
 



  
  للسيوطي اجلمعةيوم اللمعة يف خصائص 

قيات الرفيعة صلى اهللا معلم البشرية اآلداب والذو والصالة والسالم على سيدنا حممد ،نا بنعمه الكثريةاحلمد هللا املنعم علي
  عليه وسلم.

فقد طلب مين األخ املريب عاطف الغرياين واألخ الشيخ مدحت رمضان والشاعر األستاذ قدري حممد عباس أن  ،وبعد
وقعت على كتاب "اللمعة "  اًوأدب ةًت ومجعت أكثر من ستني سنوبعد أن مهم ،أكمل سلسلة اآلداب وخاصة آداب اجلمعة

جعلنا اهللا من حميي سنن احلبيب، ولكن كن حذرا من احلديث  .خري لنا وللسيوطي رمحه اهللا ،للسيوطي فقلت: ننشره
   .واهللا من وراء القصد .املوضوع

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله

الذي خص هذه األمة احملمدية، مبا ادخر هلا من الفضائل السنية، والصالة والسالم على سيدنا حممد خري الربية، احلمد هللا 
وعشرين خصوصية.  خصوصيات، بضعاًلقيم، يف كتاب اهلدي ليوم اجلمعة، وبعد: فقد ذكر األستاذ املفنن مشس الدين بن ا

على أدلتها، على سبيل اإلجياز وتتبعتها، فتحصلت منها  لكراسة، منبهاًوفاته أضعاف ما ذكر. وقد رأيت استيعاا يف هذه ا
  على مائة خصوصية، واهللا املوفق.

  

  خصائص يوم اجلمعة
  :إنه عيد هذه األمة اخلصوصية األوىل:

، أخرج ابن ماجه، عن ابن عباس قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " إن هذا يوم عيد. جعله اهللا للمسلمني -1
  .)1(فمن جاء إىل اجلمعة فليغتسل، وإن كان طيب، فليمس منه، وعليكم بالسواك " 

وأخرج الطرباين يف األوسط، عن أيب هريرة. أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يف مجعة من اجلمع: " معاشر  -2
  .)2( املسلمني: إن هذا يوم جعله اهللا لكم عيداً، فاغتسلوا، وعليكم بالسواك "

  

  :أنه يكره صومه منفرداً الثانية:
إال أن  حلديث الشيخني، عن أيب هريرة، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: " ال يصومن أحدكم يف يوم اجلمعة، -3

                                                
  حسن :قال األلباين .لينه اجلمهور وباقي رجاله ثقات .يف الزوائد يف إسناده صاحل بن أيب األخضر بوصريي) قال ال1098(سنن ابن ماجه(1)

  )3433( 3/372األوسط  (2)

 



  .)3( بعده " يصوم قبله أو
  .)4(وأخرجا، عن جابر، قال: " ى النيب صلى اهللا عليه وسلم، عن صوم يوم اجلمعة "  -4
البخاري، عن جويرية ام املؤمنني رضي اهللا عنها: " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم دخل عليها يوم اجلمعة، وهي وأخرج  -5

  )5( .صائمة، فقال هلا: أصمت أمس؟ قالت: ال. قال: أتريدين أن تصومي غداً؟ قالت: ال. قال: فأفطري "
ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يف نفرٍ من األزد، وأخرج احلاكم. عن جنادة بن أيب أمية األزدي، قال: " دخلت عل -6

يوم اجلمعة، فدعانا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل طعام بني يديه، فقلنا: إنا صيام. فقال: أصمتم أمس؟ قلنا: ال. قال: 
  .)6(أفتصومون غداً؟ قلنا: ال. قال: فأفطروا. مث قال: ال تصوموا يوم اجلمعة منفرداً " 

رج مسلم عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: " ال ختصوا ليلة اجلمعة بقيام من بني الليايل، وال وأخ -7
  )7( .ختصوا يوم اجلمعة بصيام من بني األيام، إال أن يكون يف صومٍ يومه أحدكم "

ويف وجه: أنه ال يكره إال ملن لو  )8( قال النووي: الصحيح من مذهبنا، وبه قطع اجلمهور. كراهة صوم يوم اجلمعة منفرداً.
  صامه منعه من العبادة، وأضعفه.

  حلديث أمحد، والترمذي، والنسائي وغريهم.

  )9( .عن ابن مسعود: " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قلما يفطر يوم اجلمعة " -8
  ه.وأجاب األول عنه: بأنه صلى اهللا عليه وسلم كان يصوم يوم اخلميس، فوصل اجلمعة ب

واختلف يف احلكمة اليت كره الصوم ألجلها، والصحيح كما قال النووي: إنه كره ألنه يوم شرع فيه عبادات كثرية، من 
الذكر، والدعاء، والقراءة، والصالت على النيب صلى اهللا عليه وسلم، فاستحب فطره، ليكون أعون على أداء هذه الوظائف 

  ظري احلاج بعرفات، فإن األولَى له الفطر هلذه احلكمة.بنشاط. من غري ملل، وال سآمة. وهو ن
قال: فإن قيل: لو كان كذلك مل تزل هذه الكراهة بصوم قبله، أو بعده، لبقاء املعىن املذكور، فاجلواب: أنه حيصل له 

  ب صومه.بفضيلة الصوم الذي قبله أو بعده ما يجرب به ما قد حيصل من فتور، أو تقصري يف وظائف يوم اجلمعة بسب
  وقيل احلكمة خوف املبالغة يف تعظيمه، حبيث يفتتن به كما افتنت قوم بالسبت.

  قال: وهذا باطل منتقض بصالة اجلمعة، وسائر ما شرع فيه من أنواع الشعائر، والتعظيم مما ليس يف غريه.

                                                
  4/232فتح:  - 1144مسلم: ) و 1985(صحيح البخاري/ دار الفالح (3)

  )1143) و مسلم (1984البخاري( (4)

  )1986البخاري( (5)

  .و وافقه الذهيب .على شرط مسلم " " صحيح :الو ق، 3/608املستدرك"  (6)

  )1144مسلم( (7)

  8/19شرح النووي على مسلم (املنهاج) (8)

  )1725ابن ماجه ( 4/204أمحد الترمذي النسائي (9)

 



  )10(مها. هذا ما ذكره النووي. وقيل: احلكمة خوف اعتقاد وجوبه. قال: وهذا منتقض بغريه من األيام اليت ندب صو
  .)11(وحكى غريه قوالً آخر: أن علته كونه عيداً، والعيد ال يصام، واختاره ابن حجر

وأيده حبديث احلاكم عن أيب هريرة مرفوعاً: " يوم اجلمعة يوم عيد، فال جتعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم، إال أن  -9
  .)12(تصوموا قبله، أو بعده " 

أيب شيبة، عن علي، قال: " من كان منكم متطوعاً من الشهر، فليصم يوم اخلميس، وال يصوم يوم وأخرج أبن  -10
  .)13(اجلمعة، فإنه يوم طعام، وشراب، وذكرٍ " 

وقال آخرون: بل احلكمة خمالفة اليهود، فإم يصومون يوم عيدهم. أي يفردونه بالصوم، فنهى عن التشبه م. كما 
  بصيام يومٍ قبله أو بعده، وهذا القول؛ هو املختار عندي، ألنه ال ينتقض بشيٍء. خولفوا يف يوم عاشوراء

  أنه يكره ختصيص ليلته بالقيام الثالثة:
للحديث السابق.لكن أخرج اخلطيب يف الرواة عن مالك بن أنس، من طريق إمساعيل بن أيب أويس. عن زوجته بنت مالك 

  .معة "بن أنس: " أنّ أباها كان يحيي ليلة اجل
  وهلْ أتى على اإلنسان يف صبيحته قراءة امل ترتيلُ الرابعة:

أخرج الشيخان، عن أيب هريرة قال: " كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقرأ يوم اجلمعة يف صالة الفجر: آمل  -11
" انسلَى اِإلنى علْ أَتةُ، وهدجزِيلُ السن14( .ت(  

  )15( .، وابن مسعود، وعلي، وغريهم، ولفظ ابن مسعود عند الطرباين: " يدمي ذلك "ويف الباب: عن ابن عباس

                                                
  20_8/19شرح النووي  (10)

  8/271فتح الباري ( (11)

 )436/  1( -اهلندية  -املستدرك (12)

، وأخرجه  أن أبا بشر هذا مل أقف على امسه وليس ببيان بن بشر وال جبعفر بن أيب وحشية واهللا أعلمهذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه إال
 قال الذهيب أبو بشر جمهول  2/303أمحد

  )117/  4( إرواء الغليل وأنكره األلباين يف) 235/  4( دار الفكرالفتح )( سكت عليه احلافظ يف

  4/235لفتح )حسنه احلافظ ا9335( 3/44" املصنف"  (13)

  )880 (مسلم )891البخاري( (14)

  .مرسالً إالحوص أيب عن روي أنه إال .رواته ثقات:5/383قال ابن رجب يف فتح الباري (15)

  .والدارقطين حامت وأيب البخاري عند أصح وإرساله

  .داومةامل ذكر بدون ،- أيضاً - موصوالً ،اهللا عبد عن ،األحوص أيب عن أخر وجه من ماجه ابن خرجه وقد

 روي ما منه استحبوا بل ،األكثرون يكرهه ومل.ومالك حنيفة أيب عن وحكي ،طائفة فكرهة.معينة صالة يف معينة سورة قرءاة يف العلماء اختلف وقد
  .النيب عن

 شيبة أيب وابن خيثمة وأبو سحاقوإ وأمحد والشافعي الثوري :اجلمعة يوم الفجر صالة يف( أَتى هلْ( و السجدة سورة( آمل( سورة قراءة استحب وممن
  .احلديث فقهاء من وغريهم واجلوزجاين اهلامشي داود بن وسليمان

 



قيل: واحلكمة يف قراءما. اإلشارة إىل ما فيهما من ذكرِ خلْقِ آدم، وأحوال يوم القيامة، ألن ذلك كان يقع يوم اجلمعة. 
  .)16(ذكره ابن دحيةَ 

  وقال غريه: بل قصد السجود الزائد.
  )17(أخرج ابن أيب شيبة عن إبراهيم النخعي أنه قال: يستحب أن يقرأَ يف الصبح يوم اجلمعة بسورة سجدةٌ. و -12

وأخرج عن ابن عون. قال: " كانوا يقرؤون يف الصبح يوم اجلمعة بسورة فيها  -13وأخرج أيضاً عنه: أنه قرأَ سورة مرمي.
  .)18( سجدة "

  

  الصلوات عند اهللا أنّ صبحها أفضل اخلامسة:
أخرج سعيد بن منصور، يف سننه، عن ابن عمر: " أنه فقد حمران يف صالة الصبح، فلما جاء قال: ما شغلك عن هذه 

  .الصالة. أما علمت أن أوجه الصالة عند اهللا تعاىل، غداة يوم اجلمعة، من يوم اجلمعة يف مجاعة املسلمني "
14- حاً برفعه بلفظ: " إنّ أفضل الصلوات عند اهللا صالة الصبح يوم اجلمعة يف مجاعة وأخرجه البيهقي. يف الشعب مصر

". )19(  
وأخرج البزار. والطرباين، عن أيب عبيدة بن اجلراح. قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: " ما من الصلوات  -15

  .)20( كم إالّ مغفوراً له "صالة أفضل من صالة الفجر يوم اجلمعة يف مجاعة، وما أحسب من شهدها من
  السادسة: صالة اجلمعة

  واختصاصها بركعتني. ويف سائر األيام أربع.

                                                                                                                                                                              
السر يف قراءما يف صالة فجر يوم اجلمعة أما تضمنتا ما كان وما يكون يف يومهما فإما اشتملتا على خلق آدم  :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

يكون يف يوم اجلمعة ففي قراءما تذكري للعباد مبا كان فيه ويكون قلت ليعتربوا بذكر ما كان ويستعدوا ملا وعلى ذكر املعاد وحشر العباد وذلك 
  )177/  1( للصنعاينيكون سبل السالم 

لتا على خلق آدم السر يف قراءما يف صالة فجر يوم اجلمعة أما تضمنتا ما كان وما يكون يف يومهما فإما اشتم :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية(16)
عدوا ملا وعلى ذكر املعاد وحشر العباد وذلك يكون يف يوم اجلمعة ففي قراءما تذكري للعباد مبا كان فيه ويكون قلت ليعتربوا بذكر ما كان ويست

  )177/  1( للصنعاينيكون سبل السالم 

  

  2/23،140املصنف (17)

  2/141املصنف  (18)

  4/91وصححه األلباين يف الصحيحة ) 207/  7( " احللية"  يف نعيم أبو أخرجه، 3/115"سعب اإلميان" (19)

التيسري  حسنه املناوي يف) 360( 1/156" الكبري "  و الطرباين يف" تفرد به أبو عبيدة فيما أعلم " :و قال) كشف األستار - 621رقم ( (20)
 بن على عن زحر بن اهللا عبيد رواية من كلهم واألوسط الكبري يف اينوالطرب ،البزار رواه :)2/168( اهليثمي قال )636/  2( بشرح اجلامع الصغري

  و ضعفه األلباين  .ضعيفان ومها ،يزيد

  

 



  أا تعدل حجة السابعة:
خرج محيد بن زجنَويه، يف فضائل األعمال. واحلارث بن أيب أسامة، يف مسنده، عن ابن عباس قال: قال رسول اهللا  -160

  .)21(اكني " صلى اهللا عليه وسلم: " اجلمعة حج املس
  .وأخرج ابن زجنَويه، عن سعيد بن املُسيب قال: " اجلمعة أحب إيلّ من حجة تطوع "

  

  اجلهر فيها وصلوات النهار سرية الثامنة:
  قراءة اجلمعة واملنافقني فيها التاسعة:

بسورة اجلمعة، وإذا جاَءك أخرج مسلم، عن أيب هريرة قال: " مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقرأ يف اجلمعة:  -17
  .)22(املنافقون "

وأخرجه الطرباين يف األوسط بلفظ: " باجلمعة يحرض ا املؤمنني " ويف الثانية " بسورة املنافقني، يفزع ا املنافقني "  -18
)23(.  

  اختصاصها باجلماعة وبأربعني :العاشرة واحلادية عشرة، والثانية عشرة، والثالثة عشرة
  ن واحد يف البلد، وبإذن السلطان ندباً أو اشتراطاً. كما هو مقرر يف كتب الفقه.ومبكا

عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال: "  -19وأقوى ما رأيته لالختصاص بأربعني: ما أخرجه الدار قطين. يف سننه، 
  .)24(مضت السنة يف كل أربعني فما فوق ذلك مجعة " 

  إرادة حتريق من ختلّف عنهااختصاصها ب الرابعة عشرة:
أخرج احلاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخني، عن ابن مسعود رضي اهللا عنه: " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم  -20

قال لقوم يتخلّفون عن اجلمعة: لقد مهمت أن آمر رجالً يصلي بالناس، مث أُحرق على قوم يتخلفون عن اجلمعة بيوم 
")25(.  

