آداب املشي إىل اجلمعة
أحكامٌ وحِكَم

د /أمحد بن عبداهلل بن حممد اجملايشي
أستاذ مساعد يف الفقه وأصوله
جامعة امللك عبدالعزيز جبدة
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية





حكَم
آداب املشي إىل اجلمعة أحكامٌ و ِ
بسم اهلل الرمحن الرحيم

الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ،نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،وبعد :فقد أنزل هللا تعالى
شريعة اإلسالم على خير األنام كاملة شاملة ،صالحة مصلحة ،فيها الهدى والنور ،فما من ُحك ٍم إال وله ِح َكمة أو ِح َكم ،ولمعرفة ِح َكم
ائد جمة ومنافع متعددة ،فكان هذا البحث الكتشاف ِح َكم آداب المشي إلى الجمعة مع بيان أحكامها باختصار،
الشريعة وأسرارها ومقاصدها فو ُ

مقس ٌم إلى هذه المقدمة وثمانية مباحث وخاتمة.
وهو َّ

املبحث األول :غسل اجلمعة والتطيب واللباس احلسن هلا

ُحكم المسألة :ال خالف بين المذاهب األربعة في استحباب الغسل يوم الجمعة وإجزاء الوضوء عنه
وكذلك أجمعوا على استحباب الطيب للجمعة ولبس أحسن الثياب( ،)3ويستحب لإلمام من الزينة أكثر مما يستحب لغيره( ،)4ويتأكد في حقه
()1

عدا رواية عن أحمد بالوجوب(،)2

الغسل أكثر من غيره(.)5

دليل المسألة:

اع ِم ْن طُ ْه ٍر،
اس َت َ
الج ُم َع ِةَ ،وَت َ
ط َ
 عن سلمان الفارسي رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَ « :م ِن ا ْغ َت َس َل َي ْو َم ُط َّهَر ِب َما ْ
ِ
اح َفَل ْم ُي َف ِر ْق َبْي َن ا ْثَنْي ِنَ ،ف َصَّلى َما ُكِت َب َل ُه ،ثُ َّم ِإ َذا َخَر َج ِ
الج ُم َع ِة
ثُ َّم َّاد َه َن أ َْو َم َّ
س ِم ْن ِط ٍ
ام أَْن َص َتُ ،غفَر َل ُه َما َبْيَن ُه َوَبْي َن ُ
يب ،ثُ َّم َر َ
اإل َم ُ
ُخَرى»(.)6
األ ْ
الجم َع ِة َو ِ
اج ٌب َعَلى ُك ِل ُم ْحَتلِ ٍم،
 عن أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه قال :أشهد على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال« :ال ُغ ْس ُل َي ْوَم ُ ُس ِط ًيبا ِإ ْن َو َج َد»(.)7
َن َي َم َّ
َن َي ْس َت َّنَ ،وأ ْ
َوأ ْ
يب
 عن أبي أيوب األنصاري رضي هللا عنه قال :سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقولَ « :م ْن ا ْغ َت َس َل َي ْو َم اْل ُج ُم َع ِةَ ،و َم َّس ِم ْن ِط ٍ
ِ ِ
ِ
ِإ ْن َك ِ
ِ
ِ
ام ُه َح َّتى ُي َصلِي،
س ِم ْن أ ْ
َ
َح َس ِن ثَيا ِبه ،ثُ َّم َخَر َج َح َّتى َيأْت َي اْل َم ْس ِج َد َفَيْرَك َع ِإ ْن َب َدا َل ُهَ ،وَل ْم ُي ْؤِذ أ َ
ان عْن َد ُهَ ،وَل ِب َ
َح ًدا ،ثُ َّم أَْن َص َت إ َذا َخَر َج إ َم ُ
َ
ى ()8
ِ
ِ
َّ
ُخَر » .
َكاَن ْت َكف َارًة ل َما َبْيَن َها َوَبْي َن اْل ُج ُم َعة ْاأل ْ
 عن عبدهللا بن سالم رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال« :ما عَلى أ َِح ِد ُك ْم ِإ ْن َو َج ْد ُت ْم -
َحد ُك ْم ِإ ْن َو َجَد  -أ َْو َما َعَلى أ َ
َ
َ َ
َن َي َّت ِخ َذ َث ْوَبْي ِن لَِي ْومِ اْل ُج ُم َع ِةِ ،س َوى َث ْوَبي ِم ْهَنِت ِه»(.)9
أْ
ْ
ِح َك ُم المسألة:
()10
للجمعة ويتطيبون كي ال يتأذى بعضهم بروائح بعض( ،)11ولذلك فالغسل عند
 النظافة وتطييب الرائحة  ،وهو يوم اجتماع فيغتسلون ُالرواح أبلغ في المقصود(.)12

 إظهار فضيلة الجمعة على سائر األيام ،فهو يوم عيد( ،)13والجمعة من أعظم شعائر اإلسالم فيستحب أن يكون المقيم لها على أحسنوصف( ،)14ليصلي على أكمل هيئات النظافة(.)15
 قيام المكلف بحق نفسه من التجمل بين جيرانه وجماعة المسلمين يوم اجتماعهم وتجملهم ،وأخذه بحظه من الزينة المباحة(.)16ويستحب لإلمام من الزينة أكثر مما يستحب لغيره؛ ألنه ُيقتَ َدى به ،وهو المنظور إليه من بين الناس(.)17
"ويتأكد في حق اإلمام خصوصا الغسل للجمعة وإن كان نظيفا في نفسه لوجوه:
األول :أن الغسل للجمعة مختلف في وجوبه.
أحد حين صالة الجمعة بالوضوء وحده ،،أو يسمع عنه ذلك ،فيقتدي به في ترك هذه السنة المؤكدة.
الثاني :أنه قدوة للمقتدين ،فقد يراه ٌ
()18
الثالث :أن اإلمام من صفته أن يكون أكملهم حاالً" .
أدلة ِ
الح َكم:

{ي َابِني َآد َم ُخ ُذوا ِز َينتَ ُك ْم ِع ْن َد ُك ِل َم ْس ِج ٍد} [األعراف.]31 :
 قول هللا تعالىَ : عن عائشة رضي هللا عنها قالت :كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي ،فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق ،فيخرجط َّهْرُت ْم ِلَي ْو ِم ُك ْم
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
منهم العرق ،فأتى
إنسان منهم وهو عندي ،فقال النبي صلى هللا عليه وسلمَ« :ل ْو أََّن ُك ْم َت َ
ٌ
َ
َه َذا»( ،)19وفي رواية :قالت :كان أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عمال أنفسهم ،وكان يكون لهم أرواح ،فقيل لهمَ« :ل ِو ا ْغ َت َسْل ُت ْم»(.)20



 





حكَم
آداب املشي إىل اجلمعة أحكامٌ و ِ



 -عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال :رأى عمر حلة على رجل تباع ،فقال للنبي صلى هللا عليه وسلم :ابتع هذه الحلة تلبسها يوم الجمعة،

وإذا جاءك الوفد(.)21

ِ
اء ِإَلى اْل ُج ُم َع ِة
 عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمِ« :إ َّن َه َذا َي ْوُم ِع ٍّللا لِْل ُم ْسلِم َ
ينَ ،ف َم ْن َج َ
يدَ ،ج َعَل ُه َّ ُ
السو ِ
ِن َكان ِطيب َفْليم َّ ِ
ِ
ِ
اك»(.)22
س مْن ُهَ ،و َعَلْي ُك ْم ِب َ
َفْلَي ْغ َتس ْلَ ،وإ ْ َ ٌ َ َ

تعليق ختامي :النظافة من محاسن ارتفاقات بني آدم ،فكان ال بد لهم من يوم يغتسلون فيه ،ويتطيبون ،ويتجملون بأحسن اللباس ،ولما لم
ِ
َن
يوم في األسبوع؛ ألن التوقيت يحض عليه ،فقال النبي صلى هللا عليه وسلمَ « :ح ٌّ
ق َعَلى ُك ِل ُم ْسِل ٍم ،أ ْ
يتيسر لهم ذلك كل يوم ُحدد لهم ٌ
ي ْغ َت ِسل ِفي ُك ِل سبع ِة أََّيام يوما ي ْغ ِسل ِف ِ
يه َ ْأر َس ُه َو َج َس َد ُه»( ، )23واختير يوم الجمعة بالحض ،فالتجمل له بالغسل والطيب واللباس يكمل
ََْ
ٍ َْ ً َ ُ
َ َ
تعظيم لشعائر هللا حيث اختصت الجمعة بفضائل ليست لما سواها من األيام ،وهي عيد األسبوع فيه يجتمع المسلمون في
الصالة( ،)24وفيه
ٌ
المساجد لص الة الجمعة ،فاستحب لهم إدخال أحدهم السرور على أخيه المسلم ما استطاع ودفع األذى والمكروه عنه ،حيث يغتسل ويتطيب

في هذا اليوم بأطيب ٍ
طيب عنده ليغلب بها الروائح الكريهة ،ويوصل بها الروح والرائحة الطيبة إلى مشام الحاضرين في جواره من إخوانه

المسلمين(.)25

املبحث الثاني :التبكري واملشي للجمعة والدنو من اإلمام

ُحكم المسألة :استحب جمهور الفقهاء للمأموم أن يبكر إلى الجمعة

()26

دليل المسألة:

ماشياً( ،)27وأن يدنو من اإلمام(.)28

 عن أوس بن أوس الثقفي رضي هللا عنه قال :سمعت النبي صلى هللا عليه وسلم يقولَ « :م ْن َغ َّس َل َي ْوَم اْل ُج ُم َع ِة َوا ْغ َت َس َلَ ،وَب َّكَر َو ْاب َت َكَر،امها وِقي ِ
اإلمامَِ ،فاس َتمع وَلم يْل ُغَ ،كان َلهُ ِب ُك ِل َخ ْطوٍة عمل سَنةٍ ،أ ْ ِ ِ
ِ
ام َها»(.)29
َ
َجُر صَي َ َ َ
ْ ََ َ ْ َ
َ ََُ َ
َو َم َشى َوَل ْم َيْرَك ْبَ ،وَدَنا م َن ِْ َ
ضروا ِ
الذ ْكَرَ ،و ْادُنوا ِم َن ِْ
اع ُد
اإل َمامَِ ،فِإ َّن َّ
 عن سمرة بن جندب رضي هللا عنه أن نبي هللا صلى هللا عليه وسلم قالْ « :ال َي َتَب َ
اح ُ ُ
الر ُج َل ََل َيَز ُ
ِ
ِن َد َخَل َها»(.)30
َح َّتى ُي َؤ َّخَر ِفي اْل َجَّنةَ ،وإ ْ
ِح َكم المسألة:

 أن يشهد فريضة الجمعة مطمئن القلب ،نشيط الجوارح ،مقبوض القلب عن الخواطر ،فتكون الفريضة له محفوظة من أولها ،وأما إذا خرجإلى الفريضة من الغفلة فأتاها متأخ اًر لم يكن يطمئن فؤاده ،وال كمل نشاطه إال في آخرها(.)31

 الترغيب في فضيلة السبق والتبكير للجمعة وتحصي ل الصف األول ،وانتظار الجمعة واالشتغال بالنفل والذكر قبلها ،وطلب موافقة ساعةاإلجابة يوم الجمعة(.)32
 المشي إليها أفضل من الركوب ،ألن الثواب على الخطوات ،والفضيلة في الطاعات بكثرة المشاق(.)33أدلة ِ
الح َكم:

