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افتتاحـية
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والســام عىل ســيدنا

حممد وعىل آله وصحبه و َم ْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.

وبعـــــد :فيرس « دائرة الشؤون اإلس�لامية والعمل اخلريي بدبي -

إصدارها اجلديد « صالة اجلمعة آداب
إدارة البح��وث » أن تقــدِّ م
َ

وأحكام » جلمهــور القراء من الســادة الباحثــن واملثقفني
واملتطلعني إىل املعرفة.

فإن صالة اجلمعة من شــعائر اإلسالم العظيمة ،تقام يف

يوم مبارك هو خري يوم طلعت عليه الشــمس من كل أسبوع،
فإن اجلمعة إىل اجلمعة ســبب غفران الذنوب ،وفيها ســاعة
ال يوافقها عبد يسأل اهلل خري ًا إال أعطاه ،والعبد املو َّفق يسارع

يف اخلــرات يف هذا اليوم املبارك ،ويغتنم فيه اللحظات ،وهذا
الكتاب يلقــي الضوء عىل مكانة هذا اليــوم وفضائله ،وعىل
صالة اجلمعة ،وســننها وآداهبا ،ويذكر تنبيهــات عىل ما قد

يقع فيه البعض مــن خمالفة اآلداب ،أو الواجبات ،وغريها مما
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هو حري باملؤمن أن يعرفــه ،وعىل احلريص عىل الفضائل أن
يعمل به.

وهذا اإلنجاز العلمي جيعلنا نقدم عظيم الشكر والدعاء

ألرسة آل مكتــوم حفظها اهلل تعاىل التي حتــب العلم وأهله،

وتؤازر قضايــا اإلســام والعروبة بكل متيــز وإقدام ،ويف

مقدمتها صاحب السمو الشــيخ حممد بن راشد بن سعيد آل

مكتوم ،نائب رئيس الدولة ،رئيس جملس الوزراء ،حاكم ديب
الذي يشــ ِّيد جمتمع املعرفة ،ويرعى البحث العلمي ،ويشجع

أصحابه و ُطالبه .

راجني من العيل القدير أن ينفع هبذا العمل ،وأن يرزقنا

التوفيق والســداد ،وأن يوفق إىل مزيــد من العطاء عىل درب
التميز املنشود.

َّ
وصل اهلل وس َّلم
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني،

عىل النَّبي األمي اخلاتم س ّيدنا حممد وعىل آله وصحبـه أمجعني.
إدارة البحـوث
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َّ
حممد وعىل آله
رب العاملني،
احلمد هلل ِّ
وصل اهلل عىل نب ِّينا َّ
وصحبه أمجعني ،أ َّما بعد:
فهذه رســال ٌة خمترص ٌة يف أحــكام وآداب صالة اجلمعة،

ممَّا ينبغي عىل املســلم معرفته ،إ ْذ ال خيفى َّ
أن صالة اجلمعة ِم ْن

ِ
فحري
املنزلة وال َقدْ ِر،
شعائر اإلسالم ال َّظاهرة ،وهي عظيم ُة
ٌّ
باملســلم ْ
الصــاة ،لقول اهلل تعاىل:
أن يع ِّظم هذا اليوم وهذه َّ
﴿ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ﴾
الصالة ،وما
[احلــج،]32 :
وحري بــه أن يتع َّلم أحكام هــذه َّ
ٌّ

ستحب يف يومها من األعامل واآلداب ،قال ﷺَ « :من ُي ِر ِد اهللُ
ُي
ُّ
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ِ
قه ُه يف الدِّ ِ
ين»((( ،وقال ﷺَ « :م ْن َأ ْح َيا ُسنَّ ًة ِم ْن ُسنَّتِي
خي ًا ُي َف ْ
به ْ
ِ
َفع ِم َل ِبا النَّاسِ َ ،
ص ِم ْن
كان َل ُه م ْث ُل َأ ْج ِر َم ْن َعم َل هبا ،ال َينْ ُق ُ
ُ
َ
ُأ ِ
جور ِهم شيئ ًا»(((.
حـكـمـهـا:

والسنة واإلمجاع ،فهي من
صالة اجلمعة واجب ٌة بالكتاب ُّ

شعائر اإلسالم املفروضة.

قال اهلل تعاىل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
وهني ،فأمر اهلل
أمر ٌ
ﭥ ﭦ﴾ [اجلمعــة ،]9 :فاجتمع فيها ٌ

بالسعي إليها ،وهنى عن االنشغال بغريها ،ووعد عباده باخلري
َّ
عليها ﴿ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ﴾.