  
  الطبع على قلب من تركها :اخلامسة عشرة

                                                
 1194 ترمجة 4/392( اللسان يف احلافظ :وأورده .)2614 رقم ،2/116( يالديلم :أيضا وأخرجه .)78 رقم ،1/81( يالقضاع أخرجه(21)
  .ضعيف سنده :يالعراق احلافظ قال :)3/359( ياملناو قال .)إبراهيم بن عيسى

  )877مسلم ( (22)

 )226/  2جممع الزوائد ومنبع الفوائد (قال اهليثمي يف 9/112األوسط (23)

  وحممد بن عمار هو الوازعي وهو وشيخه عبد الصمد من أهل الرأي وثقهما ابن حبان. رواه الطرباين يف األوسط وإسناده حسن،

/  4( البدر املنري يف ختريج األحاديث واألثار الواقعة يف الشرح الكبري، وقال ابن امللقن يف 3/177،ضعفه البيهقي 2/3الدارقطين  (24)
595(:اج بِهجتاحصح اليف لَا يعذَا ضهو  

  1/430املستدرك (25)

 



أخرج مسلم، عن ابن عمر، وأيب هريرة، قاال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: " لَينتهني، أقوام عن ودعهم  -21
  .)26(اجلمعات، أو لَيختمن اهللا على قلوم مث لَيكونن من الغافلني " 

وابن ماجة، عن أيب اجلعد الضمري، أن رسوا اهللا صلى وأخرج أبو داود، والترمذي، وحسنه، واحلاكم وصححه،  -22
  .)27(اهللا عليه وسلم قال: " من ترك ثالث مجع اوناً ا، طبع اهللا على قلبه " 

وأخرج احلاكم، وابن ماجه، عن جابر بن عبد اهللا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: " من ترك اجلمعة ثالثاً،  -23
  .)28( على قلبه " من غري ضرورة طبع اهللا

  .وأخرج سعيد بن منصور، عن أيب هريرة قال: " من ترك ثالث مجع من غري علة، طبع اهللا على قلبه، وهو منافق "

  .وأخرج عن ابن عمر قال: " من ترك ثالث مجع متعمداً من غري علة، ختم اهللا على قلبه خبامت النفاق "
قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: " من ترك اجلمعة من غري عذر،  وأخرج األصبهاين، يف الترغيب، عن أيب هريرة

  .مل يكن هلا كفارةدون يوم القيامة "
من اِإلمام، فإن الرجل يتخلّف عن  وأخرج عن مسرة. قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: " احضروا اجلمعة، وادنوا

  .اجلمعة، فيتخلّف عن اجلنة، وإنه ملن أهلها "

  
  مشروعية الكفارة لمن تركها السادسة عشرة:

أخرج أمحد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، عن مسرة بن جندب، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: " من ترك  -24
  .)29(اجلمعة من غري عذر، فليتصدق بدينار، فإن مل جيد فبنصف دينار "

ال. قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: " من فاتته اجلمعة من غري عذر، وأخرج أبو داود، عن قُدامة بن وبرة ق -25
  .)30(فليتصدق بدرهم، أو نصف درهم، أو صاع حنطة، أو نصف صاع " 

  
  السابعة عشرة: اخلطبة

روى الشيخان، عن أيب هريرة قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: " إذا قلت لصاحبك: أنصت. يوم اجلمعة،  -26

                                                
  )865مسلم( (26)

(1052أبو داود( (27) ط مسلم ووافقه الذهيب، حسنه على شر:،وقال1/415احلاكم  4/424)أمحد 1125)ابن ماجه(1369)، النسائي 
  )218/  4صحيح أيب داود ( .2/758النووي يف اخلالصة 

 الشيخ قال.ثقات ورجاله صحيح إسناده احلديث الزوائد يفصحيح، وقال البوصريي  :وقال الذهيب1/430) احلاكم 1126ابن ماجه ( (28)
   صحيح حسن :األلباين

  

  ،ضعفه األلباين3/248، البيهقي1/415)احلاكم 1128جه()، ابن ما1372)، النسائي (1053أبو داود( (29)

  )ضعيف1054أبو داود( (30)

 



  .)31(إلمام خيطب، فقد لغوت "وا
وأخرج مسلم، عن أيب هريرة قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: " من توضأ يوم اجلمعة، فأحسن الوضوء، مث  -27

أتى اجلمعة، فاستمع، وأنصت، غُفر له ما بني اجلمعة، واجلمعة األخرى وزيادة ثالثة أيام، ومن مس احلصا، فقد لغا 
")32(.  

ج أبو داود عن عبد اهللا بن عمرو، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: " من اغتسل يوم اجلمعة، ومس من وأخر -28
طيب امرأته، إن كان هلا، ولبس من صاحل ثيابه، مث مل يتخطَّ رقاب الناس، ومل يلغ عند املوعظة، كانت كفارة ملا بينهما، 

  )33(ومن لغا، وختطّى رقاب الناس، كانت له ظُهراً "

وأخرج ابن ماجه، وسعيد بن منصور، عن أُيب بن كعب. " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قرأ يوم اجلمعة سورة  -29
براءة، وهو قائم يذَّكر بأيام اهللا. وأبو الدرداء، أو أبو ذَر يغمزين، فقال: مىت أُنزلت هذه السورة؟ إين مل أمسعها إال اآلن، 

ا انصرفوا، قال: سألتك مىت أُنزلت هذه السورة، فلم ختربين. فقال أُيب: ليس لك من صالتك فأشار إليه. أن اسكت. فلم
اليوم إالّ ما لغوت، فذهب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فذكر ذلك له، وأخربه بالذي قال أُيب، فقال رسول اهللا 

  .)34(صلى اهللا عليه وسلم: صدق أُيب "
  .هريرة قال: " ال تقل سبحان اهللا، واإلمام خيطب " وأخرج سعيد بن منصور، عن أيب

وأخرج عن ابن عباس قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: " من تكلم يوم اجلمعة، واإلمام خيطب، فهو  -30
  .)35(كاحلمار، حيمل أسفاراً. والذي يقول له: أنصت. ليس له مجعة " 

  
  على املنرب التاسعة عشرة: حترمي الصالة عند جلوس اإلمام

  .)36(أخرج سعيد بن منصور، عن سعيد بن املسيب قال: " خروج اإلمام يقطع الصالة، وكالمه يقطع الكالم "  -31
وأخرج عن ثعلبة بن أيب مالك قال: " كُنا على عهد عمر بن اخلطاب بيوم اجلمعة نصلي، فإذا خرج عمر، حتدثنا.  -32

  .)37(فإذا تكلم سكتنا " 
ابتداء صالة النافلة، وإن كان يف صالة خففها باإلمجاع.  رح املهذب: فإذا جلس اإلمام على املنرب حرمقال النووي يف ش

                                                
  ).851) مسلم(934البخاري((31)

  )857مسلم((32)

  )حسنه األلباين 347أبو داود( (33)

  )إسناده صحيح ورجاله ثقات1111ابن ماجه( (34)

  إسناده ال بأس به.:وقال يف بلوغ املرام.موقوفا عمر ابن عن سلمة بن محاد جامع ىف قوى شاهد له و :414/  2"  الفتح"  ىف احلافظ قال(35)

  2/111ابن أيب شيبة (36)

  صحيح: )808/  2( خالصة األحكامرواه مالك يف املوطأ وقال النووي يف  (37)

 



  .)38(نقله املاوردي وغريه 
قال النووي: وميتنع مبجرد جلوس اإلمام على املنرب، وال يتوقف على األذان.  قال البغوي: سواء كان صلى السنة، أم ال.

  .نص عليه الشافعي واألصحاب
فائدة: قال سعيد بن منصور: حدثنا هشام. أنبأين أبو معشر، عن حممد بن قيس: " أن رسول اهللا ملا أمر سليكا أن يصلي 

  .ركعتني، أمسك عن اخلطبة، حىت فرغ منها "

  
  العشرون: النهي عن االحتباء وقت اخلطبة

اذ بن أنس: " أن رسول اهللا صلى اهللا روى أبو داود، والترمذي، وحسنه، واحلاكم وصححه، وابن ماجه، عن مع -33
  .)39(عليه وسلم: ى عن احلُبوة اجلمعة، واإلمام خيطب "

   وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمرو.
وقال أبو داود: كان ابن عمر حيتيب واإلمام خيطب، وكذلك أنس. وجلّ الصحابة، والتابعني، قالوا: ال بأس ا. ومل يبلغين 

  .)40(عبادة بن نسي أن أحداً كرِهها إال
  )41( وقال الترمذي: كره قوم احلبوة، وقت اخلطبة، ورخص فيها آخرون.

وقال النووي يف شرح املهذب: ال تكره عند الشافعي، ومالك، واألوزاعي، وكرهها بعض أهل احلديث. للحديث 
  .)42( استماع اخلطبة.املذكور،وقال اخلطايب: واملعىن أا جتلب النوم فيعرض طهارته للنقض، ومتنع من 

  

  احلادية والعشرون: نفي كراهة النافلة وقت االستواء
أخرج أبو داود، عن أيب قُتادة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: " أنه كره الصالة نصف النهار، إال يوم اجلمعة، وقال:  -35

  .)43(إن جهنم تسجر إال يوم اجلمعة "
  

                                                
  )973/  2( -دار الفكر  -احلاوى الكبري ـ املاوردى (38)

  

خالصة األحكام وضعفه النووي يف  ،ححه الذهيبصو 1/427،احلاكم3/439خديث حسن،أمحد )وقال:514)والترمذي(1110أبو داود( (39)
  فيه أبو مرحوم خمتلف فيه .صححه األلباين ،وحسنه يف الرياض)788/  2( -

  )1111أبو داود ((40)

  2/390الترمذي(41)

  )217/  1( -أليب سليمان اخلطايب ) تفسري سنن أيب داود (معامل السنن(42)

  ضعفه األلباين »قَتادةَ أَبِي من يسمع لَم الْخليلِ، وأَبو الْخليلِ، أَبِي من أَكْبر مجاهد مرسلٌ، هو«: داود وأَب قَالَ )1083أبو داود( (43)

 



  .م يومهاال تسجر جهن الثانية والعشرون:
  للحديث املذكور.

  
  :استحباب الغسل هلا الثالثة والعشرون:

  .)44(روى الشيخان: عن ابن عمر قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: " من جاء منكم اجلمعة، فليغتسل " -36
ى كل محتلم وأخرجا عن أيب سعيد اخلُدري، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: " غُسلُ اجلمعة، واجب عل -37

")45(.  
وأخرج احلاكم عن أيب قتادة قال: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: " من اغتسل يوم اجلمعة كان يف طهارة إىل 

  .)46(يوم اجلمعة األخرى "
تسل وأخرج الطرباين، عن أيب بكر الصديق. وعمران بن حصني. قاال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: " من اغ -38

يوم اجلمعة. كُفِّرت عنه ذنوبه وخطاياه، فإذا أخذ يف املشي، كُتب له بكل خطوة عشرون حسنة، فإذا انصرف من الصالة 
 " 47(أُجيز بعمل مائيت سنة(.  

وأخرج بسند رجاله ثقات،عن أيب أُمامة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: " إن الغسل يوم اجلمعة ليستل اخلطايا  -39
  .)48(صول الشعرِ استالالً "من أ

  
  :أن للمجامع فيه أجرين الرابعة والعشرون:

أخرج البيهقي يف الشعب بسند ضعيف عن أيب هريرة قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: " أَيعجز أحدكم أن  -40

                                                
  )844)ومسلم(894البخاري( (44)

  )846) مسلم(895البخاري ( (45)

 :له يقال للبصريني قدمي شيخ العجلي مسلم بن هارون و جاهخير مل و الشيخني شرط على صحيح حديث هذا،وقال: 1/419املستدرك (46)
   شرطهما على :التلخيص قي الذهيب قال،القواريري عمر بن اهللا عبد و حنبل بن أمحد عنه روى قد ثقة :احلنائي

  )2215/  4( ذخرية احلفاظ،قال املقدسي يف 18/139الكبري  (47)

  )391/  2( - جممع الزوائد، قال اهليثمي يف والضحاك ليس بشيء

 -جممع الزوائد قال اهليثمي يف  3/357، وحديث أيب بكر يف األوسطوفيه الضحاك بن محرة ضعفه ابن معني والنسائي وذكره ابن حبان يف الثقات
)2  /391(  

  رواه الطرباين يف األوسط وفيه عباد بن عبد الصمد أبو معمر ضعفه البخاري وابن حبان

  )210/  1علل احلديث (،قال أبو حامت يف 8/256 (48)

  ال جيِيُء هذا إِالَّ من لني مسكنيٍ. ،احلسن عن أبِي أُمامة :هذا حديثٌ منكر ثُم قال

 



  .)49(جيامع أهله يف كل مجعة، فإن له أجرين اثنني، أجر غسله، وأجر غسل امرأته "
سعيد بن منصور يف سننه، عن مكحول: " أنه سئل عن الرجل يغتسل من اجلنابة يوم اجلمعة، قال: من فعل ذلك  وأخرج

  .كان له أجران "
  :استحباب السواك والطيب والدهن،وإزالة الظفرِ والشعرِ :اخلامسة والعشرون إىل التاسعة والعشرون

ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: " الغسل يوم اجلمعة أخرج الشيخان، عن أيب سعيد اخلُدري قال: أشهد عل -41
  .)50(واجب على كل حمتلم، وأن يسنت، وأن ميس طيباً إن وجد "

وأخرج ابن أيب شيبة يف املصنف، عن رجل من الصحابة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: " ثالث حق على كل  -42
  .)51(س من طيب إن كان " مسلم: الغسل يوم اجلمعة، والسواك، وأن مي

وأخرج البخاري، عن سلمان قال: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: " ال يغتسل رجل يوم اجلمعة، ويتطهر ما استطاع  -43
من طهر، ويدهن من دهنه، أو ميس من طيب بيته، مث خيرج، فال يفرق بني اثنني، مث يصلي ما كُتب له، مث ينصت إذا تكلم 

  .)52(غفر له ما بينها، وبني اجلمعة األخرى " اإلمام إال 
وأخرج احلاكم عن ابن عباس، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال يوم اجلمعة: " أيها الناس. إذا كان هذا اليوم،  -44

  .)53(فاغتسلوا، وليمس أحدكم أطيب ما جيد من طيبه، أو دهنه "
 شعب اإلميان: " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، كان يقلم وأخرج البزار، والطرباين يف األوسط، والبيهقي يف -45

  ..)54(أظفاره، ويقص شاربه، يوم اجلمعة، قبل أن خيرج إىل الصالة " 
وأخرج يف األوسط، عن عائشة. قالت: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: " من قلّم أظفاره يوم اجلمعة، وقي من  -46

  .)55(السوء إىل مثلها " 
خرج سعيد بن منصور يف سننه عن راشد بن سعد. قال: " كان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولون: " من وأ

                                                
 أغض كان ذلك فعل إذا فإنه أيضا و اخلرب يف املنقول املعىن ففيه صح فإن نظر بقية روايات ففي :عنه اهللا رضي البيهقي قال،و 3/98الشعب  (49)
  ضعفه األلباين. ،أعلم اهللا و اجلمعة حيضرن النساء كن القدمي ففي اجلمعة إىل احالرو حال للبصر

  

  )446)مسلم(880البخاري( (50)

  ، صححه األلباين 4/34،وأمحد2/94املصنف (51)

  )883البخاري( (52)

  خيرجاه ومل البخاري شرط على صحيح حديث ذاه وقال:4/189املستدرك (53)

 يكُن لَم انفَرد وإِذَا بِالْمشهورِ ولَيس علَيه يتابع لَم الْبزار قَالَ"432" رقم" 288 -1/287" الكشف يف اكم البزار أخرجه،1/257األوسط (54)
ةجيف هذا االسناد من جيهل :قال البيهقي رضي اهللا عنه )24/  3( شعب اإلميانو .بِح  

 اجلرح« يف حامت أيب ابن، قال وفيه أمحد بن ثابت ويلقب فرخويه وهو ضعيف :)384/  2( -جممع الزوائد ،قال اهليثمي 5/85األوسط (55)
وفيه العالء بن هالل منكر فاحلديث »كذاب فرخويه أن يشكون ال كانوا«: قال أنه الطهراين اهللا عبد أيب بن العباس أيب عن) 1/1/44( »والتعديل
  موضوع.

 



  اغتسل يوم اجلمعة، واستاك، وقلم أظفاره، فقد أوجب "
   .وأخرج عن مكحول قال: " من قص من أظفاره، وشاربه يوم اجلمعة، مل ميت من املاء األصفر "

وابن أيب شيبة، عن حميد بن عبد الرمحن احلمريي، قال: " كان يقال: من قلم أظفاره يوم  وأخرج سعيد بن منصور،
  .)56(اجلمعة، أخرج اهللا منه داٌء، وأدخل فيه شفاء " 

  
  :الثالثون: استحباب لبس أحسن الثياب

وسلم قال: " من اغتسل  أخرج أمحد، وأبو داود، واحلاكم، عن أيب سعيد، وأيب هريرة، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه -47
يوم اجلمعة، واسنت، ومس من طيب، إن كان عنده، ولبس من أحسن ثيابه مث خرج حىت يأيت املسجد، ومل يتخطّ رقاب 

  .)57(الناس، مث ركع ما شاء اهللا أن يركع، وأنصت إذا خرج اإلمام، كانت كفارة ملا بينها، وبني اجلمعة، اليت قبلها "
أيب أيوب األنصاري، وأيب الدرداء، واحلاكم حنوه، عن أيب ذر. وسعيد بن منصور حنوه، عن وأخرج أمحد حنوه عن  -48

  أيب وديعة.

  .)58(وأخرج البيهقي عن جابر بن عبد اهللا قال: " كان للنيب صلى اهللا عليه وسلم برد يلبسه يف العيدين واجلمعة " 
اهللا عليه وسلم يقول: " ماعلى أحدكم إن وجد، أن يتخذّ  وأخرج أبو داود، عن ابن سالم. أنه مسع رسول اهللا صلى -49

  .)59(ثوبني، ليوم اجلمعة، سوى ثويب مهنته "
  وأخرج ابن ماجه مثله، من حديث عائشة. والبيهقي يف الشعب مثله من حديث أنس.