ِ
ِ
احَ ،ف َكأََّن َما َقَّر َب َب َدَنةً،
الجَن َابة ُث َّم َر َ
الج ُم َعة ُغ ْس َل َ
 عن أبي هريرة رضي هللا عنه :أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالَ « :م ِن ا ْغ َت َس َل َي ْو َم ُالساع ِة َّ ِ ِ
الس ِ
الث ِاني ِةَ ،ف َكأََّنما َقَّرب بَقرًة ،وم ْن ر ِ
وم ْن ر ِ
الر ِب َع ِةَ ،ف َكأََّن َما
اع ِة َّا
اح ِفي َّ
الس َ
الثال َثةَ ،ف َكأََّن َما َقَّر َب َكْب ًشا أَ ْقَر َنَ ،و َم ْن َر َ
اح في َّ َ
َ َ ََ ََ َ َ
اح في َّ َ
ََ َ َ
اعة َّ َ
()34
ِ
ِ
اإلمام ح َضر ِت الم ََل ِئ َك ُة يس َت ِمعو َن ِ
الساعة َ ِ
َقَّرب َدجاجةً ،وم ْن ر ِ
الذ ْكَر» .
اح في َّ َ
َ َ َ ََ َ َ
الخام َسةَ ،ف َكأََّن َما َقَّر َب َبْي َضةًَ ،فِإ َذا َخَر َج ِ َ ُ َ َ
َْ ُ
َ
ِ
ِ
طايا ،ويرَفع ِبه الدَّرج ِ
ُّ
ات؟»
ََ
هللا ِبه اْل َخ َ َ َ َ ْ ُ
 عن أبي هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال« :أَََل أ َُدل ُك ْم َعَلى َما َي ْم ُحو ُطا ِإَلى اْلم َس ِ
ضِ
الص ََل ِةَ ،ف َذِل ُك ُم ِ
ط»(.)35
الرَبا ُ
الص ََل ِة َب ْعَد َّ
ظ ُار َّ
اج ِدَ ،واْنِت َ
وء َعَلى اْل َم َك ِارِهَ ،وَك ْثَرُة اْل ُخ َ
قالوا :بلى يا رسول هللا ،قالِ« :إ ْسَبا ُ
غ اْل ُو ُ
َ
ضروا ِ
الذ ْكَرَ ،و ْادُنوا ِم َن ِْ
اع ُد
اإل َمامَِ ،فِإ َّن َّ
 عن سمرة بن جندب رضي هللا عنه أن نبي هللا صلى هللا عليه وسلم قالْ « :ال َي َتَب َ
اح ُ ُ
الر ُج َل ََل َيَز ُ
ِ
ِن َد َخَل َها»(.)36
َح َّتى ُي َؤ َّخَر ِفي اْل َجَّنةَ ،وإ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اه»(.)37
َع َ
ّللا َخْيًار ِإََّل أ ْ
الج ُم َعة َس َ
 قول النبي صلى هللا عليه وسلم« :في َي ْومِ ُطُ
َل َّ َ
اعةٌََ ،ل ُي َوافُق َها ُم ْسل ٌمَ ،و ُه َو َقائ ٌم ُي َصلي َي ْسأ ُ
تعليق ختامي :جاء في القرآن الكريم الحث على السعي لسماع ذكر هللا ففي ذلك خير للمؤمن ،قال هللا تعالى{ :ياأَي َّ ِ
آم ُنوا ِإ َذا ُنوِد َي
ُّها الذ َ
ٌ
َ َ
ين َ
لص َال ِة ِمن يو ِم اْلجمع ِة َفاسعوا ِإَلى ِذ ْك ِر َّ ِ
ون} [الجمعة ،]9 :والمبكر للجمعة واألقرب لإلمام أدنى
ِل َّ
َّللا َوَذ ُروا اْل َب ْي َع َذِل ُك ْم َخ ْيٌر َل ُك ْم ِإ ْن ُك ْنتُ ْم تَ ْعَل ُم َ
ْ َْ ُ ُ َ ْ َ ْ
إلى استماع الموعظة والتدبر فيها وحصول المقصود من فرضية الجمعة ،وحاله أظهر في تعظيم شعائر هللا من المتأخر والمتباعد ،ويقال
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إن أهل الجنة يكونون في سبقهم إلى الزيارة يوم المزيد وقربهم عند النظر إلى وجه هللا سبحانه وتعالى على قدر قربهم من اإلمام يوم الجمعة

وتبكيرهم(.)38

وأما استحبات المشي إلى الجمعة وترك الركوب؛ ألنه أقرب إلى التواضع والتذلل لربه ،وألن الجمعة تجمع الفقير والغني ،فلعل من ال يجد
المركوب يستحي ،فاستحب سد هذا الباب(.)39

املبحث الثالث :ختطي رقاب الناس

ُحكم المسألة :اتفقت المذاهب األربعة على كراهة تخطي رقاب الناس يوم الجمعة ،وهذه الكراهة كراهة تنزيه عند األكثر ،وكراهة تحريم عند
المأموم إذا وجد فرجة أمامه ال يصل إليها إال بالتخطي ،وقيَّد بعضهم استثناء المأموم
اإلمام إذا لم يجد طريقاً ،و
أكثرهم
بعضهم ،واستثنى ُ
َ
َ

بقيود أخرى(.)40
دليل المسألة:

 عن عبد هللا بن ُب ْسر رضي هللا عنه قال :جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة ،والنبي صلى هللا عليه وسلم يخطب ،فقال له النبي«اجلِ ْس َفَق ْد آ َذْي َت»(.)41
صلى هللا عليه وسلمْ :
اع ِم ْن طُ ْه ٍر،
اس َت َ
الج ُم َع ِةَ ،وَت َ
ط َ
 عن سلمان الفارسي رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَ « :م ِن ا ْغ َت َس َل َي ْو َم ُط َّهَر ِب َما ْ
ِ
اح َفَل ْم ُي َف ِر ْق َبْي َن ا ْثَنْي ِنَ ،ف َصَّلى َما ُكِت َب َلهُ ،ثُ َّم ِإ َذا َخَر َج ِ
الج ُم َع ِة
ثُ َّم َّاد َه َن أ َْو َم َّ
س ِم ْن ِط ٍ
ام أَْن َص َتُ ،غفَر َلهُ َما َبْيَنهُ َوَبْي َن ُ
يب ،ثُ َّم َر َ
اإل َم ُ
ُخَرى»(.)42
األ ْ
يب
 عن أبي أيوب األنصاري رضي هللا عنه قال :سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقولَ « :م ْن ا ْغ َت َس َل َي ْو َم اْل ُج ُم َع ِةَ ،و َم َّس ِم ْن ِط ٍ
ِ ِ
ِ
ِإ ْن َك ِ
ِ
ِ
امهُ َح َّتى ُي َصلِي،
س ِم ْن أ ْ
َ
َح َس ِن ثَيا ِبه ،ثُ َّم َخَر َج َح َّتى َيأْت َي اْل َم ْس ِج َد َفَيْرَك َع ِإ ْن َب َدا َلهَُ ،وَل ْم ُي ْؤِذ أ َ
ان عْن َد ُهَ ،وَل ِب َ
َحًدا ،ثُ َّم أَْن َص َت إ َذا َخَر َج إ َم ُ
َ
ى ()43
ُخَر » .
َكاَن ْت َكَّف َارًة لِ َما َبْيَن َها َوَبْي َن اْل ُج ُم َع ِة ْاأل ْ
ضُر اْل ُجمع َة َث ََل َث ُة َن َف ٍرَ ،ر ُجل َح َضَرَها َيْل ُغو و ُهو َح ُّ
ظ ُه
 عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما عن النبي صلى هللا عليه وسلم قالَ« :ي ْح َُ َ
َُ
ٌ
ِ
وت ،وَلم َي َت َخ َّ
ط َرَقَب َة
اء َمَن َع ُهَ ،وَر ُج ٌل َح َضَرَها ِبِإْن َص ٍ
َع َ
اهَ ،وإ ْ
اء أ ْ
طُ
ات َو ُس ُك ٍ َ ْ
ِن َش َ
ّللا َعَّز َو َج َّل ِإ ْن َش َ
مْن َهاَ ،وَر ُج ٌل َح َضَرَها َي ْد ُعوَ ،ف ُه َو َر ُج ٌل َد َعا َّ َ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
اء ِباْل َح َسَن ِة َفَل ُه َع ْشُر
امَ ،وَذلِ َك ِبأ َّ
يهاَ ،و ِزَي َادة َث ََل َثة أََّي ٍ
ُم ْسل ٍمَ ،وَل ْم ُي ْؤِذ أ َ
َحًدا َف ِه َي َكَّف َارٌة ِإَلى اْل ُج ُم َعة َّالتي َتل َ
{م ْن َج َ
ّللا َعَّز َو َج َّل َيُق ُ
َن َّ َ
ولَ :
َم َث ِال َها}»(.)44
أْ
ِح َكم المسألة:
ِح َكم كراهة التخطي:
الدنو مستحب ،وترك الحرام مقدم على فعل المستحب(.)45
 -أن في التخطي أذية وإض ار اًر بالغير ،وذلك محرم ،و ُّ

 أنه إذا خرج اإلمام وقعد على المنبر فقد أبطأ المأموم ،وأسقط حقه في الدنو والتخطي إلى الفرج؛ ألجل تأخره عن وقت وجوب السعي،وتفويته على نفسه فضيلة التبكير(.)46

الدنو مستحب ،وترك الحرام مقدم على فعل المستحب(.)47
 أن التخطي حال الخطبة عمل ،وهو بعد خروج اإلمام حرام ،و ُّ أن التخطي يشغل المصلين عن سماع الخطبة ،ويمنع اإلنصات الذي ُش ِرع لتحقيق المقصد العام من الجمعة(.)48 أن في التخطي سوء أدب(.)49حكمة استثناء اإلمام من الكراهة:

 -الضرورة ،فهو مضطر للتخطي؛ ليمضي للخطبة والصالة لهم( ،)50ومكانه متعين ال يمكنه الصالة في غيره ،وال يستحب له التبكير؛ ألنه

ُينتظر وال َينتظر(.)51
حكمة استثناء المأموم إذا وجد فرجة أمامه:

 -الضرورة ،وذلك إذا لم يجد إال فرجة أمامه؛ ليتمكن من أداء صالة الجمعة(.)52

وفوت على نفسه الفضيلة ،فال ِ
يفوتها على
 أن من قعد دون الفرجة أسقط حقه من االحترام؛ لتقصيره في سد الفرج المطلوب شرعاًَّ ،غيره(.)53
أدلة ِ
الح َكم:
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أدلة ِح َكم كراهة التخطي:
ِ
 قول هللا تعالىِ َّ :ِ
ِ
احتَ َمُلوا ُب ْهتَ ًانا َوِإ ْث ًما ُمِب ًينا} [األحزاب.]58 :
ين ُي ْؤ ُذ َ
ون اْل ُم ْؤ ِمن َ
{والذ َ
ين َواْل ُم ْؤ ِم َنات ِب َغ ْي ِر َما ا ْكتَ َس ُبوا َفَقد ْ
َ
 عن عبد هللا بن ُب ْسر رضي هللا عنه قال :جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة ،والنبي صلى هللا عليه وسلم يخطب ،فقال له النبي«اجِل ْس َفَق ْد آ َذْي َت وآَنْي َت»(.)54
صلى هللا عليه وسلمْ :
 -أن الشرع منع الكالم ومس الحصى أثناء الخطبة ،والتخطي ُيلحق بهما في اإلشغال ومنع اإلنصات.

دليل حكمة استثناء اإلمام واستثناء المأموم إذا وجد فرجة أمامه:

ط ِرْرتُ ْم
{وَق ْد َف َّ
اض ُ
َّم َعَل ْي ُك ْم ِإ َّال َما ْ
استقراء أدلة الشرع يؤكد يقيناً اعتبار الضرورة ،فالضرورات تبيح المحظورات ،قال هللا تعالىَ :ص َل َل ُك ْم َما َحرَ
ِإَل ْي ِه} [األنعام.]119 :
تعليق ختاميَّ :
المطهر على التآلف والتواد بين المؤمنين ،ونهى عن كل ما يثير الشقاق والبغض ،ومن ذلك األذية واإلضرار،
حث الشرعُ
ُ
مقدم على جلب مصلحة مرتبة على ٍ
فعل مستحب ،كالدنو من اإلمام في الجمعة ،خصوصاً إذا حصل التقصير في أداء
ودرُء هذه المفسدة َّ ٌ
ِ
ظم
المستحب مع
اإلمكان ووروِد النصوص المرغبة للعباد في المسابقة للخيرات بوجه عام ،وفي أداء ذلك المستحب بوجه خاص ،وتع ُ
ِ
ومنع اإلنصات.ولما كان في ترك
المفسدة إن َّأدت إلى إبطال المقصد العام من العبادة أو إضعافه،
كاإلشغال عن سماع خطبة الجمعةِ ،
دة أعظم من مفسدة تخطي اإلمام رقاب الناس ُد ِف َعت أعظم المفسدتين بارتكاب أخفهما ،والضرورات تبيح المحظورات،
إقامة الجمعة مفس ً
وفوات الجمعة على المأموم أيضاً أعظم مفسدة من تخطيه الرقاب إلى مكان يمكنه أداء صالة الجمعة فيه ،وتفويت اإلنسان على نفسه
فضيلة المطلوب شرعاً ال يحجبها عن غيره ،بل ي ِ
سقط حقه فيها مع بقاء حق الغير.
ُ

املبحث الرابع :صالة التطوع قبل اجلمعة

ُحكم المسألة :اتفقت المذاهب األربعة على أنه يستحب للمأموم أن يتطوع قبل الجمعة( ،)55واختلفوا هل هي سنة راتبة أو ال؟(.)56
دليل المسألة:
ط ْه ٍر،
اع ِم ْن ُ
اس َت َ
الج ُم َع ِةَ ،وَت َ
ط َ
 عن سلمان الفارسي رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَ « :م ِن ا ْغ َت َس َل َي ْو َم ُط َّهَر ِب َما ْ
ِ
اح َفَل ْم ُي َف ِر ْق َبْي َن ا ْثَنْي ِنَ ،ف َصَّلى َما ُكِت َب َل ُهُ ،ث َّم ِإ َذا َخَر َج ِ
الج ُم َع ِة
ُث َّم َّاد َه َن أ َْو َم َّ
س ِم ْن ِط ٍ
ام أَْن َص َتُ ،غفَر َل ُه َما َبْيَن ُه َوَبْي َن ُ
يبُ ،ث َّم َر َ
اإل َم ُ
ُخَرى»(.)57
األ ْ