((( متفــق عليــه :صحيح البخــاري ( ،)71وصحيح مســلم
(.)1037

((( سنن ابن ماجه (.)209
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ِ
«لينتهي أقوام عــن ِ
ودعهم((( ُ
معات ،أو
اجل
وقال ﷺ:
َ َّ
ٌ

(((
ليختِ َم َّن اهللُ عىل ِ
هني
ثم ليكون َّن من الغافلني» هذا ٌ
قلوبمَّ ،

مغ َّل ٌ
وإخبار منه
النبي ﷺ عن تركها والتخ ُّلــف عنها،
ٌ
ــظ من ِّ
ثم يكون من الغافلني،
خيتم اهللُ عىل قلبه َّ
ﷺ أن من فعل ذلك ُ
السالمة والعافية.
نسأل اهلل َّ
وقد حكى ابن ِ
فرض ٍ
عني(((.
املنذر اإلمجاع عىل َّأنا ُ
ْ ُ
مـنـزلـتـهـا:

 ِخري يوم طلعت عليه
منز َلتُهــا من منزلة يوم اجلمعــةُ ،

َّ
الشــمس ،فعن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال :قال رســول اهلل
((( أي عــن تركهم إياهــا والتخلف عنهــا( .النهاية يف غريب
احلديث واألثر ،البن األثري.)166/5 :

((( صحيح مسلم (.)865

((( كتاب اإلمجاع البن املنذر ص.8 :
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ﷺَ :
«خ ْ ُي َي ْو ٍم َط َل َع ْت َع َل ْي ِه َّ
اجلم َع ِة ،فيه ُخ ِل َق
ــم ُس َي ْ
ــو ُم ُ
الش ْ

آ َد ُمَ ،وفِ ِيه ُأ ْد ِخ َل اجلن َة ،وفيه ُأ ْخ ِر َج ِمنها»(((.

أن َم ْن ت ََركَها هتاون ًا هبا فقد أتى كبري ًة من
 ومــن ِع َظ ِمها َّكبائــر ُّ
الذنوب ،ووقع يف إثم عظيم ،حيــث دخل يف الوعيد
َ
هتاون ًا ِبا
النبي ﷺ فقالَ « :مــ ْن ت ََر َك
ثالث ُ َ
ج ٍع ُ
الذي أنذر به ُّ

َط َب َع اهللُ عىل َق ْلبِ ِه»(((.
من فضـائلها:

سبب لغفران ُّ
الذنوب بينها وبني اجلمعة األخرى،
 أهنا ٌالفاريس ريض اهلل عنه قال :قال رسول اهلل ﷺ:
فعن ســلامن
ِّ

رجل يوم اجلم ِ
«ال ِ
عة ،ويت َط َّه ُر ما استطاع من ُط ٍ
يغتس ُ
هر،
ــل ٌ َ ُ
((( صحيح مسلم (.)854

((( سنن أيب داود (.)1052
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ويدَّ ِهــ ُن من ُدهنِه ،أو َي َم ُّس من طِ ِ
يب بيتِه ،ثم َي ُر ُج فال ُي َف ِّر ُق

يصل ما كُتِب له ،ثم ي ِ
بني اثنني ،ثم ِّ
نص ُت إذا تك َّل َم اإلما ُم ،إال
ُ
َ

ِ
اجلمعة
األخرى»(((.
َ
ُغف َر له ما بينه وبني ُ

ِ
 فيها ساع ٌة ُياب فيها الدعاء؛ قال ﷺَّ :اجلمعة
«إن يف

مسلم ُ
يسأل اهللَ فيها خري ًاَّ ،إل أعطاه إ َّياه»(((.
لساع ٌة ،ال يوافِ ُقها
ٌ
السنَّة عىل روايتني:
وجاء حتديدها يف ُّ
األوىلَّ :أنــا من وقــت جلوس اإلمام عــى املنرب إىل أن
األشعري ريض اهلل عنه قال:
الصالة ،فعن أيب موســى
ِّ
تُقىض َّ

رسول اهلل ﷺ يقول  -يعني يف ساعة اجلمعة ِ :-
َ
«ه َي
سمعت
ُ

ي ِل َس ِ
الص َ
الةُ»(((.
َما َب ْ َ
اإل َما ُم إِىل َأ ْن ُت ْق َض َّ
ي َأ ْن َ ْ
((( صحيح البخاري (.)883

((( صحيح مسلم (.)2010
((( صحيح مسلم (.)853
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الثانيــة :يف آخر ســاعة من يــوم اجلمعة ،وهــي ما قبل

الشمس ،فقد قال ﷺ« :يوم ْ ِ
غروب َّ
ش َة سا َع ًة،
َ ُ ُ
ال ُم َعة ا ْثنَتَا َع ْ َ

ال يوجدُ فِيها َعبدٌ مس ِلم يسأل اهللَ شيئ ًا إِ َّل آتاه إِياهِ ،
فالتمسوها
ُ َّ ُ
َ
ْ ُ ْ ٌ َْ

ِ
آخ َر ســا َع ٍة َب ْعدَ ال َع ْ ِ
ص»((( .وقال احلافظ ابن رجب رمحه اهلل:
(وروى ســعيد بن منصور بإســناده ،عن أيب ســلمة ،قال:
الساعة
اجتمع ٌ
ناس من أصحاب رســول اهلل ﷺ ،فتذاكروا َّ