سهما يف مجعته، فإذا وأخرج الطرباين يف األوسط عن عائشة قالت: " كان لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثوبان، يلب -50
  .)60(انصرف طوينامها إىل مثله " 

وأخرج يف الكبري، عن أيب الدرداء قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " إن اهللا ومالئكته يصلون على أصحاب  -51
  .")61(العمائم يوم اجلمعة 

  
  :احلادية والثالثون: جتمري املسجد

ة، من مرسل احلسن بن احلسن بن علي: " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أمر أخرج الزبري بن بكّار. يف أخبار املدين
  بإمجار املسجد. يوم اجلمعة ".

                                                
  يسم. فيه رجل مل )199/  3( -مصنف عبد الرزاق  (56)

   .، صححه األلباين1/419، احلاكم 3/81) أمحد 343أبو داود( (57)

  ،ضعفه األلباين.3/247البيهقي (58)

  صححه األلباين3/242، البيهقي1/110) مالك1078أبو داود( (59)

(60) 4/24  

  يف ضعيف اجلامع 1665 :انظر حديث رقم) موضوع: (ل الشيخ األلباينقا(61)

 



وأخرج ابن ماجه من مرسل مكحول، عن، واثلة بن األسقع. قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: " جنبوا  -52
  .)62(واتكم، وسالحكم، ومجروها كل مجعة " مساجدكم صبيانكم، وجمانينكم، وشراءكم، وبيعكم، ورفع أص

  .)63(وأخرج ابن أيب شيبة، وأبو يعلى. عن ابن عمر: " أن عمر كان جيمر املسجد يف كل مجعة " -53
  

  :الثانية والثالثون: التبكري
  .)64(روى الشيخان عن أنس قال: " كنا نبكر باجلمعة، ونقيل بعد اجلمعة " -54
هريرة، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: " من اغتسل يوم اجلمعة، مث راح يف وأخرج الشيخان، عن أيب  -55

الساعة األوىل، فكأمنا قرب بدنةً، ومن راح يف الساعة الثانية، فكأمنا قرب بقرة، ومن راح يف الساعة الثالثة فكأمنا قرب 
راح يف الساعة اخلامسة، فكأمنا قرب بيضةً، فإذا خرج  كبشاً أقرن، ومن راح يف الساعة الرابعة، فكأمنا قرب دجاجةً، ومن

  .)65(اإلمام حضرت املالئكة، يستمعون الذكر " 
وأخرج البخاري عن أيب هريرة، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: " إذا كان يوم اجلمعة، كان على كل باب  -56

  .)66(إلمام، طووا الصحف، وجاءوا يستمعون الذكر " من أبواب املسجد مالئكة يكتبون: األول فاألول. فإذا جلس ا
وأخرج ابن ماجه، والبيهقي، عن ابن مسعود: " أنه أتى اجلمعة، فوجد ثالثة سبقوه. فقال: رابع أربعة، وما رابع  -57

ر رواحهم إىل أربعة ببعيد، إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: " إن الناس جيلسون من اهللا يوم القيامة على قد
  .والثاين والثالث " ،اجلمعات. األول

  .)67(قال البيهقي: قوله من اهللا. أي من عرشه، وكرامته
وأخرج سعيد بن منصور، عن ابن مسعود قال: " باكروا يف الغداة بالدنيا إىل اجلمعات، فإن اهللا يربز ألهل اجلنة يوم  -58

  .)68(نده يف الدنو كغدوهم يف الدنيا إىل اجلمعة "اجلمعة على كَثيب من كافور أبيض، فيكون الناس ع
وأخرج حميد بن زجنويه، يف فضائل األعمال: عن القاسم بن مخيمرة. قال: " إذا راح الرجل إىل املسجد كانت خطاه. 

                                                
  ،احلارث بن نبهان متفق على ضعفه :ريي) قال البوص750ابن ماجه ( (62)

  )363/  2( -ترقيم عوامة  -مصنف ابن أيب شيبة  (63)

  )859)،مسلم(941)(940)،(905البخاري( (64)

  )850)مسلم(881البخاري( (65)

  )850) مسلم(929البخاري( (66)

  مقال فيه إسناد هذا :)1/131( البوصريى قال )2995(3/99)الشعب1094ابن ماجه( (67)

  )131/  1( -الزهد والرقائق البن املبارك  ،)126/  1( -ل السنة ومعها: رياض اجلنة يف خترجيها أصو(68)

 )290/  1( -الترغيب والترهيب قال املنذري يف 

  وأبو عبيدة امسه عامر ومل يسمع من أبيه عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه وقيل مسع منه 

  

 



  .)69(خبطوة درجة، وخبطوة كفارة، وكُتب له بكل إنسان جاء بعد. قرياطٌ، قرياطٌ "
  

  :ب اإلبراد ا يف شدة احلرال يستح الثالثة والثالثون:
خبالف سائر األيام أخرج البخاري عن أنس: " كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا اشتد احلر، أبرد بالصالة، بغري اجلمعة " 

)70(.  

  
  :تأخري الغداء والقيلولة عنها الرابعة والثالثون:

  .)71(بعد اجلمعة "  أخرج الشيخان، عن سهل بن سعد. قال: " ما كنا نقيل، وال نتغدى إال
." وأخرج سعيد بن )72(وأخرج البخاري عنه قال: " كنا نصلي مع النيب صلى اهللا عليه وسلم اجلمعة، مث تكون القائلة 

منصور، عن حممد بن سريين. قال: " يكره النومقبل اجلمعة، ويقال فيه قوالً شديداً، وكانوا يقولون: مثله مثل سرية 
  .فقوا؟ مل يصيبوا شيئاً "أخفقوا. وتدري ما أخ

  
  :بكل خطوة أجر سنة، تضعيف أجر الذاهب إليها اخلامسة والثالثون:

أخرج أمحد، واألربعة، واحلاكم، عن أوس بن أوس الثقفي. قال: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: " من غسل 
مام، واستمع، ومل يلغ، كان له بكل خطوة، عمل يوم اجلمعة، واغتسل، مث بكّر، وابتكر، ومشى، ومل يركب، ودنا من اإل

  .)73(سنة، أجر صيامها وقيامها " 

وأخرج أمحد حنوه بسند صحيح، عن ابن عمرو. وسعيد بن منصور حنوه من مرسل الزهري ومكحول. والطرباين يف 
خطوة عمل عشرين  . وإذا أخذ يف املشي إىل اجلمعة، كان له بكل.األوسط، من حديث أيب بكر الصديق، يف حديث "

                                                
  )81/  6( -حلية األولياء (69)

  

  )906ري(البخا (70)

  )859)مسلم(939البخاري( (71)

  )859)مسلم(941البخاري( (72)

 ماجه وابن ،)1381 رقم ،3/95( والنسائى .حسن :وقال) 496( والترمذى) 345( داود وأبو )17002 رقم ،4/104( أمحد(73)
 رقم ،3/229( والبيهقى ،)585 :رقم ،1/215( والطرباىن ،)2781 رقم ،7/19( حبان وابن ،)1547 رقم ،1/437( والدارمى ،)1087(

 يعين واغتسل غسل من احلديث هذا يف قال أنه املبارك بن اهللا عبد عن ويروى قال امرأته وغسل هو اغتسل وكيع قال صححه األلباين، .)5670
  واغتسل رأسه غسل

  

 



  .)74(سنة " وسنده ضعيف
وأخرج محيد بن زجنويه، يف فضائل األعمال، عن حيىي بن حيىي الغساين. قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: " 

  .)75(مشيك إىل املسجد، وانصرافك إىل أهلك، يف األجر سواء "
  

  : الصبحإال، هلا أذانان وليس ذلك لصالة غريها السادسة والثالثون:
أخرج البخاري، عن السائب بن يزيد. قال: " كان النداء يوم اجلمعة، أوله إذا جلس اإلمام على املنرب، على عهد رسول 

اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، وأيب بكر، وعمر، فلما كان عثمان. وكثر الناس، زاد النداء الثاين على الزوراء. فثبت األمر على 
  .)76(ذلك "

  
  :االشتغال بالعبادة حىت خيرج اخلطيب لثالثون:السابعة وا

  تقدم فيه أثر ثعلبة.

  
  :قراءة الكهف الثامنة والثالثون:

أخرج احلاكم، والبيهقي، عن أيب سعيد اخلدري، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: " من قرأ سورة الكهف يوم اجلمعة، 
  .)77(أضاء له ما بني اجلمعتني "
  .)78(عنه موقوفاً بلفظ: " أضاء له ما بينه، وبني البيت العتيق " وأخرجه سعيد بن منصور 

وأخرج عن خالد بن معدان، قال: " من قرأ سورة الكهف، قبل أن خيرج اإلمام، كانت له كفارة، فيما بينه، وبني اجلمعة، 
  وبلغ نورها البيت العتيق ".

ليه وسلم: " من قرأ سورة الكهف يوم اجلمعة، سطع له وأخرج ابن مردويه، عن ابن عمر قال: قال رسول اهللا صلى اهللا ع

                                                
  )186/  11( -السلسة الضعيفة قال األلباين يف  (74)

  موضوع )( - 5183 

  اجلامع ضعيف يف 5260 :رقم حديث انظر) ضعيف: (األلباين الشيخ قال(75)

(76)   

  صححه األلباين .)5792 رقم ،3/249( والبيهقى .اإلسناد صحيح :وقال) 3392 رقم ،2/399( احلاكم أخرجه(77)

  األلباين صححه.فرفعه هشيم عن محاد بن نعيم ورواه موقوف احملفوظ هو هذا :وقال) 2444 رقم ،2/474( اإلميان شعب ىف البيهقى أخرجه(78)

  

 



  .)79(نور من حتت قدميه إىل عنان السماء يضيء له إىل يوم القيامة، وغُفر له ما بني اجلمعتني "
وأخرج الضياء يف املختارة، عن علي قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: " من قرأ الكهف يوم اجلمعة، فهو معصوم 

  .)80(ة أيام، وإن خرج الدجال عصم منه "إىل مثاني

  
  قراءة الكهف ليلتها التاسعة والثالثون:

أخرج الدارمي. يف مسنده، عن أيب سعيد اخلدري قال: " من قرأ سورة الكهف ليلة اجلمعة أضاء له من النور، فيما بينه، 
  .)81(وبني البيت العتيق " 

  
  ة بعدهاقراءة اإلخالص واملعوذتني والفاحت األربعون:

أخرج أبو عبيد، وابن الضريس، يف فضائل القرآن، عن أمساء بنت أيب بكر. قالت: " من صلى اجلمعة، مث قرأ بعدها: قل هو 
  .)82(اهللا أحد، واملعوذتني، واحلمد. سبعاً، سبعاً. حفظ من جملسه ذلك إىل مثله "

ملعوذتني، وقل هو اهللا أحد، سبع مرات يوم وأخرج سعيد بن منصور، عن مكحول. قال: " من قرأ فاحتة الكتاب، وا

                                                
 ال من فيه بسند موسى بن أمحد مردويه ابن حديث من أحكامه ىف الضياء رواه :وقال) 659 رقم ،1/523( احملتاج حتفة ىف امللقن ابن قال(79)
 بن ثريك عن روى كذبوه املوضوعات ىف اجلوزى ابن قال :وقال) اخلتلى خالد بن حممد 7476 ترمجة ،6/131( امليزان ىف الذهىب أورده .أعرفه
  )447ضعفه األلباين يف "ضعيف الترغيب"(.مناكري صاحب منده ابن قال خاصة بكر ألىب يتجلى حديث هشام

وقد ) ضعيف جدا( (26/  5( -السلسة الضعيفة قال األلباين يف .ترمجة على له أقف مل من إسناده ىف :وقال) 729 رقم ،2/50( الضياء (80)
  2651وهو خمرج يف الصحيحة  .مثانية أيام :حنوه دون ذكر صح احلديث من طريق أخرى عن أيب سعيد

 الروماين دينار بن حيىي هاشم أبو احلاكم إال كلها أسانيدهم ويف )736)، يف صحيح الترغيب(3407()546/  2( -سنن الدارمي (81)
   ثقات اإلسناد وبقية توثيقه على واألكثرون

  و موقوف عليهإسناده صحيح إىل أيب سعيد وه :قال حسني سليم أسد

 
 

 التابعني أتباع كبار منيف سنده حجاج بن أرطاة خمتلف فيه وهو مدلس، )272/  1( -فضائل القرآن للقاسم بن سالم (82)

 

  (49/  1( -طبقات املدلسني قال ابن حجر ) ماجه ابن - النسائي - الترمذي - داود أبو - مسلم - املفرد األدب يف البخاري( :له روى،

لم مقرونا وصفه النسائي وغريه بالتدليس عن الضعفاء وممن أطلق عليه التدليس بن املبارك وحيىي بن القطان وحيىي بن معني وأمحد وقال أخرج له مس 

  (64/  1( -من تكلم فيه وهو موثق ، قال الذهيب يف أبو حامت إذا قال حدثنا فهو صاحل وليس بالقوي

ثوري ما بقي أحد أعلم مبا يقول منه وقال محاد بن زيد كان أفهم عندنا حبديثه من سبعني وقال أمحد كان حد أوعية العلم مسع عطاء وعنه شعبة لينه ال
ال من احلفاظ وقال حيىي القطان هو وابن إسحاق عندي سواء وقال أبو حامت صدوق يدلس فإذا قال حدثنا فهو صاحل وقال النسائي ليس بالقوي وق

  ىءحيىي وغريه ضعيف وقال ابن عدي خيط

 



  .)83(اجلمعة. قبل أن يتكلم، كفر عنه ما بني اجلمعتني، وكان معصوماً " 
وأخرج محيد بن زجنويه. يف فضائل األعمال، عن ابن شهاب. قال: " من قرأ: قل هو اهللا أحد، واملعوذتني. بعد صالة 

  ، سبعاً، كان مضموناً هو، وماله، وولده، من اجلمعة إىل اجلمعة ".اجلمعة، حني يسلّم اإلمام، قبل أن يتكلم. سبعاً
  احلادية واألربعون:

  قراءة سورة الكافرين واإلخالص يف مغرب ليلتها
أخرج البيهقي يف سننه، عن جابر بن مسرة. قال: " كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يقرأ يف صالة املغرب ليلة اجلمعة: قل يا 

  .)84(وقل هو اهللا أحد، وكان يقرأ يف صالة العشاء اآلخرة ليلة اجلمعة: سورة اجلمعة واملنافقني "أيها الكافرون، 

  
  الثانية واألربعون:

  قراءة سورة اجلمعة واملنافقني يف عشاء ليلتها
  للحديث املذكور.

  الثالثة واألربعون
  منع التحلّق قبل الصالة

عن جده: " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ى عن التحلق قبل الصالة  أخرج أبو داود من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه،
  .)85(يوم اجلمعة " 

  .)86(قال البيهقي: يكره التحلق يف املسجد إذا كانت اجلماعة كثرية، واملسجد صغرياً، وكان فيه منع املصلني من الصالة

                                                
 عن سننه يف منصور بن سعيد أخرجه :مكحول مرسل من وله ،ضعيف سنده :حجر ابن قال: 204 ـ 203/  6 القدير فيض املناوي قال (83)

 يقلب :حبان ابن وقال ،والدارقطين النسائي وضعفه ،احلديث منكر :البخاري قال :فيه خمتلف ،فضالة بن وفرج ضعيف وفرج ،فضالة بن فرج
  .به حيتج ال صدوق :حامت أبو وقال ،معني ابن ووثقه ،به االحتجاج حيل ال الصحيحة باألسانيد الواهية املتون ويلزق األسانيد

) 862( رقم حبان البن احملدثني من واروحني ،85/  7) 483( رقم والتعديل واجلرح ،87 ص) 491( رقم للنسائي واملتروكني الضعفاء :انظر

 ضعيف يف األلباين ضعفه واحلديث ،415/  5) 6702( رقم االعتدال وميزان ،285/  1 اجلوزي نالب واملوضوعات ،208 ـ 207/  2

  ) 5764( رقم اجلامع

  ضعيف2/391البيهقي  (84)

  ) حسنه األلباين1079أبو داود( (85)

   ):نيل األوطار( ويف (86)

بالتبكري يوم اجلمعة والتراص يف الصفوف األول فاألول وقال  محل اجلمهور النهي على الكراهة وذلك ألنه رمبا قطع الصفوف مع كوم مأمورين( 
والتقييد بقبل الصالة يدل على جوازه بعدها للعلم  .التحلق املنهي عنه قبل الصالة إذا عم املسجد وغلبه فهو مكروه وغري ذلك ال بأس به :الطحاوي

بينما رسول اهللا صلى اهللا عليه و  :ث املتفق عليه من حديث أيب واقد الليثي قالوالتقييد بيوم اجلمعة يدل على جوازه يف غريها كما يف احلدي .والذكر
ها وأما سلم يف املسجد فأقبل ثالثة نفر فأقبل اثنان إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وذهب واحد فأما أحدمها فرأى فرجة يف احللقة فجلس في

  د يف أمور الدنيا فغري جائزوأما التحلق يف املسج .احلديث ...اآلخر فجلس خلفهم

 



  الرابعة واألربعون:
  حترمي السفر فيه قبل الصالة

عن حسان بن عطية. قال: " إذا سافر يوم اجلمعة، دعي عليه، أن ال يصاحب، وال يعان على سفره  أخرج ابن أيب شيبة،
")87(.  

