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الباب الثالث

مال یوم الجمعة""فضائل األعفيألحادیثدراسة  المتون 

ايومها وليلتهاإلكثار من الصالة على النيب الحديث األول : 

دهيناسأمتن الحديث و .أ

أما منت احلديث وأسانيده فكما يلي: 

نْ عَ ،ثِ ارِ احلَْ نِ و بْ رِ مْ عَ نْ عَ ،بٍ هْ وَ نُ ابْ اهللاِ دُ بْ ا عَ نَ ثَـ دَّ حَ ، قَاَل :يُّ رِ صْ مِ الْ ادٍ وَّ سَ نُ و بْ رُ مْ ا عَ نَ ثَـ دَّ حَ «

:"اهللاِ ولُ سُ رَ الَ : قَ الَ قَ ،اءِ دَ رْ الدَّ ِيب أَ نْ عَ ،يٍّ سَ نُ نِ بْ ةَ ادَ بَ عُ نْ عَ نَ ميَْ أَ نِ بْ دِ يْ زَ نْ عَ ،لٍ الَ هِ ِيب أَ نِ بْ يدِ عِ سَ 

الَّ إِ يَّ لَ عَ يَ لِّ صَ يُ نْ ا لَ دً حَ أَ نَّ إِ وَ ، ةُ كَ ئِ الَ مَ الْ هُ دُ هَ شْ تَ ودٌ هُ شْ مَ نهُ إِ فَ ةِ عَ مْ جُ الْ مُ وْ يَـ يَّ لَ عَ ةَ الَ وا الصَّ رُ ثِ كْ أَ 

مَ رَّ حَ اهللاَ نَّ . إِ تِ وْ مَ الْ دَ عْ بَـ وَ :الَ ؟ قَ تِ وْ مَ الْ دَ عْ بَـ وَ تُ لْ قُـ الَ قَ ،اهَ نْـ مِ غَ رُ فْ ى يَـ تَّ حَ هُ تُ الَ صَ يَّ لَ عَ تْ ضَ رِ عُ 

.»" قُ زَ رْ يُـ يُّ حَ اهللاِ يُّ بِ نَ . فَـ اءِ يَ بِ نْ األَ ادَ سَ جْ أَ لَ كُ أْ تَ نْ أَ ضِ رْ ى األَ لَ عَ 

شرح الحديث .ب

شرح المفردات.1

، و تشهده املالئكةأن يوم اجلمعة شاهدمشهود : - 

: فنيب اهللا - 

رزقاً معنويا:حي يرزق- 
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شرح المعاني.2

يف يوم اجلمعة و ليلتها.عن مشروعية اإلكثار من الصالة على النيب يوضح لنا هذا احلديث

يف كل حال، و لكن يف يوم اجلمعة أشد استحبابا. ألن فيه مزايا ما لغريه استحب الصالة على النيب 

اء والتاء. ويف ابن يبال:قال القاري"، ةُ كَ ئِ الَ مَ الْ هُ دُ هَ شْ تَ ودٌ هُ شْ مَ نهُ إِ فَ : "من األيام، منها ما قاله النيب 

.1

و بيان أحكامها مجلة و وقد اهتم العلماء قدميا و حديثا يف موضوع الصالة على النيب 

يف شرحه عن التربيزيشار الشيخ ما أ، منهاأحاديث كثرية مجعها احملدثون يف كتبهمتفصيال. وردت 

ما تقدم من أن يوم اجلمعة هذا ال ينايفاملالئكة:يومها وليلتهااإلكثار من الصالة على النيب 

2.، فهو شاهد ومشهودعليه هنا باعتبار آخرألن إطالق املشهود ،شاهد

فيه اختصاص األنبياء عليهم السالم بأن األرض ال تأكل أجسادهم. و يف استحباب الصالة 

"أكِثروا ِمَن الصالة َعلَّي يوم اُجلُمعة لقوله : 3يف يوم اجلمعة قال ابن القيم يف زاد املعادعلى النيب 

