
الباب األول

مقدمة

خلفية البحث.أ

القرآن ذكره، وجعل له من اخلصائص و املزايا ما يفإن يوم اجلمعة يوم عظم اهللا قدره، وأثبت 

1.ليس لغريه من األيام

إنه يوم اجتماع الناس وتذكريهم باملبدأ واملعاد، وقد شرع اهللا سبحانه وتعاىل لكل أمة يف 

للعبادة، وجيتمعون فيه لتذكُّر املبدإ واملعاد، والثواب والعقاب، ويتذَّكرون به األسبوع يومًا يتفرَّغون فيه 

ا، فشرع الذي جيمع اهللا فيه اخلالئق، وذلك يوم اجلمعة، فادَّخره اهللا هلذه األمة لفضلها وشرفه

اجتماعهم يف هذا اليوٍم لطاعته، وقدَّر اجتماعهم فيه مع األمم لنيل كرامته، فهو يوم االجتماع شرعا يف 

2.دنيا، وقدراً يف اآلخرةال

ثـََنا :حديث رسول اهللا يفاألسبوع. كما ورد يفا عرفنا أن يوم اجلمعة أفضل األيامكم َحدَّ

َة ْبِن َعْبِد اْلَقْعَنِبىُّ َعْن َماِلٍك َعْن يَزِيَد ْبِن َعْبِد اللَِّه ْبِن اْلَهاِد َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ِإبـَْراِهيَم َعْن َأِبى َسَلمَ 

ُر يـَْوٍم طََلَعْت ِفيِه الشَّمْ « -- الرَّْحَمِن َعْن َأِبى ُهَريـَْرَة قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه  ُس يـَْوُم اْلُجُمَعِة َخيـْ

َوِهَى ِفيِه ُخِلَق آَدُم َوِفيِه ُأْهِبَط َوِفيِه تِيَب َعَلْيِه َوِفيِه َماَت َوِفيِه تـَُقوُم السَّاَعُة َوَما ِمْن َدابٍَّة ِإالَّ 

.5ص دار احلديث،،اجلمعةخصائص يوم،  )1991(إلمام السيوطى1
.421مؤسسة الرسالة،ص بريوت : ،1ج زاد املعاد يف هدي خري العباد،)، 1413ابن قيم(2



الَّ اْلِجنَّ َواِإلْنَس َوِفيِه ُمِسيَخٌة يـَْوَم اْلُجُمَعِة ِمْن ِحيَن ُتْصِبُح َحتَّى َتْطُلَع الشَّْمُس َشَفًقا ِمَن السَّاَعِة إِ 

3.»َساَعٌة الَ ُيَصاِدفـَُها َعْبٌد ُمْسِلٌم َوُهَو ُيَصلِّى َيْسَأُل اللََّه َحاَجًة ِإالَّ َأْعطَاُه ِإيَّاَها

4قال الشيخ األلباين :  هذا احلديث صحيح.

من فضائل يوم اجلمعة من خالل األحاديث النبوية كثرية منها :

.اهللا من أيام األسبوعخريهن يوم اجلمعة إ.1

.األسبوعيفنه يوم عيد متكرر إ.2

سيد األيام، وأعظمها عند اهللا.إنه .3

لذلك فإن التعريف بفضائل هذا اليوم ، وبيان خصائصه و مزاياه من األمور املهمة.

بني يوم اجلمعة مع يوم أخر، هم يهتمون يوم السبت ويوم هم ال مييزونولكن يف بالدنا هذا،

يوم األحد م السبت هو يوم التعبد لليهودى و األحد. هذان يومان هلما خاصتان يف بالدنا. مع أن يو 

ف تكون الظاهرة يف بالدنا إندونسيا أغلب الشعب يتدينون يدين االسالم.و كي5.يوم العيد للنصارى