 عن أبي هريرة رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه وسلم ،قالَ « :م ِن ا ْغ َت َس َلُ ،ث َّم أَ َتى اْل ُج ُم َعةََ ،ف َصَّلى َما ُقِدَر َل ُهُ ،ث َّم أَْن َص َت َح َّتىِ
ام»(.)58
َي ْفُر َ
غ ِم ْن ُخ ْطَبِت ِهُ ،ث َّم ُي َصلِي َم َع ُهُ ،غ ِفَر َل ُه َما َبْيَن ُه َوَبْي َن اْل ُج ُم َع ِة ْاأل ْ
ُخَرىَ ،وَف ْض ُل َث ََل َثة أََّي ٍ

 روي عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال :كان النبي صلى هللا عليه وسلم يركع قبل الجمعة أربعا ،ال يفصل في شيء منهن(.)59ِح َكم المسألة:
 -طلب موافقة ساعة اإلجابة يوم الجمعة(.)60

"-ال يتم للرجل القيام بالفريضة حتى تكون له نافلة؛ ألنه إذا أكثر من النوافل جاء إلى الفريضة مطمئن القلب ،نشيط الجوارح ،مقبوض

القلب عن الخواطر ،فتكون الصالة له محفوظة من أولها ،وإذا خرج إلى الفريضة من الغفلة وابتدأ بها لم يكن يطمئن فؤاده ،وال كمل نشاطه

إال في آخرها ،فال يستوي أولها وآخرها"(.)61

 من فضل هللا تعالى ونعمته على عباده أن شرع لهم النوافل لتكميل ما نقص من الفرائض ،كالغفلة عن الخشوع ،وترك تدبر القراءة (.)62 "قطع طمع الشيطان ،بأن يقول :إنه لم يترك ما ليس بفرض ،فكيف يترك ما هو فرض؟"(.)63 أن الجمعة نظير الظهر ،فيتطوع قبلها أربعاً كالظهر(.)64أدلة ِ
الح َكم:

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اه»(.)65
َع َ
ّللا َخْيًار ِإََّل أ ْ
الج ُم َعة َس َ
 قول النبي صلى هللا عليه وسلم« :في َي ْومِ ُطُ
َل َّ َ
اعةٌََ ،ل ُي َوافُق َها ُم ْسل ٌمَ ،و ُه َو َقائ ٌم ُي َصلي َي ْسأ ُ
الناس ِب ِه يوم اْل ِقي ِ
ول َرُّبَنا َج َّل َو َعَّز لِ َم ََل ِئ َكِت ِه
َع َمالِ ِه ُم َّ
امة ِم ْن أ ْ
اس ُب َّ ُ
 قول النبي صلى هللا عليه وسلمِ« :إ َّن أ ََّو َل َما ُي َح َالص ََل ُة» ،قالَ« :يُق ُ
َْ َ َ َ
ِ
ال :اْنظُُروا َه ْل لِ َعْب ِدي
ام ًة ُكِتَب ْت َل ُه َت َّ
َعَل ُم :اْنظُُروا ِفي َص ََل ِة َعْب ِدي أ ََت َّم َها أ َْم َنَق َص َها؟ َفِإ ْن َكاَن ْت َت َّ
َو ُه َو أ ْ
امةًَ ،وِإ ْن َك َ
ان اْن َتَق َ
ص مْن َها َشْيًئاَ ،ق َ
يض َته ِمن َت َ ِ
ال َعَلى َذا ُك ْم»(.)66
ان َل ُه َت َ
ِم ْن َت َ
ط ُّو ٌ
ال :أَِت ُّموا لِ َعْب ِدي َف ِر َ ُ ْ
ط ُّو ِعه ،ثُ َّم ُت ْؤ َخ ُذ ْاأل ْ
ط ُّوٍع؟ َفِإ ْن َك َ
َع َم ُ
عَ ،ق َ
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تعليق ختامي" :لما كان من الرحمة المرعية في الشرائع  -أن يبين لهم ما ال بد منه ،وما يحصل به فائدة الطاعة كاملة ،ليأخذ كل إنسان
حظه ،ويتمسك المشغول والمقبل على االرتفاقات بما ال بد منه ،ويؤدي الفارغ المقبل على تهذيب نفسه وإصالح آخرته الكامل  -توجهت

العناية التشريعية إلى بيان صلوات يتنفلون بها ،وتوقيتها بأسباب وأوقات تليق بها ،وأن يحث عليها ،ويرغب فيها ،ويفصح عن فوائدها ،وإلى
ترغيبهم في الصالة النافلة غير المؤقتة إجماال إال عند مانع كاألوقات المنهية .فمنها رواتب الفرائض ،واألصل فيها أن األشغال الدنيوية لما
كانت منسية ذكر هللا صادة عن تدبر األذكار وتحصيل ثمرة الطاعات فإنها تورث إخالدا إلى الهيئة البهيمية وقسوة ودهشا للملكية  -وجب

أن يشرع لهم مصقلة يستعملونها قبل الفرائض؛ ليكون الدخول فيها على حين صفاء القلب وجمع الهمة"(.)67و"الفريضة رأس مال والنافلة

ربح ،وال يصون رأس المال عن العوارض إال الربح"(.)68

املبحث اخلامس :حتوُّل الناعس من موضعه

ُحكم المسألة:ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يستحب للمأموم إذا نعس يوم الجمعة في المسجد أثناء الخطبة أو قبلها أن يتحول من موضعه،
وقيَّده الشافعية والحنابلة بأال يتخطى أحداً(.)69
دليل المسألة:

َح ُد ُك ْم ِفي اْل َم ْس ِج ِد َي ْوَم اْل ُج ُم َع ِةَ ،فْلَي َت َح َّو ْل
س أَ
 عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال :سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقولِ« :إ َذا َن َع َِم ْن َم ْجلِ ِس ِه َذلِ َك ِإَلى َغْي ِرِه»(.)70
ِح َكم المسألة:

()71
فيقبل
أن تحوله عن مجلسه يصرف عنه النوم ،ويزيل عنه النعاس ،فقيامه وتحرُّكه ُيذهب عنه ذلك  ،وينفي عنه الفتور المقتضي للنومُ ،على سماع الخطبة وأداء الصالة بنشاط ُّ
وتعقل وخشوع وفراغ قلب ،محافظاً على اإلتيان باألركان والسنن واآلداب ،فينتفع بالخطبة والصالة

(.)72

 انتقاله من المكان الذي أصابته فيه الغفلة ،وإن كان النائم ال حرج عليه(.)73 "من جلس ينتظر الصالة فهو في صالة ،والنعاس في الصالة من الشيطان ،فربما كان األمر بالتحول إلذهاب ما هو منسوب إلىالشيطان من حيث غفلة الجالس في المسجد عن الذكر ،أو سماع الخطبة ،أو ما فيه منفعة"(.)74

 أال ينتهي به األمر إلى انتقاض الوضوء(.)75أدلة ِ
الح َكم:

 قول هللا تعالىِ{ :إ َّن ِفي َذِل َك َل ِذ ْك َرى لِ َم ْنوالفهم ،وليس بغافل ،وال ساه( ،)76والناعس
ِ
ط ُهَ ،فِإ َذا َف َتَر َفْلَي ْق ُع ْد»(" ،)77يعني :انشطوا في صالتكم النشاط الذي يعرف منكم،
َح ُد ُك ْم َن َشا َ
 قول النبي صلى هللا عليه وسلم« :لُي َص ِل أ َويليق بحالكم وبمناجاة ربكم"( ،)78ففيه ٌّ
حث على النشاط في الصالة ،ويلحق بها سماع خطبة الجمعة ونحو ذلك من العبادات.

يد} [ق ،]37 :فمستمع الموعظة ال بد أن يكون شاهد القلب
ان َل ُه َقْل ٌب أ َْو أَْلَقى َّ
الس ْم َع َو ُه َو َش ِه ٌ
َك َ
بخالف ذلك.

 فعل النبي صلى هللا عليه وسلم مع ابن عباس رضي هللا عنهما لما قام معه في صالة الليل ،فكان إذا غفا أخذ بأذنه يفتلها()79؛ لينبههمن النعاس(.)80

ِ
س رِ
احَلِت ِهَ ،فِإ َّن َه َذا َمْن ِز ٌل َح َضَرَنا
 قول النبي صلى هللا عليه وسلم ألصحابه حين ناموا عن صالة الصبح في السفر« :لَي ْأ ُخ ْذ ُك ُّل َر ُج ٍل ِبَ ْأر ِ َِف ِ
يه َّ
ان»( ،)81فأمرهم باالنتقال من المكان الذي أصابتهم فيه الغفلة وحضرهم فيه الشيطان(.)82
الشْي َ
طُ
 قول النبي صلى هللا عليه وسلمَ« :ل يحافظ على الوضوء إَل مؤمن»(.)83تعليق ختامي:

من مقاصد العبادات حفظ الدين بزيادة اإليمان ،واالستجابة هلل تعالى ولرسوله صلى هللا عليه وسلم ،وال يتحقق هذا المقصد إال بالخشوع
ات هذا المقصد يستوجب ضر اًر على العبد في إيمانه ،ونقصاً في دينه ،فاغتُِفر ما هو
واإلقبال وحضور القلب ،فحينها يحصل االنتفاع ،وفو ُ
أقل منه ضر اًر ،ففي تحول المصلي من مكانه نوعُ ضرر ،ولكن عدم انتفاعه بالخطبة والموعظة أعظم ضر اًر ،فاستحب له التحول من
َّ
يتخطى أحداً؛ لئال يجتمع ضرر التحول وضرر التخطي ،فاجتماعهما قد يغلب ضرر نعاسه المستوجب للغفلة ،قال اإلمام
مجلسه ،بشرط أال
الشافعي رحمه هللا" :وأحب للرجل إذا نعس في المسجد يوم الجمعة ،ووجد مجلساً غيره ،وال يتخطى فيه أحداً أن يتحول عنه؛ ُليحدث له
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وتحفظ من النعاس ٍ
القيام واعتساف المجلس ما يذعر عنه النوم ،وإن ثبت َّ
بوجه يراه ينفي النعاس عنه فال أكره ذلك له ،وال أحب إن رأى أنه

َمره حين غلب عليه النعاس ،فظن أن لن يذهب عنه النوم إال بإحداث
َمره بالتحول إنما أ َ
يمتنع من النعاس إذا تحفظ أن يتحول ،وأحسب من أ َ

تحول ،وإن ثبت في مجلسه ناعساً كرهت ذلك له ،وال إعادة عليه إذا لم يرقد زائال عن حد االستواء"(.)84
ُّ

املبحث السادس :حتية املسجد وقت اخلطبة

ُحكم المسألة:اختلف الفقهاء في هذه المسألة ،ولعل األقرب أنه يستحب لمن دخل المسجد يوم الجمعة واإلمام يخطب أن يصلي تحية
وكل ذلك إذا غلب على ظنه أال تفوته تكبيرة
المسجد قبل أن يجلس ،ويخففها ،فإن جلس قبل أن يصلي استُحب له أن يقوم فيركعهما(ُّ ،)85
اإلحرام مع اإلمام ،وإال وقف حتى تُقام الصالة وال يقعد(.)86
دليل المسألة:

َصَّلْي َت َيا ُف ََل ُن؟» قال :ال ،قال:
 عن جابر رضي هللا عنه قال :جاء رجل والنبي صلى هللا عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة ،فقال« :أ َ« ُق ْم َف ْارَك ْع َرْك َع َتْي ِن»(.)87
َح ُد ُك ْم َي ْو َم اْل ُج ُم َع ِةَ ،و ِْ
ام َي ْخطُ ُبَ ،فْلَيْرَك ْع َرْك َع َتْي ِنَ ،وْلَي َت َج َّو ْز
اء أ َ
 عن جابر رضي هللا عنه أن النبي صلى هللا عليه وسلم قالِ« :إ َذا َج َاإل َم ُ
ِف ِ
يه َما»(.)88

سبب ،فلم تمنع الخطبة منها ،كالفريضة الفائتة(.)89
 أنها صالةٌ لها ٌِح َكم المسألة:
لتأك ِدها( ،)90والشرع ِ
فش ِرع فعلها ُّ
يخصص ما شاء ،وحديث جابر رضي هللا عنه السابق يفيد "أنها لو
 أن تحية المسجد صالةٌ لها سببُ ،سقطت في ٍ
حال لكان هذا الحال أولى بها ،فإنه مأمور باستماع الخطبة ،فلما ترك لها استماع الخطبة ،وقطع النبي صلى هللا عليه وسلم
لها الخطبة ،وأمره بها بعد أن قعد ،وكان هذا الجالس جاهالً حكمها دل على تأكدها ،وأنها ال تترك بحال"(.)91
 -أنه تعارضت سنتان( ،)92إحداهما تفوت فُق ِدمت.