َلة اُجلُمعة". ورسول اهللا  سيُد األنام، ويوم اجلمعة سيُد األيام، فللصالِة عليه يف هذا اليوم مزيٌة َولَيـْ

دنيا واآلخرة، فإمنا نالته على يده، ليست لغريه مع حكمة أخرى، وهي أن كل خري نالته أمُته يف ال

فجمع اهللا ألمته به بني خريي الدنيا واآلخرة، فأعظُم كرامة حتصل هلم، فإمنا حتصل يوم اجلمعة، فإن فيه 

إدارة البحوث العلمية : . بنارس اهلند4ج مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، )، 1984املباركفوري، عبيد اهللا بن حممد (1
.439والدعوة واإلفتاء، ص 

.439، ص املرجع السابق2
.376. كويت : مكتبة املنار اإلسالمية، ص 1ج زاد املعاد يف هدي خري العباد، )، 1415اجلورية، ابن القيم (3
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بعَثهم إىل منازهلم وقصورِهم يف اجلنَّة، وهو يوُم املزيد هلم إذا دخلوا اجلنَّة، وهو يوم عيد هلم يف الدنيا، 

ويوم فيه ُيسعفهم 

وعلى يده، فمن شكرِه ومحده، وأداِء القليل من حقه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم أن نكثر الصالة عليه يف هذا 

اليوم وليلته.

على اإلكثار من معة و فيه حث النيب و فيه أن النخفة األوىل و الثانية تقعان يف يوم اجل

4الصالة عليه يف يوم اجلمعة و فيه أن األرض ال تأكل أجساد األنبياء.

) صلوات اهللا و (فنيب اهللاوقال أبو حسن يف شرحه سنن ابن ماجه يف بيان قول ابن ماجة : 

للعهد. و املراد نفسه، و هو 

الظاهر. مث هذا ال ينبغي أن يشك فيه، فقد جاء مثله يف حق الشهداء فكيف األنبياء، و قد جاء يف 

5رأى موسى يصلي يف قربه) و غري ذلك.حياة األنبياء أحاديث من مجلتها : (أنه 

: الحديث الثاني

متن الحديث وسنده. .أ

ا منت احلديث وأسانيده فكما يلي:أم

.314. مكتبة دار اليقني، ص 2،ج اهداء الدباجة بشرح سنن ابن ماجةالعدوي، صفاء الضوي، 4
. 291. بريوت : دار املعرفة، ص 2، ج سنن ابن ماجه بشرح السنديايب حسن، احلنفي، 5
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ِيب أَ نْ اد عَ بَ ن عِ س بْ يْ قَـ نْ عَ زْ لَ جمَْ ِيب أَ نْ عَ مٍ اشِ و هَ بُ ا أَ نَ ثَـ َحدَّ م يْ شَ ا هُ نَ ثَـ َحدَّ ان مَ عْ و النُـ بُ ا أَ نَ ثَـ دَّ حَ «

تِ يْ بَـ الْ نَ يْ بَـ وَ هُ نَ يْـ ا بَـ مَ يْ فِ رِ وْ النـَّ نَ مِ هُ لَ اءَ ضَ أَ ةِ عَ مْ جُ الْ ةَ لَ يْـ لَ فِ هْ كَ الْ ةَ رَ وْ سُ أَ رَ قَـ نْ : مَ لَ قاَ يِّ رِ دْ اخلُْ يدٍ عِ سَ 

»يقِ تِ عَ الْ 

شرح الحديث.ب

شرح المفردات.1

ميشي فيهأضاء : - 

بيت العتيق : كعبة- 

شرح المعاني.2

سورة الكهف هلا شأن عظيم وفيها من العجائب واآليات الباهرات اليت من تدبرها عصم من 

. فتنة الدجال، وقد ورد 

فينبغي على املسلم أن حيرص على قراءة هذه السورة وحفظها وخاصة يف يوم اجلمعة .