وأخرج اخلطيب، يف رواة مالك. بسند ضعيف، عن أيب هريرة مرفوعاً: " من سافر يوم اجلمعة دعا عليه ملكاه: أن ال 
  .)88(يصاحبه يف سفره، وال تقضى له حاجة "

يف االسة، عن سعيد بن املسيب: " أن رجالً أتاه يوم اجلمعة، يودعه لسفر، فقاله: ال تعجل حىت  وأخرج الدينوري.
تصلي، فقال: أخاف أن تفوتين أصحايب، مث عجل، فكان سعيد، يسأل عنه، حىت قدم قوم، فأخربوه: أن رجله انكسرت، 

  .)89(فقال سعيد: إين كنت أظن، أن سيصيبه ذلك " 
ي، قال: " كان عندنا صياد، فكان خيرج يف اجلمعة، ال مينعه أداء اجلمعة من اخلروج، فخسف به، وأخرج عن األوزاع

  .)90(وببغلته، فخرج الناس، وقد ذهبت بغلته يف األرض، فلم يبقى منها، إال أذناها، وذنبها "
هم خباؤهم، ناراً، من غري وأخرج ابن أيب شيبه،عن جماهد: " أن قوماً، خرجوا يف سفر، حني حضرت اجلمعة،فاضطرم علي

  نار يروا

")91(.  
  اخلامسة واألربعون:

  فيه تكفري اآلثام
أخرج ابن ماجه، عن أيب هريرة. قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: " اجلمعة إىل اجلمعة، كفارة ملا بينهما، ما مل 

  .)92(تغش الكبائر " 
 عليه وسلم: أتدري ما يوم اجلمعة؟ قال: اهللا ورسوله أعلم. قال: هو وأخرج عن سلمان قال: " قال يل رسول اهللا صلى اهللا

                                                
  )75/  6( -حلية األولياء و أخرجه أبو نعيم يف )106/  2( -ترقيم عوامة  -مصنف ابن أيب شيبة (87)

  

  ) موضوع( - 219) 386/  1( -السلسة الضعيفة قال األلباين يف  (88)

وقد  .سلم أنه سافر يوم اجلمعة أول النهار ولكنه ضعيف إلرساله وليس يف السنة ما مينع من السفر يوم اجلمعة مطلقا بل روي عنه صلى اهللا عليه و 
أبصر عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه رجال عليه هيئة سفر فسمعه يقول لوال أن اليوم يوم مجعة  :روى البيهقي عن األسود بن قيس عن أبيه قال

  حيحوهذا سند ص .خلرجت قال عمر رضي اهللا عنه اخرج فإن اجلمعة ال حتبس عن سفر

  فيه عطاف بن خالد عن عبد الرمحن بن حرملة صدوق يهم،وصاحل88/  1( -االسة وجواهر العلم  (89)

  131/  1( -االسة وجواهر العلم  (90)

  106/  2( -ترقيم عوامة  -مصنف ابن أيب شيبة  (91)

  .)1086( ماجه ابن(92)

 



اليوم الذي مجع اهللا فيه بني أبويكم. ال يتوضأ عبد فيحسن الوضوء، مث يأيت املسجد جلمعة إال كانت كفارة ملا بينها وبني 
  .)93(اجلمعة األخرى ما اجتنبت الكبائر "

  السادسة واألربعون:
  ملن مات يومها األمان من عذاب القرب

  أو ليلتها
  .)94(أخرج أبو يعلى، عن أنس قال: قال رسو اهللا صلى اهللا عليه وسلم: " من مات يوم اجلمعة، وقي عذاب القرب " 

وأخرج البيهقي يف كتاب القرب، عن عكرمة بن خالد املخزومي. قال: " من مات يوم اجلمعة، أو ليلة اجلمعة، ختم له خبامت 
  .)95(ذاب القرب "اإلميان، ووقي ع

  السابعة واألربعون:
  األمان من فتنة القرب ملن مات يومها

  أو ليلتها فال يسأل يف قربه
أخرج الترمذي، وحسنه. والبيهقي، وابن أيب الدنيا. وغريهم، عن ابن عمرو، قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: " 

قاه اهللا فتنة القرب " ويف لفظ: " إال برئ من فتنة القرب " ويف لفظ: " إال ما من مسلم ميوت ليلة اجلمعة، أو يوم اجلمعة إال و
  .)96(وقي الفتان " 

وقال احلكيم الترمذي: وحكمته أنه انكشف الغطاء عما له عند اهللا، ألن جهنم ال تسجر يف هذا اليوم، وتغلق فيه أبواا، 
بض اهللا فيه عبداً، كان دليالً لسعادته، وحسن مآبه، وأنه مل يقبض يف وال يعمل فيه شيطاا. ما يعمل يف سائر األيام، فإذا ق

  .متييز املنافق من املؤمن ،هذا اليوم العظيم، إال من كتب له السعادة عنده، فلذلك يقيه فتنة القرب، ألن سببها إمنا هو
  الثامنة واألربعون:

  رفع العذاب عن أهل الربزخ فيه
بلغنا أن املوتى مل يعذبوا ليلة اجلمعة، تشريفاً هلذا الوقت. قال: وحيتمل اختصاص ذلك  قال اليافعي. يف روض الرياحني:

  بعصاة املؤمنني دون الكفار
  التاسعة واألربعون:

  اجتماع األرواح فيه
أخرج ابن أيب الدنيا، والبيهقي يف الشعب، عن رجل من آل عاصم اجلحدري، أنه رأى عاصماً اجلحدري يف النوم، فقال: " 

نا يف روضة من رياض اجلنة، ونفر من أصحايب، جنتمع كل ليلة مجعة، وصبيحتها إىل بكر بن عبد اهللا املزين، فنتالقى أ

                                                
 اهليثمى قال) 6089 رقم ،6/237( الطرباىن أخرجهو)1665 رقم ،1/518( الكربى ىف والنسائى ،)23769 رقم ،5/439( أمحد(93)

  .حسن إسناده :)2/174(

  ) فيه يزيد الرقاشي ضعيف4113(7/146أبو يعلى  (94)

  )178/  14( -كرت العمال يف سنن األقوال واألفعال (95)

  )حسنه األلباين 1074الترمذي ( (96)

 



أخباركم. قلت: هل تعلمون بزيارتنا؟ قال: نعلم ا عشية اجلمعة، ويوم اجلمعة كله، ويوم السبت إىل طلوع الشمس. 
  .)97(اجلمعة وعظمته "  قلت: وكيف ذلك دون األيام كلها؟ قال: لفضل يوم

  اخلمسون:
  أنه سيد األيام

روى مسلم عن أيب هريرة، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: " خري يوم طلعت عليه الشمس يوم اجلمعة، فيه خلق آدم، 
  .)98(وفيه أُدخل اجلنة، وفيه أخرج منها، وال تقوم الساعة إال يف يوم اجلمعة "

  .ام يوم اجلمعة...إىل آخره "أخرجه احلاكم بلفظ: " سيد األي
وأليب داود حنوه، وزاد: " وفيه تيب عليه، وفيه مات، وما من دابة إال وهي مصيخةٌ يوم اجلمعة، من حني تصبح، حىت تطلع 

  .)99(الشمس، شفقاً من الساعة إال اجلن واإلنس " 
عبد املنذر.قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وأخرج ابن أيب شيبة، وابن ماجه، والبيهقي يف الشعب، عن أيب لُبابة بن 

وسلم: " إن يوم اجلمعة سيد األيام، وأعظمها عند اهللا، وهو أعظم عند اهللا من يوم األضحى، ويوم الفطر، فيه مخس خالل: 
اً، وفيه تقوم فيه خلق آدم، وفيه أُهبط، وفيه مات، وفيه ساعة ال يسأل اهللا العبد فيها شيئاً إال أعطاه، ما مل يسأل حرام

  .)100(الساعة. ما من ملك مقرب، وال مساء، وال أرض، وال رياح، وال جبال، وال حبر إال وهن يشفقن من يوم اجلمعة "
وأخرج سعيد بن منصور، يف سننه، عن جماهد قال: " إذا كان يوم اجلمعة، فزع الرب، والبحر، وما خلق اهللا من شيء إال 

  اإلنسان " 
ن أمحد، يف زوائد الزهد، عن أيب عمران اجلوين. قال: " بلغنا أنه مل تأت ليلة اجلمعة قط إال أحدثت ألهل وأخرج عبد اهللا ب

  .السماء فزعة "
فائدة: يف بعض كتب احلنابلة: اختلف أصحابنا. هل ليلة اجلمعة أفضل؟ أو ليلة القدر؟، فاختار ابن بطة، ومجاعة: أن ليلة 

التميمي. فيما عدا الليلة اليت أنزل فيها القرآن، وأكثر العلماء، على أن ليلة القدر أفضل،  اجلمعة أفضل. وقال به أبو احلسن
                                                

  7/18الشعب (97)

  )854مسلم ( (98)

 رقم ،1/369( والنسائى ،)491( والترمذى ،)1046( داود وأبو ،)10308 رقم ،2/486( وأمحد ،)241 قمر ،1/108( مالك أخرجه(99)
 رقم ،3/250( والبيهقى .الشيخني شرط على صحيح :وقال) 1030 رقم ،1/413( واحلاكم ،)2772 رقم ،7/7( حبان وابن ،)631

 يعلى وأبو ،)2362 رقم ،1/311( والطيالسى ،)1/72( املسند ىف الشافعى :أيضا وأخرجه .)395 رقم ،9/423( والضياء ،)5798
  صححه األلباين.)5925 رقم ،10/331(

  فيه لقيامها منتظرة مصغية :))مصيخة(( :احلديث غريب ومن

 املنذرى قال ،)1084 رقم ،1/344( ماجه وابن ،)15587 رقم ،3/430( وأمحد ،)5516 رقم ،1/477( شيبة أىب ابن أخرجه (100)
 سعد وابن .حسن إسناد هذا :)1/129( البوصريى وقال .وغريه أمحد به احتج ممن وهو عقيل بن حممد بن اهللا عبد إسنادمها ىف :)1/281(
حسنه .)2973 رقم ،3/90( اإلميان شعب ىف البيهقى :أيضا وأخرجه .)1/366( احللية ىف نعيم وأبو ،)4511 رقم ،5/33( والطرباىن ،)1/30(

  دة يف آخره فقد ضعفها انظر تراجعات الشيخاأللباين إال الزيا

  

 



واستدل األولون حبديث الليلة الفراء. والفرة من الشيء خياره، وبأنه جاء يف فضل يومها ما مل جييء ليوم ليلة القدر. 
ف شهرٍ). فإن التقدير خري من ألف شهر ليس فيها ليلة اجلمعة، كما أن وأجابوا عن قوله تعاىل: (لَيلَةُ القَدرِ خير من أَلْ

تقديرها عند األكثرين: خري من ألف شهر، ليس فيها ليلة القدر. وأيضاً، فإن ليلة اجلمعة باقية يف اجلنة، ألن يف يومها تقع 
  )101( در مظنون عينها. انتهى ملخصاً.الزيارة إىل اهللا تعاىل، وهي معلومة يف الدنيا بعينها على القطع، وليلة الق

  احلادية واخلمسون:
  أنه يوم املزيد

فقال رسول  .أخرج الشافعي يف األم، عن أنس قال: " أتى جربيل مبرآة بيضاء فيها نكتة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
الناس لكم فيها تبع. اليهود، والنصارى. اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ما هذه؟ قال: هذه اجلمعة. فُضلت ا أنت، وأمتك، فإن 

ولكم فيها خري، وفيها ساعة ال يوافقها مؤمن يدعو اهللا خبري، إال استجيب له، وهو عندنا يوم املزيد. قال النيب صلى اهللا عليه 
وم اجلمعة، أنزل وسلم: يا جربيل، وما يوم املزيد؟ قال: إن ربك اختذ يف الفردوس وادياً أفيح. فيه كتب مسك، فإذا كان ي

اهللا فيه ناساً من املالئكة، وحوله منابر من نور، عليها مقاعد النبيني، وحفت تلك املنابر، بكراسي من ذهب، مكللة 
بالياقوت، والزبرجد. عليها الشهداء، والصديقون، مث جاء أهل اجلنة، فجلسوا من ورائهم على تلك الكتب. فيقول اهللا: أنا 

دي، فسلوين أُعطكم، فيقولون: ربنا نسألك رضوانك، فيقول: قد رضيت عنكم، ولكم علي ما ربكم، قد صدقتكم وع
وله طرق عن أنس، ويف بعضها: " إم ميكثون  .متنيتم، ولدي مزيد. فهم حيبون يوم اجلمعة، ملا يعطيهم فيه رم من اخلري "

  . أخرجه اآلجري يف كتاب الرؤية.)102(رفهم " يف جلوسهم هذا إىل مقدار منصرف الناس من اجلمعة، مث يرجعون إىل غ
وأخرج اآلجري يف كتاب الرؤية، عن أيب هريرة. أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: " إن أهل اجلنة إذا دخلوها، نزلوا 

م يف روضة من بفضل أعماهلم، فيؤذن هلم يف مقدار يوم اجلمعة، من أيام الدنيا، فيزورون، فيربز اهللا هلم عرشه، ويبتدئ هل
رياض اجلنة، وتوضع هلم منابر من نور، ومنابر من لؤلؤ، ومنابر من ياقوت، ومنابر من ذهب، ومنابر من فضة، وجيلس 
أدناهم، وما فيهم أدىن، على كثبان املسك، والكافور، وما يرون أصحاب الكراسي بأفضل منهم جملساً " احلديث وفيه: 

  )103( جلنة.الرؤية، ومساع الكالم، وذكر سوق ا
                                                

(101)   

قال  ،)4228رقم  ،7/228وأبو يعلى ( ،)2084رقم  ،2/314) والطرباىن ىف األوسط (5517رقم  ،1/477أخرجه ابن أىب شيبة ((102)
وقال  .والبزار ،ورواته رواة الصحيح ،راوأبو يعلى خمتص ،أحدمها جيد قوى ،والطرباىن ىف األوسط بإسنادين ،رواه ابن أىب الدنيا :)4/311املنذرى (
وأحد إسنادى الطرباىن رجاله  ،ورجال أىب يعلى رجال الصحيح ،وأبو يعلى باختصار ،والطرباىن ىف األوسط بنحوه ،رواه البزار :)10/421اهليثمى (

  غري عبد الرمحن بن ثابت بن ،رجال الصحيح

  عبد اهللا بن أمحد ىف السنة :وأخرجه أيضا .فيه خالف ،البزاروإسناد  ،وضعفه غريهم ،وقد وثقه غري واحد ،ثوبان

  صححه لطرقه األلباين .)2291رقم  ،6/272والضياء ( ،)460رقم  ،1/250(

م وال ((فَص ،أى حظ :((قَسم)) ،أَثر قليل كالنقْطة :((كالنكْتة السوداء)) .((الكثيب)) هو التل الصغري .مركبة :((مكللة)) :ومن غريب احلديث
((مم :قَصر الشىء من غري إظهار :الفَصره وإظهاره :والقصم ،كَسكس. ((ارهاة فيها أطَّرِدم)): جارية متتابعة.  

  .)4336 رقم ،2/1450( ماجه وابن .غريب :وقال) 2549 رقم ،4/685( الترمذى أخرجه(103)

  ضعفه األلباين

 



وأخرج أيضاً عن أبن عباس، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: " إن أهل اجلنة يزورون رم عز وجلّ يف كل يوم مجعة يف 
  رمال الكافور، وأقرم منه جملساً، أسرعهم إليه يوم اجلمعة، وأبكرهم غدواً ".