.442. بريوت : دار ابن جزم، ص 1ج يف باب فضل يوم اجلمعة، ابو داودهذا احلديث أخرجه3
.181ص. رياض: مكتبة املعارف للنسر و التوزيع،2ج : ،سنن أيب داود بأحكام الباينالسجستاين، أيب داود،  4
) . و َواْسَأْهلُْم َعِن 65َني  (البقرة : كما يف قوله تعاىل : َوَلَقْد َعِلْمُتُم الَِّذيَن اْعَتَدْوا ِمْنُكْم ِيف السَّْبِت فـَُقْلَنا َهلُْم ُكونُوا ِقَرَدًة َخاِسئِ 5

وُهْم ِمبَا  تَْأتِيِهْم َكَذِلَك نـَبـْلُ َة اْلَبْحِر ِإْذ يـَْعُدوَن ِيف السَّْبِت ِإْذ تَْأتِيِهْم ِحيَتانـُُهْم يـَْوَم َسْبِتِهْم ُشرًَّعا َويـَْوَم َال َيْسِبُتوَن َال اْلَقْريَِة الَِّيت َكاَنْت َحاِضرَ 
.)163(االعراف :َكانُوايـَْفُسُقوَن 

ثـََنا أَبُو ُكَرْيٍب َوَواِصُل ْبنُ : مث يف قوله  ثـََنا اْبُن ُفَضْيٍل َعْن َأِىب َماِلٍك اَألْشَجِعىِّ َعْن َأِىب َحازٍِم َعْن َأِىب َحدَّ َعْبِد اَألْعَلى قَاَال َحدَّ
ا َفَكاَن لِْليَـُهوِد يـَْوُم السَّْبِت وََكاَن َأَضلَّ اللَُّه َعِن اجلُُْمَعِة َمْن َكاَن قـَبـَْلنَ « ُهَريـَْرَة َوَعْن رِْبِعىِّ ْبِن ِحرَاٍش َعْن ُحَذيـَْفَة قَاَال قَاَل َرُسوُل اللَِّه 

اَألَحَد وََكَذِلَك ُهْم تـََبٌع لََنا يـَْوَم اْلِقَياَمِة َحنُْن اآلِخُروَن ِمْن لِلنََّصاَرى يـَْوُم اَألَحِد َفَجاَء اللَُّه بَِنا فـََهَدانَا اللَُّه لِيَـْوِم اجلُُْمَعِة َفَجَعَل اجلُُْمَعَة َوالسَّْبَت وَ 
نـَْيا َواَألوَُّلوَن يـَْوَم اْلِقَياَمِة اْلَمْقِضىُّ َهلُْم قَـ أَ  الَِئِق ْهِل الدُّ )381، ص1مسلم، جصحيح (.رواه مسلم»ْبَل اخلَْ



ئل هذه األيام و بعضهم يعرفون وال يهتمون. بعضهم ال يعرفون بفضا

حاديث الىت تتعلق دى األحاديث النبوية الىت حيتاج إليها  البحث و الدرس هي األمن إح

حياته.يفبفضائل األعمال يوم اجلمعة. ألن رسول اهللا 

منها ة فضائل األعمال يوم اجلمعة من خالل كتب التسعيفاألحاديث الواردة قد مجعت الباحثة

:

.يومها وليلتهااإلكثار من الصالة على النيب .1

2..

السجدة و االنسان يف صبح اجلمعة.قراءة سورة.3

.كثرة الدعاء يف اجلمعة.4

قد كتبت و فضائل االعمال يوم اجلمعة. عنأريد أن أحبث حبثا عميقالفياتتلك اخلبنـاء على 

فضائل األعمال يوم الجمعة (دراسة و فياألحاديث الواردة وضوع:املهذه الرسالة العلمية حتت 

وقارئهيثيبويثيبينأنوالكرميلوجههخالصاجيعلهأنوالرسالةينفعأناهللاأسأل.تخريجا)

سلم.وصحبهوآلهعلىوحممدنبيناعلىاهللاصلىواجلزاءخريعاملهوطالبهوسامعه

أسباب اختيار الموضوع.ب



وقد دفعين الختيار هذا املوضوع عدة أسباب، أوجز أمهها فيما يلي :

القرأن الكرمي، فالبحث يف حجيته بعدالنبوي هو إحدى مصادر اإلسالم األساسيةاحلديثإن .1

من حيث عدده و قوته من األمور املهمة.

2.