) قال احلافظ من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق(

يف روايات يوم اجلمعة ويف روايات ليلة اجلمعة وجيمع بأن املراد اليوم ابن حجر يف أماليه : كذا وقع 

6.بليلته والليلة بيومها

.258، ص دار الكتب العلمية، بريوت :6، ج : )1415(فيض القدير6
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وروى الدارمي والبيهقي من قرأها ليلة اجلمعة أضاء له من النور ما بينه وبني البيت العتيق ويف 

يصبح وعويف بعض الطرق وغفر له إىل اجلمعة األخرى وفضل ثالثة أيام وصلى عليه ألف ملك حىت 

.جلذام وفتنة الدجالمن الداء وذات اجلنب والربص وا

قبل طلوع الشمس وقيل بعد العصر ويف الشامل الصغري عند الرواح إىل اجلامع وعن الشافعي رضي اهللا 

ه قال وأحب اإلستكثار يف قراءة الكهف يف ليلة اجلمعة وجرى عليه اجلرجاين ونقل تعاىل عنه أن

.7

السجدة و االنسان يف صبح اجلمعةيتقراءة سور الحديث الثالث : 

متن الحديث وسنده. .أ

أما منت احلديث وأسانيده فكما يلي: 

ثـََنا أَبُو َعَوانََة َعْن ُخمَوَِّل ْبِن رَاِشٍد َعْن ُمْسِلٍم اْلَبِطِني َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَـْريٍ « ٌد َحدَّ ثـََنا ُمَسدَّ َعِن َحدَّ

اْلُجُمَعِة تـَْنزِيَل السَّْجَدِة َو (َهْل َأَتى َكاَن يـَْقَرُأ ِفى َصَالِة اْلَفْجِر يـَْوَم َأنَّ َرُسوَل اللَِّه اْبِن َعبَّاسٍ 

»ْنَساِن ِحيٌن ِمَن الدَّْهِر )َعَلى اإلِ 

.294ص بريت : دار الفكر،.1ج ، مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، حممد اخلطيب، الشربيين 7
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شرح الحديث.ب

شرح المفردات.1

كان يقرأ : - 

يوم اجلمعة: يف صالة الصبح يوم اجلمعة- 

شرح المعاني.2

من رواية مجاعة من الصحابة. وقد روي هذا احلديث عن النيب 

َكاَن يـَْقَرُأ ِىف َصَالِة اْلَفْجِر يـَْوَم اجلُُْمَعةِ (

اجلمعة و أنه ال تكره قراءة آية السجدة يف الصالة وال السجود، وكرهه مالك وآخرون ذلك وهم 

حية املروية من طريق عن أىب هريرة و ابن عباس رضي اهللا 

عنهم انتهى. قال العراقى : قد فعله عمر بن اخلطاب و عثمان و ابن مسعود وابن عمر و ابن الزبري و 

هو قول الشافعى و أمحد. وقد اختلف القائلون باستحباب قراءة امل تنزيل السجدة يف يوم اجلمعة هل 

وأخرج ابن أيب شيبة عن ، 8سورة أخرى فيها سجدة فيسجد فيها أو ميتنع ذلكلالمام أن يقرأ بدهلا

ابراهيم النخعي أنه قال يستحب أن يقرأ يف صبح يوم اجلمعة بسورة فيها سجدة : و أخرج ايضا عنه 

9أنه قرأ سورة مرمي.

.411ص ، حمفوطة للناشرحقوق الطبع . 3ج ، )1388حملمد مشس احلق العظيم(عون املعبودأنظر 8
.35صدار ابن القيم،،نور اللمعة يف خصائص اجلمعة)، 1406السیوطي، جالل الدین(9
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لسجود . قال النووى يف روضة الطالبني : لو أراد أن يقرأ آية أو آيتني فيهما سجدة لغرض ا

10فقط مل أر فيه كالما ألصحابنا، قال ويف كراهته خالف للسلف.

: أما عندنا أيضا إذا قرأمها على وجه اتباع السنه 11قال اإلمام بدر الدين العيين يف شرحه

فمستحب ذلك، و أما إذا قرأ شيئا من القرآن على وجه التعيني فمكروه.