  الثانية واخلمسون:
  أنه مذكور يف القرآن

  قال تعاىل: (إذَا نودي للصالَة من يومِ اجلُمعة). دون سائر أيام األسبوع
  الثالثة واخلمسون:

  أنه الشاهد واملشهود يف اآلية
  وقد أقسم اهللا به

(ودهشمو ،داهشو) :قال: " الشاهد يوم اجلمعة، واملشهود يوم  .أخرج ابن جرير، عن علي بن أيب طالب يف قوله تعاىل
  .)104(عرفة "

ج محيد بن زجنويه، يف فضائل األعمال، عن أيب هريرة قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: " اليوم املوعود يوم وأخر
  .)105(القيامة، واملشهود يوم عرفة، والشاهد يوم اجلمعة، ما طلعت مشس، وال غربت على يوم أفضل من يوم اجلمعة "

  .)106(نسان، واملشهود يوم اجلمعة "وأخرج ابن جرير، عن ابن عباس قال: " الشاهد اإل
  .)107(وأخرج عن ابن الزبري، وابن عمر، قال: " يوم الذّبح، ويوم اجلمعة " 

وأخرج عن أيب الدرداء قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: " أكثروا علي من الصالة يوم اجلمعة، فإنه يوم مشهود، 
  .)108(تشهده املالئكة " 

  واخلمسون: الرابعة
  املُدخر هلذه األمة أنه

روى الشيخان، عن أيب هريرة، أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: " حنن اآلخرون، السابقون يوم القيامة، بيد 
أم أوتوا الكتاب من قبلنا، مث هذا يومهم الذي فرض اهللا عليهم، فاختلفوا فيه، فهدانا اهللا له، فالناس لنا فيه تبع. اليهود 

  .)109(، والنصارى بعد غد "غداً
                                                

  )334/  24( -تفسري الطربي/ شاكر (104)

 حيىي ضعفه ،احلديث ىف يضعف عبيدة بن وموسى ،عبيدة بن موسى حديث من إال نعرفه ال غريب حسن :وقال) 3339( ترمذىال أخرجه(105)
  .)1087( 2/18 األوسط ىف الطرباىن :أيضا وأخرجه .)5353( 3/170البيهقى وأخرجه .وغريه سعيد بن

  335/  24( -تفسري الطربي/ شاكر (106)

  )336/  24( -تفسري الطربي/ شاكر (107)

  )337/  24( -تفسري الطربي/ شاكر (108)

 ابن رواه :)2/328( املنذرى وقال .منقطع أنه إال ثقات رجاله إسناد هذا :)59/ 2( البوصريى قال ،)1637 رقم ،1/524( ماجه ابن أخرجه
  .ثقات رجاله :الدمريى قال :)2/87( املناوى وقال .جيد بإسناد ماجه

  )855( ومسلم ،)836( البخارى(109)

 



وملسلم عن أيب هريرة، وحذيفة، قاال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: " أضلّ اهللا عن اجلمعة، من كان قبلنا، فكان 
  .)110(لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم األحد، فجاء اهللا بنا، فهدانا ليوم اجلمعة " 

  اخلامسة واخلمسون:؟
  أنه يوم املغفرة

خرج ابن عدي، والطرباين يف األوسط بسند جيد، عن أنس قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: " إن اهللا تبارك، أ
  .)111(وتعاىل، ليس بتارك أحداً من املسلمني يوم اجلمعة إال غفر له " 

  السادسة واخلمسون:
  أنه يوم العتق

سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: " إن يوم اجلمعة، وليلة اجلمعة، أخرج البخاري يف تارخيه، وأبو يعلى، عن أنس قال: قال ر
  أربع وعشرون ساعة، ليس فيها ساعة إال وهللا فيها ستمائة عتيق من النار، كلهم قد استوجبوا النار ".

  )112(وأخرجه ابن عدي، والبيهقي يف الشعب بلفظ: " إن هللا يف كل مجعة ستمائة ألف عتيق ".
  السابعة واخلمسون:

ه ساعة اإلجابة روى الشيخان، عن أيب هريرة: " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذكر يوم اجلمعة فقال: فيها ساعة ال في
  .يوافقها عبد مسلم، وهو قائم يصلي، يسأل اهللا شيئاً إال أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها "

  )113( .فيها خرياً إال أعطاه إياه. هي ساعة خفية "وملسلم عنه: " إن يف اجلمعة لساعة، ال يوافقها مسلم يسأل اهللا 
فقيل: إا  - 1وقد اختلف أهل العلم من الصحابة، والتابعني، فمن بعدهم يف هذه الساعة على أكثر من ثالثني قوالً: 

م اجلمعة رفعت. أخرج عبد الرزاق، عن عبد اهللا موىل معاوية، قال: قلت أليب هريرة: إم زعموا أن الساعة اليت يف يو
  يستجاب فيها رفعت. فقال: كذب من قال ذلك.

  قلت: فهي يف كل مجعة قال: نعم.
وقيل: إا يف مجعة واحدة من كل سنة. قاله كعب األحبار أليب هريرة، فرده عليه فرجع إليه. أخرجه مالك،  - 2

                                                
  )856مسلم ( (110)

 رجال رجاله :)2/164( اهليثمى وقال ،حسن إسناد :)1/282( املنذرى قال ،)4817 رقم ،5/109( األوسط ىف الطرباىن أخرجه(111)
 وقال ،كذابا زياد كان يصح ال حديث :وقال ،)792 رقم ،1/462( املتناهية العلل ىف اجلوزى ابن :يضا وأخرجه .الطرباىن شيخ خال الصحيح

  موضوع.:قال األلباين.كثريا وال قليالً يساوى ال :ىيحي

(112)  

 وأخرجه .ترمجهما من أجد ومل البصرى عوام عن خداش أىب بن الصمد عبد فيه :)2/165( اهليثمى قال ،)3484 رقم ،6/201( يعلى أبو أخرجه
  .يصح ال حديث هذا :وقال ،)791 رقم ،1/462( املتناهية العلل ىف اجلوزى ابن :أيضا

  

  )584) ومسلم(893البخاري( (113)

 



  )114( وأصحاب السنن.
قدر يف العشر. أخرجه ابن خزمية، واحلاكم، عن أيب سلمة. قال: وقيل: إا خمفية، يف مجيع اليوم، كما أخفيت ليلة ال - 3

سألت أبا سعيد اخلدري، عن ساعة اجلمعة، فقال: " سألت النيب صلى اهللا عليه وسلم عنها فقال: قد أُعلمتها، مث أُنسيتها، 
  .)115(كما أُنسيت ليلة القدر "

قال ابن املنذر: معناه أنه  . مجع، ألتى على تلك الساعة "وأخرج عبد الرزاق، عن كعب قال: " لو أن إنساناً قسم مجعته يف
يبدأ فيدعوا يف مجعة من أول النهار، إىل وقت معلوم، مث يف مجعة يبتدئ من ذلك الوقت إىل وقت آخر، حىت يأيت على آخر 

  النهار.
  واحلكمة يف إخفائها بعث العباد على االجتهاد يف الطلب، واستيعاب الوقت بالعبادة.

وقيل: إا تنتقل يف يوم اجلمعة، وال تلزم ساعة بعينها. ذكرهبعضهم احتماالً، وجزم به ابن عساكر، وغريه، ورجحه  - 4
  الغزايل، واحملب الطربي.

  .)116(وقيل: هي عند أذان املؤذن لصالة الغداة. أخرجه ابن شيبة عن عاشة - 5
  ر عن أيب هريرة. وقيل: من طلوع الفجر، إىل طلوع الشمس. رواه ابن عساك - 6
  وقيل: عند طلوع الشمس. حكاه الغزايل. - 7
  وقيل: أول ساعة بعد طلوع الشمس. حكاه اجليلي، واحملب الطربي، شارحاً التنبيه. - 8
وقيل: يف آخر الساعة الثالثة من النهار. حلديث أيب هريرة مرفوعاً: " ويف آخر ثالث ساعات منه، ساعة من دعا اهللا  - 9

  يب له " أخرجه أمحد.فيها استج

وقيل: إذا زالت الشمس. حكاه ابن املنذر، عن أيب العالية، ورواه عبد الرزاق عن احلسن، وروى ابن عساكر، عن  - 10
قتادة. قال: كانوا يرون الساعة املستجاب فيها الدعاء إذا زالت الشمس، قال ابن حجر: وكأن مأخذهم يف ذلك أا وقت 

  اء دخول اجلمعة. واألذان، وحنو ذلك.اجتماع املالئكة، وابتد
وقيل: إذا أذن املؤذن لصالة اجلمعة. أخرج ابن املنذر، عن عائشة قالت: " يوم اجلمعة مثل يوم عرفة، فيه تفتح  - 11

  عة ".أبواب السماء، وفيه ساعة، ال يسأل اهللا فيها العبد شيئاً إال أعطاه. قيل: أيةُ ساعة؟ قالت: إذا أذن املؤذن لصالة اجلم
  وقيل: من الزوال إىل مصري الظلّ ذراعاً. أخرجه ابن املنذر، عن أيب ذر. - 12
  وقيل: إىل أن خيرج اإلمام، حكاه القاضي أبو الطيب. - 13
14 - .ار العدويووقيل: إىل أن يدخل يف الصالة، حكاه ابن املنذر، عن أيب الس  
15 - زماينّ. يف نكت التنبيه.وقيل: من الزوال إىل غروب الشمس، حكاه الد  
  وقيل: عند خروج اإلمام. رواه ابن زجنويه، عن احلسن. - 16

                                                
  )1738( خزمية وابن) 1680( الكربى يف) 3/113( والنسائي).491( والترمذي).1046( داود وأبو )88() املوطأ( مالك أخرجه (114)

  ضعفه األلباين..)2979 رقم ،3/94( اإلميان شعب ىف والبيهقى ،)1033 رقم ،1/415( واحلاكم ،)3/333( خزمية ابن خرجه(115)

  2/52املصنف (116)

 



وقيل: ما بني خروج اإلمام إىل أن تقام الصالة، رواه ابن املنذر، عن احلسن، واملروزي، يف كتاب اجلمعة، عن  - 17
  عوف بن حضرية.

  ير، عن أيب موسى، وابن عمر موقوفاً، وعن الشعيب.وقيل: ما بني خروجه إىل انقضاء الصالة. رواه ابن جر - 18
  )117( وقيل: ما بني أن حيرم البيع إىل أن حيل. رواة ابن أيب شيبة، وابن املنذر عن الشعيب. - 19
  وقيل: ما بني األذان إىل انقضاء الصالة. رواه ابن زجنويه، عن ابن عباس. - 20
ىل أن تنقضي الصالة. روى مسلم وأبو داود من حديث أيب موسى وقيل: ما بني أن جيلس اإلمام على املنرب إ - 21

قال ابن  .األشعري، أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: " هي ما بني أن جيلس اإلمام، إىل أن تنقضي الصالة "
  حجر: وهذا القول، ميكن أن يتحد مع اللذين قبله.

  )118( رواه ابن عبد الرب. بسند ضعيف، عن ابن عمر مرفوعاً.وقيل: من حني يفتتح اخلطبة حىت يفرغها.  - 22
  وقيل: عند اجللوس بني اخلطبتني، حكاه الطَّييب. - 23
  )119( وقيل: عند نزول اإلمام من املنرب. رواه ابن املنذر، عن أيب بردة. - 24
ف، عن ميمونة بنت سعد أا وقيل: عند إقامة الصالة. رواه ابن املنذر، عن احلسن. وروى الطرباين بسند ضعي - 25

قالت: " يا رسول اهللا. أفتنا عن صالة اجلمعة؟ قال: فيها ساعة ال يدعو العبد فيها ربه إال استجاب له، قلت: أيةُ ساعة هي 
  .)120(يا رسول اهللا؟ قال: ذلك حني يقوم اإلمام " 

، وابن ماجه، عن عمرو بن عوف: " قالوا: " وقيل: من بني إقامة الصالة، إىل متام الصالة. حلديث الترمذي وحسنه - 26
ورواه البيهقي يف الشعب بلفظ: "  . )121(أية ساعة أية ساعة يا رسول اهللا؟ قال: حني تقام الصالة، إىل االنصراف منها "

                                                
 52/  2( -مصنف ابن أيب شيبة  (117)

  

 21/  19( -التمهيد  (118)

  

  )، 211/  4( -شرح السنة ـ لإلمام البغوى متنا وشرحا  (119)

 213/  7( -العلل للدارقطين 

 

  

 )199/  2( .جممع الزوائد ومنبع الفوائد) قال اهليثمي يف 37/  25( -املعجم الكبري  (120)

  ويف إسناده جماهيل.

 عمرِو بنِ عوف عن أَبِيه عن جده ولَيس هو ممن ضعيف قَالَ أَبو عمر بن عبد الْبر هو حديثٌ لَم يروِه فيما علمت إلّا كَثري بن عبد اللّه بنِ(121)
هيثدبِح جتحي.  

  

 



  .)122(ما بني أن يرتل اإلمام من املنرب، إىل أن تنقضي "
   يصلي فيها اجلمعة. رواه ابن عساكر عن ابن سريين. وقيل: هي الساعة اليت كان النيب صلى اهللا عليه وسلم - 27
وقيل: من صالة العصر، إىل غروب الشمس، رواه ابن جرير، عن ابن عباس مرفوعاً. والترمذي بسند ضعيف، عن  - 28

ه، والبن مند .)123(أنس بن مالك مرفوعاً: " التمسوا الساعة اليت ترجى يف يوم اجلمعة بعد العصر، إىل غيبوبة الشمس "
  عن أيب سعيد مرفوعاً: " فالتمسوا بعد العصر أغفَلُ ما يكون الناس ".

  .)124(وقيل: يف صالة العصر. رواه عبد الرزاق، عن حيىي بن إسحاق بن أبن طلحة. مرفوعاً، مرسالً  - 29
  وقيل: بعد العصر إىل آخر وقت االختيار. حكاه الغزايل. - 30
  )125( ن تغيب. رواه عبد الرزاق، عن طاوس.وقيل: من حني تصفَر الشمس إىل أ - 31

وقيل: آخر ساعة بعد العصر وأخرجه أبو داود، واحلاكم، عن جابر مرفوعاً. ولفظه: " فالتمسوها آخر ساعة بعد  - 32
وأخرج أصحاب السنن، عن أيب هريرة قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: " خري يوم طلعت عليه الشمس  .العصر "
معة، وفيه ساعة ال يصادفها عبد مسلم وهو يصلي، يسأل اهللا شيئاً إال أعطاه إياه، فقال كعب: ذلك يف كل سنة يوم اجل

يوم. فقلت: بل يف كل مجعة. فقرأ كعب التوراة، فقال: صدق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. قال أبو هريرة: مث لقيت 
هي. آخر ساعة يف يوم اجلمعة. فقلت: كيف، وقد قال رسول اهللا  عبد اهللا بن سالم، فحدثته، فقال: قد علمت أية ساعة

صلى اهللا عليه وسلم: ال يصادفها عبد مسلم، وهو يصلي. وتلك الساعة ال يصلّى فيها؟ فقال: أمل يقل رسول اهللا صلى اهللا 
  .)126(قلت: بلى. قال: فهو ذاك "  .عليه وسلم: " من جلس جملساً ينتظر الصالة، فهو يف صالة

الترغيب لألصفهاين، من حديث أيب سعيد اخلدري مرفوعاً: " الساعة اليت يستجاب فيها الدعاء يوم اجلمعة، آخر ساعة  ويف
  .من يوم اجلمعة، قبل غروب الشمس، أغفل ما يكون عنه الناس "

بنت النيب وقيل: إذا تدىل نصف الشمس للغروب. أخرجه الطرباين يف األوسط، والبيهقي يف الشعب، عن فاطمة  - 33
صلى اهللا عليه وسلم: " أا قالت للنيب صلى اهللا عليه وسلم: أية ساعة هي؟ قال: إذا تدىل نصف الشمس للغروب " 

                                                
  )94/  3( -البيهقي  -شعب اإلميان (122)

   (123)  

 ما غري محيد أىب بن وحملمد :وقال) محيد أىب بن حممد 1671 ترمجة ،6/196( عدى ابن :أيضاً وأخرجه .غريب :وقال) 489( الترمذى أخرجه
  .ضعيف سنده :)3/228( احلبري التلخيص ىف احلافظ قال .حديثه يكتب ضعفه مع وهو ،متقارب وحديثه ،ذكرت

  )262/  3( -مصنف عبد الرزاق  (124)

  (263/  3( -مصنف عبد الرزاق (125)

 وأمحد ،)241 رقم ،1/108( مالك وأخرجه،)631 رقم ،1/369( والنسائى ،)491( والترمذى ،)1046( داود أبوأخرجه  (126)
 والبيهقى .الشيخني شرط على صحيح :وقال) 1030 رقم ،1/413( واحلاكم ،)2772 رقم ،7/7( حبان وابن ،)10308 رقم ،2/486(
 وأبو ،)2362 رقم ،1/311( والطيالسى ،)1/72( املسند ىف الشافعى :أيضا وأخرجه .)395 رقم ،9/423( والضياء ،)5798 رقم ،3/250(

  .)5925 رقم ،10/331( يعلى

 



)127(.  
فهذه مجلة األقوال يف ذلك. قال احملب الطربي: أصح األحاديث فيها، حديث أيب موسى يف مسلم. وأشهر األقوال فيها، 

جر: وما عدامها. إما موافق هلما، أو ألحدمها، أو ضعيف اإلسناد، أو موقوف. استند قول عبد اهللا بن سالم. قال ابن ح
قائله إىل اجتهاد، دون توقيف. مث اختلف السلف. أي القولني املذكورين أرجح؟ فرجح كالً مرجحون، فرجح حديث أيب 

  موسى: البيهقي: وابن العريب، والقرطيب.
  وقال النووي: إنه الصحيح، أو الصواب.