3.

توضيح مصطالحات البحثج. 

فضائل األعمال يوم الجمعة فيالواردةاألحاديث"وأما املوضوع من هذه الرسالة هي 

فيه كما يأيت:ةأوضح معاين اإلصطالحات املوجود"(دراسة و تخريجا)

، 6من قول أو فعل أو تقرير أو صفةما أضيف إىل النيب احلديث : :األحاديث

ومجعه األحاديث.

الدرجة الرفيعة يف حسن اخللق وفضيلة الشيء مزيته أو وظيفته الفضيلة وهي :فضائل

7.، و مجعه فضائلاليت قصدت منه

.14ص ،بريوت : دار الفكرتيسري مصطلح احلديث،،  الدكتور حممود،طحان6
.693(نسخة مكتبة الشاملة)، ص .2، جاملعجم الوسيطإبراهيم مصطفي وأصحابه، 7



8.مهنة-مجع العمل وهي كل فعل يكون بقصد و فكر:األعمال

مجعه مجع و مجعات وهي يوم من االسبوع و قيل مسى بذلك ألنه يوم :الجمعة

9املسجد.يفإجتماع املسلمني 

10مأخوذ من درس يدرس مبعىن البحث عن الشيء حبثا دقيقا.:دراسة

هو الداللة على موضع احلديث يف مصادره االصلية اليت أخرجته بسنده مث :تخريج

11.بيان مرتبته عند احلاجة

حدود البحث و تحديدهد. 

: هذه الرسالة ما يلىفيالبحث أما حدود

فهذا البحث األعمال يوم اجلمعة تنقسم إىل قسمني : األعمال القولية و األعمال الفعلية..1

يبحث يف األحاديث الواردة يف فضائل األعمال القولية فقط، دون األعمال الفعلية.

فيشمل الزمان من حيث و أما .2

أما تحديده هي كما يلى : 

ديث درجة احل.1

.1123ص الرائد معجم اللغوي عصري،جربان ، ،مسعود 8
.101املنجد، ص9

.279ص.1ج ،املرجع السابق، إبراهيم10
.9ص ،بريوت : دار القرآن الكرمي،أصول التخريج و دراسة االسانيدطحان،  11



فقه احلديث  .2

أهداف البحث و فوائدهه. 

. أهداف البحث1

لي: كما يف الباحثة يف هذا البحث  

.فضائل األعمال يوم اجلمعةيفاألحاديث الواردة ملعرفة درجة- 

األعمال يوم اجلمعة و الوقوف على أقوال الفقهاء.فضائليفملعرفة فقه احلديث - 

فوائد البحث 2

بعد معرفة أهداف البحث، سنجد  فوائد كثرية منها :

املرحلة العلمية.لتطبيق العلم بعد الدراسة يف - 

م البعيد، لكي ال خيطئ بأسلوب ميسر، يقرب هلابحث فيهل- 

.املعىن)إبتعادا عن اخلطاء يف الفهم واالختالف يفراد (فهم املالقارئ يف

دراسة  علم التخريجيفالتعمق - 

من كلية أصول الدين )S.Ud(اكمال املتطلبات الالزمة للحصول على الدرجة العلمية اجلامعية - 

جبامعة السلطان الشريف قاسم االسالمية احلكومية برياو.

الدراسات السابقةو. 



قد فضائل  األعمال يوم اجلمعةن البحث فيما يتعلق بأ، ةالباحثتاملعلومات اليت وجدمن 

كتبهم، منها :العلماء يفحبثه

حبثا فيه خصائص يوم الجمعة، - 

عن األحاديث يف خصوصية يوم اجلمعة حسب ترتيب املعجم.

حبث أيضا نور اللمعة في خصائص الجمعة، و حبث اإلمام السيوطى أيضا يف كتابه : - 

األحاديث عن خصوصية يوم اجلمعة بدون الشرح.

حبث فيه  عن أحكام يوم اجلمعة و ، عجائب يوم الجمعةكتابه : مسلخ متان يفلك وكذ- 

فضائل االعمال يوم اجلمعة.