كثرة الدعاء يف اجلمعةالحديث الرابع : 

متن الحديث وسنده.أ

أما منت احلديث وأسانيده فكما يلي: 

ِفيِه :فـََقالَ ،ذََكَر يـَْوَم اجلُُْمَعةِ َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َعْن َأِيب ُهَريـْرَةَ ،َعْن اْألَْعرَجِ ،ِ َعْن َأِيب الزِّنَاد،َماِلك«

َوَأَشاَر َرُسوُل اللَِّه ،ِإالَّ َأْعطَاُه ِإيَّاهُ ،َيْسَأُل اللََّه َشْيًئا،َوُهَو قَاِئٌم ُيَصلِّي،َساَعٌة َال يـَُواِفُقَها َعْبٌد ُمْسِلمٌ 

بَِيِدِه يـَُقلُِّلَها«.

شرح الحديث.ب

شرح المفردات.1

فيه ساعة : جزءا من اليوم- 

.412ص املرجع السابق، مشس احلق، 10
شرح سنن ايب داود11
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ال يوافقها : ال يصادفها- 

بيده وقبض أصابعه كأنه يقللهاأشار رسول اهللا يقللها : - 

شرح المعاني.2

احلديث دليل على فضل يوم اجلمعة، ودليل على أن بعضه أفضل من بعض، ألن تلك يف هذا 

الساعة أفضل من غريها، وإذا جاز أن يكون يوم أفضل من يوم، جاز أن تكون ساعة أفضل من 

12ساعة، والفضائل ال تدرك بقياس، وإمنا فيها التسليم و التعلم و الشكر.

يوم اجلمعة فيه ساعة الىت يستجاب الدعاء، يقتضي جزءا من اليوم بأنيوضح لنا هذا احلديث

" عبد مسلم"ال يوافقهاوقوله : . من تقليلهاغري مقدر وال معني، وبيان ذلك ما أشار عليه النيب 

ختصيص لدعاء املسلمني باإلجابة يف : يعين.وهو أعم من أن يقصد هلا، أو يتفق وقوع الدعاء فيها

تلك الساعة. 

اختلف الناس يف تأويل هذه اللفظة الختالفهم يف تعيني الساعة، ورويت يف " " يصلىوقوله : 

وذلك أن عبداهللا بن سالم ومجاعة من الصحابة و التابعني قالوا : إن ذلك أخبار نذكر ما شهر منها، 

الساعة هي من بعد صالة العصر إىل غروب الشمس من يوم اجلمعة.

ة اإلجابة ما بني أن جيلس اإلمام على املنرب إىل انقضاء الصالة، وجيب وذهب قول إىل أن الساع

أن تكون الساعة على قول هؤالء يف نفس الصالة، و إال احتجوا من التأويل إىل مثل ما حتتاج إليه 

.702ص  . قاهرة : حقوق الطبع حمفوظة،4، ج موسوعة شروح املوطأ)،1426(مالك بن انس12
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الطائفة األوىل ألن وقت اخلطبة ليس بوقت قيام يف صالة عندنا وال ينتدب إىل ذلك بإمجاع، وأقل ما 

13.أنه قال : تلك الساعة إذا زالت الشمسذا اللفظ الندب، وقد روى عن على يقتضى ه

فإن قيل : ظاهر احلديث حصول اإلجابة لكل داع بشروطه، مع أن الزمان خيتلف باختالف 

البالد و املصلي، فيتقدم بعض على بعض، و ساعات اإلجابة متعلق بالوقت، فكيف تتفق مع 

ن الساعة متعلقة بفعل كل مصل، كما قيل : نظريه يف ساعة الكراهة، اإلختالف؟ أجيب باحتمال أ

وحيتمل  أن يكون عرب عن الوقت بالفعل، فيكون التقدير وقت جواز  اخلطبة أو الصالة، و حنو ذلك، 

14.قاله الزرقاين

.125ص.2، ج املنتقى شرح موطأ مالك، )1420(الباجي، ايب الوليد سليمان بن خلف13
.222، ص  1يف شرح الزرقاين، ج  14