  رجح قول ابن سالم: أمحد بن حنبل، وابن راهويه، وابن عبد الرب، وابن الزملكاين، من الشافعية.و
قلت وههنا أمر: وذلك أن ما أورده أبو هريرة على ابن سالم، من أا ليست ساعة صالة. وارد على حديث أيب موسى 

ساعة دعاء. وقد قال يف احلديث: يسأل اهللا شيئاً.  أيضاً. ألن حال اخلطبة ليست ساعة صالة، ويتميز ما بعد العصر، بأا
وليس حال اخلطبة ساعة دعاء، ألنه مأمور فيها باإلنصات، وكذلك غالب الصالة، ووقت الدعاء منها. إما عند اإلقامة، أو 

 هذين يف السجود، أو التشهد، فإن محل احلديث على هذه األوقات اتضح. وحيمل قوله، وهو قائم يصلي، على حقيقته يف
املوضعني، وعلى جمازه يف اإلقامة. أي يريد الصالة. وهذا حتقيق حسن، فتح اهللا به، وبه يظهر ترجيح رواية أيب موسى، 

على قول ابن سالم، إلبقاء احلديث على ظاهره. من قوله: " يصلي، ويسأل " فإنه أوىل من محله على انتظار الصالة، ألنه 
الة يشترط يف اإلجابة، وألنه ال يقال، يف منتظر الصالة: قائم يصلي، وإن صدق، أنه يف جماز بعيد، وموهم أن انتظار الص

صالة، ألن لفظ قائم يشعر مبالبسة الفعل، والذي استخري اهللا، وأقول به من هذه األقوال: أا عند إقامة الصالة، وغالب 
يث عمرو بن عوف، وال ينافيه حديث أيب األحاديث املرفوعة، تشهد له. أما حديث ميمونة، فصريح فيه، وكذا حد

موسى، ألنه ذكر: أا فيما بني أن جيلس اإلمام، إىل أن تنقضي الصالة، وذلك صادق باإلقامة، بل منحصر فيها، ألن وقت 
اخلطبة ليس وقت صالة، وال دعاء، ووقت الصالة، ليس وقت دعاء يف غالبها، وال يظن أنه أراد، استغراق هذا الوقت 

ألا ساعة خفيفة بالنصوص، واإلمجاع، ووقت اخلطبة، والصالة متسع. وغالب األقوال املذكورة بعد الزوال، أو  قطعاً،
عند األذان، حتمل على هذا، فترجع إليه، وال تتناىف، وقد أخرج الطرباين، عن عوف بن مالك الصحايب، قال: " إين ألرجو 

إذا أذن املؤذن، وما دام اإلمام على املنرب، وعند اإلقامة " وأقوى شاهد  أن تكون ساعة اإلجابة يف إحدى الساعات الثالث:
له. حديث الصحيحني " وهو قائم يصلي " فأمحل: " وهو قائم " على القيام للصالة عند اإلقامة. و " يصلي " على احلال 

عة، ليخرج من ختلف عنها. هذا ما ظهر املقدرة، وتكون هذه اجلملة احلالية، شرطاً يف اإلجابة، فإا خمتصة، مبن شهد اجلم
  يل يف هذا احملل من التقدير. واهللا أعلم بالصواب.

وقال ابن سعد يف طبقاته: أخربنا عفان بن مسلم، حدثنا محاد بن سلمة، أخربنا علي بن زيد بن جدعان. أن عبيد اهللا بن 
وا يبكون إىل اجلمعة، إذا طلعت الشمس، يريدون نوفل، وسعيد بن نوفل، واملغرية بن نوفل، كانوا من قراء قريش، وكان

                                                
  .)2977 رقم ،3/93( اإلميان شعب ىف البيهقى(127)

  .حاله يعرف ال من رواته بعض ىف و ،ىعل بن زيد على اختالف إسناده ىف :421/  2"  الفتح"  ىف احلافظ قالإسناد ضعيف، و:وقال

  

 



بذلك الساعة اليت ترجى، فنام عبيد اهللا بن نوفل، فدح على ظهره دحةً، فقيل: هذه الساعة اليت تريد، فرفع رأسه، فإذا مثل 
  )128( غمامة، تصعد إىل السماء، وذلك حني زالت الشمس.

يف كل ساعة إجابة، كما ثبت يف األحاديث الصحيحة، وليس ذلك يف  فائدة: احتج من قال بتفضيل الليل على النهار: بأن
  النهار، سوى يف يوم اجلمعة.

  الثامنة واخلمسون:
  الصدقة فيها تضاعف على غريها من األيام

  .)129(أخرج ابن أيب شيبة يف املصنف، عن كعب، قال: " الصدقة تضاعف يوم اجلمعة " 
  التاسعة واخلمسون:
  ضاعفاحلسنة والسيئة فيه ت

  )130( أخرج ابن أيب شيبة، عن كعب، قال: يوم اجلمعة تضاعف فيه احلسنة والسيئة.
وأخرج محيد بن )131(وأخرج الطرباين يف األوسط، من حديث أيب هريرة مرفوعاً: " تضاعف احلسنات يوم اجلمعة "

ين أن احلسنة تضاعف يوم اجلمعة، زجنويه، يف فضائل األعمال، من طريق اهليثم بن محيد. قال: أخربين أبو سعيد، قال: بلغ
   والسيئة تضاعف يوم اجلمعة.

وأخرج عن املسيب بن رافع قال: من عمل خرياً يف يوم اجلمعة، ضعف بعشرة أضعافه يف سائر األيام، ومن عمل شراً فمثل 
  .)132(ذلك 

  الستون:
  قراءة حم الدخان يومها وليلتها

اهللا صلى اهللا عليه وسلم: " من قرأ حم الدخان يف ليلة اجلمعة غُفر له  أخرج الترمذي، عن أيب هريرة. قال: قال رسول
")133(.  

وأخرج الطرباين، واألصبهاين، عن أيب أمامة. قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: " من قرأ حم الدخان يف ليلة 
  .)134(اجلمعة، أو يوم اجلمعة، بىن اهللا له بيتاً يف اجلنة " 

                                                
  )22/  5( -الطبقات الكربى  (128)

  )5556()150/  2( -ترقيم عوامة  -مصنف ابن أيب شيبة (129)

  )5557()150/  2( -ترقيم عوامة  -مصنف ابن أيب شيبة (130)

) موضوع: (األلباين الشيخ قال كذاب هوو آدم بن خالد فيه :)2/164( اهليثمى قال .)7895 رقم ،8/40( األوسط ىف الطرباىن أخرجه(131)
  اجلامع ضعيف يف) 2440(

(132)   

  .هريرة أىب من احلسن يسمع ومل يضعف املقدام أبو وهشام الوجه هذا من إال نعرفه ال :وقال) 2889 رقم ،5/163( الترمذى أخرجه(133)

  ضعيف جدا.:قال األلباين

  .جدا ضعيف وهو جبري بن فضال فيه :)2/168( اهليثمى قال) 8026 رقم ،8/264( الطرباىن أخرجه(134)

 



  .)135(أيب رافع قال: " من قرأ الدخان يف ليلة اجلمعة، أصبح مغفوراً له، وزوج من احلور العني " وأخرج الدارمي عن 
  احلادية والستون:
  قراءة يس ليلتها

أخرج البيهقي يف الشعب، عن أيب هريرة قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: " من قرأ ليلة اجلمعة حم الدخان، 
  .)136(خرجه األصفهاين بلفظ: " من قرأ يس يف ليلة اجلمعة غُفر له " ويس، أصبح مغفوراً له " وأ

  الثانية والستون:
  قراءة آل عمران فيه

أخرج الطرباين بسند ضعيف، عن ابن عباس قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: " من قرأ السورة اليت يذكر فيها آل 
  .)137(تغيب الشمس " عمران، يوم اجلمعة، صلى اهللا عليه ومالئكته حىت 

  الثالثة والستون:
  قراءة سورة هود فيه

أخرج الدارمي يف مسنده، والبيهقي يف الشعب، وأبو الشيخ، وابن مردويه، يف تفسريمها، عن كعب، أن النيب صلى اهللا عليه 
  .)138(وسلم قال: " اقرؤوا سورة هود يوم اجلمعة " 

  الرابعة والستون:
  هاقراءة البقرة وآل عمران ليلت

أخرج األصفهاين يف الترغيب بسنده، عن عبد الواحد بن أمين، تابعي قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: " من قرأ 
  .وعروباء " ،سورة البقرة، وآل عمران، يف ليلة اجلمعة، كان له من األجر، ما بني لُبيداء

  فلبيداء: األرض السابعة. وعروباء: السماء السابعة.
د بن زجنويه، عن وهب بن منبه. قال: " من قرأ ليلة اجلمعة، سورة البقرة، وآل عمران، كان له نوراً ما بني وأخرج محي

  .)139(عريباء، وعجيباء، وعريباء: العرش. وعجيباء أسفل األرضني "
  اخلامسة والستون:

                                                
  .)3421 رقم ،2/550( الدارمى أخرجه(135)

  ضعفه األلباين.غريب حديث هذا :وقال) 4/130( احللية ىف نعيم أبو أخرجه(136)

 ابن قال :)6/199( املناوى وقال .ضعيف وهو الرقى زيد بن طلحة فيه :)2/168( اهليثمى قال .)11002 رقم 11/48( الطرباىن أخرجه(137)
  .للوضع نسب بل ،جدا ضعيف زيد بن طلحة فيه :حجر

  .تغرب :))جتب(( :احلديث غريب ومن

  اإلميان شعب ىف والبيهقى ،)59 رقم ،1/103( املراسيل ىف داود وأبو ،)3404 رقم ،2/545( الدارمى أخرجه(138)

  القدير فتح ىف والشوكاىن ،)4/396( املنثور الدر ىف املصنف مردويه وابن الشيخ ألىب :أيضا وعزاه .)2438 رقم ،2/472(

  .صحيح وسنده مرسل حديث :حجر ابن احلافظ قال :)2/67( املناوى قال .)2/479(

  )352/  1التهجد وقيام الليل (يف  )281ابن أيب الدنيا (ت أخرجه  (139)

 



  الذكر املوجب للمغفرة قبل صبح يومها
أخرج الطرباين يف األوسط، وابن السين، عن أنس قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: " من قال قبل صالة الغداة، 
يوم اجلمعة، ثالث مرات: استغفر اهللا العظيم الذي ال إله إال هو احلي القيوم، وأتوب إليه، غُفرت ذنوبه، وإن كانت أكثر 

  .)140(من زبد البحر " 
  ة والستون:السادس

  اإلكثار من الصالة على النيب
  صلى اهللا عليه وسلم يومها وليلتها

أخرج أبو داود، واحلاكم وصححه، وابن ماجه، عن أوس بن أوس قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: " إن من 
ا من الصالة علي فيه، فإن صالتكم أفضل أيامكم، يوم اجلمعة، فيه خلق آدم، وفيه قُبض، وفيه النفخة. وفيه الصعقة، فأكثرو

 " 141(معروضة علي(.  

وأخرج الطرباين يف األوسط، عن أيب هريرة. قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: " أكثروا من الصالة، علي، يف الليلة 
" 142(الزهراء، واليوم األزهر. فإن صالتكم تعرض علي(.  

قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: " أكثروا من الصالة علي يف كل يوم وأخرج البيهقي يف الشعب، عن أيب أمامة. 
  .)143(مجعة، فمن كان أكثرهم علي صالة، كان أقرم مين مرتلةً "

وأخرج عن أنس قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: " أكثروا من الصالة علي يف يوم اجلمعة، وليلة اجلمعة، فمن 
  .)144(يداً، أو شافعاً له يوم القيامة " فعل ذلك كنت شه

وأخرج عن أنس مرفوعاً: " من صلى علي يف يوم اجلمعة، وليلة اجلمعة، قضى اهللا له مائة حاجة: سبعني من حوائج 
  .)145(اآلخرة، وثالثني من حوائج الدنيا " 

جاء يوم القيامة، وعلى وجهه نور  وأخرج عن علي قال: " من صلى على النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم اجلمعة، مائة مرة،

                                                
 الرمحن عبد بن العزيز عبد فيه :)2/168( اهليثمى قال) 16/382( عساكر وابن) 7717 رقم 7/356( األوسط ىف الطرباىن أخرجه(140)
  .جدا ضعيف وهو البالسى

  1/170صححه األلباين يف صحيح الترغيب (141)

  ضعيف وهو األنصارى بشري بن املنعم عبد فيه :)2/169( اهليثمى قال) 241 رقم 1/83( األوسط ىف الطرباىن أخرجه(142)

 ،1/81( والديلمى) 3032 رقم ،3/110( اإلميان شعب ىف :أيضا وأخرجه .)5791 رقم ،3/249( الكربى السنن ىف البيهقى أخرجه(143)
 ىف الذهىب أعله :)2/87( املناوى وقال .أمامة أىب من يسمع مل قيل مكحوال أن إال حسن بإسناد البيهقى رواه :)2/328( املنذرى قال .)250 رقم

  .أمامة أىب عن جيد بإسناد البيهقى رواه :)1/190( العجلوىن وقال .منقطع فهو أمامة أبا يلق مل مكحوال بأن املهذب

 رقم ،3/110( اإلميان شعب ىف والبيهقى .به بأس ال أنه أرجو :وقال) العنربى زياد بن درست 636 ترمجة ،3/102( عدى ابن أخرجه(144)
  قلت: فيه يزيد الرقاشي ضعيف..)3033

وهذا إسناد باطل ال :السلسلة الضعيفةقال األلباين يف .)54/301( كرعسا وابن ،)3035 رقم ،3/111( اإلميان شعب ىف البيهقى أخرجه(145)
  أصل له

 



 ")146(.  
وأخرج األصبهاين يف ترغيبه، عن أنس قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: " من صلى علي يف يوم اجلمعة ألف مرة، 

  .)147(مل ميت حىت يرى مقعده من اجلنة " 
ع إذا كان يوم اجلمعة أن تصلي على النيب وأخرج أبو نعيم يف احللية، عن زيد بن وهب. قال: " قال يل ابن مسعود: ال تد

  .)148(صلى اهللا عليه وسلم ألف مرة، تقول: اللهم صلي على حممد، وعلى آل حممد النيب األمي "
  السابعة والثامنة والتاسعة والستون والسبعون:

  عيادة املريض وشهود اجلنازة
  وشهود النكاح والعتق فيه

 صلى اهللا عليه وسلم قال: " من صلى اجلمعة، وصام يومه، وعاد مريضاً، وشهد أخرج الطرباين، عن أيب أمامة، أن النيب
  .)149(جنازة، وشهد نكاحاً، وجبت له اجلنة "

  شهود النكاح. ،ومل يذكر )150(وأخرجه أبو يعلى، من حديث أيب سعيد، وزاد: " وتصدق وأعتق "
عليه وسلم قال: " من أصبح يوم اجلمعة صائماً، وعاد  وأخرج البيهقي يف شعب اإلميان، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا

  .)151(مريضاً، وشهد جنازة، وتصدق بصدقة، فقد أوجب " 
وأخرج ابن عدي، والبيهقي يف الشعب، عن جابر بن عبد اهللا قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: " من أصبح يوم 

  .)152(ازة، مل يتبعه ذنب أربعني سنة " اجلمعة صائماً، وعاد مريضاً، وأطعم مسكيناً، وشيع جن
  .قال البيهقي: هذا يؤكد حديث أيب هريرة، وكالمها ضعيف

  احلادية والسبعون:
  الذكر املأثور ليلتها

أخرج البيهقي يف الشعب، عن أنس. قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: " من قال هذه الكلمات سبع مرات يف ليلة 
لليلة، دخل اجلنة. ومن قاهلا يوم اجلمعة، فمات يف ذلك اليوم، دخل؛ من قال: اللهم أنت ريب ال إله اجلمعة، فمات يف تلك ا

إال أنت، خلقتين، وأنا عبدك، وابن عبدك، وابن أمتك، ويف قبضتك وناصييت بيدك، أمسيت على عهدك، ووعدك ما 

                                                
  .غريب :وقال) 8/47( احللية ىف نعيم أبو أخرجه(146)

  ضعفه األلباين (147)

  )237/  8( -حلية األولياء (148)

  .ضعيف وهو األوصاىب حفص بن حممد فيه :)3/200( اهليثمى قال) 7484 رقم ،8/97( الطرباىن أخرجه(149)

 رقم ،3/113( اإلميان شعب ىف والبيهقى .كالم وفيه ،هليعة ابن فيه :)2/169( اهليثمى قال) 1043 رقم ،2/312( يعلى أبو أخرجه(150)
   )2771 رقم ،7/6() وابن حبان1044وأخرجه أبو يعلى بسند صحيح(.)3040

  وضعفه.)3864 رقم ،3/393( اإلميان شعب ىف البيهقى أخرجه(151)

قال .ضعيف :وقال) 3865 رقم 3/394( اإلميان شعب ىف والبيهقى) مرة بن اخلليل 610 ترمجة 3/60( عدى ابن أخرجه(152)
  موضوع:األلباين

 



  .)153(، فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت " استطعت،أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء بنعمتك، وأبوء بذنيب، فاغفر يل
  الثانية والسبعون:
  الظهور والدخول

وأخرج أيضاً، عن عائشة. قالت: " كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إذا ظهر يف الصيف، استحب أن يظهر ليلة 
  .)154( وأخرج مثله عن ابن عباس .اجلمعة، وإذا دخل البيت يف الشتاء استحب أن يدخل ليلة اجلمعة "

  الثالثة والسبعون:
  ابتغاء الفضل

أخرج الطرباين، عن عبد اهللا بن بسر، صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: " أنه كان إذا صلى اجلمعة، خرج فدار يف 
  السوق ساعةً، مث رجع إىل املسجد، فقيل له: لم تفعل هذا؟ فقال: رأيت سيد املرسلني يفعله ".