وس َّن تخفيفها؛ ليتفرغ لسماع الخطبة( ، )93وال يصليها إذا غلب على ظنه فوات تكبيرة اإلحرام مع اإلمام؛ " ألنه يفوته أول الصالة مع اإلمام،
ُ
فرض ،وألن تحية المسجد تحصل بصالة الجمعة"( ،)94ويبقى واقفاً حتى تقام الصالة ،وال يقعد؛ "لئال يكون جالسا في المسجد قبل
وهو
ٌ
التحية"(.)95
أدلة ِ
الح َكم:

 عن أبي قتادة رضي هللا عنه قال :قال النبي صلى هللا عليه وسلمِ« :إ َذا َد َخل أَح ُد ُكم المس ِجَدَ ،فْليرَكع رْكع َتي ِن َقبل أ ْ ِس»(.)96
َن َي ْجل َ
َ َ ُ ْ
َْ ْ َ َ ْ ْ َ
 استقراء أحكام الشرع يبين أنه إذا تعارضت سنتان ،إحداهما تفوت ،فتُ َّقدم ،كتقديم إجابة المؤذن على تالوة القرآن ،وتقديم أذكار الصالة
على التلبية ،ونحو ذلك(.)97

تعليق ختامي:

كل أسبوع تحقيقاً لهذا المقصد الضروري،
وشرعت صالة الجمعة وخطبتها بهيئتها المعلومة َّ
من مقاصد الشريعة الضرورية حفظ الدينُ ،
تعليماً للجاهل ،وتذكي اًر للناسي والغافل ،وزيادة إيمان للكل ،وركعتا تحية المسجد سن ٌة مؤكدة ُش ِرعت تعظيماً للمسجد ،وجمعاً لخاطر المصلي

()98
مقبل عليه من الصالة ،أو الذكر ،أو تالوة القرآن ،أو سماع الخطبة ،أو العلم ،أو غيره ،فال تعارض بين تحية المسجد
وفكره على ما هو ٌ

وسماع الخطبة ،فيستحب لمن دخل المسجد يوم الجمعة واإلمام يخطب أن يصلي تحية المسجد قبل أن يجلس؛ لما في ذلك من تحقيق

المصلحتين ،فحصول المصلحتين أولى من تفويت إحداهما ،ويستحب له تخفيف التحية؛ ليتفرغ لسماع ما بقي من الخطبة(.)99

املبحث السابع :الكالم واإلمام خيطب

ُحكم المسألة :ذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم الكالم للمأموم يوم الجمعة واإلمام يخطب ،ووجوب اإلنصات( ،)100واستثنوا مجاوبته لإلمام
إذا َّ
كلمه(.)101
دليل المسألة:

 قول هللا تعالى﴿ :وِإ َذا ُقرِئ اْلُقرآن َفاستَ ِمعوا َله وأ َْن ِون﴾ [األعراف ،]204 :قال اإلمام أحمد رحمه هللا" :أجمعوا أن هذه
صتُوا َل َعَّل ُك ْم تُْر َح ُم َ
َ ْ ُ ْ ُ َُ
َ
()103
اآلية نزلت في الصالة ،وفي الخطبة"( ،)102ومطلق األمر يفيد الوجوب .
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 عن أبي هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالِ« :إ َذا ُقْل َت لِص ِالج ُم َع ِة :أَْن ِص ْتَ ،و ِ
ط ُبَ ،فَق ْد
ام َي ْخ ُ
اح ِب َك َي ْو َم ُ
َ
اإل َم ُ
تغيير ٍ
منكر ،فنهيه عما سواه من الكالم من باب أولى( ،)105وهذا تنبيه على منع كل
َل َغ ْو َت»( ،)104فإذا نهى عن مثل هذا الكالم الذي هو
ُ
ما يشغل عن اإلنصات( ،)106وقيل :المراد باللغو اإلثم ،أي :فعلت اإلثم ،كقوله تعالىِ َّ :
َّ
ون﴾ [المؤمنون:
ض َ
َ
ين ُه ْم َع ِن الل ْغ ِو ُم ْع ِر ُ
﴿والذ َ
َ
.)107(]3
دليل اَلستثناء:

دليل استثناء اإلمام فيما ذكروه من األحوال:

َصَّلْي َت َيا ُف ََل ُن؟» قال :ال ،قال:
عن جابر رضي هللا عنه قال :جاء رجل والنبي صلى هللا عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة ،فقال« :أ َ« ُق ْم َف ْارَك ْع َرْك َع َتْي ِن»(.)108
قائم في الخطبة يوم الجمعة ،إذ دخل رجل من المهاجرين
 عن ابن عمر رضي هللا عنهما أن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه بينما هو ٌاألولين من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم ،فناداه عمر :أية ساعة هذه؟ قال :إني ُشغلت ،فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين،
الوضوء أيضا ،وقد علمت أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يأمر بالغسل(.)109
فلم أزد أن توضأت ،فقال :و
َ
دليل استثناء المأموم فيما ذكروه من األحوال:

رسول هللا صلى
عن أنس بن مالك رضي هللا عنه أن رجال دخل المسجد يوم جمعة ،ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم قائم يخطب ،فاستقبلَ

هللا عليه وسلم قائماً ،ثم قال :يا رسول هللا ،هلكت األموال ،وانقطعت السبل ،فادع هللا يغثنا ،قال :فرفع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يديه،
َغ ْثَنا ،الله َّم أ ِ
َغ ْثَنا ،الله َّم أ ِ
ثم قال« :الله َّم أ ِ
َغ ْثَنا»  ...قال :ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ،ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم
ُ
ُ
ُ
قائم يخطب ،فاستقبله قائماً ،فقال :يا رسول هللا ،هلكت األموال وانقطعت السبل ،فادع هللا يمسكها عنا ،قال :فرفع رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم يديه ،ثم قال« :الله َّم حوَلَنا وََل عَليَنا ،الله َّم عَلى ْاْل َكامِ ،و ِ
الظَر ِ
ابَ ،وُبطُو ِن ْاأل َْوِدَي ِةَ ،و َمَناِب ِت َّ
الش َج ِر»(.)110
ُ َ
ُ َْ َ َ ْ
َ
()111
 من أدلة إباحة الكالم الواجب ،كتحذير أعمى أو غافل عن حفرة أو بئر :أنه إذا لم تمنع منه الصالة مع فسادها به فالخطبة أولى .ِح َكم المسألة:

ِح َكم النهي عن الكَلم:
-إدراك الثواب الوارد.

-تحقق ثمرات الخطبة من التأمل والتفكر واالتعاظ واالنتفاع(.)112

أن في الكالم إخالالً بفرض االستماع ،واشتغاالً عن اإلنصات الواجب ،وإبطاالً لمعنى الخطبة ،وإزالة لفائدتها( ،)113فيشغل المتكلم والسامع،فتحصل األذية واإلضرار لآلخرين.

 أن في الكالم استخفافاً باإلمام(.)114ِح َكم إباحة ما استثنوه:

أن المأموم ال يشتغل بذلك عن استماع خطبة اإلمام(.)115 -أن الكالم الواجب ،كتحذير األعمى من الوقوع في بئر ،أو من يخاف عليه نارا ،أو حية ،ونحو ذلك ،هو من باب الضرورة ،والضرورات

تبيح المحظورات(.)116
أدلة ِ
الح َكم:

أدلة حكمة النهي عن الكَلم:
ِ ِ ِ
ِ
يد} [ق ،]37 :فمستمع الموعظة ال بد أن يكون شاهد القلب
ان َل ُه َقْل ٌب أ َْو أَْلَقى َّ
الس ْم َع َو ُه َو َش ِه ٌ
قول هللا تعالىِ{ :إ َّن في َذل َك َلذ ْك َرى ل َم ْن َك َوالفهم ،وليس بغافل ،وال ساه( ،)117واإلمام يخاطب المأمومين بالوعظ ،فإذا اشتغلوا بالكالم لم يفد وعظه إياهم شيئا(.)118
اع ِم ْن طُ ْه ٍر،
اس َت َ
الج ُم َع ِةَ ،وَت َ
ط َ
 عن سلمان الفارسي رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَ « :م ِن ا ْغ َت َس َل َي ْو َم ُط َّهَر ِب َما ْ
ِ
اح َفَل ْم ُي َف ِر ْق َبْي َن ا ْثَنْي ِنَ ،ف َصَّلى َما ُكِت َب َل ُه ،ثُ َّم ِإ َذا َخَر َج ِ
الج ُم َع ِة
ثُ َّم َّاد َه َن أ َْو َم َّ
س ِم ْن ِط ٍ
ام أَْن َص َتُ ،غفَر َل ُه َما َبْيَن ُه َوَبْي َن ُ
يب ،ثُ َّم َر َ
اإل َم ُ
ُخَرى»(.)119
األ ْ
 -عن أبي هريرة رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه وسلم ،قالَ « :م ِن ا ْغ َت َس َل ،ثُ َّم أ ََتى اْل ُج ُم َعةََ ،ف َصَّلى َما ُقِدَر َل ُه ،ثُ َّم أَْن َص َت َح َّتى
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ِ
ام»(.)120
َي ْفُر َ
غ ِم ْن ُخ ْطَبِت ِهُ ،ث َّم ُي َصلِي َم َع ُهُ ،غ ِفَر َل ُه َما َبْيَن ُه َوَبْي َن اْل ُج ُم َع ِة ْاأل ْ
ُخَرىَ ،وَف ْض ُل َث ََل َثة أََّي ٍ
 عن أوس بن أوس الثقفي رضي هللا عنه قال :سمعت النبي صلى هللا عليه وسلم يقولَ « :م ْن َغ َّس َل َي ْوَم اْل ُج ُم َع ِة َوا ْغ َت َس َلَ ،وَب َّكَر َو ْاب َت َكَر،امها وِقي ِ
اإلمامَِ ،فاس َتمع وَلم يْل ُغَ ،كان َل ُه ِب ُك ِل َخ ْطوٍة عمل سَنةٍ ،أ ْ ِ ِ
ِ
ام َها»(.)121
َ
َجُر صَي َ َ َ
ْ ََ َ ْ َ
َ ََُ َ
َو َم َشى َوَل ْم َيْرَك ْبَ ،وَدَنا م َن ِْ َ
ضُر اْل ُجمع َة َث ََل َث ُة َن َف ٍرَ ،ر ُجل َح َضَرَها َيْل ُغو و ُهو َح ُّ
ظ ُه
 عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما عن النبي صلى هللا عليه وسلم قالَ« :ي ْح َُ َ
َُ
ٌ
ِ
وت ،وَلم َي َت َخ َّ
ط َرَقَب َة
اء َمَن َع ُهَ ،وَر ُج ٌل َح َضَرَها ِبِإْن َص ٍ
َع َ
اهَ ،وإ ْ
اء أ ْ
طُ
ات َو ُس ُك ٍ َ ْ
ِن َش َ
ّللا َعَّز َو َج َّل ِإ ْن َش َ
مْن َهاَ ،وَر ُج ٌل َح َضَرَها َي ْد ُعوَ ،ف ُه َو َر ُج ٌل َد َعا َّ َ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
اء ِباْل َح َسَن ِة َفَل ُه َع ْشُر
امَ ،وَذِل َك ِبأ َّ
يهاَ ،و ِزَي َادة َث ََل َثة أََّي ٍ
ُم ْسل ٍمَ ،وَل ْم ُي ْؤِذ أ َ
َحًدا َف ِه َي َكَّف َارٌة ِإَلى اْل ُج ُم َعة َّالتي َتل َ
{م ْن َج َ
ّللا َعَّز َو َج َّل َيُق ُ
َن َّ َ
ولَ :
َم َثالِ َها}»(.)122
أْ
أدلة حكمة إباحة ما استثنوه:

كالم اإلمام مع المأموم وكالم المأموم معه ال يكون في حال الخطبة ،فإنه يقطعها ،بخالف كالم المأمومين مع بعضهم(.)123
 أن َ أن تحذير األعمى ونحوه يجب لحق اآلدمي ،وهو محتاج إليه ،واإلنصات لحق هللا تعالى ،ومبناه على المسامحة( ،)124وقد تبلغ أهميةۡ
ۡ
صل لكم َّما حر ۡ ۡ
ط ِر ۡرتُ ۡم
التحذير مرتبة الضرورة ،والضرورات تبيح المحظورات ،والدليل قول هللا تعالى:
َّم َعَلي ُكم ِإ َّال َما ٱض ُ
ﵟوَقد َف َّ َ َ ُ
َ
َ َ
ِۗ
ِإَل ۡي ِهﵞ [األنعام.]119 :
كل أسبوع تحقيقاً لهذا المقصد
وشرعت صالة الجمعة وخطبتها بهيئتها المعلومة َّ
تعليق ختامي :من مقاصد الشريعة الضرورية حفظ الدينُ ،
()125
ضعت الشريعة جمل ًة من الوسائل الوجودية تحقيقاً لهذا
وو َ
الضروري ،تعليماً للجاهل ،وتذكي اًر للناسي والغافل  ،وزيادة إيمان للكلَ ،

وم َنعت كراه ًة أو تحريماً ما يؤثر عليه ،ومن ذلك الكالم أثناء الخطبة؛ ألن االنتفاع بهذه الشعيرة ال يحصل إال بالخشوع واإلقبال
المقصدَ ،
وحضور القلب ،والكالم ُي ُّ
فيشغل المتكلم ومن حوله وكل من يسمعه ،ولذلك ذهب أكثر العلماء إلى تحريمه في الخطبة ووجوب
ضاد ذلكُ ،

اإلنصات ،بخالف العبث فاألكثر على كراهته؛ ألن ضرره أقل ،ومفسدته أهون .واستثنت أغلب المذاهب الفقهية اإلمام فأبيح له أن يكلم أحد
المأمومين ،لكن اشترطوا أن يكون أم اًر بمعروف أو نهياً عن منكر أو لمصلحة ،فإن ذلك ال يعارض الخطبة ،بل هو من جنسها في الحقيقة؛

لتحقيقه لمقصودها من تعليم الجاهل وتذكير الغافل ،وكالم هذا المأموم والحالة هذه مع اإلمام كذلك ال ُيعارض الخطبة؛ لتوقف اإلمام عنها
لتوجيهه ونحو ذلك ،ومن استثنى الكالم الواجب ،كتحذير األعمى من الوقوع في بئر ،أو من يخاف عليه نارا ،أو حية ،ونحو ذلك ،هو من

باب الضرورة ،والضرورات تبيح المحظورات ،ودرء هذه المفسدة َّ
مقد ٌم على جلب مصلحة االستماع للخطبة حيث ُيمكن تداركها.

