،والعيدي  ،واجلنازة

نقوال العلماء، ون  العلماء ن  نجاز التيمم عند خوف فوات صالة اجلنازة 

ف خروج وقت الصالة والعيدي ، ومل جيزه عند خوف فوات اجلمعة نو خو

املفروضة، والذي ن جحه ننه ال جيوز التيمم نطلقًا يف مجيع احلاالت املذكو ة 

لعموم اآليات واألحاديث ولعدم املخصص، قال اإلنام البخا ي يف 

ن  :)وقال النيب صلى اهلل عليه وسلم زةباب سنة الصالة على اجلنا:]صحيحه

( صلوا على النجاري:)وقال(. صلوا على صاحبكم:)وقال( صلى على اجلنازة

. وال يتكلم فيها وفيها تكبري وتسليم ،وال سجود ،اها صالة ليس فيها  كوعمسَّ

وإذا نحدث يوم العيد نو عند اجلنازة يطلب ...وكان اب  عمر ال يصلي إال طاهرًا

 [. املاء وال يتيمم

يف  ني يشرتط فيها نا يشرتط( اها صالةمسَّ)قوله:] وقال احلافظ اب  حجر

الصالة وإن مل يك  فيها  كوع وال سجود، فإنه ال يتكلم فيها ويكرب فيها ويسلم 

وكان اب  عمر ال )قوله. ننها باالتفاق، وإن اختلف يف عدد التكبري والتسليم

: إن اب  عمر كان يقول" :وصله نالك يف املوطأ ع  نافع بلفظ( يصلي إال طاهرًا

 . 3/481 فتح البا ي"[ طاهر ال يصلي الرجُل على اجلنازة إال وهو

وال يتيمم صحيٌح يف نصٍر ملكتوبٍة وال :]ونقل املاو دي ع  اإلنام الشافعي قوله

يتيمم للجنازة خلوف الفوت، لزنه ذلك لفوت : جلنازٍة، ولو جاز نا قال غريي

اجلمعة واملكتوبة، فإذا مل جيز عنده لفوت األوكد، كان ن  نن جيوز فيما دونه 

احلاوي [ ع  اب  عمر ننه كان ال يصلي على جنازة إال نتوضئًاو وي . نبعد

 . 1/342 الكبري
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ال نعلم خالفًا نن  جاًل لو نحدث يوم اجلمعة : قال نبو ثو :]وقال اب  املنذ 

 . 2/71األوسط  [وخاف فوتها نن ليس له نن يتيمم ويصلي

 ،ال بطها ةذكرنا نن نذهبنا نن صالة اجلنازة ال تصح إ:]وقال اإلنام النووي

وال يصح التيمم  ،وإن عجز تيمم ،إن متك  ن  الوضوء مل تصح إال به :ونعناه

 ،ونبو ثو  ،ونمحد ،وبه قال نالك ،وإن خاف فوت الوقت ،نع إنكان املاء

جيوز التيمم هلا نع وجود املاء إذا خاف فوتها  :واب  املنذ ، وقال نبو حنيفة

 ،وعكرنة ،والزهري ،وسامل ،  عطاءإن ارتغل بالوضوء، وحكاه اب  املنذ  ع

 ،والثو ي ،والليث ،و بيعة ،وحييى األنصا ي ،وسعد ب  ابراهيم ،والنخعي

 :وهى  واية ع  نمحد، وقال الشعيب ،ونصحاب الرني ،وإسحق ،واألوزاعي

جتوز صالة اجلنازة بغري طها ة نع إنكان  :وحممد ب  جرير الطربي والشيعة

هذا الذي قاله الشعيب  :، قال صاحب احلاوي وغريهالوضوء والتيمم ألنها دعاء

 . 3/224اجملموع [ قول خرق به اإلمجاع فال يلتفت إليه

وإذا كان املاء نوجودًا إال ننه إذا ارتغل :]وقال الشيخ اب  قدانة املقدسي

بتحصيله واستعماله فات الوقت، مل ُيبح له التيمم سواء كان حاضرًا نو نسافرًا 

ل العلم، ننهم الشافعي ونبو ثو  واب  املنذ  ونصحاب الرني، يف قول نكثر نه

فذكرت : وع  األوزاعي والثو ي له التيمم  واه عنهما الوليد ب  نسلم قال الوليد

يغتسل وإن طلعت : ذلك ملالك واب  نبي ذئب وسعيد ب  عبد العزيز فقالوا

وحديث نبي ذ ، وهذا {مُواْفَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّ}:الشمس وذلك لقول اهلل تعاىل

واجٌد للماء، وألنه قادٌ  على املاء، فلم جيز له التيمم كما لو مل خيف فوت 

الوقت، وألن الطها ة ررٌط فلم ُيبح تركها خيفة فوت وقتها كسائر ررائطها، 
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له : وإن خاف فوت العيد مل جيز له التيمم، وقال األوزاعي ونصحاب الرني

اآلية واخلرب ونا ذكرنا ن  : ولنا. ا بالكلية فأربه العادمالتيمم ألنه خياف فوته

املعنى، وإن خاف فوت اجلنازة فكذلك يف إحدى الروايتني ملا ذكرنا، واألخرى 

يباح له التيمم ويصلي عليها، وبه قال النخعي والزهري واحلس  وحييى 

نه ال األنصا ي وسعد ب  إبراهيم والليث واألوزاعي وإسحاق ونصحاب الرني، أل

ميك  استد اكها بالوضوء فأربه العادم، وقال الشعيب يصلي عليها ن  غري 

وضوء وال تيمم،  ألنها ال  كوع فيها وال سجود وإمنا هي دعاء فأربهت الدعاء 

 . يف غري الصالة

وقوله  ،(ال يقبل اهلل صالة بغري طهو :)سلمقول النيب صلى اهلل عليه و: ولنا

إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ }:وقول اهلل تعاىل (حدث حتى يتوضأال يقبل اهلل صالة ن  ن)

ثم نباح ترك الغسل نشروطًا بعدم املاء بقوله  ،اآلية{فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ

 .[فما مل يوجد الشرط يبقى على قضية العموم .{فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ}:تعاىل

 . 1/411 املغين

نا  وي ع  اب  عباس ع   ،نجاز التيمم خلوف فوت اجلنازةومما احتج به ن  

إذا فجئتك اجلنازة وننت على غري وضوٍء :)النيب صلى اهلل عليه وسلم قال

وهذا احلديث غري ثابت وال يصح كما قال احملدثون كاب  عدي واب   .(فتيمم

 . 1/131 انظر نصب الراية. اجلوزي والبيهقي والزيلعي

واز نن صالة اجلنازة فرض كفاية على املسلمني، فإذا ومما يدل على عدم اجل

قام بها بعضهم سقطت ع  الباقني ويشرتط لصحتها نا يشرتط لصحة سائر 
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الصلوات املكتوبة، وكذلك فإن صالة اجلمعة إذا فاتت تفوت إىل بدل وهو صالة 

 . الظهر، وكذا إذا فاتت الصالة املكتوبة فتفوت إىل بدٍل وهو القضاء

لماء املعاصري  الذي  قالوا باملنع علماء اللجنة الدائمة لإلفتاء حيث ون  الع

الطها ة ررٌط لصحة الصالة على اجلنازة، وال يصح التيمم هلا نع وجود :]قالوا

 . 3/173فتاوى اللجنة الدائمة  [املاء والقد ة على استعماله

قال ال  األ جح قول ن :]وننهم العالنة الشيخ عبد العزيز ب  باز حيث قال

وجعلت ):ويف احلديث{فَلَمْ تَجِـدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ}يصليها بالتيمم؛ لقوله تعاىل

والواجب األخذ بعموم النصوص حتى يوجد ( تربتها لنا طهو ًا إذا مل جند املاء

تعليقات الشيخ اب  باز على فتح  [املخصص، وليس هنا خمصص يعتمد عليه

 . 4/233البا ي 

األلباني حيث علَّق على كالم الشيخ سيد سابق يف فقه السنة  وننهم العالنة

والذي يتبني لي خالفه، ذلك ألنه ن  الثابت يف :]والذي ذهب إىل اجلواز فقال

الشريعة نن التيمم إمنا يشرع عند عدم وجود املاء بنص القرآن الكريم، وتوسعت 

ره املؤلف، فأي  يف ذلك السنة املطهرة فأجازته ملرٍض نو برٍد رديٍد كما ذك

هو خشية خروج : فإن قيل الدليل على جوازه نع قد ته على استعمال املاء؟

هذا وحده ال يصلح دلياًل، ألن هذا الذي خشي خروج الوقت له : قلت. الوقت

إنا نن يكون ضاق عليه الوقت بكسبه وتكاسله، نو : حالتان ال ثالث هلما

هذه احلالة الثانية فالوقت يبتدئ ن  بسبٍب ال ميلكه نثل النوم والنسيان، ففي 

حني االستيقاظ نو التذكر بقد  نا يتمك  ن  نداء الصالة فيه كما ننر، بدليل 

ن  نسي صالًة نو نام عنها فكفا تها نن يصليها إذا :)قوله صلى اهلل عليه وسلم
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نخرجه الشيخان وغريهما واللفظ ملسلم، فقد جعل الشا ع احلكيم هلذا  .(ذكرها

و  وقتًا خاصًا به، فهو إذا صلى كما ُننر، يستعمل املاء لغسله نو وضوئه، املعذ

فليس خيشى عليه خروج الوقت، فثبت ننه ال جيوز له نن يتيمم، وهو اختيا  

املسائل املا دينية " ، وذكر يف12ص" االختيا ات"ريخ اإلسالم اب  تيمية كما يف

 . ننه نذهب اجلمهو  33ص"

، فم  املسلم ننه يف األصل نأنو  باستعمال املاء، وننه ال وننا يف احلالة األوىل

يتيمم، فكذلك جيب عليه يف هذه احلالة نن يستعمل املاء، فإن ند ك الصالة 

هذا . فبها، وإن فاتته فال يلون  إال نفسه، ألنه هو الذي سعى إىل هذه النتيجة

سالم وغريه هو الذي اطمأنت إليه نفسي، وانشرح له صد ي، وإن كان ريخ اإل

ثم  نيت الشوكاني كأنه نال إىل هذا الذي . إنه يتيمم ويصلي، واهلل نعلم: قالوا

 . 144-142 متام املنة ص[ 127-1/123ذكرته، فراجع السيل اجلرا  

وخالصة األنر ننه ال جيوز التيمم إال عند فقد املاء نو عند عدم القد ة على 

تيمم عند خوف فوت صالة اجلمعة استعماله حقيقًة نو حكمًا، فال جيوز ال

واجلنازة والعيدي  نو خوف خروج وقت الصالة املفروضة على الراجح ن  نقوال 

 . العلماء لعموم األدلة باررتاط الوضوء لكل صالة ولعدم املخصص
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 املسجد   تدخول   اتنظافة

إن بعض املصلني حيضرون إىل املسجد مبالبس ليست نظيفة  :يقول السائل

 ؟رج منهم روائح كريهة وخاصة يف أيام الصيف احلارة فما قولكم يف ذلكوخت

ويظهر ذلك واضحًا جليًا يف كثري ن   ،إن اإلسالم دي  النظافة :اجلواب

وإزالة نا  ،والتطيب ،والطها ة ،النصوص الشرعية اليت حتث على النظافة

ضأ يف اليوم عدة فاملسلم يتو ،جيب إزالته ن  الروائح الكريهة نو نا يؤدي إليها

ونطلوب ننه نن يستعمل السواك عدة نرات نو نا يقوم نقام  ،نرات ليصلي

ونطلوب ن  املسلم االغتسال نرة يف األسبوع  ،السواك ن  فرراة نسنان ونعجون

 .على نقل تقدير

وقد حثَّ اإلسالم املسلمني على الطها ة والنظافة يف البدن والثياب عند حضو  

وهذه بعض  ،والعيدي  وغريها ،واجلمعة ،كصالة اجلماعة ،جمانع املسلمني

 :النصوص الشرعية اليت تؤكد على هذه احلقيقة

يا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ  }:يقول اهلل تعاىل. 1

كُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِ

  .3سو ة املائدة اآلية  .{نْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواكُ

سو ة  .{كَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْيَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَ}:ويقول اهلل تعاىل. 2

 .3-1املدثر اآليات 

صلى اهلل عليه قال  سول اهلل   : عنهما قالوع  اب  عمر  ضي اهلل. 4

 . واه البخا ي ونسلم (إذا جاء نحدكم إىل اجلمعة فليغتسل:)وسلم
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 صلى اهلل عليه وسلمنن النيب   ضي اهلل عنهوع  نبي سعيد اخلد ي . 3

والسواك ونن  -ني بالغ  -غسُل يوم اجلمعة واجب على كل حمتلم :)قال

 . واه البخا ي ونسلم (ميس ن  الطيب نا يقد  عليه

صلى اهلل عليه قال قال  سول اهلل   ضي اهلل عنهوع  نبي هريرة . 3

على كل نسلم نن يغتسل يف كل سبعة نيام يونًا يغسل فيه  نسه  حٌق:)وسلم

  . واه البخا ي ونسلم (وجسده

صلى اهلل عليه قال  سول اهلل  :قال  ضي اهلل عنهوع  نبي هريرة . 3

 واه البخا ي  (رق على ننيت ألنرتهم بالسواك عند كل صالةلوال نن ن:)وسلم

 .ونسلم

وغري ذلك ن  النصوص اليت حتث املسلم وتوجب عليه الطها ة والنظافة بشكل 

وحتى  ،نظرًا الجتماع املصلني يف املسجد ،ويف يوم اجلمعة بشكل خاص ،عام

 .ال يؤذي بعضهم بعضًا بروائحهم الكريهة

 ِنْ  اْلُجُمَعَة َيْنَتاُبوَن النَّاُس َكاَن:)عائشة  ضي اهلل عنهاوقد جاء يف احلديث ع  

 الرِّيُح، ِنْنُهُم َفَتْخُرُج اْلُغَباُ ، َوُيِصيُبُهُم اْلَعَباِء، ِفي َفَيْأُتوَن اْلَعَواِلي، ِنَ  َنَناِزِلِهْم

 اهلِل َ ُسوُل َفَقاَل ِعْنِدي، ُهَوَو ِنْنُهْم ِإْنَساٌن َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اهلِل َ ُسوَل َفَأَتى

 . واه البخا ي ونسلم («َهَذا ِلَيْوِنُكْم َتَطهَّْرُتْم َننَُّكْم َلْو»: َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى

 وخاصًة ،نالبس نظيفة املسلم نن يلبس صلى اهلل عليه وسلم وقد حث الرسول

فقد جاء يف  ،ام األسبوعيوم اجلمعة غري نالبسه اليت يلبسها لعمله خالل ني

صلى اهلل عليه ننه مسع النيب  :) ضي اهلل عنهاحلديث ع  عبد اهلل ب  سالم 

نا على نحدكم لو اررتى ثوبني ليوم اجلمعة  :يقول على املنرب يوم اجلمعة وسلم
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 واه نمحد ونبو داود وإسناده صحيح على ررط نسلم كما  .(سوى ثوبي نهنته

 .33غاية املرام ص  األلباني يف عالنةالقال 

على ):قال صلى اهلل عليه وسلمنن النيب   ضي اهلل عنه سعيد اخلد ي وع  نبي

كل نسلم الغسل يوم اجلمعة ويلبس ن  صاحل ثيابه وإن كان له طيب نس 

 .3/38الفتح الرباني  ، واه نمحد ونبو داود وهو حديث صحيح .(ننه

ه إىل املسجد لصالة اجلمعة وكذلك فإن ن  السنة نن يتطيب املسلم عند ذهاب

قال : قال  ضي اهلل عنه جاء يف احلديث ع  سلمان الفا سي فقد ،ولغريها

 َنا َوَيَتَطهَُّر اجُلُمَعِة، َيْوَم َ ُجٌل َيْغَتِسُل اَل:)صلى اهلل عليه وسلم سول اهلل 

 ُيَفرُِّق َفاَل َيْخُرُج ُثمَّ َبْيِتِه، ِطيِب ِنْ  َيَمسُّ َنْو ُدْهِنِه، ِنْ  َوَيدَِّهُ  ُطْهٍر، ِنْ  اْسَتَطاَع

 َبْيَنُه َنا َلُه ُغِفَر ِإلَّا اإِلَناُم، َتَكلََّم ِإَذا ُيْنِصُت ُثمَّ َلُه، ُكِتَب َنا ُيَصلِّي ُثمَّ اْثَنْيِ ، َبْيَ 

 . واه البخا ي .(اأُلْخَرى اجُلُمَعِة َوَبْيَ 

 صلى اهلل عليه وسلممسعت  سول اهلل :قال  ضي اهلل عنهوع  نبي نيوب 

 َنْحَسِ  ِنْ  َوَلِبَس ِعْنَدُه، َكاَن ِإْن ِطيٍب ِنْ  َوَنسَّ اْلُجُمَعِة، َيْوَم اْغَتَسَل َنْ ):يقول

 َنْنَصَت ُثمَّ َنَحًدا، ُيْؤِذ َوَلْم َلُه، َبَدا ِإْن َفَيْرَكَع اْلَمْسِجَد َيْأِتَي َحتَّى َخَرَج ُثمَّ ِثَياِبِه،

 واه  .(اْلُأْخَرى اْلُجُمَعِة َوَبْيَ  َبْيَنَها ِلَما َكفَّاَ ًة َكاَنْت ُيَصلَِّي، َحتَّى َناُنُهِإ َخَرَج ِإَذا

  .نمحد و جاله ثقات كما قال اهليثمي

نكل بصاًل نو ثونًا ع  احلضو   ْ نهى َن صلى اهلل عليه وسلمكما ونن الرسول 

فقد ثبت يف احلديث  ،لكريهةإىل املسجد ملا يف ذلك ن  إيذاء للمصلني بالروائح ا

 فال يقرب َّ ،اثرَّن  نكل الثوم والبصل والُك:)قال صلى اهلل عليه وسلم نن النيب

 . واه البخا ي ونسلم .(فإن املالئكة تتأذى مما يتأذى ننه بنو آدم ،نسجدنا
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 .(نساجدنا فال يقرب َّ ،ن  نكل هذه الشجرة يعين الثوم:)ويف  واية عند نسلم

ن  نكل ن  هذه الشجرة فال يقربنا وال :)نخرى عند البخا ي ونسلمويف  واية 

 .(يصلني نعنا

صلى اهلل عليه لقد  نيت  سول اهلل  :)قال  ضي اهلل عنهوع  عمر ب  اخلطاب 

ن  الرجل يف املسجد ننر به فأخرج  -البصل والثوم  -إذا وجد  حيهما  وسلم

 . واه البخا ي ونسلم  .(إىل البقيع

فم  كانت  ،يعلم نن كل  ائحة كريهة تلحق برائحة البصل والثوموينبغي نن 

 ،فينبغي له نن ال يدخل املسجد حتى يغسلهما ، ائحة جوا به و جليه نتنة

وهكذا كل  ،وكذلك  ائحة املدخنني الكريهة تلحق برائحة آكلي البصل والثوم

 . ائحة كريهة ألن املساجد تصان ع  مجيع الروائح الكريهة

إذا كانت العلة يف إخراجه ن  املسجد ننه يتأذى  :قال العلماء] :طيبقال القر

اللسان  َبِ به ففي القياس نن كل ن  تأذى به جريانه يف املسجد بأن يكون َذ

لسوء  -ني ال تفا قه  - ُهمُيِرنو كان ذا  ائحة قبيحة ال َت ،سفيهًا عليهم

به الناس كان هلم وكل نا يتأذى  ،نو عاهة نؤذية كاجلذام وربهه ،صناعته

 .إخراجه نا كانت العلة نوجودة حتى تزول

نو غريها كمجالس العلم  وكذلك جيتنب جمتمع الناس حيث كانت لصالٍة

مما له  ائحة كريهة تؤذي  ،ونا يف نعناه ن  نكل الثوم  ،والوالئم ونا نربهها

 .238 -2/237تفسري القرطيب  .[الناس 

 فنحُب ]:ن  حيضر اجلمعة وغريهاافعي يف حق ونخريًا نذكر نا قاله اإلنام الش

وعالج ملا يقطع تغري  ،وظفٍر رعٍر ونخِذ للرجل نن يتنظف يوم اجلمعة بغسٍل
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الريح ن  مجيع جسده وسواك وكل نا نظفه وطيبه ونن ميس طيبًا نع هذا إن 

قد  عليه ويستحس  ن  ثيابه نا قد  عليه ويلبسها عليه ويطيبها اتباعًا للسنه 

 .ؤذي نحدًا قا به حبالوال ي

 ،ه يف كل صالة مجاعة وآنره بهونحبُّ ،وآنره به له يف كل عيٍد وكذلك نحبٌّ

له يف األعياد ن  اجلمع وغريها نرد  وإن كنُت ،للناس جانٍع ه يف كل ننٍرونحبُّ

 .1/117األم  .[ هاِرحاِض ثرِةاستحبابًا للسنة وَك

 

 ترك صالة اجلمعة بسبب اتعمل حك 
أعمل يف أحد املصانع وتفوتين صالة اجلمعة غالبًا ألن صاحب  :السائليقول 

  ؟العمل مينعين من ترك العمل يوم اجلمعة فما احلكم يف ذلك

ن  املعلوم نن صالة اجلمعة فرض على كل نكلف بها لقوله  :اجلواب

الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ  أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ يَا}:تعاىل

 1:اآلية سو ة اجلمعة {ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

وصالة اجلمعة هي فرض الوقت يوم اجلمعة وليس صالة الظهر كما يظ  بعض 

  .عنها فصالة اجلمعة هي األصل وصالة الظهر بدٌل ،الناس

وقد حذ   ،ررعي جيوز للمسلم املكلف بصالة اجلمعة نن يرتكها لغري عذٍ  وال

ونن تا كها يطبع اهلل  ،ن  يرتك اجلمعة لغري عذٍ  صلى اهلل عليه وسلمالرسول 

والعياذ باهلل وقد و د يف ذلك نحاديث  ،ننافٍق ه قلَبفيصري قلُب ،على قلبه

 :ننها
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قال لقوم  لى اهلل عليه وسلمصنن النيب   ضي اهلل عنهع  اب  نسعود . 1

على  َقنن آنر  جاًل يصلي بالناس ثم نحرِّ لقد هممُت:)يتخلفون ع  اجلمعة

 . واه نسلم (يتخلفون ع  اجلمعة بيوتهم  جاٍل

لينتهني ):قال صلى اهلل عليه وسلم نن النيب  ضي اهلل عنهوع  نبي هريرة . 2

اهلل على قلوبهم ثم   َّمُِّتْخاجلمعات نو لَي -ني  تركهم  -ع  ودعهم  نقواٌم

 . واه نسلم (ليكون  ن  الغافلني

ن  ترك ثالث :)قال صلى اهلل عليه وسلموع  نبي اجلعد الضمري نن النيب . 4

ه العالنة حوصح واه نصحاب السن   (بها طبع اهلل على قلبه مجع تهاونًا

 .األلباني

اهلل عليه صلى قال  سول اهلل  :قال  ضي اهلل عنهوع  نبي هريرة . 3

ن  الغنم على  نس نيل نو نيلني الصُّبََّة نال هل عسى نحدكم نن يتخذ :)وسلم

وجتيء  ،فريتفع ثم جتيء اجلمعة فال جييء وال يشهدها ،فيتعذ  عليه الكأل

 واه اب  ناجة واب  خزمية يف صحيحه  (اجلمعة فال يشهدها فيطبع على قلبه

 .األلباني عالنةال وهو حديث حس  كما قال

وقيل غري ذلك ن   ،اجملموعة ن  الغنم نا بني العشري  إىل الثالثني: الصُّبََّةو

  .العدد

يوم  العمُل وال يعدُّ ،ون  خالل هذه األحاديث يظهر لنا عدم جواز ترك اجلمعة

يصده ع  نداء نا  وال جيوز للمسلم نن يشتغل يف عمٍل ، اجلمعة عذ ًا  لرتكها

  .ك إىل تركه للعملولو ندى ذل ،فرض اهلل عليه 

  .{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ}:تعاىل اهلل قال
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ولتعلم نخي املسلم ننه ال طاعة ملخلوق يف نعصية اخلالق وتذكـر قول اهلل 

وقولــه  .(ى اللَِّه ِ ْزُقَهاَوَنا ِنْ  َدابٍَّة ِفي اْلَأْ ِض ِإلَّا َعَل):سبحانـه وتعـاىل

 .(َوَنْ  َيَتَوكَّْل َعَلى اللَِّه َفُهَو َحْسُبُه):تعاىل

 

 لذن اتزوج تزوجيه تلصالة يف املسجد
إن زوجته تطلب منه الذهاب إىل املسجد األقصى لصالة  :يقول السائل

  ؟اجلمعة ولكنه مينعها فهل جيوز له ذلك

ونع ذلك جيوز  ،ا نفضل ن  صالتها يف املسجدإن صالة املرنة يف بيته :اجلواب

ننع زوجته  للزوجهلا نن خترج إىل الصالة يف املساجد بإذن زوجها وال ينبغي 

ن  الذهاب إىل املسجد إال إذا خشي الفتنة عليها نو إذا خرجت نتعطرة فيجوز 

 . له حينئذ ننعها

املساجد وبيوته  ال متنعوا النساء نن خيرج  إىل :)يقول عليه الصالة والسالم

  .ه العالنة األلبانيحصحمحد ونبو داود و واه ن .(خري هل 

وعلى املرنة إذا خرجت ن  بيتها قاصدة حضو  اجلماعة نو اجلمعة نن خترج 

فقد  ،وهي نلتزنة بأحكام الشرع ن  حيث اللباس واملشي وترك الزينة والطيب

ال متنعوا إناء اهلل :)لو د يف احلديث ع  الرسول صلى اهلل عليه وسلم ننه قا

 واه نمحد ونبو داود وهو حديث صحيح كما  .(نساجد اهلل وليخرج  تفالت

  .غري نتطيبات :ونعنى تفالت .األلباني عالنةالقال 

إذا رهدت إحداك  املساجد فال :)ديث آخر قوله صلى اهلل عليه وسلمويف ح

 . واه نسلم  (متس الطيب
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حباجة ناسة للرتدد على املساجد وحضو   وينبغي نن يعلم نن النساء اليوم

فعليه  نسؤولية عظيمة يف  ،فقه  يف دي  اهللتلي ،الد وس واخلطب واملواعظ

فال ينبغي نن حيرن  ن  هذا اخلري  ،والنساء رقائق الرجال ،بناء اجملتمع

وجيب نن ترتب هل  د وس خاصة يف املساجد ويفضل نن تكون يف  ،العظيم

ص  املرنة املسلمة ضد الغزو الفكري الشرس الذي يوجه لتح ،غري يوم اجلمعة

ونن تشرح هل  نحكام  ،إىل النساء املسلمات عرب وسائل اإلعالم املختلفة وغريها

 .والد خاصةاإلسالم عانة واألحكام املتعلقة بالنساء وتربية األ

  

 اتدروس قبل صالة اجلمعة
وما  ؟ي ينتظر صالة اجلمعةما هو املشروع يف حق  املسلم الذ :يقول السائل

للقرآن  وكذلك تالوة القارئ ؟احلكم يف  الدروس اليت تعقد قبل صالة اجلمعة

 ؟الكريم بواسطة مكربات الصوت قبل صالة اجلمعة

إن املشروع يف حق املسلم قبل صالة اجلمعة نن ينشغل يف الصالة  :اجلواب

ويف األذكا  ويف الصالة  ،فويف قراءة القرآن الكريم وبالذات سو ة الكه ،النافلة

وقد و د يف ذلك عدد ن  األحاديث ع   ،صلى اهلل عليه وسلمعلى النيب 

  :ننها صلى اهلل عليه وسلمالرسول 

ه ـصلى اهلل عليقـال  سول اهلل  :قـال  ضي اهلل عنهع  سلمان الفا سي . 1

ال يغتسل  جل يوم اجلمعة ويتطهر مبا استطاع ن  طهر ويده  ن  :)وسلم

دهنه نو ميس ن  طيب بيته ثم يروح إىل املسجد وال يفرق بني اثنني ثم يصلي 
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نا كتب له ثم ينصت لإلنام إذا تكلم إال غفر له نا بني اجلمعة إىل اجلمعة 

 . واه البخا ي .(األخرى

 صلى اهلل عليه وسلممسعت النيب  :قال  ضي اهلل عنهوع  نبي نيوب . 2

ن  طيب إن كان عنده ولبس ن  نحس   ن  اغتسل يوم اجلمعة ونس:)يقول

ثيابه ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتي املسجد فريكع إن بدا له ومل يؤذ نحدًا 

ثم ننصت إذا خرج إنانه حتى يصلي كانت كفا ة ملا بينها وبني اجلمعة 

 . واه نمحد والطرباني و جاله ثقات كما قال اهليثمي .(األخرى

كان يغدو إىل املسجد يوم اجلمعة  هلل عنه ضي انن اب  عمر :)ع  نافع. 4

 واه نمحد ونبو داود وقال  .(هكذا كان يفعل  سول اهلل :فيصلي  كعات وقال

 .العراقي إسناده صحيح

ذكر يوم :)صلى اهلل عليه وسلمنن الرسول   ضي اهلل عنهع  نبي هريرة . 3

تعاىل إال اجلمعة فيه ساعة ال يوافقها عبد نسلم وهو قائم يصلي يسأل اهلل 

 . واه البخا ي ونسلم (نعطاه إياه

قال  صلى اهلل عليه وسلمنن النيب   ضي اهلل عنهوع  نبي سعيد اخلد ي . 3

 واه  .(ن  قرن سو ة الكهف يف يوم اجلمعة نضاء له ن  النو  نا بني اجلمعتني)

 .األلباني عالنةالالنسائي والبيهقي واحلاكم وصححه 

ن  :)قال صلى اهلل عليه وسلمع  النيب   عنه ضي اهللوع  نوس ب  نوس . 3

 .(ن  الصالة فيه فأكثروا عليَّ.. .نفضل نيانكم يوم اجلمعة فيه اهلل خلق آدم

وافقه وداود والنسائي واب  ناجة وصححه اب  خزمية واحلاكم  واه نمحد ونبو 

 .الذهيب
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الة وننا اجلواب ع  الشق الثاني ن  السؤال حول الد وس والتالوة قبل ص

فأ ى نن تلك الد وس وتلك  ،اجلمعة وخاصة نع استعمال نكربات الصوت

فقد تصل إىل د جة احلرام وال  ،صلى اهلل عليه وسلمالتالوة خمالفة لسنة النيب 

 وس وتلك التالوة تشتمل على إيذاء املصلني دألن تلك ال ،تقل ع  د جة املكروه

رنة ررعًا كما ثبت يف احلديث وهذه ننو  ننهي عنها وحم ،والذاكري  والقا ئني

صلى اهلل عليه اعتكف  سول اهلل :)قال  ضي اهلل عنهع  نبي سعيد اخلد ي 

نال إن كلكم  :يف املسجد فسمعهم جيهرون بالقراءة فكشف ع  السرت وقال وسلم

نناٍج  به فال يؤذي بعضكم بعضًا وال يرفع بعضكم على بعض يف قراءة نو قال يف 

العالنة داود بإسناد صحيح كما قال اإلنام النووي وصححه   واه نبو .(الصالة

  .األلباني

إن املصلي نناٍج  به :)قال صلى اهلل عليه وسلموكذلك و د يف احلديث نن النيب 

 واه نالك بسند  .(فلينظر مبا يناجيه وال جيهر بعضكم على بعض بالقرآن

  .العالنة األلبانيصحيح قاله 

يا علي ال جتهر بقراءتك وال بدعائك )قال  عليه وسلمصلى اهلل و وي ع  النيب 

 . (حيث يصلي الناس فإن ذلك يفسد عليهم صالتهم

وكذلك فإن الد وس اليت تعقد قبل صالة اجلمعة وتالوة القرآن ن  قبل القا ئ 

وعهد نصحابه  صلى اهلل عليه وسلمخمالفة ملا كان عليه األنر يف عهد النيب 

 . ضي اهلل عنهم

ننه نهى ع  عقد حلقات الد وس قبل  صلى اهلل عليه وسلمع  الرسول  و دوقد 

 َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اللَِّه َ ُسوَل َننَّ:)فقد  وى نبو داود بسنده ،صالة اجلمعة
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 ِرْعٌر، ِفيِه ُيْنَشَد َوَنْن َضالٌَّة، ِفيِه ُتْنَشَد َوَنْن اْلَمْسِجِد، ِفي َواْلَبْيِع الشَِّراِء َعِ  َنَهى

و واه الرتنذي والنسائي واب  ناجة  .(اْلُجُمَعِة َيْوَم الصََّلاِة َقْبَل التََّحلُِّق َعِ  َوَنَهى

 .األلبانيالعالنة وهو حديث حس  كما قال الرتنذي و

ويف احلديث كراهية التحلق واالجتماع يوم اجلمعة قبل ]:قال اإلنام البغوي

الذكر والصالة واإلنصات للخطبة ثم ال بأس الصالة ملذاكرة العلم بل يشتغل ب

 .2/473ررح السنة [ باالجتماع والتحلق بعد الصالة يف املسجد وغريه 

وبهذه املناسبة فإني ننارد نئمة املساجد واملسؤولني ع  املساجد نن يوقفوا هذه 

ونن مينعوا التشويش على عباد اهلل فهم يف  ،الد وس والتالوة قبل صالة اجلمعة

وعليهم نن يسعوا إىل  ،الوقت نا بني  اكع وساجد وذاكر وقا ئ ونتفكرذلك 

كما ونن املوعظة احلاصلة خبطبيت  ،إحياء سنة املصطفى صلى اهلل عليه وسلم

 . س فليك  ذلك بعد صالة اجلمعةاجلمعة تغين ع  الد وس ون  راء نن يدَّ

 

 ختصيص تيلة اجلمعة بصالة قيام اتليل حك 
حنن جمموعة من املصلني نقوم بدعوة بعضنا بعضًا لقيام الليل : يقول السائل

بشكل مجاعي وخنتار دائمًا ليلة اجلمعة ليس كتخصيص هلذه الليلة وإمنا 

ألننا نكون يف فراغ ليلة اجلمعة وميكن االسرتاحة بعد ذلك ونوضح دائمًا 

للحضور بأن الرسول صلى اهلل عليه وسلم قد نهى عن ختصيص ليلة اجلمعة 

 بقيام ونبني السبب يف اختيار هذه الليلة فهل يف هذا حرج؟ 

إن األصل يف باب العبادات هو التوقيف والتلقي ع  الرسول صلى  :اجلواب

  .اهلل عليه وسلم  كما قر  ذلك نهل العلم
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وبناء على األصل السابق قر  العلماء ننه ال جيوز ختصيص زنان نعني بعبادة 

د صح يف احلديث ع  النيب صلى اهلل عليه وسلم نعينة بدون دليل ررعي، فق

 . واه نسلم(. ن  عمل عماًل ليس عليه ننرنا فهو  د:)قال

وال ينبغي ختصيص العبادات بأوقات مل ] :قال الشيخ نبو رانة املقدسي

خيصصها بها الشرع، بل يكون مجيع نفعال الرب نرسلة يف مجيع األزنان ليس 

له الشرع وخصه بنوٍع ن  العبادة، فإن كان لبعضها على بعض فضل إال نا فض

ذلك اختص بتلك الفضيلة تلك العبادة دون غريها كصوم يوم عرفة، وعارو اء، 

والصالة يف جوف الليل، والعمرة يف  نضان، ون  األزنان نا جعله الشرع نفضاًل 

فيه مجيع نعمال الرب كعشر ذي احلجة، وليلة القد  اليت هي خري ن  نلف 

لعمل فيها نفضل ن  العمل يف نلف رهر ليس فيها ليلة القد  فمثل رهر ني ا

ذلك يكون ني عمل ن  نعمال الرب حصل فيها كان له الفضل على نظريه يف 

فاحلاصل نن املكلف ليس له ننصب التخصيص بل ذلك إىل الشا ع  .زن  آخر

ا  الباعث على إنك[. وهذه كانت صفة عبادة  سول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

  .77البدع واحلوادث ص

ختصيص يوم مل ] :وقال الشيخ علي حمفوظ عند ذكره ألنثلة البدعة اإلضافية

خيصه الشا ع بصوم، نو ليلة مل خيصها الشا ع بقيام، فالصوم يف ذاته نشروع 

اإلبداع يف نضا  االبتداع  [وقيام الليل كذلك وختصيصهما بيوم نو بليلة بدعة 

 .31ص

ثبت يف احلديث الصحيح الذي  واه نسلم وغريه ع  نبي  إذا تقر  هذا فقد

ال ختصوا ليلة :)هريرة  ضي اهلل عنه ع  النيب صلى اهلل عليه وسلم قال
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اجلمعة بقياٍم ن  بني الليالي وال ختصوا يوم اجلمعة بصيام ن  بني األيام إال نن 

 (.يكون يف صومٍ  يصونه نحدكم

لى حتريم ختصيص ليلة اجلمعة احلديث دليل ع] :قال األنري الصنعاني

بالعبادة بصالة وتالوة غري نعتادة إال نا و د به النص على ذلك كقراءة سو ة 

الكهف فإنه و د ختصيص ليلة اجلمعة بقراءتها وسو  نخرى و دت بها 

نحاديث فيها نقال وقد دل هذا بعمونه على عدم نشروعية صالة الرغائب يف 

حديثها لكان خمصصًا هلا ن  عموم النهي نول ليلة مجعة ن   جب ولو ثبت 

 .2/334سبل السالم [. لك  حديثها تكلم العلماء عليه وحكموا بأنه نوضوع 

و وى اب  سعد يف الطبقات بسنده ع  حممد ب  سريي  قال دخل سلمان على 

إنه إذا كان  :قالوا ؟نا له :هو نائم فقال :نبي الد داء يف يوم مجعة فقيل له

فأنرهم فصنعوا طعانًا يف يوم مجعة  :اها ويصوم يوم اجلمعة قالليلة مجعة نحي

صلى  إني صائم فلم يزل به حتى نكل ثم نتيا النيب :كل فقال :ثم نتاهم فقال

اهلل عليه وسلم فذكر له ذلك فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم وهو يضرب بيده 

ختص  ليلة  سلمان نعلم ننك ثالث نرات ال! عومير :)على فخذ نبي الد داء

[. اجلمعة بقيام ن  بني الليالي وال ختص  يوم اجلمعة بصيام ن  بني األيام 

سلسلة األحاديث  :قال العالنة األلباني بعد نن ذكره وهذا إسناد نرسل صحيح

  .2/712الصحيحة 

وبناء على نا سبق فإن نا و د يف السؤال ن  اختيا  ليلة اجلمعة لقيام الليل 

وفيه خمالفة واضحة لنهي النيب صلى اهلل عليه وسلم ع  بشكل مجاعي بدعة 

ال ختصوا :)ختصيص ليلة اجلمعة بصالة خاصة وهو قوله صلى اهلل عليه وسلم
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واألصل يف النهي ننه يفيد التحريم ونا ذكر (. ليلة اجلمعة بقيام ن  بني الليالي

وال يعد ن  تعليل يف السؤال ننهم يسرتحيون بعد ليلة اجلمعة فليس نقبواًل 

 .نسوغًا لذلك

وخالصة األنر نن ختصيص ليلة اجلمعة بصالة قيام الليل بشكل مجاعي 

  .والتداعي لذلك بدعة خمالفة لسنة النيب صلى اهلل عليه وسلم

 

 
 
 قراءة سورة اتكهف يف يوم اجلمعة فضل

 ما هو فضل قراءة سورة الكهف يف يوم اجلمعة؟  : يقول السائل

ث كثرية يف فضائل سو ة الكهف بشكل عام وعلى وجه و دت نحادي :اجلواب

فم  فضائلها العانة نا ثبت يف  ،اخلصوص يف فضل قراءتها يوم اجلمعة

كان  جل يقرن سو ة الكهف :)احلديث ع  الرباء ب  عازب  ضي اهلل عنه قال

وإىل جانبه حصان نربوط بشطنني فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو وجعل 

صبح نتى النيب صلى اهلل عليه وسلم فذكر ذلك له فقال تلك فرسه ينفر فلما ن

 . واه البخا ي ونسلم (السكينة تنزلت بالقرآن

ن  حفظ  :)وع  نبي الد داء  ضي اهلل عنه نن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال

 . واه نسلم .(عشر آيات ن  نول سو ة الكهف عصم ن  الدجال

قال  سول اهلل صلى اهلل عليه  :لوع  نبي سعيد اخلد ي  ضي اهلل عنه قا

ن  قرن سو ة الكهف كما ننزلت كانت له نو ًا يوم القيانة ن  نقانه إىل :)وسلم

نكة ون  قرن عشر آيات ن  آخرها ثم خرج الدجال مل يسلط عليه ون  توضأ ثم 

قال سبحانك اللهم وحبمدك ال إله إال ننت نستغفرك ونتوب إليك كتب يف  ق 
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 واه احلاكم ثم قال هذا حديث صحيح ( م يكسر إىل يوم القيانةثم طبع بطابع فل

 .على ررط نسلم ومل خيرجاه

ن  قرن العشر األواخر :)وع  ثوبان  ضي اهلل عنه ننه صلى اهلل عليه وسلم قال

 واه النسائي يف السن  الكربى  .(ن  سو ة الكهف فإنه عصمة له ن  الدجال

  .وإسناده صحيح

قراءة سو ة الكهف يف ليلة اجلمعة ويونها فمنه نا و د ع  وننا نا و د يف فضل 

قال  سول اهلل صلى اهلل  :علي ب  احلسني ع  نبيه ع  علي  ضي اهلل عنه قال

ن  قرن سو ة الكهف يوم اجلمعة فهو نعصوم إىل مثانية نيام ن  ):عليه وسلم

ختا ة يف قال الضياء املقدسي يف امل .(كل فتنة تكون فإن خرج الدجال عصم ننه

 .ن  مل نقف له على ترمجة :إسناده

ن  قرن :)قال صلى اهلل عليه وسلم :وع  نبي سعيد اخلد ي  ضي اهلل عنه قال

سو ة الكهف كانت له نو ًا يوم القيانة ن  نقانه إىل نكة ون  قرن عشر آيات 

ن  آخرها ثم خرج الدجال مل يضره ون  توضأ فقال سبحانك اللهم وحبمدك ال 

ننت نستغفرك ونتوب إليك كتب يف  ق ثم جعل يف طابع فلم يكسر إىل  إله إال

 واه الطرباني يف األوسط و جاله  جال الصحيح إال نن النسائي  .(يوم القيانة

هذا خطأ والصواب نوقوفًا ثم  واه ن   واية  :قال بعد خترجيه يف اليوم والليلة

وقال  .1/241زوائد ع الالثو ي وغند  ع  رعبة نوقوفًا قاله اهليثمي يف جمم

 .2/111انظر صحيح الرتغيب والرتهيب  ،صحيح لغريه :األلباني

ن  قرن نول سو ة :)وع  نعاذ ب  ننس ع   سول صلى اهلل عليه وسلم ننه قال

الكهف وآخرها كانت له نو ًا ن  قدنه إىل  نسه ون  قرنها كلها كانت له نو ًا 
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الطرباني ويف إسناد نمحد اب  هليعة وهو  واه نمحد و .(نا بني األ ض إىل السماء

 .7/32ضعيف وقد حيس  قاله اهليثمي يف  جممع الزوائد 

قال  سول صلى اهلل عليه  :وع  نبي سعيد اخلد ي  ضي اهلل عنه قال

ن  قرن سو ة الكهف  كانت له نو ًا يوم القيانة ن  نقانه إىل نكة ون  :)وسلم

 واه الطرباني يف األوسط  .(مل يضره قرن عشر آيات ن  آخرها ثم خرج الدجال

يف حديث طويل وهو بتمانه يف كتاب الطها ة و جاله  جال الصحيح قاله 

 .34/ 7اهليثمي يف جممع الزوائد 

ن  :)وع  نبي سعيد اخلد ي  ضي اهلل عنه نن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال

 واه  .(عتنيا بني اجلمقرن سو ة الكهف يف يوم اجلمعة نضاء له ن  النو  ن

 .النسائي والبيهقي نرفوعًا واحلاكم نرفوعًا ونوقوفًا نيضا وقال صحيح اإلسناد

ن  قرن سو ة :)و واه الدا ني يف نسنده نوقوفًا على نبي سعيد ولفظه قال

ويف  .(الكهف ليلة اجلمعة نضاء له ن  النو  نا بينه وبني البيت العتيق

يى ب  دينا  الروناني واألكثرون على نسانيدهم كلها إال احلاكم نبو هارم حي

انظر صحيح الرتغيب  ،صحيح :توثيقه وبقية اإلسناد ثقات وقال األلباني

 .1/333والرتهيب 

وقد نص اإلنام الشافعي على استحباب قراءة سو ة الكهف ليلة اجلمعة ويوم 

  .111املتجر الرابح يف ثواب العمل الصاحل ص :انظر اجلمعة،

سبب فضيلة قراءة سو ة الكهف بعدة تعليالت قال اإلنام وقد علل العلماء 

 :النووي
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سبب ذلك نا يف نوهلا ن  العجائب واآليات فم  تدبرها مل يفنت بالدجال ] 

أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا }:وكذا آخرها قوله تعاىل

  .2/318ررح صحيح نسلم   {مَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًأَعْتَدْنَا جَهَنَّ

ن  قرن عشر آيات ن  :)وقوله صلى اهلل عليه وسلم] :وقال القرطيب احملدث

 .ن  آخر الكهف :ويف الرواية األخرى .(كهف عصم ن  الدجالنول سو ة ال

ملا يف قصة نصحاب الكهف ن   :واختلف املتأولون يف سبب ذلك فقيل

فم  علمها مل يستغرب ننر الدجال ومل يهله ذلك فال يفتن   العجائب واآليات

 :ملا يف قوله تعاىل :وقيل .به

إىل آخر السو ة ن   {أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ}

 .ن  آخر الكهف :املعاني املناسبة حلال الدجال وهذا على  واية ن   وى

متسكًا بتخصيص البأس  ،{قَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ}:لقوله تعاىل :وقيل

بالشدة واللدنية وهو نناسب ملا يكون ن  الدجال ن  دعوى اإلهلية واستيالئه 

وعظيم فتنته ولذلك عظم النيب صلى اهلل عليه وسلم ننره وحذ  ننه وتعوذ ن  

نن ن  قرن هذه اآليات وتدبرها ووقف على  :فتنته فيكون نعنى هذا احلديث

هذا ن  خصائص هذه السو ة كلها فقد  :نعناها حذ ه فأن  ن  ذلك وقيل

وعلى هذا  .(ن  حفظ سو ة الكهف ثم ند ك الدجال مل يسلط عليه:) وي

 .(ن  آخرها:)و واية ن   وى .(ن  نول سو ة الكهف:)جتتمع  واية ن   وى

إمنا كان ذلك  :ستد اج يف حفظها كلها وقيلويكون ذكر العشر على جهة اال

 .فإنه يهون بأس الدجال .{قَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ}:لقوله
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فإنه يهون  ،{وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِنيَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا}:وقوله

ثم ذنه  .ا يظهر ن  جنته ونا ه وتنعيمه وتعذيبهالصرب على فنت الدجال مب

تعاىل مل  اعتقد الولد يفهم ننه نن ن  ادعى اإلهلية نوىل بالذم وهو الدجال ثم 

قصة نصحاب الكهف فيها عربة تناسب العصمة ن  الفنت وذلك نن اهلل تعاىل 

، {ئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًارَبَّنَا ءَاتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّ}:حكى عنهم ننهم قالوا

فهؤالء قوم ابتلوا فصربوا وسألوا إصالح نحواهلم فأصلحت هلم وهذا تعليم لكل 

وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ }:ندعو إىل الشرك ون   وى ن  آخر الكهف فلما يف قوله تعاىل

 .[ا ه فإن فيه نا يهون نا يظهره الدجال ن  ن ،{يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا

  .331-2/341املفهم ملا نركل ن  تلخيص كتاب نسلم 

كما نن نولئك الفتية عصموا ن  ذلك اجلبا  كذلك يعصم اهلل ] :وقال الطييب

القا ىء ني قا ئ سو ة الكهف ن  اجلبا  والالم للعهد وهو الذي خيرج يف آخر 

فتمطر الزنان ويدعي األلوهية خلوا ق تظهر على يديه كقوله للسماء ننطري 

لوقتها ولأل ض ننبيت فتنبت لوقتها زيادة يف الفتنة ولذلك مل توجد فتنة على 

وجه األ ض نعظم ن  فتنته ونا ن سل ن  نيب إال حذ ه قونه نو للجنس فإن 

يكـون يف آخر الزنـان :)الدجال ن  يكثر ننه الكذب والتلبيس وننه احلديث

وم الساعة حتى خيرج ال تق:)ويف حديث .ني مموهون .(دجـالون كذابون

   .311عمل اليوم والليلة الب  السين ص .( [ثالثون دجااًل
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 تطوعا   يوم اجلمعة ام  يصحك 

إنه قد صام يوم اجلمعة الثاني من شوال هلذا العام ونوى أن : يقول السائل

يصوم الستة من شوال متتابعة ولكن أحد املشايخ أفتاه بأن يفطر ألنه ال جيوز 

شوال يوم م اجلمعة وال يوم السبت وعليه أن يبدأ صوم الستة من صوم يو

 ؟ األحد فما قولكم

إفراد يوم اجلمعة بالصوم وكذا إفراد يوم السبت بالصوم نكروه عند  :اجلواب

مجهو  نهل العلم ولك  إن صام يونًا قبلهما نو يونًا بعدهما فال حرج يف ذلك 

ُنَحمَِّد ْبِ  َعبَّاٍد  ا ي بإسناده َعْ فقد  وى البخ ،وعليه دلت السنة النبوية

َعْ  َصْوِم َيْوِم  صلى اهلل عليه وسلمَسَأْلُت َجاِبًرا َ ِضَي اللَُّه َعْنُه َنَهى النَِّبيُّ :)َقاَل

 .(َنَعْم َزاَد َغْيُر َنِبي َعاِصٍم َيْعِني َنْن َيْنَفِرَد ِبَصْوٍم :َقاَل ؟اْلُجُمَعِة

َيُقوُل َلا  صلى اهلل عليه وسلمَسِمْعُت النَِّبيَّ :)نه قالوع  نبي هريرة  ضي اهلل ع

 . واه البخا ي ونسلم .(َيُصوَن َّ َنَحُدُكْم َيْوَم اْلُجُمَعِة ِإلَّا َيْوًنا َقْبَلُه َنْو َبْعَدُه

كذا لألكثر وهو بلفظ ( ال يصوم نحدكم)قوله ]:قال احلافظ اب  حجر العسقالني

بلفظ النهي " ال يصون  " يف  واية الكشميهين و ،النفي واملراد به النهي

ال يصم نحدكم يوم اجلمعة " وملسلم ن  طريق نبي نعاوية ع  األعمش  …املؤكد

إال نن يصوم " وللنسائي ن  هذا الوجه " إال نن يصوم يونا قبله نو يصوم بعده 

ي وملسلم ن  طريق هشام ع  اب  سريي  ع  نب" قبله يونًا نو يصوم بعده يونًا 

وال ختصوا يوم اجلمعة  ،ال ختصوا ليلة اجلمعة بقيام ن  بني الليالي" هريرة 

و واه نمحد ن  " إال نن يكون يف صوم يصونه نحدكم  ،بصيام ن  بني األيام

وله ن   ،"نهى نن يفرد يوم اجلمعة بصوم " طريق عوف ع  اب  سريي  بلفظ 
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ننت الذي تنهى  :ي هريرةقال ألب نن  جاًل" طريق نبي األوبر زياد احلا ثي 

لقد مسعت حممدًا  ،قال ها و ب الكعبة ثالثًا ؟الناس ع  صوم يوم اجلمعة

" ال يصوم نحدكم يوم اجلمعة وحده إال يف نيام نعه  :يقول صلى اهلل عليه وسلم

صلى اهلل عليه وله ن  طريق ليلى انرنة بشري ب  اخلصاصية ننه سأل النيب 

 ."معة إال يف نيام هو نحدها ال تصم يوم اجل" فقال  وسلم

وهذه األحاديث تقيد النهي املطلق يف حديث جابر وتؤيد الزيادة اليت تقدنت 

ن  تقييد اإلطالق باإلفراد  ويؤخذ ن  االستثناء جوازه مل  صام قبله نو بعده نو 

اتفق وقوعه يف نيام له عادة بصونها كم  يصوم نيام البيض نو ن  له عادة بصوم 

ويؤخذ ننه جواز صونه مل  نذ  يوم  ،كيوم عرفة فوافق يوم اجلمعة يوم نعني

 .217-3/213فتح البا ي  .[(قدوم زيد نثال نو يوم رفاء فالن

صلى اهلل وع  نبي نيوب ع  جويرية بنت احلا ث  ضي اهلل عنها نن النيب 

 .قالت ال ؟دخل عليها يوم اجلمعة وهي صائمة فقال نصمت ننس عليه وسلم

وقال محاد ب  اجلعد  .فأفطري :قال ؛ال :قالت ؟ي  نن تصوني غدًاقال تريد

 واه  .مسع قتادة حدثين نبو نيوب نن جويرية حدثته فأنرها فأفطرت

 .البخا ي

واستدل بأحاديث الباب على ننع إفراد ]:وقال احلافظ اب  حجر العسقالني

ذ  وبعض ونقله نبو الطيب الطربي ع  نمحد واب  املن ،يوم اجلمعة بالصيام

ثبت النهي ع  صوم يوم اجلمعة  :وكأنه نخذه ن  قول اب  املنذ  ،الشافعية

وزاد يوم اجلمعة األنر بفطر ن  ن اد إفراده  ،كما ثبت ع  صوم يوم العيد

  .بالصوم فهذا قد يشعر بأنه يرى بتحرميه
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يفرق بني العيد واجلمعة بأن اإلمجاع ننعقد على  :وقال نبو جعفر الطربي

خبالف يوم اجلمعة فاإلمجاع  ،صوم يوم العيد ولو صام قبله نو بعدهحتريم 

 .ننعقد على جواز صونه مل  صام قبله نو بعده

 ،ونقل اب  املنذ  واب  حزم ننع صونه ع  علي ونبي هريرة وسلمان ونبي ذ  

وذهب اجلمهو  إىل نن النهي  .ال نعلم هلم خمالفًا ن  الصحابة :قال اب  حزم

  :واختلف يف سبب النهي ع  إفراده على نقوال.…فيه للتنزيه 

واستشكل ذلك نع اإلذن بصيانه نع  ،نحدها لكونه يوم عيد والعيد ال يصام

ونجاب اب  القيم وغريه بأن ربهه بالعيد ال يستلزم استواءه نعه ن  كل  .غريه

  .ون  صام نعه غريه انتفت عنه صو ة التحري بالصوم ،جهة

وتعقب ببقاء املعنى املذكو   ،العبادة وهذا اختا ه النوويثانيها لئال يضعف ع  

ونجاب ننه حيصل بفضيلة اليوم الذي قبله نو بعده جرب نا  ،نع صوم غريه نعه

وفيه نظر فإن اجلربان ال ينحصر يف  ،حيصل يوم صونه ن  فتو  نو تقصري

خريا الصوم بل حيصل جبميع نفعال اخلري فيلزم ننه جواز إفراده مل  عمل فيه 

  .كثريا يقوم نقام صيام يوم قبله نو بعده كم  نعتق فيه  قبة نثال وال قائل بذلك

 ،ونيضا فكأن النهي خيتص مب  خيشى عليه الضعف ال ن  يتحقق القوة

وميك  اجلواب ع  هذا بأن املظنة نقيمت نقام املئنة كما يف جواز الفطر يف 

  .السفر مل  مل يشق عليه

وهو  ،ة يف تعظيمه فيفتنت به كما افتنت اليهود بالسبتخوف املبالغ :ثالثها

ونيضا فاليهود ال يعظمون السبت بالصيام  ،ننتقض بثبوت تعظيمه بغري الصيام

وقد  وى نبو  .فلو كان امللحوظ ترك نوافقتهم لتحتم صونه ألنهم ال يصونونه
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يه صلى اهلل علداود والنسائي وصححه اب  حبان ن  حديث نم سلمة نن النيب 

كان يصوم ن  األيام السبت واألحد وكان يقول إنهما يونا عيد للمشركني  وسلم

 "  فأحب نن نخالفهم 

خانسها …هو ننتقض بصوم االثنني واخلميسو ،خوف اعتقاد وجوبه : ابعها

 ،ن  قيانهم الليل ذلك صلى اهلل عليه وسلمخشية نن يفرض عليهم كما خشي 

وبأنه لو كان كذلك جلاز  ،نه نع غريهوهو ننتقض بإجازة صو :قال املهلب

لك  املهلب محله على ذلك اعتقاده  ،ال تفاع السبب صلى اهلل عليه وسلمبعده 

  .عدم الكراهة على ظاهر نذهبه

خمالفة النصا ى ألنه جيب عليهم صونه وحن  نأنو ون مبخالفتهم  :سادسها

وو د فيه  ،وهلاونقوى األقوال ونوالها بالصواب ن .نقلها القمولي وهو ضعيف

نحدهما  واه احلاكم وغريه ن  طريق عانر ب  لدي  ع  نبي : صرحيًا حديثان

إال  ،فال جتعلوا يوم عيدكم يوم صيانكم ،يوم اجلمعة يوم عيد" هريرة نرفوعا 

والثاني  واه اب  نبي ريبة بإسناد حس  ع  علي  ."نن تصونوا قبله نو بعده 

وال يصم يوم  ،لشهر فليصم يوم اخلميسن  كان ننكم نتطوعًا ن  ا" وقال 

 211 -3/217فتح البا ي  .[جلمعة فإنه يوم طعام ورراب وذكر ا

سألت جابر ب  :)قوله .(باب كراهة صيام يوم اجلمعة ننفردًا)]:وقال النووي

ع  صيام يوم  صلى اهلل عليه وسلمعبد اهلل وهو يطوف بالبيت ننهى  سول اهلل 

 .(ذا البيتنعم  و ب ه :فقال ؟اجلمعة

ال يصم : صلى اهلل عليه وسلمقال  سول اهلل  :قال:)ويف  واية نبي هريرة

ال ختتصوا ):ويف  واية .(نحدكم يوم اجلمعة إال نن يصوم قبله نو يصوم بعده
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وال ختصوا يوم اجلمعة بصيام ن  بني  ،ليلة اجلمعة بقيام ن  بني الليالي

ختتصوا )هكذا وقع يف األصول  .(إال نن يكون يف صوم يصونه نحدكم ،األيام

بإثبات تاء يف األول بني اخلاء والصاد  .(وال ختصوا يوم اجلمعة ،ليلة اجلمعة

ويف هذه األحاديث الداللة الظاهرة لقول  .وهما صحيحان ،وحبذفها يف الثاني

وننه يكره إفراد يوم اجلمعة بالصوم إال نن  ،مجهو  نصحاب الشافعي ونوافقيهم

نو وافق عادة له بأن نذ  نن  ،فإن وصله بيوم قبله نو بعده ،يوافق عادة له

  .هلذه األحاديث؛ فوافق يوم اجلمعة مل يكره  ،يصوم يوم رفاء نريضه نبدًا

ون  به يقتدى  ،مل نمسع نحدًا ن  نهل العلم والفقه :وننا قول نالك يف املوطأ

لم وقد  نيت بعض نهل الع ،وصيانه حس  ،نهى ع  صيام يوم اجلمعة

وقد  نى غريه  ،فهذا الذي قاله هو الذي  آه ،ون اه كان يتحراه ،يصونه

وقد ثبت النهي ع   ،والسنة نقدنة على نا  آه هو وغريه ،خالف نا  نى هو

قال الداودي  .فإنه مل يبلغه؛ ونالك نعذو   .فيتعني القول به ،صوم يوم اجلمعة

قال  ،بلغه مل خيالفهولو  ،مل يبلغ نالكًا هذا احلديث :ن  نصحاب نالك

ن   :نن يوم اجلمعة يوم دعاء وذكر وعبادة :واحلكمة يف النهي عنه :العلماء

؛ الغسل والتبكري إىل الصالة وانتظا ها واستماع اخلطبة وإكثا  الذكر بعدها 

فإذا قضيت الصالة فانتشروا يف األ ض وابتغوا ن  فضل اهلل ):لقول اهلل تعاىل

 ،فاستحب الفطر فيه ،غري ذلك ن  العبادات يف يونهاو  (واذكروا اهلل كثريا

والتذاذ بها ن   ،فيكون نعون له على هذه الوظائف وندائها بنشاط وانشراح هلا

فإن السنة له الفطر كما  ،وهو نظري احلاج يوم عرفة بعرفة ،غري نلل وال سآنة

هة لو كان كذلك مل يزل النهي والكرا :فإن قيل ،سبق تقريره هلذه احلكمة
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ننه حيصل له بفضيلة الصوم الذي  :فاجلواب ،بصوم قبله نو بعده لبقاء املعنى

قبله نو بعده نا جيرب نا قد حيصل ن  فتو  نو تقصري يف وظائف يوم اجلمعة 

 ،فهذا هو املعتمد يف احلكمة يف النهي ع  إفراد صوم اجلمعة ،بسبب صونه

به كما افتنت قوم حبيث يفتنت  ،سببه خوف املبالغة يف تعظيمه :وقيل

وهذا ضعيف ننتقض بصالة اجلمعة وغريها مما هو نشهو  ن  وظائف  ،بالسبت

وهذا ضعيف  ،سبب النهي لئال يعتقد وجوبه :وقيل ،يوم اجلمعة وتعظيمه

 ،ننتقض بيوم االثنني فإنه يندب صونه وال يلتفت إىل هذا االحتمال البعيد

ررح  [واهلل نعلم .ب نا قدننافالصوا ،وبيوم عرفة ويوم عارو اء وغري ذلك

 .211 -4/211النووي على صحيح نسلم 

نن  صلى اهلل عليه وسلمنهى  سول اهلل :)قال  ضي اهلل عنهوع  نبي هريرة 

 . واه نمحد( يفرد يوم اجلمعة بصوم

والنهي إمنا هو ع  ]:قال العالنة اب  القيم بعد نن ذكر نعظم األحاديث السابقة

 [.غريه زال النهياإلفراد فمتى وصله  ب

ويكره إفراد يوم اجلمعة بالصوم إال نن يوافق ] :وقال الشيخ اب  قدانة املقدسي

نثل ن  يصوم يونًا ويفطر يونًا فيوافق صونه يوم  ،ذلك صونًا كان يصونه

 .اجلمعة ون  عادته صوم نول يوم ن  الشهر نو آخره نو يوم نصفه وحنو ذلك

 ؟صيام يوم اجلمعة :قيل ألبي عبد اهلل :النص عليه نمحد يف  واية األثرم ق

وننا  .إال نن يكون يف صيام كان يصونه :ثم قال .فذكر حديث النهي نن يفرد

 جل كان يصوم يونًا ويفطر يونًا فوقع فطره يوم  :قلت :نن يفرد فال قال
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هذا  :فقال ؟اخلميس وصونه يوم اجلمعة وفطره يوم السبت فصام اجلمعة نفردًا

 .4/171املغين ( عمد صونه خاصة إمنا كره نن يتعمد اجلمعةاآلن مل يت

والصحيح ننه ] :وقال الشيخ اب  عثيمني بعد نن ذكر خالف العلماء يف املسألة

جيوز بدون إفراد يعين إذا صمت نعه األحد نو صمت نعه اجلمعة فال بأس 

 :ني ؟نتصونني غدًا :لزوجتـه صلى اهلل عليه وسلمقوله : والدليل على ذلك

 .3/333الشرح املمتع [ السبت 

وقد نفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء بذلك نيضًا انظر فتاوى 

 .11/437 اللجنة

جيوز نن يبدن صوم الستة ن  روال ن  يوم اجلمعة ويصوم  هوخالصة األنر نن

السبت نيضا نا دام ننه مل يفرد واحدًا ننهما بالصوم وكذا جيوز صونهما إن 

 .قا يوم عارو اء نو وافقا يوم عرفةواف

 

 حك  اتبيع واتشراء وقت اتنداء تصالة اجلمعة
إنه ميلك حماًل جتاريًا ويف يوم اجلمعة يذهب إىل الصالة : يقول السائل

 ويرتك زوجته يف احملل تبيع الناس فما احلكم يف ذلك؟

مَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَا}:يقول اهلل سبحانه وتعاىل :اجلواب

سو ة  .{فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

 .1اجلمعة اآلية 

وصالة اجلمعة فرض على كل نسلم بإمجاع األنة واألئمة إال ن  استثين وقد ننر 

 .بالسعي إىل ذكر اهلل وننر برتك البيع ملا فيه ن  إرغال ع  الصالة اهلل
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ننع اهلل عز وجل ننه عند  {ذَرُوا الْبَيْعَ}َ:قوله تعاىل] :قال اإلنام القرطيب

 .صالة اجلمعة وحرَّنه يف وقتها على ن  كان خماطبًا بفرضها

نكثر نا  وخص البيع ألنه …والبيع ال خيلو ن  رراء فاكتفى بذكر نحدهما  

  .18/117تفسري القرطيب  .[يشتغل به نصحاب األسواق 

واألنر بالسعي يف اآلية يفيد الوجوب واألنر برتك البيع مبعنى النهي يفيد 

إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ }:التحريم وقد قال مجهو  نهل العلم إن املقصود بقوله تعاىل

يدي اإلنام والذي يبدن اإلنام عقبه باخلطبة  األذان الذي يكون بني. {الْجُمُعَةِ

ألنه األذان الذي كان نوجودًا على عهد الرسول صلى اهلل عليه وسلم كما ثبت 

كان النداء يوم اجلمعة نوله إذا جلس ] :يف احلديث ع  السائب ب  يزيد قال

 اإلنام على املنرب على عهد النيب صلى اهلل عليه وسلم ونبي بكر وعمر  ضي اهلل

 .عنهما فلمُّا كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزو اء

 . واه البخا ي[ والزو اء نوضع بالسوق ن  املدينة  :قال اإلنام البخا ي

ويف هذا احلديث ننه كان على عهد الرسول صلى اهلل عليه وسلم وعلى عهد 

ون بني يدي  ضي اهلل عنهما نذان واحد للجمعة وهو الذي يك  نبي بكر وعمر

ثم مّلا كان عثمان نحدث األذان الثاني إلعالم الناس  ،اإلنام وبعده تكون اخلطبة

بدخول وقت الصالة قياسًا على بقية الصلوات فأحلق اجلمعة بها ونبقى 

 .4/33فتح البا ي  .خصوصيتها باألذان بني يدي اخلطيب

كان يف عهد الرسول ومساه احلديث ثانيًا باعتبا ه وجد بعد األذان األول الذي 

باعتبا ه نزيدًا  :صلى اهلل عليه وسلم ونبي بكر وعمر ومساه يف احلديث ثالثًا
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بني كل :)على األذان األول واإلقانة وألن اإلقانة تسمى نذانًا كما يف احلديث