  .قوله تعاىل: (فَإذَا قُضيت الصالَةُ فَانتشروا في اَألرضِ، وابتغوا من فَضلِ اِهللا) قلت: كأن حكمته امتثال
  الرابعة والسبعون:

  انتظار العصر بعدها يعدل عمرة
أخرج البيهقي يف الشعب، عن سهل بن سعد الساعدي. قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: " إن لكم يف كل مجعة 

  .)155(، وعمرةً، فاحلجة: اهلجريةُ إىل اجلمعة، والعمرة: انتظار العصر بعد اجلمعة " حجةً
  اخلامسة والسبعون:

  صالة حفظ القرآن يف ليلتها

أخرج الترمذي، وقال: حسن غريب. واحلاكم، والبيهقي يف الدعوات، عن ابن عباس: " أن علياً قال لرسول اهللا صلى اهللا 
آن من صدري، فما أجدين أقدر عليه، فقال: أال أُعلمك كلمات ينفعك اهللا ن، وتنفع ن من عليه وسلم: تفلّت هذا القر

علمته، ويثبت ما تعلمت يف صدرك؟ إذا كان ليلة اجلمعة، فإن استطعت أن تقوم يف ثلث الليل اآلخر، فإا ساعة مشهودة، 
فإن مل  -م ريب. يقول: حىت تأيت ليلة اجلمعة وقد قال أخي يعقوب لبنيه: سوف أستغفر لك -والدعاء فيها مستجاب 

تستطع، فقم يف وسطها، فإن مل تستطع، فقم يف أوهلا. فصلِّ أربع ركعات، تقرأ يف الركعة األوىل بفاحتة الكتاب، وسورة: 
ة. ويف الركعة يس. ويف الركعة الثانية: بفاحتة الكتاب، وحم الدخان. ويف الركعة الثالثة: بفاحتة الكتاب، وامل ترتيل السجد

  الرابعة بفاحتة الكتاب، وتبارك املفصل.
فإذا فرغت من التشهد، فامحد اهللا، وأحسن الثناء على اهللا، وصلِّ علي، وعلى سائر النبيني، واستغفر للمؤمنني واملؤمنات، 

وارمحين أن أتكلف ما ال  وإلخوانك الذين سبقوك باإلميان، وقل يف آخر ذلك: اللهم ارمحين بترك املعاصي أبداً ما أبقيتين،
يعنيين، وارزقين حسن النظر فيما يرضيك عين، اللهم بديع السماوات، واألرض، ذا اجلالل، واإلكرام، والعزة اليت ال ترام: 

                                                
  .)3043 رقم ،3/114( اإلميان شعب ىف البيهقى أخرجه(153)

  ضعفه األلباين  (154)

  )3046(3/115الشعب (155)

 



أسألك يا اهللا. يا رمحن، جباللك، ونور وجهك، أن تلزم قليب حفظ كتابك، كما علمتين، وارزقين أن أتلوه على النحو 
ين.اللهم بديع السماوات، واألرض، ذا اجلالل واإلكرام، والعزة اليت الترام. أسألك يا اهللا، يا رمحن، الذي يرضيك ع

جباللك، ونور وجهك، أن تنور بكتابك بصري، وأن تطلق به لساين، وأن تفرج به عن قليب، وتشرح به صدري، وأن 
باهللا العلي العظيم. تفعل ذلك ثالث مجع، أو مخساً، أو  تعمل به بدين، فإنه ال يعينين على إال أنت، وال حول وال قوة إال

  سبعاً بإذن اهللا تعاىل، والذي بعثين باحلق، ما أخطأ مؤمناً قط.
قال ابن عباس: فواهللا ما لبث علي إىل مخساً أو سبعاً، حىت جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف مثل ذلك الس، فقال: 

 ال آخذ إال أربع آيات، وحنوهن، فإذا قرأن على نفسي تفلنت، وأنا أتعلم اليوم أربعني آيةً يا رسول اهللا أين كنت فيما خال
وحنوها، فإذا قرأا على نفسي، فكأمنا كتاب اهللا بني عيين، ولقد كنت أمسع احلديث، فإذا رددته تفلت، وأنا اليوم أمسع 

سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عند ذلك: مؤمن ورب الكعبة " األحاديث، فإذا حتدثت ا مل أخرم منها حرفاً. فقال له ر
)156(.  

  والسادسة والسبعون:
  زيارة القبور يومها وليلتها

أخرج احلكيم الترمذي، يف نوادر األصول، والطرباين يف األوسط، عن أيب هريرة. قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: 
  .)157(عة، غفر له، وكتب برا "" من زار قرب أبويه، أو أحدمها يف كل مج

  السابعة والسبعون:
  علم املوتى بزيارة األحياء فيه

                                                
) 1190 رقم 1/461( واحلاكم) 12036 رقم 11/367( والطرباىن .غريب حسن :وقال) 3570 رقم 5/563( الترمذى أخرجه(156)

  السامع وآداب الراوى ألخالق اجلامع ىف اخلطيب :أيضا وأخرجه .الشيخني شرط على صحيح :وقال

 مع وهو) 3/301( امليزان ىف الذهىب وقال .جدا غريب ومتنه جيدة احلديث هذا أسانيد طريق :)2/236( املنذرى قال .)1792 رقم ،2/259(
 مل حديثاً له وضع رجالً أن لو حامت أبو فيه قال كما عليه وأدخل له شبه سليمان فلعل أعلم فاهللا شىء منه نفسى ىف جدا منكر حديث سنده نظافة
 ءالنبال أعالم سري ىف فيه القول الذهىب فصل ولقد) الدمشقى أيوب أبو الرحم عبد بن سليمان 559 ترمجة ،4/129( والتعديل اجلرح :انظر .يفهم

 عن فيه قال كان فلو حافظا كان وإن احلديث منكر فإنه فيه شرحبيل بنت ابن سليمان على دخلت اآلفة ولعل موضوع عندى هذا :فقال) 9/218(
 عكرمة عن صاحل أىب عن القرشى إبراهيم بن حممد عن عمار بن هشام يرويه احلديث هذا وإمنا الريبة فقويت بالتحديث صرح ولكن لراج جريج ابن
 ألنه إيراده ىف يصب فلم املوضوعات ىف اجلوزى ابن أورده :)3/114( املناوى وقال .هو من يدرى ال وشيخه بثقة ليس هذا وحممد عباس ابن نع

  )374/  7( -السلسة الضعيفة قال األلباين يف  .ضعيف أنه غايته

  منكر )( - 3374 

 ،أمية أبو الكرمي عبد فيه :)3/60( اهليثمى قال) 6114 رقم ،6/175( وسطاأل ىف والطرباىن ،)1/126( احلكيم ذكره :هريرة أىب حديث(157)
  .)1/303( والرافعى ،)5537 رقم ،3/495( الديلمى :أيضا وأخرجه .ضعيف وهو

  )7901 رقم ،6/201( اإلميان شعب ىف البيهقى أخرجه :املفصل النعمان بن حممد حديث

  موضوع :قال األلباين.)سلم بن حفص 515 ترمجة ،2/393( عدى وابن ،)1/126( احلكيم ذكره حديث ابن عمر

  

 



أخرج ابن أيب الدنيا، والبيهقي يف شعب اإلميان، عن حممد بن واسع. قال: " بلغين أن املوتى، يعلمون بزوارهم يوم اجلمعة، 
  .)158(ويوماً قبله، ويوماً بعده " 

اً يوم السبت، قبل طلوع الشمس،علم امليت بزيارته. قيل: وكيف ذلك؟ قال: وأخرجا عن الضحاك. قال: " من زار قرب
  .)159(ملكان يوم اجلمعة "
  الثامنة والسبعون:

  عرض أعمال األحياء على أقارم
  من املوتى فيه

هللا أخرج الترمذي احلكيم يف نوادر األصول، من حديث عبد الغفور بن عبد العزيز، عن أبيه، عن جده. قال: قال رسول ا
صلى اهللا عليه وسلم: " تعرض األعمال يوم االثنني، ويوم اخلميس على اهللا، وتعرض على األنبياء، وعلى اآلباء، واألمهات 

  .)160(يوم اجلمعة، فيفرحون حبسنام، وتزداد وجوههم بياضاً، وإشراقاً "
يقول: " إن أعمال بين آدم تعرض كل  وأخرج أمحد بسند جيد، عن أيب هريرة قال: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .)161(مخيس، ليلة اجلمعة، فال يقبل عمل قاطع رحم "
  التاسعة والسبعون:

  يقول الطري فيه سالم سالم يوم صاحل
  أخرج ابن أيب الدنيا، والبيهقي، عن مطرف. أنه مسعه من املوتى، يقولون ذلك كرامة له، وهو بني النائم، واليقظان.

يف االسة، عن بكر بن عند اهللا املزينّ، قال: " إن الطري لتلقي الطري بعضها بعضاً ليلة اجلمعة، فتقول هلا:  وأخرج الدينوري
  .)162(أشعرت أن اجلمعة غداً "

  الثمانون:
  كون الرائحني إىل اجلمعة كسبعني موسى

راح منا سبعون رجالً إىل اجلمعة،  أخرج الطرباين يف األوسط، عن أنس. قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: " إذا
  .)163(كانوا كسبعني موسى: الذين وفدوا إىل رم أو أفضل " 

  احلادية والثمانون:
                                                

  )9301()18/  7( -البيهقي  -شعب اإلميان (158)

  )9302()18/  7( -البيهقي  -شعب اإلميان (159)

  موضوع :قال األلباين.أبيه عن العزيز عبد عن احلكيم رواه :)1/365( العجلوىن قال(160)

 األخالق مساوئ ىف واخلرائطى .ثقات رجاله :)8/151( واهليثمى ،)3/233( ذرىاملن قال ،)10277 رقم ،2/483( أمحد أخرجه(161)
قال .)7966 رقم ،6/224( اإلميان شعب ىف والبيهقى ،)61 رقم ،1/35( املفرد األدب ىف البخارى :أيضا وأخرجه .)279 رقم ،114(

  وحسنه األلباين يف صحيح الترغيب.،ثقات رواتهاملنذري: 

  )415/  1( -العلم  االسة وجواهر(162)

  .احلديث يضع كان :األزدى قال ،البالسى بكر بن أمحد فيه :)2/176( اهليثمى قال .)5802 رقم ،6/63( األوسط ىف الطرباىن أخرجه(163)

 



  صومه يف متتابعات مغفرة
أخرج الطرباين،والبيهقي، واألصبهاين يف الترغيب، عن ابن عمر قال: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: " من 

واخلميس، واجلمعة مث تصدق يوم اجلمعة، مبا قلّ من ماله، أو كثر، غُفر له ذنب عمله، حىت يصري كيوم صام يوم األربعاء، 
  ولدته أمه ".

وأخرج البيهقي يف الشعب، عن ابن عباس: " أنه كان يستحب أن يصوم األربعاء، واخلميس، واجلمعة، ويخرب أن النيب 
  )164(صدق مبا قلّ أو كثُر، فإن فيه الفضل الكثريصلى اهللا عليه وسلم، كان يأمر بصومهن، وأن يت

وأخرج البيهقي، وضعفه، عن أنس. قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: " من صام األربعاء، واخلميس، واجلمعة، بىن 
  .)165(اهللا له قصراً يف اجلنة من لؤلؤ وياقوت، وزمرد، وكتب اهللا له براءة من النار " 

 قتادة العدوي. قال: " ما من يوم أكره إيلّ أن أصومه من يوم اجلمعة وال أحب أن أصومه من يوم وأخرج البيهقي، عن أيب
  اجلمعة، قيل: وكيف ذلك؟ قال: يعجبين يف أيام متتابعات، ملا أعلم من فضيلته، وأكره أن أخصه من بني األيام "

ن ابن سليم. قال: أخربين رجل من جشمٍ، عن أيب وقال سعيد بن منصور، يف سننه: حدثنا عبد العزيز بن حممد، عن صفوا
هريرة قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: " من صام يوم اجلمعة، كتب اهللا له عشرة أيام غُراً من أيام اآلخرة، ال 

  .)166(يشاكلها أيام الدنيا " 
  الثانية والثمانون:

  كون ليلته غراء ويومه أزهر
صلى اهللا عليه وسلم: " كان إذا دخل رجب. قال: اللهم باركلنا يف رجب، وشعبان، وبلِّغنا  أخرج البزار، أن رسول اهللا

  .)167(رمضان، وإذا كان ليلة اجلمعة. قال: هذه ليلة غراء، ويوم أزهر "
  الثالثة والثمانون:

  صالة وين سكرات املوت
م: " من صلى بعد املغرب ركعتني، يف ليلة أخرج األصبهاين، عن ابن عباس. قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل

اجلمعة، يقرأ يف كل واحدة منها بفاحتة الكتاب مرة، وإذا زلزلت مخس عشرة مرة، هون اهللا عليه سكرات املوت، وأعاذه 
  .)168(من عذاب القرب، ويسر له اجلواز على الصراط يوم القيامة " 

  الرابعة والثمانون:
  سالمته سالمة األيام

                                                
  .)8232 رقم ،4/295( الكربى السنن وىف ،)3871 رقم ،3/396( اإلميان شعب ىف البيهقى أخرجه(164)

  أبو بكر العنسي جمهول يأيت مبا ال يتابع عليه- )397/  3( -البيهقي  - شعب اإلميانقال البيهقي يف  (165)

  قال األلباين منكر يف ضعيف الترغيب )393/  3( -البيهقي  -شعب اإلميان (166)

  ) 375/  3( شعب اإلميانقال البيهقي يف  (167)

  رقاد عن زياد النمريي منكر احلديثتفرد يه زياد النمريي و عند زائدة بن أيب الرقاد قال البخاري زائدة بن أيب ال 

  يف أماليه سنده ضعيف. :قال ابن حجر:)218/  6( -فيض القدير قال املناوي يف  (168)

 



أبو نعيم يف احللية، عن عائشة قالت: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: " إذا سلمت اجلمعة، سلمت األيام " أخرج 
)169(.  