املبحث الثامن :العبث واإلمام خيطب

ُحكم المسألة :اتفقت المذاهب األربعة على كراهة العبث أثناء خطبة الجمعة( ،)126وهذه الكراهة كراهة تنزيه عند األكثر ،وكراهة تحريم عند
بعضهم( ،)127وأجاز بعضهم الشرب عند العطش(.)128
دليل المسألة:

 عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَ « :م ْن َت َو َّاس َت َم َع َوأَْن َص َت،
الو ُ
ضأَ َفأ ْ
َح َس َن ُ
وءُ ،ث َّم أَتى اْل ُج ُم َعةََ ،ف ْ
ض َ
ِ
ِ
س اْل َح َصى َفَق ْد َل َغا»(.)129
امَ ،و َم ْن َم َّ
ُغ ِفَر َل ُه َما َبْيَن ُه َوَبْي َن اْل ُج ُم َعةَ ،و ِزَي َاد ُة َثَل َثة أََّي ٍ
 عن أبي هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالِ« :إ َذا ُقْل َت ِلص ِالج ُم َع ِة :أَْن ِص ْتَ ،و ِ
ط ُبَ ،فَق ْد
ام َي ْخ ُ
اح ِب َك َي ْو َم ُ
َ
اإل َم ُ
َل َغ ْو َت»( ،)130وهذا تنبيه على منع كل ما يشغل عن اإلنصات( ،)131ومنه العبث.
 أجازوا الشرب عند العطش؛ لوجود الحاجة ،ودفعاً للضرر(.)132ِح َكم المسألة:

أن العبث يشغل المأموم ويمنعه الخشوع والفهم( ،)133وال يليق ذلك به ،فالمطلوب من المأموم أن ُيقِبل بقلبه وجوارحه على الخطبة(.)134اب الجزيل الموعود به لمصلي الجمعة(.)135
 أنه يمنعَ
العابث الثو َ
كسب اإلثم؛ ألنه ي ِ
 أنه ي ِحدث صوتاً ُيلفت بعض الحاضرين ،ويشغلهم عن سماع الخطبة بصوت حركته ،فكأن فاعل ذلك قد تكلم(،)136
ُ
ُ
وفي هذا أذية وإضرار.
 أجازوا الشرب عند العطش؛ لوجود الحاجة ،ودفعاً للضرر ،وتحصيالً الستماع الخطبة(.)137أدلة ِ
الح َكم:



 





حكَم
آداب املشي إىل اجلمعة أحكامٌ و ِ



لص َال ِة ِمن يو ِم اْلجمع ِة َفاسعوا ِإَلى ِذ ْك ِر َّ ِ
قول هللا تعالى﴿ :ياأَي َّ ِون﴾
آم ُنوا ِإ َذا ُنوِد َي لِ َّ
َّللا َوَذ ُروا اْلَب ْي َع َذلِ ُك ْم َخ ْيٌر َل ُك ْم ِإ ْن ُك ْنتُ ْم تَ ْعَل ُم َ
ُّها الذ َ
َ َ
ُ ُ َ ْ َْ
ْ َْ
ين َ
[الجمعة.]9 :
ضوا ِإَليها وترُكوك َق ِائما ُقل ما ِعند َّ ِ
الله ِو و ِمن ِ
ِ َّ
الت َج َ ِ
َّللاُ َخ ْي ُر الرِ
﴿وِإ َذا َأرَْوا ِت َج َارًة أ َْو َل ْه ًوا ْانَف ُّ
ين﴾ [الجمعة:
ارة َو َّ
ْ َ َ ََ َ ً ْ َ ْ َ
َّازِق َ
َّللا َخ ْيٌر م َن ْ َ َ
 قول هللا تعالىَ :.]11
ِ ِ ِ
ِ
يد﴾ [ق ،]37 :فمستمع الموعظة ال بد أن يكون شاهد القلب
ان َل ُه َقْل ٌب أ َْو أَْلَقى َّ
الس ْم َع َو ُه َو َش ِه ٌ
 قول هللا تعالىِ﴿ :إ َّن في َذل َك َلذ ْك َرى ل َم ْن َك َوالفهم ،وليس بغافل ،وال ساه( ،)138واإلمام يخاطب المأمومين بالوعظ( ،)139فإذا اشتغلوا بالعبث لم يفد وعظه إياهم شيئا.
ِ
 قول هللا تعالىِ َّ :ِ
ِ
احتَ َمُلوا ُب ْهتَ ًانا َوإِ ْث ًما ُمِب ًينا﴾ [األحزاب.]58 :
ين ُي ْؤ ُذ َ
ون اْل ُم ْؤ ِمن َ
﴿والذ َ
ين َواْل ُم ْؤ ِم َنات ِب َغ ْي ِر َما ا ْكتَ َس ُبوا َفَقد ْ
َ
 عن أوس بن أوس الثقفي رضي هللا عنه قال :سمعت النبي صلى هللا عليه وسلم يقولَ « :م ْن َغ َّس َل َي ْوَم اْل ُج ُم َع ِة َوا ْغ َت َس َلَ ،وَب َّكَر َو ْاب َت َكَر،امها وِقي ِ
اإلمامَِ ،فاس َتمع وَلم يْل ُغَ ،كان َل ُه ِب ُك ِل َخ ْطوٍة عمل سَنةٍ ،أ ْ ِ ِ
ِ
ام َها»( ،)140فقيَّد حصول هذا الثواب
َ
َجُر صَي َ َ َ
ْ ََ َ ْ َ
َ ََُ َ
َو َم َشى َوَل ْم َيْرَك ْبَ ،وَدَنا م َن ِْ َ
الجزيل بعدم اللغو ،ومنه العبث.

 عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمََ« :ل َضَرَر َوََل ِضَرَار»( ،)141فالضرر ُيزال ،فإذا عطش المأموموكره له العبث؛ لئال ُيدخل الضرر على غيره ،والحديث يدل على كال المعنيين(.)142
أبيح له الشرب في الخطبة؛ دفعاً للضرر عنهُ ،

كل أسبوع تحقيقاً لهذا المقصد
وشرعت صالة الجمعة وخطبتها بهيئتها المعلومة َّ
تعليق ختامي :من مقاصد الشريعة الضرورية حفظ الدينُ ،
()143
ضعت الشريعة جمل ًة من الوسائل الوجودية تحقيقاً لهذا
وو َ
الضروري ،تعليماً للجاهل ،وتذكي اًر للناسي والغافل  ،وزيادة إيمان للكلَ ،

العبث أثناء الخطبة؛ ألن االنتفاع بهذه الشعيرة ال يحصل إال بالخشوع واإلقبال
وم َنعت كراه ًة أو تحريماً ما يؤثر عليه ،ومن ذلك
ُ
المقصدَ ،
وحضور القلب ،والعبث ُي ُّ
عين عليه ،وقد كرهت الشريعة ما هو أبعد من
وم ٌ
ضاد ذلك ،فإقبال الجوارح وسكونها عالم ٌة على إقبال القلبُ ،
ذلك ،كالعبث بتشبيك األصابع في المسجد أو في الطريق إليه لصالة الجمعة وغيرها ،وجاءت التوجيهات النبوية بإتيان المساجد بسكينة
ووقار.

اخلامتة

من خالل هذا البحث يمكن استخالص جملة من ِ
الح َكم والمقاصد من آداب يوم الجمعة ،فمنها :النظافة والتجمل ،وإظهار فضيلة الجمعة،
وكمال القدوة ،وتحصيل األجور والفضائل ،واإلقبال على العبادات بنشاط وخشوع ،وتحقيق ثمراتها ،واالنتفاع بها ،واعتبار الضرورة ،ودفع
أعظم المفسدتين ،وتحصيل المصالح ،وتقديم ما ُيخشى فواته ،ومنع األذية واإلضرار بالغير ،وما ُيشغل المصلي ،أو يثير الشقاق والبغض،
وكل هذه ال ِح َكم تدور حول إحدى الضروريات الخمس ،وهي حفظ الدين ،وهللا أعلم ،وصلى هللا وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
ُّ
أجمعين.

فهرس املراجع

إحياء علوم الدين ،للغزالي ،دار المعرفة ،بيروت.

أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،لزكريا األنصاري ،دار الكتاب اإلسالمي :القاهرة.

اإلشراف على نكت مسائل الخالف ،للقاضي عبد الوهاب ،تحقيق :الحبيب بن طاهر ،دار نور المكتبات ودار ابن حزم :بيروت ،ط،1

1420هـ.

اإلشراف ،البن المنذر ،تحقيق :صغير أحمد األنصاري ،مكتبة مكة الثقافية :رأس الخيمة ،ط1425 ،1ه.
اإلفصاح عن معاني الصحاح ،البن هبيرة ،تحقيق :فؤاد عبد المنعم أحمد ،دار الوطن1417 ،هـ.
اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ،للخطيب الشربيني ،دار الفكر ،بيروت.

إكمال المعلم بفوائد مسلم ،للقاضي عياض ،تحقيق :د .يحي إسماعيل ،دار الوفاة :المنصورة ،ط1419 ،1ه.

األم لإلمام الشافعي ،تحقيق :د .رفعت فوزي عبدالمطلب ،دار الوفاء بالمنصورة ودار ابن حزم ببيروت ،ط1432 ،4هـ.

اإلنصاف ،للمرداوي ،تحقيق :د.عبدهللا التركي و د.عبدالفتاح الحلو ،توزيع و ازرة الشؤون اإلسالمية :السعودية1419 ،هـ.
األوسط ،البن المنذر ،تحقيق :د .أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف ،دار طيبة :الرياض ،ط1405 ،1هـ.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،البن نجيم الحنفي ،ضبطه :زكريا عميرات ،دار الكتب العلمية :بيروت ،ط1418 ،1هـ.



 





حكَم
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بحر المذهب ،للروياني ،تحقيق :طارق فتحي السيد ،دار الكتب العلمية ،ط2009 ،1م.



بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني ،دار الكتاب العربي :بيروت ،ط1402 ،2هـ.
البدر المنير في تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في الشرح الكبير البن الملقن ،تحقيق :مصطفى أبو الغيط ومحمد عبدهللا سليمان وياسر

بن كمال ،دار الهجرة :الرياض ،ط1425 ،1هـ.
البناية شرح الهداية ،للعيني ،دار الفكر :بيروت ،ط1411 ،2هـ.

البيان في مذهب اإلمام الشافعي ،للعمراني ،تحقيق :قاسم النوري ،دار المنهاج :جدة ،ط1428 ،2ه.

التاج واإلكليل لمختصر خليل ،للمواق ،دار الفكر :بيروت ط1398 ،2ه.

التبصرة ،للخمي ،تحقيق :د.أحمد عبدالكريم نجيب ،و ازرة األوقاف والشؤون اإلسالمية :قطر ،ط1432 ،1ه.
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ،للزيلعي ،المطبعة الكبرى األميرية ببوالق مصر1313 ،ه.

التجريد للقدوري ،تحقيق :أ .د .محمد أحمد سراج و أ .د .علي جمعة ،دار السالم :القاهرة ،ط1425 ،1هـ.
تحفة الفقهاء لعالء الدين السمرقندي ،دار الكتب العلمية :بيروت ،ط1414 ،2ه.

الترغيب والترهيب ،للمنذري ،تحقيق :إبراهيم شمس الدين ،دار الكتب العلمية :بيروت ،ط1417 ،1ه.
التعليق الكبير في المسائل الخالفية ،ألبي يعلى ،تحقيق :محمد الفريح ،دار النوادر :دمشق ،ط1435 ،1ه.