 . واه البخا ي ونسلم (نذانني صالة

ونن هذا  وقد اتفق مجهو  نهل العلم على حتريم البيع والشراء وقت النداء

وننا ن  ال مجعة عليهم فال حرج  ،التحريم خاص باملخاطبني بفرض اجلمعة

عليهم إذا باعوا ورروا نع ننثاهلم مم  ال خياطب باجلمعة وهؤالء غري 

 :املخاطبني باجلمعة هم

 .الصيب وهو ن  كان دون البلوغ. 1

 .املرنة فليس على النساء مجعة. 2

 .راملسافر فال مجعة على املساف. 4

  .املريض فال مجعة على املريض العاجز ع  إجابة النداء. 3

 .وهناك نعذا  خاصة تسقط اجلمعة ليس هذا حمل حبثها

فهؤالء املذكو ون ون  يف حكمهم مم  ال مجعة عليهم جيوز هلم البيع والشراء 

وقت النداء ألن اهلل سبحانه وتعاىل إمنا نهى ع  البيع ن  ننره بالسعي للجمعة 

 .ء غري خماطبني بالسعي إىل اجلمعةوهؤال

وحتريم البيع ووجوب السعي خيتص ] :قال الشيخ اب  قدانة املقدسي

املسافري  فال يثبت يف باملخاطبني باجلمعة فأنا غريهم ن  النساء والصبيان و

فإن اهلل تعاىل إمنا نهى ع  البيع ن  ننره بالسعي فغري املخاطب ... حقه ذلك

لنهي وألن حتريم البيع نعلل مبا حيصل به ن  االرتغال بالسعي ال يتناوله ا

 .2/221املغين  [ع  اجلمعة وهذا نعدوم يف حقهم 
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فزوجتك نيها السائل إن باعت لصيب نو النرنة نثلها نو ملسافر نو ملريض ون  

 .يف حكمهم فال حرج يف ذلك إن راء اهلل

وجتك قد نعانت وننا إن باعت مل  وجبت عليه اجلمعة وهو تا ك هلا فإن ز

على املعصية واإلثم فذاك تا ك اجلمعة ال رك ننه آثم لرتكه اجلمعة وزوجتك 

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ }:قد باعته فأعانته على املعصية واهلل سبحانه وتعاىل يقول

ة لغري عذ  ون  املعلوم نن ترك اجلمع .{وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

ذنب عظيم فقد ثبت يف احلديث الشريف نن الرسول  صلى اهلل عليه وسلم 

لينتهني نقوام ع  ودعهم اجلمعات نو ليختم  اهلل على قلوبهم ثم ليكون  :)قال

 . واه نسلم( ن  الغافلني

ن  ترك ثالث مجع تهاونًا بها طبع :)وقال صلى اهلل عليه وسلم يف حديث آخر

 واه نمحد ونصحاب السن  وهو حديث صحيح كما قال العالنة  .(اهلل على قلبه

 .األلباني

ن  :)وع  نسانة ب  زيد  ضي اهلل عنه نن الرسول صلى اهلل عليه وسلم قال

 واه الطرباني وقال  .(ترك ثالث مجعات  ن  غري عذ  كتب ن   املنافقني

 .العالنة األلباني حديث حس 

ن  ترك اجلمعة ثالث نرات ن  :)آخروقال عليه الصالة والسالم يف حديث 

 واه نمحد بإسناد حس  كما قال العالنة  .(غري ضرو ة طبع اهلل على قلبه

 .417-413صحيح الرتغيب ص .صحيح اإلسناد :األلباني و واه احلاكم وقال

وجيب نن يعلم نن األنر برتك البيع وقت النداء لصالة اجلمعة ليس خاصًا 

لبيع والشراء واإلجا ة والنكاح وباقي العقود ألن بالبيع وإمنا النهي يشمل ا
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احلكمة يف ذلك نن البيع يشغل ع  تلبية النداء فكذا بقية العقود ويلحق بذلك 

األلعاب املختلفة فتحرم إقانة املبا يات الرياضية نو الثقافية وقت النداء لصالة 

 .اجلمعة

حترم الصناعات ] : وى اإلنام البخا ي ع  عطاء نحد نئمة التابعني ننه قال

 .[ -ني وقت النداء للجمعة  -كلها

إذا نودي باألذان ] :وذكر احلافظ اب  حجر  واية نخرى ع  عطاء بلفظ آخر

حرم اللهو والبيع والصناعات كلها والرقاد ونن يأتي الرجل نهله ونن يكتب 

 .4/31فتح البا ي  .[وبهذا قال اجلمهو  نيضًا ] :وقال احلافظ .[كتابًا 

قال اب  عباس  ضي اهلل  ،تمر حتريم هذه العقود حتى انقضاء صالة اجلمعةويس

ال يصلح البيع يوم اجلمعة حني ينادي للصالة فإذا قضيت الصالة فبع :] عنهما

  .4/31ذكره احلافظ يف فتح البا ي [ واررت 

 

 اجيماع اجلمعة واتعيد يف يوم واحد
عيد الفطر فماذا نفعل بالنسبة قد يوافق يوم اجلمعة القادم : يقول السائل

 إن شاء اهلل تعاىل؟ نين أنوي أن أصلي العيدإلصالة اجلمعة حيث 

إذا وافق يوم اجلمعة يوم عيد فقد اختلف نهل العلم يف هذه املسألة  :اجلواب

فقال احلنفية جيب إقانة صالة اجلمعة وال تسقط عم  رهد  ،اختالفًا كبريًا

الكية كما يف حارية الدسوقي على الشرح الكبري العيد وهذا هو املشهو  ع  امل

وهؤالء العلماء يرون نن عموم األدلة اليت نوجبت اجلمعة مل يقم دليل  .1/411
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على ختصيصها ونا و د ن  نحاديث وآثا  يف املسألة ال يصح ختصيصها للعموم 

 .عندهم ملا فيها ن  نقال

والبوادي الذي  يصلون وذهب الشافعية إىل نن اجلمعة تسقط ع  نهل القرى 

وننا نهل البلد فمطالبون بصالة اجلمعة وهذا نيضًا  واية  ،العيد نع نهل البلد

ع  اإلنام نالك ويدل هلذا القول نا و د ع  عثمان  ضي اهلل عنه ننه قال يف 

نيها الناس قد اجتمع عيدان يف يونكم فم  ن اد ن  نهل العالية نن :)خطبته

 واه نالك يف  .(ل ون  ن اد نن ينصرف فلينصرفيصلي نعنا اجلمعة فليص

 .املوطأ

وذهب احلنابلة وعانة نهل احلديث إىل نن  اجلمعة تسقط عم  حضر العيد 

سواء نكان ن  البلد نو ن  القرى إال اإلنام فينبغي نن يقيم اجلمعة ليشهدها ن  

نلة ويدل على هذا القول نا و د يف احلديث ع  إيـاس ب  نبي   ،راء رهودها

 :رهدت نعاوية ب  نبي سـفيان وهو يسأل زيـد ب  ن قـم قال:)الشاني قال

 .نعم :قال ؟عيدي  اجتمعا يف يوم صلى اهلل عليه وسلم نرهدت نع  سول اهلل

ن  راء نن  :صلى العيد ثم  خص يف اجلمعة فقال :قال ؟فكيف صنع :قال

ه اختالف فصححه  واه نبو داود والنسائي واب  ناجة ويف سند .(يصلي فليصِل

 .مجاعة ن  نهل احلديث وضعُّفه آخرون

صلى بنا اب  الزبري يف يوم عيد يف يوم مجعة نول ] :وع  عطاء ب  نبي  باح قال

النها  ثم  حنا إىل اجلمعة فلم خيرج إلينا فصلينا وحدانًا وكان اب  عباس 

  واه نبو داود .[نصاب السنة  :فقال .بالطائف فلما قدم ذكرنا ذلك له

 .والنسائي
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قد :)وع  نبي هريرة  ضي اهلل عنه ع   سول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ننه قال

 واه نبو  .(اجتمع يف يونكم هذا عيدان فم  راء نجزنه ن  اجلمعة وإنا جممعون

داود واب  ناجة واحلاكم وصحح اإلنام نمحد والدا قطين إ ساله وقال 

ويشبه نن يكون نعناه لو صح نن يف إسناد حديث نبي هريرة نقال ] :اخلطابي

ني ع  حضو  اجلمعة وال  .(فم  راء نجزنه ن  اجلمعة):يكون املراد بقوله

 .4/281عون املعبود ررح سن  نبي داود  .[يسقط عنه الظهر 

إسناده  :وقال اإلنام النووي ،4/447فتح املالك  ،وضعُّفه احلافظ اب  عبد الربُّ 

إعالء  ،88-2/87التلخيص احلبري  وانظر نيضًا .3/412ضعيف، اجملموع 

 .43-3/42الفتح الرباني  ،18-3/14السن  

وهذه األحاديث واآلثا  لو صحُّت ينبغي املصري إليها ولك  يف النفس ن  

 .صحتها ريء نظرًا للخالف فيها بني احملدثني

فقد اختلف العلماء يف تأويل قول عثمان هذا ] :قال احلافظ اب  عبد الربُّ

ثا  يف ذلك نيضًا ع  النيب صلى اهلل عليه وسلم واختلف العلماء يف واختلفت اآل

  .4/443فتح املالك  .[تأويلها واألخذ بها 

وقال احلافظ اب  عبد الربُّ نيضًا بعد نن ذكر حديث نبي هريرة السابق وضعُّفه 

فقد بان يف هذه الرواية و واية الثو ي هلذا ] :وذكر  وايات نخرى له قال

سول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مجع ذلك اليوم بالناس ويف ذلك احلديث نن  

دليل على نن فرض اجلمعة والظهر  الزم وننها غري ساقطة ونن الرخصة إمنا 

 ،ن يد بها ن  مل جتب عليه اجلمعة مم  رهد العيد ن  نهل البوادي واهلل نعلم
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يل نعه وال وهذا تأويل تعضده األصول وتقوم عليه الدالئل ون  خالفه فال دل

 .4/447فتح املالك  .[حجة له 

وإذا احتملت هذه اآلثا  ن  التأويل نا ذكرنا ] :وقال احلافظ اب  عبد الربُّ نيضًا

مل جيز ملسلم نن يذهب إىل سقوط فرض اجلمعة عم  وجبت عليه ألن اهلل عزُّ 

 {يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ}:وجل يقول

ومل خيص اهلل و سوله يوم عيد ن  غريه ن  وجه جتب  .1سو ة اجلمعة اآلية 

حجته فكيف مب  ذهب إىل سقوط اجلمعة والظهر اجملتمع عليهما يف الكتاب 

والسنة واإلمجاع بأحاديث ليس ننها حديث إال وفيه نطع  ألهل العلم 

 .441-4/448فتح املالك [ يث باحلد

وقد  جحُّ مجاعة ن  العلماء القول بسقوط اجلمعة عم  صلى العيد كشيخ 

  .اإلسالم اب  تيمية والشوكاني والصنعاني وغريهم

وخالصة األنر ننه ينبغي على ن  صلى العيد نن يصلي اجلمعة خروجًا ن  

ا احتماالت قوية ون  خالف العلماء فإن نراعاة اخلالف نطلوبة ألن املسألة فيه

مل يفعل فأخذ بقول ن  قال بسقوط اجلمعة عم  صلى العيد فال حرج عليه إن 

 .راء اهلل تعاىل
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ن صلى اتعيد حال بإسقاط اتظهر  ال يصح اتقول

َّ
عم

 اجيماع اجلمعة واتعيد
إنه قرأ يف كتاب فقه السنة يف مسألة اجتماع اجلمعة والعيد : يقول السائل

حد أن احلنابلة أوجبوا صالة الظهر يف حق من ختلف عن صالة يف يوم وا

وأن الشيخ سيد سابق رجح عدم وجوب صالة الظهر واحتج على  ،اجلمعة

عيدان اجتمعا يف يوم : ذلك مبا ورد عن الصحابي عبد اهلل بن الزبري أنه قال

فما  .واحد فجمعهما فصالهما ركعتني بكرة مل يزد عليهما حتى صلى العصر

 كم يف ذلك؟ قول

نسألة اجتماع اجلمعة والعيد يف يوم واحد حمل اختالف بني نهل  :اجلواب

 :ونخلص نقوال العلماء فيها وهي ثالثة ،العلم

فينبغي على  ،نكثر نهل العلم يرون ننه ال جتزىء واحدة ننهما ع  األخرى

عة املسلم نن يصلي العيد ونن يصلي اجلمعة ألن عموم األدلة اليت نوجبت اجلم

  .مل ختص بدليل يصلح لذلك عندهم

وقالت الشافعية تسقط اجلمعة ع  نهل البوادي والقرى إذا صلوا العيد نع نهل 

وقالت احلنابلة ونكثر نهل احلديث تسقط اجلمعة عم  صلى العيد إال   .البلد

ونقل ع  بعض  ،اإلنام ون  مل يصِل اجلمعة فيجب عليه نن يصلي الظهر

 . ر نيضًاالعلماء إسقاط الظه

والقول األول هو نوىل األقوال خروجًا ن  اخلالف وننا القول بسقوط صالة الظهر 

فقد نسب إىل عبد اهلل ب  الزبري  ضي اهلل عنه ن  الصحابة وعطاء ب  نبي  باح 
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ن  كبا  التابعني إن صح اخلرب عنهما ونا نظنه يصح عنهما ففي صحته نظر 

  :وبيان ذلك كما يلي

اجتمع يوم مجعة ويوم فطر على عهد اب  ] :بسنده ع  عطاء قال  وى نبو داود

الزبري فقال عيدان اجتمعا يف يوم واحد فجمعهما مجيعًا فصالهما  كعتني بكرة 

وصححه األلباني يف صحيح سن  نبي داود  .[ومل يزد عليهما حتى صلى العصر 

ط نسلم و واه اب  نبي ريبة ع  وهب ب  كيسان وإسناده حس  على رر 1/211

 .2/813كما قال اإلنام النووي يف اخلالصة 

صلى بنا اب  الزبري يف يوم عيد ] :ويف  واية نخرى عند نبي داود ع  عطاء قال

يف يوم مجعة نول النها  ثم  حنا إىل اجلمعة فلم خيرج إلينا فصلينا وحدانًا 

قال  .[نصاب السنة  :وكان اب  عباس يف الطائف فلما قدم ذكرنا ذلك له فقال

وقال العالنة  .2/817 واه نبو داود بإسناد على ررط نسلم اخلالصة  :النووي

  .1/211األلباني صحيح انظر صحيح سن  نبي داود 

اجتمع عيدان يف عهد اب  الزبري ] :و وى اب  نبي ريبة بسنده ع  عطاء قال

نصنف اب  نبي  .[فصلى بهم العيد ثم صلى بهم اجلمعة صالة الظهر ن بعًا 

  .2/187يبة ر

و وى عبد الرزاق ع  اب  جريج ع  عطاء فذكر نا حدث يف عهد اب  الزبري ثم 

  .4/414نصنف عبد الرزاق [  …وصليت ننا الظهر يونئذ ]... :قال عطاء

هذه هي اآلثا  اليت وقفت عليها فيما و د ع  اب  الزبري وع  عطاء وهذه اآلثا  

عم  صلى العيد وإمنا قاال بأن اجلمعة ال يؤخذ ننها ننهما قاال بإسقاط الظهر 

 .تسقط عم  صلى العيد
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والرواية األوىل اليت احتج بها ن  قال إن اب  الزبري نسقط الظهر ال تدل على 

وال خيفى نن عطاء نخرب ننه مل خيرج اب  الزبري لصالة ] :ذلك قال الصنعاني

م بأن نذهب فاجلز ،اجلمعة وليس ذلك بنص قاطع ننه مل يصل الظهر يف ننزله

اب  الزبري سقوط صالة الظهر يف يوم اجلمعة يكون عيدًا على ن  صلى صالة 

بل يف قول  ،العيد هلذه الرواية غري صحيح الحتمال ننه صلى الظهر يف ننزله

عطاء ننهم صلوا وحدانًا ني الظهر نا يشعر بأنه ال قائل بسقوطه وال يقال إن 

سبل السالم  .[تصح إال مجاعة إمجاعًا نراده صلوا اجلمعة وحدانًا فإنها ال 

2/34.  

والرواية الثالثة تثبت ننهم صلوا  .والرواية الثانية تثبت ننهم صلوا الظهر وحدانًا

وبهذا يظهر نن نسبة  .والرواية الرابعة تثبت نن عطاء صلى الظهر .الظهر ن بعًا

  .القول بإسقاط الظهر إىل اب  الزبري وعطاء نسبة غري صحيحة

ني  ،إخل…قوله صلَّى بنا اب  الزبري ] :الشيخ حممود خطاب السبكي قال

صلى بنا عبد اهلل ب  الزبري صالة العيد يف يوم مجعة نول النها  ثم مل خيرج إىل 

صالة اجلمعة فصلينا وحدانًا يعين صلوا الظهر ننفردي  ال اجلمعة ألنها ال تصح 

صلى اهلل عليه  واملرنة يف قولهإال يف مجاعة كما تقدم يف باب اجلمعة للمملوك 

وملا حكاه النووي ن   .(اجلمعة حق واجب على كل نسلم يف مجاعة) وسلم

املنهل العذب املو ود ررح سن  نبي  .[اإلمجاع على ننها ال تصح إال يف مجاعة 

  .3/221داود 

قد اجتمع  :وننا إذن عثمان ألهل العوالي وقوله] :وقال احلافظ اب  عبد الرب

فم  نحب ن  نهل العالية  :قال ، يونكم هذا عيدان يعين اجلمعة والعيدلكم يف
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فقد اختلف  ،نن ينتظر اجلمعة فلينتظرها ون  نحب نن يرجع فقد نذنت له

صلى العلماء يف تأويل قول عثمان هذا واختلفت اآلثا  يف ذلك نيضًا ع  النيب 

فذهب عطاء ب  نبي  :واختلف العلماء يف تأويلها واألخذ بها اهلل عليه وسلم

 باح إىل نن رهود العيد يوم اجلمعة جيزئ ع  اجلمعة إذا صلى بعدها  كعتني 

  .على طريق اجلمع

و وي عنه نيضًا ننه جيزيه وإن مل يصل غري صالة العيد وال صالة بعد صالة 

وحكي ذلك ع  اب  الزبري وهذا القول نهجو  ألن اهلل عز  ،العيد حتى العصر

اجلمعة يف يوم اجلمعة على كل ن  يف األنصا  ن  البالغني  وجل افرتض صالة

الذكو  األحرا  فم  مل يك  بهذه الصفات ففرضه الظهر يف وقتها فرضًا نطلقًا مل 

  .خيتص به يوم عيد ن  غريه

 :قال عطاء ب  نبي  باح] :وقول عطاء هذا ذكره عبد الرزاق ع  اب  جريج قال

يف يوم واحد فليجمعهما وليصلهما  كعتني  إن اجتمع يوم اجلمعة ويوم الفطر

 :فقط حتى يصلي صالة الفطر ثم هي هي حتى العصر ثم نخربنا عند ذلك قال

 :اجتمعا يوم فطر ويوم مجعة يف يوم واحد يف زن  اب  الزبري فقال اب  الزبري

عيدان اجتمعا يف يوم واحد فجمعهما مجيعًا جعلهما واحدًا فصلى يوم اجلمعة 

فأنا الفقهاء فلم  :رة صالة الفطر مل يزد عليهما حتى صلى العصر قال كعتني بك

ولقد ننكرت ننا ذلك عليه  :يقولوا يف ذلك وننا ن  مل يفقه فأنكر ذلك عليه قال

حتى بلغنا بعد نن العيدي  كانا إذا اجتمعا صليا  :قال وصليت الظهر يونئٍذ

 .4/443فتح املالك [ كذلك واحدًا 
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إن اجلمعة تسقط بالعيد وال تصلى  :وننا القول األول] : نيضًاوقال اب  عبد الرب

 ،ظهرًا وال مجعة فقول بني الفساد وظاهر اخلطأ نرتوك نهجو  ال يعرج عليه

ومل خيص يوم عيد ن  . {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ}:ألن اهلل عز وجل يقول

ليس فيها بيان سقوط اجلمعة والظهر ولك  وننا اآلثا  املرفوعة يف ذلك ف ،غريه

وهذا حممول عند نهل العلم على  ،فيها الرخصة يف التخلف ع  رهود اجلمعة

 .نن تسقط اجلمعة ع  نهل املصر وغريهم ويصلون ظهرًا :وجهني نحدهما

البادية ون  ال جتب عليه  واآلخر نن الرخصة إمنا و دت يف ذلك ألهل

  .[اجلمعة

عبد الرب الرواية الوا دة ع  اب  الزبري وفيها ننه مل خيرج  وضعف احلافظ اب 

وإذا احتملت هذه اآلثا  ن  التأويل نا ذكرنا مل جيز ملسلم ] :إىل اجلمعة ثم قال

نن يذهب إىل سقوط فرض اجلمعة عم  وجبت عليه ألن اهلل عز وجل 

ومل  .{ةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِيَا أَيُّهَا الَّذِينَ  ءَامَنُوا  إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَا}:يقول

خيص اهلل و سوله يوم عيد ن  غريه ن  وجه جتب حجته فكيف مب  ذهب 

إىل سقوط اجلمعة والظهر اجملتمع عليهما يف الكتاب والسنة واإلمجاع بأحاديث 

-4/448لك فتح املا .[ليس ننها حديث إال وفيه نطع  ألهل العلم باحلديث 

441.  

وقال ريخ اإلسالم اب  تيمية يف جواب ع  سؤال حول اجتماع اجلمعة والعيد 

 :والقول الثالث] :فذكر نن ألهل العلم فيها ثالثة نقوال فذكر األولني ثم قال

لك  على اإلنام نن يقيم  .وهو الصحيح نن ن  رهد العيد سقطت عنه اجلمعة

 مل يشهد العيد وهذا هو املأثو  ع  النيباجلمعة ليشهدها ن  راء رهودها ون  
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ونصحابه كعمر وعثمان واب  نسعود واب  عباس واب  الزبري  صلى اهلل عليه وسلم

ونصحاب القولني املتقدنني  .وال يعرف  ع  الصحابة يف ذلك خالف ،وغريهم

ملا اجتمع يف يونه  صلى اهلل عليه وسلممل يبلغهم نا يف ذلك ن  السنة ع  النيب 

نيها الناس إنكم قد :)ان صلى العيد ثم  خص يف اجلمعة ويف لفظ ننه قالعيد

ونيضًا فإنه إذا   .(نصبتم خريًا فم  راء نن يشهد اجلمعة فليشهد فإنا جممعون

رهد العيد حصل نقصود االجتماع ثم إنه يصلي الظهر إذا مل يشهد اجلمعة 

  .23/211جمموع الفتاوى [ فتكون الظهر يف وقتها 

اللجنة الدائمة لإلفتاء يف السعودية بوجوب صالة الظهر على ن  مل  ونفتت

ن  صلى العيد يوم اجلمعة :]حيضر اجلمعة يف يوم عيد فقد جاء يف فتواها

 خص له يف احلضو  لصالة اجلمعة ذلك اليوم إال اإلنام فيجب عليه إقانتها 

مل حيضر  مب  حضر لصالتها مم  قد صلى العيد ومب  مل يك  صلى العيد فإن

ون  مل حيضر اجلمعة فم  رهد  ...نحد  سقط وجوبها عنه وصلى ظهرًا إليه

صالة العيد وجب عليه نن يصلي الظهر عماًل بعموم األدلة الدالة على وجوب 

  .1/238فتاوى إسالنية  .[صالة الظهر على ن  مل يصل اجلمعة 

حق ن  صلى العيد  وخالصة األنر ننه يف حال اجتماع اجلمعة والعيد فاألوىل يف

نن يصلي اجلمعة خروجًا ن  اخلالف فإن مل حيضر اجلمعة فيجب عليه نن 

يصلي الظهر وال يصح القول بإسقاط الظهر فإن القول بسقوط الظهر ظاهر 

البطالن وال نتمسك مل  زعم ذلك فيما و د ع  اب  الزبري وعطاء فليس هذا دلياًل 

صلى اهلل عليه ن  كتاب اهلل وسنة  سوله على إسقاط الظهر الثابتة بأدلة قوية 

                             .وسلم
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 حك  اخلروج يف رحالت تلنزهة صباح يوم اجلمعة
 ما حكم اخلروج يف رحالت للنزهة صباح يوم اجلمعة؟: يقول السائل

صالة اجلمعة فريضة ن  الفرائض املعلوم فرضيتها بالضرو ة، وبداللة : اجلواب

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا }:والسنة، قال اهلل تعاىلالكتاب 

سو ة  .{إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

 : يث كثرية ننهاوقد و د يف فضل صالة اجلمعة نحاد. 1اجلمعة اآلية 

ن  :)قال  سول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ع  نبي هريرة  ضي اهلل عنه قال

توضأ فأحس  الوضوء ثم نتى اجلمعة فاستمع وننصت غفر له نا بينه وبني 

 .  واه نسلم( اجلمعة األخرى وزيادة ثالثة نيام ون  نس احلصا فقد لغا

سول اهلل صلى اهلل عليه قال  : وع  سلمان الفا سي  ضي اهلل عنه قال

ال يغتسل  جٌل يوم اجلمعة ويتطهر مبا استطاع ن  طهر ويده  ن  :)وسلم

دهنه نو ميس ن  طيب بيته ثم يروح إىل املسجد وال يفرق بني اثنني ثم يصلي 

نا كتب له ثم ينصت لإلنام إذا تكلم، إال غفر له نا بني اجلمعة إىل اجلمعة 

 .  واه البخا ي( األخرى

نبي هريرة  ضي اهلل عنه نن  سول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وع  

الصلوات اخلمس واجلمعة إىل اجلمعة و نضان إىل  نضان نكفرات نا :)قال

 .  واه نسلم( بينه  إذا اجتنبت الكبائر

مسعت النيب صلى اهلل عليه وسلم : وع  نبي نيوب  ضي اهلل عنه قال

إن كان عنده، ولبس ن  نحس   ن  اغتسل يوم اجلمعة ونس ن  طيٍب:)يقول

ثيابه، ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتي املسجد فريكع إن بدا له ومل يؤذ 



71 

 

نحدًا، ثم ننصت إذا خرج إنانه حتى يصلي كانت كفا ة ملا بينها وبني اجلمعة 

 واه نمحد والطرباني و جاله ثقات كما قال اهليثمي، وصححه  .(األخرى

 . 1/342لرتغيب العالنة األلباني يف صحيح ا

خري :)قال  سول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: وع  نبي هريرة  ضي اهلل عنه قال

يوم طلعت عليه الشمس يوم اجلمعة فيه خلق اهلل آدم وفيه ندخل اجلنة وفيه 

 . وغري ذلك ن  األحاديث.  واه نسلم (نخرج ننها

 : ذ  ننهاوقد و دت نحاديث نخرى يف الرتهيب ن  ترك صالة اجلمعة لغري ع

لم قال لقوٍم يتخلفون ع  اب  نسعود  ضي اهلل عنه نن النيب صلى اهلل عليه وس

لقد هممت نن آنر  جال يصلي بالناس ثم نحرق على  جال ):ع  اجلمعة

 .  واه نسلم .(يتخلفون ع  اجلمعة بيوتهم

وع  نبي هريرة و اب  عمر  ضي اهلل عنهم ننهما مسعا  سول اهلل صلى اهلل 

 -ني تركهم  -لينتهني نقواٌم ع  وْدعهم :)سلم يقول على نعواد ننربهعليه و

 .  واه نسلم .(اجلمعات نو ليختم  اهلل على قلوبهم، ثم ليكون َّ ن  الغافلني

وع  نبي اجلعد الضمري وكانت له صحبة  ضي اهلل عنه ع  النيب صلى اهلل 

 واه نمحد .(على قلبهن  ترك ثالث مجٍع تهاونًا بها طبع اهلل :)عليه وسلم قال

ونبو داود والنسائي والرتنذي وحسنه واب  ناجة واب  خزمية واب  حبان يف 

صحيحيهما واحلاكم وقال صحيح على ررط نسلم وصححه العالنة األلباني يف 

 . 1/331صحيح الرتغيب 

ن  ترك اجلمعة ثالثًا ن  غري عذ  فهو :)وجاء يف  واية الب  خزمية واب  حبان

 . حس  صحيح، املصد  السابق:ال العالنة األلبانيق .(ننافق
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ن  ترك :)وع  نبي قتادة  ضي اهلل عنه نن  سول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال

 واه نمحد بإسناد  .(اجلمعة ثالث نرات ن  غري ضرو ة طبع اهلل على قلبه

صحيح لغريه، : حس  واحلاكم وقال صحيح اإلسناد، وقال العالنة األلباني

 .السابق املصد 

نال :)قال  سول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: وع  نبي هريرة  ضي اهلل عنه قال

ن  الغنم على  نس نيل نو نيلني فيتعذ  عليه  الصُّبََّةهل عسى نحدكم نن يتخذ 

الكأل فريتفع، ثم جتيء اجلمعة فال جييء وال يشهدها، وجتيء اجلمعة فال 

جة واب  خزمية يف صحيحه، وهو  واه اب  نا .(يشهدها، فيطبع على قلبه

: الصُّبََّة و. 1/332حديث حس  كما قال العالنة األلباني يف صحيح الرتغيب 

وغري . اجملموعة ن  الغنم نا بني العشري  إىل الثالثني وقيل غري ذلك ن  العدد

 . ذلك ن  األحاديث

بعد دخول إذا تقر  هذا فقد اتفق نهل العلم على ننه ال جيوز السفر يوم اجلمعة 

وهو  -فيحرم عند اجلمهو  إنشاء سفٍر بعد الزوال ]وقتها يف حق املخاطب بها، 

ن  املصر الذي هو فيه، إذا كان مم  جتب عليه اجلمعة،  -نول وقت اجلمعة

وعلم ننه ل  يد ك نداءها يف نصر آخر، فإن فعل ذلك فهو آثٌم على الراجح نا 

إليه مجهو  الفقهاء احلنفية  وهذا نا ذهب. مل يتضر  بتخلفه ع   فقته

املوسوعة الفقهية  .[واملالكية واحلنابلة حيث صرحوا حبرنة السفر بعد الزوال

 . 1/211الكويتية 

وننا السفر قبل دخول وقت اجلمعة ني قبل الزوال، فقد نجازه مجاعة ن  

وقد اختلف العلماء يف جواز السفر يوم اجلمعة ن  :]الفقهاء، قال الشوكاني
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وهو : اجلواز، قال العراقي: األول: الفجر إىل الزوال على مخسة نقوالطلوع 

فم  الصحابة عمر ب  اخلطاب والزبري ب  العوام ونبو عبيدة . قول نكثر العلماء

ون  األئمة . ون  التابعني احلس  واب  سريي  والزهري .ب  اجلراح واب  عمر

ي ونمحد ب  حنبل يف الرواية نبو حنيفة ونالك يف الرواية املشهو ة عنه واألوزاع

املشهو ة عنه وهو القول القديم للشافعي، وحكاه اب  قدانة ع  نكثر نهل 

 . 4/231نيل األوطا   .[العلم

نن عمر ب  )ويدل للقول باجلواز نا  واه عبد الرزاق يف املصنف بإسناده 

اخلطاب  ضي اهلل عنه  نى  جاًل عليه ثياب سفر بعد نا قضى اجلمعة، 

إن : نا رأنك؟ قال ن دت سفرًا فكرهت نن نخرج حتى نصلي، فقال عمر: فقال

وسنده صحيح كما قال العالنة  .(اجلمعة ال متنعك السفر نا مل حيضر وقتها

 . ال ُيعرف ع  الصحابة خالفه: األلباني، وقال الطحاوي

و وى اب  نبي ريبة يف املصنف ع  صاحل ب  كيسان نن نبا عبيدة  ضي اهلل 

وإسناده جيد كما قال . ج يوم اجلمعة يف بعض نسفا ه ومل ينتظر اجلمعةعنه خر

واحتجوا مبا و د يف احلديث ع  اب  عباس  ضي اهلل عنهم . العالنة األلباني

بعث  سول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عبد اهلل ب   واحة  ضي اهلل عنه يف :)قال

نختلف فأصلي نع  :فتقدم نصحابه وقال: سريٍة فوافق ذلك يوم مجعة، قال

فلما صلى  سول اهلل  آه، : النيب صلى اهلل عليه وسلم اجلمعة ثم نحلقهم، قال

ن دت نن نصلي نعك اجلمعة ثم : نا ننعك نن تغدو نع نصحابك؟ فقال: فقال

لو ننفقت نا يف األ ض : فقال  سول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: نحلقهم، قال

د والرتنذي، ثم قال هذا حديث غريب ال  واه نمح .(مجيعًا نا ند كت غدوتهم
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نعرفه إال ن  هذا الوجه، وضعفه العالنة األلباني يف ضعيف سن  الرتنذي 

 . 81حديث  قم 

وقد استدل ن  ننع السفر قبل الزوال يوم اجلمعة مبا  وي نن النيب صلى اهلل 

و ن  سافر يوم اجلمعة دعا عليه نلكاه نن ال يصحب يف سفره :)عليه وسلم قال

وهذا احلديث نكذوب، كما قال العالنة األلباني يف  .(ال ُتقضى له حاجة

 . 1/233سلسلة األحاديث الضعيفة 

ال نعلم خربًا ثابتًا مينع ن  السفر نول نها  اجلمعة إىل نن :]وقال اب  املنذ 

تزول الشمس وينادي املنادي، فإذا نادى املنادي وجب السعي إىل اجلمعة على 

 . 3/441األوسط الب  املنذ   .[ءن  مسع الندا

وبناًء على نا سبق فإن السفر قبل الزوال يوم اجلمعة جيوز إذا كان السفر 

للمباحات كالسفر للتنزه نو للتجا ة نو لغرض نشروع، قال الشيخ اب  قدانة 

وألن اجلمعة مل جتب عليه فلم :]املقدسي نرجحًا القول جبواز السفر قبل الزوال

واألوىل اجلواز نطلقًا ألن ذنته بريئة ن  اجلمعة فلم مينعه ...ليلحيرم السفر كال

 . 2/231املغين .[إنكان وجوبها عليه كما قبل يونها

ولك  األفضل واألوىل نن يكون السفر بعد انقضاء صالة اجلمعة، كما قال 

ضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَ}:تعاىل

 . 11سو ة اجلمعة اآلية  {كَثِرياً لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

كانوا يستحبون إذا :)و وى اب  نبي ريبة يف املصنف ع  خيثمة ننه قال

و وى نيضًا ع  سعيد ب  (. حضرت اجلمعة نن ال خيرجوا حتى جيمعوا

وإمنا قالوا ذلك ملا فيه ن  فوات . (السفر يوم اجلمعة بعد الصالة:)املسيب قال
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صالة اجلمعة وهي ن  الشعائر املعظمة ررعًا، ون  القواعد املقر ة ررعًا وجوب 

ذلك وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى }:تعظيم رعائر اهلل يقول اهلل تعاىل

وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ  ذَلِكَ}:ويقول تعاىل. 42سو ة احلج اآلية  .{الْقُلُوبِ

 . 41سو ة احلج اآلية  .{خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ

الشعائر مجع رعرية، وهو كل  {وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ}:]قال اإلنام القرطيب

تفسري  ....[فشعائر اهلل نعالم دينه... ريء هلل تعاىل فيه ننر نرعر به ونعلم

 . 12/33 القرطيب

وخالصة األنر نن الواجب على املسلم نن حيافظ على صالة اجلمعة، فهي ن  

رعائر اهلل عز وجل، ونن ال يضيعها ن  نجل النزهات والرحالت، فإن خرج 

يف  حلة يف صباح اجلمعة فليحرص على نداء صالة اجلمعة يف ني نسجد قريب 

 .ن  نوقع الرحلة
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 يف خطبة اجلمعة صلى اهلل عليه وسل املصطفى  هدي

يف خطبة اجلمعة مع  صلى اهلل عليه وسلمالنيب  كيف كان هدُي :يقول السائل

 ؟ربط ذلك مبا عليه خطباء املسلمني

ونن خري اهلدي هدي حممد  ،ال رك نن خري احلديث كتاب اهلل :اجلواب

فى عليه الصالة والسالم ونن ن  يطلع على هدي املصط ،صلى اهلل عليه وسلم

 ،ليعجب مما يفعله كثري ن  خطباء اليوم يف خطب اجلمعة والعيدي  وغريها

ن  إميان  ،كانت تقريرًا  ألصول اإلميان صلى اهلل عليه وسلمفخطبة النيب 

ونا نعد اهلل  ،وذكر اجلنة والنا  ،ولقائه ،و سله ،وكتبه ،ونالئكته ،باهلل

فتمأل القلوب ن  خطبته  ،عد ألعدائه ونهل نعصيتهونا ن ،ألوليائه ونهل طاعته

كما كان عليه الصالة والسالم يعلم الصحابة يف خطبه قواعد  ،إميانًا وتوحيدًا

 .نخل.. .اإلسالم وررائعه ويأنرهم وينهاهم

نحيانًا سو ًا  ،وكان عليه الصالة والسالم يقرن آيات ن  القرآن الكريم يف خطبته

ما ثبت يف احلديث ع  نم هشام بنت حا ثـة ب  ك (ق)ن  القرآن كسو ة 

إال ع  لسان  (ق وَالْقُرْءَانِ الْمَجِيدِ)نا نخذت :)النعمان  ضي اهلل عنهما قالت

 .(يقرنها كل مجعة على املنرب إذا خطـب الناس صلى اهلل عليه وسلم سول اهلل 

 . واه نسلم

فقد  ،وإطالة الصالة وكان ن  هدي املصطفى عليه الصالة والسالم تقصري اخلطبة

مسعت  سول اهلل :)ثبت يف احلديث ع  عما  ب  ياسر  ضي اهلل عنهما قال

ن  فقهه  َنِئنٌَّةإن طول صالة الرجل وقصر خطبته  :يقول صلى اهلل عليه وسلم
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ني نن قصر  .هي العالنة ِئنَُّةوامَل . واه نسلم .(فأطيلوا الصالة ونقصروا اخلطبة

 .نة على فقه اخلطيباخلطبة وطول الصالة عال

يطيل  صلى اهلل عليه وسلمكان  سول اهلل :)وع  عبد اهلل ب  نبي نوفى قال

  . واه النسائي وإسناده صحيح .(الصالة ويقصر اخلطبة

وكان عليه الصالة والسالم إذا خطب امحرت عيناه وعال صوته وارتد غضبه 

 .حتى كأنه ننذ  جيش

خطبة اجلمعة ون  ن اد االستزادة  هذا بعض نا جاء يف اهلدي النبوي يف

 .فلريجع إىل كتاب زاد املعاد يف هدي خري العباد للعالنة اب  القيم يرمحه اهلل

يف  صلى اهلل عليه وسلمتلكم الصو ة املشرقة اليت كان عليها هدي املصطفى 

  .؟وإذا نظرنا إىل الصو ة الواقعة يف نساجدنا فماذا نرى. خطبة اجلمعة

ويكادون ال  ،ء ال يكادون يقرؤون آية ن  القرآن يف خطبهمإن بعض اخلطبا

ونرى نن كثريًا ننهم  ،صلى اهلل عليه وسلميذكرون حديثًا ع   سول اهلل 

فمثاًل جند  .يركزون خطبهم على نوضوع واحد وكأن اإلسالم حمصو  فيه فقط

لك نا نضف اىل ذ ،كثريًا ن  اخلطباء ال خيطبون إال يف املوضوع السياسي  لألنة

 .يضيفه بعض اخلطباء على خطبهم ن  السباب والشتائم

وال رك نن املوضوع السياسي نهم جدًا ولك  اإلسالم ليس نقصو ًا عليه وخاصة  

إىل ن ض  نن كثريًا ن  الكالم الذي يقال هو جمرد كالم نظري ال جيد طريقه

حيتاجون إىل الواقع، وإمنا العملية جمرد تنظري فلسفي فقط و الناس يف زناننا 

فيجب على اخلطباء نن يتناولوا خمتلف قضايا  ،التبصري يف ننو  دينهم كلها

 . املسلمني ونا يهمهم يف الدنيا واآلخرة
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كذلك جند نن بعض اخلطباء يطيلون اخلطبة طواًل يصيب املصلني بالسآنة 

 .فإذا قانوا إىل الصالة قرن اإلنام نقصر سو  القرآن الكريم ،وامللل

نن  :نو  املخالفة هلدي املصطفى عليه الصالة والسالم يف خطبة اجلمعةون  األ

بعض اخلطباء يقصرون اخلطبة الثانية على الدعاء فقط وال يذكرون فيها ريئًا 

 .لوعظ واإل راد والرتغيب والرتهيبن  ا

نضف إىل ذلك نن كثريًا ن  اخلطباء يستشهدون باألحاديث دون التثبت ن  

فكم نرة مسعنا اخلطيب ميأل  ،لرسول عليه الصالة والسالمصحة نسبتها إىل ا

ويكون احلديث ...كذا وكذا صلى اهلل عليه وسلمفمه قائاًل قال  سول اهلل 

فواجب اخلطيب نن . نو ضعيفًا واهيًا صلى اهلل عليه وسلمنكذوبًا على الرسول 

نهل  طبته بالرجوع إىل كتبيتأكد ن  د جة األحاديث اليت يستشهد بها يف خ

 .احلديث

وال يكفي نن يأخذ اخلطيب حديثًا ن  كتاب الرتغيب والرتهيب للمنذ ي نثاًل 

فهذه  ،دون نن يعرف اصطالح اإلنام املنذ ي الذي ذكره يف نقدنة كتابه

نسؤولية وننانة وخاصًة نن عانة الناس يتلقفون تلك األحاديث ن  نفواه 

 .املكذوبة والواهية بني الناس األحاديث اخلطباء فيكون ذلك سببًا يف انتشا 

ون  األنو  املؤسفة نن كثريًا ن  اخلطباء يسكتون ع  البدع اليت تقع يف املساجد 

بل  ،يوم اجلمعة وغريه واملخالفة للهدي النبوي دون نن حيركوا ساكنًا إلنكا ها

 .نن بعضهم يعمل على نشرها قواًل وفعاًل

تكون على ركل البيانات الرمسية ون  األنو  الالفتة للنظر نن بعض اخلطب 

 .وليس هلا نصيب ن  اخلطبة إال يف اإلسم فقط ،واملراسيم احلكونية
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هذا فضاًل ع  كثرة األخطاء النحوية واألخطاء يف تالوة اآليات القرآنية اليت 

 .يقع فيها كثري ن  اخلطباء

صلى اهلل املصطفى  دى للخطابة نن ينهل ن  هديوختانًا ندعو كل ن  يتص

 .ونن تكون اخلطبة على ننوال خطب النيب عليه الصالة والسالم عليه وسلم

 

 
 
 على املصلني اخلطيب   تسلي 

ما حكم تسليم اخلطيب على املصلني عند صعوده املنرب  :يقول السائل

 ؟للخطبة

و دت ع   ،تسليم اخلطيب على املصلني عندنا يصعد املنرب سنة :اجلواب

ومما  ،وع  مجاعة ن  الصحابة والتابعني وغريهم صلى اهلل عليه وسلم النيب

 :و د يف ذلك

كان إذا صعد املنرب ) صلى اهلل عليه وسلمنن النيب   ضي اهلل عنهع  جابر 

حديث حس  صحيح، : العالنة األلبانيوقال  ، واه اب  ناجة والبغوي .(سّلم

 .3/213وذكره يف سلسلة األحاديث الصحيحة  1/282صحيح اب  ناجة 

إذا صعد املنرب نقبل بوجهه  صلى اهلل عليه وسلم كان النيب):عطاء قال وع 

وقال  ،4/112 واه عبد الرزاق يف املصنف  (السالم عليكم: على الناس فقال

 .3/217السلسلة الصحيحة  .و جاله ثقات  جال الشيخني: العالنة األلباني

ع  الشعيب  و وى عبد الرزاق نيضًا ع  نبي نسانة ننه مسع جمالدًا حيدث

: إذا صعد املنرب نقبل بوجهه وقال صلى اهلل عليه وسلمكان  سول اهلل ):قال

صلى اهلل عليه  فكان نبو بكر وعمر يفعالن ذلك بعد النيب: قال ،السالم عليكم 
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 :العالنة األلبانيوقال  ،2/113و واه نيضًا اب  نبي ريبة يف املصنف  ،(وسلم

 .3/213السلسلة الصحيحة   .وهو نرسل ال بأس به يف الشواهد

ني حديث جابر  -ومما يشهد للحديث ويقويه نيضًا " :العالنة األلبانيوقال 

: ة ع  نضرة قالفأخرج اب  نبي ريب ،جريان عمل اخللفاء عليه -املتقدم 

  .وإسناده صحيح ،" اخل... .كان عثمان قد كرب فإذا صعد املنرب سّلم"

ر ب  عبد العزيز كان إذا استوى على املنرب نن عم" ثم  وى ع  عمرو ب  نهاجر 

 .3/217السلسلة الصحيحة  ."سّلم على الناس و دوا عليه 

وهذا الذي ذكرته ن  استحباب تسليم اخلطيب على املصلني هو نذهب 

 -إذا وصل : " قال اإلنام النووي ،الشافعية واحلنابلة ومجاعة ن  السلف

وإذا سّلم لزم . ..بوجهه يسّلم عليهم على الناس نعلى املنرب ونقبل -اخلطيب 

السانعني الرد عليه وهو فرض كفاية كالسالم يف باقي املواضع وهذا الذي ذكرناه 

ن  استحباب السالم الثاني نذهبنا ونذهب األكثري  وبه قال اب  عباس وعمر 

  .3/327اجملموع " ب  عبد العزيز واألوزاعي ونمحد 

 ،نام إذا خرج نن يسّلم على الناسيستحب لإل":خ اب  قدانة املقدسيوقال الشي

إىل نن يفرغ املؤذنون  ،ثم إذا صعد املنرب فاستقبل احلاضري  سّلم عليهم وجلس

وفعله عمر ب  عبد العزيز وبه  ،كان اب  الزبري إذا عال املنرب سّلم ،ن  نذانهم

 .2/211املغين  ."قال األوزاعي والشافعي
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 ة اجلمعةثناء خطبأاملسجد  حتية

دخلت املسجد يوم اجلمعة أثناء اخلطبة فهل أصلي حتية  :يقول السائل

 ؟املسجد أم أجلس وأصليها بعد أن تنتهي اخلطبة األوىل

إن املشروع يف حق ن  دخل املسجد واخلطيب خيطب يوم اجلمعة  :اجلواب

نن يصلي  كعتني حتية املسجد ويشرع له نن خيففها ني ال يطيل فيها وهذا 

  .ب نكثر نهل العلم وهو الصحيح الذي تؤيده األدلةنذه

فقد ثبت يف احلديث الصحيح ع  جابر ب  عبد اهلل  ضي اهلل عنهما 

دخل  جل يوم اجلمعة املسجد والنيب صلى اهلل عليه وسلم خيطب فقال :)قال

 . واه البخا ي ونسلم (فصل  كعتني :قال .ال :قال ؟نصليت :له

ك الغطفاني يوم اجلمعة ْيَلجاء ُس:)بر نيضًا قالوثبت يف  واية نخرى ع  جا

فقال  سول اهلل صلى اهلل عليه  .و سول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خيطب فجلس

إذا جاء نحدكم اجلمعة واإلنام خيطب فليصل  كعتني خفيفتني ثم  :وسلم

 . واه نسلم (جيلس

خيطب نن فال ينبغي مل  دخل واإلنام  ،فهذان احلديثان يدالن على نا قلت

فإذا انتهى اخلطيب ن  اخلطبة األوىل قام فصلى الركعتني فهذا  ،جيلس

واملطلوب التخفيف يف هاتني  ،خمالف ملا ثبت ع  الرسول صلى اهلل عليه وسلم

 ،الركعتني حتى يسمع خلطبة اجلمعة وليس املقصود بالتخفيف نقرهما نقرًا

 .ل بالصالةوإمنا املقصود عدم التطويل وهو التخفيف الذي ال خي

وقد مينع البعض الداخل ن  صالة حتية املسجد حبجة نا  وي ع  الرسول 

فهذا احلديث باطل  .(إذا صعد اإلنام فال صالة وال كالم:)عليه الصالة والسالم
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وإن كان بعض نعناه صحيحًا وهو ننع  ،بل هو ننكر ال يصح االحتجاج به

وننا  .ة نافلة نو قضاء نو غري ذلكالكالم نثناء اخلطبة وننع الصالة نثناء اخلطب

وننا  ،ن  جاء واإلنام خيطب فإنه يصلي حتية املسجد وخيفف فيها كما سبق

الكالم نثناء اخلطبة فممنوع ملا ثبت يف احلديث الصحيح ع  نبي هريرة  ضي 

إذا قلت لصاحبك ننصت واإلنام ):صلى اهلل عليه وسلم قالل اهلل عنه نن الرسو

 . واه البخا ي ونسلم .(فقد لغوتخيطب يوم اجلمعة 

 .تكلمت مبا ال ينبغي :وقيل ،قلت غري الصواب :نعناه] :قال اإلنام النووي

ررح صحيح نسلم [ ففي احلديث النهي ع  مجيع ننواع الكالم حال اخلطبة 

3/148. 

ونكثر نهل العلم على وجوب اإلنصات للخطبة يوم اجلمعة حتى ولو كان 

 .فيلزنه اإلنصات املصلي ال يسمع اخلطبة

إذا قلت لصاحبك :)ون  اجلدير بالذكر نن حديث نبي هريرة السابق

وهذا  ،يردده املؤذنون يف كل يوم مجعة قبل بدء خطبة اجلمعة .(…ننصت

فلم  ،الذي يفعله املؤذنون بدعة خمالفة هلدي املصطفى صلى اهلل عليه وسلم

لني قبل صيث على نسانع املنر الرسول صلى اهلل عليه وسلم نن يقرن هذا احلدأي

وعلى نئمة املساجد ننع املؤذنني ن  هذه البدعة وغريها ن   ،خطبة اجلمعة

وقد ثبت ع  الرسول عليه الصالة  . يوم اجلمعة وغريهيفالبدع اليت تقع 

حديث صحيح  .(ن  نحدث يف ننرنا هذا نا ليس فيه فهو  دٌّ:)والسالم قوله

 .ني نردود ونعنى  دُّ . واه البخا ي ونسلم
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الناس ع  الكالم واخلطيب خيطب ثم  ىينه ويضاف إىل نا سبق نن املؤذن

هلدي املصطفى وهذا الدعاء نيضًا خمالف . عاء بني اخلطبتنيخيالفهم فيتكلم بد

 .صلى اهلل عليه وسلم

ولك  هذه األنو  نصبحت نشهو ة ونعروفة حتى ظ  عانة الناس ننها ن  

والواجب  ،ت نهل العلم عنها بل وإقرا هم هلاويرجع ذلك إىل سكو ،ي الدِّ

 .عليهم نن ينكروها ملخالفتها لسنة املصطفى صلى اهلل عليه وسلم

 

 
 
  اتكالم   حك 

 
 خطبة اجلمعة أثناء

جرت العادة عندنا يف يوم اجلمعة وقبل أن يبدأ اخلطيب  :يقول السائل

اهلل عليه وسلم  خبطبة اجلمعة أن يقوم املؤذن ويذكر حديثًا عن الرسول صلى

فما  .(إذا قلت لصاحبك يوم اجلمعة أنصت واإلمام خيطب فقد لغوت:)وهو

 ؟معنى لغوت وهل الكالم أثناء اخلطبة مبطل للصالة أم ال

 .إن احلديث املذكو  يف السؤال حديث صحيح  واه البخا ي ونسلم :اجلواب

ث الشريف فرتاهم وال رك نن كثريًا ن  املصلني ال يلتزنون مبا يدل عليه احلدي

وينبغي نن يعلم نن مجهو  الفقهاء قالوا حبرنة الكالم  ،يتكلمون واإلنام خيطب

 ،نثناء خطبيت اجلمعة وهو نذهب نبي حنيفة ونالك ونمحد واألوزاعي وغريهم

  :واستدلوا  مبا يلي

الوا دة يف احلديث جئت  (لغوت)باحلديث املذكو  يف السؤال ونعنى  :أواًل

 :وقيل .ني بطلت فضيلة مجعتك :لغوت] :وقال بعض العلماءبأنر باطل، 

 [.غري ذلك  :صا ت مجعتك ظهرًا وقيل :وقيل .خبت ن  األجر
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دخلت املسجد يوم اجلمعة والنيب :)ع  نبي ذ   ضي اهلل عنه ننه قال :ثانيًا

النيب فقرن  ،بي ب  كعبفجلست قريبًا ن  ُن ،خيطبصلى اهلل عليه وسلم 

 :قال ؟نتى نزلت هذه السو  :فقلت ألبي" براءة"سلم سو ة صلى اهلل عليه و

سألتك  :قلت ألبيُّ ،ومل يكلمين فلما صلى النيب صلى اهلل عليه وسلم َفَتَجهََّمِني

إىل  تفذهب! نالك ن  صالتك إال نا لغوت: نبيُّقال  ؟ومل تكلمين َفَتَجهَّْمَتِني

نب نبي وننت تقرن براءة يا نيب اهلل كنت جب :النيب صلى اهلل عليه وسلم فقلت

نالك ن  صالتك  :فتجهمين ومل يكلمين ثم قال ،فسألته نتى نزلت هذه السو ة

 .(صدق نبيُّ :قال النيب صلى اهلل عليه وسلم .إال نا لغوت

واحلديث  واه اب   ،قطب جبينه وعبس ونظر إلي نغضبًا :ونعنى جتهمين

  .صحيح :العالنة األلبانيل اوق خزمية يف صحيحه

ن  تكلم يوم :) عليه وسلم قالع  اب  عباس نن الرسول صلى اهلل :لثًاثا

قول له ننصت ي اجلمعة واإلنام خيطب فهو كمثل احلما  حيمل نسفا ًا والذي

 .إسناده ال بأس به :د وقال احلافظ اب  حجر واه نمح .(ليست له مجعة

نام فلغا ن  دنا ن  اإل:) وي يف احلديث ع  علي  ضي اهلل عنه قال :رابعًا

فقد لغا ون  لغا  ،صه :ن  الوز  ون  قال ٌلْفومل يستمع ومل ينصت كان عليه ِك

 واه نمحد  .(هكذا مسعت نبيكم صلى اهلل عليه وسلم :ثم قال .عة لـهفال مج

ي اهلل ضثا  الوا دة ع  الصحابة  وغري ذلك ن  األحاديث واآل .ونبو داود

 .عنهم
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هو حتريم الكالم اثناء خطبيت اجلمعة  وخالصة نا تدل عليه هذه األحاديث

ثناء نولك  صالة ن  تكلم  ،ووجوب اإلنصات كما هو نذهب مجهو  الفقهاء

 .نجر مجعته قد بطل ومل ينل فضيلة اجلمعةاخلطبتني جمزئة و

ثناء اخلطبتني تصري مجعته ظهرًا وال نون  العلماء ن  يرى نن ن  يتكلم 

احلديث ع  عبد اهلل ب  عمرو ب  العاص حسب له مجعة واحتجوا مبا و د يف ُت

ن  اغتسل يوم اجلمعة ونس ن  طيب :)نن الرسول صلى اهلل عليه وسلم قال

انرنته إن كان هلا ولبس ن  صاحل ثيابه ثم مل يتخط  قاب الناس ومل يلغ عند 

 .(املوعظة كان كفا ة نا بينهما ون  لغا وختطى  قاب الناس كانت له ظهرًا

 .حديث حس  العالنة األلبانياب  خزمية وقال  واه نبو داود و

سؤال قبل نن يبدن لوجيب نن يعلم نن قيام املؤذن بذكر احلديث الوا د يف ا

فالرسول صلى اهلل عليه وسلم  ،اخلطيب باخلطبة بدعة ال نصل هلا يف الشرع

قال احلديث وال  يب ولكنه عليه الصالة والسالم مل يأنر بالاًل وال غريه ن  

فهذا ننر غري نشروع ألن األصل  ،نني نن ينادي باحلديث قبل بدء اخلطبةاملؤذ

وقد ثبت نن النيب  ،يف العبادات هو التوقيف ع  الرسول صلى اهلل عليه وسلم

صلى اهلل عليه وسلم كان يشرع يف خطبيت اجلمعة بعد انتهاء املؤذن ن  األذان 

ا احلديث بني يدي ونا كان نحد ينادي بهذا احلديث فالواجب ترك ذكر هذ

خطيب اجلمعة وذلك اقتداء برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فإن اخلري كل 

 .اع وإن الشر كل الشر يف االبتداعباخلري يف االت

 

  



89 

 

 
 
  على خطيب   االعرتاض

 
 اخلطبة اجلمعة أثناء

إن خطيب اجلمعة يف مسجد بلدتهم أطال اخلطبة فاعرتض  :يقول السائل

كالم  صلني أثناء اخلطبة وطلبوا منه أن ينهي خطبته وحصلعليه عدد من امل

 ؟فما حكم ذلك ،طبةولغط يف املسـجد أثناء اخل

وقد كان ن  هديه  صلى اهلل عليه وسلمإن خري اهلدي هدي حممد  :اجلواب

فقد  ،صلى اهلل عليه وسلم تقصري خطبة اجلمعة وغريها ن  اخلطب إال ناد ًا

خطبنا عما  فأوجز ونبلغ فلما نزل قلنا يا :)قالثبت يف احلديث ع  نبي وائل 

إني مسعت  سول اهلل  :نبا اليقظان لقد نبلغت ونوجزت فلو كنت تنفست فقال

ن  فقهه  َنِئنٌَّةإن طول صالة الرجل وقصر خطبته  :يقول صلى اهلل عليه وسلم

و ه لولـوق . واه نسلم .(فأطيلوا الصالة واقصروا اخلطبة وإن ن  البيان سحرًا

ن  فقهه ني عالنة على فقهه قاله  َنِئنٌَّةوقوله  ،تنفست ني لو نطلت قلياًل

 .3/138اإلنام النووي يف ررح صحيح نسلم 

خطبنا عما  فتجوز يف اخلطبة فقال :)وو د يف  واية نخرى ع  نبي  ارد قال

صلى اهلل إن  سول اهلل  :فقال عما  ،قد قلت قواًل رفاًء لو ننك نطلت : جل

  . واه اب  نبي ريبة .(نهى نن نطيل اخلطبة سلمعليه و

 ننرنا  سول اهلل:) عنهما قالوجاء يف احلديث ع  عما  ب  ياسر  ضي اهلل

وصححه  ، واه نبو داود والبيهقي .(بإقصا  اخلطب صلى اهلل عليه وسلم

 .213-1/213يف صحيح سن  نبي داود  العالنة األلباني

 صلى اهلل عليه وسلمكان  سول اهلل :)قالوجاء يف احلديث ع  جابر ب  مسرة 

 واه نبو داود وحسُّنه  .(ال يطيل املوعظة يوم اجلمعة إمنا ه  كلمات يسريات
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وو د يف  واية نخرى ع   .1/213يف صحيح سن  نبي داود  العالنة األلباني

قصدًا وخطبته   صلى اهلل عليه وسلمكانت صالة  سول :)جابر ب  مسرة قال

 . واه نسلم .(ت ن  القرآن ويذكر الناسقصدًا يقرن آيا

 ،القصد يف الشيء هو االقتصاد فيه وترك التطويل (قصدًا وخطبته قصدًا:)هـوقول

 ،وإمنا كانت صالته صلى اهلل عليه وسلم وخطبته كذلك لئال ميل الناس

عون  ،واحلديث فيه نشروعية إقصا  اخلطبة وال خالف يف ذلك بني العلماء

 .417-4/413نبي داود املعبود ررح سن  

فهذا ،وهذه األحاديث تدل على نن السنة تقصري خطبة اجلمعة وتطويل الصالة

ولك  نكثر خطباء اجلمعة اليوم ال يقتدون  صلى اهلل عليه وسلم هو هدي النيب

بل إنهم يعكسون األنر فيطيلون اخلطبة  صلى اهلل عليه وسلمبهدي النيب 

  .ويقصرون الصالة

نعود إىل السؤال حيث إن اخلطيب قد نطال اخلطبة فاعرتض إذا تقر  هذا ف

نن يعرتض على خطيب  فأقول ال ينبغي ألحٍد ،ن  املصلني عليه عدٌد

وال جيوز ألحد نن يتكلم نثناء اخلطبة فإذا نطال اخلطيب فعلى ،اجلمعة

ننواع الكالم  مجيُع وقال مجهو  نهل العلم مينُع ،املصلني نن يصربوا وحيتسبوا

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْءَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ }:ويدل على ذلك عموم قولـه تعاىل ،ء اخلطبةنثنا

  .213سو ة األعراف اآلية  .{وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

ون  املعلوم نن اخلطبة تشتمل على آيات ن  القرآن الكريم فتدخل يف وجوب 

  .اإلنصات واالستماع إليها
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اعة ن  التابعني كمجاهد وعطاء وسعيد ب  جبري نن هذه اآلية وقد ذكر مج

  .7/434وضعف ذلك اإلنام القرطيب يف تفسريه  ،نزلت يف اخلطبة

ونقوى ن  ذلك يف االستدالل على ننع الكالم نثناء اخلطبة نا جاء يف احلديث 

إذا قلت لصاحبك يوم :)قال صلى اهلل عليه وسلمع  نبي هريرة نن النيب 

  . واه البخا ي ونسلم .(ننصت واإلنام خيطب فقد لغوت اجلمعة

واستدل به على ننع مجيع ننواع الكالم حال اخلطبة ] :قال احلافظ اب  حجر

وبه قال اجلمهو  يف حق ن  مسعها وكذا احلكم يف حق ن  ال يسمعها عند 

  .4/33فتح البا ي  .[وإذا ن اد األنر باملعروف فليجعله باإلرا ة  :األكثر قالوا

دخلت املسجد :)ويدل على ذلك نيضًا نا جاء يف احلديث ع  نبي ذ  ننه قال

خيطب فجلست قريبًا ن  نبي ب   صلى اهلل عليه وسلميوم اجلمعة والنيب 

نتى نزلت هذه  :سو ة براءة فقلت ألبي  صلى اهلل عليه وسلمكعب فقرن النيب 

ومل  َفَتَجهََّمِنيعة ثم سألته ومل يكلمين ثم نكثت سا َفَتَجهََّمِني :قال ؟السو ة

صلى ومل يكلمين فلما صلى النيب  َفَتَجهََّمِني يكلمين ثم نكثت ساعة ثم سألته

نالك ن   :قال نبي ،ومل تكلمين َفَتَجهَّْمَتِنيسألتك  :قلت ألبي اهلل عليه وسلم

 :فقلت يا نيب اهلل صلى اهلل عليه وسلمفذهبت إىل النيب  .صالتك إال نا لغوت

ومل  َفَتَجهََّمِني ؟ت جبنب نبي وننت تقرن براءة فسألته نتى نزلت هذه السو ةكن

صلى اهلل عليه قال النيب ! نالك ن  صالتك إال نا لغوت :يكلمين ثم قال

األلباني يف صحيح  العالنة  واه اب  خزمية وصححه .(صدق نبي :وسلم

 . 414الرتغيب والرتهيب ص 
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صلى ل عبد اهلل ن  نسعود املسجد والنيب دخ:)قال  ضي اهلل عنهوع  جابر 

فجلس إىل جنب نبي ب  كعب فسأله ع  ريء نو كلمه بشيء  اهلل عليه وسلم

فلما انفتل النيب  -ني غضب  -فلم يرد عليه نبي وظ  اب  نسعود ننها نوجدة 

 ؟يا نبي نا ننعك نن ترد علي: ن  صالته قال اب  نسعود صلى اهلل عليه وسلم

صلى اهلل عليه  تكلمت والنيب: قال ؟مَل :قال .معةضر نعنا اجلإنك مل حت :قال

فذكر  صلى اهلل عليه وسلمفقام اب  نسعود فدخل على النيب  .خيطب وسلم

نطع  ،صدق نبيُّ ،صدق نبيٌّ :صلى اهلل عليه وسلمذلك له، فقال  سول اهلل 

يف صحيح  انيالعالنة األلبجيد واب  حبان وحسنه   واه نبو يعلى بإسناٍد .(نبيًا

  .413الرتغيب والرتهيب ص 

صلى اهلل عليه وع  عبد اهلل ب  عمرو ب  العاص  ضي اهلل عنهما نن  سول اهلل 

ن  طيب انرنته إن كان هلا ولبس ن   ن  اغتسل يوم اجلمعة ونسُّ):قال وسلم

صاحل ثيابه ثم مل يتخط  قاب الناس ومل يلغ عند املوعظة كان كفا ة ملا بينهما 

بو داود واب  خزمية وهو ن واه  .(قاب الناس كانت له ظهرًاغا وختطى  ون  ل

  .413يف صحيح الرتغيب والرتهيب ص  العالنة األلبانيحديث حس  كما قال 

حيضر :)صلى اهلل عليه وسلموع  عبد اهلل ب  عمرو نيضًا قال  سول اهلل 

بدعاء  فرجل حضرها يلغو فذلك حظه ننها و جل حضرها ،اجلمعة ثالثة نفر

و جل حضرها بإنصات  ،فهو  جل دعا اهلل إن راء نعطاه وإن راء ننعه

وسكوت ومل يتخط  قبة نسلم ومل يؤذ نحدًا فهي كفا ة إىل اجلمعة اليت تليها 

 .("َجاَء ِباْلَحَسَنِة َفَلُه َعْشُر َنْنَثاِلَها  َنْ  ":وذلك نن اهلل يقول ؛وزيادة ثالثة نيام

  .يف املصد  السابق العالنة األلبانيث حس  كما قال  واه نبو داود وهو حدي



93 

 