  اخلامسة والثمانون:
  دعاء دخول املسجد فيه

م أخرج ابن السين يف عمل اليوم والليلة. عن أيب هريرة، قال: " كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إذا دخل املسجد يو
اجلمعة، أخذ بعضاديت الباب، مث قال: اللهم اجعلين أوجه من توجه إليك. وأقرب من تقرب إليك، وأفضل من سألك، 

قال النووي يف األذكار: يستحب لنا حنن أن نقول: من أوجه، ومن أقرب، ومن أفضل. بزيادة من  .)170(ورغب إليك "
)171(.  

  السادسة والثمانون:
  كراهة احلجامة فيه

خرج أبو يعلى، عن احلسني بن علي. قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: " إن يف يوم اجلمعة لساعة ال حيتجم فيها أ
  .)172(أحد إال مات "

  وقد ورد النهي عن احلجامة يوم اجلمعة، من حديث ابن عمر.
تجم أحدكم يوم اجلمعة، ففيها ساعة، أخرجه احلاكم، وابن ماجه. ويف نسخة نبيط بن شريط، من حديثه مرفوعاً: " ال حي

  .)173(من احتجم فيها، فأصابه وجع، فال يلومن إال نفسه "
  السابعة والثمانون:

  حصول الشهادة ملن مات فيه

                                                
 أطراف ىف كما األفراد ىف والدارقطىن .باطل حديث :وقال) القرشى خالد أبو أبان بن العزيز عبد 1425 ترمجة ،5/288( عدى ابن أخرجه(169)

  اإلميان شعب ىف والبيهقى ،)7/140( احللية ىف نعيم وأبو ،)6167 رقم ،5/491( طاهر ابن

 الآللئ ىف السيوطى وأورده ،الدارقطىن طريق من) 1128 رقم ،2/557( املوضوعات ىف اجلوزى ابن وأورده ،)3708 رقم ،3/340(
  موضوع :قال األلباين.)1304 رقم ،1/329( الديلمى :أيضا وأخرجه .)2/104(

  )439/  10( -ترقيم عوامة  -مصنف ابن أيب شيبة ، )332/  1( -يلة عمل اليوم والل(170)

وقد جاء من حديث أم  :قال احلافظ ،ويف سنده راويان جمهولون ،أخرجه أبو نعيم يف كتاب الذكر :كما قال احلافظ :قال ابن عالن يف شرح األذكار
 ه وسلمكان رسول اهللا صلى اهللا علي :مث روي عنها قالت ،سلمة لكن بغري قيد

وسنده ضعيف  :قال ،وأجنح من سألك ورغب إليك يا اهللا ،وأوجه من توجه إليك ،اللهم اجعلين أقرب من تقرب إليك :إذا خرج إىل الصالة قال
  .أيضا

  )170/  1( األذكار(171)

) 19325 رقم ،9/341( والبيهقى .كذاب وهو ،العالء بن حيىي فيه :)5/92( اهليثمى قال ،)6779 رقم ،12/150( يعلى أبو أخرجه(172)
  موضوع.بشىء وليس مرفوعا حديثًا فيه على بن احلسني عن له بإسناد متروك وهو الرازى العالء بن حيىي وروى :قال مث مرفوعا عمر ابن عن

  موضوع (173)

 



أخرج محيد بن زجنويه، من مرسل إياس بن بكري. أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: " من مات يوم اجلمعة كتب اهللا 
174(قي فتنة القرب "له أجر شهيد، وو(.  

وأخرج من مرسل عطاء قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: " ما من مسلم أو مسلمة ميوت ليلة اجلمعة، أو يوم 
 قي عذاب القرب، وفتنة القرب، ولقي اهللا ال حساب عليه، وجاء يوم القيامة، ومعه شهود يشهدون له، أو طابعاجلمعة، إال و

")175(.  
  لثمانون:الثامنة وا

  صالة دفع الشر

أخرج األصبهاين، عن ابن عباس. قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: " من صلى الضحى أربع ركعات يف يوم 
وقل أعوذ برب الفلق عشر مرات، وقل أعوذ برب الناس،  -اجلمعة، يف دهره، مرة واحدة، يقرأ بفاحتة الكتاب عشر مرات 

د عشر مرات، وقل يا أيها الكافرون، عشر مرات. وآية الكرسي، عشر مرات، يف كل وقل هو اهللا أح -عشر مرات 
ركعة. فإذا تشهد، وسلّم، وسلّم. واستغفر سبعني مرة. وسبح، سبعني مرة. قائالً: سبحان اهللا واحلمد هللا. وال إله إال اهللا، 

شر أهل السماوات، وأهل األرض، وشر اإلنس، واجلن واهللا أكرب، وال حول، وال قوة إال باهللا العلي العظيم. دفع اهللا عنه 
")176(.  

  التاسعة والثمانون:
  فضل وقوف عرفة فيه

  وقفة اجلمعة، تفضل غريها من مخسة أوجه. فيما ذكر القاضي بدر الدين ابن مجاعة.
  أحدها: موافقة النيب صلى اهللا عليه وسلم، فإن وقفته كانت يوم اجلمعة، وإمنا يختار له األفضل.

  الثاين: إن فيها ساعة اإلجابة.
  الثالث: أن األعمال تشرف بشرف األزمنة، كما تشرف بشرف األمكنة.

  ويوم اجلمعة، أفضل أيام األسبوع، فوجب أن يكون العمل فيه أفضل.
أفضل من  عن طلحة بن عبيد اهللا بن كَريز. " أفضل األيام يوم عرفة إذا وافق يوم اجلمعة، وهو -الرابع: أن يف احلديث 

  سبعني حجة يف غري يوم اجلمعة " أخرجه رزِين يف جتريد الصحاح.
اخلامس: إن يف احلديث: " إذا كان يوم عرفة مجعة غفر اهللا جلميع أهل املوقف " قيل له: قد جاء إن اهللا يغفر جلميع أهل 

  املوقف مطلقاً.
حيتمل أن يغفر هلم فيه بغري واسطة، ويف غريه، يهب فما وجه ختصيص ذلك بيوم اجلمعة يف هذا احلديث؟ فأجاب: بأنه 

  .قوماً لقوم

                                                
   .)3/155(ىف احللية أخرجه أبو نعيم  (174)

   .غريب وليس إسناده متصل :الوق )1074رقم  ،3/386(والترمذى  ،)6582رقم  ،2/169(أخرجه أمحد  (175)

  ) 249/  1)) (( أخبار أصبهان( موضوع أخرجه هكذا أبو نعيم يف:السلسلة الضعيفةقال األلباين في (176)

 



  التسعون:
  دعاء احلاجة

أخرج األصبهاين يف الترغيب، عن عبد اهللا بن عمر، رضي اهللا عنهما قال: " من كانت له حاجة إىل اهللا، فليصم األربعاء، 
أو كثُرت، فإذا صلّى اجلمعة  ،فتصدق بصدقة قلّت واخلميس، واجلمعة، فإذا كان يوم اجلمعة، تطهر، وراح إىل اجلمعة،

الذي ال إله إال هو عامل الغيب، والشهادة، الرمحن الرحيم،  -قال: اللهم إين أسألك بامسك. بسم اهللا الرمحن الرحيم 
لذي مألت الذي ال إله إال هو احلي القيوم، الذي ال تأخذه سنة وال نوم، ا -بسم اهللا الرمحن الرحيم  -وأسألك بامسك 

عظمته السماوات، واألرض، الذي عنت له الوجوه، وخشعت له األصوات، ووجِلت القلوب من خشيته. أن تصلّي على 
  .)177(وأن تعطيين حاجيت، وهي كذا، وكذا، فإنه يستجاب له " -صلى اهللا عليه وسلم-حممد 

بلغين أن من صام األربعاء، واجلمعة، مث شهد  وأخرج ابن السين يف عمل يوم وليلة، عن عمرو بن قيس املُالئي، قال: "
 يده إىل اهللا عز اجلمعة مع املسلمني، مث تشهد، فسلّم بتسليم اإلمام، وقرأ فاحتة الكتاب، وقل هو اهللا أحد عشر مرات، مث مد

كرم، األكرم، األكرم، ال إله وجلّ، مث قال: اللهم إين أسألك بامسك العلي األعلى، األعلى، األعلى. األعز، األعز، األعز، األ
  .)178(إال اهللا األجلّ، العظيم، األعظم. مل يسأل اهللا شيئاً إال أعطاه إياه عاجالً، وآجالً، ولكنكم تعجلون " 

  احلادية والتسعون:
  ال تفتح فيه أبواب جهنم

اهللا عليه وسلم. قال: " إن جهنم وهذه غري اخلصلة السابقة: أا ال تسجر فيه أخرج أبو نعيم، عن ابن عمرو، أن النيب صلى 
  .)179(تسعر كل يوم، وتفتح أبواا، إال يوم اجلمعة، فإا ال تفتح أبواا، وال تسعر "

  الثانية والتسعون:
  يستحب السفر ليلتها

  .)180(أخرج الطرباين عن أم سلمة، قالت: " كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يحب أن يسافر يوم اخلميس "
ج يف األوسط، عن كعب بن مالك. قال: " ما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيرج إىل سفرٍ، ويبعث بعثاً إال وأخر

  وأصله يف الصحيح.)181(يوم اخلميس " 
  .)182(ومن األوسط أيضاً، عن بريدة: " كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إذا أراد السفر، خرج يوم اخلميس " 

                                                
(177)   

  )215/  2( -عمل اليوم والليلة البن السين (178)

  هـ146ار التابعني ت:فيه أبوعقيل حيي بن املتوكل ضعفوه، وبشر بن الوليد اختلط، وعمرو بن قيس ثقة ولكنه عاصر صغ

  ، فيه سويد بن عبد العزيز ضعفوه.)188/  5( -حلية األولياء (179)

  صححه األلباين )259/  23( -املعجم الكبري (180)

  )74/  2( -املعجم األوسط (181)

 العالية املطالب"  ىف افظاحل قال،احلصني بن عمرو به تفرد عالثة بن إال واصل عن احلديث هذا يرو مل :وقال )181/  8( -املعجم األوسط (182)
  .متروك احلصني بن عمرو :153/  2" 

 



  الثالثة والتسعون:
  كتابة املالئكة ملن صلّى مجاعة فيه

أخرج عبد اهللا بن أمحد، يف زوائد الزهد، عن ثابت البناين. قال: " بلغنا أن هللا مالئكة معهم ألواح من فضة، وأقالم من 
  .)183(ذهب، يطوفون، ويكتبون من صلّى ليلة اجلمعة، ويوم اجلمعة يف مجاعة " 

  الرابعة والتسعون:
  هللا عليه وسلمصالة رؤية النيب صلى ا

أخرج ابن عساكر يف تارخيه، من طريق حممد بن عكاشة، عن حممود بن معاوية بن محاد الكرماين، عن الزهري، قال: " من 
اغتسل ليلة اجلمعة، وصلّى ركعتني، يقرأ فيهما قل هو اهللا أحد ألف مرة، رأى النيب صلّى اهللا عليه وسلّم يف منامه " 

)184(.  
  اخلامسة والتسعون:

  ارة اإلخوان يف اهللازي
أخرج ابن جرير، عن أنس رضي اهللا عنه قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف قوله تعاىل: (فَإذَا قُضيت الصالَةُ، 

  .)185(فَانتشروا يف اَألرضِ) اآلية. قال: " ليس لطلب دنيا، ولكن لعيادة مريض، وحضور جنازة، وزيارة أخ يف اهللا "
  والتسعون:السادسة 

  ال تكره الصالة فيه
بعد الصبح، وال بعد العصر عند طائفة أخرج ابن أيب شيبة يف املصنف، عن طاوس. قال: " يوم اجلمعة صالة كله 

")186(.  
  وإن صح ذلك، كان فيه تأييد لكون ساعة اإلجابة قبل الغروب، وال يرد أا ليست بساعة صالة.

  السابعة والتسعون:
  نةصالة رؤية اجل

أخرجه الدارقطين يف الغرائب، واخلطيب، يف رواية مالك، عن ابن عمر. قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: " من 
دخل يوم اجلمعة املسجد، فصلّى أربع ركعات، يقرأ يف كل ركعة بفاحتة الكتاب، وقل هو اهللا أحد مخسني مرة، فذلك 

  .)187(مرتله يف اجلنة، أو يرى له "مائتا مرة، يف أربع ركعات، مل ميت حىت يرى 
  الثامنة والتسعون:

                                                
  .)688 رقم ،1/184( الديلمى أخرجه(183)

  231/  54( -تاريخ دمشق  (184)

  )385/  23( - شاكرتفسري الطربي/  (185)

   )139/  2( -ترقيم عوامة  -مصنف ابن أيب شيبة (186)

  هللا بن وصيف قال الذهيب: جمهول.قال الدارقطين يف الغرائب: ال يصح هذا، وفيه عبد ا (187)

 



  ترك جملس القوم ليلته
  أخرج الديلمي، عن عائشة مرفوعاً: " ال يفقه الرجل كل الفقه، حىت يترك جملس قومه عشية اجلمعة ".

  التاسعة والتسعون:
  مباهاة اهللا مالئكته بعباده

ي اهللا عنهما، سبط رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. قال: " إن اهللا أخرج ابن سعد يف طبقاته، عن احلسن بن علي. رض
تعاىل يباهي مالئكته بعباده، يوم عرفة يقول: عبادي جاءوين شعثاً، يتعرضون لرمحيت، فأُشهدكم أين غفرت حملسنهم، 

  وشفّعت حمسنهم يف مسيئهم، وإذا كان يوم اجلمعة فمثل ذلك ".
  املوفية للمائة:

  تجابالدعاء املس
قال اخلطيب يف تارخيه: أخربين حممد بن أمحد بن يعقوب، أخربين حممد بن نعيم الضبي، حدثين أبو علي احلسني بن علي 

احلافظ، حدثنا أبو جعفر أمحد بن محدان العابد. حدثنا إسحاق بن إبراهيم القفصي، حدثنا خالد بن يزيد العمري أبو 
ابن املنكدر، قال: مسعت جابر بن عبد اهللا يقول: " عرض هذا الدعاء على رسول  الوليد، حدثنا ابن أيب ذئب، حدثنا حممد

اهللا صلى اهللا عليه وسلم. قال: لو دعي به على شيٍء من املشرق إىل املغرب يف ساعة من يوم اجلمعة، الستجيب لصاحبه: 
  .)188(واإلكرام " ال إله إال أنت يا حنان، يا منان، يا بديع السماوات، واألرض، يا ذا اجلالل 

  احلادية بعد املائة:
  بعثه اجلمعة زهراء كالعروس

أخرج احلاكم، وابن خزمية، والبيهقي، عن أيب موسى األشعري. قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: " إن اهللا يبعث 
ى إىل كرميها، تضيُء هلم، ميشون يف األيام يوم القيامة على هيئتها، ويبعث اجلمعة زهرة منرية أهلها حيفون ا كالعروس تهد

ضوئها، ألوام كالثلج بياضاً، ورحيهم يسطع كاملسك، خيوضون يف جبال الكافور، ينظر إليهم الثقالن، ال يطرقون تعجباً 
  .)189(حىت يدخلوا اجلنة، ال يخالطهم أحد إال املؤذنون احملتسبون "

  مت حبمد اهللا وعونه

                                                
  4/115تاريخ بغداد (188)

 شعب ىف والبيهقى .السند صحيح شاذ خرب :التلخيص ىف الذهىب وقال .اإلسناد صحيح شاذ :وقال) 1027 رقم ،1/412( احلاكم أخرجه(189)
 وقال .شيئا اإلسناد هذا من النفس ىف فإن اخلرب صح إن :وقال) 1730 رقم ،3/117( خزمية ابن :أيضا وأخرجه .)3041 رقم ،3/113( اإلميان

 إمنا ،شاذ بأنه اإلسناد الصحيح احلديث هذا وصف:331/  2" الصحيحة السلسلة" يف األلباين قال .غرابة متنه وىف حسن إسناده :)1/282( املنذرى
  به تفرد اصطالح هو

  به تفردي الذي هو"  :" الشاذ"  يف قال أنه عنه نقلوا فقد ،اجلمهور دون احلاكم

  يروي أن هو"  :الشافعي اإلمام قول خالف هذا و ." متابع له ليس و ،الثقة

  ." غريه يرو مل ما يروي أن ذلك من ليس و ،الناس روى ما خيالف حديثا الثقة

  الشاذ هو خالفه و ،املتأخرين و املتقدمني من العلماء مجهور عليه الذي هو هذا و

 



                                                                                                                                                                              
  الصحيحة األحاديث مئات رد منه يلزم سبق مبا ذللشا احلاكم تعريف أن الغريب من و

  !" املستدرك"  نفسه هو كتابه يف منها كان ما السيما ،

 