تفسير البيضاوي ،تحقيق :محمد المرعشلي ،دار إحياء التراث العربي :بيروت ،ط1418 ،1ه.
التفسير الوسيط ،للواحدي ،دار الكتب العلمية :بيروت ،ط1415 ،1ه.

التمهيد ،البن عبد البر ،تحقيق :مصطفى بن أحمد العلوي و محمد عبد الكبير البكري1387 ،هـ.
التنبيه على مبادئ التوجيه ،البن بشير ،تحقيق :د.محمد بلحسان ،دار ابن حزم :بيروت ،ط1428 ،1ه.

تنقيح التحقيق ،البن عبد الهادي ،تحقيق :سامي بن جاد هللا وعبد العزيز الخباني ،أضواء السلف :الرياض ،ط1428 ،1هـ.
التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب ،لخليل ،تحقيق :د .أحمد بن عبد الكريم نجيب ،مركز نجيبويه ،ط1429 ،1ه.

جامع العلوم والحكم ،البن رجب ،تحقيق :شعيب األرناؤوط وإبراهيم باجس ،مؤسسة الرسالة :بيروت ،ط1422 ،7ه.
حاشية ابن عابدين ،دار الفكر :بيروت ،ط1386 ،2ه.
حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج ،مطبوع معه ،دار الفكر :بيروت ،الطبعة األخيرة1404 ،هـ.

حاشية الشربيني على الغرر البهية ،مطبوع معه ،المطبعة الميمنية

حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح ،ضبطه :محمد عبدالعزيز الخالدي ،دار الكتب العلمية :بيروت ،ط1418 ،1هـ.
حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني ،حققه :يوسف الشيخ محمد البقاعي ،دار الفكر :بيروت.

الحاوي الكبير ،للماوردي ،تحقيق :علي معوض وعادل عبدالموجود ،دار الكتب العلمية ،ط1419 ،1ه.

حجة هللا البالغة ،للدهلوي ،تحقيق :السيد سابق ،دار الجيل :بيروت ،ط1426 ،1ه.

خالصة األحكام ،للنووي ،تحقيق :حسين إسماعيل الجمل ،مؤسسة الرسالة :بيروت ،ط1418 ،1ه.
الدر المختار ،للحصفكي ،تحقيق :عبد المنعم خليل إبراهيم ،دار الكتب العلمية ،ط1423 ،1ه.
الذخيرة ،للقرافي ،تحقيق :د محمد حجي وسعيد أعراب ومحمد بوخبزة ،دار الغرب :تونس ،ط2008 ،3م.
الرسالة ،البن أبي زيد القيرواني ،دار الفكر.

روضة المستبين ،البن بزيزة ،تحقيق :عبد اللطيف زكاغ ،دار ابن حزم ،ط1431 ،1ه.
زاد المعاد ،البن القيم ،تحقيق :شعيب وعبدالقادر األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة :بيروت ،ط1415 ،27هـ.
سنن ابن ماجه ،و ازرة الشؤون اإلسالمية :السعودية ،ودار السالم :الرياض ،ط1420 ،1هـ.
سنن أبي داود ،و ازرة الشؤون اإلسالمية :السعودية ،ودار السالم :الرياض ،ط1420 ،1هـ.
سنن الترمذي ،و ازرة الشؤون اإلسالمية :السعودية ،ودار السالم :الرياض ،ط1421 ،2هـ.
سنن الدارقطني ،تخريج :مجدي بن منصور ،دار الكتب العلمية :بيروت ،ط1417 ،1هـ.
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سنن الدارمي ،تحقيق :حسين سليم أسد الداراني ،دار المغني للنشر والتوزيع :السعودية ،ط1412 ،1هـ.



سنن النسائي ،و ازرة الشؤون اإلسالمية :السعودية ،ودار السالم :الرياض ،ط1420 ،1هـ.

الشامل في فقه اإلمام مالك ،لبهرام ،تحقيق :د .أحمد بن عبد الكريم نجيب ،مركز نجيبويه ،ط1429 ،1ه.
شرح أبي داود للعيني ،تحقيق :أبو المنذر خالد بن إبراهيم المصري ،مكتبة الرشد :الرياض ،ط1420 ،1هـ.

شرح التلقين ،للمازري ،تحقيق :الشيخ محمد المختار السالمي ،دار الغرب اإلسالمي :تونس ،ط2008 ،1م.

شرح الزرقاني على موطأ مالك ،تحقيق :طه عبد الرءوف سعد ،مكتبة الثقافة الدينية :القاهرة ،ط1424 ،1ه.

الشرح الكبير على متن المقنع ،لعبدالرحمن المقدسي ،تحقيق :د.عبدهللا التركي و د.عبدالفتاح الحلو ،توزيع و ازرة الشؤون اإلسالمية :السعودية،
1419هـ.

شرح المشكاة ،للطيبي ،د .عبد الحميد هنداوي ،مكتبة نزار مصطفى الباز ،ط1417 ،1ه.

شرح صحيح مسلم ،للنووي ،دار إحياء التراث العربي :بيروت ،ط.1392 ،2

شرح مختصر الطحاوي ،للجصاص ،حققه :أ .د .سائد بكداش وآخرون ،دار البشائر اإلسالمية ببيروت ودار السراج بالمدينة ،ط1431 ،2هـ.
شرح مسند الشافعي ،للرافعي ،تحقيق :أبو بكر وائل زهران ،و ازرة األوقاف :قطر ،ط1428 ،1ه.
شرح منتهى اإلرادات ،للبهوتي ،عالم الكتب :بيروت ،ط1414 ،1ه.
صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ،تحقيق :شعيب األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة :بيروت ،ط1408 ،1ه.
صحيح ابن خزيمة ،حققه :د .محمد مصطفى األعظمي ،المكتب اإلسالمي :بيروت.

صحيح البخاري ،اعتنى به :أبو صهيب الكرمي ،بيت األفكار الدولية :الرياض1419 ،هـ.
صحيح الترغيب والترهيب ،لأللباني ،مكتبة المعارف :الرياض ،ط1421 ،1ه.
صحيح مسلم ،تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التراث العربي :بيروت.
صحيح سنن أبي داود األم لأللباني ،مؤسسة غراس :الكويت ،ط1423 ،1هـ.

العدة شرح العمدة ،لعبدالرحمن المقدسي ،دار الحديث :القاهرة1424 ،ه.
العناية شرح الهداية ،للبابرتي ،دار الفكر :بيروت ،ط1389 ،1ه.
فتح الباري ،البن حجر ،تحقيق :محب الدين الخطيب ،دار المعرفة :بيروت1379 ،ه.

فتح الباري ،البن رجب ،مكتبة الغرباء األثرية بالمدينة المنورة ودار الحرمين بالقاهرة ،ط1417 ،1هـ.
فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسالن ،للرملي ،عناية :سيد شلتوت ،دار المنهاج :بيروت ،ط1430 ،1ه.
فتح العزيز بشرح الوجيز ،للرافعي ،دار الفكر.
فتح القدير ،البن الهمام الحنفي ،دار الفكر :بيروت ،ط1389 ،1ه.

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ،للنفراوي ،دار الكتب العلمية :بيروت ،ط1418 ،1هـ.

فيض القدير ،للمناوي ،دار الفكر1415 ،ه.

القبس في شرح موطأ مالك ،البن العربي ،تحقيق :د.محمد عبد هللا ولد كريم ،دار الغرب ،ط1992 ،1م.
الكافي ،البن قدامة ،دار الكتب العلمية ،ط1414 ،1ه.
كشاف القناع على متن اإلقناع للبهوتي ،راجعه :هالل مصيلحي ،مكتبة النصر الحديثة :الرياض.
المبدع في شرح المقنع ،لبرهان الدين ابن مفلح ،دار الكتب العلمية :بيروت ،ط1418 ،1ه.
المبسوط للسرخسي ،دار المعرفة :بيروت1414 ،هـ.
مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر لزاده ،دار إحياء التراث العربي.
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،للهيثمي ،تحقيق :حسام الدين القدسي ،مكتبة القدسي :القاهرةـ1414 ،ه.

مجموع الفتاوى ،البن تيمية ،تحقيق :عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ،مجمع الملك فهد1416 ،ه.
المجموع شرح المهذب ،للنووي ،دار الفكر.
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المحرر في الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل لمجد الدين ابن تيمية ،دار الكتاب العربي :بيروت.



المحيط البرهاني ،البن مازة ،تحقيق :عبد الكريم سامي الجندي ،دار الكتب العلمية :بيروت ،ط1424 ،1ه.
مختصر خالفيات البيهقي ،البن فرح ،تحقيق :د .ذياب عبدالكريم ،مكتبة الرشد :الرياض ،ط1417 ،1هـ.
المدخل ،البن الحاج ،دار التراث.
المدونة لإلمام مالك ،دار الكتب العلمية ،ط1415 ،1ه.

المستدرك على مجموع الفتاوى ،البن تيمية ،جمع :محمد بن عبد الرحمن بن قاسم ،ط1418 ،1ه.
المستدرك على الصحيحين للحاكم ،تحقيق :مصطفى عطا ،دار الكتب العلمية :بيروت ،ط1411 ،1ه.
المقنع ،البن قدامة ،تحقيق :محمود األرناؤوط ،ياسين الخطيب ،مكتبة السوادي :جدة ،ط1421 ،1ه.

مسند أحمد ،تحقيق :شعيب األرنؤوط وعادل مرشد وآخرون ،مؤسسة الرسالة ،ط1421 ،1ه.
مشارق األنوار ،للقاضي عياض ،المكتبة العتيقة ودار التراث.

مصباح الزجاجة ،للبوصيري ،تحقيق :محمد المنتقى الكشناوي ،دار العربية :بيروت ،ط1403 ،2ه.

المعجم األوسط ،للطبراني ،تحقيق :طارق بن عوض هللا وعبدالمحسن الحسيني ،دار الحرمين :القاهرة.
المعونة ،للقاضي عبد الوهاب ،تحقيق :حميش عبد الحق ،مكتبة مصطفى أحمد الباز :مكة المكرمة.

مغني المحتاج ،للخطيب الشربيني ،دار الكتب العلمية ،ط1415 ،1ه.

المغني ،البن قدامة ،تحقيق :طه الزيني وآخرون ،مكتبة القاهرة ،ط1388 ،1ه.

مفتاح دار السعادة ،البن القيم ،دار الكتب العلمية :بيروت.
الممتع في شرح المقنع ،البن المنجى ،تحقيق :د.عبد الملك دهيش ،مكتبة األسدي :مكة  ،ط1424 ،3ه.
المنتقى شرح الموطأ ،للباجي ،دار الكتاب اإلسالمي :القاهرة ،مصورة عن مطبعة السعادة1332 ،هـ.

المهذب ،للشيرازي ،دار الكتب العلمية.

مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ،للحطاب الرعيني ،دار الفكر ،ط1412 ،3ه.

النجم الوهاج ،للدميري ،دار المنهاج :جدة ،ط1425 ،1هـ.

النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر ،لمحمد بن مفلح ،مكتبة المعارف :الرياض ،ط1404 ،2ه.

النهاية في غريب الحديث واألثر ،البن األثير ،تحقيق :طاهر الزاوى ومحمود الطناحي ،المكتبة العلمية :بيروت1399 ،هـ.
النوادر والزيادات ،البن أبي زيد القيرواني ،تحقيق :د .عبدالفتاح الحلو و د .محمد حجي ومحمد بوخبزة و د .عبدهللا المرابط و محمد الدباغ
ود .أحمد الخطابي ،دار الغرب :بيروت ،ط1999 ،1م.
نيل األوطار للشوكاني ،خرج أحاديثه :عصام الدين الصبابطي ،دار الحديث :القاهرة ،ط1413 ،1هـ.