ن  يتكلم نثناء خطبة اجلمعة باحلما   صلى اهلل عليه وسلموقد ربه النيب 

 صلى اهلل عليه وسلم حيمل نسفا ًا فقد جاء يف احلديث ع  اب  عباس نن النيب

ن  تكلم يوم اجلمعة واإلنام خيطب فهو كمثل احلما  حيمل نسفا ًا :)قال

  .(الذي يقول له ننصت ليست له مجعةو

وهو يفسر حديث نبي  . واه نمحد بإسناد ال بأس به :قال احلافظ اب  حجر

إذا قلت لصاحبك ننصت يوم اجلمعة واإلنام :)هريرة يف الصحيحني نرفوعًا

  .11بلوغ املرام ص  .(خيطب فقد لغوت

ة ب  عبد اهلل نن علقم:)وذكر اب  حزم بإسناده ع  بكر ب  عبد اهلل املزني

واإلنام خيطب يوم  -ني الذي نجره الدابة  - كريُُّه املزني كان مبكة فجاء

ال تعجل حتى تنصرف  :حسبت القوم قد ا حتلوا فقال له :اجلمعة فقال له

ا  وننا ننت فال ـمـحـك فـبـننا صاح :فلما قضى صالته قال له اب  عمر

 .271-4/231احمللى  .(عة لكـمـج

نن مجاعة ن  نهل العلم يرون نن ن  تكلم عاندًا نثناء اخلطبة فال  ونخريًا نبني

ون  لغا وختطى  قاب الناس :)مجعة له وحتسب له ظهرًا ملا جاء يف احلديث

ونـ  الـعلماء ن  قال إن اجلمعة جتزئ ولك  نجرها .وقد سبق .(كانت له ظهرًا

 .قد بطل ومل ينل الفضيلة
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 وأكن املقدس   بيت   يا أهل

 
موا املسجد  بيت   اف

ِّ
املقدس عظ

 األقصى املبارك

أرجو بيان احلكم الشرعي فيما حصل أثناء خطبة اجلمعة  :قول السائلي

املاضية يف املسجد األقصى املبارك، حيث اعرتض بعض املصلني على خطيب 

 اجلمعة، وحدثت فوضى وصياٌح وتشويٌش كبرٌي يف املسجد قبل الصالة وبعدها

 ؟

ملا راهدُت نا حدث يف املسجد األقصى املبا ك عرب  :أواًل :اجلواب

، حزنُت ونسفُت على حال املسجد األقصى املبا ك، ونا آل إليه "يوتيوب"نوقع

حاُل بعض املصلني فيه، ولو نطق املسجد األقصى املبا ك لشكى إىل اهلل عز 

جون الذي  ال يرعون حرنًة لبيت اهلل، وال ير همئالناس وغوغا عاِعَ وجل ن  

عظمته، الذي  ينطبق عليهم قول علي  ضي اهلل  حق هلل وقا ًا، وال يعظمون اهلل

 العلم بنو  يستضيئوا مل  يٍح، كل نع مييلون ناعق كل نتباع َ عاٌع همج:] عنه

 [.وثيق  ك  إىل يلجأوا ومل

ومما زادني حزنًا وغمًا وهمًا نن بعض نهَل بيِت املقدس ونكناِف بيت املقدس، 

  يفعلون ذلك، فينتهكون حرنة بيت اهلل، وليس نعداؤهم، نال ُيد ك هم الذي

هؤالء نكانة املسجد األقصى املبا ك، نال يعرفون فضل املسجد األقصى املبا ك 

يف  عظيمٌة نكانٌةله ملسجد األقصى املبا ك افيف كتاب اهلل ويف السنة النبوية، 

املسجدي   نوىل القبلتني وثالُثفهو  وهو نرتبٌط بعقيدتنا ا تباطًا قويًا، ديننا،

ج به إىل ُعِر هونن ونسرى النيب الكريم صلى اهلل عليه وسلم، الشريفني،
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سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَياْلً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ }:قال اهلل تعاىل وات الُعلى،االسم

سو ة  {هُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِريُإِلَى الْمَسْجِدِ األَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَ

فقد  بط اهلل عز وجل بني املسجد احلرام وبني املسجد األقصى  ،1اإلسراء اآلية

الكريم صلى اهلل عليه وسلم بني  كما  بط النيبُّ بهذا الرباط األبدي املقدس،

قصى يف قوله صلى اهلل عليه املسجد احلرام واملسجد النبوي واملسجد األ

املسجد احلرام ونسجد الرسول  ال ُتَشدُّ الرحال إال إىل ثالثة نساجد،:)وسلم

 . واه البخا ي ونسلم (ونسجد األقصى

ونخرب الصادق املصدوق صلى اهلل عليه وسلم ننه سيأتي زناٌن يتمنى املرُء  ؤيَة 

تذاكرنا وحن  عند :)لفع  نبي ذ   ضي اهلل عنه قا املسجد األقصى املبا ك؛

 سول اهلل صلى اهلل عليه   سول اهلل صلى اهلل عليه وسلم نيهما نفضل ننسجُد

يف نسجدي  صالٌة :فقال  سول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسلم نم بيت املقدس؟

ن يكون للرجل وليورك  أَل ولِنعَم امُلصَلى هو، فيه، صلواٍت ن  ن بِع هذا نفضُل

خرٌي له ن   ن  األ ض حيث يرى ننه بيت املقدس، -بلاحل-فرسه ِ َطنثل َر

 عالنةوصححه ال . واه الطرباني والطحاوي والبيهقي واحلاكم (الدنيا مجيعًا

 .األلباني،بل قال عنه إنه نصح نا جاء يف فضل الصالة يف املسجد األقصى

ع  ف اخلطايا، وحُيُط الذنوَب ُيكفر فيه املبا ك للصالة األقصى وَقْصُد املسجِد

نن ):صلى اهلل عليه وسلمعبد اهلل ب  عمرو  ضي اهلل عنهما ع   سول اهلل 

الاًل سأل اهلل عز وجل ِخ، سليمان ب  داود عليه السالم ملا بنى بيت املقدس

وسأل اهلل عز وجل ، فأوتيه، صادف حكمهُي كمًاسأل اهلل عز وجل ُح: ثالثًة

اهلل عز وجل حني فرغ ن  بناء  وسأل، فأوتيه، ن  بعده ال ينبغي ألحٍد لكًاُن
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فيه نن خيرجه ن  خطيئته كيوم  إال الصالَة ُهُزَهْنال َي املسجد نن ال يأتيه نحٌد

ه وصححواحلاكم،  واب  حبان ةالنسائي واب  ناجو واه نمحد  (ولدته ننه

 .وغري ذلك ن  النصوص. األلباني العالنة

 على كل نسلٍم با ك توجُبللمسجد األقصى امل العظيمُة هذه املكانُة :ثانيًا

اهلل  وبيوُت فهو ن  نعظم بيوت اهلل عز وجل، رأنه، وتعظيَم ،يهعل احملافظَة

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ }:قال اهلل عز وجل حُقها التعظيم،

لْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَا تُ

  .47-43 سو ة النو  اآليتان{ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

هو  ، إمنا هو تعظيٌم هلل عز وجل، فاملسجدملسجد األقصى املبا كوإن تعظيَم ا

، وتعطيَل صالة ملسجد األقصى املبا كبيت اهلل عز وجل، وإن انتهاَك ُحرنِة ا

اجلمعة، ونا حصل فيه ن  اللغط والتشويش والسبِّ والشتم، إمنا هو انتهاٌك 

 .حلرنات اهلل عز وجل

ن  احملافظة  هلا نحكاٌم خاصة وآداٌب ال بدَّ نهل العلم نن املساجَد قر  :ثالثًا

ن   منع املسلُملذا ُي ى للمسجد هيبُتُه وحرنُتُه يف نفوس املسلمني،كي تبق عليها،

ع  بريدة ف نع ننه جيوز فعُلها خا ج املساجد، ،فعل ننوٍ  كثريٍة يف املساجد

فقال النيب صلى  -ني طلب ضالًة له - يف املسجد َدَشنن  جاًل َن)  ضي اهلل عنه

إمنا ُبنيت املساجد ملا  جدت،ال و ن  دعا إىل اجلمل األمحر؟ :اهلل عليه وسلم

 . واه نسلم (ُبنيت له
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اعتكف  سول اهلل صلى اهلل عليه :)وع  نبي سعيد اخلد ي  ضي اهلل عنه قال

نال إن كلكم :فسمعهم جيهرون بالقراءة فكشف السرت وقال، وسلم يف املسجد

ال وال يرفع بعضكم على بعض يف القراءة نو ق، ه فال يؤذي بعضكم بعضًانناٍج  بَّ

 .األلبانيعالنة نبو داود وصححه النالك و  واه (يف الصالة

حينئذ ألذى  الصوت بقراءة القرآن ممنوعًا وإذا كان  فُع:]قال الباجي املالكي

 هي املسلُموإذا ُن :وقال اب  عبد الرب .فبغريه ن  احلديث وغريه نوىل، املصلني

[ حترميًا  غري ذلك نردُّفإيذاؤه يف ع  نذى املسلم يف عمل الرب وتالوة القرآن،

 .1/78تنوير احلوالك ررح نوطأ نالك 

نا هذا  :يف املسجد فقال  جٍل ومسع عمر ب  اخلطاب  ضي اهلل عنه صوَت

عمُر ب  اخلطاب  ضي اهلل عنه بتعزير ن   وقد همَّ !نتد ي ني  ننت الصوت؟

فقد  وى البخا ي ع  السائب ب  يزيد ، يرفعون نصواتهم يف املسجد

فإذا هو  فنظرُت - ناني حبصاٍة- كنت قائمًا يف املسجد فحصبين  جٌل:)قال

 مم  ننتما؟ :فقال فجئته بهما، اذهب فائتين بهذي ، :عمر ب  اخلطاب فقال

ترفعان  لو كنتما ن  نهل املدينة ألوجعتكما، :قال ن  نهل الطائف، :قاال

 .(نصواتكما يف نسجد  سول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

الناس  يتخطى  قاَب جاء  جٌل:)اهلل ب  بسر  ضي اهلل عنهما قال ع  عبدو

فقال النيب صلى اهلل عليه ، والنيب صلى اهلل عليه وسلم خيطب، يوم اجلمعة

 واه نمحد ونبو داود والنسائي واب  خزمية ( اجلس فقد آذيت وآنيت :وسلم

 يونعنى آذيت، ن. ، وصححه العالنة األلبانيواب  حبان يف صحيحيهما
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 ونعنى آنيت، ني. عظيمٌة الناس الناس فآذيتهم، وحرنُة  قاب ختطيت

 .للصالة اجمليء يف تأخرت

قال  سول اهلل صلى اهلل عليه  : ضي اهلل عنه قال وع  عبد اهلل ب  نسعود

وإياكم  - ثالثًا-ليلين ننكم نولو األحالم والنهى ثم الذي  يلونهم ):وسلم

 . واه نسلم( شات األسواقْيوَه

 الياء وإسكان اهلاء بفتح هي :األسواقشات ْيوَه وإياكم:]النووي ال اإلنامق

 واللغط األصوات وا تفاع واخلصونات واملنازعة اختالطها املعجمة، ني وبالشني

 .3/133ررح صحيح نسلم [ فيها اليت والفنت

وهذه األحاديث تدل على نن  فع األصوات والصياح يف املساجد وإيذاء املصلني 

 . حملرنات ون  املنكراتن  ا

يقول اهلل ، تعظيم رعائر اهلل ن  القواعد املقر ة ررعًا وجوُب :رابعًا

، 42 سو ة احلج اآلية {ذلك وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ}:تعاىل

سو ة احلج  {يْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَ}:ويقول تعاىل

، ون  تعظيمها ننُع يف عموم رعائر اهلل داخلٌة وال رك نن املساجَد . 41اآلية

الفوضى والصخب والصياح فيها، واحملافظة على نظافتها واالعتناء بها جبميع 

 . وجوه العناية

 حمرٌم َماجلمعة، ونن الكال خلطبة واجٌب اإلنصاَت جيب نن ُيعلم نن: خامسًا

 ن  الصحيح على ننكٍر ع  نهيًا نو مبعروٍف ننرًا الكالُم كان لو نثنائها، حتى

ن  تكلم نثناء خطبة  وسلم عليه اهلل صلى النيبُّ ربَّه العلم، وقد نهل نقوال
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 ذلك عاٍص، وعلى آثٌم ذلك نسفا ًا، وال رك نن فاعل حيمل اجلمعة باحلما 

 :وسلم، وننها عليه اهلل صلى النيب ع  الوا دة النصوص دلت

 قلت إذا:)قال وسلم عليه اهلل صلى الرسول نن  ضي اهلل عنه هريرة نبي ع 

 .ونسلم البخا ي  واه (لغوت فقد اجلمعة يوم خيطب واإلنام ننصت لصاحبك

 ففي .ينبغي ال مبا تكلمت الصواب، وقيل غري قلت نعناه:]النووي اإلنام قال

 صحيح على النووي ررح [اخلطبة حال لكالما ننواع مجيع ع  النهُي احلديث

 .3/148نسلم 

 الكالم ننواع مجيع ننع على به واستدل:]العسقالني حجر اب  احلافظ وقال

 ال ن  حقِّ يف احلكُم مسعها، وكذا ن  حق يف اجلمهو  قال وبه اخلطبة حال

 تحف [باإلرا ة فليجعله باملعروف األنر ن اد وإذا :األكثر، قالوا عند يسمعها

 .باطٍل بأنٍر جئت ني( لغوت) ونعنى .2/344البا ي 

وع  عبد اهلل ب  عمرو  ضي اهلل عنهما نن  سول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

ولبس ن   ،ن  طيب انرنته إن كان هلا ن  اغتسل يوم اجلمعة ونسَّ:)قال

ملا  كان كفا ًة ،ومل يلغ عند املوعظة ،يتخط  قاب الناس صاحل ثيابه ثم مل

 واه نبو داود واب  ( ون  لغا وختطى  قاب الناس كانت له ظهرًا ،همابين

 .، وحسنه العالنة األلبانيخزمية يف صحيحه

 صلى والنيب اجلمعة يوم املسجد دخلت:)قال ننه  ضي اهلل عنه ذ  نبي وع 

 اهلل النيب صلى كعب، فقرن ب  ُنبي ن  قريبًا خيطب، فجلست وسلم عليه اهلل

 فتجهمين :السو ة؟ قال هذه نزلت نتى :أُلبيٍّ ، فقلت(براءة) سو ة وسلم عليه

 سألتك :أُلبيٍّ وسلم، قلت عليه اهلل صلى النيبُّ صلَّى يكلمين، فلما ومل
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 إىل فذهبت !لغوت نا إال صالتك ن  نالك :ُنبيٌّ تكلمين؟ قال ومل فتجهمتين

 تقرن ننتو ُنبيٍّ جبنب كنت اهلل نيب يا:فقلت وسلم عليه اهلل صلى النيب

 ن  نالك :قال ثم يكلمين ومل السو ة؟ فتجهمين هذه نزلت نتى براءة، فسألته

 اب   واه (ُنبيٌّ صدق:وسلم عليه اهلل صلى النيب قال .لغوت نا إال صالتك

 جبينه قطَّب :جتهمين وصححه العالنة األلباني، ونعنى صحيحه يف خزمية

 .نغضبًا إليَّ ونظر وعبس

 تكلم ن :)قال وسلم عليه اهلل صلى الرسول نن عنهما اهلل  ضي عباس اب  وع 

 له يقول نسـفا ًا، والذي حيمل احلما  كمثل فهو خيطب واإلنام اجلمعة يوم

 بأس ال إسناده :احلافظ والطرباني، وقال نمحد  واه (مجعة له ليست ننصت

 .به

 عليه اهلل اهلل صلى  سول قال ضي اهلل عنهما  عمرو ب  اهلل عبد وع 

 ننها، و جٌل حظُّه فذلك يلغو حضرها نفٍر، فرجٌل ثالثُة اجلمعة حيضر:)سلمو

 حضرها ننعه، و جٌل راء وإن نعطاه راء إن اهلل دعا  جٌل فهو بدعاٍء حضرها

 اجلمعة إىل كفا ٌة نحدًا، فهي يؤذ نسلم، ومل  قبة يتخط ومل وسكوٍت بإنصاٍت

 عَشْرُ فَلَهُ بِالْحَسَنَةِ جَاءَ مَنْ}:يقول اهلل نن نيام، وذلك ثالثة تليها، وزيادُة اليت

 .وحسنه العالنة األلباني داود نبو  واه{أَمْثَالِهَا

 عبد ب  علقمة نن:)املزني اهلل عبد ب  بكر ع  بإسناده حزم اب  الشيخ وذكر

 يوم خيطب واإلنام-الدابة نجَّره الذي ني- كريُُّه فجاء مبكة كان املزني اهلل

تنصرف،  حتى تعجل ال :له ا حتلوا، فقال قد القوَم حسبُت:له فقال اجلمعة
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 مجعَة فال ننت فحماٌ ، وننا صاحُبك ننا :عمر اب  له صالته، قال قضى فلما

 .271-4/231احمللى  (لك

 خطبة نثناء الكالم وحتريم اإلنصات وجوب على تدل واآلثاُ  األحاديُث وهذه

 .اجلمعة

 نكٌل فيحرم:]احلنفي احلصكفي رته، قالوقد اتفق مجاهري الفقهاء على نا ذك

 نن عليه جيب مبعروٍف، بل ننرًا نو سالٍم  دَّ نو تسبيحًا ولو وكالٌم وررٌب

 .2/131املختا   الد  [ويسكت يستمع

وإن كان  -اخلطبة- إىل متانها ال كالَم...إذا خرج االناُم:]وقال احلصكفي نيضًا

 .2/172 تا الد  املخ[ صحمة يف األَلر الظَّْكفيها ِذ

 يف اإلنام يأخُذ حني ن  اإلنصاُت وجيب:]املقدسي قدانة اب  الشيخ وقال

 واب  عثمان ذلك ع  احلاضري ، ونهى ن  ألحٍد الكالُم جيوز اخلطبة، فال

بالعصا،   نسه فاقرع خيطب واإلنام يتكلم  نيته إذا :نسعود اب  وقال .عمر

-2/247املغين  [واألوزاعي يفةحن ونبو نالك :ننهم العلم نهل عانة ذلك وكره

248. 

 هو اجلمعة، إمنا خطيب على االعرتاض باب فتَح نن ُيعلم نن ينبغي :سادسًا

 ع  والنهي باملعروف األنر ن  بأنه غلَّفوه الشر، وإن نبواب ن  لباٍب فتٌح

 املتهو ي ، ومينع يردع  ادٍع ني وجود عدم ظل يف بالدنا يف املنكر، وخاصًة

 يذكره ننٌر يعجبهم مل اخلطباء، كلما على االعرتاض ن  ءاألهوا نصحاب

املساجد،  يعمَّان والتشويش الفوضى سيجعل الباب هذا فتَح خطيٌب، وإن

نكرب،  ننكٌر ذلك على اجلمعة، وسيرتتب خطبة املسجد، وهيبة حرنة ويلغي
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 عةللذ ي سدًا الباب هذا إغالق جيب وجل، لذا عز اهلل إال نداها يعلم ال وفتنٌة

 . للفساد املؤدية

كما قال اهلل وقد قر  العلماء ننه ُيمنع تغيرُي املنكر إذا ترتَّب عليه ننكٌر نعظم، 

سو ة  {وَالَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّواْ اللّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ}:عز وجل

وإن كان - األنر والنهي]:ةقال ريخ اإلسالم اب  تيمي. 118اآلية  األنعام

فإن كان الذي ، عا ض لهنظر يف امُلفُي -ودفع نفسدٍة لتحصيل نصلحٍة نتضمنًا

بل يكون  به؛ يفوت ن  املصاحل نو حيصل ن  املفاسد نكثر مل يك  نأنو ًا

 .28/121 جمموع الفتاوى[ ن  نصلحته نكثُر إذا كانت نفسدتُه حمرنًا

املفاسد نقدٌم على جلب املصاحل، وال رك نن نا  ون  املقر  عند العلماء نن د َء

حصل نثناء خطبة اجلمعة املاضية يف املسجد األقصى املبا ك، فيه نفسدٌة نعظم 

نع نا  افقه ن  صياٍح وفوضى  ولغٌط وَنْرٌج َهْرٌجن  املصلحة، بل هي فتنٌة و

 . وتشويٍش كبرٍي

 جتوز إعادتها يف نفس قر  نهل العلم نن صالة اجلمعة إذا ُنقيمت فال: سابعًا

املسجد، ونع األسف الشديد ننه يف ظل نحداث اجلمعة املاضية يف املسجد 

األقصى املبا ك، متًّ إعادة خطبة وصالة اجلمعة، نع نن خطيَب اجلمعة األول 

الصحيح ن  نقوال نهل العلم نن  ك  اخلطبة نتى مبا تصحُّ به خطبُة اجلمعة، ف

، وقد 3/17 احمللىانظر  ،اخلطبة عرفًا ليه اسُمنا يصدق ع الوحيد هو نقلُّ

ُنقيمت صالُة اجلمعة وصلى بعض الناس، فإعادة اخلطبة والصالة نرًة ثانيًة ننٌر 

ننكٌر خمالٌف ألحكام صالة اجلمعة، وكان الواجب على ن  مل يصل اجلمعة نن 

 . يصلي الظهر ن بعًا



113 

 

 غرُي واحٍد عتني يف نسجٍدمج إنشاُء:]اللجنة الدائمة بالسعودية و د يف فتاوى

يف  واحدٌة قام مجعٌةواألصل نن ُت وال نعلم له نصاًل يف دي  اهلل، ررعًا، جائٍز

 . 8/232 فتاوى اللجنة الدائمة [البلد الواحد

هنالك نظاهُر ونحداٌث خمالفٌة للشرع يفعلها بعض الناس يف املسجد  :ثامنًا

افظون عليه ن  اعتداءات األقصى املبا ك، ظنًا ننهم ننهم حيمونه وحي

 د الزواج يف املسجدوإجراء عقاملستوطنني، وليس األنر كذلك، نثل نا يرافق 

د وجيوز إجراء عقوينبغي نن ُيعلم ننه . األقصى املبا ك ن  ننكراٍت وخمالفاٍت

، حيث مل يثبت نن النيب صلى نطردًة ولك  هذا ليس سنًة الزواج يف املساجد،

فقد تزوج النيب    سنته إجراء عقود الزواج يف املسجد،اهلل عليه وسلم كان ن

 ومل يعقد نكاحه يف املسجد، صلى اهلل عليه وسلم عدة نرات وهو يف املدينة،

ن  الصحابة على عهد النيب صلى اهلل عليه وسلم ومل  وكذا تزوج عدٌد كبرٌي

 وعليه فيجب ضبط إجراء عقود النكاح يف املسجد ُيعقد نكاحهم يف املسجد،

 :بالضوابط التالية

 عدم اعتقاد ننه ن  السنة النبوية وعدم املداونة عليه ونن له فضاًل خاصًا، :أواًل

ن  عمل عماًل :)وقد قال النيب صلى اهلل عليه وسلم ،فإن حدث ذلك فهو بدعٌة

 . واه نسلم( ليس عليه ننرنا فهو  دٌّ

فيمنع  فع  احملافظة على األحكام واآلداب الشرعية للمسجد، :ثانيًا

وجتب احملافظة على نظافة املسجد ومينع تلويثه باملأكوالت  األصوات،

 .واملشروبات واحللويات
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متنع زفُة العريس يف املسجد، ملا فيها ن  املخالفات، فاملسجد ليس  :ثالثًا

 (إمنا بنيت املساجد ملا ُبنيت له:)وقد قال صلى اهلل عليه وسلم .صالة نفراح

 . واه نسلم

وننع النساء املتربجات  ننع االختالط بني الرجال والنساء يف املسجد، :رابعًا

 .وننع نخذ الصو  التذكا ية للعروسني ونهليهما يف املسجد

 .ننع املوسيقى والطبول واملعازف واألغاني واألناريد :خامسًا

 .يشرتط نال يرتتب على عقد النكاح يف املسجد ني انتهان للمسجد: سادسًا

نا حدث يف اجلمعة املاضية يف املسجد األقصى املبا ك، إمنا  نننر وخالصة األ

هو ننكٌر ن  القول والفعل وزوٌ ، وفيه إثٌم كبرٌي، ونن ن  دبَّر ذلك وقام به 

ورا ك يف الصياح واللغط وسبَّ اخلطيب ورتمه وروَّش نثناء خطبة اجلمعة 

. احلديث النبوي نسفا ًا، وال مجعة له، بنصِّ وبعدها، إمنا هو محاٌ  حيمل

 .عاٍص ون  فعل ذلك فهو آثٌم

هذه املكانة العظيمة للمسجد ، ويف دينناوللمسجد األقصى املبا ك نكانَة عظيمٌة 

واحرتانه  رأنه وتعظيَم ،يهاحملافظة عل على كل نسلٍم األقصى املبا ك توجُب

 عز فهو ن  نعظم بيوت اهلل ،ُقْدسيته على فهو بيت اهلل املعظَّم، ونن حيافظ

 . وبيوت اهلل حُقها التعظيم وجل،

 كان لو نثنائها، حتى حمرٌم ررعًا، والكالُم اجلمعة واجٌب خلطبة واإلنصاَت

 خطيب على االعرتاض باب ننكٍر، وإن فتَح ع  نهيًا نو مبعروٍف ننرًا الكالُم

 سدًا الباب هذا إغالق الشر، وإنه جيب نبواب ن  لباٍب فتٌح هو اجلمعة، إمنا
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للفساد، ونن صالة اجلمعة إذا ُنقيمت فال جتوز إعادتها يف نفس  املؤدية  يعةللذ

 .املسجد

وإن نا يفعله بعض الناس يف املسجد األقصى املبا ك ن  نظاهر ونحداث، ظنًا 

ننهم ننهم حيمونه وحيافظون عليه ن  اعتداءات املستوطنني، نثل نا يرافق 

با ك ن  ننكراٍت وخمالفاٍت، فكل ذلك األقصى امل د الزواج يف املسجدوإجراء عق

 .ن  احملرنات اليت تتعا ض نع قدسية املسجد األقصى املبا ك

وإن الواجب على دائرة األوقاف نن تزيد ن  عنايتها باملسجد األقصى املبا ك 

ن  مجيع النواحي، كالنظافة داخل املسجد ويف ساحاته، وتزويده بكل نا 

واخلطباء، ونن تعمل على ترتيب إعطاء الد وس  يلزم، والعناية باختيا  األئمة

يف املسجد ونن َتْقُصَر ذلك على نهل العلم الشرعي ونن متنع ندعياء العلم ن  

صلى اهلل عليه وسلم ، كما و د يف احلديث نن النيب الغالني واملبطلني واجلاهلني

، ينفون عنه حتريف الغالني، دولُهُع ن  كل خلٍف هذا العلَم حيمُل:)قال

صححه اإلنام وغريه، و  واه البيهقي( وتأويل اجلاهلني، وانتحال املبطلني

 .والعالنة األلبانينمحد واب  عبد الرب 

ونن الواجب على خطباء املسجد األقصى املبا ك نن يتحلوا باحلكمة يف 

 .خطبهم، فذلك َنِئنٌَّة ن  فقههم
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 يف اخلطبة اتسجع

 ،طباء يستعملون السجع كثريًا يف أدعيتهم وخطبهمبعض اخل :يقول السائل

 ؟فما قولكم يف ذلك

صلى اهلل  ينبغي نن يعلم نن نفضل األدعية هي املأثو ة ع  الرسول :اجلواب

صلى اهلل عليه  كما يف قوله ،، ونا و د فيها ن  سجع فليس نقصودًاعليه وسلم

صلى اهلل وكقوله  .(اللهم ننزل الكتاب سريع احلساب هازم األحزاب:)وسلم

 .(صدق وعده ونعز جنده:)عليه وسلم

ألنه يف الغالب نتكلف  ،وننا نا يفعله اخلطباء ن  استخدام السجع فهو نكروه

 وقد كره النيب ،والسجع املتكلف ال يالئم الضراعة والذلة كما قال اإلنام الغزالي

اقتتلت ):كما و د يف احلديث ع  نبي هريرة قال ،السجع صلى اهلل عليه وسلم

 ،انرنتان ن  هذيل فرنت إحداهما األخرى حبجر فقتلتها ونا يف بطنها

 ،فقضى نن دية جنينها غرة نو وليدة صلى اهلل عليه وسلم فاختصموا إىل  سول

فقال محل ب  النابغة  ،وقضى بدية املرنة على عاقلتها وو ثها ولدها ون  نعهم

 نكل وال نطق وال استهل؟ يا  سول اهلل كيف نغرم ن  ال ررب وال: اهلذلي

إمنا هذا ن  إخوان :)صلى اهلل عليه وسلمفقال  سول اهلل   ،فمثل ذلك ُيطُل

 واه البخا ي ونسلم واللفظ ملسلم ويف  .(الكهان ن  نجل سجعه الذي سجع

 .(نسجع كسجع األعراب): واية عند نسلم

  إخوان الكهان إمنا هذا ن):صلى اهلل عليه وسلم وانا قوله:"قال اإلنام النووي

: فقال العلماء .(سجع كسجع األعراب):ويف الرواية األخرى .(ن  نجل سجعه
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 ،نحدهما ننه عا ض به حكم الشرع و ام إبطاله: إمنا ذم سجعه لوجهني

 .وهذان الوجهان ن  السجع نذنونان ،والثاني انه تكلفه يف خماطبته

وهو  ،يف بعض األوقات يقوله صلى اهلل عليه وسلم ننا السجع الذي كان النيب

فليس ن  هذا ألنه ال يعا ض به حكم الشرع وال يتكلفه  ،نشهو  يف احلديث

  .12/427ررح النووي على صحيح نسلم  .... ".فال نهي فيه بل هو حس 

ثم ذكر نثر اب   ،باب نا يكره ن  السجع يف الدعاء: وقال اإلنام البخا ي

لسجع ن  الدعاء فاجتنبه فإني وانظر ا... ."وفيه    ضي اهلل عنهعباس 

 ."ونصحابه ال يفعلون إال ذلك اإلجتناب  صلى اهلل عليه وسلمعهدت الرسول 

 .481 - 14/488انظر فتح البا ي 

جوابًا على سؤال يتعلق مب  يقصد  ،وقال العز ب  عبد السالم سلطان العلماء

بالسجع  إذا كان القصد" :الناس ويف اخلطب وحنوها نا نصه السجع يف كالم

وإن كان القصد به وزن الكالم  ،الرياء والسمعة والتصنع بالفصاحة فهو حرام

وقد  ،لتميل النفوس إىل قبوله والعمل مبوجبه فال بأس به يف اخلطب وغريها

فإن وجد فيها  ، وي ع  عمر ب  عبد العزيز ننه كان يتصفح كتبه إذا فرغ ننها

  ،ن  الرياء والسمعة واإلفتخا  بالفصاحةكالنًا بليغًا فصيحًا حّناه ننها خوفًا 

ن  الثناء  ،وال ينبغي للخطيب نن يذكر يف اخلطبة إال نا كان يوافق نقاصدها

بذكر الوعد والوعيد وكل نا حيث على طاعة نو  ،والدعاء والرتغيب والرتهيب

 صلى اهلل عليه وسلم وكان النيب ،وكذلك تالوة القرآن ،يزجر ع  نعصية

 ،يف كثري ن  األوقات إلرتماهلا على ذكر اهلل والثناء عليه( ق)خيطب بسو ة 

ثم على علمه مبا به توسوس النفوس ومبا تكتبه املالئكة على اإلنسان ن  طاعة 



118 

 

وعصيان ثم يذكر املوت وسكرته ثم يذكر القيانة ونهواهلا والشهادة على 

و  واخلروج ن  ثم يذكر اجلنة والنا  ثم يذكر الصيحة والنش ،اخلالئق بأعماهلا

. "فما خرج ع  هذه املقاصد فهو نبتدع  ،ثم بالوصية يف الصلوات ،القبو 

 .383 - 381فتاوى ريخ اإلسالم عز الدي  ب  عبد السالم ص

صلى اهلل عليه  ع  عبد اهلل ب  عمرو نن الرسول ،ويؤيد ذلك نا و د يف احلديث

ل بلسانه كما تتخلل إن اهلل يبغض البليغ ن  الرجال الذي يتخل) :قال وسلم

 ،صحيح: العالنة األلبانيوقال  ، واه نبو داود والرتنذي ونمحد .(البقرة

كما تلف البقرة  ،واملقصود باحلديث الرجل الذي يتشدق يف الكالم بلسانه ويلفه

 .الكأل بلسانها لفًا كما قال اب  األثري يف النهاية

 

 
 
  آية   تالوة

 
  فيها سجدة

 
 خطبة اجلمعة أثناء

إذا قرأ خطيب اجلمعة وهو على املنرب آية فيها سجدة فماذا  :يقول السائل

  ؟يعمل بالنسبة لسجود التالوة

فإن ننكنه  ،فيها سجدٌة قرن خطيب اجلمعة وهو على املنرب آيًةإذا  :اجلواب

وإن مل ميكنه السجود على املنرب فإن راء نزل  ،السجود على املنرب فبها ونعمت

  .السجود وال حرج يف ذلك إن راء اهلل تعاىل وسجد وإن راء ترك

وهذا قول مجاعة ن  نهل العلم وقد فعله عمر ب  اخلطاب  ضي اهلل عنه 

  .مبحضر ن  الصحابة فهو مبثابة اإلمجاع

وإن قرن السجدة يف نثناء اخلطبة فإن راء نزل ] :قال الشيخ اب  قدانة املقدسي

 ،ليه وإن ترك السجود فال حرجفسجد وإن ننكنه السجود على املنرب سجد ع
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والنعمان ب   فعله عمر وترك وبهذا قال الشافعي وترك عثمان ونبو نوسى وعما 

  .2/241املغين  .[ بشري وعقبة ب  عانر

وفعل عمر الذي نرا  إليه اب  قدانة  واه البخا ي يف صحيحه بإسناده نن عمر 

تى إذا جاء السجدة  قرن يوم اجلمعة على املنرب سو ة النحل ح:)ب  اخلطاب

نزل فسجد وسجد الناس حتى إذا كانت اجلمعة القابلة قرن بها حتى إذا جاء 

بالسجود فم  سجد فقد نصاب ون  مل  رُُّميا نيها الناس إمنا َن :السجدة قال

صحيح البخا ي نع فتح  .( ضي اهلل عنهيسجد فال إثم عليه ومل يسجد عمر  

 .4/214البا ي 

وقوله يف هذا املوط  واجملمع العظيم ن  الصحابة  عنه  ضي اهللوفعل عمر 

 .دليل على جواز السجود وتركه ونن ال حرج يف ذلك

ويف احلديث ن  الفوائد نن للخطيب نن يقرن القرآن يف ] :وقال احلافظ اب  حجر

بآية سجدة ينزل إىل األ ض ليسجد بها إذا مل يتمك  ن   رَّاخلطبة وننه إذا َن

ووجه ذلك فعل عمر نع حضو   ،نرب ونن ذلك ال يقطع اخلطبةالسجود فوق امل

  .4/214فتح البا ي  .[الصحابة ومل ينكر عليه نحد ننهم 

ومما يدل على ننه جيوز للخطيب نن ينزل ع  املنرب ليسجد سجود التالوة نا 

قرن  سول اهلل :)قال  ضي اهلل عنهجاء يف احلديث ع  نبي سعيد اخلد ي 

سجد ففلما بلغ السجدة نزل  ،"ص" وهو على املنرب  لمصلى اهلل عليه وس

فلما بلغ السجدة تشزَّن الناس  ،فلما كان يوم آخر قرنها ،وسجد الناس نعه

إمنا هي توبة نيب ولكين " :صلى اهلل عليه وسلمفقال  سول اهلل  ،للسجود
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 واه نبو داود والبيهقي .(فنزل فسجد وسجدوا ،" نيتكم تشزنتم للسجود

 .1/233يف صحيح سن  نبي داود  العالنة األلبانيوصححه  واحلاكم

 .ني استعدوا للسجود ،ن نعناه التأهب والتهيؤ للشيء واالستعداد لهوالتشزُّ

ونخريًا فإن بعض العلماء يرون نن األوىل يف اخلطيب نن ال يقرن آية فيها سجدة 

 .نثناء اخلطبة

احلاوي الكبري  .[خطبته آية سجدة واألوىل باإلنام نن ال يقرن يف :] قال املاو دي

2/333.  

 

 
 
 مكيوبة   خطبة اجلمعة من ورقة   قراءة   حك 

 ؟ما حكم قراءة خطبة اجلمعة من ورقة مكتوبة :يقول السائل

بل إنه ن  األفضل يف هذا  ،ال نانع نن تكون خطبة اجلمعة نكتوبة :اجلواب

ألن كثريًا ن  اخلطباء الزنان نن يكتب اخلطيب خطبته ونن ال يرجتلها نظرًا 

فعندنا يرجتل  ،هم خطباء حبكم الوظيفة وال ميلكون نقونات اخلطابة احلقيقية

ننثال هؤالء خطبة اجلمعة فإنهم ال حيسنونها نبدًا وترى العجب العجاب 

ونفكا  ينقصها  ،وخلط لألحكام الشرعية ،فأخطاء يف اآليات القرآنية ،ننهم

إن قلت إن الواحد ننا خيرج يوم اجلمعة ن  وال نبالغ  ،الرتتيب والتنسيق

 .املسجد ومل يستفد ريئًا ن  اخلطبة

فيجب على اخلطباء نن يتقوا اهلل سبحانه وتعاىل يف املسلمني ونن يعدوا جيدًا 

وطالب اجلانعات  ،واملثقفون ،فجمهو  املصلني فيهم املعلمون ،خلطبة اجلمعة

الناس فيقول كالنًا صا  فال يصح نن يستهني اخلطيب بعقول  ،وغريهم



111 

 

لذا نؤكد نرًة نخرى نن تكون اخلطبة نكتوبة ونعدة  .ممجوجًا لدى السانعني

 .نسبقًا على نن تعاجل قضايا الناس الشرعية والعانة

 

 
 
 اتيدين عند اتدعاء يف خطبة اجلمعة رفع

نرى كثريًا من اخلطباء حني يدعون يف خطبة اجلمعة يرفعون  :يقول السائل

 ؟فهل هذا من السنة أيديهم

فيدعو اخلطيب للمسلمني  ،إن الدعاء خالل خطبة اجلمعة ن  السنة :اجلواب

نن  سول :)فقد و د يف احلديث ع  مسرة ب  جندب ،واملسلمات ويستغفر هلم

 واه  .(كان يستغفر للمؤننني واملؤننات كل مجعة صلى اهلل عليه وسلماهلل  

ضعيف كما قال اهليثمي يف جممع الزوائد الطرباني يف الكبري والبزا  بإسناد 

بل هو بدعة  ،ولك   فع اخلطيب يديه نثناء الدعاء ليس ن  السنة .2/111

 .عند كثري ن  نهل العلم

ويكره لإلنام  فع يديه حال الدعاء يف اخلطبة ] :قال ريخ اإلسالم اب  تيمية

االختيا ات  .[إمنا كان يشري بإصبعه إذا دعا  صلى اهلل عليه وسلمألن النيب 

 .38العلمية ص 

يشري بإصبعه السبابة يف  صلى اهلل عليه وسلمكان و] :وقال العالنة اب  القيم

 .1/328زاد املعاد  .[خطبته عند ذكر اهلل سبحانه وتعاىل ودعائه 

ويؤيد ذلك نا جاء يف احلديث نن عما ة ب   ؤيبة  نى بشر ب  نروان  فع يديه 

صلى اهلل عليه هاتني اليدي  لقد  نيت  سول اهلل  قبح اهلل] :يف اخلطبة فقال

 . واه نسلم .[نا يزيد نن يقول بيده هكذا ونرا  بإصبعه املسبِّحة  وسلم
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ررح  .[هذا فيه نن السنة نن  ال يرفع اليد يف اخلطبة ] :قال اإلنام النووي

 .132/ 3النووي على صحيح نسلم 

نثناء الدعاء بدعة وننهم الشيخ  وقد اعترب كثري ن  العلماء  فع اخلطيب يديه

 .237ص  "األنر باالتباع والنهي ع  االبتداع"جالل الدي  السيوطي يف كتابه 

 .83ص  "الباعث على إنكا  البدع واحلوادث"والعالنة نبو رانة يف 

 

 اخلطبة على املنرب
إن اخلطيب يف مسجدهم يرفض أن خيطب على املنرب وخيطب  :يقول السائل

 ؟لى األرض فما قولكمواقفًا ع

ويدل على ذلك نا جاء  ،ن  السنة نن خيطب اخلطيب على املنرب :اجلواب

 ْبِ  َسْهِل ِإَلى َجاُءوا َنَفًرا َننَّ:)يف احلديث ع  عبد العزيز ب  حازم ع  نبيه

 َنيِّ ِنْ  َلَأْعِرُف يِإنِّ َواهلِل َنَنا: َفَقاَل ُهَو؟ ُعوٍد َنيِّ ِنْ  اْلِمْنَبِر ِفي َتَماَ ْوا َقْد َسْعٍد،

 َجَلَس َيْوٍم َنوََّل َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اهلِل َ ُسوَل َوَ َنْيُت َعِمَلُه، َوَنْ  ُهَو، ُعوٍد

 اهلُل َصلَّى اهلِل َ ُسوُل َنْ َسَل: َقاَل َفَحدِّْثَنا، َعبَّاٍس، َنَبا َيا: َلُه َفُقْلُت َقاَل َعَلْيِه،

 ُغَلاَنِك اْنُظِري» - َيْوَنِئٍذ َلُيَسمَِّيَها ِإنَُّه: َحاِزٍم َنُبو َقاَل - اْنَرَنٍة ِإَلى َمَوَسلَّ َعَلْيِه

 َنَنَر ُثمَّ َدَ َجاٍت، الثََّلاَث َهِذِه َفَعِمَل «َعَلْيَها النَّاَس ُنَكلُِّم َنْعَواًدا ِلي َيْعَمْل النَّجَّاَ ،

 َطْرَفاِء ِنْ  َفِهَي اْلَمْوِضَع، َهَذا َفُوِضَعْت َوَسلََّم، َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اهلِل َ ُسوُل ِبَها

 النَّاُس َوَكبََّر َفَكبََّر َعَلْيِه َقاَم َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اهلِل َ ُسوَل َ َنْيُت َوَلَقْد. اْلَغاَبِة

 ُثمَّ اْلِمْنَبِر، َنْصِل ِفي َسَجَد َحتَّى اْلَقْهَقَرى َفَنَزَل َ َفَع ُثمَّ اْلِمْنَبِر، َعَلى َوُهَو َوَ اَءُه،
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 ِإنِّي النَّاُس َنيَُّها َيا»: َفَقاَل النَّاِس َعَلى َنْقَبَل ُثمَّ َصَلاِتِه، آِخِر ِنْ  َفَرَغ َحتَّى َعاَد،

  . واه البخا ي ونسلم .(َصَلاِتي َوِلَتَعلَُّموا ِبي، ِلَتْأَتمُّوا َهَذا َصَنْعُت

على املنرب ونزوله القهقرى  صلى اهلل عليه وسلم فيه صالته]:يقال اإلنام النوو 

كان  :قال العلماء .حتى سجد يف نصل املنرب ثم عاد حتى فرغ ن  آخر صالته

صلى اهلل  ح به نسلم يف  وايته فنزل النيباملنرب الكريم ثالث د جات كما صرُّ

ننها استحباب  خبطوتني إىل نصل املنرب ثم سجد يف جنبه ففيه فوائد عليه وسلم

ررح  .[اختاذ املنرب واستحباب كون اخلطيب وحنوه على نرتفع كمنرب نو غريه 

 .2/211النووي على صحيح نسلم 

يقتدي بالرسول اهلل فريقى املنرب خلطبة اجلمعة فإذا كان  فعلى هذا اخلطيب نن

املنرب على خالف السنة كما هو احلال يف كثري ن  املساجد  قي اخلطيب ثالث 

 . جات فقط ن  املنرب ليخطبد

 

 مع خطبة اجلمعة املوحدة
 
 وقفات

عمل بها يف مجيع ما قولكم يف خطبة اجلمعة املوحدة اليت ُي: يقول السائل

 ؟املساجد

خطبة اجلمعة رعريٌة ن  رعائر الدي ، وهلا رأٌن عظيٌم عند اهلل عز  :اجلواب

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ }:وجل، فهي ذكٌر هلل كما مساها اهلل يف كتابه الكريم

لِلصَّالةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ 

 .1سو ة اجلمعة اآلية {كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
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ني الصالة، وقيل {هِذِكْرِ اللَّ}:]قال اإلنام القرطيب يف تفسري قوله تعاىل

والصحيح ننه واجٌب : اب  العربي-قال -اخلطبة واملواعظ، قاله سعيد ب  جبري

وبه قال علماؤنا إال عبد امللك ب  املاجشون فإنه . يف اجلميع، ونوله اخلطبة

م البيع ولوال وجوبها نا حرنته، ألن والدليل على وجوبها ننها ُتحرِّ.  آها سنة

وإذا قلنا إن املراد بالذكر الصالة، فاخلطبة ن  . احاملستحب ال حيرم املب

 تفسري القرطيب [والعبد يكون ذاكرًا هلل بفعله كما يكون نسبحًا هلل بفعله. الصالة

18/117 . 

وخطبة اجلمعة ررٌط لصحة صالة اجلمعة عند مجهو  الفقهاء، قال الشيخ اب  

ا كذلك قال عطاء إن اخلطبة ررط يف اجلمعة ال تصح بدونه:]قدانة املقدسي

وإسحاق ونبو ثو  ونصحاب الرني، وال نعلم   وقتادة والثو ي والشافعي  والنخعي

والذكر هو  {فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ}: ولنا قول اهلل تعاىل...إال احلس         فيه خمالفًا

، وألن النيب صلى اهلل عليه وسلم نا ترك اخلطبة للجمعة يف حال وقد  اخلطبة

ُقصرت  :  وع  عمر  ضي اهلل عنه ننه قال .( صلوا كما  نيتمونى نصلي )  :  قال

، وقد صح يف 2/223املغين [الصالة ألجل اخلطبة، وقول عائشة حنو ن  هذا

: احلديث نن املالئكة تشهد خطبة اجلمعة، فع  نبي هريرة  ضي اهلل عنه قال

ل اجلنابة ثم  اح فكأمنا ن  اغتسل يوم اجلمعة ُغس:)قال صلى اهلل عليه وسلم

ون   اح يف الساعة الثانية فكأمنا قرَّب بقرًة، ون   اح يف  -ناقة- قرَّب بدنًة

الساعة الثالثة فكأمنا قرَّب كبشًا نقرن، ون   اح يف الساعة الرابعة فكأمنا قرَّب 

دجاجًة، ون   اح يف الساعة اخلانسة فكأمنا قرَّب بيضًة، فإذا خرج اإلنام 

 .  واه البخا ي ونسلم (الئكُة يستمعون الذكرحضرت امل
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واخلطابة يف اإلسالم جزٌء ال يتجزن ن  كيان األنة الشانخ، ولسانها الناطق، ]

وحرب قلمها السيال، وحركات بنانها احلثيثة، هلا رأٌن جليل، ونقصٌد نبيٌل، 

نه ونثٌر ليس بالقليل، هي ننرب الواعظ، ونتكأ الناهض، وسلوان ن  هو على دي

يف –كالقابض، ال ُيعرف وسيلٌة يف الدعوة نقرب إىل التأثري ننها، وال وقٌع نردُّ

ن  وقعها، وهي نهنُة النيب صلى اهلل عليه –التلقي بالقبول يف نفوس الناس

وسلم وننربه، ونبتدؤه وخربه، بأبي هو ونني صلوات اهلل وسالنه عليه، كما 

 .  العذب، وسهل الواطئني الرطبننها نيدان الدعاة الرحب، وننهُل الظانئني

وبالنظر إىل نا هلذا األنر ن  عظم، فإن التهاون بشأنه خَلْطٌب َجلٌل، والنأي 

عنه فتوق وخلل، وألنك إذا ن دت احلكم على ننٍة ن  األنم يف ثقافتها ووعيها، 

ويف صحتها وعيها، فانظر إىل خطبائها ونا حتويه خطبهم، وإىل ننابرها وني  

 . سعود الشريم. الشانل يف فقه اخلطيِب واخُلطَبِة د .[ننها هم

 :إذا تقر  هذا فلنا وقفات نع خطبة اجلمعة املوحدة كما يلي

ُعرفت خطبة اجلمعة املوحدة يف العصر احلديث، حيث ُفرضت على  :أواًل

املساجد بقرا اٍت ن  اجلهات الرمسية يف بعض الدول اإلسالنية، ومل تك  

 . فهي بدعٌة ابتدعتها احلكونات لتحقيق نهداٍف خاصة نعروفة يف السابق،

خطبة اجلمعة املوحدة جاءت على خالف اهلدي النبوي، فم  املعلوم  :ثانيًا

نن خطبة اجلمعة جزٌء ال يتجزن ن  صالة اجلمعة، واألصل يف العبادات التلقي 

ه ع   سول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وقد صح يف احلديث قوله صلى اهلل علي

وصح يف احلديث قول النيب .  واه البخا ي.(صلوا كما  نيتموني نصلي:)وسلم

 .  واه نسلم (ن  عمل عماًل ليس عليه ننُرنا فهو  دٌّ:)صلي اهلل عليه وسلم
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خطبة اجلمعة املوحدة خمالفٌة هلدي املصطفى صلى اهلل عليه وسلم ن   :ثالثًا

املساجد يف كل البالد،  حيث إنها تفرض نوضوعًا نعينًا، على مجيع خطباء

نع نن نحوال كل بلٍد ونشكالته وظروفه ختتلف ع  البلد اآلخر، وكان ن  

هدي النيب صلى اهلل عليه وسلم نراعاة نقتضى نحوال الناس يف خطبه، حيث 

وكان :]كان يبني نا حيتاجونه إليه حسب تنوع األحوال، قال الشيخ اب  القيم

وقٍت مبا تقتضيه حاجة املخاطبني صلى اهلل عليه وسلم خيطب يف كل 

وكان صلى اهلل :]وقال الشيخ اب  القيم نيضًا. 1/181زاد املعاد .[ونصلحتهم

عليه وسلم يأنرهم مبقتضى احلال يف خطبته، فإذا  نى ننهم ذا فاقٍة وحاجٍة 

 . 1/328زاد املعاد [ننرهم بالصدقة وحضَّهم عليها

و ندينٍة يف مشال البالد خيتلف بشكٍل ون  املعلوم نن نا يهم الناس يف قريٍة ن

. كبرٍي عما يهم الناس يف قرية نو ندينة يف جنوب البالد نو ررقها نو غربها

واملطلوب ن  خطيب اجلمعة نن يعاجل قضايا اجملتمع الذي يعيش فيه خاصًة، 

واخلطباء كاألطباء كٌل :]قال الدكتو  عبد العظيم املطعين. وقضايا املسلمني عانًة

يعاجل نريضه حسب نا يراه، فيجب نن يهتم كل خطيٍب مبشكالت  ننهم

املوقع الذي خيطب فيه ويتحدث فيما يهم الناس، فلو توحدت اخلطبة لكانت 

ع  .[نثل ن  يكلف وزير الصحة نن يكتب وصفًة طبيًة واحدًة لكل املرضى

 . اإلنرتنت بتصرف

ًا ملناسباٍت الحظت نن بعض خطب اجلمعة املوحدة صا ت انعكاس :رابعًا

بدعية، كخطب املولد النبوي واإلسراء واملعراج و نس السنة وغريها، ون  

 . املعلوم نن هذه املناسبات نبتدعٌة ليس عليها دليٌل صحيٌح
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وكذلك فإن بعض خطب اجلمعة املوحدة صا ت انعكاسًا ملناسباٍت ال متت 

ت اخلطب يف لإلسالم بصلة، كخطب عيد األم وعيد احلب وعيد العمال، فصا 

وهذا ال يعين نن اإلسالم مل يهتم برب !! هذه املناسبات تده  بدهان ررعي

الوالدي  وخاصة األم، نو مل يهتم باحلب مبفهونه الواسع، نو مل يعط العمال 

حقوقهم، وكالني هو جعل هذه األنو  عنوانًا خلطبة اجلمعة املوحدة يف تلك 

 . املناسبات غري الشرعية

اجلمعة املوحدة تقتل اإلبداع عند اخلطباء وُتضعف إىل حٍد  خطبة  :خامسًا

كبرٍي تطوير نداء ولغة اخلطباء وُتضعف نقد تهم على البحث العلمي، وتقضي 

على نها ات اخلطابة و ونقها، وصا  خطيب اجلمعة كاملذيع اململ الذي يقرن 

و ، ويقول نشرة األخبا  اليت ُتكتب له وهو جمرد ناقٍل هلا ليس له فيها ني د

 !!نقوُل قوَلهم هذا ونستغفر اهلل لي ولكم: يف آخر اخلطبة

خطبة اجلمعة املوحدة تعترب خرقًا سافرًا حلرية التعبري، وتكميمًا  :سادسًا

لألفواه، وحجرًا على عقول اخلطباء، وإجبا ًا هلم على تبين نقواٍل ونفكاٍ  ال 

نهداٍف سياسيٍة، ون   يعتقدون صحتها، وخاصة إذا استغلت املنابر لتحقيق

اجلدير بالذكر هنا ننه ال جيوز استغالل املنرب للسب والشتم والقدح والردح، 

نا باُل :)وخاصة نع ذكر األمساء، فقد كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يقول

 واه البخا ي ونسلم، وقال صلى .(نقواٍم يشرتطون رروطًا ليست يف كتاب اهلل

 واه البخا ي ونسلم،  (نقواٍم يتنزهون ع  الشيء نصنعهنا باُل :)اهلل عليه وسلم

 . وغري ذلك.  واه نسلم (نا باُل نقواٍم قالوا كذا وكذا:)وقال صلى اهلل عليه وسلم
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خطيُب اجلمعة له صفاٌت خاصٌة، وليس املنرب محًى نستباحًا لكل ن   :سابعًا

مسية نن ختتا  هبَّ ودبَّ، وإن كان نثقفًا، والواجب الشرعي على اجلهات الر

اخلطباء األكفاء ن  خرجيي الكليات الشرعية، وننا نن يصعد املنرب ن  ال 

حيس  قراءة آيات ن  القرآن الكريم، ون  حيطم قواعد اللغة العربية، ون  

 . فكل ذلك ننكٌر عظيٌم.  يتكلم بالعانية وال نقول خيطب

 ات خطباء نطلوٌب ن  اجلهات الرمسية نن تعمل على تطوير قد :ثامنًا

املساجد ن  خالل برانج علميٍة وعمليٍة تهتم بف  اإللقاء، وكيفية التأثري يف 

الناس، وإلزام خطباء املساجد حبضو  دو اٍت تد يبية نتخصصة يف علم التجويد 

والرتتيل وعلم النحو، ونن يكون هناك نتابعة مل  يثبت عدم صالحيته للخطابة 

 .  عليه وسلم وتقديرًا لعقول ونشاعر املصلنياحرتانًا ملنرب  سول اهلل صلى اهلل

تذة كليات الدعوة والشريعة اكأس االستعانة خبطباء ن  غري املوظفني :تاسعًا

 .  ونصحاب الكفاءات ن  غريهم

إلزام خطباء املساجد بتحضري خطبة اجلمعة قبل يوم اجلمعة بوقٍت  :عاشرًا

اخلطيب قد يلقي خطبته  :]سعود الشريم خطيب املسجد احلرام.كاٍف، قال د

. إنا بعد حتضرٍي وإعداٍد، وإنا على اجملازفة والبديهة السيما يف حق املرجتل

واحلق نن الكالم الذي ال ُيعدُّ له قد ال ُيقيم حّقًا، وال خيفض باطاًل، وال 

جيذب نفسًا، وال ينفر ن  ننر، السيما إذا كان اخلطيب بني قوم فيهم ن  

والواجب على . سقطاته، وحيصيها عليه إحصاًء يتسقط هفواته، ويتتبع

اخلطيب نال يتوهم نن حتضري اخلطبة قد ينقص ن  قد ه، بل الصحيح هو نن 
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الكالم املبتذل الذي ال ُيعدًّ له، وال يزول يف النفس ابتداًء؛ هو الذي فيه نظنة 

 . العيب

قبلها واملالحظ نن بعض اخلطباء ال ُيعدُّ للخطبة إال يف صبح اجلمعة نو 

بسويعات، والذي يفعل نثل هذا إن كان فعله له سبٌب يبيح ذلك له فالضرو ة 

هلا نحكانها، ننا إذا كان ديدنه ذلك نو يقتلع إحدى اخلطب ن  بعض 

الدواوي  قبل اجلمعة بزن  يسري دون النظر يف ناهية اخلطبة نو ندى نناسبتها 

لوظيفي فحسب نو ن  باب ثم يلقيها ن  على املنرب ن  باب األداء ا. لوقتها

الكسل وقلة االكرتاث بأنو  املسلمني ونحواهلم؛فهذا مم  ال يهتم حبمل الدعوة 

فال حول . إىل اهلل على وجهها الذي ينبغي، وإمنا اختذ املنرب عادة نو تكسبًا

 . وال قوة إال باهلل

فالواجب على اخلطيب نن يضع جلَّ همِّه وتفكريه يف خطبة اجلمعة، ويفرغ 

ا الوقت الطويل إلعدادها اإلعداد املناسب، وينظر يف حاجات الناس ونقتضى هل

الشانل يف فقه اخلطيِب  .[حاهلم كما كان يفعل النيب صلى اهلل عليه وسلم

 .  واخُلطَبِة

ُنفضُل نن تكون خطبُة اجلمعة نكتوبًة ال ا جتالية، وخاصًة يف  :أحد عشر

املساجد هم خطباء حبكم الوظيفة، وال  نياننا هذه نظرًا ألن كثريًا ن  خطباء

ميلكون نقونات اخلطابة احلقيقية، فعندنا يرجتل ننثال هؤالء خطبة اجلمعة، 

فإنهم ال حيسنونها نبدًا وترى العجب العجاب ننهم، كأخطاٍء يف اآليات 

القرآنية ونحكام التجويد ونخطاٍء رنيعة يف اللغة العربية، وخلٍط يف األحكام 

 . نفكا  ينقصها الرتتيُب والتنسيقالشرعيٍة، و
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وخالصة األنر نن خطبة اجلمعة ن  رعائر دي  اإلسالم، ونن قد ها عظيم، 

بدعٌة ابتدعتها احلكونات لتحقيق نهداٍف فهي خطبة اجلمعة املوحدة  ناون

على خالف اهلدي النبوي، واألصل يف العبادات التلقي ع   هيخاصة، و

، وننه صلى اهلل عليه وسلم كان خيطب يف كل  سول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

وقٍت مبا تقتضيه حاجة املخاطبني ونصلحتهم، وخطبة اجلمعة املوحدة على 

وكذلك فإنها تقتل اإلبداع عند اخلطباء وتقضي على نها ات . خالف ذلك

 . اخلطابة و ونقها، وصا  خطيب اجلمعة كمذيع نشرة األخبا 

ًا سافرًا حلرية التعبري، وتكميمًا لألفواه، وخطبة اجلمعة املوحدة تعترب خرق

وحجرًا على عقول اخلطباء، وإن البديل عنها هو تنمية قد ات خطباء 

ونن ُيختا  اخلطباء األكفاء ن  خرجيي -الشرعية واللغوية والفكرية-املساجد

ذة كليات الدعوة والشريعة تابأس الكليات الشرعية، ونن يستعان يف اخلطابة

ءات ن  غريهم، ونن ُيلزم خطباء املساجد بتحضري خطبة ونصحاب الكفا

 . اجلمعة
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ِّ
 من اتد

 
 اتعربية

 
 اإلسالم وأهلهاتلغة

 
 ين، وهي شعار

ما قولكم يف انتشار التدريس يف املساجد باللغة العامية وكذلك :يقول السائل

 إلقاء بعض خطباء اجلمعة خطبهم بالعامية؟

رآن الكريم، نعجزة املسلمني اخلالدة، ولغة اللغة العربية لغة الق :اجلواب

النيب صلى اهلل عليه وسلم، وال رك نن فضل اللغة العربية على اللغات كفضل 

القمر ليلة البد  على سائر الكواكب، ويكفي العربية فخرًا ننها ُذكرت يف كتاب 

اً عَرَبِيّاً لَّعَلَّكُمْ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآن}:اهلل عز وجل يف نواضع عديدة، ننها قوله تعاىل

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ }:، وقوله تعاىل2سو ة يوسف اآلية  {تَعْقِلُونَ

، 114سو ة النحل اآلية  {لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَـذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِنيٌ

، وقوله 114سو ة طه اآلية  {وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً}:اىلوقوله تع

 وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِنيَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِنيُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ}:تعاىل

قُرآناً عَرَبِيّاً غَيْرَ ذِي }:وقوله تعاىل ،113-112سو ة الشعراء اآليات {عَرَبِيٍّ مُّبِنيٍ

كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآناً }:، وقوله تعاىل28سو ة الزنر اآلية  {عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ }:، وقوله تعاىل4سو ة فصلت اآلية  {عَرَبِيّاً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

إِنَّا }:، وقوله تعاىل7سو ة الشو ى اآلية  {بِيّاً لِّتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَاقُرْآناً عَرَ

وَمِن }:، وقوله تعاىل4سو ة الزخرف اآلية  {جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

دِّقٌ لِّسَاناً عَرَبِيّاً لِّيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَاماً وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُّصَ

 .12سو ة األحقاف اآلية  {وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِنيَ
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إن اللسان العربي رعاُ  اإلسالم ونهله، واللغاُت :]قال ريخ اإلسالم اب  تيمية

اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة  .[ن  نعظم رعائر األنم اليت بها يتميزون

ونظرًا هلذه املكانة الرفيعة اليت تبونتها اللغة . 1/311 اجلحيم نصحاب

العربية، حثَّ العلماُء ن  سلف هذه األنة وخلفها على وجوب االعتناء باللغة 

كتب عمُر  :العربية، فقد  وى اب  نبي ريبة يف نصنفه ع  عمر ب  دينا  قال

ة وتفقهوا يف العربية ننا بعد، فتفقهوا يف السن:)إىل نبي نوسى  ضي اهلل عنهما

تعلموا العربية :)وقال عمر  ضي اهلل عنه نيضًا .(ونعربوا القرآن فإنه عربي

و وى نيضًا ع  ُنبي ب  كعب  ضي اهلل عنه  .(وُحْسَ  العبا ة وتفقهوا يف الدي 

 . 7/131املصنف  .([تعلموا العربية كما تعلمون حفظ القرآن:)قال

تعلموا العربية فإنها ن  دينكم :)ننه قال وو د نيضًا ع  عمر  ضي اهلل عنه

 .(وتعلموا الفرائض فإنها ن  دينكم

وهذا الذي ننر به عمر  ضي اهلل عنه ن  فقه :]قال ريخ اإلسالم اب  تيمية

العربية وفقه الشريعة، جيمع نا حيتاج إليه؛ ألن الدي  فيه نقوال ونعمال، 

اقتضاء  .[لسنة هو فقه نعمالهففقه العربية هو الطريق إىل فقه نقواله، وفقه ا

 . 1/328الصراط املستقيم 

وإنُّما يعرف فضل القرآن َنْ  عرف كالم العرب، :]وقال مجال الدي  ب  النقيب

فعرف علم اللغة وعلم العربية، وعلم البيان، ونظر يف نرعا  العرب وخطبها 

 .7القرآن ص لفوائد املشوق إىل علوما...[ونقوالتها يف نواط  افتخا ها، و سائلها

ن  نحبَّ اهلل تعاىل، نحبَّ  سوَله حممدًا صلى اهلل :]وقال نبو ننصو  الثعاليب

عليه وسلم، ون  نحبَّ الرسول العربي نحبَّ العرب، ون  نحبَّ العرب نحبَّ 
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العربية اليت بها نزل نفضُل الكتب على نفضل العجم والعرب، ون  نحبَّ 

همته إليها، ون  هداه اهلل لإلسالم وررح  العربية ُعين بها وثابر عليها وصرف

صد ه لإلميان وآتاه ُحس  سريرٍة فيه اعتقد نن حممدًا صلى اهلل عليه وسلم خرُي 

الرسل، واإلسالُم خري امللل، والعرُب خري األنم، والعربيُة خرُي اللغات 

تفقه واأللسنة، واإلقباُل على تفهمها ن  الديانة، إذ هي نداُة العلم، ونفتاُح ال

 . 1/18فقه اللغة وسر العربية ...[ ي يف الدَّ

للغة العربية فضٌل على سائر األلس ؛ ألنها لساُن :]وو د يف املوسوعة الفقهية

: قال الشافعي...نهل اجلنة، ويثاب اإلنسان على تعلمها وعلى تعليمها غريه

، جيب على كل نسلم نن يتعلم ن  لسان العرب نا يبلغه جهده يف نداء فرضه

نعرفُة لسان العرب فرٌض على العموم يف مجيع املكلفني إال ننه : قال يف القواطع

يف حق اجملتهد على العموم يف إررافه على العلم بألفاظه ونعانيه، ننا يف حق 

غريه ن  األنة ففرض فيما و د التعبد به يف الصالة ن  القراءة واألذكا ؛ ألنه ال 

 .41/43لفقهية الكويتية املوسوعة ا .[جيوز بغري العربية

-إن يف العربية سرًا خالدًا، هو هذا الكتاب املبني:]وقال نصطفى صادق الرافعي

الذي جيب نن ُيؤدى على وجهه الصحيح، وُيحكم ننطقًا وإعرابًا، -القرآن

حبيث يكون اإلخالل مبخرٍج واحٍد ننه كالزيغ بالكلمة ع  وجهها، وباجلملة 

نسيٌة لغويٌة جتمع نطراف النسبة إىل العربية، فال إمنا القرآن ج...ع  نؤداها

حتت  اية  .[يزال نهله نستعربني به، نتميزي  بهذه اجلنسية حقيقًة نو حكمًا

 . 1/41القرآن 
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ونقُل كالم نهل العلم يف فضل اللغة العربية يطول، ولك  ال بد ن  ذكر كالم 

وعون بالثقافة الغربية نن بعض الغربيني يف الثناء على اللغة العربية ليعلم املضب

 . نسيادهم قد احرتنوا لغة العرب وقد وها نكثر ننهم

ليست لغة العرب نغنى لغات العلم فحسب، بل إن :]فرنباغ األملاني.قال د

الذي  نبغوا يف التأليف بها ال يكاد يأتي عليهم العدُّ، وإن اختالفنا عنهم يف 

الغرباء ع  العربية وبني نا نلفوه الزنان والسجايا واألخالق، نقام بيننا حن  

 .[حجابًا ال يتبني نا و اءه إالَّ بصعوبة

اللغة العربية ن  نغنى لغات العامل، بل :]وقال املستشرق االسباني فيال سبازا

هي ن قى ن  لغات نو وبا، لتضمنها كلَّ ندوات التعبري يف نصوهلا، يف حني نن 

قد حتد ت ن  لغاٍت نيتة، وال تزال  الفرنسية واإلجنليزية واإليطالية وسواها

 [. حتى اآلن تعاجل  نم تلك اللغات لتأخذ ن  دنائها نا حتتاج إليه

اللغة العربية بدنت فجأًة على غاية الكمال، :]ويقول الفرنسي إ نست  ينان

 [. وهذا نغرب نا وقع يف تا يخ البشر، فليس هلا طفولة وال ريخوخة

ينًا ونرونًة ميكنانها ن  التكيف وفقًا ملقتضيات إن للعربية ل:]ويقول وليم و ك

 .http://www.saaid.net/Minute/.htm .[العصر

إذا عرفنا نكانة اللغة العربية وننزلتها وفضلها، فإن نوىل الناس بالعناية بلغة 

القرآن الكريم هم نئمة املساجد وخطباء اجلمعة خاصًة وطلبة العلم الشرعي 

 . بشكل عام

  واجبهم الشرعي نن حيرصوا على التكلم باللغة العربية يف وال رك نن ن

د وسهم ويف خطبهم، وخطبة اجلمعة عبادٌة ال ينبغي نن تكون باللهجات 
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وننا اعتياد اخلطاب بغري العربية اليت :]العانية، قال ريخ اإلسالم اب  تيمية