يبحث ، األفهام في الصالة و السالم على خير األنامجالء كتابهو ابن القيم اجلوزية يف- 

.يف يوم اجلمعةفضائل الصلواة على النيبيفخاصة 

يبحث فيه فضائل سورة القرآن الكريم، الدكتور إبرهيم علي السيد علي عيسى يف كتابه : - 

األحاديث يف فضائل سورة القرآن  مع دراسته و نقده.

إحدى اخلصائص،  يعىن فإن هذا البحث لهلك مع عدم ترك املعلومات و البحوث السابقة، لذ

ته يف سند ملعرفة صحضائل  األعمال يوم اجلمعة، ومجعتهفتعلق بقمت بتحليل ألحاديث خاصة فيما ت

الفقه احلديث.احلديث او متنه، وكذلك فهمه يف

منهج البحثز. 



)    نوع البحث1

نات و املعلومات مبساعدة االشياء الكثرية، منها : اوهو مجع البيهو حبث مكتيبهذا البحث

12.ية، وغريها من الكتب الىت تتعلق باملوضوعخية، والتار الك

)    مصادر المعلومات2

أساسيةدر ا. مصادر إضافيةو مصادر أساسيةهذا البحث تتكون من مصمصادر املعلومات يف

در افضائل  األعمال يوم اجلمعة. ومصيفحاديث تسعة وكتب الشروح اليت تتعلق باألمنها : كتب ال

ب الىت تتعلق باملوضوع.و غريها من الكتمنها : كتب الفقه إضافية

)    طريقة جمع البيانات3

هذا البحث هي :طريقة مجع البيانات يف

A.J(املفهرس أللفاظ احلديث النبوي لونسنكم كتاب املعجإستخدمت الباحثة

Wensinck إن هذا الكتاب أحد من كتب الرسالةيفحبث األحاديث املقصودة ، يف1936) سنة .

ذي، وسنن الرتمسلم، و املكتب الستة، منها : صحيح البخاري، و صحيحفيهوردت التخريج اليت 

، منها : مسند أمحد، و موطأ  لك كتب التسعةوكذ، النسائىسننابن ماجه، وسننأبو داود، وسنن

البحث العلمى يرجع اىل كل ايف هذمالك، ومسند الدارمي. لذلك األحاديث اليت ستبحث الباحثة

االئمة.

12Mardalisمردلس) ،(Metode Penelitian; Suatu Pendekatan Proposal )طريقة كتابة خطة منهج البحث ،
.28جاكرت : بومي أكسارا، ص ، البحث)



من ناحية اجلرح و التعديل يف كتب الرتاجم و الطبقات. وبعد ذلك النظرحتليل تراجم الرواة مث 

كتب الفقه.اىل شرح احلديث يف كتب الشرح و  

)    طريقة تحليل البيانات 4

طريقة دراسة السند - 

النظر إىل رجال السند من حيث صحته و ضعفه.

طريقة دراسة املنت- 

النظر إىل كتب الشروح يف فهم فقه احلديث و الكتب األخرى اليت تتعلق مبوضوع البحث.

البحثهيكلح. 

:ويشتمل هذا البحث على أربعة أبواب

وأغراضه، تتكون على خلفية البحث، وأسباب اختيار املوضوع، وأمهية البحث، مقدمة: الباب األول

راسات السابقة، ومنهج البحث، وحتديد البحث وحدوده، والدوتوضيح املصطلحات

البحث.البحث، و هيكل

تقدمي سند و منت احلديث و تتكون على، في األحاديثدراسة األسانيدهو : الباب الثاني

سلسلة السند مع حتليله من حيث سند و منت و صورة سلسلة مع ذكر تراجم الرواة 

و احلكم على احلديث.

تتكون من شروح احلديث من حيث اللغة واملعىن.،ديثاحاألتون فيمالدراسة:  هو الباب الثالث



تتكون من أقوال العلماء و مباحث الجمعة، أقوال العلماء في فضائل األعمال يوم: الباب الرابع 

.بفضائل األعمال يوم اجلمعةفيما يتعلق 

الذي يتكّون من امللّخص و االقرتاح.هو االختتامالخاتمة :الباب الخامس