اهلوامش
( )1انظر :سنن الترمذي ،)369/2( :وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة .انظر :تبيين الحقائق ،للزيلعي ،)17/1( :العناية شرح
الهداية ،للبابرتي ،)65/1( :التمهيد ،البن عبد البر ،)79/10( :التاج واإلكليل ،للمواق ،)543/2( :المهذب ،للشيرازي،)213-212/1( :

المجموع ،للنووي ،)535/4( :المغني ،البن قدامة ،)256/2( :الشرح الكبير.)268/5( :

( )2انظر :المغني ،)256/2( :الشرح الكبير ،)268/5( :وقال بالوجوب بعض أهل الظاهر .انظر :التمهيد ،)151/14( :المجموع:
(.)535/4
( )3حكى ابن قدامة في المغني )256/2( :عدم الخالف في ذلك .وانظر :تحفة الفقهاء ،163/1 :بدائع الصنائع ،269/1 :التمهيد،)12/2( :
الذخيرة ،للقرافي ،)349/2( :المهذب ،)213/1( :المجموع ،للنووي ،)538/4( :الشرح الكبير واإلنصاف.274-273/5 :

( )4انظر :المدخل ،البن الحاج ،)264/2( :المهذب ،)213/1( :الشرح الكبير .274/5
( )5انظر :المدخل ،البن الحاج.)264/2( :
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( )6البخاري.)910( :
( )7البخاري ،)880( :واللفظ له ،مسلم.)846( :

( )8مسند أحمد ،)23571( :صحيح ابن خزيمة ،)1775( :وقال المنذري في الترغيب والترهيب )278/1( :والهيثمي في مجمع الزوائد:
(" :)171/2رجاله ثقات" ،وصححه لغيره األلباني في صحيح الترغيب والترهيب.)432/1( :
( )9أبو داود ،)1078( :وأشار إلى االختالف في وصله وإرساله ،ابن ماجه ،)1096( :وحسنه ابن عبد البر في التمهيد ،)34/24( :وصححه
إسناده األلباني في صحيح سنن أبي داود ،)244/4( :ورواه ابن ماجه من حديث عائشة رضي هللا عنها ،)1096( :وابن خزيمة في صحيحه

( )1765( )132/3وابن حبان في صحيحه ،)2777( :وصحح إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة.)131/1( :
( )10انظر :شرح التلقين ،للمازري.)1027/1( :
( )11انظر :تبيين الحقائق.)17/1( :

( )12انظر :الذخيرة ،)348/2( :المهذب.)212/1( :
( )13انظر :تبيين الحقائق ،)18/1( :المجموع.)534/4( :
( )14انظر :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (.)269/1
( )15انظر :الذخيرة.)349/2( :

( )16انظر :المنتقى شرح الموطأ ،للباجي.)185/1( :
( )17انظر :المهذب ،)213/1( :الشرح الكبير (.)274/5
( )18المدخل البن الحاج (.)264/2
( )19البخاري ،)902( :مسلم.)847( :

الج ُم َع ِة» .والتفل :الريح الكريهة.
( )20البخاري ،)2071( :واللفظ له ،مسلم )847( :بلفظ :فكانوا يكون لهم تََفل ،فقيل لهمَ« :ل ِو ا ْغ َت َسْل ُت ْم َي ْو َم ُ
انظر :النهاية في غريب الحديث واألثر (.)191/1

وبوب عليه البخاري في كتاب الجمعة من صحيحه (" :)4/2باب يلبس أحسن ما يجد"،
( )21البخاري ،)2619(:واللفظ له ،مسلمَّ ،)2068( :

وذكر النووي في شرح مسلم ( )38/14أن فيه دليالً على "استحباب لباس أنفس ثيابه يوم الجمعة والعيد ،وعند لقاء الوفود ونحوهم ،وعرض
المفضول على الفاضل والتابع على المتبوع ما يحتاج إليه من مصالحه التي قد ال يذكرها".

وحسن إسناده المنذري في الترغيب والترهيب ،)286/1( :وقال البوصيري
( )22ابن ماجه ،)1098( :المعجم األوسط ،للطبرانيَّ ،)7355( :

إسناد فيه صالح ابن أبي األخضر ليَّنه الجمهور ،وباقي رجال اإلسناد ثقات"،
في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه" :)132/1( :هذا
ٌ
وحسنه األلباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه.)98/3( :

( )23البخاري ،)896( :واللفظ له ،مسلم.)849( :
( )24انظر :حجة هللا البالغة (.)45/2
( )25انظر :إحياء علوم الدين ،للغزالي ،)181/1( :مفتاح دار السعادة ،البن القيم.)248/2( :

( )26هو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة .انظر :البناية شرح الهداية ،للعيني ،)52/3( :حاشية الطحطاوي (ص ،)517المهذب،)213/1( :
المجموع ،)540/4( :الشرح الكبير واإلنصاف ،) 275/5( :وأما المالكية فاستحبوا التهجير لإلمام والمأموم ،وهو الذهاب إلى الجمعة وقت

الهاجرة ،وليس التبكير من أول النهار ،خالفاً البن حبيب .انظر :الرسالة ،البن أبي زيد القيرواني( :ص ،)47الشامل في فقه اإلمام مالك،

لبهرام ،)138/1( :الفواكه الدواني ،للنفراوي.)264/1( :

( )27هو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة .انظر :المحيط البرهاني ،)114/2( :مراقي الفالح ،للشرنباللي( :ص ،)197النوادر
والزيادات ،البن أبي زيد القيرواني ،)465/1( :المعونة ،للقاضي عبد الوهاب( :ص ،)299المهذب ،)214/1( :المجموع،)542،544/4( :

الشرح الكبير ،279/5 :المبدع في شرح المقنع ،لبرهان الدين ابن مفلح.)173/2( :

( )28حكى النووي في المجموع )546/4( :اإلجماع على استحباب الدنو من اإلمام .وانظر :تبيين الحقائق ،)223/1( :الشرح الكبير:
(.)281/5
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( )29مسند أحمد ،)16173( :أبو داود ،)345( :الترمذي ،)496( :النسائي ،)1384( :ابن ماجه .)1087( :والحديث حسنه الترمذي في
جامعه ،)367/2( :وصححه ابن خزيمة في صحيحه ،)128/3( :وابن حبان في صحيحه ،)19/7( :والحاكم في المستدرك،)418/1( :

وحسنه النووي في المجموع.)542/4( :

( )30مسند أحمد ،)20118( :أبو داود .)1108( :والحديث صححه الحاكم في المستدرك ،)427/1( :ووافقه الذهبي ،وحسنه األلباني في
صحيح وضعيف سنن أبي داود ،وقال محققو مسند أحمد( :إسناده صحيح).

( )31انظر :القبس في شرح موطأ مالك بن أنس (ص.)368:

( )32انظر :المجموع شرح المهذب ،)540/4( :مختصر خالفيات البيهقي ،البن فرح ،)263/2( :فتح الباري ،البن رجب،)333 /8( :
حاشية الطحطاوي( :ص.)517 :

( )33انظر :المعونة على مذهب عالم المدينة (ص ،)299 :الشرح الكبير.)279/5( :
( )34البخاري ،)881( :مسلم.)850( :

( )35مسلم .)251( :وانظر :صحيح مسلم ،)460/1( :باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد ،ففيه جملة من األحاديث.
( )36سبق تخريجه.
( )37البخاري ،)6400( :مسلم.)852( :

( )38انظر :إحياء علوم الدين ،)182 /1( :زاد المعاد في هدي خير العباد.)365 /1( :
( )39انظر :حجة هللا البالغة (.)46 /2
( )40انظر :اإلشراف ،البن المنذر ،)109/2( :المحيط البرهاني ،)91/2( :الدر المختار وحاشية ابن عابدين ،)163/2( :المدونة:

( ،)239/1شرح التلقين ،)1013/1( :مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ،)175/2( :األم للشافعي ،)228/1( :الحاوي الكبير (،)455/2
أسنى المطالب ،)268/1( :الممتع في شرح المقنع ،)559/1( :المستدرك على مجموع الفتاوى ( ،)129/3المبدع في شرح المقنع.)174/2( :

( )41مسند أحمد )17674( :وزاد« :وآَنْي َت» ،أبو داود ،)1118( :واللفظ له ،النسائي ،)1399( :والحديث صححه ابن خزيمة،)1811( :
وابن حبان في صحيحه ،)2790( :والحاكم في المستدرك )1061( :وقال" :على شرط مسلم" ووافقه الذهبي.
( )42سبق تخريجه.
( )43سبق تخريجه.

( )44مسند أحمد ،)7002( :أبو داود )1113( :والحديث صححه ابن خزيمة ( ،)1813وصحَّح إسناده النووي في خالصة األحكام:
( ،)804/2وابن الملقن في البدر المنير.)683/4( :

( )45انظر :حاشية الطحطاوي( :ص ،)523حاشية ابن عابدين ،)163/2( :شرح التلقين ،)1013/1( :األم للشافعي ،)228/1( :الممتع
في شرح المقنع ،)559/1( :المبدع في شرح المقنع.)174/2( :
( )46انظر :المدونة ،)239/1( :شرح التلقين ،)1013/1( :األم للشافعي.)228/1( :
( )47انظر :حاشية الطحطاوي( :ص ،)523حاشية ابن عابدين.)163/2( :
( )48انظر :الذخيرة ،)354/2( :األم للشافعي ،)228/1( :المستدرك على مجموع الفتاوى.)129/3( :

( )49انظر :األم للشافعي ،)228/1( :الممتع في شرح المقنع ،)559/1( :المبدع في شرح المقنع.)174/2( :
( )50انظر :األم للشافعي ،)228/1( :الحاوي الكبير.)455/2( :

( )51انظر :الممتع في شرح المقنع ،)559/1( :المبدع في شرح المقنع.)174/2( :
( )52انظر :حاشية الطحطاوي( :ص ،)523الحاوي الكبير.)455/2( :

( )53انظر :الدر المختار ،)163/2( :حاشية الطحطاوي( :ص ،)523الذخيرة ،)354/2( :الممتع في شرح المقنع.)559/1( :
( )54سبق تخريجه.

( )55وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة .انظر :المبسوط ،للسرخسي ( ،)157/1حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني:
( ،)382/1المجموع ،للنووي ،)548/4( :كشاف القناع.)41/2( :
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( )56عند الحنفية يصلي أربعاً ،وهي سنة راتبة مؤكدة .انظر :الدر المختار ،للحصفكي ،)12/2( :وعند المالكية يندب التنفل ،ولم يحددوا
عدداً ،وليست سنة راتبة .انظر :الفواكه الدواني ،للنفراوي ،)265/1( :وعند الشافعية يصلي أربعاً ،وهي سنة راتبة غير مؤكدة .انظر :اإلقناع

في حل ألفاظ أبي شجاع ،للخطيب الشربيني ( ،)115/1وعند الحنابلة يستحب أن يصلي أربعاً ،وليست سنة راتبة .انظر :كشاف القناع:

( .) 41/2وللمأموم أن يصلي ما شاء قبل الجمعة .انظر :األوسط ،البن المنذر ،)50/4( :شرح صحيح مسلم ،للنووي ،)146/6( :الشرح
الكبير للمقدسي واإلنصاف للمرداوي ،)267/5( :مجموع الفتاوى ،البن تيمية ،)189/24( :فتح الباري ،البن رجب.)335-327/8( :

( )57سبق تخريجه.

( )58مسلم.)857( :

( )59ابن ماجه .)1129( :وقال النووي في خالصة األحكام (" :)813/2حديث باطل" ،وقال ابن حجر في فتح الباري (" :)426/2سند
و ٍاه".
( )60انظر :مختصر خالفيات البيهقي ،البن فرح ،)263/2( :فتح الباري ،البن رجب.)333 /8( :
( )61القبس في شرح موطأ مالك بن أنس (ص.)368:
( )62انظر :حاشية ابن عابدين ،)13/2( :أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،لزكريا األنصاري ،)202 /1( :مغني المحتاج ،للخطيب
الشربيني.)450/1( :

( )63حاشية ابن عابدين.)13 /2( :
( )64انظر :المبسوط ،للسرخسي ( ،)157/1فتح الباري ،البن حجر .)426/2( :ضعَّف هذا ابن تيمية في مجموع الفتاوى-189/24( :
 ،)190وابن القيم في زاد المعاد.)417/1( :
( )65سبق تخريجه.
( )66مسند أحمد ،)9494( :أبو داود ،)864( :الترمذي ،)413( :النسائي ،)466( :ابن ماجه ،)1425( :وصححه الحاكم ،)965( :ووافقه
الذهبي ،وصححه ابن عبد البر في التمهيد ،)79/24( :والنووي في المجموع.)55/4( :

( )67حجة هللا البالغة ،للدهلوي (.)24/2

( )68القبس في شرح موطأ مالك بن أنس ،البن العربي( :ص.)367 :
( )69انظر :شرح أبي داود للعيني ،)463/4( :حاشية ابن عابدين ،)159/2( :األم ،)228/1( :المهذب ،)215/1( :الكافي ،335/1
الشرح الكبير ،)297/5( :ولم أجد المسألة عند المالكية.