هل هي رعا  اإلسالم، ولغة القرآن، حتى يصري ذلك عادة للمصر ونهله، وأل

الدا ، وللرجل نع صاحبه، وألهل السوق نو لألنراء نو ألهل الديوان نو ألهل 

الفقه؛  فال  يب نن هذا نكروٌه، فإنه ن  التشبه باألعاجم، وهو نكروٌه كما 

 . تقدم

وهلذا كان املسلمون املتقدنون ملا سكنوا ن ض الشام ونصر ولغة نهلهما  ونية، 

فا سية، ونهل املغرب ولغة نهلها بربرية،  ون ض العراق وخراسان ولغة نهلهما

عودوا نهل هذه البالد العربية حتى غلبت على نهل هذه األنصا ، نسلمهم 

وكافرهم، وهكذا كانت خراسان قدميًا، ثم إنهم تساهلوا يف ننر اللغة واعتادوا 

اخلطاب بالفا سية؛ حتى غلبت عليهم وصا ت العربية نهجو ًة عند كثرٍي 

وإمنا الطريق احلس  اعتياد اخلطاب بالعربية، . ب نن هذا نكروهننهم، وال  ي

حتى يتلقنها الصغاُ  يف الدو  واملكاتب؛  فيظهر رعاُ  اإلسالم ونهله، ويكون 

ذلك نسهل على نهل اإلسالم يف فقه نعاني الكتاب والسنة وكالم السلف، 

 . يهخبالف ن  اعتاد لغًة ثم ن اد نن ينتقل إىل نخرى، فإنه يصعب عل

واعلم نن اعتياد اللغة يؤثر يف العقل واخللق والدي  تأثرًيا قوًيا بيًنا، ويؤثر نيضًا 

يف نشابهة صد  هذه األنة ن  الصحابة والتابعني، ونشابهتهم تزيد العقل 

والدي  واخللق، ونيضًا فإن نفس اللغة العربية ن  الدي  ونعرفتها فرٌض 

وال يفهم إال بفهم اللغة العربية، ونا ال واجٌب، فإن فهم الكتاب والسنة فرٌض 

 .327-1/323اقتضاء الصراط املستقيم  .[يتم الواجب إال به؛ فهو واجب
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وبناًء على نا سبق فال ينبغي إلناٍم نو خطيٍب نو نعلٍم للعلوم الشرعية والعربية 

نن يتحدث بالعانية يف د وسه، بل ينبغي نن يتعودوا على الكالم بالعربية 

ملا يف ذلك ن  الفوائد العظيمة، وننها احملافظة على لغة القرآن الفصحى 

الكريم، وتعويد الطلبة على الكالم بها نيضًا نطلوٌب، ألننا نالحظ نن كثريًا ن  

طلبتنا قد زهدوا يف لغة القرآن الكريم، وولوا رطرهم إىل اللغات الغربية وخاصة 

تاذتهم يف ندا سنا وجانعاتنا، اإلنكليزية، وهذا نصبح ديدن كثرٍي ننهم ون  نس

ونعلوٌم نن َتَعلَُُّم العربية وتعليم العربية فرٌض على :]يقول ريخ اإلسالم اب  تيمية

الكفاية وكان السلف يؤدبون نوالدهم على اللح ، فنح  نأنو ون ننر إجياب نو 

ننر استحباب نن حنفظ القانون العربي، ونصلح األلس  املائلة عنه، فيحفظ لنا 

قة فهم الكتاب والسنة، واالقتداء بالعرب يف خطابها، فلو ُتِرَك الناس على طري

حلنهم كان نقصًا وعيبًا، فكيف إذا جاء قوٌم إىل األلسنة العربية املستقيمة، 

واألوزان القومية، فأفسدوها مبثل هذه املفردات واألوزان املفسدة للسان، الناقلة 

ن الذي ال َيْهِذي به األقوام ن  األعاجم ع  العربية العرباء إىل ننواع اهلذيا

ونا زال السلف يكرهون تغيري رعائر العرب يف املعانالت،  ...الطماطم العميان

وهو التكلم بغري العربية إال حلاجٍة، كما نص على ذلك نالك والشافعي ونمحد، 

بل قال نالك ن  تكلم يف نسجدنا بغري العربية ُنخرج ننه، نع نن سائر األلس  

. جيوز النطق بها ألصحابها، ولك  سوغوها للحاجة، وكرهوها لغري احلاجة

وحلفظ رعائر اإلسالم فإن اهلل ننزل كتابه باللسان العربي، وبعث نبيه العربي 

 .[وجعل األنة العربية خري األنم، فصا  حفظ رعا هم ن  متام حفظ اإلسالم

 .233-42/232جمموع فتاوى ريخ اإلسالم 
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نن اللغة العربية لغُة القرآن الكريم، ولغُة النيب الكريم صلى اهلل وخالصة األنر 

عليه وسلم، ونن فضل اللغة العربية على اللغات كفضل القمر ليلة البد  على 

سائر الكواكب، واللسان العربي رعا  اإلسالم ونهله، واللغات ن  نعظم رعائر 

م العربية، ونن يتكلم بها األنم اليت بها يتميزون، والواجب على املسلم نن يتعل

ونن ال يستبدهلا بغريها، ونوىل الناس بالعناية بلغة القرآن الكريم هم نئمة 

 . املساجد وخطباء اجلمعة وطلبة العلم الشرعي بشكل عام

وال رك نن ن  واجبهم الشرعي نن حيرصوا على التكلم باللغة العربية يف 

نبغي نن تكون باللهجات د وسهم ويف خطبهم، وخطبة اجلمعة عبادة ال ي

ويف الفصحى نا يغين ع  العانية، و حم اهلل حافظ إبراهيم راعر النيل . العانية

 : يف قوله يف ندح لغة الضاد

 َفَهْل َسَأُلوا الَغوَُّاَص َعـْ  َصَدَفاتي              ننا البحُر يف نحشاِئِه الد ُُّ َكاِنٌ 

 

 حمظورات أثناء خطبة اجلمعة
بينما كان اإلمام خيطب خطبة اجلمعة قام أحد املصلني  :ئلقول الساي

 بتوزيع حلوى على املصلني وبعضهم أكلها، فما احلكم يف ذلك؟

 اهلل سبحانه قولال رك نن خلطبة اجلمعة نهمية عظيمة، ي: اجلواب

فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّالةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ}:تعاىلو

 . 1اآلية  اجلمعةسو ة .{ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُون

وقيل ، ني الصالة {ذِكْرِ اللَّهِ}]:قوله تعاىلقال اإلنام القرطيب يف تفسري 

 . اخلطبة واملواعظ، قاله سعيد ب  جبري
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وبه قال .ح ننه واجب يف اجلميع، ونوله اخلطبةوالصحي :اب  العربيقال 

والدليل على وجوبها ننها  .فإنه  آها سنة ،عبد امللك ب  املاجشون علماؤنا إال

: وإذا قلنا .ن املستحب ال حيرم املباحالبيع ولوال وجوبها نا حرنته، أل ُمحرُِّت

هلل بفعله كما  والعبد يكون ذاكرًا .إن املراد بالذكر الصالة فاخلطبة ن  الصالة

  .18/117تفسري القرطيب [ هلل بفعله يكون نسبحًا

ومما يدل على نهمية خطبة اجلمعة نن مجهو  الفقهاء يرون ننها ررٌط لصحة 

يف اجلمعة ال تصح  اخلطبة ررٌط:]صالة اجلمعة، قال الشيخ اب  قدانة املقدسي

سحاق ونبو ثو  وإ  وقتادة والثو ي والشافعي  بدونها كذلك قال عطاء والنخعي

 ،جتزئهم مجيعهم  : إال احلس  قال      وال نعلم فيه خمالفًا ،ونصحاب الرني

فلم تشرتط هلا اخلطبة كصالة   ، ألنها صالة عيد ،خطب اإلنام نو مل خيطب

 ، والذكر هو اخلطبة  {فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} : ولنا قول اهلل تعاىل ،األضحى

وقد  ، عليه وسلم نا ترك اخلطبة للجمعة يف حاٍلوألن النيب صلى اهلل

قصرت  : وع  عمر  ضي اهلل عنه ننه قال ، ( صلوا كما  نيتمونى نصلي )  : قال

، وانظر 2/223 املغين [وقول عائشة حنو ن  هذا ،الصالة ألجل اخلطبة

 . 1/381بدائع الصنائع ، 3/313اجملموع 

 ضي اهلل  نبي هريرة فع  ،تشهدها كةاملالئ ومما يشعر بأهمية خطبة اجلمعة نن

ن  اغتسل يوم اجلمعة غسل :)صلى اهلل عليه وسلمالنيب قال  :عنه قال

ون   اح يف الساعة الثانية  -ني ناقة  - بدنة َباجلنابة ثم  اح فكأمنا قرَّ

ون   اح  ،كبشًا نقرن َبون   اح يف الساعة الثالثة فكأمنا قرَّ ،بقرة َبفكأمنا قرَّ

ون   اح يف الساعة اخلانسة فكأمنا  ،دجاجة َبعة الرابعة فكأمنا قرَّيف السا
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 واه البخا ي  .(فإذا خرج اإلنام حضرت املالئكة يستمعون الذكر، بيضًة َبقرَّ

 . ونسلم

إذا تقر  هذا فإن الواجب على املصلني نن يستمعوا خلطبة اجلمعة ونن ميتنعوا 

، اواجب عليهم نن يسكنوا ويهدؤوع  ني ننٍر يؤدي إىل انشغاهلم عنها، وال

 . ليستفيدوا ن  اخلطبة وينتفعوا بها

 :ونذكر هنا بعض األنو  اليت ال جيوز للمصلني اإلتيان بها نثناء اخلطبة

 نبي هريرة  ضي اهلل عنه نن ع الكالم، فقد و د يف احلديث  :أوهلا وأهمها

عة ننصت واإلنام إذا قلت لصاحبك يوم اجلم:)قالالرسول صلى اهلل عليه وسلم 

مجهو  الفقهاء قالوا حبرنة الكالم ، و واه البخا ي ونسلم .(خيطب فقد لغوت

ال خالف بني فقهاء األنصا  ]:اب  عبد الرب احلافظ قال ،نثناء خطبيت اجلمعة

 (لغوت) ونعنى .3/34 االستذكا  .[يف وجوب اإلنصات للخطبة على ن  مسعها

لغوت ني بطلت :]وقال بعض العلماء ،باطٍل الوا دة يف احلديث جئت بأنٍر

صا ت مجعتك ظهرًا وقيل غري :وقيل .خبت ن  األجر:وقيل .فضيلة مجعتك

 . 3/241عمدة القا ي  [ذلك

 اوقد جعل النيب صلى اهلل عليه وسلم يف هذ:]وقال احلافظ اب   جب احلنبلي

 ونهيًا مبعروٍف ًا، وإن كان ننراحلديث األنر باإلنصات يف حال اخلطبة لغوًا

على نن كل كالم يشغل ع  االستماع واإلنصات فهو يف حكم  فدلَّ ،ع  ننكٍر

 . 3/228فتح البا ي  [اللغو

دخلت املسجد يوم اجلمعة والنيب صلى :)ع  نبي ذ   ضي اهلل عنه ننه قالو

فقرن النيب صلى اهلل  فجلست قريبًا ن  نبي ب  كعب، اهلل عليه وسلم خيطب،
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 َفَتَجهََّمِني :؟ قالةنتى نزلت هذه السو  :فقلت ألبي (ءةبرا)عليه وسلم سو ة 

سألتك  :قلت ألبيُّ ى النيب صلى اهلل عليه وسلم،فلما صلَّ ،ومل يكلمين

فذهبت إىل  !نالك ن  صالتك إال نا لغوت :ومل تكلمين؟ قال نبيَُّفَتَجهَّْمَتِني 

ت تقرن براءة يا نيب اهلل كنت جبنب نبي ونن:النيب صلى اهلل عليه وسلم فقلت

نالك ن  صالتك :ومل يكلمين ثم قال َفَتَجهََّمِني فسألته نتى نزلت هذه السو ة،

 واه اب  خزمية  .(صدق نبيُّ:قال النيب صلى اهلل عليه وسلم .إال نا لغوت

ب قطَّ َتَجهََّمِني ونعنى .1/173الرتغيب صحيح يف  األلباني عالنةصححه الو

 .نغضبًا جبينه وعبس ونظر إليَّ

نبي هريرة  ضي اهلل عنه نن العبث بأي ريٍء، فقد و د يف احلديث ع   :ثانيًا

 قال ، واه نسلم   . ( فقد لغا ااحلص ن  نسَّ ) : النيب صلى اهلل عليه وسلم قال

فيه النهى ع  نس احلصا وغريه ن  ننواع العبث يف حالة ]:النووي اإلنام

ررح صحيح  .[ ح على اخلطبةالقلب واجلوا إقبالإىل  إرا ٌةوفيه  ،اخلطبة

 . 3/137 نسلم

واحلاصل ننه حيرم كل نا ينايف وجوب اإلنصات ولو ]:املالكيوقال العدوي 

نو  كو ٍق حيصل ننه تصويٌت ريٍء وحتريِك وررٍب غري السانع ن  نكٍلعلى 

كفاية  ة العدوي علىحاري .[نو سبحة نو نطالعة يف كراس نو فتح باٍب ثوٍب

  .4/133الطالب الرباني 

طرُح السالم و دُّه وتشميت العاطس والتسبيح باملسبحة وقراءة القرآن  :ثالثًا

وقراءة ني كتاب نو صحيفة نو جملة، كُل ذلك ال يأتي به املستمع خلطبة 

إذا :)اجلمعة، ألنه يتنافى نع اإلنصات وهو واجب للخطبة ملا سبق يف احلديث
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 واه البخا ي  .(فقد لغوتقلت لصاحبك يوم اجلمعة ننصت واإلنام خيطب 

 . ونسلم

السالم واإلنام  ال جيوز تشميت العاطس وال  دُّ]:يف فتاوى اللجنة الدائمة و د

واإلنام  ألن كالًّ ننهما كالم وهو ممنوٌع ،خيطب على الصحيح ن  نقوال العلماء

  .8/232فتاوى اللجنة  .[خيطب لعموم احلديث

 وررٌب ة حرم يف اخلطبة؛ فيحرم نكٌلكل نا حرم يف الصال:]وقال اب  عابدي 

 . 3/113 حارية اب  عابدي  [مبعروف سالم نو ننرًا نو  دَّ ولو تسبيحًا وكالٌم

النوم نثناء خطبة اجلمعة، وهذا ننر نؤسف نن ينام املصلون نثناء خطبة  :رابعًا

اجلمعة، فالنوم حينئٍذ يتنافى نع املقصود ن  االستماع هلا، كما ننه قد يبطل 

 . ضوء النائمو

ب  باز  العالنة عبد العزيز الشيخقال . ويشرع إيقاظ النائم بالفعل ال بالقول

بعض الناس ينانون نثناء خطبة اجلمعة ]:جوابًا على سؤال حول إيقاظ النائم

يستحب إيقاظهم : فهل لو نيقظناهم نكون مم  لغا فال مجعة له؟ فأجاب بقوله

وقت اخلطبة ال جيوز؛ لقول النيب صلى اهلل  بالفعل ال بالكالم، ألن الكالم يف

 .(إذا قلت لصاحبك ننصت يوم اجلمعة واإلنام خيطب فقد لغوت):عليه وسلم

 نع ننه آنٌر نتفق على صحته، ومساه النيب صلى اهلل عليه وسلم الغيًا

 .[باملعروف،فدل ذلك على وجوب اإلنصات وحتريم الكالم حال اخلطبة

www.binbaz.org.  

دل على ننه ال بأس بالتنبيه بالفعل عند احلاجة إليه نا  واه نالك يف ومما ي

 نى  جلني يتحدثان :املوطأ ع  نافع نن عبد اهلل ب  عمر  ضي اهلل عنهما
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 املوطأ [ ناهما باحلصباء نن اصمتا، وواإلنام خيطب يوم اجلمعة فحصبهما

1/411 . 

ألنه ال جيوز نن ينكر  ؟لذلكففيه تعليم كيف اإلنكا  :]قال احلافظ اب  عبد الرب

  .3/34 االستذكا  [ال جيوز فيه الكالم بالكالم يف وقٍت عليهما الكالَم

 ،مل ينهه بالكالم نتكلمًا وإذا مسع اإلنساُن]:الشيخ اب  قدانة املقدسي قالو

إذا قلت لصاحبك ننصت واإلنام خيطب فقد ):لقول النيب صلى اهلل عليه وسلم

ومم   نى ، ه، نص عليه نمحد، فيضع نصبعه على فيهولك  يشري إلي .(لغوت

نن يشري وال يتكلم زيد ب  صوحان وعبد الرمح  ب  نبي ليلى والثو ي 

نن الذي قال للنيب صلى اهلل :ولنا، سطاووواألوزاعي واب  املنذ  وكره اإلرا ة 

عليه وسلم نتى الساعة؟ نونأ الناس إليه حبضرة  سول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

 [وألن اإلرا ة جتوز يف الصالة اليت يبطلها الكالم ففي اخلطبة نوىل، بالسكوت

 . 2/133املغين 

حيرم يف اخلطبة الكالم وإن ]:احلنفي قال اب  اهلمام األكل والشرب، :خامسًا

نو تسبيحًا واألكل والشرب والكتابة ويكره تشميت العاطس  كان ننرًا مبعروٍف

يقبلوا  ننيستحب للقوم :]لنوويا وقال اإلنام .4/241فتح القدير  [السالم و دُّ

 يكره هلم ررُب نصحابناعلى اخلطيب نستمعني وال يشتغلوا بغريه حتى قال 

قال اب   ،هذا نذهبنا ،للقوم واخلطيب ِششربه للعَطبوال بأس  ،املاء للتلذذ

وزاعي وجماهد والشافعي ونهي عنه نالك واأل سطاوواملنذ   خص يف الشرب 

واختا  اب   ،خيطب واإلناموزاعي تبطل اجلمعة إذا ررب وقال األ ،دمحنو

 .3/321اجملموع  [مل  ننعه علم حجًةناملنذ  اجلواز قال وال 
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إن مسعها وإال  يكره العبث والشرب حال اخلطبة:]اب  نفلح احلنبليوقال 

 ررح املقنع املبدع .[قيل ال بأس بالشراب إذا ارتد عطشه ،جاز، نص عليه

2/413. 

 ضي اهلل  عبد اهلل ب  بسرختطي الرقاب، فقد و د يف احلديث ع   :سادسًا

يتخطى  قاب الناس يوم اجلمعة والنيب صلى اهلل عليه  جاء  جٌل):عنه قال

 نبو واه  .(اجلس فقد آذيت: وسلم خيطب، فقال له النيب صلى اهلل عليه وسلم

األلباني يف صحيح العالنة داود والنسائي واب  خزمية واب  حبان وصححه 

 . نبطأت وتأخرت :ني .(وآنيت آذيت):نمحدويف  واية . 1/173الرتغيب 

وقد اختلف نهل العلم يف حكم التخطي يوم اجلمعة،فقال ]:لشوكانيوقال ا

ع  نهل العلم إنهم كرهوا ختطي الرقاب يوم اجلمعة ورددوا  الرتنذي حاكيًا

وقال  .التصريح بالتحريم وحكى نبو حاند يف تعليقه ع  الشافعي .يف ذلك

واقتصر .إن املختا  حترميه لألحاديث الصحيحة:النووي يف زوائد الروضة

 . 3/433 نيل األوطا  [نصحاب نمحد على الكراهة فقط

اجلهر بالصالة والسالم على  سول اهلل صلى اهلل عليه وسلم،بل يأتي  :سابعًا

مساع اخلطبة نفضل ن   إن :قال نبو حنيفة:]قال الكاساني احلنفي بها سرًا،

فينبغي نن يستمع وال يصلي عليه عند ، الصالة على النيب صلى اهلل عليه وسلم

ملا نن إحراز فضيلة الصالة على النيب صلى اهلل عليه  ،مساع امسه يف اخلطبة

وإحراز ثواب مساع اخلطبة خيتص بهذه احلالة  ،وسلم مما ميك  يف كل وقت

بي يوسف ننه ينبغي نن يصلي على النيب و وي ع  ن .فكان السماع نفضل
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ألن ذلك مما ال يشغله ع  مساع  ،صلى اهلل عليه وسلم يف نفسه عند مساع امسه

 .4/48بدائع الصنائع  [اخلطبة فكان إحراز الفضيلتني نحق

صالة اجلمعة، وهي رعرية ن  لصحة  ررٌطوخالصة األنر نن خطبة اجلمعة 

، وينبغي نن يتوجه هلا املصلون بعقوهلم رعائر اهلل عز وجل فينبغي تعظيمها

وجوا حهم، ال يشغلهم عنها راغل، ن  نكٍل نو ررٍب نو هلٍو نو قراءٍة نو عبٍث 

الرسول بأي ريٍء كان، وال ينبغي ألحٍد نن ينام نو يتكلم نثناءها، لعموم قول 

إذا قلت لصاحبك يوم اجلمعة ننصت واإلنام خيطب فقد :)صلى اهلل عليه وسلم

لإلمجاع على إسقاط ننقوصة الثواب، ال باطلة،  تهجمعف ، ون  لغا(لغوت

 .عنه ةضيفرال

 

 
 
  اجلمعة   خطيب

 
 مؤهل غي

هل جيوز لي أن ال أذهب يوم اجلمعة إىل املسجد إال بعد انتهاء :يقول السائل

اخلطيب من خطبة اجلمعة، ألن اخلطيب يف مسجدنا غري مؤهل وموضوعات 

 ؟ القضايا اهلامةخطبه مكررة وال تعاجل 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّالةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ }:تعاىلو اهلل سبحانه قولي :اجلواب

سو ة  .{فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

ني { ذِكْرِ اللَّهِ}]:قوله تعاىلاإلنام القرطيب يف تفسري  قال. 1اآلية  اجلمعة

  .وقيل اخلطبة واملواعظ، قاله سعيد ب  جبري، الصالة

وبه قال .والصحيح ننه واجب يف اجلميع، ونوله اخلطبة: اب  العربيقال 

والدليل على وجوبها ننها  .عبد امللك ب  املاجشون فإنه  آها سنة علماؤنا، إال
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: وإذا قلنا .ن املستحب ال حيرم املباحلبيع ولوال وجوبها نا حرنته، ألا ُمحرُِّت

هلل بفعله كما  والعبد يكون ذاكرًا .إن املراد بالذكر الصالة فاخلطبة ن  الصالة

   .18/117تفسري القرطيب  .[هلل بفعله يكون نسبحًا

 إن خطبة اجلمعة ررط لصحة صالة اجلمعة، فالبد :وقد قال مجهو  الفقهاء

ن  خطبة تسبق صالة اجلمعة، وبه قال نبو حنيفة ونالك والشافعي ونمحد 

قله القاضي عياض ونقل ع  عطاء والنخعي وقتادة والثو ي وإسحاق ونبي ثو  ون

  .ع  كافة العلماء

فإذا فرغوا ن  األذان    :-ني اخلرقي-  قال:]قال الشيخ اب  قدانة املقدسي

يف اجلمعة ال تصح بدونها كذلك  طبة ررٌطومجلة ذلك نن اخل .  خطبهم قائمًا

وإسحاق ونبو ثو  ونصحاب  ، وقتادة والثو ي والشافعي ، قال عطاء والنخعي

خطب اإلنام نو  ،جتزئهم مجيعهم  : إال احلس  قال  ،   الرني وال نعلم فيه خمالفا

 .فلم تشرتط هلا اخلطبة كصالة األضحى  ، ألنها صالة عيد ،مل خيطب

وألن النيب  ، والذكر هو اخلطبة  {فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} :  تعاىلولنا قول اهلل

صلوا كما  )  : صلى اهلل عليه وسلم نا ترك اخلطبة للجمعة يف حال وقد قال

قصرت الصالة ألجل   : وع  عمر  ضي اهلل عنه ننه قال ، (  نيتمونى نصلي

، 3/313وانظر اجملموع ، 2/223املغين [وقول عائشة حنو ن  هذا ،اخلطبة

 .1/381بدائع الصنائع 

هلل  خطبة اجلمعة هلا رأن عظيم عند اهلل عز وجل فهي ذكٌرإذا تقر  هذا فإن  

وقد صح يف ، وهي رعرية ن  رعائر الدي ، الكريم كما مساها اهلل يف كتابه

النيب قال  : ضي اهلل عنه قال نبي هريرة فع تشهدها  املالئكة احلديث نن
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 َبن  اغتسل يوم اجلمعة غسل اجلنابة ثم  اح فكأمنا قرَّ:) عليه وسلمصلى اهلل

ون   اح يف  ،بقرة َبون   اح يف الساعة الثانية فكأمنا قرَّ -ني ناقة  - بدنة

 َبون   اح يف الساعة الرابعة فكأمنا قرَّ ،كبشًا نقرن َبالساعة الثالثة فكأمنا قرَّ

فإذا خرج اإلنام ، بيضًة َبكأمنا قرَّون   اح يف الساعة اخلانسة ف ،دجاجة

 .  واه البخا ي ونسلم( حضرت املالئكة يستمعون الذكر

وإذا كان خلطبة اجلمعة هذه املكانة فإن كثريًا مم  يصعدون املنابر اليوم نا هم 

خبطباء على احلقيقة، بل هم نرباه خطباء، فليس كل ن  صعد املنرب يسمى 

مسعت : -وعاملًا يف النحو  اويًة وكان راعرًا- قال حممد كاتب املهدي خطيبًا،

 -ريء ن  ذكر اخلطب وحتبري الكالم وجرى-يقول ب  جرير نبا داود 

 نس اخلطابة الطبع، وعمودها الد بة، وجناحاها  واية الكالم، وُحليُّها :]فقال

 .البيان والتبيني[ اإلعراب، وبهاؤها ختري األلفاظ

اليوم ال يقد ون قيمة هذا املنرب وال يعطونه األهمية إن كثريًا مم  يصعدون املنابر 

اليت يستحقها ألن نواصفات اخلطيب الناجح بعيدة عنهم كل البعد، كما ننه 

ال تبذل جهود حقيقية للرقي خبطيب اجلمعة وإعداده إعدادًا صحيحًا ليقوم 

خلطبة  نبهذه املهمة العظيمة، بعض ن  يصعدون املنابر يف بالدنا يسيئو

معة، فمثاًل بعض هؤالء إذا اعتلى املنرب نظر للمصلني نظرة فوقية، فيبدن اجل

بتوجيه اللوم هلم وكأنهم نسئولون ع  كل النكبات اليت حلت باألنة 

اإلسالنية، وال تسمع ننه إال ذكر املصائب واآلالم ويقتل  وح األنل يف نفوس 

وس املصلني، املصلني، نع نن واجب اخلطيب الناجح نن يبعث األنل يف نف

نال ]:قال علي  ضي اهلل تعاىل عنهويغرس الثقة باهلل عز وجل يف نفوس الناس، 
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ن  مل يقنط الناس ن   محة اهلل، : قال. بلى: ننبئكم بالفقيه كل الفقيه؟ قالوا

ومل يؤيسهم ن   وح اهلل، ومل يؤننهم ن  نكر اهلل، وال يدع القرآن  غبة عنه إىل 

عبادة ليس فيها تفقه، وال علم ليس فيه تفهم وال قراءة  نال ال خري يف. نا سواه

 . 2/33جانع بيان العلم . [ليس فيها تدبر

وال رك نن األنة اإلسالنية متر يف ظروف عصيبة ولك  هذا الظرف ال يدفعنا إىل 

ب يبعث األنل، ويشحذ اهلمم، وميسح يإىل خطالقنوط واليأس، فاألنة حتتاج 

الوعد ن األنة املسلمة تسري إىل خرٍي ومتكني، و، وال رك ننرا ة األحداث

وَتِلْكَ }:قال تعاىل:واملسلمني سيتحقق بإذن اهلل عز وجل بنصر اإلسالم ربانيال

  .131سو ة آل عمران  {األيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ

ونخرج عبد الرزاق ع  نعمر ع  اب  خثيم ع  عبد اهلل ب  عياض قال دخل 

: قالت. ننا عبيد ب  عمري: ن  هذا؟ فقال:  على عائشة فسألتعبيد ب  عمري

ننا بلغين ننك جتلس وجيلس إليك؟ : قالت. نعم يا ننتاه: عمري ب  قتادة؟ قال

نصنف  .[فإياك وتقنيط الناس وإهالكهم: بلى يا نم املؤننني، قالت: قال

 . 221-211/ 4عبدالرزاق 

التفاؤل فع  عائشة  ضي اهلل تعاىل  وقد كان ن  هدي النيب صلى اهلل عليه وسلم

كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يعجبه الفأل احلس  نو الفأل :)عنها قالت

 .كما يف  وايات احلديث،  واه البخا ي ونسلم وغريهما .(الصاحل

فال يقبل ن  خطيب اجلمعة نن ينظر نظرة سوداء نتشائمة، فقد و د يف  

قال  سول اهلل صلى اهلل عليه : قال احلديث ع  نبي هريرة  ضي اهلل عنه
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 واه نسلم، ففي احلديث ذم  .(إذا قال الرجل هلك الناس فهو نهلكهم:)وسلم

 . للتشاؤم وتقنيط الناس، وفيه نيضا ذم ن  زكى نفسه وتنقص غريه بغري حق

واتفق العلماء على نن هذا الذم إمنا هو فيم  قاله على سبيل :]قال اإلنام النووي

ى الناس، واحتقا هم، وتفضيل نفسه عليهم، وتقبيح نحواهلم، ألنه اإلز اء عل

فأنا ن  قال ذلك حتزنًا ملا يرى يف نفسه ويف : قالوا. ال يعلم سر اهلل يف خلقه

ال نعرف ن  ننة النيب : الناس ن  النقص يف ننر الدي  فال بأس عليه كما قال

ه اإلنام نالك، وتابعه هكذا فسر. صلى اهلل عليه وسلم إال ننهم يصلون مجيعًا

 نعناه ال يزال الرجل يعيب الناس،ويذكر: اخلطابي: وقال. الناس عليه

فسد الناس، وهلكوا، وحنو ذلك فإذا فعل ذلك فهو نهلكهم : ويقول ،َنَساِوَيُهْم

ني نسون حااًل ننهم مبا يلحقه ن  اإلثم يف عيبهم، والوقيعة فيهم، و مبا نداه 

ررح النووي على [ واهلل نعلم.  ؤيته ننه خري ننهمذلك إىل العجب بنفسه، و

 .143-3/143صحيح نسلم 

وبعض ن  يصعدون املنابر يف بالدنا ال خياطبون الناس على قد  عقوهلم، فرتاه 

يتكلم يف نوضوع يثري العانة عليه، فال حيس  اختيا  نوضوع اخلطبة، فليس 

تطرح على العانة، ألنهم كل حٍق يصلح نن يذكر على املنابر، فهنالك ننو  ال 

قد ال يستوعبونها، نو ختالف نا نلفوه وعرفوه، فيحتاج األنر إىل متهيد وإعداد 

وليس حمل ذلك خطب اجلمعة، لذا ينبغي نن يكون اخلطيب حصيفًا عند 

اختيا  نوضوع اخلطبة، وال يقبل نن يتناول اخلطيب نوضوعًا يثري العانة 

ضى يف املسجد وصياح واعرتاض على عليه، وقد يؤدي ذلك إىل إحداث فو

اخلطيب وينتهي األنر بأن يقوم بعض العانة بسحب اخلطيب ع  املنرب، فال 
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رك نن هذا محق، وقصر نظر ن  اخلطيب، وإساءة بالغة خلطبة اجلمعة 

وتضييع هليبتها ن  نفوس الناس، وكذا فيه إساءة ألدب املسجد، إن ن  

س على قد  عقوهلم، وعلى اخلطيب نقتضيات جناح اخلطيب نن خياطب النا

اب  القيم العالنة قال نن يعلم ننه يستحيل إصالح الناس يف خطبة واحدة، 

وكان خيطب يف كل وقت ]: محه اهلل واصفًا خطب النيب صلى اهلل عليه وسلم

 . 181/ 1 زاد املعاد [مبا تقتضيه حاجة املخاطبني ونصلحتهم

ليحذ  اخلوض يف األصول ]:ظ العوام  وعمع ضي اهلل عنهما وقال اب  عباس 

 .[فإنهم ال يفهمون ذلك، لكنه يوجب الفنت، و مبا كفروه نع كونهم جهلة

 . 2/87اآلداب الشرعية 

ون  التغفيل تكلم القصاص عند العوام اجلهلة ]:املقدسي احلنبليوقال اب  نفلح 

ة العوام نن خياطب اإلنسان على قد  فهمه وخماطب مبا ال ينفعهم، وإمنا ينبغي

فاحلذ  احلذ   ...خيالف فيه العلماء وال ينتهي فإن نحدهم لريى  نيًا ،صعبة

 ...[فاحذ  العوام كلهم، واخللق مجلة ...ن  خماطبة ن  ال يفهم مبا ال حيتمل

 . 88-87/  2 اآلداب الشرعية

فقد كتبت فيه  ونع نن املقام ال يتسع لتفصيل صفات اخلطيب الناجح،

نن نذكر نن ن  عوانل جناح اخلطيب نن ال يتعرض لألنو  نؤلفات، فال بد 

اخلالفية احملتملة، ونن ال يتعصب لرنيه، ونن يبتعد ع  التجريح لألرخاص 

واجلماعات نع التصريح بأمسائهم، فال رك نن هذا على خالف اهلدي النبوي 

نا :)فقد صح ع  النيب صلى اهلل عليه وسلم يف نكثر ن  نناسبة ننه كان يقول
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دون نن  -كما يف البخا ي ونسلم وكتب السن   –( يفعلون كذا وكذا بال نقوام

 .يذكرهم بأمسائهم

وخالصة األنر نن خطبة اجلمعة فريضة، وننه ال جيوز ألحد نن يرتك حضو  

خطبة اجلمعة عمدًا، ألن خطيب اجلمعة ال يعجبه، نو نن خطيب اجلمعة 

تذبح ن  الو يد إىل الو يد وهو يطرح ننو ًا بعيدة ع  واقع األنة، فاألنة 

يتحدث ع  خطأ يقع فيه نحد املصلني، فلكل نقام نقال، وال بد ن  االهتمام 

خبطبة اجلمعة، ونن يعاد تأهيل ن  يصعدون املنابر تأهياًل علميًا صحيحًا حتى 

 . يستحقوا وصف خطيٍب حقيقًة ال جمازًا
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 كر األحاديث املكذوبة يف اخلطبةذ   حك 

يذكرون يف  ،نالحظ كثريًا من اخلطباء والوعاظ واملدرسني :يقول السائل

فما حكم  ،أحاديث ضعيفة بل مكذوبة أحيانًا ،خطبهم ومواعظهم ودروسهم

 ذكر هذه األحاديث يف اخلطب واملواعظ والدروس؟

 ،آفة قدمية( املكذوبة)وعة إن األحاديث الضعيفة الواهية واملوض :اجلواب

فتجد كثريًا ن  الكتب واملؤلفات حتوي  ،انتشرت بني املسلمني بشكل كبري

 ،وكثري ن  اخلطباء يرددونها دون علم حباهلا ،األحاديث الساقطة واملكذوبة

صلى  ألن هؤالء قد يدخلون يف دائرة الكذب على الرسول ،وهذا ننر جد خطري

ن  الكبائر وعاقبته  صلى اهلل عليه وسلمى النيب والكذب عل ،اهلل عليه وسلم

ن  كذب ):وخيمة، فقد ثبت يف احلديث الصحيح ننه عليه الصالة والسالم قال

 (.عليَّ نتعمدًا فليتبون نقعده ن  النا 

فصل ذكر إجياب دخول النا  مل  نسب الشيء إىل ]:قال احلافظ اب  حبان

ثم  وى بسنده ع  نبي  ،[بصحته  وهو غري عامل صلى اهلل عليه وسلماملصطفى 

ن  قال عليَّ نا ):قال صلى اهلل عليه وسلمع   سول اهلل   ضي اهلل عنه هريرة

 ،إسناده حس : وقال حمققه رعيب األ ناؤوط ،(مل نقل فليتبون نقعده ن  النا 

وسنده حس  ونصله يف الصحيحني : العالنة األلبانيوقال  ،1/211اإلحسان 

 .1/12عيفة بنحوه السلسلة الض

صلى اهلل  قال  سول اهلل: ثم ذكر اب  حبان بسنده ع  مسرة ب  جندب قال

ننه كذب  -بضم الياء ونعناه يظ   -ن  حدث حديثًا وهو ُيرى ):عليه وسلم

 .ونخرجه نسلم يف نقدنة صحيحه .(فهو نحد الكاذبني
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 .(اخل... .ن  حدث عين حديثًا)ويف  واية عند اب  ناجة وغريه 

حاديث وغريها تدل على وجوب التثبت ن  األحاديث قبل  وايتها فهذه األ

ألن نعظم الناس ن  العوام الذي  ال يعرفون التمييز بني  ،وذكرها للناس

بل إن عانة الناس يتلقون هذه األحاديث  ،الصحيح والضعيف ن  األحاديث

هذه فيسهم هؤالء اخلطباء والوعاظ وننثاهلم يف نشر  ،وينشرونها فيما بينهم

 .ويتحملون وز  ذلك ،األحاديث املكذوبة بني الناس

كما ينبغي نن يعلم نن يف اآليات القرآنية واألحاديث الصحيحة الثابتة ع  

 .نا يغين ويكفي ع  األحاديث املكذوبة صلى اهلل عليه وسلمالنيب  

نن  واية األحاديث الضعيفة جائزة يف فضائل األعمال فم  هذا  :وقد يقول قائل

 .باب يذكرها اخلطباء والوعاظ وننثاهلمال

كما هو نقر   ،إن قاعدة العمل باحلديث الضعيف ليست على إطالقها: ونقول

بل إن هناك رروطًا للعمل باحلديث الضعيف يف باب  ،عند نهل احلديث

 :نقلها احلافظ السخاوي ع  ريخه احلافظ اب  حجر وهي ،فضائل األعمال

فيخرج ن  ذلك ن  انفرد ن  الكذابني  ،رديدنن يكون ضعف احلديث غري  .1

 .واملتهمني بالكذب

فيخرج نا خيرتع  ،نن يكون احلديث الضعيف نند جًا حتت نصل عام.  2

 .حبيث ال يكون له نصل نصاًل

نا  صلى اهلل عليه وسلم لئال ينسب إىل النيب ،نن ال يعتقد عند العمل ثبوته .4

 .18ص "يبنقدنة صحيح الرتغيب والرته. "مل يقله
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صلى اهلل عليه  فإني ننصح كل ن  يذكر حديثًا ع  الرسول ،وبناًء على نا تقدم

ونن يرجع إىل كتب نهل احلديث ليعرف  ،نن يتثبت ن  ذلك احلديث وسلم

 .حال ذلك احلديث قبل نن يذكره للناس

وقد خدم العلماء سنة املصطفى  ،ون  فضل اهلل وكرنه نن املكتبة احلديثية غنية

وبينوا نحوال األحاديث ن   ،الصالة والسالم خدنات عظيمة وجليلة عليه

وال يقبل نن نأخذ األحاديث ن  كل ن   ،حيث الصحة نو احلس  نو الضعف

 فإن الكذب على الرسول ،صلى اهلل عليه وسلموننسبها إىل املصطفى  ودبُّ هبُّ

حيح كما جاء يف احلديث الص ،ليس كالكذب على غريه صلى اهلل عليه وسلم

إن كذبًا عليَّ ليس ككذب على نحد، فم  كذب ):ننه عليه الصالة والسالم قال

 .(عليَّ نتعمدًا فليتبون نقعده ن  النا 

 

 تيس حديثا   (اطلبوا اتعل  وتو يف اتصني)
صلى صح احلديث عن النيب  :إنه مسع خطيب اجلمعة يقول :يقول السائل

فهل هذا احلديث  .(ولو يف الصنياطلبوا العلم :)أنه  قال اهلل عليه وسلم

 ؟صحيح كما زعم ذلك  اخلطيب

إن هذا احلديث باطل بل قد ذكره اب  اجلوزي يف املوضوعات ني  :اجلواب

    .صلى اهلل عليه وسلماألحاديث املكذوبة على الرسول 

وهو  :قال اب  حبان . واه العقيلي واب  عدي ع  ننس نرفوعًا:)وقال الشوكاني

الفوائد اجملموعة ( ...له ويف إسناده نبو عاتكة وهوننكر احلديثباطل ال نصل 

 .1/148 "وكشف اخلفاء"،14ص  "املقاصد احلسنة" :وانظر 272ص 
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وخالصة ]:ع  احلديث بأنه باطل ثم ذكر ن   واه ثم قال العالنة األلبانيوقال 

فيه احلق  -ني اطلبوا العلم ولو بالصني  -القول نن هذا احلديث بشطره األول 

إذ ليس له طريق يصلح  -ني باطل ونكذوب  -نا قاله اب  حبان واب  اجلوزي 

   .313-1/313السلسلة الضعيفة [ لالعتضاد به

ونخريًا فإن ن  الواجب على خطباء املساجد نن يتأكدوا ن  د جة األحاديث  

صلى اهلل اليت يذكرونها يف خطبهم حتى ال يسهموا يف الكذب على  سول اهلل 

وإن يف األحاديث الصحيحة واحلسنة نا يغين ويكفي ع  األحاديث  وسلم عليه

 .الباطلة واملكذوبة

 

 قصة  وأد  عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه البنيه
 
 بطالن

إنه مسع خطيب اجلمعة يذكر قصة وأد عمر بن اخلطاب رضي  :يقول السائل

فهل هذه القصة  اهلل عنه البنته باعتبارها تبني معاملة اجلاهلية لألنثى،

 ؟ثابتة

الصحابي اجلليل عمر الفا وق  ضي اهلل عنه، هو الصاحب  :أواًل :اجلواب

 ونحد الراردي  اخللفاء الثاني لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وهو ثاني

 اإلسالم ون  كربائها ننة سادات املهديني، وال رك نن عمر الفا وق ن  األئمة

ع  ننس ب  نالك  ضي اهلل كثر ن  نن ُتحصى، فونعالنها، وفضائله ن ونئمتها

، صعد النيب صلى اهلل عليه وسلم نحدًا ونعه نبو بكر وعمر وعثمان:)عنه قال

 ونصديق  ونعليك إال نيب  فما، وقال اثبت نحد، فضربه برجلهم، فرجف به

 .  واه البخا ي .(رهيدان
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كنفه الناس فته، عمر على سرير ضَعُو:)ب  عباس  ضي اهلل عنه قالوع  ا

، ننكيب آخٌذ  جٌل فلم يرعين إال -وننا فيهم - يدعون ويصلون قبل نن يرفع

نا خلفت نحدًا نحب إلي : وقال، فرتحم على عمر، فإذا علي ب  نبي طالب

يم اهلل إن كنت ألظ  نن جيعلك اهلل نع نو. ن  نن نلقى اهلل مبثل عمله ننك

ذهبت  :هلل عليه وسلم يقولوحسبت نني كثريًا نمسع النيب صلى ا، صاحبيك

 .(بكر وعمر وخرجت ننا ونبو، بكر وعمر بونودخلت ننا و، بكر وعمر ننا ونبو

 .  واه البخا ي

 َ اٍع َبْيَنَما):قال  سول صلى اهلل عليه وسلم: هريرة  ضي اهلل عنه قالي ع  نبو

 ِإَلْيِه َفاْلَتَفَت اْسَتْنَقَذَها، ىَحتَّ َفَطَلَبَها َراًة ِنْنَها َفَأَخَذ الذِّْئُب، َعَدا َغَنِمِه ِفي

: النَّاُس َفَقاَل ،" َغْيِري َ اٍع َلَها َلْيَس السَُّبِع َيْوَم َلَها َنْ : َلُه َفَقاَل الذِّْئُب،

 ُر،َوُعَم َبْكٍر، َوَنُبو ِبِه ُنوِنُ  َفِإنِّي» َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى النَِّبيُّ َفَقاَل اللَِّه، ُسْبَحاَن

  واه البخا ي( «َوُعَمُر َبْكٍر َنُبو َثمَّ َوَنا

لقد كان :)قال  سول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ع  نبي هريرة  ضي اهلل قالو

 واه ( نه عمرإف ن يُك يف ننيت نحٌدإف، ثونفيما قبلكم ن  األنم ناس حمدَّ

 . البخا ي

عليه وسلم يف كنت نع النيب صلى اهلل :)نوسى  ضي اهلل عنه قال يع  نبو

فقال النيب صلى اهلل عليه ، فاستفتح فجاء  جٌلاملدينة، ن  حيطان  حائٍط

فبشرته مبا قال ، بكر فإذا هو نبو، ففتحت لهة، له وبشره باجلن افتح :وسلم

فقال النيب ، ثم جاء  جل فاستفتح. اهلل فحمد،  سول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

، فإذا هو عمر، ففتحت لهة، باجلن له وبشره افتح :صلى اهلل عليه وسلم
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فقال ،  جٌل استفتحثم . فحمد اهلل، فأخربته مبا قال النيب صلى اهلل عليه وسلم

فأخربته مبا قال ، فإذا عثمان، على بلوى تصيبه ةله وبشره باجلن افتح :لي

 واه  (اهلل املستعان: ثم قال، فحمد اهلل،  سول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 . البخا ي

، بينا ننا نائم:)قال الرسول صلى اهلل عليه وسلم: سعيد اخلد ي قال ينب  وع

يبلغ دون  ننهم ن  يبلغ الثدي، وننهم نا، مٌصعرضون وعليهم ُق نيت الناس ُي

 سول  لت ذلك؟ يانوَّ نا:قالواه، جير عمر ب  اخلطاب وعليه قميٌص ذلك، ونرَّ

 .  واه نسلم (الدي : قال! اهلل

ننا نائم، إذ  ابين:)ن  سول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قالننبيه  ب  عمر ع وع  ا

فيه لنب، فشربت ننه حتى إني أل ى الري جيري يف    نيت قدحًا ُنتيت

 سول  لت ذلك؟  يافما نوَّ :قالوا( فضلي عمر ب  اخلطاب نظفا ي، ثم نعطيُت

 .  واه نسلم( العلم: قال! اهلل

والذي نفسي :)خماطبًا عمر  ضي اهلل عنهم قال  سول اهلل صلى اهلل عليه وسلو

البخا ي  واه  .(قط سالكًا فجًا إال سلك فجًا غري فجك لقيك الشيطاُن نا !بيده

 . وغري ذلك. نسلمو

ن  املعلوم نن الرافضة يكرهون عمر الفا وق  ضي اهلل عنه، ويشتمونه  :ثانيًا

اإلسالم  ويصفونه بأقذع األوصاف، بل ننهم ن  يكفره وخيرجه ن  نلة

واملسلمني، وحيتفلون بيوم نقتله، ويتخذونه عيدًا ن  نعيادهم، ويعتربون قاتله 

 . نبا لؤلؤة اجملوسي ن  نخيا هم
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 الكافر لؤلؤة ألبي ينتصرون الشيعة جتد وهلذا]:تيمية اب  اإلسالم ريخ قال

 وننهم. نعه لؤلؤة، واحشرني نبي ع  ا ض اللهم:يقول ن  اجملوسي، وننهم

 لؤلؤة ونبو... لؤلؤة نبي وا ثا ات:حما بتهم ن  يفعله نا بعض يف ليقو ن 

 يف بغضًا عمر فقتل. ..النريان عباد ن  جموسيًا اإلسالم، كان نهل باتفاق كافٌر

 فتح حني عمر بهم فعل ملا للكفا  للمجوس، وانتقانًا ونهله، وحبًا اإلسالم

 . 471-3/471 النبوية السنة ننهاج .[ننواهلم  ؤساءهم، وقسم بالدهم، وقتل

إن يوم قتل عمر ب  ]:وقال القمي األحوص ن  نشايخ الشيعة املعروفني

ويوم الزكاة ، ويوم التبجيل، ويوم املفاخرة، هو يوم العيد األكرب، اخلطاب

 قام عليها يتألسس الل اخلطوط العريضة".[ويوم التسلية، ويوم الربكة، العظمى

ولذا فإنهم نقانوا له نصبًا تذكا يًا  .1ص "شـريةـعية اإلثين نديـ  الشيعة اإلنا

 . يف إيران يعظمونه ويقدسونه

 ن وال بد ن  بيان سبب ُكره الروافض لعمر الفا وق  ضي اهلل عنه، فال رك نن 

ننه حطَّم عنه،  اهلل  ضي عمر على اجملوس الشيعة حقد نسباب نهم

 للشيطان املقدسة النا انرباطو ية فا س، دولة اجملوس، وكسر روكتهم، ونطفأ 

فيها، وقد متَّ ذلك جبيوش الفتح اإلسالني اليت فتحت بالد فا س، فلذلك 

حممد باقر اجمللسي جتد بعض كبا  الشيعة ن  ُيكفر عمر، كما قال 

 عليه، وعلى و سوله اهلل عمر، فلعنة كفر يف يشك نن لعاقٍل جمال ال]:الصفوي

وقد . 33 ص العيون جالء[ لعنه ع  يكف ن  كل نسلمًا، وعلى اعتربه ن  كل

عقد الد   يف بقر )كتابًا بعنوان  -ياسني نمحد الصواف -نلف  افضٌي خبيٌث

 . يقطر حقدًا على الفا وق  ضي اهلل عنه ،(بط  عمر
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ن  املقر  عند نهل العلم نن الشيعة نكذُب الفرق املنتسبة إىل اإلسالم،  :ثالثًا

 نمساء يف املصنفة والتعديل اجلرح كتب أنلت ون ]:تيميةقال ريخ اإلسالم اب  

 ب  نمحد نعني، والبخا ي، ونبي ن  حييى كتب ونحواهلم، نثل والنقلة الرواة

 ب  السعدي، ويعقوب اجلوزجاني يعقوب ب  عدي، والدا قطين، وإبراهيم

 ب  اهلل عبد ب  العجلي، والعقيلي، وحممد صاحل ب  الفسوي، ونمحد سفيان

املصري،  سعيد ب  الغين عبد النيسابو ي، واحلافظ حلاكماملوصلي، وا عما 

 اإلسناد،  نى بأحوال نعرفٍة ونقاٌد، ونهلُّ جهابذٌة هم الذي  هؤالء وننثال

 السنة ننهاج .[الطوائف مجيع يف ننهم نكثر الشيعة يف الكذَب عندهم املعروف

 .1/18النبوية 

 روافض كثريٌة جدًا، قالوالروايات ع  نئمة اإلسالم يف بيان كذب الشيعة ال

 .[يكذبون عنهم، فإنهم ترو وال تكلمهم ال]:الرافضة ع  سئل نالك، وقد اإلنام

وقال  .[الرافضة ن  بالزو  نرهد نحدًا نَ  مل]:الشافعي وقال اإلنام

 .[الكذابني إال-ني الرافضة  –يسمُّونهم ونا الناَس ند كُت]:األعمش

 إال داعيًة يك  مل إذا بدعٍة احِبص كل ع  نكتُب]:ها ون ب  يزيد وقال

 ن  كل ع  العلَم اْحِمْل] :رريك ب  عبد اهلل وقال .[يكذبون الرافضة، فإنهم

 .[دينًا احلديث، ويتخذونه يضعون الرافضة، فإنهم إال لقيَت

الرني،  ألهل واحليُل والكالُم احلديث، ألهل الديُ ]:املبا ك ب  وقال عبد اهلل

 . 381 للذهيب، ص االعتدال ننهاج نتقى ن امل [للرافضة والكذُب

وانظر . 32ص املنيف املنا [ اهلل خلق نكذُب الرافضُة:]القيم اب  وقال العالنة

 . فما بعدها 1/13 النبوية السنة ننهاج
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وقد تصدى علماء اإلسالم ألكاذيب ونباطيل الشيعة، ففضحوها وبينوا كذبها 

 ن  العواصم)املشهو   كتابه يف بيالعر ب  بكر نبو وزيفها، كما فعل القاضي

 كتابه و سائِلِه، وخباصة كتِبِه ن  كثرٍي يف تيمية اب  اإلسالم وريخ ،(القواصم

 الناقد احلافظ وكذلك ،(القد ية الشيعة كالم نقض يف النبوية السنة ننهاج)القيم 

 نعالم سري)كتاب  نثل التا خيية نؤلفاته ن  كثرٍي يف الذهيب الدي  مشس

( الرجال نقد يف االعتدال نيزان)و ( األعالم ونشاهري اإلسالم تا يخ)و ، (ءالنبال

 حجر اب  واحلافظ ،(والنهاية البداية)كتابه  يف املؤ خ املفسر كثري اب  واحلافظ

 لسان)وكتابه  ،(البخا ي صحيح ررح البا ي فتح)كتابه  يف العسقالني

 .([الصَّحاَبة فةنعر يف اإلصابة)و،  (التهذيب تهذيب)و ،(امليزان

http://kenanaonline.com/users/mohammeddabbour/posts/468958 

 وند عمر ب  اخلطاب  ضي اهلل عنه البنته قصةإذا تقر  هذا، فإن  :رابعًا

 :وننهاباطلٌة، والشواهد على بطالنها كثريٌة جدًا، 

 . عروفةامل والسري والتا يخ احلديث كتب ن  نٍي يف ال وجوَد هلذه القصة( 1)

نصد  هذه القصة الباطلة بعض كتب الشيعة، فقد ذكرها الرافضي نعمُة ( 2)

 (. األنوا  النعمانية)اهلل اجلزائري يف كتابه 

وركك فيها،  (عبقرية عمر)ذكر هذه القصة الباطلة حممود العقاد يف كتابه ( 4)

 يماف عمر ن ع ذلك  وى ن  نجد ومل:]عيسى آل حمس  ب  السالم عبد. قال د

 يف إليها نرا  العقاد حممود األستاذ وجدت املصاد ، ولكين ن  عليه اطلعت

 بعض نع جالسًا كان عنه اهلل  ضي ننه وخالصتها: فقال( عمر عبقرية)كتابه 

 اجلاهلية يف كنا: حضر؟ فقال ن  بكى، فسأله ثم قلياًل ضحك نصحابه، إذ

بكائي؛  ضحكي؛ ننا سبب نأكله، وهذا ثم العجوة، فنعبده ن  صنمًا نصنع
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حفرًة،  هلا وحفرت نعي وندها، فأخذتها ابنٌة، فأ دت لي كانت فألنه

 صحة يف العقاد ركك وقد... حية حلييت، فدفنتها ع  الرتاب تنفُض فصا ت

 يف يشتهر مل العرب، وكذلك بني رائعًة عادًة يك  مل الوند القصة، ألن هذه

 عمر، وحفصة نخت فاطمة ننها عارت اخلطاب، اليت نسرة عدي، وال بين

 البعثة قبل حفصة ولدت بامسها، وقد حفص نبا كين اليت بناته، وهي نكرب

 انقطعت ملاذا !املزعونة الصغرى وند يئدها، فلماذا سنوات، فلم خبمس

 عمونتها ن  نحد ونخواتها، وال إخوانها ن  نحٌد يذكرها نخبا ها، فلم

 اخلطاب ب  عمر رخصية يف الوا دة املرويات يف نقدية د اسة .... [وخاالتها

 . 112-1/111اإلدا ية  وسياسته

 بشري ب  يدل على بطالن هذه القصة، احلديث الذي  واه النعمان ومما( 3)

 ع  وسئل :يقول اخلطاب ب  عمر مسعت :حيث يقول عنه اهلل  ضي

 اهلل صلى اهلل  سول إىل عاصم ب  قيس جاء: قال .{سُئِلَتْ الْمَوْءُودَةُ وَإِذَا}:قوله

 . اجلاهلية يف لي بنات مثاني وندت إني: قال وسلم عليه

 إن اهد: قال. إبل صاحب إني:قلت.  قبًة ننها واحدٍة كل ع  نعتق: قال

 والبزا  ه عبد الرزاق يف تفسريه  والطَُّربي وا .(بدنًة ننه  واحدة كل ع  رئت

الصحيحة،  سلسلةال يف األلباني وصححه العالنة الكبري يف نعجمه والطرباني

يدل  عنه اهلل  ضي اخلطاب ب  عمر  واية ن  وهو احلديث ، فهذا7/2/877

 ع  اخلطاب ب  عمر يذكر مل اجلاهلية، وملا يف الوند ننه وقع ن  كفا ة على

 الوند وقوع عدم على عاصم، دل ب  قيس فعل ن   واه ذلك، وإمنا نفسه

 ُيشبه نا ننه حصل عنه اهلل  ضي عمر كان فلو. عنه اهلل  ضي إليه املنسوب
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انظر إلبطال هذه القصة . الوند ع  فيه ُسئل الذي املوقف ذلك يف لَذَكره ذلك

 :املخرتعة املواقع التالية
http://islamqa. info/ar/132437fatwa. islamweb. net/fatwa/index. 

php?page=showfatwa&Option... Id...   

 http://www. al-ershaad. com/vb4/showthread. php?t=3662  

http://www. ahlalhdeeth. com/vb/showthread. php?t=42159 

http://www. ajurry. com/vb/showthread. php?t=23400 

التثبُت ن  ، جيب ررعًا على الوعاظ واخلطباء ونئمة املساجد وغريهم (3)

يف خطب اجلمعة والد وس قبل  وايتها وذكرها للناس، واألخبا   األحاديث

بني الصحيح والضعيف  ونألن نعظم الناس ن  العوام الذي  ال مييزواملواعظ، 

واألخبا ،  ون هذه األحاديث، بل إن عانة الناس يتلقواألخبا  ن  األحاديث

يف نشر ، وينشرونها فيما بينهم، فُيسهم الوعاظ واخلطباء واملد سون وننثاهلم

وعليه فإني . املكذوبة بني الناس، ويتحملون وز  ذلك واألخبا هذه األحاديث 

نن يتثبت ن  ذلك، ونن يرجع إىل كتب نو  وايًة ننصح كلَّ ن  يذكُر حديثًا 

 نو اخلرب نو الرواية العلماء، ليعرف حال ذلك احلديثتب كنهل احلديث وإىل 

، حتى ال يدخل يف الكذب على  سول اهلل صلى اهلل عليه قبل نن يذكره للناس

وسلم، ولئال ُيسهم يف الكذب على نئمة اإلسالم، وخلفاء  سول اهلل صلى اهلل 

 . عليه وسلم وصحابته  ضوان اهلل عليهم

هو الصاحب الثاني لرسول اهلل  ق  ضي اهلل عنهعمر الفا و وخالصة األنر نن

 هاملهديني، ونن األئمة ونحد الراردي  اخللفاء صلى اهلل عليه وسلم، وهو ثاني

ونعالنها، وفضائله نكثر ن  نن  ونئمتها اإلسالم ون  كربائها ننة سادات ن 

 . ُتحصى

http://www.al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=3662
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=42159
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أقذع الرافضة يكرهون عمر الفا وق  ضي اهلل عنه ويشتمونه ويصفونه بونن 

األوصاف، بل ننهم ن  ُيكفره وخيرجه ن  نلة اإلسالم واملسلمني، وحيتفلون 

بيوم نقتله، ويتخذونه عيدًا ن  نعيادهم، ويعتربون قاتله نبا لؤلؤة اجملوسي ن  

 . نخيا هم

ذلك فهم حيقدون ، لنا  اجملوس ونشتت نلكهم نطفُئومبا نن عمر الفا وق هو 

الفرق املنتسبة إىل  نكذُب د نهل العلم نن الشيعَةن  املقر  عنعليه ويكرهونه، و

ففضحوها ، ونن علماء اإلسالم قد تصدوا ألكاذيب ونباطيل الشيعة اإلسالم

قصة وند عمر ب  اخلطاب  ضي اهلل عنه البنته  وبينوا كذبها وزيفها، وننا

على الوعاظ  يشرعال الواجبو. جدًا ، والشواهد على بطالنها كثريٌةباطلٌة

قبل  وايتها واألخبا  باء ونئمة املساجد وغريهم التثبُت ن  األحاديث واخلط

 .وذكرها للناس

 

 
 
 اتيي تكلمت مع اتنبي اتظبية   قصة

  صلى اهلل عليه وسل 
 
 باطلة

إنه مسع خطيب اجلمعة يذكر قصة الظبية اليت تكلمت مع  :يقول السائل

 فهل هذه القصة بالشهادتني وأن الظبية نطقت صلى اهلل عليه وسلمالنيب 

 ؟ثابتة

كثري ن  اخلطباء واملد سني ال يهتمون مبعرفة د جة األحاديث اليت  :اجلواب

يذكرونها يف خطبهم ود وسهم نع نن ذلك واجب عليهم ألن املصلني يتلقون 
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كالنهم ويسمعونه ونعظم املصلني ال يعرفون ريئًا ع  احلكم على األحاديث ونن 

 .نكذوبة ونخرى ضعيفةهنالك نحاديث باطلة ونخرى 

إن واجب كل ن  يتصدى للتد يس نو اخلطابة نو الوعظ نو التأليف نن يكون 

صلى اهلل على بينة وبصرية ن  األحاديث اليت يذكرها وينسبها إىل  سول اهلل 

ليس كالكذب على  صلى اهلل عليه وسلمفإن الكذب على الرسول  ،عليه وسلم

ن  كذب عليَّ :)قال صلى اهلل عليه وسلمفقد صح يف احلديث نن النيب  ،غريه

وهو حديث صحيح نتواتر  واه البخا ي  .(عاندًا نتعمدًا فليتبون نقعده ن  النا 

 .ونسلم

صلى اهلل فإن هؤالء اخلطباء والوعاظ وإن مل يتعمدوا الكذب على  سول اهلل 

مجيعًا نباررة فقد ا تكبوه تبعًا لنقلهم األحاديث اليت يقفون عليها  عليه وسلم

وهم يعلمون نن فيها نا هو ضعيف ونا هو نكذوب قطعًا وقد نرا  إىل هذا املعنى 

 واه  .(كفى باملرء إمثًا نن حيدُّث بكل نا مسع):صلى اهلل عليه وسلمقوله 

 .نسلم

ذكر نسباب دخول النا  مل  نسب الشيء " :فصل :قال اب  حبان يف صحيحه

ثم ساق بسنده ع  "  عامل بصحته وهو غري صلى اهلل عليه وسلمإىل املصطفى 

ن  قال عليَّ نا مل نقل فليتبون :)قال صلى اهلل عليه وسلمنبي هريرة نن النيب 

 .وسنده حس  ونصله يف الصحيحني بنحوه .(نقعده ن  النا 

ن  :)صلى اهلل عليه وسلمقال  سول اهلل  :ثم ذكر حديث مسرة ب  جندب قال

 . واه نسلم .(كذب فهو نحد الكاذبني ننه -بضم الياء -حدُّث حبديث ُيرى 
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يتبني ن  هذه األحاديث ننه ال جيوز نشر األحاديث و وايتها دون التثبت ن  

صلى اهلل عليه صحتها ون  فعل ذلك فهو حسبه ن  الكذب على  سول اهلل 

إن كذبًا عليُّ ليس كالكذب على نحد فم  كذب عليُّ عاندًا :)القائل وسلم

  . واه نسلم (ن  النا  نتعمدًا فليتبون نقعده

ولو قلنا بأنه جيوز التساهل يف الرتغيب والرتهيب ولك  ال جيوز نن يصل األنر 

إىل ذكر األحاديث الباطلة واملكذوبة وإمنا العلماء تساهلوا بذكر األحاديث 

 .الضعيفة يف باب الرتغيب والرتهيب ولكنهم بينوا نسانيدها

نهل احلديث وغريهم التساهل يف وجيوز عند ] :قال احلافظ اب  الصالح

ن  ننواع األحاديث الضعيفة  -ني املكذوب  -األسانيد و واية نا سوى املوضوع 

ن  غري اهتمام ببيان ضعفها فيما سوى صفات اهلل ونحكام الشريعة ن  احلالل 

واحلرام وغريهما وذلك كاملواعظ والقصص وفضائل األعمال وسائر فنون الرتغيب 

 .114علوم احلديث ص [ نا ال تعلق له باألحكام والعقائد  والرتهيب وسائر

 :إذا تقر  هذا فنعود إىل حديث الظبية لبيان حاله وقبل ذلك نذكر نصه

يف بعض سكك  صلى اهلل عليه وسلمكنت نع النيب :)ع  زيد ب  ن قم قال

 يا  سول اهلل :املدينة فمر نا خبباء نعرابي فإذا ظبية نشدودة إىل اخلباء فقالت

يف الربية وقد تعقد اللنب يف  -ولدان  -إن هذا األعرابي صادني ولي خشفان 

فال هو يـذبـحين فأسرتيح وال يدعين فأ جع إىل خشفي  -ضرعي  -نخاليف 

 :قالت ؟إن تركتك ترجعني :صلى اهلل عليه وسلميف الربية فقال هلا  سول اهلل 

فأطلقها   -ني الضرائب قابض العشو   -وإال عذبين اهلل عذاب العشا   ،نعم

فلم تلبث نن جاءت تلمظ فشدها  سول اهلل إىل  صلى اهلل عليه وسلم سول اهلل 
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 : صلى اهلل عليه وسلم فقال  سول اهلل .اخلباء ونقبل األعرابي ونعه قربة

فأطلقها  سول    :قال .هي لك يا  سول اهلل :فقال األعرابي ؟نتبيعها نين

وننا واهلل  نيتها تسيح يف الرب وهي  :د ب  ن قمقال زي .صلى اهلل عليه وسلم

 [.تقول ال إله إال اهلل حممد  سول اهلل 

وقد و دت  وايات نخر هلذه القصة الطريفة وقد  واها نبو ُنَعيم يف دالئل النبوة 

 .والبيهقي يف دالئل النبوة نيضًا

نة ويف حديث تسليم الغزالة ارتهر على األلس] :قال العالنة نال علي القا ي

صلى اهلل عليه قال اب  كثري ليس له نصل ون  نسبه إىل النيب  .املدائح النبوية

 .81املصنوع يف نعرفة احلديث املوضوع ص  .[فقد كذب وسلم

وننا تسليم الغزالة فلم جند له إسنادًا ال ن  وجه قوي ] :وقال احلافظ اب  حجر

 .7/313فتح البا ي [ وال ن  وجه ضعيف واهلل نعلم 

قد تكلم احلافظ اب  حجر بالتفصيل على هذه القصة وذكر عدة  وايات هلا يف و

وننا تسليم الغزالة ] :فقال" ختريج نحاديث خمتصر اب  احلاجب "كتابه 

فمشتهر على األلسنة ويف املدائح النبوية ومل نقف خلصوص السالم على سند 

باب كالم الظبية  :ي قالوإمنا و د الكالم يف اجلملة وبالسند املاضي إىل الـبـيهق

 .ثم ذكر نن هذه القصة و دت ننسوبة إىل عيسى عليه السالم [.إن صح اخلرب 

وقد و د كالم الظبية ن  طرق نخرى نرد وهاًء ن  ] :ثم قال احلافظ اب  حجر

 .233-1/233انظر ختريج نحاديث خمتصر اب  احلاجب  .[األول 
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نيزان " .دال ونرا  إىل ننه خرب باطلكما نن احلافظ الذهيب ذكره يف نيزان االعت

وقد ذكر احلافظ اب  حجر نن هذا الـحـديـث بـاطـل  ،3/333 "االعتدال

 .3/411" لسان امليزان "نوضوع يف 

وقد ضعف هذه القصة بروايتها املختلفة احلافظ اب  كثري نيضًا يف حتفة الطالب 

 .181-183مبعرفة نحاديث خمتصر اب  احلاجب ص 

حديث تسليم الغزالة الذي ارتهر على األلسنة ويف ] :نة السخاويوقال العال

صلى اهلل املدائح النبوية وليس له نصل كما قال اب  كثري ون  نسبه إىل النيب 

وقال العجلوني نثل كالم  .133املقاصد احلسنة ص  .[فقد كذب  عليه وسلم

و غده وذكر الشيخ عبد الفتاح نب .1/413 "كشف اخلفاء" :السخاوي انظر

يرمحه اهلل كالم احلافظ اب  حجر والسخاوي واب  كثري وذكر نن للقصة  وايات 

 .نتعددة

هي نحاديث ضعيفة واهية ال يصح االعتماد عليها يف ] :ثم قال الشيخ نبو غدة

إثبات نا هو خرق للعادة وإن كانت لتعدد طرقها ال حيكم احلديثي عليها 

 يثبت إال باحلديث الصحيح الرجيح بالوضع فإن إثبات نضمونها ال يقبل وال

 .ولدى النظر يف نسانيدها يتبني ننها ال ختلو ن  نطاع  رديدة نردية فال تغفل

وبالنظر يف نتونها يتبدُّى تعا ض رديد فيما بينها ويف اجلمع بينها تعسف 

 .81املصنوع يف نعرفة احلديث املوضوع ص  .[ظاهر 
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  اتسبعة   حديث

 
 اتذين ال ي

ِّ
 لهظ

 
بظله يوم اتقيامة    اهلل  

سبعة ال يظلهم :)مسعت حديثًا من خطيب اجلمعة ورد فيه: يقول السائل

 ،وناكح البهيمة ،والناكح يده ،اهلل بظله يوم القيامة الفاعل واملفعول به

 ،والزاني حبليلة جاره ،وجامع بني املرأة وابنتها ،وناكح املرأة يف دبرها

صلى اهلل عليه  هل هذا احلديث ثابت عن النيبف .(واملؤذي جلاره حتى يلعنه

 ؟ وسلم

مل نعثر على واملراجع بعد البحث والتقصي فيما بني يدي ن  املصاد   :اجلواب

ع  ننس ب  :)احلديث باللفظ املذكو  ولك  وجدت احلديث بلفظ آخر ونصه

 سبعة ال ينظر اهلل عز: قال صلى اهلل عليه وسلمع  النيب   ضي اهلل عنهنالك 

وجل إليهم يوم القيانة وال يزكيهم، وال جيمعهم نع العاملني، يدخلهم النا  

تاب  ،نول الداخلني، إال نن يتوبوا، إال نن يتوبوا، إال نن يتوبوا، فم  تاب

اهلل عليه، الناكح يده، والفاعل واملفعول به، واملدن  اخلمر، والضا ب نبويه 

 واه  .(والناكح حليلة جا هحتى يستغيثا، واملؤذي جريانه حتى يلعنوه، 

وقال  .تفرد به نسلمة ب  جعفر: وقال. 3/478البيهقي يف رعب اإلميان 

تفسري  .هذا حديث غريب وإسناده فيه ن  ال يعرف جلهالته: احلافظ اب  كثري

ويني اوضعفه احلافظ اب  كثري نيضًا يف نوضع آخر لضعف   ،3/337اب  كثري 

فه نيضًا احلافظ اب  حجر العسقالني كما يف وضع .1/328تفسري اب  كثري. فيه

  .4/188التلخيص احلبري 

 ،وال يزكيهم ،سبعة ال ينظر اهلل إليهم يوم القيانة:)وو د احلديث بلفظ آخر

وناكح  ،والناكح يده ،الفاعل واملفعول به: ويقول ادخلوا النا  نع الداخلني
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والزاني حبليلة  ،ابنتهاوجانع بني املرنة و ،وناكح املرنة يف دبرها ،البهيمة

وهذا : وقد ضعفه العالنة األلباني بقوله .(واملؤذي جلا ه حتى يلعنه ،جا ه

 ....(إسناد ضعيف ن  نجل اب  هليعة وريخه اإلفريقي فإنهما ضعيفان

  .411السلسلة الضعيفة حديث  قم 

وخالصة األنر نن احلديث املذكو  يف السؤال حديث ضعيف ال يصح االحتجاج 

نذكر طائفة ننها على  يف حتريم األنو  املذكو ة فيه ثابتةولك  و دت ندلة به 

 .سبيل املثال ال احلصر لغاية سيأتي ذكرها الحقًا

قال  سول اهلل  :قال ضي اهلل عنهما ع  اب  عباس : فمما و د يف حتريم اللواط

فعول ن  وجدمتوه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل وامل):صلى اهلل عليه وسلم

 واه نمحد ونبو داود والرتنذي واب  ناجة واحلاكم وقال صحيح اإلسناد  .(به

  .8/17ووافقه الذهيب ووافقهما األلباني يف إ واء الغليل 

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا }:وننا حتريم االستمناء فيحتج له بقوله تعاىل

تْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِنيَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَ

وبهذه اآليات استدل اإلنانان نالك . 7-3سو ة املؤننون اآليات  {هُمُ الْعَادُونَ

 . والشافعي وغريهما على حتريم االستمناء

تفسري  .بكتاب اهللاستدالل صحيح  ننهالعالنة حممد ننني الشنقيطي  وذكر

 .3/323 نضواء البيان

قال  سول  :قال  ضي اهلل عنهماوو د يف الوقوع على البهيمة ع  اب  عباس 

ن  وجدمتوه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا :)صلى اهلل عليه وسلم اهلل
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صحيح كما قال حس   واه الرتنذي واب  ناجة وغريهما وهو حديث  .(البهيمة

 .2/73يف صحيح سن  الرتنذي العالنة األلباني 

ع    ضي اهلل عنهفع  نبي هريرة  ،وننا إتيان املرنة يف دبرها فهو ن  احملرنات

فقد  يف دبرها نو كاهنًا نو انرنًة ن  نتى حائضًا:)قال صلى اهلل عليه وسلمالنيب 

 واه الرتنذي واب  ناجة  .(صلى اهلل عليه وسلمكفر مبا ننزل على حممد 

ديث صحيح كما قال العالنة األلباني يف صحيح سن  الرتنذي وغريهما وهو ح

1/33. 

صلى اهلل عليه قال  سول اهلل  :قال  ضي اهلل عنهوع  نبي هريرة 

 واه نبو داود وغريه وهو حديث حس   .(نلعون ن  نتى انرنته يف دبرها):وسلم

 .2/313كما قال العالنة األلباني يف صحيح سن  نبي داود 

عند ذكر تعاىل  فقد قال  املرنة وابنتها فهو ن  احملرناتوننا اجلمع بني

  .24سو ة النساء اآلية  .{وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ}احملرنات ن  النساء 

بزوجة اجلا  فهو ن  كبائر الذنوب كما و د يف احلديث ع  عبد اهلل  ىوننا الزن

ي الذنب ن صلى اهلل عليه وسلمسألت النيب ):قال  ضي اهلل عنهب  نسعود 

 ،إن ذلك لعظيم :قلت ،نن جتعل هلل ندًا وهو خلقك :قال ؟نعظم عند اهلل

قال  ؟ثم ني :قلت ،ونن تقتل ولدك ختاف نن يطعم نعك :قال ؟ثم ني :قلت

 . واه البخا ي ونسلم( نن تزاني حليلة جا ك

 ،يا  سول اهلل: قال  جل : ضي اهلل عنه قال عبد اهلل):ويف  واية عند نسلم

 :قال ؟ثم ني :قال ،نن تدعو هلل ندًا وهو خلقك :قال ؟نب نكرب عند اهللني الذ

نن تزاني حليلة  :قال ؟ثم ني :قال ،نن تقتل ولدك خمافة نن يطعم نعك
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وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ }فأنزل اهلل عز وجل تصديقها  (.جا ك

 . 38الفرقان اآلية سو ة {رَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًاالنَّفْسَ الَّتِي حَ

ع  النيب   ضي اهلل عنهفع  نبي هريرة  ،وكذلك فإن إيذاء اجلا  ن  احملرنات

ن  كان يؤن  باهلل واليوم اآلخر فال يؤذي جا ه :)قال صلى اهلل عليه وسلم

فإنه  خلق  ن  ضلع وإن نعوج ريء يف الضلع نعاله  صوا بالنساء خريًاواستو

 واه ( فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته مل يزل نعوج فاستوصوا بالنساء خريًا

 . البخا ي ونسلم

ال ):قال صلى اهلل عليه وسلمنن  سول اهلل   ضي اهلل عنهوع  نبي هريرة 

 .واه نسلم  .(يدخل اجلنة ن  ال يأن  جا ه بوائقه

وقد نو دت األدلة السابقة ألبني نن يف الصحيح ن  األدلة نا يغين ع  

االستدالل بالضعيف على خالف نا يفعله بعض اخلطباء واملد سني الذي  ال 

يهتمون مبعرفة د جة األحاديث اليت يذكرونها يف خطبهم ود وسهم نع نن 

ونعظم املصلني ال  ذلك واجب عليهم ألن املصلني يتلقون كالنهم ويسمعونه

يعرفون ريئًا ع  احلكم على األحاديث ونن هنالك نحاديث باطلة ونخرى 

 .نكذوبة ونخرى ضعيفة

إن واجب كل ن  يتصدى للتد يس نو اخلطابة نو الوعظ نو التأليف نن يكون 

صلى اهلل  على بينة وبصرية ن  األحاديث اليت يذكرها وينسبها إىل  سول اهلل

ليس كالكذب على  صلى اهلل عليه وسلملكذب على الرسول فإن ا ،عليه وسلم

ن  كذب عليَّ :)قال صلى اهلل عليه وسلمفقد صح يف احلديث نن النيب  ،غريه
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وهو حديث صحيح نتواتر  واه البخا ي  .(عاندًا نتعمدًا فليتبون نقعده ن  النا 

 .ونسلم

صلى اهلل  اهللفإن هؤالء اخلطباء والوعاظ وإن مل يتعمدوا الكذب على  سول 

نباررة فقد ا تكبوه تبعًا لنقلهم األحاديث اليت يقفون عليها وهم  عليه وسلم

 .دون نن يبينوايعلمون نن فيها نا هو ضعيف ونا هو نكذوب قطعًا 

ذكر نسباب دخول النا  مل  نسب الشيء إىل ):فصل: قال اب  حبان يف صحيحه

ثم ساق بسنده ع  نبي  .(تهوهو غري عامل بصح  صلى اهلل عليه وسلماملصطفى

ن  قال عليَّ نا مل نقل :)قال صلى اهلل عليه وسلمالنيب نن   ضي اهلل عنههريرة 

 .وسنده حس  ونصله يف الصحيحني بنحوه .(فليتبون نقعده ن  النا 

ن  :)صلى اهلل عليه وسلمقال  سول اهلل : ثم ذكر حديث مسرة ب  جندب قال

   واه نسلم .(ننه كذب فهو نحد الكاذبني -بضم الياء -حدُّث حبديث ُيرى 

يتبني ن  هذه األحاديث ننه ال جيوز نشر األحاديث و وايتها دون التثبت ن  

صلى اهلل عليه صحتها ون  فعل ذلك فهو حسبه ن  الكذب على  سول اهلل 

إن كذبًا عليُّ ليس كالكذب على نحد فم  كذب عليُّ عاندًا ):القائل وسلم

 .  واه نسلم .(عده ن  النا نتعمدًا فليتبون نق

ولو قلنا بأنه جيوز التساهل يف الرتغيب والرتهيب ولك  ال جيوز نن يصل األنر 

وإمنا العلماء تساهلوا بذكر األحاديث  ،إىل ذكر األحاديث الباطلة واملكذوبة

 .الضعيفة يف باب الرتغيب والرتهيب ولكنهم بينوا نسانيدها

عند نهل احلديث وغريهم التساهل يف األسانيد وجيوز :]قال احلافظ اب  الصالح

ن  ننواع األحاديث الضعيفة ن  غري  -ني املكذوب-و واية نا سوى املوضوع 



164 

 

اهتمام ببيان ضعفها فيما سوى صفات اهلل ونحكام الشريعة ن  احلالل واحلرام 

وغريهما وذلك كاملواعظ والقصص وفضائل األعمال وسائر فنون الرتغيب 

 .114علوم احلديث ص  .[ئر نا ال تعلق له باألحكام والعقائدوالرتهيب وسا

وخالصة األنر نن احلديث املذكو  يف السؤال حديث ضعيف ال يصح االحتجاج 

به ونن يف األدلة الصحيحة نا يغين عنه فعلى اخلطباء والوعاظ نن يكتفوا 

كذب بالصحيح ونن يبتعدوا ع  الواهي والضعيف ألنهم قد يدخلون يف دائرة ال

  .صلى اهلل عليه وسلمعلى سيدنا  سول اهلل 
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 اتكلمة وأمانة
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 ال 
 
 عند بني اتبنوك اإلسالمية واتبنوك اتربوية فرق

 خطيب مسجد  
إنه مسع خطيب املسجد يقول إنه ال فرق بني البنوك  :يقول السائل

ة تتحايل ألكل الربا فما اإلسالمية وبني البنوك الربوية وأن البنوك اإلسالمي

 ؟قولكم يف ذلك

زافًا دون نعرفة نو اطالع على حقائق ُج لقون الكالَمن  الناس ُي كثرٌي :اجلواب

يردده كثري ن  الوعاظ  ،وننثال هذا الكالم الذي قاله خطيب اجلمعة ،األنو 

 والعانة وبعض املنتسبني إىل العلم الشرعي ن  ن باع املثقفني وليس ن  ننصافهم

ونا  ،الذي  نا عرفوا األسس الشرعية اليت تقوم عليها فكرة البنوك اإلسالنية

 ،ون  جهل ريئًا عاداه ،عرفوا كيفية تطبيق املعانالت يف البنوك اإلسالنية

وبعض هؤالء املعادي  لفكرة البنوك اإلسالنية يرفضونها ألنهم يعتربونها ترقيعًا 

يضغط اخلليفة على ز  فتتحول البنوك ويظنون ننه عندنا تقوم للمسلمني دولة س

 .الربوية إىل بنوك إسالنية يف حلظة واحدة ولك  هؤالء واهمون وخمطئون

نا هو احلل هلذه املشكلة العظيمة اليت يعاني ننها العامل  :ولو سألت هؤالء

 .اإلسالني وهي هذا الطوفان الربوي اجلا ف فال حيرون جوابًا سديدًا

ا بني لفكرة البنوك اإلسالنية ننهم يسوون بني احلالل والغريب يف نقولة احمل

ودعواهم هذه قاهلا املشركون قدميًا كما حكى اهلل  ،واحلرام دومنا بصر نو بصرية

وقد  د اهلل سبحانه وتعاىل عليهم  .{إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا}:سبحانه وتعاىل قوهلم

 .{الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا لَّ اللَّهُوَأَحَ}: دًا قاطعًا واضحًا فقال جل جالله
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هل د ستم نظام املعانالت يف الشريعة اإلسالنية د اسة واعية  :ونقول هلؤالء

ود ستم كيفية تطبيق البنوك اإلسالنية ملعانالتها قبل نن تلقوا الكالم على 

 .؟عواهنه

  الربا يف إن الفكرة األساسية اليت تقوم عليها البنوك اإلسالنية هي البعد ع

فكيف تسوون بينها وبني البنوك الربوية اليت  ،مجيع نعانالتها نخذًا وإعطاًء

 .؟تقوم نكثر نعانالتها على الربا نخذًا وإعطاًء

 ،إن البنوك اإلسالنية تعل  جها ًا نها ًا ننها ال تتعانل بالربا جبميع نركاله

ويقولون إنه ال فرق ويأتي هؤالء  ،وتنص ننظمتها ولوائحها الداخلية على ذلك

 ؟!!بني البنوك اإلسالنية والبنوك الربوية 

إن خاصية البنوك اإلسالنية يف عدم التعانل بالربا هي اخلاصية األساسية اليت 

ألن الربا كما هو نعلوم حمرم  ،يتميز بها البنك اإلسالني ع  البنك الربوي

يقول اهلل  ،ه وسلمصلى اهلل عليبالنصوص الصرحية ن  كتاب اهلل وسنة  سوله  

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ }:سبحانه وتعاىل

ا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَ

حَقُ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْ

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا  اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ  أثيم إن

الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا 

إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِني َفإِنْ لَمْ هُمْ يَحْزَنُونَ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا 
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تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا 

 .271 - 273سو ة البقرة اآليات  {تُظْلَمُونَ

ونؤكله وكاتبه وراهديه  لع  اهلل آكل الربا):صلى اهلل عليه وسلمويقول النيب  

 . واه نسلم (وقال هم سواء

تشكل خاصية استبعاد الفوائد ن  نعانالت ] :يقول الدكتو  غريب اجلمال

وجتعل وجودها نتسقًا نع البنية  ،املصا ف اإلسالنية املعلم الرئيسي هلا

وتصبغ ننشطتها بروح  اسية ودوافع عقائدية  ،السليمة للمجتمع اإلسالني

ئمني عليها يستشعرون دائمًا نن العمل الذي ميا سونه ليس جمرد جتعل القا

بل إضافة إىل ذلك نسلوب ن   ؛عمل جتا ي يهدف إىل حتقيق الربح فحسب

نساليب اجلهاد يف محل عبء الرسالة واإلعداد الستنقاذ األنة ن  نباررة 

ن وفوق كل ذلك وقبله يستشعر هؤالء العانلو ،نعمال جمافية لألصول الشرعية

إضافة إىل اجلزاء  ،نن العمل عبادة وتقوى نثاب عليها ن  اهلل سبحانه وتعاىل

 .114-112ع  املصا ف اإلسالنية بني النظرية والتطبيق ص  .[املادي الدنيوي

فم   ،كما نن البنوك اإلسالنية توجه كل جهودها حنو استثما  املال باحلالل

وملا كانت هذه  ،بالد جة األوىلاملعلوم نن املصا ف اإلسالنية نصا ف تنموية 

لذا فإنها ويف  ،املصا ف تقوم على اتباع ننهج اهلل املتمثل بأحكام الشريعة الغراء

وهذا يدفعها إىل استثما  ومتويل  ،مجيع نعماهلا تكون حمكونة مبا نحله اهلل

املشا يع اليت حتقق اخلري للبالد والعباد والتقيد يف ذلك بقاعدة احلالل واحلرام 

 :اليت حيددها اإلسالم مما يرتتب عليه نا يأتي
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توجيه االستثما  وتركيزه يف دائرة إنتاج السلع واخلدنات اليت تشبع . ن

 .احلاجات السوية لإلنسان املسلم

 .يف دائرة احلالل -سلعة كان نو خدنة  -حتري نن يقع املنتج . ب

 -بيع  -نيع تص -متويل )حتري نن تكون كل نراحل العملية اإلنتاجية . ج

 .ضم  دائرة احلالل (رراء

ننسجمة نع دائرة  (نظام عمل -نجو  )حتري نن تكون كل نسباب اإلنتاج . د

 .احلالل

حتكيم نبدن احتياجات اجملتمع ونصلحة اجلماعة قبل النظر إىل العائد . هـ

 .114املصا ف اإلسالنية بني النظرية والتطبيق ص [. الذي يعود على الفرد 

 ذلك نا للبنوك اإلسالنية ن  دو  هام يف إحياء نظام الزكاة ن  ويضاف إىل

 .خالل صندوق الزكاة وتوزيع الزكاة على املستحقني هلا

وكذلك دو  البنوك اإلسالنية الذي ال ينكره إال نكابر نو جاهل يف بعث الروح 

يف فقه املعانالت يف الشريعة اإلسالنية الذي طاملا كان نهجو ًا فتوجهت همم 

الباحثني والدا سني لنفض الغبا  عنه وبدنت الد اسات الكثرية ع  نفردات هذا 

املكتبة اإلسالنية مبئات املؤلفات اليت د ست املراحبة واملضا بة  ْتَلِفالنظام فَح

 .والشركات والصرف وغري ذلك

وينبغي نن يعلم نن كالني هذا ع  البنوك اإلسالنية ال يعين ننها بلغت الد جة 

ة يف التطبيق والتنفيذ وننها ال ختطئ وننـها كلها تسري على املنـهـج العالي

 .ل تامرعي بشكالش
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فكما ننك جتد يف نفراد  ،فإن البنوك اإلسالنية حاهلا كحال الناس متانًا ؛ال

املسلمني ن  هو نلتزم متانًا باحلكم الشرعي وجتد فيهم ن  خلط عماًل صاحلًا 

جتد بعضها لديه التزام عال باملنهج  ،نيةفكذلك البنوك اإلسال وآخر سيئًا

وإن وجود األخطاء يف التطبيق لدى  ،الشرعي وبعضها خيلط اخلطأ بالصواب

البنوك اإلسالنية ال يعين حبال ن  األحوال نن اخلطأ يف الفكرة والقاعدة اليت 

ولك  وجود األخطاء ن  العانلني ننر عادي جدًا  ،تسري عليها البنوك اإلسالنية

 .ذي ال يعمل هو الذي ال خيطئ ننا الذي يعمل فال بد نن يقع ننه اخلطأفال

ونخريًا جيب التنبيه إىل نن البنوك اإلسالنية تسري يف نسريتها اليت تشهد 

نعتمدًة على نسس وقواعد وضعها  -واحلمد هلل  -تقدنًا وجناحًا مبرو  األيام 

د اسات ونحباث وجمانع عدد كبري ن  علماء املسلمني يف هذا العصر ن  خالل 

ون  خالل نؤمترات علمية يشا ك فيها خرباء يف االقتصاد  ،علمية وفقهية

كما نن لكل بنك إسالني هيئة للرقابة الشرعية نؤلفة  ،جبانب علماء الشريعة

ن  نهل اخلربة واالختصاص الشرعيني واالقتصاديني ملراقبة نعمال البنك تتوىل 

 .غري ذلكالتوجيه واإل راد والتدقيق و

ونختم كالني بعبا ات نرية ألستاذنا فقيه العصر الدكتو  العالنة يوسف 

كلمة نوجهها للناقدي  للمصا ف .. .]:القرضاوي حفظه اهلل و عاه  فقد قال

كانت دوافعهم ونعتقد نن بعضهم خملص يف  ًاواملؤسسات املالية اإلسالنية نيُّ

  :نقده وكلميت إليهم تتمثل يف ننو  ثالثة



172 

 

نن  يكونوا واقعيني وال ينشدوا الكمال يف البنوك اإلسالنية وحدها يف جمتمع  .ن

ونن يصربوا على التجربة فهي ال زالت يف بدايتها  ،يعج بالنواقص يف كل نيدان

 .ونن يقدنوا هلا العون بدل نن يوجهوا إليها الطع  ن  ننام ون  خلف

ل وحنس  القول ولك  ن  إن ن  السهل نن نقو :وان يذكروا هذه احلكمة جيدًا

 .الصعب كل الصعب نن يتحول القول إىل عمل

نن يقدنوا حس  الظ  بالناس بدل املسا عة باالتهام للغري وسوء الظ  . ب

وع  الغرو   ،ونن يتخلوا ع  اإلعجاب بالرني فهو نحد املهلكات ،باآلخري 

هَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا يَاأَيُّ}:ونن يذكروا قول اهلل تعاىل ،بالنفس فهو نحد املوبقات

 .12سو ة احلجرات اآلية  {إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ كَثِريًا مِنَ الظَّنِّ

 .نتفق عليه (إياكم والظ  فإن الظ  نكذب احلديث:)وقول  سوله الكريم

وإن كان هلا بعض السلبيات وعليها  -نن يذكروا نن املصا ف اإلسالنية . ج

 :هلا إجيابيات نذكو ة وإجنازات نشكو ة  نذكر ننها -بعض املآخذ

ننها يسرت للفرد املسلم سبيل التعانل احلالل ون احت ضمائر املسلمني ن  . 1

 .التعانل نع البنوك الربوية

ز عت الثقة واألنل يف ننفس املسلمني بإنكان قيام بنوك بغري  با ونن تطبيق . 2

 .إليه نيسو  غري نعسو الشريعة عندنا تتجه اإل ادة اجلماعية 

رجعت قاعدة كبرية ن  مجاهري الشعوب املسلمة على االدخا  واالستثما  . 4

 .على حني قلما تتعانل البنوك الربوية إال نع األغنياء

هيئت فرصة نساعدة الفقراء ونساعدة املؤسسات اخلريية واجلمعيات . 3

 .اإلسالنية ع  طريق صناديق الزكاة والرب والقرض احلس 
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بيع املراحبة لآلنر بالشراء كما " .[ساهمت يف تنمية اجلانب الرتبوي الثقايف . 3

 .87 -83ص  "جتريه املصا ف اإلسالنية

 

 يف مقال
 
 نقدية

 
 شرعية

 
تطوير اخلطاب اتديني " نظرات

 ومسؤوتية
 
 "واجب

تطوير اخلطاب الديين؛ واجٌب )ما قولكم فيما ورد يف مقال : يقول السائل

حيث تضمن املقاُل الدعوة إىل  (القدس)الذي نشرته صحيفة  (ةومسؤولي

وقضية التكفري واملوقف من ، تطوير خطبة اجلمعة يف املسجد األقصى املبارك

 ؟العروبة

لألستاذ ( واجٌب ونسؤولية تطوير اخلطاب الديين؛)قرنت نقال  :اجلواب

وجدته م و2113/ 2/2بتا يخ ( القدس)حممد خضر قرش، الذي نشرته صحيفة 

 : نشتماًل على عدة قضايا، ونجيب عنها فيما يلي

ال رك نننا حباجٍة لتطوير خطبة اجلمعة يف املسجد األقصى املبا ك وكل : أواًل

صلى اهلل املساجد، وهذا التطوير يكون باجتاه نعرفة وتطبيق هدي املصطفى 

( تمعوننا يطلبه املس)يف خطبة اجلمعة، وليس يف السري على قاعدة  عليه وسلم

حيث طالب الكاتب يف اقرتاحه الثان  بعمل استبيان ملعرفة  ني املصلني نو 

وهذه فكرٌة ! عدٍد ننهم يف املوضوعات اليت ينبغي طرحها يف خطبة اجلمعة

براقٌة يف ظاهرها، وغري عملية يف واقعها ألسباٍب كثرية، ليس هذا حمل 

يب صلى اهلل عليه وسلم يف حبثها، بل املطلوب ن  اخلطباء نن يستنوا بسنة الن

خطبة اجلمعة، فال رك نن خرَي احلديث كتاُب اهلل، ونن خرَي اهلدي هدُي 
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، ونن ن  يطلع على هدي املصطفى عليه الصالة صلى اهلل عليه وسلمحممٍد 

والسالم ليعجب ن  خطباء اليوم يف خطب اجلمعة والعيدي  وغريها، فخطبة 

ريرًا ألصول اإلميان، ن  إمياٍن باهلل كانت تق صلى اهلل عليه وسلمالنيب 

ونالئكته وكتبه و سله ولقائه وذكر اجلنة والنا ، ونا نعدَّ اهلل ألوليائه ونهل 

طاعته، ونا نعدَّ ألعدائه ونهل نعصيته، فُتمأُل القلوب ن  خطبته إميانًا 

سالم وتوحيدًا، كما كان عليه الصالة والسالم ُيعلُِّم الصحابَة يف خطبه قواعد اإل

 . اخل... وررائعه ويأنرهم وينهاهم

وكان عليه الصالة والسالم يقرن آياٍت ن  القرآن الكريم يف خطبته، نحيانًا سو ًا 

كما ثبت يف احلديث ع  نم هشام بنت حا ثـة ب  ( ق)ن  القرآن كسو ة 

إال ع  لسان  {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} نا نخذت:)النعمان  ضي اهلل عنهما قالت

، يقرؤها كل مجعة على املنرب إذا خطـب صلى اهلل عليه وسلمسول اهلل  

 .  واه نسلم (الناس

وكان ن  هدي املصطفى عليه الصالة والسالم تقصري اخلطبة وإطالة الصالة، فقد 

صلى اهلل مسعت  سول اهلل :)ثبت يف احلديث ع  عما   ضي اهلل عنه قال

ر خطبته نئنٌة ن  فقهه، فأطيلوا إن طول صالة الرجل وقص: يقول عليه وسلم

ني إن قصر اخلطبة وطول الصالة عالنٌة .  واه نسلم( الصالة ونقصروا اخلطبة

 . على فقه اخلطيب

إن نا ملسه الكاتب يف خطب املسجد األقصى املبا ك ن  منطية وتكرا ،  :ثانيًا

ودغدغة  نردُّه إىل نسباٍب كثريٍة، ننها إصراُ  بعض اخلطباء على إ ضاء العانة

وننها ننهج بعض اخلطباء يف إحياء البدع املخالفة للسنة النبوية، . عواطفهم
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كاخلطب املكر ة مبناسباٍت دينيٍة يف زعمهم، كاملولد النبوي واإلسراء واملعراج 

وإن بعض اخلطباء ال يكادون يقرؤون آية ن  القرآن يف . واهلجرة وحنوها

، ونرى صلى اهلل عليه وسلمول اهلل خطبهم وال يكادون يذكرون حديثًا ع   س

. نن نكثرهم ال خيطبون إال يف نوضوٍع واحٍد، وكأن اإلسالم حمصو  فيه فقط

فمثاًل جند كثريًا ن  اخلطباء ال خيطبون إال يف املوضوع السياسي، نو التباكي 

 . على حال املسجد األقصى

صو ًا عليه، كما وال رك نن املوضوع السياسي نهٌم جدًا، ولك  اإلسالم ليس نق

نن املصلني حباجٍة إىل طرح قضاياهم االجتماعية واألخالقية واالقتصادية 

والناس يف زناننا حيتاجون إىل . وغريها، والتباكي يصلح نرًة، ال نراٍت ونراٍت

التبصري يف ننو  دينهم كلها، فيجب على اخلطباء نن يتناولوا خمتلف قضايا 

 .  واآلخرة املسلمني، ونا يهمهم يف الدنيا

اقرتح الكاتب إ ساَل اخلرجيني إىل األزهر، لتعلم فقه الدي  ونصول  :ثالثًا

اخلطابة والوعظ واإل راد، وهذا ننٌر طيٌب، ولك  عندنا يف فلسطني يوجد يف 

جانعاتنا الوطنية عدُة كلياٍت ررعيٍة، ُتَخرُِّج كل عاٍم عشرات الطلبة املؤهلني، 

هم سبل التوظيف، بل إن بعض اخلطباء املؤهلني ولك  ولألسف ُتغلق يف وجوه

 ؟  !مينعون ن  اخلطابة، ويؤتى بآخري  ال عالقة هلم بالعلم الشرعي

 حٌق وبعضُه نا ذكره الكاتب ع  انتشا  اجلماعات التكفريية، بعضُه :رابعًا

باطل، وجيب نن ُيعلم نن عقيدة  نهل السنة واجلماعة اليت سا  عليها السلف 

وال ُنكفُِّر نحدًا ن  نهل :]التكفري، هي نا قاله نبو جعفر الطحاوين  املوقف يف 

 . 433ص ررح العقيدة الطحاوية[ القبلة بذنب نا مل يستحله
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نصابه،  ن  املسلمني بذنٍب نحٍد فليس ن  نذهب نهل السنة واجلماعة تكفرُي

، حيرم ررعًا اخلوض فيها ن  غري نهل العلم وقضايا التكفري ننوٌ  خطريٌة

ن  السقوط يف ننزلق التكفري، حيث إن بعض الناس  الشديُد وينبغي احلذُ 

 يتسرعون يف تكفري الناس وإخراجهم ن  نلة اإلسالم واملسلمني، وهذا كالٌم

ب  عمر اجدًا جيب التحذير ننه، فقد ثبت يف الصحيحني ن  حديث  خطرٌي

يا  :نرٍئ قال ألخيهنميا ا:) ضي اهلل عنهما نن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال

  .(وإال  جعت عليه، إن كان كما قال، فقد باء بها نحدهما، كافر

ال يرني :)وع  نبي ذٍ   ضي اهلل عنه ننه مسع النيب صلى اهلل عليه وسلم يقول

 جٌل  جاًل بالفسوق، وال يرنيه بالكفر إال ا تدت عليه، إن مل يك  صاحبه 

ون  دعا  جاًل بالكفر، نو :)سلم قال واه البخا ي، ويف  واية عند ن .(كذلك

 . ني  جع عليه .(قال عدو اهلل وليس كذلك إال حا  عليه

وننا التكفري فالصواب نن ن  اجتهد ن  ننة حممد :]قال ريخ اإلسالم اب  تيمية

غفر له خطؤه، ون  تبني كفر، بل ُيصلى اهلل عليه وسلم وقصد احلق فأخطأ مل ُي

لرسول ن  بعد نا تبني له اهلدى واتبع غري سبيل له نا جاء به الرسول فشاق ا

املؤننني فهو كافر، ون  اتبع هواه وقصَّر يف طلب احلق وتكلم بال علم، فهو 

 .[وقد يكون له حسناٌت ترجح على سيئاته، عاٍص نذنٌب ثم قد يكون فاسقًا

 . 12/181 فتاوىالجمموع 

نن يقوم  :نحدهما :رطانللحكم بتكفري املسلم ر:]وقال الشيخ العالنة العثيمني

انطباق احلكم على ن  فعل ذلك  :الثاني. كفرالدليل على نن هذا الشيء مما ُي

وَمَنْ }:فإن كان جاهاًل مل يكفر لقوله تعاىل، حبيث يكون عاملًا بذلك قاصدًا له
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الْمُؤْمِنِنيَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ  يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ

 . 113سو ة النساء اآلية {وَسَاءَتْ مَصِريًا

 .{وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ}:وقوله تعاىل
 . 113سو ة التوبة اآلية 

 . 13سو ة اإلسراء اآلية{مَا كُنَّا مُعَذِّبنِيَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًاوَ}:وقوله تعاىل

فال ، نثل نن يبلغه نن عمله هذا كفٌر، عذ لك  إن فرَّط برتك التعلم والتبني مل ُي

لعمل نا  وإن كان غري قاصٍد. فإنه ال يكون نعذو ًا حينئذ، يتثبت وال يبحث

ونثل نن ، باإلميان الكفر وقلبه نطمئٌ  كره علىنثل نن ُي، مل يكفر بذلك، يكفر

كقول صاحب البعري الذي ، وحنوه فال يد ي نا يقول لشدة فرٍح، هينغلق فكُر

فإذا خبطانها نتعلقًا بالشجرة  ،نضلها ثم اضطجع حتت رجرة ينتظر املوت

فتاوى العقيدة  [نخطأ ن  ردة الفرح، كاللهم ننت عبدي وننا  ُب: فأخذه فقال

 . 233-234ص

ويذهب البعض ن  نوقظي الفنت إىل القول إن للشيعة :]قال الكاتب :امسًاخ

إن نئمة : ونقول .[قرآنًا غري الذي بني نيدينا يدَّعون نن امسه قرآن فاطمة

نصحف فاطمة عندهم، وليس  الشيعة ونصاد هم املعتربة هي اليت تقول بوجود

نصاد هم اليت  ، وبالذات نهمكتب الشيعةاقرن ( نوقظي الفنت)ن  مسيتهم 

بعد وفاة  سول اهلل صلى   ضي اهلل عنها على فاطمة نزول نصحٍف تنص على

  .اهلل عليه وسلم
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وهو مبنزلة صحيح البخا ي عند نهل  - 1/241 جاء يف كتاب الكايف للكليين

ونا ، وإن عندنا ملصحف فاطمة عليها السالم: ع  نبي عبد اهلل قال] -السنة

ونا نصحف فاطمة عليها  :قلت: يها السالم؟ قاليد يهم نا نصحف فاطمة عل

قرآنكم هذا ثالث نرات، واهلل نا فيه ن   فيه نثُل نصحٌف: السالم؟ قال

ثقة )اليت يرويها  -نصحف فاطمة -فهذه األسطو ة . [قرآنكم حرٌف واحد

انظر الشُّايف ررح ، عندهم كما يقر ه ريوخهم صحيٍح بسنٍد (اإلسالم عندهم

 . 4/117 نصول الكايف

ذكر الصحيفة واجلفر واجلانعة ونصحف ) باب :يف الكايف وترجم الكليين

 32وبصائر الد جات ص، 23/38 حبا  األنوا وو د يف . (فاطمة عليها السالم

نصحف فاطمة  ضي اهلل تعاىل عنها نا فيه :]وهما ن  نصاد  الشيعة املعتربة

 [.وإمنا هو ريٌء ُنلقي عليها، ن  كتاب اهلل ريٌء

ثمَّ ... صلى اهلل عليه وسلمع  نبي بصري ع   سول اهلل ] 8/37 الكايفد يف وو 

بعذاب واقع  سأل سائٌل: فقال صلى اهلل عليه وسلمإىل النيبِّ  نتى الوحُي

 علُتُج :قال قلت، ن  اهلل ذي املعا ج، للكافري  بوالية عليٍّ ليس له دافع

صلى  بها جربئيل على حممٍدهكذا واهلل نزل : فقال، فداك إنا ال نقرؤها هكذا

 [.عليها السالميف نصحف فاطمة  وهكذا واهلل نثبٌتاهلل عليه وسلم، 

 ف نحُدحيث نلَّ ننه ناقٌص ونزعمييف القرآن الكريم و ونطعنكما نن الشيعة ي

كبا  علماء النجف، وهو احلاج نريزا حسني ب  حممد تقي النو ي الطربسي 

مجع فيه ( األ باب ات حتريف كتاب  بِّاخلطاب يف إثب فصُل:)كتابًا مساه
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نئات النصوص ع  علماء الشيعة وجمتهديهم يف خمتلف العصو  زعموا فيها 

 . قص ننه، وقد طبع كتاب الطربسي هذا يف إيرانيد فيه وُنبأن القرآن قد ِز

إنُّ القرآن الذي بني نيدينا ليس بتمانه :]ويقول املفسر الشيعي حمس  الكاراني

صلى اهلل عليه وسلم، بل ننه نا هو خالف نا ننزل اهلل،  ى حممٍدكما ُننزل عل

تفسري الصايف،  .[كثريٌة ذف ننه نرياُء، وننه قد ُحوننه نا هو نغرٌي حمرٌف

، الوريعة يف كشف 13انظر اخلطوط العريضة ص و. حمس  الكاراني - املقدنة

 ب ن  قول الضالني  وني  هؤالء . 43رنائع وضالالت الشيعة ص 

 . 11سو ة احلجر اآلية {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ}:لعاملنيا

نهلُّ السنة واجلماعة ال ُيكفِّرون الشيعة، بل يقولون هم ن  نهل  :سادسًا

القبلة، وعندهم عقائد كفرية، ن  اعتقد بها كفر،  كزعمهم بأن القرآن ناقٌص 

ر ونكثر الصحابة  ضوان اهلل عليهم، بل يكفرون عانة وكتكفريهم ألبي بكر وعم

والرافضة :]قال ريخ اإلسالم اب  تيميةنهل السنة، فالشيعة هم التكفرييون، 

رت نبا بكر، وعمر، وعثمان، وعانة املهاجري  واألنصا ، والذي  اتبعوهم كفَّ

ى روا مجاهري ننة حممد صلالذي   ضي اهلل عنهم و ضوا عنه، وكفَّ، بإحسان

ن  اعتقد يف نبي بكر  رون كلَّفيكفِّ. اهلل عليه وسلم ن  املتقدنني واملتأخري 

واألنصا  العدالة، نو ترضَّى عنهم كما  ضي اهلل عنهم، نو  وعمر واملهاجري 

نثل سعيد  :رون نعالم امللةيستغفر هلم كما ننر اهلل باالستغفا  هلم، وهلذا يكفِّ

ونويس القرني، وعطاء ب  نبي  باح، ب  املسيب، ونبي نسلم اخلوالني، 

وإبراهيم النخعي، ونثل نالك واألوزاعي، ونبي حنيفة، ومحاد ب  زيد، ومحاد 

ب  سلمة، والثو ي، والشافعي، ونمحد ب  حنبل، وفضيل ب  عياض، ونبي 
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سليمان الدا ني، ونعروف الكرخي، واجلنيد ب  حممد، وسهل ب  عبد اهلل 

حلون دناء ن  خرج عنهم، ويسمون نذهبهم التسرتي، وغري هؤالء، ويست

 . 28/377فتاوى الجمموع [  نذهب اجلمهو 

تباكى الكاتب على الشيعة، ونا علم حقيقَة عقيدتهم ن  املسجد  :سابعًا

األقصى املبا ك، ونا علم نن الشيعة هلم  نٌي آخر يف نكان املسجد األقصى 

سجد األقصى املذكو  يف نول املبا ك كما يؤخذ ن  نراجعهم، فهم يزعمون نن امل

سو ة اإلسراء إمنا هو البيت املعمو  الذي يف السماء، وليس املسجد األقصى 

يف  371–1/331لكارانيل يفاتفسري الصاملعروف يف بيت املقدس، فقد و د يف 

ى الْمَسْجِدِ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَياْل مِنَ الْمَسْجِدِ احلَرَامِ إِلَ}:تفسري قوله تعاىل

 .[سري  سول اهلل صلى اهلل عليه وآلهإليه ُنالسماء، ذاك يف :]قال {األقصى

يف املسجد احلرام  نه كان جالسًان:]مي ع  الباقر عليه السالمتفسري الُقوجاء يف 

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَياْل مِنَ }:ثم قال وإىل الكعبة نرًة فنظر إىل السماء نرًة

ثم التفت إىل ، وكر  ذلك ثالث نرات {الْمَسْجِدِ احلَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ األقصى

؟ يقول نهل العراق يف هذه اآلية يا عراقي ريٍءني : فقال، إمساعيل اجلعفي

فقال ليس كما ، سري به ن  املسجد احلرام إىل بيت املقدسيقولون ُن: قال

وقال نا ، ونرا  بيده إىل السماء، به ن  هذه إىل هذه ُنسريولكنه ، يقولون

 . بينهما حرم

: فقالسألت ع  املساجد اليت هلا الفضل : قالقال العياري ع  نبي عبد اهلل و

واملسجد األقصى : وسلم، قلتونسجد الرسول صلى اهلل عليه احلرام، املسجد 
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: وسلم، فقلتسرى برسول اهلل عليه إليه ُنالسماء، ذاك يف : قالعلت فداك؟ ُج

تفسري  .[ل ننهضنسجد الكوفة نف: فقالالناس يقولون إنه بيت املقدس  إن

 . 4/133 الصايف

واملشهو  على نن املسجد ]:71عباس القمي صلكتاب ننتهى اآلنال وجاء يف 

الكثرية نن املراد ننه هو  األحاديثولك  يظهر ن  ، هو بيت املقدس األقصى

الكليين  و وى[.  هو نبعد املساجدالبيت املعمو  الذي يقع يف السماء الرابعة و

باإلسناد ع  الزيا ات، يف كانل  قولويهواب  التهذيب، يف الكايف والطوسي يف 

ني علي  ضي اهلل - جاء  جل إىل ننري املؤننني: قالنبي عبد اهلل الصادق 

السالم عليك يا ننري املؤننني و محة اهلل : فقالوهو يف نسجد الكوفة  -عنه

فأ دت األقصى، ني ن دت املسجد إعلت فداك ُج: فقالعليه،  فردَّوبركاته، 

ن دت بذلك؟ فقال  قال عليه السالم وني ريٍءعليك، ونودعك، م سّلنن ُن

يف  زادك، وصلِّ ْلفبع  احلتك، وُك :قال عليه السالمفداك، علت ُجالفضل، 

، نربو ٌة فإن الصالة املكتوبة فيه حجٌة -نسجد الكوفةني - هذا املسجد

 ، ويسا ه ْمننه على اثين عشر نياًل، ميينه ُي ، والربكُةنربو ٌة لنافلة عمرٌةوا

 ن  ناء، رراٌب ن  لنب، وعنٌي ن  ده ، وعنٌي نكرنة، ويف وسطه عنٌي

نبيًا، وصلى فيه سبعون نوح، ننه سا ت سفينة . للمؤننني للمؤننني، طاهٌر

يف  مبسألٍة فيه نكروٌب نا دعاصد ه، وقال بيده يف نحدهم، ننا وصيًا، وسبعون 

، 312–4/311الكايف[ وفرج عنه كربتهتعاىل، ن  احلوائج إال نجابه اهلل  حاجٍة

 . 4/321الشيعة  وسائل
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الرحال  ال تشدُّ:)وقد حرَّف الشيعة حديث ردِّ الرحال املشهو  يف الصحيحني

 صلى اهلل عليه وسلمإال إىل ثالثة نساجد املسجد احلرام ونسجد الرسول 

ع  :)وجاءوا بروايٍة نكذوبٍة على علي  ضي اهلل عنه ونصها .(سجد األقصىاملو

الرحال  ال تشدُّ :قال ننري املؤننني عليه السالم: حممد ب  علي ب  احلسني قال

ونسجد السالم، عليه  ونسجد الرسولاحلرام، املسجد : نساجدإال إىل ثالثة 

 . 3/237 وسائل الشيعة .(الكوفة

ن إىل املسجد األقصى املبا ك كما ينظر نهل السنة، فاملسجد فالشيعة ال ينظرو

األقصى عند الشيعة إمنا هو يف السماء، ون  ُيقرُّ ننهم بأنه املعروف يف بيت 

املقدس، فمسجد الكوفة نفضل ننه، وال رك نن هذا حمُض افرتاٍء على دي  

وعلى . ةاهلل، فلم تثبت ني فضيلة ملسجد الكوفة ال يف الكتاب وال يف السن

 !؟ألقصىلللقدس و لشيعةا مناذا قدَّكاتب املقال نن يسأل نفسه ثم خيربنا، 

ننكر الكاتب على إنام نسجٍد ألنه دعا بدعاٍء يفرق صف نهل الوط  : ثاننًا

الواحد كما زعم، ويف احلقيقة إن الدعاء على املخالفني ننر نشروٌع، فقد دعا 

كان :)بي هريرة  ضي اهلل عنه قالو د ع  نالنيب صلى اهلل عليه وسلم كما 

اللهم ننج ، النيب صلى اهلل عليه وسلم يدعو يف القنوت اللهم ننج سلمة ب  هشام

اللهم ننج املستضعفني ن  ، اللهم ننج عياش ب  نبي  بيعة، الوليد ب  الوليد

 واه  .(اللهم سنني كسين يوسف، رَضاللهم اردد وطأتك على ُن، املؤننني

 . البخا ي

عاء ليس على ن  يشا كنا الوط  ن  النصا ى، وإمنا الدعاء على الصليبني فالد

واحملا بني ن  النصا ى، وال رك يف جوازه، وال يغينبَّ ع  البال نا فعله 
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الصليبيون قدميًا يف املسجد األقصى، ونا يفعله الصليبيون اليوم ن  جماز  يف 

للمحتلني للمسجد األقصى حق املسلمني يف ديا  اإلسالم، ونساندتهم املطلقة 

 . وفلسطني

وننا الدعاء على القونيني والناصريني واليسا يني والبعثيني والعلويني، فألنهم 

نصحاُب نذاهب ننحرفٍة ع  دي  اهلل عز وجل، وألنهم سبُب نصائب املسلمني 

يف كثرٍي ن  األقطا ، فم  ضيَّع فلسطني واألقصى؟ ون  نكب العراق ونهله؟ ون  

، ون ؟ ون ؟ سوى نولئك 37يا ونهلها؟ ون  وىل األدبا  يف حرب عام نكب سو 

 !املذكو ي ، ون  سا  يف  كبهم

نعى الكاتب على ن  حيقدون على العروبة وكل نا هو عربي، ويف : تاسعًا

احلقيقة إن دي  اإلسالم كما هو نعلوم انطلق ن  بالد العرب، والقرآن نزل 

وآله عرٌب، ونصحابه عرٌب، وهم ن  نصروا  بلساٍن عربٍي نبني، ونيب اإلسالم

 .اإلسالم ونشروه

 نن جنَس الذي عليه نهل السنة واجلماعة اعتقاُد:]ريخ اإلسالم اب  تيميةقال 

نفضل العرب، ونن بين هارم  ونن قريشًا... ن  جنس العجم العرب نفضُل

ضل نفضل قريش، ونن  سول اهلل صلى اهلل عليه وسلم نفضل بين هارم، فهو نف

 . 138ص اقتضاء الصراط املستقيم  .[،  ونفضلهم نسبًااخللق نفسًا

ننهم  هط النيب صلى اهلل عليه  ةالعرب هلم نزية ن  جه:]وقال الشيخ اب  باز

ن  هذه احليثية  وهلم نزيٌة، بعثه بلسان عربي، ونن اهلل بعثه فيهم، وسلم

، وهم نول ن  محل ننهم محلوا اإلسالم، وهم  هط النيب صلى اهلل عليه وسلم

فينبغي نن ، ن  هذه احليثية وهلم حٌق فلهم نزيٌة، اإلسالم ونشره بني الناس
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نعين العرب الذي  دخلوا يف اإلسالم ، همعرف فضُلهم، وُيعرف هلم نقداُ ُت

يف اخلري كالصحابة  ضي اهلل  وصا وا قدوًة، موه الناسوعلَّ، ومحلوه إىل الناس

 هؤالء هلم فضٌل، محل اإلسالم نعهم ن  العجم عنهم ون ضاهم ن  العرب ون 

ن  العرب والعجم كالصديق وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وغريهم ن   ونزيٌة

، وهكذا ن  تبعهم بإحسان يف محل العلم عظيٌم األنصا  واملهاجري  هلم فضٌل

نو  موه الناس سواًء كانوا عربًاواجلهاد يف سبيل اهلل، حتى نشروا دي  اهلل وعلَّ

على املسلمني املتأخري  يف الدعاء هلم والرتضي عنهم  عظيٌم هلم حٌق. عجمًا

، الكفا  ال حق هلم يف هذا العرُبننا . وركرهم على نا فعلوا وحبهم على ذلك

نا هذا يف حق العرب الذي  حتملوا ن. وهكذا العجم الكفا  ال حق هلم يف هذا

وجاهدوا يف سبيل اهلل حتى دخل اإلسالم ونشروه بني الناس، وعلموه الناس 

فينبغي مل  جاء بعدهم نن . وهلم حٌق الناس يف دي  اهلل نفواجًا، فلهم نزيٌة

ونن يشكرهم على عملهم الطيب ونن يرتضى عنهم ويدعوا  ميعرف هلم فضله

هلم كما يدعوا نيضًا لغريهم ن  العجم الذي  را كوا يف اخلري ودعوا إىل اهلل 

موه الناس ونلفوا الكتب املفيدة النافعة، فهذا نشرتك بني لَّومحلوا العلم، وع

 http://www. binbaz. org. sa/mat/19986  .[العرب والعجم

تكلم يف غري فنه نتى  ن  املعلوم عند نهل العلم نن اإلنسان إذا: عاررًا

الشيعة وهو ال يعرف ريئًا ن   ع  نن يتكلم إنساٌن يعقُل، فال باألعاجيب

ديث احلاحلديث وهو ال يعرف  موعليف  يعقل نن يتكلم إنساٌنال عقائدهم، و

 . ضعيفالصحيح ن  ال
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شرك، وال املو وحدفرق بني امليف التوحيد وهو ال ُي ال يعقل نن يتكلم إنساٌنو

 . ونهل البدعةق بني نهل السنة روال يف، توحيدننواع اليعرف الفرق بني 

بل يف العلم الواحد جتد عدة لفة، إننا نعيش يف عصر التخصص يف العلوم املخت

نٍي ختصصات، كما هو احلال يف علم الطب بتخصصاته املتعددة، فال يقبل ن  

والكالم يف األنو   نن يقتحم نا ليس ن  ختصصه، فيخبط خبط عشواٍء،  كان

الشرعية حيتاج إىل ختصص فيها، فالكاتب اقتحم عقبًة كؤودًا، فرتاه استشهد 

ولسان نهل اجلنة ، والقرآن عربي، ألني عربي :لثالثنحبوا العرب )حبديث 

نع نن احلديث نوضوٌع، ني نكذوٌب على النيب صلى اهلل عليه وسلم،  .(عربي

نخرجه . نوضوع:]131 قم حديث الضعيفة  السلسةاأللباني يف قال العالنة 

احلاكم يف املستد ك ويف نعرفة علوم احلديث والعقيلي يف الضعفاء والطرباني يف 

ون  طريقه الضياء املقدسي يف صفة اجلنة ، ام يف الفوائدالكبري واألوسط ومتَّ

والبيهقي يف رعب اإلميان والواحدي يف تفسريه واب  عساكر وكذا نبو بكر 

... يضاح الوقف واإلبتداء كلهم ن  طريق العالء ب  عمرو احلنفيإاألنبا ي يف 

  .... [وله ثالث علل نوضوٌع وهذا إسناٌد :قلت

وهذا نصطلٌح  كهنوتي، ال عالقة (  جال الدِّي )ثم استعمل الكاتب نصطلح 

 .لإلسالم به، وعندنا العلماء

للمجتهد إذا نصاب عشر حسنات، وإن جانبه الصواب فله :)ثم قال الكاتب

والصواب ننه إذا اجتهد فله نجران، وإذا نخطأ فله نجر واحٌد،  .(د جة واحدة

إذا اجتهد فأصاب فله نجران،  احلاكُم):يه وسلمكما قال النيب صلى اهلل عل

 .  واه البخا ي ونسلم .(وإن اجتهد فأخطأ فله نجر
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الذي دا  بني عمر  ضي اهلل عنه وانرنٍة، فقالت  ثم ذكر الكاتب احلوا 

 بشُر وهذا الكالم إمنا قاله .(لو وجدنا فيك اعوجاجًا لقونناك حبد سيوفنا:)لعمر

النظر ع  قائله فهو غري ثابٍت ن  حيث السند، نو حذيفة، وبغض  ب  سعٍد

 . وخمالفة لإلمجاع، واهية ننكرةوإن كانت القصة نشهو ًة، ولكنها 

نا حباجٍة لتطوير خطبة اجلمعة يف املسجد األقصى املبا ك وخالصة األنر نن

وغريه ن  املساجد، وهذا التطوير يكون باجتاه نعرفة وتطبيق هدي املصطفى 

نا يطلبه )يف خطبة اجلمعة، وليس يف السري على قاعدة  وسلمصلى اهلل عليه 

ونن نا ملسه الكاتب يف خطب املسجد األقصى املبا ك ن  منطية ( املستمعون

وتكرا ، نردُّه إىل نسباٍب كثريٍة، ننها إصراُ  بعض اخلطباء على إ ضاء العانة 

 . ودغدغة عواطفهم

ة للسنة النبوية، كاخلطب املكر ة وننهُج بعض اخلطباء يف إحياء البدع املخالف

 . مبناسبات دينية يف زعمهم، كاملولد النبوي واإلسراء واملعراج واهلجرة وحنوها

يوجد يف فلسطني عدة كليات ررعية ُتَخرُِّج كل عاٍم عشرات الطلبة املؤهلني، و

 . ولك  ولألسف ُتغلق يف وجوههم سبل التوظيف

نننا التكفري، املوقف ن  عليها السلف يف  عقيدة نهل السنة واجلماعة اليت سا و

وإن نئمة الشيعة ونصاد هم . نا مل يستحله ال ُنكفُِّر نحدًا ن  نهل القبلة بذنٍب

نصحف فاطمة عندهم، ومل يكذب نهل السنة  املعتربة هي اليت تقول بوجود

نصحف فاطمة  ضي اهلل تعاىل عنها نا :]عليهم، بل يف نصاد  الشيعة املعتربة

نهلُّ السنة واجلماعة  ونن .[وإمنا هو ريٌء ُنلقي عليها ن  كتاب اهلل ريٌءفيه 
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ال ُيكفرون الشيعة، بل يقولون هم ن  نهل القبلة، وعندهم عقائد كفرية، ن  

 . اعتقد بها كفر

ننٌر نشروٌع، فقد ثبت ذلك ع  النيب صلى اهلل فهو الدعاء على املخالفني  ناون

اعتقاد نهل السنة واجلماعة نن جنس العرب  كيد على ننأوالت. عليه وسلم

 . نفضل ن  جنس العجم

، نتى باألعاجيبفيما ال يعرف تكلم  ن  املقر  عند نهل العلم نن اإلنسان إذاو

 .كما فعل كاتب املقال املذكو 

 
 

 



188 

 

  



189 

 

 

 

من أحكام 
 صالة اجلمعة
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 حك  األذانني يوم اجلمعة
جعل األذانني يوم اجلمعة أذانًا واحدًا  إن إمام املسجد عندهم :يقول السائل

 صلى اهلل عليه وسلمحبجة أن أذان اجلمعة كان واحدًا على عهد النيب 

 ؟املصلني عليه فما قولكم يف ذلك واعرتض كثري من

يوم اجلمعة كان واحدًا على عهد  سول  -األذان–الثابت نن النداء  :اجلواب

صلى رفع األذان بعد جلوس  سول اهلل فكان املؤذن ي ،صلى اهلل عليه وسلماهلل 

واستمر احلال  ،على املنرب وبعد الفراغ ن  اخلطبة تقام الصالة اهلل عليه وسلم

 ضي اهلل ويف عهد عثمان  ، ضي اهلل عنهماعلى ذلك على عهد نبي بكر وعمر 

نحدث األذان الثاني مبحضر ن  الصحابة الكرام ونقروه على ذلك واستمر  عنه

 .انني لصالة اجلمعة حتى وقتنا احلاضرالعمل باألذ

يسمى األذان األول   ضي اهلل عنهوينبغي نن يعلم نن األذان الذي زاده عثمان 

باعتبا  ننه األول يف الرتتيب حيث إنه يكون قبل األذان بني يدي خطيب 

 .  اجلمعة

سمى ويسمَّى نيضًا األذان الثاني باعتبا  ننه األذان احلقيقي الثاني واإلقانة ت

نو الررتاكهما يف نذانًا ن  باب التغليب وهو نسلوب نعروف يف لغة العرب، 

ويسمى نيضًا األذان الثالث ألنه زيد على األذان واإلقانة املعروفني على اإلعالم 

واإلقانة تسمى نذانًا ن  باب التغليب كما  ،صلى اهلل عليه وسلمعهد  سول اهلل 

 .سبق

نوله إذا جلس اإلنام ) وقوله يف هذه الرواية]:قال احلافظ اب   جب احلنبلي

نذانًا : نن هذا األذان كان هو األول، ثم تليه اإلقانة، وتسمى: نعناه (على املنرب
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 ...وخرُّجه النسائي .(صالٌة نذاننيبني كل ):كما يف احلديث املشهو 

 على املنرب يوم صلى اهلل عليه وسلمكان بالل يؤذن إذا جلس  سول اهلل ):ولفظه

نزل نقام، ثم كان كذلك يف زن  نبي بكر وعمر، فلما زاد عثمان  فإذااجلمعة، 

النداء الثالث صا  هذا الثالث هو األول، وصا  الذي بني يدي اإلنام هو 

فتح البا ي للحافظ اب   جب احلنبلي، ع  اإلنرتنت، وهذا الكتاب  .[الثاني

 .لعسقالنيغري الكتاب املشهو  بنفس العنوان للحافظ اب  حجر ا

فأنر عثمان بالنداء :)يف  واية .(اد النداء الثالثز:)قوله:]وقال اإلنام الشوكاني 

 وال ننافاة ألنه مسي ثالثًا .(التأذي  الثاني ننر به عثمان:)ويف  واية( األول

 على األذان واإلقانة وثانيًا باعتبا  كون فعله نقدنًا ونواًل باعتبا  كونه نزيدًا

 . 4/218نيل األوطا  [ احلقيقي ال اإلقانة باعتبا  األذان

كان النداء ):قال دع  السائب ب  يزيإذا تقر  هذا فأقول قد ثبت يف احلديث 

صلى اهلل عليه يوم اجلمعة نوله إذا جلس اإلنام على املنرب على عهد النيب 

وكثر   ضي اهلل عنهفلما كان عثمان  ،ونبي بكر وعمر  ضي اهلل عنهما وسلم

 -ني اإلنام البخا ي  – اد النداء الثالث على الزو اء قال نبو عبد اهللالناس ز

 .  واه البخا ي .(الزو اء نوضع بالسوق باملدينة

مسعت السائب ب  يزيد  :ع  الزهري قال)ويف  واية نخرى عند البخا ي 

إن األذان يوم اجلمعة كان نوله حني جيلس اإلنام يوم اجلمعة على  :يقول

 ،ونبي بكر وعمر  ضي اهلل عنهما صلى اهلل عليه وسلمد  سول اهلل املنرب يف عه

ننر عثمان يوم اجلمعة ،وكثروا  ضي اهلل عنهفلما كان يف خالفة عثمان ب  عفان 

 (. باألذان الثالث فأذن به على الزو اء فثبت األنر على ذلك
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يوم  كان النداء الذي ذكره اهلل يف القرآن:)قالالسائب ويف  واية نخرى ع  

ونبي  صلى اهلل عليه وسلماجلمعة إذا جلس اإلنام على املنرب يف عهد  سول اهلل 

 .(بكر وعمر وحتى خالفة عثمان فلما كثر الناس زاد النداء الثالث على الزو اء

 .إسحاق ب   اهويه يف نسنده هنخرج

كان ابتداء النداء الذي ذكره اهلل :)قالوعند اب  خزمية يف صحيحه ع  السائب 

الب  خزمية ع  السائب  نخرى يف  واية .(تعاىل يف القرآن يوم اجلمعة

ونبي بكر وعمر  صلى اهلل عليه وسلمكان األذان على عهد  سول اللَّه :)قال

كما قال  وفسر األذانني باألذان واإلقانة يعين تغليًبا .(نذانني يوم اجلمعة

 .4/218الشوكاني يف نيل األوطا  

مبحضر ن  الصحابة ونقروه عليه ال   ضي اهلل عنهثمان الذي نحدثه ع واألذان

يعترب ن  البدع احملدثة بل هو سنة ن  سن  اخللفاء الراردي  وقد ننرنا  سول 

بإتباع ولزوم سن  اخللفاء الراردي  كما و د يف  صلى اهلل عليه وسلم اهلل

 مصلى اهلل عليه وسلنن النيب  ضي اهلل عنه العرباض ب  سا يةاحلديث ع  

فإنه ن  يعش ننكم  حبشيًا نوصيكم بتقوى اهلل والسمع والطاعة وإن عبدًا:)قال

فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء املهديني الراردي   كثريًا بعدي فسريى اختالفًا

متسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم وحمدثات األنو  فإن كل حمدثة 

 داود والرتنذي واب  ناجه واه اإلنام نمحد ونبو  .(بدعة وكل بدعة ضاللة

وغريهم وهو حديث صحيح كما قال العالنة األلباني يف صحيح سن  نبي داود 

4/871 . 
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يف نذان اجلمعة إمنا هو   ضي اهلل عنهوقد قر  العلماء نن إتباع نا سنَّه عثمان 

نخذًا ن  احلديث السابق كما نن  صلى اهلل عليه وسلمإتباع لسنة  سول اهلل 

على نا فعل يعترب ن    ضي اهلل عنهابة  ضوان اهلل عليهم لعثمان نوافقة الصح

 .  باب اإلمجاع السكوتي وهو حجة

 ضي ه عثمان هذا األذان ملا سنَّ ويتوجه نن يقال:]قال ريخ اإلسالم اب  تيمية

جمموع فتاوى ريخ اإلسالم اب   .[ررعيًا واتفق املسلمون عليه صا  نذانًا اهلل عنه

 .113-23/114تيمية 

لكنه ويف الوجود  هو نوٌل ]...:عثمانياألذان الالشيخ بد  الدي  العيين ع   قالو

باعتبا  ررعيته باجتهاد عثمان ونوافقة سائر الصحابة له بالسكوت وعدم  ثالٌث

وإمنا نطلق األذان على اإلقانة ألنها إعالم  سكوتيًا اإلنكا  فصا  إمجاعًا

 .3/74بخا ي ررح صحيح ال عمدة القا ي .[كاألذان

األفضل نن يكون للجمعة نذانان :]... العزيز ب  باز عبدالعالنة الشيخ  وقال

ألنه نحد اخللفاء الراردي    ضي اهلل عنهبأنري املؤننني عثمان ب  عفان  إقتداًء

سنتهم وألن هلذا نصاًل ن   بإتباع صلى اهلل عليه وسلمالذي  ننرنا  سول اهلل 

 نضان نذانني نحدهما ن  بالل والثاني ن  اب  نم  السنة النبوية حيث ررع يف

إن بالاًل يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، ):نكتوم  ضي اهلل عنهما وقال

وارربوا حتى تسمعوا نذان اب  نم نكتوم، فإنه ال يؤذن حتى يطلع  فكلوا

 ضي وألن الصحابة  ضي اهلل عنهم مل ينكروا على ننري املؤننني عثمان . (الفجر

 .ع  نوقع الشيخ على اإلنرتنت .[، فيما نعلماهلل عنه
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إن الناس كثروا يف عهد :]... نيضًا العزيز ب  باز عبدالعالنة الشيخ  وقال

يف املدينة فرنى نن يزاد األذان   ضي اهلل عنهاخلليفة الرارد عثمان ب  عفان 

م يوم مجعة األذان األول ألجل تنبيه الناس على نن اليو: الثالث، ويقال له

حتى يستعدوا ويباد وا إىل الصالة قبل األذان املعتاد املعروف بعد الزوال وتابعه 

وعبد  ، ضي اهلل عنهبهذا الصحابة املوجودون يف عهده، وكان يف عهده علي 

وطلحة ب  عبيد اهلل  ضي اهلل عنهم  ،والزبري ب  العوام ،الرمح  ب  عوف

وهكذا سا  املسلمون على هذا يف غالب وغريهم ن  نعيان الصحابة وكبا هم، 

وتابعه عليه   ضي اهلل عنهملا فعله اخلليفة الرارد  األنصا  والبلدان تبعًا

 . وهكذا بقية الصحابة  ضي اهلل عنهاخلليفة الرارد الرابع علي 

فاملقصود نن هذا حدث يف خالفة عثمان وبعده واستمر عليه غالب املسلمني يف 

 يوننا هذا، وذلك نخذا بهذه السنة اليت فعلها عثمان األنصا  واألعصا  إىل

ألن النيب . الجتهاد وقع له ونصيحة للمسلمني وال حرج يف ذلك  ضي اهلل عنه

عليكم بسنيت وسنة اخللفاء املهديني الراردي  : قال صلى اهلل عليه وسلم

 ه ضي اهلل عنفتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وهو ن  اخللفاء الراردي  

 واملصلحة ظاهرة يف ذلك فلهذا نخذ بها نهل السنة واجلماعة ومل يروا بهذا بأسًا

لكونه ن  سنة اخللفاء الراردي  عثمان وعلي ون  حضر ن  الصحابة ذلك 

 .ع  نوقع الشيخ على اإلنرتنت .[الوقت  ضي اهلل عنهم مجيعًا

، فقد ننر به األذان األول سنة اخللفاء الراردي ]:الشيخ صاحل الفوزانوقال 

يف خالفته ملا كثر الناس وتباعدت نناكنهم، فصا وا   ضي اهلل عنهعثمان 

حباجة إىل ن  ينبههم لقرب صالة اجلمعة، فصا  سنة إىل يوننا هذا، والنيب 
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وعثمان ن  . عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراردي : يقول صلى اهلل عليه وسلم

وجودون يف خالفته ن  املهاجري  اخللفاء الراردي  وقد فعل هذا ونقره امل

 .4/47 الشيخ صاحل الفوزان ىفتاواملنتقى ن   .[ةواألنصا ، فصا  سنة ثابت

السعودية بأن األذان العثماني اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء وقد نفتت 

ى مل ينكر علوننه  سنة اخللفاء الراردي  بإتباعن  األنر  و دليس بدعة ملا 

ن  الصحابة  ضي اهلل عنهم، وتبعه مجاهري  نحٌد ي اهلل عنه ضعثمان 

 .211-8/118 اللجنة الدائمةانظر فتاوى . املسلمني على ذلك

سنة ن  سن  اخللفاء  –األذان العثماني–وخالصة األنر نن األذان األول 

باتباعها وال ينبغي ألحد نن  صلى اهلل عليه وسلمالراردي  اليت ننرنا النيب 

 .األذان ونا وسع املسلمني السابقني يسعنا ولنا فيهم قدوة حسنة يلغي هذا

 

 ال يوجد سنة قبلية تصالة اجلمعة
إننا نشاهد أكثر املصلني يوم اجلمعة وبعد اإلنتهاء من اآلذان  :يقول السائل

يقومون فيصلون ركعتني يسمونها سنة اجلمعة القبلية فهل ثبت ذلك عن 

  ؟صلى اهلل عليه وسلمالرسول 

 :إن قوام هذا الدي  يف ننري  :اجلواب

 .نال يعبد إال اهلل. 1

 .نن ال يعبد اهلل إال مبا ررع. 2

صلى اهلل ولقد قر  علماء اإلسالم نن األصل يف العبادات التوقيف ع   سول اهلل 

لَقَدْ كَانَ }:قال تعاىل.فنح  يف ننو نا نأنو ون باتباعه واالقتداء به عليه وسلم
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وقد بني لنا  .{رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَلَكُمْ فِي 

كيفية الصالة وعدد  كعاتها ونوقاتها وكل نا يتعلق  صلى اهلل عليه وسلمالرسول 

صلوا كما  نيتموني :)بها وعلم الصحابة كيف يصلون وصلى ننانهم وقال

 . واه البخا ي  .(نصلي

ننه س  ألنته  صلى اهلل عليه وسلمإني نقر جازنًا ننه مل يثبت ع   سول اهلل 

ومل  ،فلم يثبت ذلك عنه قواًل وال فعاًل ، كعتني تسميان سنة اجلمعة القبلية

وإمنا و دت بعض األحاديث  ،يرد يف سنة اجلمعة القبلية حديث صحيح صريح

 .اليت ال يعول عليها وال حيتج بها

يف صالة اجلمعة  صلى اهلل عليه وسلمرجوع إىل هدي املصطفى وال بد ن  ال

  .وكيف كان يفعل حتى نرى هل س  ألنته سنة قبل اجلمعة نم ال

صلى اهلل عليه وكان إذا فرغ بالل ن  اآلذان نخذ النيب ] :قال العالنة اب  القيم

ا يدل يف اخلطبة ومل يقم نحد يركع  كعتني ومل يك  اآلذان إال واحدًا وهذ وسلم

 ،على نن اجلمعة كالعيد ال سنة هلا وهذا نصح قولي العلماء وعليه تدل السنة

كان خيرج ن  بيته فإذا  قى املنرب نخذ بالل يف  صلى اهلل عليه وسلمفإن النيب 

يف اخلطبة ن  غري  صلى اهلل عليه وسلمآذان اجلمعة فإذا نكمله نخذ النيب 

ون  ظ  ننهم كانوا إذا فرغ  ؟سنةفصل وهذا  ني عني فمتى كانوا يصلون ال

ن  اآلذان قانوا كلهم فركعوا  كعتني فهو نجهل الناس   ضي اهلل عنهبالل 

 .342 - 1/341زاد املعاد يف هدي خري العباد  .[بالسنة 

ون  املعلوم كما نرا  اب  القيم نن اآلذان يوم اجلمعة كان واحدًا على عهد 

عند جلوس النيب عليه الصالة والسالم  وإنه كان صلى اهلل عليه وسلمالرسول 
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فلما كان  ،وكذلك األنر يف خالفة نبي بكر وعمر  ضي اهلل عنهما ،على املنرب

وعلى هذا يدل حديث السائب ب  ، زاد اآلذان الثاني  ضي اهلل عنهعثمان 

كان النداء يوم اجلمعة نوله إذا جلس اإلنام على املنرب :)قال  ضي اهلل عنهيزيد 

ونبي بكر وعمر  ضي اهلل عنهما فلما كان  صلى اهلل عليه وسلمالنيب  على عهد

 .البخا ي  واه .(وكثر الناس زاد النداء الثاني على الزو اء  ضي اهلل عنهعثمان 

 ،ونن األذان يكون عندنا جيلس اإلنام على املنرب ،فما دام نن األذان كان واحدًا

نافلة تنقطع مبجرد جلوس اإلنام على ون  املتفق عليه عند العلماء نن الصالة ال

املنرب إال ن  كان يف صالة فيخففها نو ن  كان داخاًل إىل املسجد فيصلي  كعتني 

  ؟فمتى كانوا يصلون السنة القبلية .خفيفتني

ننه كان يصلي  صلى اهلل عليه وسلممل ينقل ع  النيب ] :قال احلافظ العراقي

نيل األوطا   .[ن بني يديه ثم خيطب قبل اجلمعة ألنه كان خيرج إليها فيؤذ

4/481. 