( )70مسند أحمد )4875( :واللفظ له ،أبو داود ،)1119( :الترمذي ،)526( :وقال" :حديث حسن صحيح" ،وصححه ابن خزيمة،)1819( :
وابن حبان ،)2792( :والحاكم ،)1075( :وقال" :حديث صحيح على شرط مسلم" ،ووافقه الذهبي ،وقال البيهقي في السنن الكبرى:)5926( :
"ال يثبت رفع هذا الحديث ،والمشهور عن ابن عمر من قوله" ،ووافقه النووي في المجموع.)546/4( :

( )71انظر :األم ،)228/1( :بحر المذهب ،)383/2( :المجموع ،)547/4( :المغني.)262/2( :

( )72انظر :شرح مسند الشافعي ،للرافعي القزويني ،)504/1( :شرح أبي داود ،للعيني ،)463/4( :فيض القدير ،للمناوي (.)449/1
( )73انظر :شرح الزرقاني على الموطأ ،)107/1( :نيل األوطار ،للشوكاني.)298/3( :
( )74نيل األوطار ،للشوكاني.)298/3( :
( )75انظر :شرح مسند الشافعي ،للرافعي القزويني.)504/1( :

( )76انظر :التفسير الوسيط ،للواحدي ،)170/4( :تفسير البيضاوي.)144/5( :
( )77البخاري ،)1150( :مسلم.)784( :
( )78شرح المشكاة ،للطيبي.)1213/4( :
( )79البخاري ،)183( :مسلم.)763( :

( )80انظر :شرح النووي على مسلم.)46/6( :

( )81مسلم ،)680( :قال النووي في شرح مسلم (" :)183/5فيه دليل على استحباب اجتناب مواضع الشيطان".
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( )82انظر :نيل األوطار ،للشوكاني.)298/3( :
( )83مسند أحمد ،)22433( :ابن ماجه ،)277( :سنن الدارمي ،)682( :وصححه ابن حبان في صحيحه ،)1037( :والحاكم في المستدرك:
( ،)449ووافقه الذهبي ،وصححه ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق ،)285/4( :وضعفه النووي في خالصة األحكام.)122/1( :
( )84األم.)228/1( :
ومذهب الشافعية والحنابلة .انظر :روضة المستبين ،البن بزيزة ،)406/1( :التوضيح ،)64/2( :األم:
( )85هذا القول روايةٌ عن اإلمام مالك
ُ
( ،)227/1المجموع ،)551/4( :الشرح الكبير واإلنصاف .) 298/5( :والقول الثاني في المسألة أنه يجلس وال يصلي ،وهو مذهب الحنفية
والمالكية .انظر :شرح مختصر الطحاوي ،للجصاص ،)130/2( :التجريد ،)942/2( :اإلشراف على نكتب مسائل الخالف،)328/1( :
التبصرة ،للخمي .)581/2( :وأبرز أدلتهم-1 :قول هللا تعالى﴿ :وإِ َذا ُقرِئ اْلُقرآن َفاستَ ِمعوا َله وأَْن ِ
ون﴾ [األعراف،]204 :
صتُوا َل َعَّل ُك ْم تُْرَح ُم َ
ُ
َ ْ ُ ْ ُ ُ َ
َ
ِ
فالصالة ِ
قول النبي صلى هللا عليه وسلم« :إ َذا
تفوت االستماع واإلنصات .انظر :بدائع الصنائع ،)264/1( :روضة المستبينُ -2 .)382/1( :
ِ
ِ ِ
ُقْل َت لِ ِ ِ
ط ُبَ ،فَق ْد َل َغ ْو َت» رواه البخاري ،)934( :ومسلم ،)851( :فإذا ُمِنع األمر بالمعروف -وهو
ام َي ْخ ُ
َ
صاحب َك :أ َْنص ْتَ ،ي ْوَم اْل ُج ُم َعةَ ،و ْاإل َم ُ
فم ْنع النفل من باب أولى .انظر :تبيين الحقائق ،)88/1( :اإلشراف على نكت مسائل الخالف-3 .)328/1( :قول
ٌ
فرض -حال الخطبةَ ،
«اجلِ ْس َفَق ْد آ َذْي َت وآَنْي َت» سبق تخريجه ،فلم يأمره
النبي صلى هللا عليه وسلم للرجل الذي دخل المسجد وهو يخطب فتخطى رقاب الناسْ :
بتحية المسجد .انظر :شرح التلقين .)813/1( :وأبرز حكمة ذكرها المانعون :أن صالة التحية تشغل عن االستماع واإلنصات للخطبة ،وال

ُي َّ
قدم النفل على الفرض .انظر :التجريد ،)943/2( :بدائع الصنائع ،)264/1( :اإلشراف على نكت مسائل الخالف ،)328/1( :شرح التلقين:
(.)1011/1

( )86انظر :األم ،)227/1( :المجموع ،)551/4( :المبدع شرح المقنع ،)177/2( :كشاف القناع.)46/2( :
( )87البخاري ،)930( :مسلم.)875( :

( )88مسلم .)875( :يتجوز :أي يخفف .انظر :مشارق األنوار ،للقاضي عياض.)164/1( :
( )89انظر :النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر ،لمحمد بن مفلح.)154/1( :
( )90انظر :التعليق الكبير في المسائل الخالفية ،ألبي يعلى ،)241/3( :النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر.)154/1( :
( )91شرح النووي على مسلم.)165/6( :

( )92القول الجديد للشافعي سنية اإلنصات لخطبة الجمعة .انظر :فتح العزيز بشرح الوجيز ،)290/2( :النجم الوهاج ،للدميري.)474/2( :
( )93انظر :فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسالن ،للرملي.)393( :
( )94البيان في مذهب اإلمام الشافعي ،للعمراني.)596/2( :
( )95المجموع شرح المهذب.)551/4( :
( )96البخاري ،)444( :مسلم.)714( :
( )97انظر :مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر ،لزاده ،)76/1( :حاشية الشربيني على الغرر البهية ،)315/2( :حاشية الشبراملسي على
نهاية المحتاج.)273/3( :
( )98انظر :حجة هللا البالغة.)46/2( ،)325/1( :
( )99ذكر أصحاب القول الثاني ِح َكماً لقولهم بأن من دخل المسجد واإلمام يخطب يجلس ،وال يصلي ،منها :أن صالة التحية تشغل عن

االستماع واإلنصات الواجب للخطبة ،وال ُي َّ
قدم النفل على الفرض .انظر :التجريد ،)943/2( :بدائع الصنائع ،)264/1( :اإلشراف على نكت
مسائل الخالف ،)328/1( :شرح التلقين ،)1011/1( :ومنها :سد ذريعة التشاغل عن ِ
اإلمام ،والتهاون بخطبته وترك اإلنصات له ،انظر:
المعونة على مذهب عالم المدينة( :ص ،)308ومنها :أنه إذا ُزِجر عن قول" :أنصت" مع ما فيه من إنكار المنكر " ،فما زاد عليه أولى بالمنع،

وألن القول :أنصت من مصالح اإلنصات ودعاء إليه ،فإذا كان ذلك منهياً عنه مع قلة خطره ويسارة التشاغل به ،كان ما زاد عليه وما ليس
من بابه أولى" اإلشراف على نكت مسائل الخالف.)328/1( :

مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة .انظر :فتح القدير ،)68/2( :البحر الرائق ،)168/2( :التبصرة ،للخمي ،)579/2( :التنبيه
( )100هو
ُ
على مبادئ التوجيه ،البن بشير ،)630/2( :المغني ،)237/2( :الشرح الكبير .)301/5( :وذهب اإلمام الشافعي في الجديد واإلمام أحمد
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في رواية إلى أن اإلنصات سنة ،وال يحرم الكالم .انظر :البيان ،)597/2( :المجموع ،)525/4( :النجم الوهاج ،)474/2( :المقنع( :ص،)71:
كلم المأموم أو المأموم إذا َّ
العدة شرح العمدة( :ص .)119:وأدلتهم أدلة الجمهور في استثناء اإلمام إذا َّ
كلم اإلمام لكنهم قاسوا غيرهما عليهما.
( )101أباح الحنفية لإلمام أن يتكلم بغير الخطبة إذا كان أم اًر بمعروف .انظر :بدائع الصنائع ،)265/1( :وأباحوا للمأموم أن يكلم غيره

لضرورة كما "لو رأى رجال عند بئر فخاف وقوعه فيها أو رأى عقربا تدب إلى إنسان فإنه يجوز له أن يحذره وقت الخطبة؛ ألن ذلك يجب لحق

آدمي ،وهو محتاج إليه ،واإلنصات لحق هللا تعالى ومبناه على المسامحة" البحر الرائق ،)168/2( :وأباح المالكية لإلمام أن يتكلم بغير

الخطبة إذا كان أم اًر بمعروف أو نهياً عن منكر .انظر :شرح التلقين ،)1003/1( :كما أباحوا مجاوبة المأموم لإلمام إذا كلمه .انظر :التنبيه

اإلمام لضرورة ،وعليه
على مبادئ التوجيه ،)630/2( :التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب ،)63/2( :وأباحوا أيضاً للمأموم أن يكلم
َ
حملوا حديث المستسقي .انظر :شرح التلقين ،)1000/1( :وأباح الحنابلة ما سبق َّ
كله ،بل وأباحوا للمأمو ِم أن يبادر بكالم اإلمام .انظر:

المقنع( :ص ،)71:المغني ،)240-239/2( :العدة شرح العمدة( :ص ،)120:وقيَّده بعضهم بالمصلحة .انظر :المحرر ،للمجد ابن تيمية:

( ،)152/1المبدع شرح المقنع.)179/2( :

( )102فتح الباري ،البن رجب ،)269/8( :وانظر :شرح منتهى اإلرادات ،للبهوتي.)322/1( :
( )103انظر :بدائع الصنائع.)264/1( :
( )104البخاري ،)934( :مسلم.)851( :
( )105انظر :شرح التلقين.)1000/1( :

( )106انظر :المعونة على مذهب عالم المدينة ،للقاضي عبد الوهاب( :ص.)308:
( )107انظر :شرح التلقين ،)1000/1( :شرح منتهى اإلرادات.)322/1( :
( )108سبق تخريجه.
( )109البخاري ،)878( :مسلم.)845( :

( )110البخاري ،)1013( :مسلم ،)897( :واللفظ له.
( )111انظر :المغني ،)240/2( :النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر ،لمحمد بن مفلح.)152/1( :
( )112انظر :بدائع الصنائع ،)264/1( :اإلشراف على نكت مسائل الخالف.)330/1( :
( )113انظر :فتح القدير ،)67/2( :اإلشراف على نكت مسائل الخالف ،)330/1( :المغني.)239/2( :
( )114انظر :اإلشراف على نكت مسائل الخالف.)330/1( :

( )115انظر :المغني ،)238/2( :الشرح الكبير على متن المقنع.)304/5( :
( )116انظر :المغني.)240/2( :
( )117انظر :التفسير الوسيط ،للواحدي ،)170/4( :تفسير البيضاوي.)144/5( :
( )118انظر :المبسوط ،للسرخسي.)28/2( :
( )119سبق تخريجه.
( )120سبق تخريجه.
( )121سبق تخريجه.
( )122سبق تخريجه.

( )123انظر :المغني ،)238/2( :كشاف القناع.)47/2( :
( )124انظر :البحر الرائق.)168/2( :
( )125انظر :حجة هللا البالغة.)46/2( :
( ) 126من أمثلته وما ألحقوه به :مس الحصى ،وتشبيك األصابع ،واألكل والشرب والكتابة ،وتحريك ما له صوت ككتاب أو ثوب جديد،
ويلحق به اليوم العبث بالهواتف النقالة ونحوها.
ُ



 





حكَم
آداب املشي إىل اجلمعة أحكامٌ و ِ



نص المالكية وبعض الحنفية على تحريم ذلك ،والبقية على الكراهة التنزيهية .انظر :فتح القدير ،)68/2( :البحر الرائق،)159/2( :
(َّ )127
التبصرة ،للخمي ،)579/2( :شرح التلقين ،)1009/1( :المجموع ،)544/4( :النجم الوهاج ،)500/2( :المغني ،)241/2( :الشرح الكبير

على المقنع.)312/5( :
( )128انظر :شرح التلقين ،)1009/1( :المبدع شرح المقنع ،)180/2( :اإلنصاف.)311/5( :
( )129مسلم.)857( :
( )130سبق تخريجه.

( )131انظر :المعونة على مذهب عالم المدينة ،للقاضي عبد الوهاب( :ص.)308:
( )132انظر :المبدع شرح المقنع ،)180/2( :اإلنصاف.)311/5( :
( )133انظر :إكمال المعلم ،)253/3( :المغني ،)241/2( :الشرح الكبير على المقنع.)312/5( :
( )134انظر :شرح النووي على مسلم ،)147/6( :المجموع شرح المهذب.)545/4( :
( )135انظر :عون المعبود.)6/2( :

( )136انظر :التبصرة ،)579/2( :شرح التلقين ،)1009/1( :إكمال المعلم ،)253/3( :اإلفصاح عن معاني الصحاح ،)63/8( :الشرح
الكبير على المقنع.)312/5( :

( )137انظر :المبدع شرح المقنع ،)180/2( :اإلنصاف.)311/5( :
( )138انظر :التفسير الوسيط ،للواحدي ،)170/4( :تفسير البيضاوي.)144/5( :
( )139انظر :المبسوط ،للسرخسي.)28/2( :
( )140سبق تخريجه.

( )141مسند أحمد ،)2865( :ابن ماجه ،)2341( :وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه في سنن الدارقطني،)3079( :
ومستدرك الحاكم ،) 2345( :وقال عنه" :حديث صحيح اإلسناد على شرط مسلم" ،ووافقه الذهبي ،وقال النووي في األربعين النووية" :حديث
حسن ،وله طرق يقوي بعضها بعضاً" ،ووافقه ابن رجب في جامع العلوم والحكم.)210/2( :

( )142انظر :جامع العلوم والحكم.)212/2( :
( )143انظر :حجة هللا البالغة.)46/2( :



 