فتح  [عة اليت قبلها فلم يثبت فيها ريءوننا سنة اجلم] :وقال احلافظ ب  حجر

 .31/ 4البا ي 

وننا نا و د يف بعض األحاديث ن  إرا ة إىل سنة اجلمعة القبلية فهي نحاديث 

اهلل  فمنها نا جاء ع  عائشة  ضي ،باطلة نو ضعيفة ال تقوم بها احلجة

فهذا  .(ننه عليه الصالة والسالم  كان يصلي قبل اجلمعة  كعتني يف بيته:)عنه

 .حديث باطل نكذوب

كان يصلي قبل اجلمعة :)وننها حديث نبي هريرة ننه عليه الصالة والسالم

وهذا حديث ضعيف بهذا السياق وننها ننه عليه الصالة  .( كعتني وبعدها ن بعًا
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 .وهذا ضعيف جدًا .(جلمعة ن بعًا وبعدها ن بعًاكان يصلي قبل ا:)والسالم

وهنالك نحاديث نخرى ضعيفة تكلم عليها احلافظ اب  حجر يف فتح البا ي 

4/74. 

قال الشيخ ناصر الدي  األلباني بعد نن ذكر بعض األحاديث الواهية يف سنة 

وهلذا كان مجاهري األنة نتفقني على ننه ليس قبل ] :اجلمعة القبلية نا نصه

صلى اهلل عليه جلمعة سنة نؤقتة بوقت نقد ة بعدد ألن ذلك يثبت بقول النيب ا

ومل يس  يف ذلك ريئًا ال بقوله وال بفعله وهذا هو نذهب نالك والشافعي   وسلم

ومل ن  ] :وقال احلافظ العراقي [.ونكثر الصحابة وهو نشهو  يف نذهب نمحد 

 .42-41عة ص األجوبة الناف[ لألئمة الثالثة ندب سنة قبلها 

ولذلك مل يرد هلذه السنة املزعونة ذكر ] :وقال احلافظ املناوي يف فيض القدير

لإلنام نمحد وال عند غريهما " املسائل " لإلنام الشافعي وال يف " األم "يف كتاب 

 .[ن  األئمة املتقدنني

م وبعد هذه اجلولة القصرية يظهر لنا جليًا ننه مل يثبت ع   سول اهلل عليه وسل

 .سنة قبلية للجمعة وإمنا الثابت عنه السنة بعد اجلمعة فقط

وينبغي نال يعتز بكثرة الفاعلني ملا يسمى بالسنة القبلية فإن هذه القضية ن  

ن   صلى اهلل عليه وسلمالعبادات واألصل فيها كما ذكرت نا جاء ع  الرسول 

 .ال عربة بفعلهمدليل صحيح حيتج به وننا كثرة الفاعلني هلا فال دليل نعهم ف
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ال يعيرب من لثارة  قبلية يوم اجلمعةاتسنة ات كالم علىتا
 اتفينة يف املسجد

إنه قد صلى اجلمعة يف أحد املساجد وبعد انتهاء الصالة قام  :يقول السائل

ن للمصلني حكمًا شرعيًا يتعلق بصالة السنة القبلية للجمعة وأنها غري يَِّبلُي

فأمره إمام املسجد بالسكوت ألنه يثري   عليه وسلمصلى اهللثابتة عن النيب 

فتنة بني املصلني كما زعم وحصل بعد ذلك صياح يف املسجد من املصلني فكانوا 

  ؟بني مؤيد له بالكالم ومعارض، ويسأل عن حكم ذلك

مما يؤسف له نن بيان احلكم الشرعي الصحيح املستند على األدلة  :اجلواب

عرف بعض نئمة املساجد يثري فتنة بني املصلني وحيدث القوية الثابتة صا  يف 

 .النزاع والشقاق بينهم

إن بعض نئمة املساجد يعترب نفسه قيمًا على نفكا  الناس وحا سًا على عقوهلم 

إن نا فعله اإلنام املذكو  خطأ ،فال يريد نن يسمعوا إال نا يوافق  نيه وهواه

اس نا دام نن هذا الشخص يريد واضح وليس له احلق يف احلجر على نفكا  الن

وقد نطلعين على الو قة اليت كان يريد نن يقرنها  ،نن يبني حكمًا ررعيًا بأدلته

صلى اهلل عليه وفيها بيان حكم سنة اجلمعة القبلية وننها مل تثبت ع  النيب 

ومل يثبتها  ،ومل يقل بها نحد ن  األئمة األ بعة نصحاب املذاهب الفقهية وسلم

 .ن  نهل احلديث وهذا هو القول الصحيح يف املسألةاحملققون 
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والقول بإثبات سنة اجلمعة القبلية ضعيف ومل يأت القائلون به بشيء يرك  

وكثرة الفاعلني هلا ال يدل على نشروعيتها بل هؤالء  ،إليه وال يعول عليه

   .جمرد نقلدة لبعض املتأخري  ن  نتباع املذاهب

جيوز ألحد نن مينع الناس ن  األخذ برني فقهي وقد نص العلماء على ننه ال 

ون  باب نوىل  ،نو قاضيًا نو واليًا -خليفة  -وإن كان املانع إنانًا للمسلمني 

إنام املسجد ال جيوز له نن مينع الناس ن   ني نعني حبجة نن ذلك قد يثري 

  .الفتنة كما زعم

ننرًا ن  ننو   وقد سئل ريخ اإلسالم اب  تيمية  محة اهلل عليه عم  ولي

  ؟فهل جيوز له ننع الناس" رركة األبدان " املسلمني ونذهبه ال جيوز 

ليس له ننع الناس ن  نثل ذلك وال ن  نظائره مما يسوغ فيه  ]:فأجاب

وليس نعه باملنع نص ن  كتاب وال سنة وال إمجاع وال نا هو نعنى  ،االجتهاد

مما يعمل به عانة املسلمني يف  ذلك ال سيما ونكثر العلماء على جـواز ذلك وهو

  .عانة األنصا 

وهذا كما نن احلاكم ليس له نن ينقض حكم غريه يف نثل هذه املسائل وال للعامل 

وهلذا ملا استشا  الرريد  ،واملفيت نن يلزم الناس باتباعه يف نثل هذه املسائل

 ،كيف نثل هذه املسائل ننعه ن  ذل" نوطئه " نالكًا نن حيمل الناس على 

وقد نخذ  ،تفرقوا يف األنصا  صلى اهلل عليه وسلمإن نصحاب  سول اهلل  :وقال

ال  :فقال نمحد ،وصنف  جل كتابًا يف االختالف .كل قوم ن  العلم نا بلغهم

 ."كتاب السنة " ولك  مسه " كتاب االختالف " تسمه 
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واختالفهم  محة  ،إمجاعهم حجة قاطعة :وهلذا كان بعض العلماء يقول

صلى نا يسرني نن نصحاب  سول اهلل  :وكان عمر ب  عبد العزيز يقول .عةواس

مل خيتلفوا ألنهم إذا اجتمعوا على قول فخالفهم  جل كان ضااًل  اهلل عليه وسلم

وكذلك  .وإذا اختلفوا فأخذ  جل بقول هذا و جل بقول هذا كان يف األنر سعة

  .س على نذهبهليس للفقيه نن حيمل النا :ن  األئمة واحٍدقال غري 

وهلذا قال العلماء املصنفون يف األنر باملعروف والنهي ع  املنكر ن  نصحاب 

إن نثل هذه املسائل االجتهادية ال تنكر باليد وليس ألحد نن  :الشافعي وغريه

ولك  يتكلم فيها باحلجج العلمية فم  تبني له صحة  ،يلزم الناس باتباعه فيها 

 .هل القول اآلخر فال إنكا  عليهنحد القولني تبعه ون  قلد ن

 ،نثل تنازع الناس يف بيع الباقالء األخضر يف قشريه :ونظائر هذه املسائل كثرية

واستعمال املاء الكثري  ،وبيع املعاطاة والسلم احلال ،ويف بيع املقاثي مجلة واحدة

وخروج  ،بعد وقوع النجاسة فيه إذا مل تغريه والتوضؤ ن  نس الذكر والنساء

والقراءة بالبسملة  ،جاسات ن  غري السبيلني والقهقهة وترك الوضوء ن  ذلكالن

نو القول  ،وتنجيس بول نا يؤكل حلمه و وثه .وترك ذلك ،سرًا نو جهرًا

بطها ة ذلك، وبيع األعيان الغائبة بالصفة وترك ذلك والتيمم بضربة نو ضربتني 

كل صالة نو االكتفاء بتيمم إىل الكوعني نو املرفقني والتيمم لكل صالة نو لوقت 

  .واحد وقبول رهادة نهل الذنة بعضهم على بعض نو املنع ن  قبول رهادتهم

ون  هذا الباب الشركة بالعروض ورركة الوجوه واملساقاة على مجيع ننواع 

فإن هذه املسائل ن  جنس رركة األبدان  ،الشجر واملزا عة على األ ض البيضاء

 كات نكثر ن  املانعني ن  نشا كة األبدان ونع هذا فما بل املانعون ن  هذه املشا
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زال املسلمون ن  عهد نبيهم وإىل اليوم يف مجيع األعصا  واألنصا  يتعانلون 

باملزا عة واملساقاة ومل ينكره عليهم نحد ولو ننع الناس نثل هذه املعانالت 

هلذا كان نبو و .لتعطل كثري ن  نصاحلهم اليت ال يتم دينهم وال دنياهم إال بها

إن  :حنيفة يفيت بأن املزا عة ال جتوز ثم يفرع على القول جبوازها ويقول

وهلذا صا  صاحباه إىل القول جبوازها كما  ،الناس ال يأخذون بقولي يف املنع

جمموع فتاوى ريخ  [   اختا ه ن  نصحاب الشافعي وغريهاختا  ذلك ن

 .81 - 71/ 41اإلسالم اب  تيمية 

 

 ة سنة اجلمعة اتبعديةكيفية صال
إذا صليُت سنَة اجلمعة البعدية أربع ركعات فهل أصليها  :يقول السائل

  ؟اثنتني بتسليمة ثم اثنتني بتسليمة أم أصليها أربعًا متصلة بتسليمة واحدة

الثابت عند نهل العلم نن اجلمعة هلا سنة تصلى بعدها وال سنة  :اجلواب

  .نعينة تصلى قبلها

 ،وو د ننها ن بع  كعات ،الة السنة بعد اجلمعة ننها  كعتانوقد و د يف ص

  :ون  األحاديث واآلثا  الوا دة يف ذلك نا يلي ،وو د ننها ست  كعات

كان يصلي بعد  صلى اهلل عليه وسلمنن النيب :)ع  اب  عمر  ضي اهلل عنهما

   . واه البخا ي ونسلم .(اجلمعة  كعتني يف بيته

اب  عمر  ضي اهلل عنهما ننه وصف تطوع صالة  سول  ويف  واية عند نسلم ع 

فكان  ال يصلي بعد اجلمعة حتى ينصرف :)قال صلى اهلل عليه وسلماهلل 

  .(فيصلي  كعتني يف بيته
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إذا :)صلى اهلل عليه وسلمقال  سول اهلل  :قال  ضي اهلل عنهوع  نبي هريرة 

  . واه نسلم .(صلى نحدكم اجلمعة فليصل بعدها ن بعًا

ننه إذا كان مبكة فصلى اجلمعة تقدم فصلى :)ع  اب  عمر  ضي اهلل عنهماو

 كعتني ثم تقدم فصلى ن بعًا وإذا كان باملدينة صلى اجلمعة ثم  جع إىل بيته 

صلى اهلل كان  سول اهلل  :فقال ،فصلى  كعتني ومل يصل يف املسجد فقيل له

 .لعراقي إسناده صحيح واه نبو داود والرتنذي وقال ا .(يفعل ذلك عليه وسلم

صليت ):و وى الطحاوي بإسناده ع  عطاء قال نبو إسحق حدثين غري نرة قال 

 :ثم قال ،نع اب  عمر  ضي اهلل عنهما يوم اجلمعة فلما سلَّم قام فصلى  كعتني

 .(ثم انصرف ،فصلى ن بع  كعات

 ،قد كان يتطوع بعد اجلمعة بركعتني ثم ن بع  ضي اهلل عنهمافهذا اب  عمر 

صلى اهلل فيحتمل نن يكون فعل ذلك ملا قد كان ثبت عنده ن  قول  سول اهلل 

 .يف ذلك وفعله عليه وسلم

ن  كان نصليًا بعد اجلمعة فليصل ):ننه قال  ضي اهلل عنهع  علي  ىو و

الناس   ضي اهلل عنهعلَّم اب  نسعود ):و وى ع  نبي عبد الرمح  قال .(ستًا

علمهم   ضي اهلل عنهفلما جاء علي ب  نبي طالب نن يصلوا بعد اجلمعة ن بعًا 

 .(نن يصلوا ستًا

فثبت مبا ذكرنا نن التطوع الذي ال ينبغي تركه بعد اجلمعة ] :ثم قال الطحاوي

نحب إليَّ نن يبدن باأل بع ثم يثين :ست وهو قول نبو يوسف إال ننه قال

على نا قد نهي بالركعتني ألنه هو نبعد ن  نن يكون قد صلى بعد اجلمعة نثلها 

  .1/447ررح نعاني اآلثا   .[عنه 



215 

 

وقد قال مبقتضى هذه األحاديث نهل العلم فقد ذكر الرتنذي بعد نن  وى 

] :حديث اب  عمر ننه عليه الصالة والسالم كان يصلي بعد اجلمعة  كعتني

سن   .[والعمل على هذا عند بعض نهل العلم وبه يقول الشافعي ونمحد 

  .4/33التحفة الرتنذي نع ررحه 

وقال الرتنذي بعد نن  وى  .ونقل ذلك ع  عمر وعمران ب  حصني والنخعي

ن  كان ننكم :)ننه عليه الصالة والسالم قال  ضي اهلل عنهحديث نبي هريرة 

العمل على هذا عند بعض نهل و .(نصليًا بعد اجلمعة فليصل بعدها ن بعًا

كان يصلي بعد اجلمعة ن بعًا  ثم ذكر الرتنذي نن عبد اهلل ب  نسعود .[العلم

انظر املصد  السابق  .وذكر نن عليًا ننر نن يصلى بعد اجلمعة  كعتني ثم ن بعًا 

4/37-31.  

وقال طائفة نخرى ن  نهل العلم . ونقل ع  علقمة ونبي حنيفة ننه يصلي ن بعًا

و وي ذلك ع  علي واب  عمر ونبي نوسى وهو  .يصلي بعدها  كعتني ثم ن بعًا

  .عطاء والثو ي ونبي يوسف ن  احلنفيةقول 

نو  ،ون  نهل العلم ن  خري املصلي بني هذه الثالثة فإنا نن يصلي  كعتني

إن  :فقد ذكر الشيخ اب  قدانة املقدسي ع  اإلنام نمحد ننه قال ،نو ستًا ،ن بعًا

  .ويف  واية وإن راء ستًا ،وإن راء ن بعًا ،راء صلى بعد اجلمعة  كعتني

كان  صلى اهلل عليه وسلمولنا نن النيب ] :ب  قدانة على ذلك بقولهواستدل ا

نن  سول اهلل :)يفعل ذلك كله بدليل نا  وي ن  األخبا  و وي ع  اب  عمر

ويف لفظ  ،نتفق عليه .(كان يصلي بعد اجلمعة  كعتني صلى اهلل عليه وسلم

وهذا  .(وكان ال يصلي يف املسجد حتى ينصرف فيصلي  كعتني يف بيته:)ملسلم
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ولو  :قال نمحد يف  واية عبد اهلل .يدل على ننه نهما فعل ن  ذلك كان حسنًا

صلى نع اإلنام ثم مل يصل ريئًا حتى صلى العصر كان جائزًا قد فعله عمران 

 .[يعجبين نن يصلي يعين بعد اجلمعة  :وقال يف  واية نبي داود ،ب  حصني

  .271-2/231املغين 

وإن صلى  ،ن صلى يف املسجد يوم اجلمعة صلى ن بعًاإ :وقال إسحق ب   اهويه

 .4/48ذكره الرتنذي يف سننه والعراقي يف طرح التثريب  ،يف بيته صلى  كعتني

قال ريخنا نبو العباس ] :قال اب  القيم ،وهو اختيا  ريخ اإلسالم اب  تيمية

إن صلى يف املسجد صلى ن بعًا وإن صلى يف بيته صلى  كعتني  :اب  تيمية

وعلى هذا تدل األحاديث وقد ذكر نبو داود ع  اب  عمر ننه كان إذا  :لتق

زاد املعاد [ صلى يف املسجد صلى ن بعًا وإذا صلى يف بيته صلى  كعتني 

1/331.  

وجيمع ] :واختا ته اللجنة  الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء السعودية فقالت

ى نشروعية  كعتني بعد بني نا يدل على نشروعية ن بع  كعات ونا يدل عل

اجلمعة نن املصلي يصلي ن بعًا إذا صلى يف املسجد ويصلي  كعتني إذا صلى يف 

بيته وهناك مجع آخر بني احلديثني وهو نن الراتبة بعد اجلمعة نقلها  كعتان 

 .7/237غاية املرام [ ونكثرها ن بع سواء فعلها يف البيت نو يف املسجد 

 :عد نن ذكر تعدد الروايات يف سنة اجلمعة البعديةوقال احلافظ اب  عبد الرب ب

االختالف ع  السلف يف هذا الباب اختالف إباحة واستحسان ال اختالف ] 

    .4/233فتح املالك [ ننع وحظر وكل ذلك حس  إن راء اهلل 
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يصلي  :قال نبو حنيفة :وقال اب  عبد الرب] :وقال احلافظ نبو ز عة العراقي

إن صليت ن بعًا نو  :وقال الثو ي ،وقال يف نوضع آخر ستًابعد اجلمعة ن بعًا 

نحب  :وقال نمحد اب  حنبل ،يصلي ن بعًا :ستًا فحس  وقال احلس  ب  حي

قال اب   ،إلي نن يصلي بعد اجلمعة ستًا وإن صلى ن بعًا فحس  فال بأس به

عبد الرب وكل هذه األقاويل نروية ع  الصحابة قواًل وعماًل وال خالف بني 

يصلي بعدها  :قالت طائفة :وقال اب  بطال ،العلماء نن ذلك على االختيا 

يصليي   : كعتني  وي ع  اب  عمر وعمران ب  حصني والنخعي وقالت طائفة

بعدها  كعتني ثم ن بعًا  وي ع  علي واب  عمر ونبي نوسى وهو قول عطاء 

 .الركعتني والثو ي ونبي يوسف إال ان نبا يوسف استحب نن يقدم األ بع قبل

 وي ذلك ع  اب  نسعود  ،يصلي ن بعًا ال يفصل بينه  بسالم :وقالت طائفة

  …وعلقمة والنخعي وهو قول نبي حنيفة وإسحق انتهى 

ن  كان ننكم نصليًا على ننها سنة  :نبه بقوله :وقال النووي يف ررح نسلم

ن نقلها ليست واجبة وذكر األ بع لفضلها وفعله للركعتني يف نوقات بيانًا أل

كان يصلي يف نكثر األوقات  صلى اهلل عليه وسلم ونعلوم ننه :قال ، كعتان

إذا صلى نحدكم اجلمعة فليصل :)ن بعًا ألنه ننرنا به  وحثنا عليه  بقوله

وقال والدي  .وهو ن غب يف اخلري ونحرص عليه ونوىل به انتهى .(بعدها ن بعًا

ونا ادعاه ن  ننه نعلوم  :رتنذييف ررح ال -ني احلافظ العراقي - محه اهلل 

كان يصلي يف نكثر األوقات ن بعًا فيه نظر فليس ذلك مبعلوم وال نظنون ألن 

وكالم  ،الذي صح عنه صالة  كعتني يف بيته وال يلزم ن  كونه ننر به نن يفعله

اب  عمر املتقدم إمنا ن اد به  فع فعله باملدينة وحسب كما تقدم ألنه مل يصح 
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وعلى تقدير وقوعه مبكة ننه فليس ذلك يف نكثر  ،معة مبكةننه صلى اجل

األوقات بل ناد  و مبا كانت اخلصائص يف حقه بالتخفيف يف بعض األوقات 

كان إذا خطب امحرت عيناه وعال صوته وارتد  صلى اهلل عليه وسلمفإنه 

غضبه كأنه ننذ  جيش يقول صبحكم نساكم احلديث عند نسلم فرمبا حلقه 

فاقتصر على الركعتني يف بيته وكان يطيلهما كما ثبت يف  واية  تعب ن  ذلك

النسائي ونفضل الصالة طول القنوت ني القيام فلعلها كانت نطول ن  ن بع 

  .31-4/41طرح التثريب [ خفاف نو نتوسطات 

وننا بالنسبة لأل بع إذا صالها بعد اجلمعة فإنه يصليها بتسليمة واحدة على 

وقد اختلف يف األ بع الركعات ] :قال الشوكاني ،العلم الراجح ن  نقوال نهل

فذهب إىل  ؟هل تكون نتصلة بتسليم يف آخرها نو يفصل بني كل  كعتني بتسليم

وذهب إىل  .األول نهل الرني وإسحق ب   اهويه وهو ظاهر حديث نبي هريرة

صلى اهلل عليه الثاني الشافعي واجلمهو  كما قال العراقي واستدلوا بقوله 

نخرجه نبو داود واب  حبان يف صحيحه وقد  .(صالة النها  نثنى نثنى:)سلمو

والظاهر القول األول ألن دليله خاص ودليل القول اآلخر عام وبناء العام  .تقدم

  .421-4/411نيل األوطا  [ على اخلاص واجب 

ن بع بعد  :و وى حممد ب  احلس  يف كتابه اآلثا  ع  إبراهيم النخعي قال

 .1/281اآلثا   .[ن بع بعد اجلمعة ال يفصل بينه  بتسليم الظهر و

وخالصة األنر نن املصلي بعد اجلمعة يف سعة ن  ننره إن راء صلى ثنتني وإن 

 .فإن صلى ن بعًا صالها بتسليم  واحد ،راء صلى ن بعًا
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 يف صالة اجلمعة تلرجال املرأة   لمامة   بطالن

تؤم املصلني سأول امرأة وسائل اإلعالم أن ما قولكم فيما نشر يف :يقول السائل

 تقام مبدينة نيويورك األمريكيةوسمعة اجلمن النساء والرجال يف صالة 

حبق النساء املسلمات يف املساواة مع الرجال يف التكاليف هذه املرأة وستطالب 

صلي النساء يف صفوف تالدينية كحق املرأة يف اإلمامة، وعدم ضرورة أن 

رجال باعتبار أن هذا األمر هو ناتج عن عادات وتقاليد بالية خلفية وراء ال

صلى اهلل عليه وترى أنه ال يوجد يف سلوكيات النيب  وليس من الدين يف شيء

 ؟!!ما مينع أن تؤم املرأة املسلمني رجاال ونساء وسلم

إن األصل الذي قر ه العلماء يف العبادات عانة والصالة بشكل خاص  :اجلواب

فاألصل فيها التوقيف نو احلظر كما  ،صلى اهلل عليه وسلمع  النيب هو التلقي 

ني نن األصل نن ال نفعل ريئًا يف باب العبادات نا مل يك   ،يعرب بعض العلماء

وجيب علينا نن نلتزم بذلك بال زيادة وال  صلى اهلل عليه وسلموا دًا ع  النيب 

كُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَ}:يقول اهلل تعاىل .نقصان

  ن:)صلى اهلل عليه وسلمويقول الرسول  .{نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

  . واه نسلم .(عمل عماًل ليس عليه ننرنا فهو  د

ننا بعد فإن خري احلديث :)يقول يف خطبه صلى اهلل عليه وسلم الرسولوكان 

ورر األنو  حمدثاتها  صلى اهلل عليه وسلمدي هدي حممد كتاب اهلل وخري اهل

األصل يف املسلم نن يقف عند نوا د النصوص ف . واه نسلم .(وكل بدعة ضاللة

فنح  نأنو ون بإتباعه ونهينا ع  االبتداع  باإلتباعفال يتجاوزها ألننا ننرنا 
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كُمْ فِي رَسُولِ لَقَدْ كَانَ لَ}:كما قال تعاىل صلى اهلل عليه وسلمواإلقتداء به 

صلى اهلل وقد بني لنا الرسول  .{اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ

وعلَّم  ،وكل نا يتعلق بها ،ونوقاتها ،وعدد  كعاتها ،كيفية الصالة عليه وسلم

 واه  .(صلوا كما  نيتموني نصلي:)الصحابة كيف يصلون وصلى ننانهم وقال

 . البخا ي

وننا نا نقل ع  املرنة املسلمة األنريكية فإنه لعجب  ؛هذا هو األصل األصيل

وال يستبعد نن تكون نيدي خفية تدفعها هلذا األنر للتشويش على  !عجاب

وإن كنا ال نستغرب نثل هذه األنو  يف ظل اهلجمة الشرسة اليت  ،اإلسالم

ونا زعمته هذه املرنة ن  . العامل اليوميتعرض هلا اإلسالم واملسلمون يف نحناء 

حيث إنها زعمت ننه ال يعرف ع   ،افرتاءات على دي  اإلسالم واضح بطالنها

فهذا كذب  ،ننه ننع املرنة ن  إنانة الرجال صلى اهلل عليه وسلم سول اهلل 

صلى وقد صح يف احلديث ن  قوله  صلى اهلل عليه وسلمصريح على  سول اهلل 

 واية جاء يف و .(ن  كذب عليَّ نتعمدًا فليتبون نقعده ن  النا :)ماهلل عليه وسل

إن كذبًا عليَّ ليس ككذب على نحد، فم  :)قال صلى اهلل عليه وسلمننه نخرى 

  .(كذب عليَّ نتعمدًا فليتبون نقعده ن  النا 

وقد اتفق . ومل يعرف يف تا يخ اإلسالم نن انرنة ننت الرجال يف صالة اجلمعة

لماء اإلسالم على نن ن  صلى خلف انرنة يف الفريضة فصالته مجاهري ع

كما اتفقوا على نن املرنة ال تكون إنانًا يف الصلوات املفروضات   ،وصالتها باطلة

وإذا صلت :]الشافعي اإلنام قالوال يف النوافل نيضًا،  ،وننها صالة اجلمعة

ة الرجال املرنة برجال ونساء وصبيان ذكو  فصالة النساء جمزئة، وصال
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والصبيان الذكو  غري جمزئة؛ ألن اهلل عز وجل جعل الرجال قوانني على 

النساء وقصره َّ ع  نن يك  نولياء وغري ذلك، وال جيوز نن تكون انرنة إنام 

 .1/133 األم. [ جل يف صالة حبال نبدًا

نه ال جتوز صالة  جل بالغ وال ن ىعل نصحابناواتفق :]... وقال اإلنام النووي

وسواء يف ننع  ... ييب خلف انرنة حكاه عنهم القاضي نبو الطيب والعبد ص

املرنة للرجال صالة الفرض والرتاويح وسائر النوافل هذا نذهبنا ونذهب  إنانة

مجاهري العلماء ن  السلف واخللف  محهم اهلل وحكاه البيهقى ع  الفقهاء 

 محدنيفة وسفيان والسبعة فقهاء املدينة التابعني وهو نذهب نالك ونبي حن

 .3/448اجملموع  .[وداود

وننا املرنة فال يصح نن يأمت بها الرجل حبال :]وقال الشيخ اب  قدانة املقدسي

 .133/ 2املغين .[يف فرض وال نافلة يف قول عانة الفقهاء

وال جيوز نن تؤم املرنة الرجل، وال الرجال، :]وقال الشيخ اب  حزم الظاهري

ونيضًا فإن النص قد جاء بأن املرنة تقطع صالة الرجل إذا وهذا نا ال خالف فيه 

صلى اهلل على نا نذكر بعد هذا يف بابه إن راء اهلل تعاىل، نع قوله . فاتت ننانه

وحكمه عليه الصالة والسالم بأن تكون و اء الرجل،  .(اإلنام ُجنَّة):عليه وسلم

د نو نع املأنوم يف صف وال بد يف الصالة، ونن اإلنام يقف ننام املأنونني ال ب

واحد على نا نذكر إن راء اهلل تعاىل يف نواضعه ون  هذه النصوص يثبت بطالن 

 .2/137احمللى  .[إنانة املرنة للرجل، وللرجال يقينًا

ونن املنع ن  إنانة املرنة بالرجال قول عانة :]... وقال ريخ اإلسالم اب  تيمية

 .24/231جمموع فتاوى ريخ اإلسالم  .[العلماء
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َفَأنَّا َنا َيْمَنُع ِصحََّة اْلِإَناَنِة ِعْنَد َناِلٍك َفَعَلى  :]...وقال اإلنام الباجي املالكي

َنْقُص : َوالثَّاِلَثِة. الصَِّغُر َوَعَدُم التَّْكِليِف: َوالثَّاِنَيِة. اْلُأُنوَثُة: َنَحِدَها: َثَلاَثِة َنْضُرٍب

َوَلا ِنَساًء ِفي َفِريَضٍة َوَلا َناِفَلٍة َوِبَهَذا  اًلَتُؤمُّ ِ َجا النَّ اْلَمْرَنَة َفَأنَّا اْلُأُنوَثُة َفِإ. الدِّيِ 

 .2/214املنتقى ررح املوطأ  ....[َقاَل َنُبو َحِنيَفَة َوُجْمُهوُ  اْلُفَقَهاِء

 صلى اهلل عليه وسلمون  نوضح األدلة على ننع املرنة ن  إنانة الصالة نن النيب 

صلى اهلل عليه فقد ثبت عنه  ،وف النساء ع  صفوف الرجالننر بتأخري صف

خري صفوف الرجال نوهلا وررها آخرها وخري صفوف النساء ):ننه قال وسلم

 واه نسلم، وهذا احلديث يدل داللة واضحة على نن  .(آخرها وررها نوهلا

 .صفوف النساء تكون بعد صفوف الرجال

نا مينع ن  إقانة  ى اهلل عليه وسلمصلوهذه املرنة تزعم ننه مل يرد ع  النيب 

صلى صالة ختتلط فيها النساء نع الرجال ولقد نعظمت الفرية على  سول اهلل 

وقد اتفق الفقهاء على نن ن  رروط اإلنام يف صالة اجلمعة . اهلل عليه وسلم

وكذا اتفقوا على  ،حيث إن صالة اجلمعة ليست واجبة على النساء ،الذكو ة

انظر حارية قليوبي وعمرية على . ب اجلمعة نن يكون  جاًلننه يشرتط يف خطي

 .1/278ررح املنهاج للمحلي 

والعجب ن  بعض املشايخ الذي  ظهروا على بعض احملطات الفضائية وزعموا 

إن املسألة  :نن املسألة حمل خالف بني الفقهاء ونن فيها عدة نقوال، نقول هلم

  اإلنانة واخلطابة يف صالة اجلمعة حمل اتفاق بني الفقهاء وهي ننع املرنة ن

فلم يقل نحد ن  نهل العلم بأن املرنة تتوىل خطبة اجلمعة واإلنانة يف صالة 

وإمنا وقع خالف يف باتفاق الفقهاء،  اجلمعة يةالذكو ة ررط يف فرضاجلمعة و
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جيوز نن تؤم بالفرائض  :إنانة املرنة يف غري صالة اجلمعة فقال بعض العلماء

َوَلا :]تؤم يف النافلة كالرتاويح، قال املرداوي احلنبلي :ل آخرونوقا ،اخلمس

َهَذا الصَِّحيُح : َقاَل ِفي اْلُمْسَتْوِعِب َهَذا اْلَمْذَهُب ُنْطَلقًا ،َتِصحُّ إَناَنُة اْلَمْرَنِة ِللرَُّجِل

 ...ُه َتِصحُّ ِفي النَّْفِلَوَعْن ...ِنْ  اْلَمْذَهِب َوَنَصَرُه اْلُمَصنُِّف َواْخَتاَ ُه َنُبو اْلَخطَّاِب

َوَلا َيُجوُز ِفي : َقاَل اْلَقاِضي ِفي اْلُمَجرَِّد.. .،َوَعْنُه َتِصحُّ ِفي التََّراِويِح َنصَّ َعَلْيِه

.. .،َيِصحُّ إْن َكاَنْت َقاِ َئًة َوُهْم ُننِّيُّوَن :ِقيَل ،َغْيِر التََّراِويِح َفَعَلى َهِذِه الرَِّواَيِة

إْن َكاَنْت َنْقَرَن َوَذا َ ِحٍم َوَجَزَم ِبِه ِفي : َوِقيَل ،َكاَنْت َنْقَرَن ِنْ  الرَِّجاِل إْن: َوِقيَل

َيِصحُّ إْن َكاَنْت  :إْن َكاَنْت َذا َ ِحٍم َنْو َعُجوٍز َواْخَتاَ  اْلَقاِضي :َوِقيَل ،اْلُمْسَتْوِعِب

 .وقال آخرون تؤم النساء فقط. 2/234 اإلنصاف ....[َعُجوًزا

 ضي اهلل  ع  نم و قة بنت عبد اهلل ب  نوفل األنصا يةوننا نا و د يف احلديث 

يا  سول اهلل  :قلت له :قالت ملا غزا بد ًا صلى اهلل عليه وسلمنن النيب :)عنها

ي قرَِّ :قال ة؟ائذن لي يف الغزو نعك ننرض نرضاكم لعل اهلل نن يرزقين رهاد

 :قال ،فكانت تسمى الشهيدة :قال ،يف بيتك فإن اهلل تعاىل يرزقك الشهادة

نن تتخذ يف دا ها  صلى اهلل عليه وسلموكانت قد قرنت القرآن فاستأذنت النيب 

صلى اهلل وكان  سول اهلل )ويف  واية نخرى عند نبي داود .. .(فأذن هلا نؤذنًا

يؤذن هلا وننرها نن تؤم نهل  يزو ها يف بيتها وجعل هلا نؤذنًا عليه وسلم

وغريه  داود ونب  واه .(كبريًا فأنا  نيت نؤذنها ريخًا :عبد الرمح  قال ،دا ها

املالكي الباجي  عند مجاعة ن  احملدثني، ومم  ضعفه اإلنامف يضعواحلديث 

املنتقى ررح املوطأ  .[عول عليهتنن  بهذا احلديث مما ال جيو]:حيث قال

، وقد 2/27يف التلخيص احلبري  كما اب  حجر ومم  ضعفه احلافظ. 2/214



214 

 

وحسنه  .83صححه اب  خزمية كما ذكر احلافظ اب  حجر يف بلوغ املرام ص 

 .1/118العالنة األلباني يف صحيح سن  نبي داود 

فإن قلنا بأن احلديث صاحل لالحتجاج فقد محله بعض نهل العلم على نن نم 

و قة  ضي اهلل عنها قد ننت بنساء دا ها فقط ونن ذلك خاص بها، قال الشيخ 

 ،وحديث نم و قة إمنا نذن هلا نن تؤم نساء نهل دا ها:]قدانة املقدسي اب 

ولو مل يذكر ذلك لتعني محل  ،كذلك  واه الدا قطين وهذه زيادة جيب قبوهلا

واألذان  اخلرب عليه ألنه نذن هلا نن تؤم يف الفرائض بدليل ننه جعل هلا نؤذنًا

يف الفرائض وألن ختصيص  وال خالف يف ننها ال تؤنهم إمنا يشرع يف الفرائض

ذلك بالرتاويح واررتاط تأخرها حتكم خيالف األصول بغري دليل فال جيوز 

ولو قد  ثبوت ذلك ألم و قة لكان خاصا بها بدليل ننه ال يشرع   املصري إليه

فتختص باإلنانة الختصاصها باألذان ، لغريها ن  النساء نذان وال إقانة

 . 2/137املغين  .[واإلقانة

َواْلَحِديُث َدِليٌل :]ه بعض العلماء على ننها تؤم مبحا نها، قال الصنعانيومحل

َعَلى ِصحَِّة إَناَنِة اْلَمْرَنِة َنْهَل َداِ َها، َوِإْن َكاَن ِفيِهْم الرَُّجُل َفِإنَُّه َكاَن َلَها ُنَؤذٌِّن 

سبل  .[َتُؤنُُّه َوُغَلاَنَها َوَجاِ َيَتَهاَكَما ِفي الرَِّواَيِة َوالظَّاِهُر َننََّها َكاَنْت  َوَكاَن َرْيخًا

 . 2/343السالم 

َ َواُه َنُبو َبْكٍر :]... على نن ذلك يف النافلة فقط فقال يومحله اب  نفلح احلنبل

 َجْمًعا َبْيَنُه ،َوِإْن َصحَّ َفَيَتَوجَُّه َحْمُلُه َعَلى النَّْفِل ،اْلَمرُّوِذيُّ ِبِإْسَناٍد َيْمَنُع الصِّحََّة

 . ونثل ذلك قال صاحب ننتهى اإل ادات. 2/18 الفروع ....[َوَبْيَ  النَّْهِي
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وخالصة األنر نن إنانة املرنة يف صالة اجلمعة ننكر ونعصية ظاهرة وبدعة 

جديدة خمالفة ملا هو نقر  ررعًا وخمالف ملا نضى عليه العمل ن  لدن  سول 

ننر راذ بل يف غاية وحتى عصرنا احلاضر وهو  صلى اهلل عليه وسلماهلل 

 . الشذوذ

 

 اجلمعة صالةيف  اتصال اتصفوف
نرى بعض املصلني وخاصة يف يوم اجلمعة يصلون يف ساحات  :يقول السائل

املسجد وتكون صفوفهم غري متصلة مع الصفوف داخل املسجد فما حكم 

 ؟صالتهم

الة إن الرسول صلى اهلل عليه وسلم قد ننر بتسوية الصفوف يف الص :اجلواب

وسد اخللل الواقع فيها كما ننر بإمتام الصف األول فاألول وقد و د يف ذلك 

 :نحاديث كثرية ننها

نال :)ع  جابر ب  مسرة  ضي اهلل عنه نن الرسول صلى اهلل عليه وسلم قال. 1

يا  سول اهلل وكيف تصف املالئكة  :تصفون كما تصف املالئكة عند  بها فقلنا

 . واه نسلم .(ول ويرتاصون يف الصفصفوف اأُليتمون ال: قال ؟عند  بها

نمتوا الصف :)وع  ننس  ضي اهلل عنه نن الرسول صلى اهلل عليه وسلم قال. 2

 واه نمحد ونبو  .(األول ثم الذي يليه فإن كان نقص فليك  يف الصف املؤخر

داود والنسائي واب  ناجة واب  حبان وهو حديث حس  كما قال املنذ ي 

 .جرواحلافظ اب  ح



216 

 

وع  نبي سعيد اخلد ي  ضي اهلل عنه نن الرسول صلى اهلل عليه وسلم  نى . 4

ال يزال  ،تقدنوا فائتموا بي وليأمت بكم ن  و ائكم:)يف نصحابه تأخرًا فقال هلم

 . واه نسلم .(قوم يتأخرون حتى يؤخرهم اهلل عز وجل

 صوا ):وع  ننس  ضي اهلل عنه ع   سول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال. 3

صفوفكم قا بوا بينها وحاذوا األعناق فوالذي نفسي بيده إني أل ى الشيطان 

 واه نبو داود واب  حبان وصححه  .(فَذيدخل يف خلل الصفوف كأنها احَل

والذي يؤخذ ن  هذه األحاديث نن تسوية الصفوف  .وغري ذلك ن  األحاديث

عيد الشديد الوا د فإن الو ،ويشمل ذلك اتصال الصفوف األول فاألول ،واجبة

فتسوية الصفوف واجبة ألنر  ،يف عدم تسوية الصف يدل على حرنة ذلك

واألصل يف األنر ننه يفيد  ،وية الصفوفسالرسول صلى اهلل عليه وسلم بت

  .الوجوب نا مل يصرفه صا ف

وال جيوز نن يشرع  ،وال رك نن ن  تسوية الصفوف إمتام الصف األول فاألول

وهذا باتفاق نكثر نهل العلم لقول  ، بعد إمتام الصف األوليف الصف الثاني إال

نمتوا الصف األول ثم الذي يليه فإن كان نقص :)الرسول عليه الصالة والسالم

 .(فليك  يف الصف املؤخر

وبناء على ذلك فإن ن  يصف يف ساحات املسجد اخلا جية وال يكون صفه 

نع اجلماعة كما هو احلال نتصاًل نع الصفوف داخل املسجد فال تصح صالتهم 

جد الكبرية فإنهم يصلون بقرب نبواب الساحات اخلا جية ايف كثري ن  املس

ويكون بينهم وبني آخر صف نتصل نسافات بعيدة فإن صالة هؤالء غري 

 .صحيحة
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املسجد بالصفوف صفوا  انتألفإن ] :قال ريخ اإلسالم اب  تيمية  محه اهلل

ف حينئذ يف الطرقات واألسواق صحت فإذا اتصلت الصفو ،خا ج املسجد

وننا إذا صفوا وبينهم وبني الصف اآلخر طريق ميشي فيه الناس مل  ،صالتهم

 .24/311جمموع الفتاوى  .(…تصح صالتهم يف نظهر قولي العلماء 

على نن القول الراجح عندي ننه ال يصح للمأنوم نن ] :وقال بعض نهل العلم

 نى اإلنام نو املأنونني إذا كان يف املسجد يقتدي باإلنام خا ج املسجد وإن 

وذلك ألن املقصود باجلماعة االتفاق يف املكان ويف  ،نكان ميكنه نن يصلي فيه

فإذا كان املسجد واسعًا وميك  نن يصلي اإلنسان يف املسجد فإنه ال  ،األفعال

ننا لو انتأل املسجد وصا  ن  كان  ،يصح نن يتابع اجلماعة يف غري املسجد

 ج املسجد يصلي نع اإلنام وميكنه املتابعة فإن الراجح جواز نتابعته لإلنام خا

 [.وائتمانه به سواء  نى اإلنام نو مل يره إذا كانت الصفوف نتصلة 

ونخريًا فإن ن  واجب اإلنام نن يأنر املصلني بتسوية الصفوف وإكمال الصف 

كان :)ي اله عنه قالاألول فاألول ملا ثبت يف احلديث ع  النعمان ب  بشري  ض

وهي  - سول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأمنا يسوي القداح 

حتى  نى ننا قد عقلنا عنه ثم خرج يونًا فقام حتى كاد يكرب  -نعواد السهام 

فرنى  جاًل باديًا صد ه يف الصف فقال عباد اهلل لتسون صفوفكم نو ليخالف  

 . واه نسلم .(وجوهكم
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 منها اجلمعة بإدراك ركعة   صالة

أدركت اإلمام يف صالة اجلمعة قبل أن يسلم ثم صليت ركعيت  :يقول السائل

صلي الظهر أاجلمعة وبعد التسليم قال لي بعض املصلني إن الواجب علّي أن 

 ؟ألن اجلمعة قد فاتتين فما احلكم يف ذلك

ويدل  ،اجلمعة نرغب فيه جيب نن يعلم نواًل نن التبكري إىل صالة :اجلواب

ن  اغتسل يوم اجلمعة غسل :)على ذلك قول الرسول صلى اهلل عليه وسلم

ون   اح يف الساعة الثانية فكأمنا -ني ناقة  -بدنة َباجلنابة ثم  اح فكأمنا قرَّ

ون   اح يف  ،كبشًا نقرن َبون   اح يف الساعة الثالثة فكأمنا قرَّ ،بقرة َبقرَّ

 َبون   اح يف الساعة اخلانسة فكأمنا قرَّ ،دجاجة َبأمنا قرَّالساعة الرابعة فك

 واه البخا ي  .(فإذا خرج اإلنام حضرت املالئكة يستمعون الذكر، بيضًة

 . ونسلم

ة فلبالذهاب إىل املسجد نبكرًا فيصلي نا معةاجلنن يباد  يوم  مفاملستحب للمسل

غري ذلك ن  األفعال ر إىل ويقرن ن  القرآن الكريم نا تيسر ويدعو ويستغف

، فإن حصل وتأخر ع  الصالة لعذ  نو غريه وجاء إىل املسجد وهم يصلون الطيبة

وإد اك الركعة  ،فال بد نن يد ك  كعة نع اإلنام حتى يعترب ند كًا للجمعة

، ةفإذا ند ك  كعة نع اإلنام فهو ند ك للجمع ،لركوع نع اإلنامايكون بإد اك 

  الصحابة ونئمة املذاهب الثالثة املالكية والشافعية وهذا قول نكثر نهل العلم ن

 :واحلنابلة ويدل على ذلك نحاديث ننها

ن  :)قال  سول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :ع  نبي هريرة  ضي اهلل عنه قال. 1

ويف  واية  ، واه البخا ي ونسلم .(ند ك  كعة ن  الصالة فقد ند ك الصالة
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ونفهوم التقييد  .(نع اإلنام فقد ند ك الصالةن  ند ك  كعة ن  الصالة :)ملسلم

بالركعة نن ن  ند ك دون الركعة ال يكون ند كًا للصالة كما قال احلافظ اب  

 .حجر

وجاء يف  واية نخرى ع  نبي هريرة  ضي اهلل عنه نن الرسول صلى اهلل . 2

 واه اب  ناجة  .(ن  ند ك ن  اجلمعة  كعة فقد ند ك الصالة:)عليه وسلم قال

 .العالنة األلبانيواحلاكم وغريهما وهو حديث صحيح كما قال 

 واه  .(ن  ند ك  كعة ن  اجلمعة فليضف إليها نخرى:) واية نخرى ويف. 4

 .العالنة األلبانياب  ناجة وهو حديث صحيح كما قال 

ن  نحرم باجلمعة يف وقتها وند ك نع اإلنام :)و د ع  اب  عمر ننه قال. 3

 .العالنة األلباني واه البيهقي وهو صحيح كما قال  .( كعة نمت مجعته

إذا ند كت  كعة ن  اجلمعة فأضف إليها نخرى :)و د ع  اب  نسعود قال. 3

 . واه اب  نبي ريبة والبيهقي وسنده صحيح .(فإذا فاتك الركوع فصل ن بعًا

وبناء على نا تقدم فإن نا قاله بعض املصلني  .وغري ذلك ن  األحاديث واآلثا 

 .ك ن  فوات اجلمعة صحيح وعليك نن تصليها ظهرًا ن بعًال

 

 
 
 صالة يف  اإلمام

 
 اخلطيب اجلمعة غي

 ؟املصلني شخص غري من خطب اجلمعة ما حكم صالة اجلمعة إذا أمَّ: السؤال

وف نن ن  خيطب اجلمعة رالصالة صحيحة إن راء اهلل وإن كان املع :اجلواب

ا هو املعهود ع  الرسول عليه الصالة وهذ ،هو اإلنام الذي يصلي بالناس

فنح  نأنو ون  ،اع الرسول صلى اهلل عليه وسلم هو املطلوببتاو ،والسالم
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ى بالناس غريه لتعب نو تباع ولك  إن كان هناك عذ  مل  خطب اجلمعة فصّلباال

 .به والصالة صحيحة نرض طا ئ نو حنو ذلك فال بأس

 

 
 
 اجلمعةصالة صالة اتظهر بعد  بدعية

أحضر لي أحد طلبة العلم نشرة وزعت يف بعض املساجد حول صالة  :السؤال

الظهر بعد اجلمعة ذكر فيها كاتبها كالمًا كثريًا يف املسألة وذكر عنوانًا 

وما جاء بشيء يشري إىل  ،تاريخ صالة الظهر بعد اجلمعة يف اإلسالم :يقول

تعدد اجلمعة يف البلد العنوان السابق ثم ذكر أقوال املذاهب األربعة يف حكم 

أخريًا أخي املسلم ينبغي أن نعلمك أن صالة ] الواحد ثم خلص إىل القول  

الظهر بعد اجلمعة استنبطت من السنة املطهرة باحتياط املرء لدينه من قبل 

األئمة األربعة وهي مدونة يف كتبهم مجيعًا وكتب التاريخ وهي دائرة بينهم 

 صلى اهلل عليه وسلمنها مل تصل يف زمنه يف فلك الواجب واملندوب حيث إ

وسألين  .[وعصر اخللفاء الراشدين  والتابعني من بعدهم إال يف مسجد واحد 

  .طالب العلم عن صحة هذا الكالم

إن مما ابتلي به املسلمون يف هذا الزنان نن يتسو  على العلم الشرعي  :اجلواب

محًى نستباحًا للذي   حتى صا ت الفتوى يف ننو  الدي  ،ن  ليس له بأهل

إن نا جاء يف هذه النشرة  ،ليس بينهم وبني العلم نسب وال عالقة نودة نو قربى

يف جعل صالة الظهر بعد اجلمعة إنا واجبة وإنا نندوبة كالم باطل مل يقم عليه 

والزعم بأن صالة الظهر بعد اجلمعة استنبطت ن  السنة املطهرة باحتياط  ،دليل
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ومل يذكر الكاتب دلياًل واحدًا ن   ،عظيمة على السنة النبوية ٌةَيَراملرء لدينه ِف

 :السنة يثبت صحة زعمه ونقول يف  د هذه الفرية

جيب نن يعلم نن هذه املسألة وهي صالة الظهر بعد اجلمعة قد بنيت على 

إن تعدد صالة  :نسألة نخرى وهي حكم تعدد اجلمعة يف البلد الواحد فأقول

واحد جائز عند نهل العلم نظرًا للحاجة الداعية إىل تعدد اجلمعة يف البلد ال

فإذا كان البلد كبريًا ونهله كثري ال يسعهم نسجد واحد فال نانع ن   ،اجلمعة

وبهذا قال احملققون ن  العلماء ن  نتباع املذاهب األ بعة وغريهم  .تعدد اجلمعة

نه جيوز إقانة لة نأوالصحيح ن  قول نبي حنيفة يف هذه املس] :قال السرخسي

 .2/112املبسوط  .[اجلمعة يف نصر واحد يف نوضعني ونكثر 

ني  ،وتؤدى يف نصر يف نواضع] :وقال الزيلعي را حًا وحملاًل لقول النسفي

وهو قول نبي حنيفة وحممد وهو  ،تؤدى اجلمعة يف نصر واحد يف نواضع كثرية

جًا بينًا وهو ينة كبرية حرألن يف االجتماع يف نوضع واحد يف ند ؛األصح

 .1/218تبيني احلقائق ررح كنز الدقائق  .[ندفوع

ونجاز فقهاء املالكية تعدد اجلمعة للضرو ة كما يف ررح اخلرري وحارية 

 .73-2/73العدوي عليه 

وذكر اإلنام النووي نن الصحيح ن  نذهب الشافعية جواز تعدد اجلمعة يف 

م يقيمون اجلمعة يف وقد دخل الشافعي بغداد وه] :نوضعني ونكثر وقال

واختلف نصحابنا يف اجلواب ع   .فلم ينكر ذلك ،يف ثالثة :وقيل ،نوضعني

ذلك ويف حكم بغداد يف اجلمعة على ن بعة نوجه ذكر املصنف الثالثة األوىل ننها 

نحدها نن الزيادة على مجعة يف  ،هنا وكالنه يف التنبيه يقتضي اجلزم بالرابع
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قال  ،نه بلد كبري يشق اجتماعهم يف نوضع ننهبغداد جائزة وإمنا جازت أل

فعلى هذا جتوز الزيادة على مجعة يف مجيع البالد اليت يكثر الناس  :نصحابنا

وهذا الوجه هو الصحيح وبه قال نبو العباس  ،فيها ويعسر اجتماعهم يف نوضع

واختا ه نكثر نصحابنا تصرحيًا  :قال الرافعي ،ب  سريج ونبو إسحاق املروزي

يضًا ومم   جحه اب  كج واحلناطي باحلاء املهملة والقاضي نبو الطيب يف وتعر

قال املاو دي وهو اختيا  املزني  ،كتابه اجملرد والروياني والغزالي وآخرون

-3/383اجملموع  .[ (َوَنا َجَعَل َعَلْيُكْم ِفي الدِّيِ  ِنْ  َحَرٍج:)ودليله قوله تعاىل

383. 

إذا كان البلد كبريًا حيتاج إىل جوانع فصالة و] :وقال اخلرقي ن  احلنابلة

  .[اجلمعة يف مجيعها جائزة 

نن البلد  :ومجلته] :وقال الشيخ اب  قدانة املقدسي را حًا كالم اخلرقي السابق

نتى كان يشق على نهله االجتماع يف نسجد واحد ويتعذ  ذلك لتباعد نقطا ه نو 

ن  األنصا  الكبرية جازت ضيق نسجده ع  نهله كبغداد ونصبهان وحنوهما 

إقانة اجلمعة فيما حيتاج إليه ن  جوانعهما وهذا قول عطاء ونجازه نبو يوسف 

ألن احلدود تقام فيها يف نوضعني واجلمعة حيث تقام  ،يف بغداد دون غريها

ننه لو وجد بلد آخر تقام فيه احلدود يف نوضعني  :ونقتضى قوله ،احلدود

ألن اجلمعة حيث تقام احلدود وهذا قول  .ننه جازت إقانة اجلمعة يف نوضعني

ننها صالة ررع هلا االجتماع واخلطبة فجازت فيما حيتاج  :ولنا.. .اب  املبا ك

كان خيرج يوم   ضي اهلل عنهوقد ثبت نن عليًا   .إليه ن  املواضع كصالة العيد

. همالعيد إىل املصلى ويستخلف على َضَعَفِة الناس نبا نسعود البد ي فيصلي ب
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ناهم ع  إحداهما وألن ِغِلإقانة مجعتني َف صلى اهلل عليه وسلمفأنا ترك النيب 

ألنه املبلغ  .نصحابه كانوا يرون مساع خطبته ورهود مجعته وإن بعدت ننازهلم

ع  اهلل تعاىل ورا ع األحكام وملا دعت احلاجة إىل ذلك يف األنصا  صليت يف 

 .2/238 املغين .[نناك  ومل ينكر فصا  إمجاعًا 

وهذا  ،وبهذا يظهر لنا نن املعتمد يف املذاهب األ بعة جواز تعدد اجلمعة للحاجة

القول هو الصواب املوافق لقواعد الشرع املطهر ولعمل املسلمني فيما نضى ن  

 .األعصا  يف مجيع األنصا 

وكيف يصنع املسلمون يف املدن الكبرية اليت تغص بالسكان وقد يبلغ سكانها 

 وكيف جيتمعون يف نسجد واحد فمدينة كالقاهرة نثاًل فيها نكثر ن  املاليني

إن نصوص الشريعة ! ؟كيف يصلون يف نكان واحد ،عشرة ناليني نسمة

وقواعدها القاضية برفع احلرج ودفع املشقة جتيز تعدد اجلمعة يف نساجد كثرية 

 .نهما بلغ عددها نا دانت احلاجة تدعو لذلك

إن إقانة صالة  :نسألة صالة الظهر بعد اجلمعة فأقول إذا تقر  هذا نعود إىل

الظهر بعد اجلمعة بدعة ننكرة ليس هلا نصل يف الدي  وهي تشريع ملا مل يأذن 

وال ع   ،وال ع  الصحابة ،صلى اهلل عليه وسلمومل تثبت ع  الرسول  .به اهلل

سنة وزعم كاتب النشرة ننها ثبتت بال ،وال ع  األئمة املهديني ،التابعني

 .املطهرة زعم باطل ليس عليه ندنى دليل بل هو مل يقدم ني دليل على ذلك

وهذه البدعة وإن قال بها بعض نتأخري نتباع املذاهب ليس عليها دليل 

ن  عمل :)قال صلى اهلل عليه وسلمفقد صح يف احلديث نن النيب  ،صحيح

 . واه نسلم .(عماًل ليس عليه ننرنا فهو  دُّ
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م الشافعي  محه اهلل قد دخل بغداد ونقام بها ندة ن  الزن  وقد ثبت نن اإلنا

وكانت اجلمعة تقام بأكثر ن  نوضع ومل ينقل عنه ننه كان يصلي الظهر بعد 

 .483القول املبني ص  .اجلمعة

والذي اعتمده اإلنام اب  جنيم والعالنة اب  عبد احلق ] :قال الشيخ القامسي

هو احلق ملا  -ني بعد اجلمعة  -للظهر األخري ووافقه غريه ن  نن ال وجوب 

 فيه ن   فع احلرج وهل يطالب نكلف بفريضتني يف وقت واحد نع نا يف ندائه

مجاعة ن  صو ة نقض اجلمعة وإيقاع العانة يف اعتقاد نن ليوم اجلمعة بعد 

زواله فرضني صالة اجلمعة وصالة الظهر بل هو الذي  ال يرتابون فيه ويزيدون 

 :حني نرة فقال ليِلْوَصَتصح إال مجاعة بل تنطع بعض الغالة امُلعليه ننه ال ي

كيف السبيل إىل سنة الظهر القبلية قبل فرض يوم اجلمعة وهي تفوتين بعجلة 

 .نداء الظهر

فتأنل كيف  حم اهلل العباد ففرض عليهم  كعتني يف ذلك اليوم وننرهم إذا 

سريًا عليهم إذ حيتاجون قضوهما نن ينتشروا يف األ ض ويبتغوا ن   فضله تي

وانظر كيف رددوا على ننفسهم و مبا املتنطع  ،لصرف حصة يف مساع اخلطبة

ننهم يطالب بأداء اثنتني وعشري   كعة بعد الزوال إذا يصلي قبل اجلمعة ن بعًا 

ثم يتطوع بأ بع قبل الظهر  ،وبعدها ن بعًا كالظهر وكالهما نع اجلمعة عشر

لظهر اثنا عشر نيضًا، فاجلملة نا ذكرنا وال خيفى نن ون بع بعدها وكالهما نع ا

حمو اعتقاد غري الصواب ن  صدو  العانة لتمحيص احلق باب عظيم ن  نبواب 

وقد اتفق يف عهد حسني بارا  ،الدعوة إىل سبيل اهلل وهدى نبيه عليه السالم

 والي نصر املذاكرة لديه يف بدعة الظهر مجاعة بعد اجلمعة فمنع نهل األزهر
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نقله الشربانلسي يف  سالته اليت نلفها يف سبب صالة الظهر يونئذ فرمحه  ،ننها

 .[اهلل على ننعه ن  هذه البدعة ونثابه خريًا ووفق ن  تنبه ملنعها مبنُّه وكرنه

 . 31-31إصالح املساجد ص 

ون  األدلة على عدم طلب الظهر بعد اجلمعة بل على ] :وقال الشيخ الغاليين

يوم اجلمعة نطلقًا صليت اجلمعة نم مل تصل نا و د ن  اجتماع عدم نشروعيتها 

عيد ومجعة يف عهد الرسول األكرم فصلى العيد و خص يف اجلمعة ومل يرد ننه 

 :ننرهم بالظهر ألنه مل يثبت ذلك وهاك النصوص

صلى هل رهدت نع  سول اهلل :)وسأله نعاوية  ضي اهلل عنهع  زيد ب  ن قم 

صلى العيد نول النها  ثم  خص يف  ،نعم :قال ؟اجتمعا عيدي  اهلل عليه وسلم

  . واه نمحد ونبو داود واب  ناجة .(ن  راء نن جيمع فليجمع :اجلمعة فقال

ننه  صلى اهلل عليه وسلمع   سول اهلل   ضي اهلل عنهوع  نبي هريرة 

 .(اجتمع يف يونكم هذا عيدان فم  راء نجزئه ن  اجلمعة وإنا جممعون:)قال

 .بو داود واب  ناجة واه ن

اجتمع عيدان على عهد اب  الزبري فأخر اخلروج :)وع  وهب ب  كيسان قال

 يومثم نزل ثم صلى ومل يصل للناس  ،ثم خرج فخطب ،حتى تعاىل النها 

 واه النسائي ونبو داود  .(نصاب السنة :اجلمعة فذكرت ذلك الب  عباس فقال

اجتمع يوم اجلمعة ويوم :)طاء قالوألبي داود ع  ع .بنحوه لك  ن   واية عطاء

الفطر على اب  الزبري يف يوم واحد فجعلهما مجيعًا فصالهما  كعتني بكرة مل 

 .(يزد عليهما حتى صلى العصر
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فهذه األحاديث ناطقة بلسان فصيح على ننرب احلق بأنه ال ظهر بعد اجلمعة 

دعة يف صالة الب .[بل إن الظهر مل تشرع ذلك اليوم نقيمت اجلمعة نم مل تقم 

  .141-148الظهر بعد اجلمعة ص 

وننا نا احتج به بعضهم على نشروعية الظهر بعد اجلمعة بأن اجلمعة مل  سبق 

وننا نا ارتهر على األلسنة يف هذه األزننة وهو ] :العالنة األلبانيفقد قال 

قوهلم اجلمعة مل  سبق فال نصل له يف السنة وليس حبديث وإمنا هو  ني 

األجوبة النافعة ص  .[الشــافعية ظنـه ن  ال عـلـم عنـده حديثًا نبويًا لبعـــض 

33. 

وينبغي العمل على ننع الظهر جبماعة بعد اجلمعة ] :وهبة الزحيلي. وقال د

حفاظًا على وحدة املسلمني وال يصح قياس حالة البلدان وكثرة سكانها على 

ة واخلليفة خطيب املسلمني حالة املدينة يف صد  اإلسالم حيث كان املسلمون قل

وخربه وسيلة إعالم مجيع املسلمني يف اجلهاد وعالج نزنة القحط والوباء وحنو 

 .2/411الفقه اإلسالني وندلته  .[ذلك ن  األحداث الكربى 

 

 صالة اتظهر بعد صالة اجلمعة حك 
إنه صلى اجلمعة يف أحد املساجد وحتدث اخلطيب خالل  :يقول السائل

وبعد انتهاء صالة اجلمعة  ،صالة الظهر بعد اجلمعة مباشرةه عن تخطب

 ك؟صلى الناس أربع ركعات صالة الظهر فما حكم ذل

إن نا ذكره خطيب اجلمعة حول صالة ن بع  كعات بعد اجلمعة قال  :اجلواب

وهذا الرني نبين عندهم على عدم  ،به بعض فقهاء املذاهب األ بعة املتأخرون
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فلذلك فهم   يف البلد الواحد ونن اجلمعة مل  سبق جواز تعدد صالة اجلمعة

 .يصلون ن بع  كعات بعد االنتهاء ن  اجلمعة ن  باب االحتياط

 ،ولك  هذا القول ضعيف ونرجوح وال دليل عليه ال ن  كتاب وال ن  سنة

ال رك لدي جبواز تعدد صالة اجلمعة يف البلد  :وهوالصحيح خالف ذلك و

وهو القول احلق الذي  ،لذي عليه مجهو  الفقهاءالواحد عند احلاجة وهذا ا

ألن يف القول مبنع  ،يتفق نع  وح الشريعة اإلسالنية ن   فع احلرج ع  األنة

ًا وعنتًا يلحق باملسلمني وخاصة نن املدن والبلدات قد جرحتعدد صالة اجلمعة 

اتسعت ونصبح عدد الناس كثريًا وال جيمعهم نسجد واحد لذلك كله فإنه جيوز 

 .تعدد صالة اجلمعة يف البلد الواحد

 اعليه لوإلزام الناس بصالة الظهر بعد اجلمعة بدعة حمدثة ال دلي

ليس حبديث وال نصل له يف السنة كما قر ه  .[اجلمعة مل  سبق ]:وقوهلم

  .العالنة األلباني

وإمنا هو كالم نشهو  على نلسنة بعض فقهاء الشافعية املتأخري  وليك  نعلونًا 

ألصل يف باب العبادات التوقيف ع  الرسول صلى اهلل عليه وسلم ومل يرد نن ا

ع  الرسول عليه الصالة والسالم  يف هذه املسألة ريء فلذلك ال تصلى الظهر 

 .بعد اجلمعة
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  لذا صلت املرأة

 
 اجلمعة فال تصلي اتظهر

نه جيب إن أحدهم أفتى النساء اللواتي يصلني صالة اجلمعة بأ :تقول السائلة

ألن صالة اجلمعة ليست واجبة على النساء فال  ،عليهن أن يصلني الظهر

  ؟تسقط فريضة الظهر عنهن، فما قولكم يف ذلك

إن هذا القائل نخطأ فيما قال، وخرق إمجاع الفقهاء على نن ن  ال  :اجلواب

 .فهي نسقطة لفريضة الظهر ،جتب عليه صالة اجلمعة إن صالها

فرضهم  ،ذكرنا نن املعذو ي  كالعبد واملرنة واملسافر وغريهم :"قال اإلنام النووي

نقل  ،الظهر فإن صلوها صحت وإن تركوها وصلوا اجلمعة نجزنهم باإلمجاع

 .3/313اجملموع  ."اإلمجاع فيه اب  املنذ  وإنام احلرنني وغريهما 

ني املرنة واملسافر والعبد  -وإن حضروها : " وقال الشيخ اخلرقي احلنبلي 

يعين جتزيهم ع  الظهر وال نعلم يف هذا  ،نجزنتهم -املريض حضروا اجلمعة و

 ."خالفًا 

نمجع كل ن  حنفظ عنه "  :ونقل الشيخ اب  قدانة املقدسي ع  اب  املنذ  قوله 

ونمجعوا على ننه  إذا حضرن فصلني  ،ننه ال مجعة على النساء ،ن  نهل العلم

 .2/234املغين  ."اجلمعة نن ذلك جيزي عنه  

ثم هؤالء الذي  ال جيب عليهم اجلمعة إذا حضروا : " وقال السمرقندي احلنفي

حتفة الفقهاء  ."فإنه جيزئهم ويسقط عنهم فرض الوقت  ،اجلمعة وصلوا

1/132. 

كاملسافر  ،وبهذا يظهر لنا نن الفقهاء قد اتفقوا على نن ن  ال مجعة عليه

 .زئهم ع  صالة الظهرواملريض واملرنة، إن صلوا اجلمعة فإن ذلك جي
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إن على ن  يتصدى للفتوى يف دي  اهلل نن يكون على بينة مما : ونخريًا نقول

فلينظر إىل عظم هذه األنانة وهذه املسؤولية   ،فإنه يوقع ع   ب العاملني ،يقول

 .اليت نخذها على نفسه

 

 
 
صالة اجلمعة يف املسجد األقصى املبارك واتصالة يف  ترك

 تقدسمساجد ضواحي ا
إنه يسكن يف ضاحية من ضواحي مدينة القدس وحيافظ على : يقول السائل

صالة اجلمعة يف املسجد األقصى املبارك إال أن بعض الناس من سكان األحياء 

احمليطة بالبلدة القدمية من القدس يرتكون صالة اجلمعة يف املسجد األقصى 

ة أنهم يأخذون ويذهبون إىل بعض مساجد ضواحي القدس فيصلون فيها حبج

 علمًا من خطيب ذلك املسجد فما قولكم يف ذلك؟

نذكر نواًل بعض نا و د ن  فضائل للمسجد األقصى املبا ك فإن يف  :اجلواب

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْال مِنَ الْمَسْجِدِ احلَرَامِ }:ل تعاىلاق ،ذلك ذكرى للمؤننني

سـو ة  .{ي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ ءَايَاتِنَا إِنَّه هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِريُالَّذِ األقصىإِلَى الْمَسْجِدِ 

 . 1اإلسـراء اآلية 

ال تشد ):قال صلى اهلل عليه وسلم نن النيب  ضي اهلل عنهع  نبي هريرة و

 صلى اهلل عليه وسلمالرحال إال إىل ثالثة نساجد املسجد احلرام ونسجد الرسول 

ويف :]قال احلافظ اب  حجر العسقالني ، واه البخا ي ونسلم .(د األقصىونسج

 ،هذا احلديث فضيلة هذه املساجد ونزيتها على غريها لكونها نساجد األنبياء
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والثالث  ،والثاني كان قبلة األنم السالفة ،وألن األول قبلة الناس وإليه حجهم

 .4/83فتح البا ي  (نسس على التقوى

نن ) صلى اهلل عليه وسلم  عمرو  ضي اهلل عنهما ع   سول اهلل وع  عبد اهلل ب

سليمان ب  داود عليه السالم ملا بنى بيت املقدس سأل اهلل عز وجل خالاًل 

ثالثًة، سأل اهلل عز وجل حكمًا يصادف حكمه فأوتيه وسأل اهلل عز وجل نلكًا 

ناء املسجد نن ال ينبغي ألحد ن  بعده فأوتيه وسأل اهلل عز وجل حني فرغ ن  ب

 .(ال يأتيه نحد ال ينهزه إال الصالة فيه نن خيرجه ن  خطيئته كيوم ولدته ننه

 .  واه نمحد النسائي واب  ناجه واب  حبان وهو حديث صحيح

قلت يا ):قال  ضي اهلل عنهمسعت نبا ذ  : وع  إبراهيم التيمي ع  نبيه قال

قلت ثم : د احلرام، قالاملسج:  سول اهلل ني نسجد وضع يف األ ض نول؟ قال

ن بعون سنة، ثم نينما : كم كان بينهما؟ قال: املسجد األقصى، قلت: ني؟ قال

 . واه البخا ي ونسلم .(ند كتك الصالة بعد فصله فإن الفضل فيه

 : وقد و دت بعض األحاديث يف نضاعفة الصالة يف املسجد األقصى فم  ذلك

صلى اهلل عليه ول اهلل قال  س: قال  ضي اهلل عنه ع  نبي الد داء

الصالة يف املسجد احلرام مبائة نلف صالة والصالة يف نسجدي بألف ):وسلم

 واه الطرباني يف الكبري و جاله  .(صالة والصالة يف بيت املقدس خبمسمائة صالة

، 3/7جممع الزوائد ثقات ويف بعضهم كالم وهو حديث حس  كما قال اهليثمي 

 .2/173الرتغيب والرتهيب  س و واه البزا  وقال إسناده ح

صلى اهلل عليه  تذاكرنا وحن  عند  سول اهلل):قال  ضي اهلل عنهوع  نبي ذ  

نم بيت املقدس؟  صلى اهلل عليه وسلمنيهما نفضل ننسجد  سول اهلل   وسلم
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صالة يف نسجدي هذا نفضل ن  ن بع  :صلى اهلل عليه وسلم فقال  سول اهلل

وليورك  ألن يكون للرجل نثل رط  فرسه ن  صلوات فيه ولنعم املصلى هو 

 واه احلاكم  .(األ ض حيث يرى ننه بيت املقدس خري له ن  الدنيا مجيعًا

وقال احلاكم هذا حديث صحيح اإلسناد ومل  .والطرباني والطحاوي وغريهم

 واه الطرباني يف األوسط و جاله  جال : خيرجاه ونقره الذهيب وقال اهليثمي

بل قال عنه إنه نصح  العالنة األلبانيوصححه ، 3/7زوائد جممع ال ،الصحيح

، السلسلة الصحيحة حديث  قم نا جاء يف فضل الصالة يف املسجد األقصى

 . 213، متام املنة يف التعليق على فقه السنة ص 2112

ملسجد األقصى املبا ك ون  نضاعفة اإذا تقر  هذا ن  نشروعية رد الرحال إىل 

هل بيت املقدس ونكناف بيت املقدس نن يشدوا الرحال إىل فعلى ن ،الصالة فيه

املسجد األقصى ونن حيرص كل ن  يستطيع ننهم الوصول إىل املسجد األقصى 

 .نن يصلي فيه دائمًا الصلوات اخلمس وصالة اجلمعة إن استطاع إىل ذلك سبياًل

دون وننا نا يفعله بعض الناس يف نيام اجلمعة كما ذكر السائل حيث إنهم يقص

نسجدًا ن  نساجد ضواحي بيت املقدس فيصلون اجلمعة فيه وحجتهم يف ذلك 

أَتَسْتَبْدِلُونَ }:ننهم يأخذون علمًا ن  خطيب ذلك املسجد فهذا كما قال اهلل تعاىل

، وخاصة إن فعله ن  هم 31سو ة البقرة اآلية  {الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ

يرتكون الصالة يف املسجد األقصى ويصلون يف غريه لتلك جبوا  املسجد األقصى ف

احلجة الواهية وكأنهم يأخذون العلم ن  إنام ن  نئمة املسلمني كأبي حنيفة نو 

 !!!؟؟نالك نو الشافعي نو نمحد ب  حنبل
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وينبغي نن نذكر الذي  ال يستطيعون الوصول إىل املسجد األقصى املبا ك يوم 

مجعة عند نبواب البلدة القدمية بأن هذا الفعل اجلمعة فيقيمون عدة صلوات 

يؤدي إىل تعدد صالة اجلمعة يف نناك  نتقا بة نثل باب العمود وباب الساهرة، 

ألن تعدد اجلمعة ال يشرع يف نثل . فأ ى هلؤالء نن يصلوا ظهرًا وال يصلوا مجعة

 املسجد كما وننبه إىل ننه ال يصح هلم نن يصلوا مجعة نع اإلنام يف. هذه احلالة

األقصى وإن مسعوا صوته ألن هنالك انقطاعًا كبريًا جدًا يف الصفوف وال تصح 

قال ريخ . اجلماعة نع هذا االنقطاع الكبري كما هو قول احملققني ن  العلماء

 األول، يسدوا نن الناس فعلى وغريها اجلمعة صالة ننا:] اإلسالم اب  تيمية

 نال):قال ننه - وسلم عليه اهلل صلى - النيب ع  الصحيحني يف كما ،فاألول

  بها؟ عند املالئكة تصف وكيف: قالوا  بها؟ عند املالئكة تصف كما تصفون

 (.الصف يف ويرتاصون فاألول، األول يسدون: قال

 الطرقات يف يصف وال املقدنة، خلو نع املؤخرة الصفوف يسد نن ألحد فليس

 بعده جاء ومل  التأديب، استحق ذلك فعل ون  املسجد، خلو نع واحلوانيت

 .له حرنة ال هذا فإن املقدنة، الصفوف لتكميل ويدخل ختطيه،

 مل له فرش ونا هو ويتأخر املسجد، يف له يفرش نا يقدم نن ألحد ليس ننه كما

 املسجد انتأل إذا بل الصحيح، على نكانه ويصلي يزال بل حرنة، له يك 

 الطرقات يف حينئذ وفالصف اتصلت فإذا املسجد، خا ج صفوا بالصفوف

 طريق اآلخر الصف وبني وبينهم صفوا إذا وننا .صالتهم صحت واألسواق،

 .العلماء قولي نظهر يف صالتهم تصح مل فيه الناس ميشي
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 ولك  الصفوف، يرون ال حبيث حائط الصفوف وبني بينهم كان إذا وكذلك 

 .العلماء ليقو نظهر يف صالتهم تصح ال فإنه حاجة، غري ن  التكبري يسمعون

 يف يقعد نن له وليس صالته، تصح مل خال والطريق حانوته يف صلى ن  وكذلك

 فيسد املسجد إىل يذهب نن عليه بل به، الصفوف اتصال وينتظر احلانوت

 . 1/143الفتاوى الكربى  [فاألول األول

وخالصة األنر نن ن  استطاع الوصول إىل املسجد األقصى املبا ك يف صالة 

يف غريها ن  الصلوات فعليه نن يصلي فيه وال يلتفت إىل ن  يدعوه إىل اجلمعة و

الصالة يف غري املسجد األقصى املبا ك ن  نساجد نحياء بيت املقدس حبجج 

 .واهية

 

 حك  تعدد صالة اجلمعة يف اتبلدة اتواحدة
تقام اجلمعة يف بلدتهم يف مسجدين كبريين وقد بين حديثًا  :يقول السائل

لث ال يبعد كثريًا عن أحد املسجدين والذي يتسع ألعداد كبرية من مسجد ثا

املصلني ويرغب املصلون يف إقامة صالة اجلمعة يف املسجد اجلديد فما احلكم 

 .؟يف ذلك

إن صالة اجلمعة مبثابة نؤمتر نسبوعي حيضره املسلمون يف البلد عانة  :اجلواب

لوات اخلمس فيقال جبواز وهلا نحكانها اخلاصة بها وال يصح إحلاقها بالص

 .تعدد اجلمعة كما تتعدد اجلماعة يف الصلوات اخلمس

بل الصحيح ن  نقوال نهل العلم نن صالة اجلمعة جيوز التعدد فيها إذا دعت 

احلاجة إىل ذلك فقط كأن يضيق املسجد بأهل البلدة فيبنى نسجد آخر فتقام 
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املسجد الذي تقام فيه فيه اجلمعة نو يكون هناك حرج يف وصول املصلني إىل 

صالة اجلمعة فتقام مجعة نخرى نو يكون البلد واسعًا نرتاني األطراف وسكانه 

كثريون فتتعدد اجلمعة لذلك وهذا نذهب مجهو  نهل العلم ن  احلنفية 

 .واملالكية والشافعية واحلنابلة وغريهم ن  الفقهاء

كثر حبسب احلاجة والصحيح هو اجلواز يف نوضعني نو ن] :قال اإلنام النووي

 .3/383اجملموع  .[وعسر االجتماع به 

عدة  صلى اهلل عليه وسلمه كان يف املدينة يف عهد الرسول ومما يدل على ذلك نن

نساجد تقام فيها الصلوات اخلمس كاملسجد الذي كان نعاذ ب  جبل يصلي فيه 

نا  ولك  صلى اهلل عليه وسلمبقونه صالة العشاء بعد نن يصليها نع النيب 

وهذا يدل على نن  صلى اهلل عليه وسلمكانت تقام اجلمعة إال يف نسجد الرسول 

  .تعدد اجلمعة بدون احلاجة خالف السنة

االعتصام بالواحد األحد " وقد ذكر الشيخ تقي الدي  السبكي يف  سالته املسماة 

بعدم  نقوال نهل العلم يف املسألة وندلتهم و جح القول" ن  إقانة مجعتني يف بلد 

ني تعدد  -وننا ختيل نن ذلك ] :جواز تعدد اجلمعة إال للحاجة ثم قال

جيوز يف كل املساجد عند عدم احلاجة فهذا ن  املنكر بالضرو ة يف  -اجلمعة 

 .1/181فتاوى السبكي  .[دي  اإلسالم

فقد  وى اب  عساكر  ،وقد جاء ع  عمر ب  اخلطاب نا يؤيد ننع تعدد اجلمعة

ملا افتتح عمر ب  اخلطاب البلدان كتب إىل نبي نوسى األرعري ] :ع  عطاء قال

وهو على البصرة يأنره نن يتخذ للجماعة نسجدًا ويتخذ للقبائل نسجدًا فإذا 

 .[كان يوم اجلمعة انضموا إىل نسجد اجلماعة فشهدوا اجلمعة 
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 .وكتب عمر إىل سعد ب  نبي وقاص وهو على الكوفة مبثل ذلك

 .عمرو ب  العاص وهو على نصر مبثل ذلكوكتب عمر نيضًا إىل 

وكان الصحابة  ضي اهلل عنهم يأتون إىل اجلمعة ن  نسافة بعيدة فقد كان عبد 

اهلل ب   واحة يأتي اجلمعة ن  نسافة نيلني وكان نبو هريرة يأتي اجلمعة يف 

 ."آبا  علي " ن  ذي احلليفة  صلى اهلل عليه وسلمنسجد  سول اهلل 

نُجِمَع مجعتان يف  :قال األثرم لإلنام نمحد ب  حنبل] :حجروذكر احلافظ اب  

 .33-32انظر إصالح املساجد ص  .[قال ال نعلم نحدًا فعله  ؟نصر

وقد بني اإلنام السبكي نن قول ن  قال ن  العلماء جبواز تعدد اجلمعة ال حيمل 

يفهم وينبغي نن ] :على تعددها نطلقًا وإمنا يكون ذلك للحاجة إىل التعدد فقال

نن نذهبه هذا عند احلاجة  ألنه إمنا تكلم يف ذلك فيتقيد حبسب احلاجة وال 

حيمل على إجازة تعددها نطلقًا يف كل املساجد فتصري كالصلوات اخلمس حتى 

ال يبقى للجمعة خصوصية فإن هذا نعلوم بطالنه بالضرو ة الستمرا  عمل الناس 

 .1/171فتاوى السبكي  .[إىل اليوم صلى اهلل عليه وسلمعليه ن  النيب 

فالذي ن اه يف اخلروج ن  عهدة هذه احلالة نن يرتك ] :وقال الشيخ القامسي

ويف كل  -سواء نكان بني البيوت نو يف الشوا ع  -التجميع يف كل نسجد صغري 

نسجد كبري نيضًا يستغنى عنه بغريه ونن ينضم كل نهل حملة كربى إىل 

ى كقرية على حدة فيستغنى بذلك ع  جانعها األكرب ولتفرض كل حملة كرب

كثري ن  زوائد املساجد ويظهر الشعا  يف تلك اجلوانع اجلانعة فيخرج ن  

 .32إصالح املساجد ن  البدع والعوائد ص  .[عهدة التعدد 
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وخالصة األنر ننه جيوز تعدد اجلمعة حلاجة وهذا يوافق نقاصد الشرع احلنيف 

 .78سو ة احلج اآلية  {فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ}:قال تعاىل

واحلاجة كالضرو ة تقد  بقد ها فال ينبغي تعدد اجلمعة بدون حاجة ملا يف ذلك 

 .ن  تفويت نقاصد اجلمعة وحكمة نشروعيتها

  

 حك  ترك صالة اجلمعة
إن كثريًا من الناس يظن أنه إذا ترك صالة اجلمعة مرة أو  :يقول السائل

  ؟ال بأس عليه وإمنا اإلثم أن يرتك ثالث مجع متواليات فما قولكم مرتني

صلى اهلل عليه صالة اجلمعة فريضة ثابتة بكتاب اهلل وسنة  سوله  :اجلواب

 .وسلم

رِ اللَّهِ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْ}:يقول اهلل تعاىل

 .1سو ة اجلمعة اآلية  .{وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

فأنر اهلل سبحانه وتعاىل بالسعي إليها واألصل نن األنر يفيد الوجوب كما ننه 

سبحانه وتعاىل ننر برتك البيع وهو يف نعنى النهي ع  البيع والنهي يفيد 

 .يدل داللة واضحة على وجوبها التحريم وهذا

لينتهني :)قال صلى اهلل عليه وسلموثبت يف احلديث ع  نبي هريرة نن النيب 

نقوام ع  ودعهم اجلمعات نو ليختم  اهلل على قلوبهم ثم ليكون  ن  

 . واه نسلم .(اخلاسري 

وهذا احلديث يدل على نن اجلمعة فرض عني كما قال اإلنام النووي يف ررح 

 .2/334لم صحيح نس
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وال رك نن ن  ترك صالة مجعة واحدة بغري عذ  فهو آثم وتا ك لفريضة ن  

 .فرائض اهلل سبحانه وتعاىل

وننا نا يستدل به بعض الناس على ننه جيوز ترك مجعة نو مجعتني وال يأثم 

صلى اهلل عليه اإلنسان إال إذا ترك ثالث مجع نتواليات وهو قول النيب 

 واه نصحاب السن  .(ع تهاونًا طبع اهلل على قلبهن  ترك ثالث مج:)وسلم

ونمحد وهو حديث صحيح صححه احلاكم ووافقه الذهيب وحسنه اإلنام 

ن  ترك اجلمعة :)وجاء يف  واية نخرى ،الرتنذي والبغوي واحلافظ اب  حجر

 . واه اب  خزمية واحلاكم .(ثالثًا ن  غري عذ  فهو ننافق

ى جواز ترك مجعة نو مجعتني ونن املسلم ال فهذا احلديث بروايتيه ال يدل عل

وإمنا يدل احلديث على نن  .يأثم إال برتك اجلمعة ثالثًا فهذا الفهم غري صحيح

ن  ترك ثالث مجع ن  غري عذ  فإن اهلل يطبع على قلبه نو ننه يصري ننافقًا 

 .والعياذ باهلل

 .(َعَلى ُقُلوِبُكْم َوَخَتَم:)والطبع على القلب هو اخلتم عليه كما يف قوله تعاىل

ونعنى ذلك نن اإلنسان إذا استمر على ا تكاب احملظو ات وال يكون ننه  جوع 

إىل احلق يو ثه ذلك هيئة مترنه على استحسان املعاصي وكأمنا خيتم بذلك على 

 .134انظر املفردات يف غريب القرآن ص  .قلبه

ه األنر إىل حد فم  يرتك ثالث مجع بغري عذ  خيتم اهلل على قلبه ويصل ب

 .النفاق

صلى اهلل ويدل على ذلك نا جاء يف احلديث ع  كعب ب  نالك ع   سول اهلل 

لينتهني نقوام يسمعون النداء يوم اجلمعة ثم ال يأتونها نو :)قال عليه وسلم
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 واه الطرباني يف الكبري  .(ليطبع  اهلل على قلوبهم ثم ليكون  ن  الغافلني

 .2/113يف جممع الزوائد  وإسناده حس  قاله اهليثمي

 

 حك  اجلمع بني صالة اجلمعة واتعصر بسبب املطر
  ؟ما حكم اجلمع للمطر بني صالة اجلمعة والعصر :يقول السائل

ال يصح اجلمع بني صالتي اجلمعة والعصر بسبب املطر وهذا نذهب  :اجلواب

لة مجاهري نهل العلم حيث إن اجلمع بني اجلمعة والعصر نتفرع على نسأ

اجلمع بني الظهر والعصر للمطر ومجاهري نهل العلم ننعوا جواز اجلمع بني 

الظهر والعصر للمطر وقصروا جواز اجلمع بسبب املطر على املغرب والعشاء ومل 

  .مجع بني اجلمعة والعصر صلى اهلل عليه وسلميثبت نن النيب 

نن  :رط آخروفيه ر] :قال الشيخ حممد العثيمني عند كالنه على رروط اجلمع

ال تكون صالة اجلمعة فإنه ال يصح نن جيمع إليها العصر وذلك ألن اجلمعة 

صالة ننفردة نستقلة يف رروطها وهيئتها ون كانها وثوابها نيضًا والسنة إمنا 

ننه  صلى اهلل عليه وسلمو دت يف اجلمع بني الظهر والعصر ومل يرد ع  النيب 

نن تقاس اجلمعة على الظهر ملا سبق ن   مجع العصر إىل اجلمعة نبدًا فال يصح

   .374-3/372الشرح املمتع [ املخالفة بني الصالتني 

وخالصة األنر ننه ال يصح اجلمع بني اجلمعة والعصر على الراجح ن  قولي 

  .العلماء يف املسألة
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مجع صالة اجلمعة مع اتعصر تلمسافرين يف املسجد 
 املبارك األقصى

ولكم يف مجع صالة اجلمعة مع العصر للمسافرين يف املسجد ما ق: يقول السائل

األقصى املبارك، حيث إن مؤذن املسجد وبعد انتهاء صالة اجلمعة يقيم 

الصالة للعصر عرب مكربات الصوت، ويصلي معظم املصلني مع هذه اجلماعة، 

علمًا أن أكثرهم غري مسافرين، وبعض هؤالء يقول إنه يصلي مع هذه 

 ؟ اجلمعة البعديةاجلماعة سنة 

إن األصل يف باب العبادات هو اتباع الرسول صلى اهلل عليه وسلم  :اجلواب

بدون زيادة وال نقصان، فليس ألحد نهما كان نن يزيد يف العبادة ريئًا وال نن 

ينقص ننها ريئًا وقد ننر الرسول صلى اهلل عليه وسلم يف حديثني صحيحني 

 :سالمفعلها هو عليه الصالة والنشهو ي  بااللتزام بالعبادة كما 

 واه البخا ي،  .(صلوا كما  نيتموني نصلي:)قوله صلى اهلل عليه وسلم :أوهلما

فهذا احلديث الصحيح الصريح يقر  هذا األصل وهو لزوم االتباع يف الصالة كما 

كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يصلي، فنؤدي الصالة كما و دت ع   سول 

 . م بال زيادة وال نقصانصلى اهلل عليه وسل

 واه نسلم،  .(خذوا عين نناسككم:)قول الرسول صلى اهلل عليه وسلم :ثانيهما

فهذان احلديثان يدالن على نن األصل يف العبادات هو التوقيف على  سول اهلل 

صلى اهلل عليه وسلم فال يثبت ريء ن  العبادات إال بدليل ن  الشرع، قال 

ومجاع الدي  نصالن نن ال يعبد إال اهلل وال نعبده إال :]ريخ اإلسالم اب  تيمية
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فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا }:مبا ررع ال نعبده بالبدع، كما قال تعاىل

 . 111سو ة الكهف اآلية  .{صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

ن ال إله إال اهلل ورهادة نن حممدًا  سول اهلل، وذلك حتقيق الشهادتني رهادة ن

نن حممدًا هو  سوله املبلغ فعلينا : ويف الثانية .نن ال نعبد إال إياه: ففي األوىل

نن نصدق خربه ونطيع ننره وقد بني لنا نا نعبد اهلل به ونهانا ع  حمدثات 

هُ لِلّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَ}:األنو  ونخرب ننها ضاللة، قال تعاىل

 سالة  .[112سو ة البقرة اآلية{عِندَ رَبِّهِ وَالَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَالَ هُمْ يَحْزَنُونَ

 . 171-171العبودية ص 

مسعت نالك ب  ننس ونتاه :]وذكر اإلنام اب  العربي ع  الزبري ب  بكا  قال

ن  ذي احلليفة ن  حيث : نحرم؟ قاليا نبا عبد اهلل ن  ني  :  جٌل فقال

: فقال. إني ن يد نن نحرم ن  املسجد: فقال. نحرم  سول صلى اهلل عليه وسلم

ال تفعل : قال. فإني ن يد نن نحرم ن  املسجد ن  عند القرب: قال. ال تفعل

: قال. وني فتنة هذه؟ إمنا هي ننيال نزيدها: فقال. فإني نخشى عليك الفتنة

  نن ترى ننك سبقت إىل فضيلة قصَّر عنها  سول اهلل صلى وني فتنة نعظم ن

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ }:اهلل عليه وسلم، إني مسعت اهلل يقول

 . 1/142االعتصام للشاطيب  .[{فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

التوقيف على  سول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، إذا تقر  نن األصل يف العبادات 

نو كما يعرب بعض نهل العلم نن األصل يف العبادات احلظر واملنع، فإنه ال جيوز 

ررعًا مجع صالة العصر إىل صالة اجلمعة ال يف حق املقيم وال يف حق املسافر، 
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 لعدم و ود ذلك يف السنة النبوية، ونا نقل ذلك اجلمع ع  نحٍد ن  الصحابة

 ضوان اهلل عليهم، وال يصح إثبات ذلك بالقياس على جواز مجع الظهر نع 

العصر للفروق الكثرية بني صالتي اجلمعة والظهر، فصالة اجلمعة هلا كيفية 

خاصة بها، وهلا نيضًا رروط خاصة بها، فال يصح قياسها على الظهر ألنه ال 

نفال يصح : قال قائل فإن:]قياس يف الصالة، قال العالنة حممد صاحل العثيمني

ال يصح ذلك : قياس مجع العصر إىل اجلمعة على مجعها إىل الظهر؟ فاجلواب

نن اجلمعة صالة نستقلة : الثاني. ننه ال قياس يف العبادات: األول :لوجوه

ننفردة بأحكانها تفرتق نع الظهر بأكثر ن  عشري  حكمًا، ونثل هذه الفروق 

نن هذا القياس خمالف : الثالث. خرىمتنع نن تلحق إحدى الصالتني باأل

لظاهر السنة، فإن يف صحيح نسلم ع  عبد اهلل ب  عباس  ضي اهلل عنهما نن 

النيب صلى اهلل عليه وسلم مجع بني الظهر والعصر، وبني املغرب والعشاء يف 

، (ن اد نن ال حيرج ننته:)املدينة ن  غري خوف وال نطر، فسئل ع  ذلك فقال

ذي فيه املشقة يف عهد النيب صلى اهلل عليه وسلم ومل جيمع وقد وقع املطر ال

فيه بني العصر واجلمعة، كما يف صحيح البخا ي وغريه ع  ننس ب  نالك 

 ضي اهلل عنه نن النيب صلى اهلل عليه وسلم استسقى يوم اجلمعة وهو على 

إال ن  املنرب، فما نزل ن  املنرب إال واملطر يتحاد  ن  حليته، ونثل هذا ال يقع 

ويف اجلمعة : نطر كثري يبيح اجلمع لو كان جائزًا بني العصر واجلمعة، قال

يا  سول اهلل غرق املال، وتهدم البناء، فادع اهلل : األخرى دخل  جل فقال

ميسكها عنا، ونثل هذا يوجب نن يكون يف الطرقات وحٌل يبيح اجلمَع لو كان 

 .جائزًا بني العصر واجلمعة
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نن هذا : الدليل على ننع مجع العصر إىل اجلمعة؟ فاجلواب نا: فإن قال قائل

سؤال غري وا د ألن األصل يف العبادات املنع إال بدليل، فال يطالب ن  ننع 

التعبد هلل تعاىل بشيء ن  األعمال الظاهرة، نو الباطنة، وإمنا يطالب بذلك ن  

لَهُمْ شُرَكَاء  أَمْ}:تعبد به لقوله تعاىل ننكرًا على ن  تعبدوا هلل بال ررع

مِنيَ لَهُمْ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِ

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ }:، وقال تعاىل21سو ة الشو ى اآلية {عَذَابٌ أَلِيمٌ

عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ اإلِساْلَمَ دِيناً فَمَنِ اضْطُرَّ فِي دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ 

، وقال 4سو ة املائدة اآلية  {مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

وعلى (. ن  عمل عماًل ليس عليه ننرنا فهو  د:)النيب صلى اهلل عليه وسلم

نا : نا الدليل على ننع مجع العصر نع اجلمعة؟ قلنا: ال القائلفإذا ق: هذا

الدليل على جوازه؟ فإن األصل وجوب فعل صالة العصر يف وقتها، خولف هذا 

األصل يف مجعها إىل الظهر عند وجود سبب اجلمع، فبقي نا عداه على 

ني جمموع فتاوى و سائل العالنة العثيم .[األصل، وهو ننع تقدميها على وقتها

13/181-184. 

 : وبعد هذا التأصيل، ال بد ن  التنبيه على األنو  التالية

ال مجعة على املسافر باتفاق نهل العلم، ومل يثبت نن النيب صلى اهلل  :أواًل

عليه وسلم صلَّى اجلمعة يف السفر، ولك  إن حضر املسافر اجلمعة لزنته، لعموم 

نُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَ}:قوله تعاىل

، 1سو ة اجلمعة اآلية  {وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
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وإذا صلى املسافر الظهر يف يوم اجلمعة فيجوز له نن جيمع إليها العصر، ألنه 

 .النيب صلى اهلل عليه وسلم اجلمع بني الظهر والعصرثبت ع  

ال رك نن الكيفية اليت تتم بها الصالة املذكو ة يف السؤال يف املسجد  :ثانيًا

األقصى املبا ك، كيفية بدعية، مل ترد يف الشرع، حيث إن نؤذن املسجد يقيم 

ع لصالة العصر عرب نكربات الصوت، ثم نكثر ن  يف املسجد يصلي نعهم، ن

العلم ننهم ن  نهل بيت املقدس ونكنافه، ون  هؤالء عوام قد صلوا العصر مجعًا 

 ؟ !نع ننهم غري نسافري 

دعوى بعض الناس ننهم يصلون سنة اجلمعة البعدية نع هذه اجلماعة، : ثالثًا

دعوى باطلة، ألن األصل يف السن  نن تصلى بشكل فردي ال نع اجلماعة،إال 

قد قر  احملققون ن  نهل العلم ننه ال جيوز إثبات نا و د فيه دليل خاص، و

نوع ن  العبادات لدخوله حتت الدليل العام، بل ال بد ن  دليل خاص، فمثاًل 

لو قال رخص عندنا  نى املصلني يف املسجد يصلون سنة الفجر نرتاتًا يف نحناء 

ح يا مجاعة هال اجتمعتم وصلينا سنة الفجر يف مجاعة، ألنه ص: املسجد فقال

، نو ألن (يد اهلل على اجلماعة:)يف احلديث قول النيب صلى اهلل عليه وسلم

صالة اجلماعة تفضل صالة الفرد خبمس نو :)النيب صلى اهلل عليه وسلم يقول

فاستدالل هذا الرجل باألدلة العانة ال يقبل وال يصح وال (. سبع وعشري  د جة

 يثبت لدينا نن الرسول جيوز نن تدخل سنة الفجر يف هذه العمونات، ولو مل

حيث ال يوجد لدينا . صلى اهلل عليه وسلم قال ال تصلوا سنة الفجر يف مجاعة

حديث بهذا املعنى، فصالة سنة الفجر يف مجاعة بدعة وإن كان الشرع قد حث 



244 

 

على اجلماعة وعلى صالة اجلماعة ونن صالة اجلماعة نفضل ن  صالة الفرد، 

 . 31-31ص انظر فتاوى العالنة األلباني 

ينفرد املسجد األقصى املبا ك بهذه البدعة املقدسية دون املساجد  :رابعًا

األخرى، وخيشى إن استمر احلال كذلك، وتطاول الزن ، نن يعتقد عانة 

ن  :)الناس نشروعيتها، وقد صح يف احلديث قول النيب صلي اهلل عليه وسلم

 . واه نسلم .(عمل عماًل ليس عليه ننرنا فهو  د

وهو قول ضعيف ال  -لو سلمنا جداًل جبواز اجلمع بني اجلمعة والعصر :مسًاخا

فإن الواجب على املسافري  نن يتنحوا يف ناحية ن   -يسنده دليل صحيح

املسجد ويصلوا لوحدهم، ال نن تقام هلم الصالة ن  نؤذن املسجد عرب نكربات 

العانة نا  الصوت، ويهب نعظم املصلني ليصلوا نعهم، ويف ذلك ن  تضليل

فيه، وخاصة نع تكرا ه نيضًا يف غري يوم اجلمعة، حيث تقام الصالة بعد 

انتهاء صالة الظهر فيصلى نعظم نهل املسجد نعهم، ونصبح األنر كأنه سنة 

 ! نتبعة

وخالصة األنر نن مجع صالة اجلمعة نع العصر للمسافري  يف املسجد األقصى 

تدع، وهو على خالف سنة  سول اهلل صلى املبا ك بالكيفية اليت يتم بها ننر نب

وواجب نهل . اهلل عليه وسلم، والواجب على القائمني على املسجد ننع ذلك

العلم نن ينبهوا الناس إىل بدعية تلك الصالة، ونن حيثوهم على اتباع سنة 

 . سول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
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 لقامة  صالة  االسيسقاء بعد صالة اجلمعة
 
 حك 

إن إمام املسجد أقام صالة االستسقاء بعد صالة اجلمعة، فما هو : السائل يقول

 ؟  احلكم الشرعي يف ذلك

 حممٍد اهلدي هدُي وخرَي، اهلل احلديث كتاُب خرَيال رك نن  :أواًل: اجلواب

، كما ثبت ذلك ضاللة بدعٍة وكلُّ ، األنو  حمدثاتها وررُّ، صلى اهلل عليه وسلم

، والواجب الشرعي على نئمة يب صلى اهلل عليه وسلمالن يف صحيح نسلم ع 

 وقد صحَّاملساجد نن يتمسكوا بالسنة النبوية ويطبقوها، ويعلموها الناس، 

ن  نحدث يف ننرنا هذا :)احلديث ع   سول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ننه قال

 ن :)نسلمعند ويف  واية نخرى . نتفق عليه، ني نردوٌد .(نا ليس فيه فهو  دٌّ

  .(نا فهو  دٌّعمل عماًل ليس عليه ننُر

عليكم :)نن الرسول صلى اهلل عليه وسلم قال وثبت يف احلديث الصحيح نيضًا

وعضوا عليها ، متسكوا بها، بسنيت وسنة اخللفاء الراردي  املهديني ن  بعدي

 .(ضاللة بدعٍة وكلُّ، بدعٌة بالنواجذ، وإياكم وحمدثات األنو ، فإن كل حمدثٍة

 وقدوصححه اب  حبان واحلاكم والذهيب، ، نبو داود والرتنذي واب  ناجة واه 

، خاٍص ، والصالة بشكٍلاألصل يف العبادات عانًةنن  العلماءاحملققون ن   قر 

هو التلقي ع  النيب صلى اهلل عليه وسلم، فاألصل فيها التوقيف نو احلظر كما 

نا مل ، يف باب العباداتيعرب بعض العلماء، ني نن األصل نن ال نفعل ريئًا 

يك  وا دًا ع  النيب صلى اهلل عليه وسلم، وجيب علينا نن نلتزم بذلك بال 

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ }:، يقول اهلل تعاىلوال نقصاٍن زيادٍة
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، فاألصل يف 4 سو ة املائدة اآلية.{عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

هينا وُن، نرنا باإلتباعألننا ُن، فال يتجاوزها، املسلم نن يقف عند نوا د النصوص

ع  االبتداع، فنح  نأنو ون بإتباعه صلى اهلل عليه وسلم واإلقتداء به، كما قال 

هَ وَالْيَوْمَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّ}:تعاىل

 . 21 سو ة األحزاب اآلية .{الْآخِرَ

وقد بني لنا الرسول صلى اهلل عليه وسلم كيفية الصالة وعدد  كعاتها ونوقاتها 

صلوا :)وكل نا يتعلق بها، وعلَّم الصحابة كيف يصلون وصلى ننانهم، وقال

ا كان وهلذ:]قال ريخ اإلسالم اب  تيمية.  واه البخا ي .(كما  نيتموني نصلي

إن األصل يف العبادات التوقيف،  : نمحد وغريه ن  فقهاء نهل احلديث يقولون

أَمْ لَهُمْ  } : قوله ىفال يشرع ننها إال نا ررعه اهلل تعاىل، وإال دخلنا يف نعن

  .  21 ى اآليةالشو  سو ة { شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ

هدي املصطفى صلى اهلل عليه وسلم عند احنباس املطر نن كان ن   :ثانيًا

ن يطلبون ن  النيب صلى اهلل عليه وسلم نن واملسلم ، وكانيستسقي للمسلمني

فقد  وى اإلنام البخا ي يف صحيحه ع  ننس ب  نالك  ضي ، يستسقي هلم

سول اهلل و ، إن  جاًل دخل يوم اجلمعة ن  باب كان وجاه املنرب:)اهلل عنه قال

يا  سول اهلل : فاستقبل  سول اهلل قائمًا فقال، خيطب صلى اهلل عليه وسلم قائٌم

فرفع  سول اهلل صلى : قال. غيثنافادع اهلل ُي، هلكت األنوال وانقطعت السبل

واهلل نا نرى يف :اللهم اسقنا، قال ننس، اللهم اسقنا: اهلل عليه وسلم يديه فقال

باملدينة  اسم جبل - ونا بيننا وبني سلع، وال ريئًا زعٍةوال َق السماء ن  سحاٍب
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فلما ، نثل الرتس فطلعت ن  و ائه سحابٌة: قال، وال داٍ  ن  بيٍت -ةنبويال

ني -واهلل نا  نينا الشمس سبتًا : قال. انتشرت ثم ننطرت، توسطت السماء

هلل ن  ذلك الباب يف اجلمعة املقبلة و سول اهلل صلى ا ثم دخل  جٌل -اسبوعًا

، يا  سول اهلل هلكت األنوال: فقال. فاستقبله قائمًا، عليه وسلم خيطب

اللهم : فرفع  سول اهلل يديه ثم قال: قال. مسكهافادع اهلل ُي، وانقطعت السبل

. اللهم على اآلكام واجلبال والظراب واألودية وننابت الشجر، حوالينا ال علينا

  .(فانقطعت وخرجنا منشي يف الشمس: قال

بسنة  سول اهلل صلى اهلل  يتهانشروعنؤكدٌة، ثبتت  االستسقاء سنٌة صالُة :لثًاثا

ثبت عنه صلى اهلل عليه :]على عدة وجوٍه؛ قال العالنة اب  القيمعليه وسلم 

 : وسلم ننه استسقى على وجوٍه

، اللهم نغثنا، وقال اللهم نغثنا، يوم اجلمعة على املنرب يف نثناء خطبته: نحدها

 . اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، ثنااللهم نغ

خيرجون فيه إىل  ننه صلى اهلل عليه وسلم وعد الناس يونًا :الوجه الثاني

، نتضرعًا نرتساًل نتخشعًا نتبذاًل نتواضعًا، فخرج ملا طلعت الشمس، املصلى

فحمد اهلل -ففي القلب ننه ريٌء وإالإن صح  -فلما وافى املصلى صعد املنرب

، احلمد هلل  ب العاملني:)وكان مما حفظ ن  خطبته ودعائه، نى عليه وكربهونث

اللهم ننت اهلل ، ال إله إال اهلل يفعل نا يريد، نالك يوم الدي ، الرمح  الرحيم

ننت الغين وحن  ، اللهم ال إله إال ننت، تفعل نا تريد، ال إله إال ننت

، إىل حني وبالغًا، لنا ينا قوًةواجعل نا ننزلته عل، ننزل علينا الغيث، الفقراء

وبالغ يف الرفع حتى بدا ، ونخذ يف التضرع واالبتهال والدعاء ، ثم  فع يديه
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، ل إذ ذاك  داءهوحوَّ، واستقبل القبلة، ل إىل الناس ظهرهثم حوَّ، بياض إبطيه

وظهر ، واأليسر على األمي ، فجعل األمي  على األيسر، القبلَة وهو نستقبُل

ونخذ يف الدعاء ، سوداء مخيصًة وكان الرداُء، وبطنه لظهره، نهالرداء لبط

فصلى بهم  كعتني كصالة العيد ن  ، ثم نزل، والناس كذلك، نستقبل القبلة

وقرن يف األوىل بعد ، جهر فيهما بالقراءة، لبتةن وال نداٍء وال إقانٍة غري نذاٍن

 . الغاريةحديث ويف الثانية هل نتاك ، فاحتة الكتاب سبح اسم  بك األعلى

 استسقاًء، ننه صلى اهلل عليه وسلم استسقى على ننرب املدينة :الوجه الثالث

ومل حيفظ عنه صلى اهلل عليه وسلم يف هذا االستسقاء ، يف غري يوم مجعة جمردًا

 . صالٌة

فرفع ، يف املسجد ننه صلى اهلل عليه وسلم استسقى وهو جالٌس :الوجه الرابع

 نريعًا نغيثًا اللهم اسقنا غيثًا، فحفظ ن  دعائه حينئٍذ، جليديه ودعا اهلل عز و

 . غري ضا  نافعًا-غري بطيٍء وال نتأخٍر –غري  ائث عاجاًل طبقًا

 قريبًا، ننه صلى اهلل عليه وسلم استسقى عند نحجا  الزيت :الوجه اخلانس

 ِةحنو قذف، دعى اليوم باب السالموهي خا ج باب املسجد الذي ُي ، ن  الزو اء

 .املسجدينعطف ع  ميني اخلا ج ن   حجٍر

ننه صلى اهلل عليه وسلم استسقى يف بعض غزواته ملا سبقه  :الوجه السادس

فشكوا إىل  سول اهلل صلى اهلل ، فأصاب املسلمني العطش، املشركون إىل املاء

الستسقى لقونه كما استسقى نوسى  وقال بعض املنافقني لو كان نبيًا. وسلمعليه 

م نن ُكقد قالوها؟ عسى  ُب فبلغ ذلك النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال نو، لقونه
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يديه ن  دعائه حتى نظلهم السحاب  فما  دَّ، ثم بسط يديه ودعا، يسقيكم

 . 338-1/337زاد املعاد [ فشرب الناس فا تووا، الوادي فأفعم السيُل، نطرواوُن

نفضلها وهو :]النووي ونكمل وجوه صالة االستسقاء هو الثاني، قال اإلنام

قال :]وقال الشيخ اب  قدانة املقدسي. 3/33اجملموع [ االستسقاء بصالة  كعتني

ويليه ، ها اخلروج والصالة على نا وصفنانكمُل ،  االستسقاء ثالثة نضرب : القاضي

والثالث نن يدعو اهلل تعاىل عقيب ... استسقاء اإلنام يوم اجلمعة على املنرب

 . 2/427املغين .[  واتهمويف خل   صلواتهم

إقانُة صالة االستسقاء بعد صالة اجلمعة، على خالف السنة النبوية،  :رابعًا

، والثابت يف السنة النبوية هو ننه إذا صلى اهلل عليه وسلم النيبمل يفعله و

استسقى اإلنام وقت اجلمعة، فيكتفي بالدعاء نثناء خطبة اجلمعة، وال تقام 

باب ن  :]الة اجلمعة، قال اإلنام البخا ي يف صحيحهصالة االستسقاء بعد ص

  .[اكتفى بصالة اجلمعة يف االستسقاء

وقد ترجم له :]قال احلافظ العسقالني. ثم  وى بعض حديث ننس املذكو  سابقًا

وترجم له نيضا  (ن  اكتفى بصالة اجلمعة يف خطبة االستسقاء)املصنف بعد ذلك 

بذلك إىل ننه إن اتفق وقوع ذلك يوم  فأرا ( االستسقاء يف خطبة اجلمعة)

 . 2/311 فتح البا ي[ االستسقاء وصالتها يف اجلمعة اند جت خطبُة، اجلمعة

نا  ويف هذا احلديث ن  الفوائد غري:]وقال احلافظ العسقالني نيضًا

وال ، املنرب والدعاء به على، وإدخال دعاء االستسقاء يف خطبة اجلمعة...تقدم

فتح [ واالجتزاء بصالة اجلمعة ع  صالة االستسقاء، تقبالوال اس، فيه حتويَل

 . 317-2/313البا ي
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على ننه إذا اتفق وقوع االستسقاء يوم  فيه دليٌل:]وقال صاحب عون املعبود

وقد بوب لذلك ، ها يف اجلمعةاالستسقاء وصالُت مجعة اند جت خطبُة

 . 3/27 عون املعبود[ البخا ي

يكفي نن يستسقي :]ة للبحوث العلمية واإلفتاءاللجنة الدائموو د يف فتاوى 

يف خطبة اجلمعة، وال يصلي صالة االستسقاء بعدها؛ألن النيب صلى  اخلطيُب

ومل يصلِّ لالستسقاء بعدها، بل ، اهلل عليه وسلم استسقى يف خطبة اجلمعة

اكتفى بصالة اجلمعة، وكذا احلكم يف صالة العيد يكفي نن يستسقي يف 

 ع له صالة االستسقاء ال قبلها وال بعدها؛ألن ذلك خمالٌفاخلطبة، وال يشر

 [. هلدي النيب صلى اهلل عليه وسلم

نن  ويضاف ننه إذا اعتاد الناس نن يصلوا صالة االستسقاء يف املساجد فيخشى

قال احلافظ اب  عبد وهي املتمثلة باخلروج،  سنة صالة االستسقاء واينس

إىل االستسقاء، والربوز، واالجتماع إىل اهلل  ونمجع العلماء على نن اخلروج:]الرب

يف نزول الغيث  عز وجل خا ج املصر بالدعاء، والضراعة إىل اهلل تبا ك امسُه

سنها  سول اهلل صلى ، نسنونٌة سنٌة، ومتادي القحط، عند احتباس ناء السماء

  . 17/172 التمهيد[ ال خالف بني علماء املسلمني يف ذلك، اهلل عليه وسلم

صلى اهلل  حممٍد اهلدي هدُي وخرَي، اهلل احلديث كتاُب خرَي الصة األنر ننوخ

الواجب الشرعي على نئمة املساجد نن ، واألنو  حمدثاتها وررُّ، عليه وسلم

هدي املصطفى كان ن   ية ويطبقوها ويعلموها الناس، فقديتمسكوا بالسنة النبو

ن واملسلم ، وكانللمسلمنيصلى اهلل عليه وسلم عند احنباس املطر نن يستسقي 

  .يطلبون ن  النيب صلى اهلل عليه وسلم نن يستسقي هلم
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ثبتت نشروعيتها بسنة  سول اهلل صلى اهلل عليه  نؤكدٌة صالة االستسقاء سنٌةو

، فيخطب طلع الشمست عندنا إىل املصلى ُجور، نكملها اخلوسلم على عدة وجوٍه

صالة االستسقاء بعد صالة اجلمعة، إقانة  نااإلناُم ثم يصلي بهم  كعتني، ون

، والثابت صلى اهلل عليه وسلم النيبمل يفعله على خالف السنة النبوية، وفهو 

يف السنة النبوية هو ننه إذا استسقى اإلنام وقت اجلمعة فيكتفي بالدعاء نثناء 

واخلرُي كل اخلري . خطبة اجلمعة، وال تقام صالة االستسقاء بعد صالة اجلمعة

  .   باع، والشرُّ كل الشر يف االبتداعيف االت

 

 
 
االسيسقاء على هيئة صالة اتعيد حمل صالة  صالة

 اجلمعة
ما قولكم فيما فعله خطيب اجلمعة يف مسجدنا حيث إنه : يقول السائل

خطب اجلمعة، ويف اخلطبة الثانية حوَّل ردائه وهو على املنرب، وطلب من 

ة وهو على املنرب ثم دعا واملصلون يؤمنون املصلني أن يقفوا، ثم استقبل القبل

على دعائه، ثم طلب من املؤذن أن يقيم الصالة لالستسقاء، فصلوا ركعتني 

كهيئة صالة العيد، وبعد انتهاء هذه الصالة خرج عدد كبري من املصلني من 

املسجد ومل يصلوا اجلمعة، ثم طلب بعض املصلني من اإلمام أن يصلي اجلمعة 

 ؟ تني، فما احلكم يف ذلكبهم ركعفصلى 

إن األصل الذي قر ه العلماء يف العبادات عانة، والصالة بشكل  :اجلواب

خاص، هو التلقي ع  النيب صلى اهلل عليه وسلم، فاألصل فيها التوقيف نو 

احلظر كما يعرب بعض العلماء، ني نن األصل نن ال نفعل ريئًا يف باب العبادات 
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صلى اهلل عليه وسلم، وجيب علينا نن نلتزم بذلك نا مل يك  وا دًا ع  النيب 

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ }:بال زيادة وال نقصان، يقول اهلل تعاىل

، ويقول 4سو ة املائدة اآلية  {عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

 واه  .(ماًل ليس عليه ننرنا فهو  ٌدن  عمل ع:)الرسول صلى اهلل عليه وسلم

ننا بعد فإن خري احلديث :)وكان عليه الصالة والسالم يقول يف خطبه. نسلم

كتاب اهلل وخري اهلدي هدي حممد صلى اهلل عليه وسلم ورر األنو  حمدثاتها 

 واه نسلم، فاألصل يف املسلم نن يقف عند نوا د النصوص  .(وكل بدعة ضاللة

ننا ننرنا باإلتباع ونهينا ع  االبتداع، فنح  نأنو ون بإتباعه فال يتجاوزها أل

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ }:صلى اهلل عليه وسلم واإلقتداء به، كما قال تعاىل

وقد . 21سو ة األحزاب اآلية {اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ

ل صلى اهلل عليه وسلم كيفية الصالة وعدد  كعاتها ونوقاتها وكل بني لنا الرسو

صلوا كما :)نا يتعلق بها، وعلَّم الصحابة كيف يصلون وصلى ننانهم، وقال

 .  واه البخا ي .( نيتموني نصلي

. األول نال ُيعبَد إال اهلل: هذا هو األصل األصيل فقوام هذا الدي  يف ننري 

وبناًء على ذلك فما فعله خطيب اجلمعة . إال مبا ررع والثاني نن ال ُيعبَد اهلُل

املذكو  يف السؤال خمالف لسنة النيب صلى اهلل عليه وسلم باإلضافة لوقوعه يف 

عدة نخطاء، ون  هنا تأتي ضرو ة نن يكون نئمة املساجد وخطباء اجلمعة على 

ترتك د جة ن  الفقه يف الدي  وبالذات فيما يتعلق بأحكام الصالة، ال نن 

مم  ال حيسنون نلف  ودبَّ املساجد عانة وخطب اجلمعة خاصة لكل ن  هبَّ
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إذا تقر  هذا فإن صالة االستسقاء نشروعة بسنة  سول اهلل . باء العلم الشرعي

صلى اهلل عليه وسلم عند قلة األنطا  واحنباسها فال بد للناس نن يباد وا إىل 

قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً فَ}:التوبة واالستغفا  نصداقًا لقوله تعاىل

يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَاراً وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِنيَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل 

 .12 -11سو ة نوح اآليات  .{لَّكُمْ أَنْهَاراً

قاء سنة نؤكدة ثابتة بسنة  سول صالة االستس:]قال الشيخ اب  قدانة املقدسي

 .4/443املغين .[اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وخلفائه  ضي اهلل عنهم

ونمجع العلماء على نن اخلروج إىل االستسقاء، :]وقال احلافظ اب  عبد الرب

والربوز، واالجتماع إىل اهلل عز وجل خا ج املصر بالدعاء، والضراعة إىل اهلل 

يث عند احتباس ناء السماء ومتادي القحط سنة نسنونة تبا ك امسه يف نزول الغ

 .[سنها  سول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، ال خالف بني علماء املسلمني يف ذلك

 .17/172 التمهيد

وقد ثبت ع  النيب صلى اهلل عليه وسلم ننه استسقى على عدة نوجه كما قال 

: تسقى على وجوهثبت عنه صلى اهلل عليه وسلم ننه اس:]العالنة اب  القيم

يوم اجلمعة على املنرب يف نثناء خطبته وقال اللهم نغثنا اللهم نغثنا : نحدها

ننه صلى اهلل : الوجه الثاني. اللهم نغثنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا

عليه وسلم وعد الناس يونًا خيرجون فيه إىل املصلى فخرج ملا طلعت الشمس 

إن صح  -نرتساًل نتضرعًا فلما وافى املصلى صعد املنرب  نتواضعًا نتبذاًل نتخشعًا

فحمد اهلل ونثنى عليه وكربه وكان مما حفظ ن   -وإال ففي القلب ننه ريء 

احلمد هلل  ب العاملني الرمح  الرحيم نالك يوم الدي  ال إله :)خطبته ودعائه
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د اللهم ال إال إله إال اهلل يفعل نا يريد اللهم ننت اهلل ال إله إال ننت تفعل نا تري

إال ننت، ننت الغين وحن  الفقراء ننزل علينا الغيث واجعل نا ننزلته علينا قوة 

لنا وبالغًا إىل حني ثم  فع يديه ونخذ يف التضرع واالبتهال والدعاء وبالغ يف 

الرفع حتى بدا بياض إبطيه ثم حوَّل إىل الناس ظهره واستقبل القبلة وحوَّل إذ 

نستقبل القبلة فجعل األمي  على األيسر واأليسر على األمي  ذاك  داءه وهو 

وظهر الرداء لبطنه وبطنه لظهره وكان الرداء مخيصة سوداء ونخذ يف الدعاء 

نستقبل القبلة والناس كذلك ثم نزل فصلى بهم  كعتني كصالة العيد ن  غري 

بعد فاحتة  نذان وال إقانة وال نداء نلبتة جهر فيهما بالقراءة وقرن يف األوىل

الوجه . الكتاب سبح اسم  بك األعلى ويف الثانية هل نتاك حديث الغارية

ننه صلى اهلل عليه وسلم استسقى على ننرب املدينة استسقاًء جمردًا يف : الثالث

. غري يوم مجعة ومل حيفظ عنه صلى اهلل عليه وسلم يف هذا االستسقاء صالة

استسقى وهو جالس يف املسجد فرفع ننه صلى اهلل عليه وسلم : الوجه الرابع

يديه ودعا اهلل عز وجل فحفظ ن  دعائه حينئذ  اللهم اسقنا غيثًا نغيثًا نريعًا 

الوجه . نافعًا غري ضا  -غري بطيء وال نتأخر  –طبقًا عاجاًل غري  ائث 

ننه صلى اهلل عليه وسلم استسقى عند نحجا  الزيت قريبًا ن  الزو اء : اخلانس

ب املسجد الذي يدعى اليوم باب السالم حنو قذفة حجر ينعطف وهي خا ج با

ننه صلى اهلل عليه وسلم : الوجه السادس. ع  ميني اخلا ج ن  املسجد

استسقى يف بعض غزواته ملا سبقه املشركون إىل املاء فأصاب املسلمني العطش 

يًا وقال بعض املنافقني لو كان نب. فشكوا إىل  سول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

الستسقى لقونه كما استسقى نوسى لقونه فبلغ ذلك النيب صلى اهلل عليه وسلم 
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فقال نوقد قالوها؟ عسى  بكم نن يسقيكم ثم بسط يديه ودعا فما  دَّ يديه ن  

[ دعائه حتى نظلهم السحاب وننطروا فأفعم السيل الوادي فشرب الناس فا تووا

 . 338-1/337زاد املعاد يف هدي خري العباد 

نفضلها وهو :]ونكمل وجوه صالة االستسقاء هو الثاني كما قال اإلنام النووي

قال ]:وقال الشيخ اب  قدانة املقدسي. 3/33اجملموع [ االستسقاء بصالة  كعتني

نكملها اخلروج والصالة على نا وصفنا ويليه   ، االستسقاء ثالثة نضرب  : القاضي

والثالث نن يدعو اهلل تعاىل عقيب  ...استسقاء اإلنام يوم اجلمعة على املنرب

 .2/427املغين  .[  ويف خلواتهم   صلواتهم

وننا االستسقاء يوم اجلمعة بالدعاء نثناء خطبة اجلمعة فهو ثابت ع   سول اهلل 

صلى اهلل عليه وسلم، فقد  وى اإلنام البخا ي يف صحيحه ع  ننس ب  نالك 

ن  باب كان وجاه املنرب و سول إن  جاًل دخل يوم اجلمعة :) ضي اهلل عنه قال

يا  سول : اهلل صلى اهلل عليه وسلم قائم خيطب فاستقبل  سول اهلل قائمًا فقال

فرفع  سول اهلل : قال. اهلل هلكت األنوال وانقطعت السبل فادع اهلل يغيثنا

واهلل نا  :اللهم اسقنا اللهم اسقنا، قال ننس: صلى اهلل عليه وسلم يديه فقال

اسم جبل  -اء ن  سحاب وال قزعة وال ريئًا ونا بيننا وبني سلع نرى يف السم

فطلعت ن  و ائه سحابة نثل الرتس : ن  بيت وال دا  قال -باملدينة املنو ة 

ني  -واهلل نا  نينا الشمس سبتًا : قال. فلما توسطت السماء انتشرت ثم ننطرت

ول اهلل صلى اهلل ثم دخل  جل ن  ذلك الباب يف اجلمعة املقبلة و س -نسبوعًا 

يا  سول اهلل هلكت األنوال وانقطعت : فقال. عليه وسلم خيطب فاستقبله قائمًا

اللهم حوالينا ال  :فرفع  سول اهلل يديه ثم قال: قال. السبل فادع اهلل ميسكها
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: قال. علينا اللهم على اآلكام واجلبال والظراب واألودية وننابت الشجر

 (.مسفانقطعت وخرجنا منشي يف الش

وبعد توضيح هدي املصطفى صلى اهلل عليه وسلم يف االستسقاء، نعود لبيان نا 

 :فعله اخلطيب املذكو  فأقول

إن طلب اخلطيب ن  الناس نن يقفوا ليؤننوا على دعاء اخلطيب، ننر  :أواًل

. غري نشروع وبدعة ابتدعها على خالف سنة  سول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 .نن املصلني يؤننون على دعاء اخلطيب وهم جلوسفم  املعلوم الثابت 

قلب اخلطيب لردائه واستقباله القبلة وهو على ننرب اجلمعة، على  :ثانيًا 

خالف سنة النيب صلى اهلل عليه وسلم، فقد ثبت يف احلديث الذي ذكرته 

سابقًا نن الرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ملا استسقى وهو على ننرب اجلمعة، 

 .إخل...اللهم اسقنا اللهم اسقنا: يه فقال فع يد

طلب اخلطيب ن  املؤذن نن يقيم الصالة لالستسقاء، هذا فيه عدة  :ثالثًا

نخطاء، حيث صلى االستسقاء حمل صالة اجلمعة، وهذا ننر باطل، ألن خطبة 

اجلمعة جزء ن  صالة اجلمعة، وقد فصل اخلطيب بني صالة اجلمعة وخطبة 

يصلي االستسقاء حمل صالة اجلمعة، كما ننه ال يشرع  اجلمعة، وال يشرع نن

األذان وال اإلقانة لصالة لالستسقاء، ملا ثبت يف صحيح البخا ي ع  نبى 

إسحاق خرج عبد اهلل ب  يزيد األنصا ي وخرج نعه الرباء ب  عازب وزيد ب  

ن قم  ضي اهلل عنهم فاستسقى، فقام بهم على  جليه على غري ننرب فاستغفر، 

قال نبو إسحاق و نى عبد . صلى  كعتني جيهر بالقراءة ومل يؤذن ومل يقمثم 
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وال :]قال الشيخ اب  قدانة املقدسي. اهلل ب  يزيد النيب صلى اهلل عليه وسلم

 . 4/447املغين [ يس  هلا نذان وال إقانة، وال نعلم فيه خالفًا

تسقاء املبتدعة املصلون الذي  خرجوا ن  املسجد بعد انتهاء صالة االس: رابعًا

 .ومل يصلوا اجلمعة، يلزنهم نن يقضوا صالة الظهر، ألنهم مل يصلوا اجلمعة

نكمل صفاتها نن خيرج الناس ر نن صالة االستسقاء سنة نؤكدة ووخالصة األن

إىل نصلى العيد فيصلوا  كعتني كصالة العيد نع خطبة، فإن استسقى إنام 

ي ع حبال ن  األحوال نن يصلاجلمعة نثناء خطبة اجلمعة فحس ، وال يشر

االستسقاء حمل صالة اجلمعة، وكذلك ال ن ى نن يصلي  كعتني بعد اجلمعة 

ويقنت يف الثانية بعد الركوع كما يفعله بعض نئمة املساجد، ألن هذه الصفة مل 

تنقل ع  النيب صلى اهلل عليه وسلم، ومل يقل بها نحد ن  العلماء فيما نعلم، 

نا فعله اخلطيب املذكو ، فيه  ناء يف خطبة اجلمعة، ونوإمنا ُيكتفى بالدعا

مجلة ن  األخطاء حيث إنه صلى االستسقاء على هيئة صالة العيد حمل صالة 

 .اجلمعة، وال رك يف بطالن ذلك وننه غري نشروع وال حبال ن  األحوال

 

 
 
 يف صالة اجلمعة املصلني بسبب سجود اتيالوة ارتباك

م يف صالة اجلمعة قرأ يف آخر الركعة الثانية آية فيها إن اإلما: يقول السائل

سجدة تالوة، ثم كرب وركع ومل يسجد سجود التالوة، وقد حصلت بلبلٌة بني 

املصلني، حيث إن املسجد مكون من ثالثة طوابق، فبعض املصلني سجدوا 

مسع اهلل ملن محده، قام وأتى : سجود التالوة وبعضهم ملا مسع اإلمام قال

ع وتابع اإلمام، وبعضهم  ترك الركوع وجاء بالسجود، وبعض هؤالء بالركو
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جاء بركعة بعد تسليم اإلمام، وبعد انتهاء الصالة حصل اختالف بني 

املصلني، فقال بعض املشايخ الصالة صحيحة ألن اإلمام ضامن، وبعضهم قال 

 ؟احلكم يف صالة املأمومنيأعيدوها ظهرًا، فما 

إلنام إذا قرن آية فيها سجدة تالوة نن يسجد إذا كان املشروع يف حق ا :اجلواب

ذلك يف صالة جهرية كصالة اجلمعة، فقد صح يف احلديث ع  اب  نسعود 

نن النيب صلى اهلل عليه وسلم قرن والنجم فسجد فيها وسجد :) ضي اهلل عنه

 .  واه البخا ي ونسلم ....(ن  كان نعه

مجاهري نهل العلم وليس بواجب،  وجيوز له ترك سجود التالوة، ألنه سنة عند

قرنت على النيب صلى اهلل : فقد ثبت ع  زيد ب  ثابت  ضي اهلل عنه قال

 . واه البخا ي ونسلم .(النجم، فلم يسجد فيها -سو ة  –عليه وسلم 

وقد كره اإلنام نالك نن يقرن اإلنام سو ة فيها سجدة التالوة ملا يف ذلك ن  بلبلة 

ال نحب لإلنام نن يقرن يف الفريضة بسو ة فيها :]نالك للمأنونني، قال اإلنام

 . 1/211املدونة  .[سجدة ألنه خيلط على الناس صالتهم

وَتْرُك قراءة آيات فيها سجود التالوة نوىل وخاصة يف املساجد املتعددة الطوابق 

كما هو احلال يف السؤال، حيث ال يرى املأنونون اإلنام وَنْ  و اَءه، فال يعرفون 

 ل اإلنام ن اكع هو نم ساجد؟  حا

 : إذا تقر  هذا فإن نحوال املأنونني املذكو ي  يف السؤال كما يلي

ن  سجد ظانًا نن اإلنام سجد للتالوة ثم ملا مسع تسميع اإلنام قام فجاء بالركوع 

وحلق باإلنام يف باقي الصالة فصالته صحيحة وال سجود سهو عليه، ألن اإلنام 

 . يتحمل ذلك عنه
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  سجد ظانًا نن اإلنام سجد للتالوة ومل يأت بالركوع ثم ملا سلَّم اإلنام ن  ن

الصالة قام فجاء بركعة فصالته صحيحة نيضًا، ألنه اعترب الركعة اليت ترك 

الغيًة فجاء بركعة بدهلا وعليه  –وهو  ك  ن  ن كان الصالة  –الركوع فيها 

 . سجود السهو

م نعه ن  الصالة ومل يأت بركعة لَّنام وسمل يأت بالركوع وتابع اإلوننا ن  

نخرى فصالته باطلة، ألنه ترك  كنًا ن  ن كان الصالة باتفاق نهل العلم وهو 

وهؤالء يلزنهم . الركوع وال يسقط سهوًا وال جهاًل، وال حيمله اإلنام ع  املأنوم

نن يصلوا الظهر ن بعًا، ألن مجعتهم قد بطلت، وصالة اجلمعة ال تقضى، فم  

 .بطلت مجعته نو فاتته صالة اجلمعة فإنه يصلي الظهر ن بعًا

وننا قول ن  قال إن صالة اجلميع صحيحة ألن اإلنام ضان ، فقول باطل ال 

دليل عليه، فاإلنام ال حيمل األ كان ع  املأنونني باتفاق الفقهاء وإمنا حيمل 

ب  سعد  كان سهل: عنهم السن ، فقد  وى اب  ناجة بسنده ع  نبي حازم قال

الساعدي  ضي اهلل عنه يقدم فتيان قونه يصلون بهم، فقيل له تفعل ذلك ولك 

اإلنام :)إني مسعت  سول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول: ن  الِقدم نا لك؟ قال

: قال العالنة األلباني .(ضان  فإن نحس  فله وهلم، وإن نساء يعين فعليه وهلم

   .3/433حديث صحيح، السلسلة الصحيحة 

نن النيب صلى اهلل عليه   ضي اهلل عنه وجاء يف  واية نخرى ع  نبى هريرة

 واه  .(اإلنام ضان  واملؤذن نؤمت  اللهم ن رد األئمة واغفر للمؤذنني:)وسلم قال

نمحد ونبو داود والرتنذي واب  حبان والبيهقي وصححه العالنة األلباني يف 

 .1/241إ واء الغليل 
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احلفظ والرعاية ال  :ني( اإلنام ضان :)اهلل عليه وسلمونعنى قول النيب صلى 

ألنه حيفظ على القوم صالتهم كما قال اب  األثري اجلز ي يف  ،ضمان الغرانة

يريد بالضمان واهلل : وقال اإلنام املاو دي. 4/112النهاية يف غريب احلديث 

نعلم ننه يتحمل سهو املأنوم كما يتحمل اجلهر، والسو ة، والفاحتة، 

 . 4/138نسنى املطالب  .[القنوت، والتشهد األول وغري ذلكو

الضمان يف اللغة الكفالة واحلفظ والرعاية، ( اإلنام ضان :)قوله:]وقال الشوكاني

واملراد ننهم ضمناء على اإلسرا  بالقراءة واألذكا  حكي ذلك ع  الشافعي يف 

ألنه : وقيل. نفسه املراد ضمان الدعاء نن يعمَّ القوم به وال خيص: وقيل. األم

نعناه ننه حيفظ على القوم : وقال اخلطابي. يتحمل القيام والقراءة ع  املسبوق

 .2/41نيل األوطا   .[صالتهم وليس ن  الضمان املوجب للغرانة

ني نتكفل لصالة املؤمتني باإلمتام، ( اإلنام ضان :])وقال صاحب عون املعبود

ع إىل احلفظ والرعاية، قال فالضمان هنا ليس مبعنى الغرانة، بل يرج

قال نهل اللغة الضان  يف كالم العرب نعناه الراعي، والضمان : اخلطابي

الرعاية، فاإلنام ضان  مبعنى ننه حيفظ الصالة وعدد الركعات على القوم، 

وقيل نعناه ضمان الدعاء يعمهم به وال خيتص بذلك دونهم، وليس الضمان 

وقد تأوله قوم على نعنى ننه يتحمل  الذي يوجب الغرانة ن  هذا بشيء،

إذا ند كه املأنوم  القراءة عنهم يف بعض األحوال وكذلك يتحمل القيام نيضًا

 .2/132 عون املعبود ررح سن  نبي داود  .[ اكعًا

وبناًء على نا سبق فقد اتفق نهل العلم على ننه ال يدخل يف ضمان اإلنام ن كان 

املأنوم  كنًا ن  ن كان الصالة كالركوع  الصالة كالركوع والسجود، فإذا ترك
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والسجود ومل يتدا كها حتى سلَّم إنانه وطال الفصل بعد التسليم، فإن صالة 

املأنوم تبطل ألن ن كان الصالة ال تسقط سهوًا وال جهاًل، وال حيملها اإلنام ع  

ل املأنوم، وقر  الفقهاء نن اإلنام يتحمل ع  املأنوم السن  واملستحبات يف حا

ذكروا :]وقد عدَّ بعض الفقهاء نا حيمله اإلنام ع  املأنوم فقال. تركها ن  املأنوم

القراءة، قراءة الفاحتة، وقراءة : األول... ننه يتحمل مثانية نرياء

سجود السهو، سجود التالوة وسجود : الثالث. سجود التالوة: الثاني...السو ة

، ولك  يتأكد عليه نن يتابع السهو إذا سجدهما اإلنام يعين سقط ع  نأنونه

يعين اليت تكون ننانه، : السرتة: الرابع.... إنانه، وذلك ولو مل يسه املأنوم

سرتة املأنونني إنانهم، وسرتة اإلنام سرتة مل  خلفه، سرتة الصفوف : يقولون

بعضهم سرتة لبعض، فالصف األول سرتة للثاني، والصف الثاني سرتة للثالث 

عاء القنوت، املأنونون يؤنِّنون إذا دعا للقنوت، فال د: اخلانس....وهكذا

: مما حيمله اإلنام: السادس. يقنتون وال يدعون مبثل دعائه، ويكفيهم التأنني

نلء السماوات : قوله: الثان . ال يقوله إال اإلنام( مسع اهلل مل  محده)التسميع 

ماوات حيمله نلء الس:  بنا ولك احلمد فقوله: ونلء األ ض إذا قال املأنوم

نخصر املختصرات يف الفقه على نذهب اإلنام نمحد ب  حنبل  ....[اإلنام عنه

 .ررح الشيخ عبد اهلل اجلربي ، ربكة اإلنرتنت بتصرف

ونخريًا فيجب التنبيه على ننه حترم الفتوى بغري علم، فقد نخطأ  ذلك الشيخ 

هذا غري صحيح يف فتواه بأن صالة اجلميع صحيحة، ألن اإلنام ضان ، وقوله 

وال نعلم نحدًا ن  نهل العلم قال بفتواه اخلاطئة وهذا ن  اإلفتاء بغري علم ون  

اجلرنة على دي  اهلل عز وجل وإن التسرع يف الفتيا خطأ وخطر يفضي إىل عدم 
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وَلَا تَقْفُ }:إصابة احلق واجلرنة على اهلل تعاىل والوقوع فيما نهى عنه يقول تعاىل

، ون  {هِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًامَا لَيْسَ لَكَ بِ

نفتى بغري علم فعمل بفتواه عانٌل كان إثم العانل على ن  نفتاه، وقال عمر ب  

فال ينبغي (. نجرؤكم على الفتيا، نجرؤكم على النا :)اخلطاب  ضي اهلل عنه

ى الفتوى وملَّا يتأهل لذلك، وقد قر  نهل العلم نن ن  نفتى ألحٍد نن يقتحم مح

وكان ريخ اإلسالم اب  تيمية رديد اإلنكا  .وليس بأهل للفتوى فهو آثٌم عاٍص

َنُجعلَت حمتسبًا : على ندعياء العلم الذي  يتصد ون للفتيا، فقال له بعضهم يونًا

تسٌب وال يكون على يكون على اخلبازي  والطباخني حم: على الفتوى؟ فقال له

فعلى هذا الشيخ نن يتق اهلل يف نفسه ويف الناس الذي  نفتاهم  .[الفتوى حمتسب

 .بغري علم

وخالصة األنر ننه ينبغي على نئمة املساجد نن يراعوا نحوال املصلني ونن ال 

يوقعوهم يف احلرج، ولو ندى ذلك لرتك قراءة آيات  سجود التالوة، وخاصة يف 

ددة الطوابق كما هو احلال يف السؤال، حيث ال يرى املأنونون املساجد املتع

اإلنام وَنْ  و اءه، فال يعرفون حال اإلنام ن اكع هو نم ساجد؟ فوقعوا يف إ باك 

رديد، وقد بينت نحواهلم يف تلك الصالة، والواجب على املسلم نن ال يفيت 

 . بغري علم خلطو ة ذلك عليه وعلى ن  نفتاه
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 اتص
 
 الة وفقه

 
يف  سجود اتيالوة املصلني بسبب   ارتباك

 صالة اجلمعة
 يف اإلماُم صليُت اجلمعة يف املسجد األقصى املبارك، فقرأ: يقول السائل

 سجدة منها فيها أواخر سورة النجم، ومعلوم أن آخر آيٍة األوىل الركعة

 بني بلبلٌة حصلت التالوة، وقد سجود يسجد ومل وركع كرب تالوة، ثم

: قال اإلمام مسع ملا التالوة، وبعضهم سجود سجدوا املصلني ني، فبعضاملصل

 الركوع ترك اإلمام، وبعضهم وتابع بالركوع وأتى محده، قام ملن اهلل مسع

 املأمومني؟  صالة حكم بالسجود، فما وجاء

 الصالة يف تالوة سجدة فيها آيًة قرن إذا لإلنام املشروع :أواًل :اجلواب

 اب  ع  صح وسلم، فقد عليه اهلل صلى بالنيب تأسيًا يسجد اجلهرية، نن

 ، فسجد(والنجم) قرن وسلم عليه اهلل صلى النيب نن:)عنه اهلل  ضي نسعود

التالوة،  سجود ترُك وجيوز. ونسلم البخا ي  واه .(نعه كان ن  فيها، وسجد

 ثابت ب  زيد ع  ثبت واجبًا، فقد العلم، وليس نهل مجاهري عند سنٌة ألنه

 النجم، فلم سو ة وسلم عليه اهلل صلى النيب على قرنُت: قال عنه اهلل  ضي

 . ونسلم البخا ي  واه .(فيها يسجْد

 ن  ذلك يف التالوة، ملا سجدة فيها سو ًة اإلنام يقرن نن نالك اإلنام كره وقد

 بسو ٍة الفريضة يف يقرن نن لإلنام ُنحب ال:]نالك اإلنام للمأنونني، قال بلبلٍة

 آياٍت قراءة وَتْرُك. 1/211املدونة [ صالتهم الناس على خيلط جدة، ألنهس فيها

الكبرية كاملسجد األقصى املبا ك،  املساجد يف نوىل، وخاصة التالوة سجود فيها
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 اإلنام حال يعرفون و ائه، فال وَنْ  اإلنام املأنونني يرى كثرٌي ن  ال حيث

بلبلة  غي لإلنام نن ال يتسبب يفساجد؟ وهذا ن  فقه اإلنام، فينب نم هو ن اكٌع

 .  املأنونني

كثرٌي ن  املصلني ال يفقهون نا تصح به الصالة، وهذا ن  العلم املفروض  :ثانيًا

ررعًا، فقد اتفق العلماء على ننه جيب على املسلم نن يتعلم األحكام الشرعية 

 ُيعذ  اليت ال تصح الصالة إال بها، واتفقوا على نن هذا العلم فرُض عنٍي، ال

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا }:املسلم جبهله، ويدل على ذلك قوله تعاىل

 ضي اهلل عنه نن  ع  ننس ، وو د يف احلديث34سو ة النحل اآلية .{تَعْلَمُونَ

 واه اب   .(على كل نسلم العلم فريضٌة طلُب:)النيب صلى اهلل عليه وسلم قال

انظر صحيح الرتغيب ، صحيح مبجموع طرقه ناجة وغريه وهو حديث

 . 1/131 والرتهيب

نحكام الصالة اليت تتوقف صحة عذ  باجلهل يف ا يدل على نن املسلم ال ُيممو

اجلهل ن  الرجل  نن النيب صلى اهلل عليه وسلم مل يقبل عذَ الصالة عليها، 

نن  سول ) فع  نبي هريرة  ضي اهلل عنه، فلم يعتد بصالته، الذي نساء الصالة

ى فسلَّم على النيب فصلَّ فدخل  جٌل، اهلل صلى اهلل عليه وسلم دخل املسجد

فإنك مل تصل، فرجع يصلي كما  ا جع فصِل: وقال صلى اهلل عليه وسلم فردَّ

فإنك  ا جع فصِل: فقال، ثم جاء فسلَّم على النيب صلى اهلل عليه وسلم، ىصلَّ

إذا : حس  غريه فعلمين، فقالق نا ُنوالذي بعثك باحل: ثالثًا، فقال، مل تصل

ثم ا كع حتى تطمئ  ، ثم اقرن نا تيسر نعك ن  القرآن، قمت إىل الصالة فكرب
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ثم ا فع ، ثم اسجد حتى تطمئ  ساجدًا، دل قائمًاتثم ا فع حتى تع،  اكعًا

 .  واه البخا ي ونسلم .(وافعل ذلك يف صالتك كلها، حتى تطمئ  جالسًا

العني وهو تعلم املكلف نا ال يتأدى الواجب الذي  فرُض:]قال اإلنام النووي

 مجاعاٌت َلَموعليه َح، الوضوء والصالة وحنوها ةككيفيإال به،  ُهتعني عليه فعُل

املروي يف نسند نبي يعلى املوصلي ع  ننس ع  النيب صلى اهلل عليه  احلديَث

ك  ثابتًا وهذا احلديث وإن مل ي  .(على كل نسلم العلم فريضٌة طلُب:)وسلم

 . 1/23اجملموع  .[فمعناه صحيح

 قد نمجع العلماء على نن ن  العلم نا هو فرٌض:]قال احلافظ اب  عبد الربو

على الكفاية إذا قام  وننه نا هو فرٌض، يف خاصته بنفسه على كل انرٍئ نتعنٌي

والذي يلزم اجلميع فرضه ن  ... سقط فرضه على نهل ذلك املوضع به قائٌم

حنو ، ن  مجلة الفرائض املفرتضة عليه ُهجهُل اإلنساَن يسُع نا ال، ذلك

ونن الصلوات ... ب بأن اهلل وحده ال رريك لهلالشهادة باللسان واإلقرا  بالق

  طها تها وسائر ، ننا ال تتم إال به ويلزنه ن  علمها علُم اخلمس فرٌض

 . 11-1/11 جانع بيان العلم .[نحكانها

التفريق بني النسيان واجلهل يف نحكام الصالة وقد قر  مجهو  نهل العلم 

وغريها ن  العبادات، فقالوا ُيعذُ  الناسي وال ُيعذُ  اجلاهل، قال اإلنام 

، الفرق الثالث والتسعون بني قاعدة النسيان يف العبادات ال يقدح:]القرايف

 اعلم نن هذا الفرق بني. مبا نقدم عليه وكالهما غري عامٍل، وقاعدة اجلهل يقدح

وهي نن الغزالي حكى اإلمجاع يف إحياء علوم  على قاعدٍة هاتني القاعدتني نبيٌن

على  قدَميف نن املكلف ال جيوز له نن ُي والشافعي يف  سالته حكاه نيضًا، الدي 
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اهلل فيه، فم  باع وجب عليه نن يتعلم نا عينه اهلل  كَمُح حتى يعلَم فعٍل

، نن يتعلم نا ررعه اهلل تعاىل يف اإلجا ة وجب عليه َرجَّنوررعه يف البيع، ون  

ى وجب ون  قا ض وجب عليه نن يتعلم حكم اهلل تعاىل يف القراض، ون  صلَّ

ومجيع األقوال ، وكذلك الطها ة، عليه نن يتعلم حكم اهلل تعاىل يف تلك الصالة

نطاع اهلل تعاىل طاعتني، ون  مل ، م وعمل مبقتضى نا علمفم  تعلَّ، واألعمال

، فقد عصى اهلل نعصيتني، ون  علم ومل يعمل مبقتضى علمه، م ومل يعمليعل

ن   ويدل على هذه القاعدة نيضًا. وعصاه نعصيًة، فقد نطاع اهلل تعاىل طاعًة

قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ }:جهة القرآن قوله تعاىل حكاية ع  نوح عليه السالم

ونعناه نا ليس لي جبواز سؤاله ، 37اآلية  هودسو ة .{أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ

إال بعد علمه ، ذلك على ننه ال جيوز له نن يقدم على الدعاء والسؤال فدلَّ، علٌم

كونه عليه السالم  وذلك سبُب، حبكم اهلل تعاىل يف ذلك السؤال، وننه جائٌز

ونه سأل قبل لك، وتب على سؤال اهلل عز وجل البنه نن يكون نعه يف السفينةُع

فالعتب واجلواب كالهما يدل ، العلم حبال الولد، وننه مما ينبغي طلبه نم ال

إذا تقر  هذا ، نن يشرع فيه على ننه ال بد ن  تقديم العلم مبا يريد اإلنسان

، 43اآلية  اإلسراءسو ة .{وَالَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ}:قوله تعاىل فمثله نيضًا

فال جيوز الشروع يف ، ىل نبيه عليه السالم ع  اتباع غري املعلومنهى اهلل تعا

مبا  فإذا كان العلُم ...يف كل حالة فيكون طلب العلم واجبًا، علمحتى ُي ريٍء

فهو ، برتك العلم كان اجلاهل يف الصالة عاصيًا، عليه واجبًا قدم اإلنساُنُي

 :قول نالك  محه اهلل فهذا هو وجه، كاملتعمد الرتك بعد العلم مبا وجب عليه

 وننا الناسي فمعفٌو. إن اجلهل يف الصالة كالعمد، واجلاهل كاملتعمد ال كالناسي
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(.  فع ع  ننيت اخلطأ والنسيان ونا استكرهوا عليه:)عنه لقوله عليه السالم

 وفرٌق. فهذا فرٌق، ونمجعت األنة على نن النسيان ال إثم فيه ن  حيث اجلملة

 ال حيلة له يف دفعه عنه، واجلهُل يهجم على العبد قهرًا وهو نن النسيان ثاٍن

وبهذي  الفرقني ظهر الفرق بني قاعدة النسيان وقاعدة ، يف دفعه بالتعلم له حيلٌة

 . 131-138/ 2الفروق .[اجلهل

 :يلي كما السؤال يف املذكو ي  املأنونني نحوال فإن هذا تقر  إذا :ثالثًا

 فجاء قام اإلنام تسميع مسع ملَّا ثم للتالوة سجد اإلنام نن ظانًَّا سجد َنْ  -

 سهٍو سجود صحيحة، وال الصالة، فصالته باقي يف باإلنام وحلق بالركوع

 . عنه ذلك يتحمل اإلنام عليه، ألن

 ن  اإلنام سلَّم ملَّا ثم بالركوع يأت ومل للتالوة سجد اإلناَم نن ظانًَّا سجد وَنْ  -

 ترك اليت الركعة اعترب نيضًا، ألنه صحيحة تهبركعٍة، فصال فجاء قام الصالة

 وعليه بدهلا بركعة فجاء الغيًة –الصالة ن كان ن   ك  وهو–فيها الركوع

 .السهو سجود

 بركعٍة يأت ومل الصالة ن  نعه وسلََّم اإلنام وتابع بالركوع يأت مل َنْ  وننا -

 وهو العلم نهل اقالصالة، باتف ن كان ن   كنًا ترك باطلة، ألنه نخرى، فصالته

 يلزنهم وهؤالء. املأنوم ع  اإلنام حيمله جهاًل، وال وال سهوًا يسقط الركوع، وال

ُتعاد وال  ال اجلمعة بطلت، وصالة قد مجعتهم ن بعًا، ألن الظهر يصلوا نن

  . ن بعًا الظهر يصلي فاتته، فإنه نو مجعُتُه بطلت ُتقضى على هيئتها، فمْ 

 ن  ترك الركوع صحيحٌة، ألن صالة إن قال ن  نن قولجيب نن ُيعلم  :رابعًا

 املأنونني ع  األ كان حيمل ال عليه، فاإلنام دليَل ال باطٌل ضان ، فقوله اإلنام
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 ب  سهل كان: قال حازم نبي السن ، فع  عنهم حيمل الفقهاء، وإمنا باتفاق

 ذلك لتفع له بهم، فقيل يصلون قونه فتيان يقدم عنه اهلل  ضي الساعدي سعد

 وسلم عليه اهلل صلى اهلل  سول مسعت إني: لك؟ قال نا الِقَدم ن  ولك

 واه  .(وهلم فعليه يعين نساء وهلم، وإن فله نحس  ضانٌ ، فإن اإلنام:)يقول

 . 3/433 األلباني يف الصحيحة وصححه العالنة اب  ناجة

 ؤذُنوامل ضانٌ  اإلنام:)قال وسلم عليه اهلل صلى النيب نن هريرة نبى وع 

 والرتنذي ونبو داود نمحد  واه .(للمؤذنني األئمة، واغفر ن رد نؤمتُ ، اللهم

 . 1/241 الغليل إ واء يف األلباني العالنة وصححه. والبيهقي حبان واب 

 ال والرعاية احلفظ :ني( ضان  اإلنام:)وسلم عليه اهلل صلى النيب قول ونعنى

 يف اجلز ي األثري اب  قال م، كماصالته القوم على حيفظ الغرانة، ألنه ضمان

 واهلل بالضمان يريد :املاو دي اإلنام وقال. 4/112 احلديث غريب يف النهاية

اجلهر، والسو ة، والفاحتة،  يتحمل كما املأنوم سهَو يتحمُل ننه نعلم

 . 4/138 املطالب نسنى .[ذلك وغري األول والقنوت، والتشهد

والرعاية،  واحلفظ الكفالة اللغة يف الضمان (ضان  اإلنام:)قوله:]الشوكاني وقال

 يف الشافعي ع  ذلك ُحكي واألذكا  بالقراءة اإلسرا  على ضمناء ننهم واملراد

 ألنه :وقيل. نفسه خيص وال به القوم يعمَّ نن الدعاء ضمان املراد :وقيل. األم

 لقوما على حيفظ ننه نعناه :اخلطابي وقال. املسبوق ع  والقراءة القيام يتحمل

 . 2/41األوطا  نيل .[للغرانة املوجب الضمان ن  وليس صالتهم

باإلمتام،  املؤمتني لصالة نتكفٌل ني( ضان  اإلنام:])املعبود عون صاحب وقال

 والرعاية، قال احلفظ إىل يرجع الغرانة، بل مبعنى ليس هنا فالضمان
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 الضمانالراعي، و نعناه العرب كالم يف الضان  اللغة نهل قال :اخلطابي

القوم،  على الركعات وعدد الصالة حيفظ ننه مبعنى ضان  الرعاية، فاإلنام

 الضماُن دونهم، وليس بذلك خيتص وال به يعمهم الدعاء ضمان نعناه وقيل

 يتحمل ننه نعنى على قوٌم تأوله بشيء، وقد هذا ن  الغرانة يوجب الذي

 املأنوم ند كه إذا ضًاني القيام يتحمل األحوال، وكذلك بعض يف عنهم القراءة

 . 2/132داود  نبي سن  ررح املعبود عون .[ اكعًا

 ن كان اإلنام ضمان يف يدخل ال ننه على العلم نهل اتفق فقد سبق نا على وبناًء

 كالركوع الصالة ن كان ن   كنًا املأنوُم ترك والسجود، فإذا كالركوع الصالة

 صالة التسليم، فإن بعد الفصُل وطال إناُنه سلَّم حتى يتدا كها ومل والسجود

 اإلنام حيملها جهاًل، وال وال سهوًا تسقط ال الصالة ن كان تبطل، ألن املأنوم

 يف واملستحبات السن  املأنوم ع  يتحمل اإلنام نن الفقهاء املأنوم، وقر  ع 

 . املأنوم ن  تركها حال

هيئتها، فم   قر  الفقهاء نن صالة اجلمعة ال ُتعاد وال ُتقضى على :خامسًا

 فسدْت مجعُتُه نو فاتته، يقضيها ظهرًا، وهذا باتفاق نهل العلم فيما نعلم، قال

، على صو تها مجعًة ىقضعلى نن اجلمعة ال ُت نُةونمجعت األ]اإلنام النووي

 . 3/311اجملموع [ ولك  ن  فاتته لزنته الظهر

  وضة[ تفاقباال صو تها على اجلمعة ُتقضى ال]:نيضًا اإلنام النووي وقال

 . 2/4الطالبني

وقد نص فقهاء احلنفية على نن ن  فسدت مجعُتُه خللٍل يف ررٍط ن  رروطها، 

 . 2/134وحارية اب  عابدي   317/ 1انظر بدائع الصنائع. ننه يصلي ظهرًا
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 لعذٍ  فاتت ُتقضى، فإن ال اجلمعة]ون  فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء السعودية 

 .[الظهر بدهلا يصلي ررٍط، فإنه فواِت نو نفسٍد بوجود فسدْت نو

http://twitmail.com/email/991394659/45/false  

 نو اإلناَم تركوا فإن:]الزحيلي عند كالنه على اررتاط العدد يف اجلمعة.وقال د

الفقه [ الظهر اجلمعُة، وُصليت السجود، فسدت قبل التحرمية بعد نفروا

ن إعادة صالة اجلمعة كما حصل يف واقعة لذلك فإ. 2/343اإلسالني وندلته 

السؤال خطٌأ واضٌح، وكان الواجب على اإلنام نن يبني للمأنونني نحواهلم يف 

، ونن تقام صالة الظهر ليصلي كل ن  ثالثًاهذه املسألة كما بينتها حتت  قم 

 . بطلت مجعُتُه

ا ك وغريه الواجب الشرعي على املصلني نن يعظموا املسجد األقصى املب :سادسًا

قال  ن  بيوت اهلل عز وجل، فيحرم فيه الصياُح والشتُم والضوضاُء، فقد

. 42سو ة احلج اآلية {ذلك وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ}:تعاىل

سو ة احلج اآلية {رَبِّه ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ}:ويقول تعاىل

 . يف عموم رعائر اهلل وال رك نن املساجد داخلٌة. 41

اعتكف  سول اهلل صلى اهلل :)ع  نبي سعيد اخلد ي  ضي اهلل عنه قالوو د 

نال إن : عليه وسلم يف املسجد فسمعهم جيهرون بالقراءة فكشف السرت وقال

عضكم على بعض يف القراءة وال يرفع ب، فال يؤذ بعضكم بعضًا، كلكم نناٍج  به

كما قال اإلنام النووي وصححه  صحيٍح  واه نبو داود بإسناٍد .(نو قال يف الصالة

 . األلباني عالنةال
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، هإن املصلي يناجي  بَّ:)وو د يف احلديث نن الرسول صلى اهلل عليه وسلم قال

 سنٍد واه نالك ب .(بالقرآن كم على بعٍضبعُض وال جيهْر، فلينظر مبا يناجيه

 . األلباني عالنةقاله ال، صحيح

، يرفعون نصواتهم يف املسجد ْ ب  اخلطاب  ضي اهلل عنه بتعزير َن عمُر وقد همَّ

قائمًا يف املسجد فحصبين  كنُت:)فقد  وى البخا ي ع  السائب ب  يزيد قال

اذهب : فنظرت فإذا هو عمر ب  اخلطاب فقال -ني  ناني حبصاة -  جٌل

: ن  نهل الطائف، قال :مم  ننتما؟ قاال: ئته بهما، فقالفائتين بهذي ، فج

لو كنتما ن  نهل املدينة ألوجعتكما، ترفعان نصواتكما يف نسجد  سول اهلل صلى 

  . (اهلل عليه وسلم

 الصالة يف تالوٍة سجدُة فيها آيًة قرن إذا لإلنام األنر نن املشروع وخالصة

وننه جيب على املسلم . وسلم عليه اهلل صلى بالنيب تأسيًا يسجد اجلهرية، نن

نن يتعلم األحكام الشرعية اليت ال تصح الصالُة إال بها، وهذا العلم فرُض عنٍي، 

 ن  نعه ملَّوس اإلنام وتابع بالركوع يأت ونن َنْ  مل. وال ُيعذ  املسلم جبهله

 الصالة ن كان ن   كنًا ترك باطلة، ألنه نخرى، فصالتُه بركعٍة يأت ومل الصالة

 الفقهاء، وإمنا باتفاق املأنونني ع  األ كان اإلنام الحيملو. العلم نهل باتفاق

 . السن  عنهم حيمل

صالة اجلمعة ال ُتعاد وال  ألن يقضيها ظهرًا،فنْ  فسدْت مجعُتُه نو فاتته، وننا 

الواجب الشرعي على و. باتفاق نهل العلم فيما نعلمُتقضى على صو تها، وهذا 

ذلك }موا املسجد األقصى املبا ك وغريه ن  بيوت اهلل عز وجلاملصلني نن يعظ

 . {وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ
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 متَّ الكتاب حبمد اهلل تعاىل
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  اتسية

 
   ةحسام اتدين بن موسى عفانتألسياذ اتدكيور  اتذاتية

ذو احلجة  13وفق  3/8/1133قدس ال -فلسطني : نكان و تا يخ الوالدة

 هـ 1473

 "بروفسو "واألصول  نستاذ يف الفقه : الد جة العلمية

 : الشهادات العلمية

نع نرتبة الشرف ن  كلية الشريعة،  بكالو يوس رريعة بتقدير جيد جدًا -

  .1178سنة السعودية / املدينة املنو ة  -اجلانعة اإلسالنية 

جانعة نم  –ن  كلية الشريعة  جدًا،ر جيد ناجستري فقه و نصول بتقدي -

  .1182 السعودية سنة/ القرى 

/ ن  كلية الشريعة جانعة نم القرى جدًا،دكتو اه فقه ونصول بتقدير جيد  -

  .1183 السعودية سنة

 :العمل

  .1187-1183جانعة القدس ن   الدي ،نستاذ نساعد كلية الدعوة ونصول  -

 سعود،جانعة امللك  الرتبية،كلية  إلسالنية،انستاذ نساعد قسم الثقافة  -

  .1111-1188اململكة العربية السعودية ن   الرياض،

  .1117-1111جانعة القدس ن   الدي ،نستاذ نساعد كلية الدعوة و نصول  -

  .م2113 م وحتى1117نستاذ نشا ك كلية الدعوة ونصول الدي  ن   -

 .م2113تشري  نول  ذة القدس ننجانع( / بروفيسو )نستاذ الفقه واألصول  -

جانعة القدس / كلية الدعوة ونصول الدي  /  الفقه والتشريع  ئيس دائرة  -

 .سابقًا
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كلية الدعوة ونصول الدي  / ننسق برنانج ناجستري الفقه والتشريع واألصول  -

 .جانعة القدس سابقًا/ 

نابلس لطلبة  –تد يس نساقات يف الفقه واألصول يف جانعة النجاح الوطنية  -

 .1112الد اسات العليا 

  .1113-1111كلية الدعوة والد اسات اإلسالنية يف نم الفحم  التد يس يف -

تد يس نساقات البحث العلمي والدالالت و ررح قانون األحوال الشخصية و  -

  .1111-1117املاجستري نعهد القضاء العالي جانعة اخلليل  االجتهاد لطلبة

  .سابقًا 1111وحتى  1113كادميي جلانعة القدس ن  عضو اجمللس األ -

  .2117وحتى  1183عضو حترير جملة هدى اإلسالم ننذ  -

وهي رركة تتعانل ) ئيس هيئة الرقابة الشرعية لشركة بيت املال الفلسطيين  -

م حيث توقفت 2113م وحتى سنة 1113ننذ  (وفق نحكام املعانالت اإلسالنية

 . الشركة ع  العمل

م وحتى 1118ئيس هيئة الرقابة الشرعية لبنك األقصى اإلسالني ننذ سنة   -

  .م2111الفلسطيين سنة  بنك اإلسالنيلل بيع البنك

  .سابقًاننسق برنانج ناجستري الد اسات اإلسالنية املعاصرة جانعة القدس  -

 . سابقًا عضو جملس البحث العلمي يف جانعة القدس -

 .سابقًا يف جانعة القدس االد اسات العليعضو جملس  -

 .عضو هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل للتأنني اإلسالني -

م 2111رباط ننذ  الفلسطيين بنك اإلسالنيل ئيس هيئة الرقابة الشرعية ل -

 .وحتى اآلن
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 ةحسام الدين عفانالدكتور  ألستاذاألعمال العلمية ل

 سالة )ا باألحكام الشرعية احلقيقة واجملاز يف الكتاب والسنة وعالقتهم. 1

 (املاجستري

 (  سالة الدكتو اه)بيان نعاني البديع يف نصول الفقه . 2

 ( كتاب)األدلة الشرعية على حتريم نصافحة املرنة األجنبية . 4

 ( كتاب)نحكام العقيقة يف الشريعة اإلسالنية . 3

 ( كتاب)يسألونك اجلزء األول . 3

 (كتاب)يسألونك اجلزء الثاني . 3

بيع املراحبة لآلنر بالشراء على ضوء جتربة رركة بيت املال الفلسطيين . 7

 ( كتاب) العربي

 (كتاب)صالة الغائب د اسة فقهية نقا نة . 8

 ( كتاب)يسألونك اجلزء الثالث . 1

 ( كتاب)يسألونك اجلزء الرابع . 11

 (كتاب)يسألونك اجلزء اخلانس . 11

 (بكتا)املفصل يف نحكام األضحية . 12

د اسة وتعليق )ررح الو قات يف نصول الفقه جلالل الدي  احمللي . 14

 (وحتقيق

 1جفها س خمطوطات نؤسسة إحياء الرتاث اإلسالني . 13

لشركة بيت املال   هيئة الرقابة الشرعية )باالررتاك ( 1)الفتاوى الشرعية . 13

    (الفلسطيين العربي
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ة الرقابة الشرعية لشركة بيت املال هيئ)باالررتاك ( 2)الفتاوى الشرعية . 13

 (الفلسطيين العربي

 (حبث)الشيخ العالنة نرعي الكرني وكتابه دليل الطالب . 17

 ( حبث)الزواج املبكر . 18

 (حبث)اإلجهاض . 11

 (كتاب)نسائل نهمات يف فقه الصوم والرتاويح والقراءة على األنوات . 21

 (كتاب)النة احملدث األلباني خمتصر كتاب جلباب املرنة املسلمة للع. 21

 (كتاب)ال ابتداع  إتباع. 22

د اسة وتعليق )بذل اجملهود يف حترير نسئلة تغري النقود للغزي التمرتاري . 24

 (وحتقيق

 (كتاب)يسألونك اجلزء السادس . 23

 (د اسة وتعليق وحتقيق) سالة إنقاذ اهلالكني للعالنة حممد الربكوي . 23

( يتضم  حتقيق خمطوط للخطيب الشربيين)لذنوب اخلصال املكفرة ل. 23

 (كتاب)

نحاديث الطائفة الظاهرة وحتريف الغالني وانتحال املبطلني وتأويل . 27

 (كتاب)اجلاهلني 

ايطاليا، العدد -صناعة التنجيم بني االسالم والعلم والواقع، اجمللة الفلكية. 28

 ( حبث باالررتاك. )14 - 2الرابع، 

غزة اجمللد الثاني  اإلسالنيةالفقه والفلك، جملة اجلانعة األهُّلة بني . 21

 (حبث باالررتاك)عشر، العدد الثاني، 
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 (كتاب)يسألونك اجلزء السابع . 41

 (كتاب)املفصل يف نحكام العقيقة . 41

 (كتاب)يسألونك اجلزء الثان  . 42

 (كتاب)يسألونك اجلزء التاسع . 44

 (كتاب) (قه الشافعيالف) 2فهرس املخطوطات املصو ة ج . 43

 (كتاب)فقه التاجر املسلم وآدابه . 43

وقد ترجم الدكتور ثروت بايندر من جامعة إسطنبول الكتاب إىل اللغة 

 الرتكية وطبع ثالث طبعات باللغة الرتكية

 (كتاب)يسألونك اجلزء العارر . 43

 (كتاب)يسألونك اجلزء احلادي عشر . 47

 (كتاب)يسألونك ع  الزكاة . 48

 (كتاب)يسألونك اجلزء الثاني عشر . 41

 (كتاب) (الفقه احلنفي) 4فهرس املخطوطات املصو ة ج .31

 (كتاب)يسألونك ع   نضان . 31

 (كتاب)يسألونك اجلزء الثالث عشر . 32

 (كتاب) (احلديث النبوي) 3فهرس املخطوطات املصو ة ج . 34

 (حبث) يف فلسطني بيع املراحبة املركبة كما جتريه املصا ف اإلسالنية. 33

 (كتاب)يسألونك ع  املعانالت املالية املعاصرة اجلزء األول . 33

 (كتاب)يسألونك اجلزء الرابع عشر . 33

 (حبث) نرجعية الرقابة الشرعية يف املصا ف اإلسالنية. 37
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 (كتاب)يسألونك ع  املعانالت املالية املعاصرة اجلزء الثاني . 38

 (كتاب)شر يسألونك اجلزء اخلانس ع. 31

 (كتاب)يسألونك اجلزء السادس عشر. 31

 (حبث) (التعاوني نو التكافلي)التأنني اإلسالني .  31

 (كتاب)يسألونك ع  املعانالت املالية املعاصرة اجلزء الثالث .  32

 ( كتاب)يسألونك اجلزء السابع عشر. 34

 (كتاب) (القرآن الكريم وعلونه) 3فهرس املخطوطات املصو ة ج . 33

 (كتاب)يسألونك اجلزء الثان  عشر.33

 د اسة الدَّجاني الفتح ألبي املساجد فضل يف القالئد جواهر -33

 (كتاب)وحتقيق

 (كتاب)يسألونك اجلزء التاسع عشر   -37

 (كتاب)املسجد األقصى املبا ك فضائل ونحكام وآداب  -38

  (كتاب) العشرون اجلزء يسألونك  -31

ملسجد األقصى املبا ك للشيخ إبراهيم الفتياني حكم صالة اجلنازة يف ا -31

 .وحتقيق د اسة

 (كتاب) الرابع اجلزء املعاصرة املالية املعانالت ع  يسألونك -31

  (الكتاب هذا)ع  صالة اجلمعة يسألونك -32

 : موقع األستاذ الدكتور حسام الدين عفانة على شبكة اإلنرتنت

www. yasaloonak. net  

 (حمبو األستاذ الدكتو  حسام الدي  نوسى عفانة)الصفحة على الفيس بوك 

http://www.yasaloonak.net/
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https://www.facebook.com/DrHusamAlDeenAfanahFa

ns 

 : وعنوان الربيد اإللكرتوني

husam@is. alquds. edu 

 : أو

 yasaloonak. net fatawa@ 

 :جمموعة من املقاالت

  .اإلسالنيةرفية مبا يتفق والشريعة تطوير األعمال املص .1

 . نظام األحوال الشخصية بني الثبات والتطو  .2

  .األلبانيحمدث العصر العالنة  .4

  .بازالعالنة الشيخ عبد العزيز ب   .3

  .اهللكسوف الشمس آية ن  آيات  .3

  .البدعةنظرات يف  .3

  .األوقاتحملات يف احملافظة على  .7

  .الفقهيف نصول  إنام احلرنني اجلويين وكتابه الو قات .8

  .الغائبد اسة األحاديث الوا دة يف صالة  .1

 . جملة اإلرراقة .طبيةنحكام ررعية يف نسائل  .11

    .األزهرتعقيب على نقال البنوك وفتوى ريخ  .11

  وفاة العالنة الشيخ الدكتو  حممد سليمان األرقر  محة اهلل عليه  .12

  (ال نعرف الغربية)سبقت  (ال ند ي اإلسالنية) .14

العالنة نرعي ب  يوسف الكرني املقدسي احلنبلي وكتابه دليل الشيخ  .13

 الطالب لنيل املطالب 
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  اجلانعات الفلسطينية حباجة ناسة لإلصالح والتغيري  .13

 دعوة إىل حتقيق كتب الرتاث اإلسالني املطبوعة بدون حتقيق علمي .13

  .احملليةنحباث ونقاالت نتفرقة يف اجملالت والصحف  .17

 :جمموعة من املطويات

 بدعية االحتفال مبوسم النيب نوسى عليه السالم .1

 نحكام احلج والعمرة وآداب احلاج واملعـتمر .2

 نحكام املسح على اجلو بني .4

 البدع واملنكرات يف العيد .3

 رروط جلباب املرنة املسلمة يف الكتاب والسنة .3

 صفة القرب ونحكانه الشرعية كما و دت يف السنة النبوية .3

 خمـتصر نحكام األضحية .7

 نحكام األضحية والعيد خمتصر .8

هدي املصطفى صلى اهلل عليه و سلم عند احنباس املطر ونحكام اجلمع  .1

 بني الصالتني لعذ  املطر

 الُقصَّاص اجلدد .11

 التأنني اإلسالني .11

 نسائل نعاصرة يف الربا .12
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 :اإلشراف على عدد من رسائل املاجستري والدكتوراه

هـ 1321والتطبيق نوقشت البنوك اإلسالنية يف فلسطني بني النظرية  .1  

 م1111

 حممد طا ق اجلعربي  :إعداد الطالب   

  .املعاصرةناجستري الد اسات اإلسالنية / جانعة القدس    

د اسة فقهية نقا نة نوقشت / ن  نصا ف الزكاة  (يف سبيل اهلل)نصرف   .2

 م 2111هـ 1321

 نبيل عيسى اجلعربي :إعداد الطالب   

 .املعاصرةري الد اسات اإلسالنية ناجست/ جانعة القدس   

هـ 1322التأويل بني ضوابط األصوليني وقراءات املعاصري  نوقشت  .4  

 م2111

 ابراهيم حممد طه بويداي  :الطالبإعداد    

 ناجستري الد اسات اإلسالنية املعاصرة / جانعة القدس    

الشرعية يف  نحكام املفقود يف الفقه اإلسالني ونا عليه العمل يف احملاكم.3

 فلسطني 

 م 2112هـ 1324نوقشت    

 توفيق حممد العملة :الطالبإعداد    

 .الشرعيقسم القضاء / كلية الد اسات العليا / جانعة اخلليل    

ررح فتح القدير لكمال الدي  ب  اهلمام )حتقيق كتاب ندب القضاء ن    .3

 م 2112هـ 1324نوقشت  (هـ 831احلنفي املتوفى 
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 حامت البكري :الطالب إعداد   

 .الشرعيقسم القضاء / كلية الد اسات العليا / جانعة اخلليل    

ررح فتح القدير لكمال الدي  ب  اهلمام )حتقيق كتاب الشهادات ن   .3  

  (هـ 831احلنفي املتوفى 

 حممد وليد القاضي :الطالبإعداد    

 .الشرعي قسم القضاء/ كلية الد اسات العليا / جانعة اخلليل    

ررح فتح القدير لكمال الدي  ب  )حتقيق كتاب الصيام واالعتكاف ن   .7

  (هـ 831اهلمام احلنفي املتوفى 

 .الرجيبنو  الدي   :الطالبإعداد    

 .املعاصرةناجستري الد اسات اإلسالنية / جانعة القدس    

  ب  ررح فتح القدير لكمال الدي)حتقيق كتابي الصرف واحلوالة ن    .8  

  (هـ 831اهلمام احلنفي املتوفى 

 .حممدكنعان عبد الكريم :الطالبإعداد    

 .املعاصرةناجستري الد اسات اإلسالنية / جانعة القدس    

ررح فتح القدير لكمال الدي  ب  اهلمام احلنفي )حتقيق كتاب البيوع ن  .1    

  (هـ 831املتوفى 

 .صقرمجال :الطالبإعداد    

 .املعاصرةناجستري الد اسات اإلسالنية / دس جانعة الق   

  سلوك املستهلك يف ضوء الكتاب والسنة .11

 .نيسرة يسري التميمي :الطالبةإعداد    
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     .املعاصرةناجستري الد اسات اإلسالنية / جانعة القدس    

 الصحة اإلجنابية يف اإلسالم  .11

 . ائد حممد نصطفى: الطالبإعداد    

 .املعاصرةناجستري الد اسات اإلسالنية / دس جانعة الق   

 حاالت التصرف املوقوف بني الفقه اإلسالني والقانون املدني.12

 إعداد الطالب حممد عبد السالم نظمي  نوز       

  2113نوقشت / جانعة القدس / كلية احلقوق /  سالة ناجستري       

مد السيواسي املتوفى سنة زبدة األسرا  يف ررح خمتصر املنا  ألمحد ب  حم .14

 هـ 1113

القاهرة باالررتاك / جانعة عني مشس /  سالة دكتو اة / حتقيق ود اسة       

 غزة/نع جانعة األقصى

 . م2113نوقشت / الطالب حممد حسين علي       

ررح فتح القدير لكمال الدي  ب  اهلمام احلنفي )حتقيق كتاب النوافل ن  .13 

 .(هـ 831املتوفى 

 .ننل حممد صيام:الطالبةإعداد       

  .املعاصرةناجستري الد اسات اإلسالنية / جانعة القدس      

 فقه الوقت.13 

 .فاطمة املناصرة:الطالبةإعداد      

  .املعاصرةناجستري الد اسات اإلسالنية / جانعة القدس     

 .األ دنياحلضانة يف الفقه اإلسالني وقانون األحوال الشخصية  .13
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 .عمر عبد القاد  القوامسي :الطالبإعداد       

  .الشرعيقسم القضاء / كلية الد اسات العليا / جانعة اخلليل      

 .إثبات األهلة بني الفقه اإلسالني وعلم الفلك. 17 

 .حممد كنعان:إعداد الطالب      

  .املعاصرةناجستري الد اسات اإلسالنية / جانعة القدس      

 بة الشرعية يف البنوك اإلسالنية يف الضفة الغربيةالرقا. 18

 .الطالب حس  صايفإعداد       

  .املعاصرةناجستري الد اسات اإلسالنية / جانعة القدس      

 الرقية الشرعية والطب النفسي. 11

 .ابتسام الشريف:الطالبةإعداد      

  .املعاصرةناجستري الد اسات اإلسالنية / جانعة القدس     

 القواعد الفقهية وتطبيقاتها يف نحكام نداواة الرجل واملرنة. 21

 .الفقه والتشريع ناجستري/ جانعة القدس / الطالب عبد اهلل البزا إعداد 

 –اب  اهلمام  للكمال –حتقيق كتاب الزكاة ن  فتح القدير  .21

الفقه  ناجستري/ جانعة القدس / ر خويصــاض ننيـ يالطالب إعداد 

 .والتشريع

  اإلسرائيلي ألسرى يف سجون االحتاللالفقهية ل حكاماأل. 22

الفقه  ناجستري/ جانعة القدس / ان ـماعيل  نضـل إسـنائالطالب إعداد 

 .والتشريع
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حتقيق كتاب السَِّير ن  نوله إىل نول باب اجلزية ن  فتح القدير للكمال ب  . 24

 اهلمام

 الطالبة نمساء حجازيإعداد 

  .الفقه والتشريع جسترينا/ جانعة القدس 

لشمس الدي  حممد ب  عبد اهلل ( فيض الغفا  لشرح نا انتخب ن  املنا . )23

 التمرتاري الغزي احلنفي حتقيق ود اسة

 الطالب فادي حممود عيد نبو رخيدمإعداد 

 .الفقه والتشريع ناجستري/ جانعة القدس 

ن   الشركة كتاب ولحتقيق بقية كتاب السَِّير ن  نول باب اجلزية إىل ن. 23

 فتح القدير للكمال ب  اهلمام

 مشاسنة الطالب ننصو إعداد 

 .الفقه والتشريع ناجستري/ جانعة القدس 

  نصرف الغا نني ن  نصا ف الزكاة ودو ه يف التكافل االجتماعي. 23

ناجستري الد اسات / جانعة القدس  /الطالب نشهو  محدانإعداد       

 .املعاصرةاإلسالنية 

 الودائع يف املصا ف اإلسالنية. 27

 د اسة فقهية وقانونية للواقع يف فلسطني

 بالل علي الربغوثي: الطالبإعداد 

 ناجستري احلقوق جانعة بري زيت
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وتطبيقاتها  (ال جيوز ألحد نن يتصرف يف ِنْلك الغري بال إذنه:)قاعدة. 28

 .الفقهية

/ جانعة القدس /كي فلسطني عبد املهدي عبد الرزاق روي: ةالطالبإعداد 

 الفقه والتشريع ناجستري

 حتقيق كتاب الطها ات ن  فتح القدير للكمال ب  اهلمام. 21

 .الفقه والتشريع ناجستري/ جانعة القدس / الطالبة فداء زعاترة إعداد 

 م1173األهلية وعالقتها بقانون األحوال الشخصية األ دني لسنة . 41

 نادي نبو خلف :الطالبإعداد    

 .الشرعيقسم القضاء / كلية الد اسات العليا / جانعة اخلليل    

حتقيق جزء ن  كتاب احلدود ن  حد القذف إىل نول كتاب السري ن  . 41

/ إعداد الطالب إياد غنيم جانعة القدس .فتح القدير لكمال الدي  ب  اهلمام)

 . ناجستري الفقه والتشريع

 سالة . ا يف االقتصاد الفلسطيينندى جناعة البنوك اإلسالنية وتغلغله .42

برنانج العلوم اإلدا ية  /ة طالب نوسى حممد حممود رحادإعداد ال/  ةدكتو ا

 اجلانعة احلرة يف هولندا/  كلية الد اسات العليا/ واالقتصادية

 .2111الهاي حزيران  

الطالب  إعداد  .د اسة فقهية تأصيلية نقا نة بالقانون نحكام الشيك. 44

    . ناجستري الفقه والتشريع/ جانعة القدس ود عيسى العواوده عيسى حمم
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حتقيق كتاب احلدود ن  نوله حتى حد القذف  ن  فتح القدير لكمال   . 43

/ جانعة القدس / إعداد الطالب صهيب إبراهيم نبو جحيشة.الدي  ب  اهلمام

 . ناجستري الفقه والتشريع

فتح القدير لكمال نايات ن   كتاب احلج ن  نوله إىل باب اجل حتقيق. 43

 .الدي  ب  اهلمام

ناجستري الفقه / جانعة القدس /  عدنان نعمان عطااهلل دحدوالنإعداد الطالب 

 . والتشريع

إعداد . يف الكيان اإلسرائيلي(  الكنيست)حكم الدخول يف الربملان . 43  

  .ناجستري الفقه والتشريع/ جانعة   القدس / الطالب نمحد نبو عجوة 

إعداد الطالب حممد سعيد . املكاسب غري الشرعية يف املصا ف اإلسالنية. 47

 . ناجستري الفقه والتشريع/ جانعة   القدس / خصيب 

ن   إىل آخر كتاب احلج كتاب احلج ن  باب اجلنايات جزء ن   حتقيق. 48

جانعة / إعداد الطالب نمحد نبو سبيتان .فتح القدير لكمال الدي  ب  اهلمام

 .ناجستري الفقه والتشريع/ قدس ال

/ القرضاوي اليت خالف فيها املذاهب األ بعة يف العبادات. فتاوى د. "41

كلية الد اسات /  طالب عبد الرحيم توفيق خليل إعداد ال/  ةدكتو ا سالة 

 يف هولنداجانعة الهاي /  العليا

 .2112متوز 
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إىل آخر صالة يف  سجود السهو ن  باب  صالة كتاب الجزء ن   حتقيق .31

إعداد الطالب مجعة عطااهلل .فتح القدير لكمال الدي  ب  اهلمامن   الكعبة 

 .ناجستري الفقه والتشريع/ جانعة القدس / محدان 

فتح القدير لكمال ن   إىل نول باب املهر  نكاح كتاب الن  نول  حتقيق .31

ناجستري /  جانعة القدس/ إعداد الطالب ضرغام جرادات .الدي  ب  اهلمام

 .الفقه والتشريع

إعداد الطالبة ننل ( نا عدا العبادات)نحكام اإلهمال يف الفقه اإلسالني . 32

 .ناجستري الفقه والتشريع/ جانعة القدس / حممد احلاج 

حتقيق باب املهر إىل نول كتاب الطالق ن  كتاب فتح القدير للكمال اب  . 34

ناجستري الفقه / جانعة القدس / يالبجال لطالب هيثم عليإعداد ا. اهلمام

 .والتشريع

/ جانعة القدس / املواد املضافة لألغذية واألدوية إعداد الطالبة عايدة غامن. 33

 .ناجستري الفقه والتشريع

آ اء املخالفني لفكرة البنوك اإلسالنية د اسة نقدية إعداد الطالب زكي . 33

 .ناجستري الفقه والتشريع/ جانعة القدس / عانرية

نناقشة القرا ات الطبية الصاد ة ع  جممع الفقه اإلسالني التابع ملنظمة . 33

ناجستري / جانعة القدس / التعاون اإلسالني، إعداد الطالبة دمية النشارييب

 .الفقه والتشريع
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حتقيق كتاب الطالق وحتى باب اإليالء ن  كتاب فتح القدير للكمال اب  . 37

ناجستري الفقه / جانعة القدس / لرجوب لطالب ننني اإعداد ا. اهلمام

 .والتشريع

ن   صالة الوتر حتى اإلنانة بابنول ن   صالة كتاب الجزء ن   حتقيق.38

ناجستري / جانعة القدس/نصلح جنوى/ كتاب فتح القدير للكمال اب  اهلمام

 .الفقه والتشريع

اجستري ن/ جانعة القدس/ياسر سد  . نثر النفقات يف حساب وعاء الزكاة . 31

 .الفقه والتشريع

  ن  كتاب فتح القدير للكمال اب  اهلمام والوقف الشركة كتاب حتقيق  .31

 .ناجستري الفقه والتشريع/ جانعة القدس/سلهب الطالب نجمد

ن  كتاب فتح القدير للكمال اب   الصرف نول إىل الربا كتاب حتقيق  .31

 اهلمام

 .ناجستري الفقه والتشريع/ جانعة القدس/سليم صيام الطالبة فايزة 

 ن  كتاب فتح القدير للكمال اب  اهلمام كاناًل العتاق كتاب كتاب حتقيق .32

 .ناجستري الفقه والتشريع/ جانعة القدس/زواهرة الطالبة هبة

 ن  كتاب فتح القدير للكمال اب  اهلمام كاناًل   األميان كتاب حتقيق. 34

 .ناجستري الفقه والتشريع/ جانعة القدس/  قويد  نبو الطالبة نو ة

 :الرسائل اليت شارك يف مناقشتها

  .م 1188=هـ 1318 :اإلسالنيةنحكام اإلفتاء يف الشريعة .1    

  .نرإبراهيم سامل سلمان نبو : إعداد الطالب    
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  .والتشريعقسم الفقه / كلية الشريعة / جانعة النجاح الوطنية    

 الشريعة اإلسالنية لنيل د جة املاجستري هذه الرسالة نول  سالة علمية يف   

وقد نوقشت يف جانعة النجاح مبدينة  –فلسطني  –تناقش يف األ اضي احملتلة 

  .هـ1318ن  ذي القعدة  21م املوافق 3/7/1188نابلس بتا يخ 

  .م1111= هـ 1312نوقشت  :الشرعيةداللة صيغة األنر على األحكام .2    

  .خضرعوض  حس  سعد :الطالبإعداد    

  .والتشريعقسم الفقه / كلية الشريعة / جانعة النجاح الوطنية    

 .م1114= هـ 1314نوقشت  :الشرعيةداللة صيغة النهي على األحكام .4    

  .زياد إبراهيم حسني نقداد: إعداد الطالب   

  .والتشريعقسم الفقه / كلية الشريعة / جانعة النجاح الوطنية    

حملمد  (بغية األلباب يف ررح غنية الطالب)ول الفقه ن  خمطوط علم نص.3    

 .م1113= هـ 1313نوقشت  :هـ 1221ب  بدير ب  حبيش املقدسي املتوفى 

  .حممدحممد حسين علي  :الطالبإعداد    

 .والتشريعقسم الفقه / كلية الشريعة / جانعة النجاح الوطنية    

 1318نوقشت  :الفقهاءيف اختالف نذهب الصحابي ونثر االختالف فيه .3   

  .م1117/ هـ 

  .حممد نطلق نبو جحيشة :الطالبإعداد    

  .العلياقسم الد اسات / كلية الشريعة / جانعة النجاح الوطنية    

= هـ 1317نوقشت  :نحكام الشريعة اإلسالنية يف اخللو واملفتاحية.3    

  .م1117



291 

 

 جي  محة اهلل عليه يوسف خالد يوسف السرك :الطالبإعداد    

 .والتشريعقسم الفقه / كلية الد اسات العليا / جانعة النجاح الوطنية    

  .م1117= هـ 1318نوقشت  :اإلسالنيةنسباب الرخص يف الشريعة .7   

  .خليلعبد الرحيم توفيق  :الطالبإعداد    

  .والتشريعقسم الفقه / كلية الشريعة / جانعة النجاح الوطنية    

 .م1117= هـ  1318نوقشت  :اإلسالنيالقسانة يف الفقه  .8   

  .زهرةبشا  ندحت عبده نبو  :الطالبإعداد    

 .والتشريعقسم الفقه / كلية الد اسات العليا / جانعة النجاح الوطنية    

= هـ 1318البيوع املعاصرة املنهي عنها يف الشريعة اإلسالنية نوقشت  .1   

 .م1118

  .هارم عبد الرمح  نصطفى حماجنة :بالطالإعداد    

 .والتشريعقسم الفقه / كلية الد اسات العليا / جانعة النجاح الوطنية    

نوقشت  :اإلسالنينحكام قرا  املرنة يف بيتها وخروجها ننه يف الفقه .11    

  .م1118= هـ 1311

  .ننيمة حممد نعمان قراقع :الطالبةإعداد    

 .والتشريعقسم الفقه / كلية الشريعة / ة جانعة النجاح الوطني   

  .م1111= هـ 1311نوقشت  :اإلسالنياحليل الشرعية يف الفقه  .11   

  .عمرتيسري عمران علي  :الطالبإعداد    

 .والتشريعقسم الفقه / كلية الد اسات العليا / جانعة النجاح الوطنية    
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= هـ 1321وقشت فاؤه نختقسيم اللفظ ن  حيث ظهو  املعنى و.12    

 .م1111

 إعداد الطالب عبد اخلالق حس  النتشة    

  .والتشريعقسم الفقه / كلية الد اسات العليا / جانعة النجاح الوطنية    

  .م1111= هـ 1321نوقشت  :املتعا ضةاجلمع والتوفيق بني األدلة  .14   

  .فواز فا س عبد السميع نبو ا نيلة: إعداد الطالب   

  .والتشريعقسم الفقه / كلية الد اسات العليا / النجاح الوطنية  جانعة   

 م 2112/ هـ 1324نحكام اخلطبة يف الفقه اإلسالني نوقشت  .13  

 نايف حممود الرجوب  :إعداد الطالب   

 .الشرعيقسم القضاء / كلية الد اسات العليا / جانعة اخلليل    

وقانون األحوال الشخصية نوقشت  الطاعة الزوجية يف الفقه اإلسالني.13    

 م2112/ هـ 1324

 حممد مجال نبو سنينة  :إعداد الطالب   

  .الشرعيقسم القضاء / كلية الد اسات العليا / جانعة اخلليل    

اجلائز واملمنوع يف االختالط وانعكاسات ذلك على اجملتمع الفلسطيين .13    

 م2112/ هـ 1324نوقشت 

 ي ننني طه خري :إعداد الطالب   

 .املعاصرةناجستري الد اسات اإلسالنية / جانعة القدس    

صو ة اجملتمع الفلسطيين ن  خالل فتاوى الشيخ حممد اخلليلي  .17   

 م 1743هـ 1137املتوفى 
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 (م2112/ هـ 1324)نوقشت    

 عبد اللطيف حممد كنعان  :إعداد الطالب   

 .املعاصرةنية ناجستري الد اسات اإلسال/ جانعة القدس    

 م2113/ هـ 1323نوقشت  اإلثبات بالقرائ  يف الفقه اإلسالني .18

  عبد القاد  إد يس :إعداد الطالب   

 .الشرعيقسم القضاء / كلية الد اسات العليا / جانعة اخلليل    

 هـ  1327اإلعالم اإلسالني يف ضوء الكتاب والسنة نوقشت . 11

 حممد حس  ارتيوي:إعداد الطالب

 .املعاصرةناجستري الد اسات اإلسالنية / جانعة القدس    

/ هـ 1323نظرية اإلعجاز العددي يف القرآن الكريم د اسة نقدية نوقشت . 21

 م2113

 ليندا تركي الصلييب:ةإعداد الطالب

 .املعاصرةناجستري الد اسات اإلسالنية / جانعة القدس    

 م2113/ هـ 1327سلمني نوقشت ظاهرة التكفري ونثرها على اإلسالم وامل. 21

 ننري حمس  إعداد الطالب

 .املعاصرةناجستري الد اسات اإلسالنية / جانعة القدس    

 اإلسراف والتبذير د اسة فقهية نعاصرة يف ضوء الكتاب والسنة. 22

 ة مسرية عمو يإعداد الطالب

 .املعاصرةناجستري الد اسات اإلسالنية / جانعة القدس 
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الفقهية بني اإلنام اب  حزم واألئمة األ بعة يف املسائل املتعلقة االختالفات .24

 باملرنة

 الفقه والتشريع ناجستري/ مساح خالد حممد الريفي جانعة القدس 

 .خمالفات اإلنام اب  حزم الظاهري لألئمة األ بعة يف األميان والنذو . 23

 ريعالفقه والتش ناجستري/ جانعة القدس  /إميان نمحد حممود عبيد

 تا يخ املذهب احلنبلي يف فلسطني .23

الفقه  ناجستري/ جانعة القدس /سليمان األوزبكي ( حممد نروان)يوسف 

 والتشريع

 حقوق العمال وواجباتهم يف الفقه اإلسالني وقانون العمل الفلسطيين. 23

 الفقه والتشريع ناجستري/ جانعة القدس  /الطالب مسري العووادة

الطالب حممود عمر . التلفاز بني اإلعالم املعاصر واإلسالماملرسل يف برانج .27

 .املعاصرةناجستري الد اسات اإلسالنية / جانعة القدس  حسني نسعد

جانعة /إعداد الطالب حممود فريج اجلهالني. الضمان يف حوادث السيا ات. 28

 .جانعة القدس/ الفقه والتشريع ناجستري/ القدس 

ف األنر ع  الوجوب وتطبيقاتها يف ررح النووي نحكام القرائ  اليت تصر. 21

/ جانعة القدس  /الطالبة بشرى نوسى حسني حاند. على صحيح نسلم

 .جانعة القدس/ الفقه والتشريع ناجستري

نحكام القرائ  اليت تصرف األنر ع  الوجوب وتطبيقاتها عند الشوكاني يف . 41

 .جانعة القدس/ والتشريعالفقه  ناجستري/ الطالب فادي اخلطيب. نيل األوطا 
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القرائ  اليت تصرف النهي ع  التحريم وتطبيقاتها عند الشوكاني يف نيل . 41

 .جانعة القدس/ الفقه والتشريع ناجستري/  الطالب نسانة صالح . األوطا 

الفقه  ناجستري /سعاد نبو  نيس/تا يخ املذهب احلنفي يف فلسطني. 42

 .جانعة القدس/ والتشريع

/ تالف الدِّي  يف األحكام الشرعية املتعلقة بالعبادات، حافظ  ريدنثر اخ. 44

 .جانعة القدس/ الفقه والتشريع ناجستري

ناجستري  .الطالب نمحد نبو حسني.نثر العرف يف األحوال الشخصية. 43

 . جانعة اخلليل/ القضاء الشرعي 

صر يوسف الطالبة نالء عبد النا. األحكام الفقهية لأللعاب اإللكرتونية. 43
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