ٍ
ســاعة من
آخر
فتفرقوا ومل خيتلفوا َّأنا ُ
التي يف يــوم اجلمعةَّ ،
يوم اجلمعة)(((.
سـنـنـهـا:

* قال رســول اهلل ﷺ« :الَ َي ْغت َِس ُ
جل ُم َع ِة،
ــل َر ُج ٌل َي ْو َم ا ُ

اع ِم ْن ُط ْه ٍرَ ،و َيدَّ ِه ُن ِم ْن ُد ْهنِ ِهَ ،أ ْو َي َم ُّس ِم ْن
اســ َت َط َ
َو َي َت َط َّه ُر َما ْ
((( سنن أيب داود (.)1048

((( فتح الباري البن رجب (.)303-302/8
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ِ
ي ا ْثن ْ ِ
طِ ِ
يب َب ْيتِ ِهُ ،ث َّم َي ُْر ُج َف َ
ب َل ُه،
ال ُي َف ِّر ُق َب ْ َ
َيُ ،ث َّم ُي َص ِّل َما كُت َ

ــت إِ َذا َت َك َّل َم ِ
جل ُم َع ِة
ُث َّم ُين ِْص ُ
اإل َما ُم ،إِ َّل ُغ ِف َر َل ُه َمــا َب ْينَ ُه َو َب ْ َ
يا ُ

األُ ْخ َرى»(((.
ِ
* وقال ﷺَ « :م ِن ا ْغت ََس َ
جلنَا َب ِة ُث َّم
جل ُم َعة ُغ ْس َل ا َ
ــل َي ْو َم ا ُ

الســا َع ِة ال َّثانِ َي ِةَ ،فك ََأ َّن َم
َر َ
احَ ،فك ََأن ََّم َق َّر َب َبدَ َن ًة(((َ ،و َم ْن َر َ
اح ِف َّ

الســا َع ِة ال َّثالِ َث ِةَ ،فك ََأن ََّم َق َّر َب َك ْبشــ ًا
َق َّر َب َب َق َرةًَ ،و َم ْن َر َ
اح ِف َّ

ِ
ِ
اج ًةَ ،و َم ْن
الرابِ َعةَ ،فك ََأن ََّم َق َّر َب َد َج َ
َأ ْق َر َنَ ،و َم ْن َر َ
السا َعة َّ
اح ِف َّ

الســا َع ِة اخلَ ِام َس ِةَ ،فك ََأن ََّم َق َّر َب َب ْي َض ًةَ ،فإِ َذا َخ َر َج ِ
اإل َما ُم
َر َ
اح ِف َّ
ح َض ِ
ون ِّ
ت ا َملال َِئ َك ُة َي ْست َِم ُع َ
الذك َْر»(((.
َ َ
((( صحيح البخاري (.)883

((( البدَ نة :هي الناقة ،سميت بدنة ِ
بالع َظم ،إما لسمنها أو لسنّها.
َ
ُ ّ
(غريب احلديث ،البن قتيبة .)219/1

((( صحيح البخاري (.)881

14

صالة اجلمعة آداب وأحكام

* وقال ﷺُ « :غ ْس ُ
ال ُم َع ِة َع َ
ــى ك ُِّل ُمْت َِل ٍم(((،
ــل َي ْ
ــو ِم ْ ُ

اكَ ،و َي َم ُّس ِم َن ال ِّط ِ
َو ِس َو ٌ
يب َما َقدَ َر َع َل ْي ِه»(((.

ال ُم َع َة
* وقال ﷺَ « :م ْن ت ََو َّض َأ َف َأ ْح َس َن ا ْل ُو ُضو َءُ ،ث َّم َأتَى ْ ُ

ال ُم َع ِةَ ،و ِز َيا َد ُة َث َ
ال َث ِة
اســت ََم َع َو َأن َْص َتُ ،غ ِف َر َل ُه َما َب ْينَ ُه َو َب ْ َ
ي ُْ
َف ْ
ال َص َف َقدْ َل َغا»(((.
َأ َّيا ٍمَ ،و َم ْن َم َّس ْ َ

ِ
* وقال ﷺَ « :من َغ َس َ
ثم بكَّر
ــل يو َم اجلُ ُمعة واغت ََس َلَّ ،

ِ
َمع ومل َي ْل ُغ،
وابتكر ،ومشــى ومل َيركَب ،ودنا من اإلما ِم فاست َ
َ

وق ِ
يامها ِ
سنة أجر ِص ِ
طوة َعم ُل ٍ
كان له بكُل ُخ ٍ
َ
يامها»(((.
ُ
َ

((( املراد باملحتلــم :البالغ( .رشح النووي عىل صحيح مســلم
.)133/6

((( صحيح مسلم (.)1997
((( صحيح مسلم (.)2025
((( سنن أيب داود (.)345
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ِ
ــرى َث ْو َب ْ ِ
* وقــال ﷺَ « :ما َع َ
ي لِ َي ْو ِم
ــى َأ َحدك ُْم َل ْو ْاش َ َ

ال ُم َع ِة ِس َوى َث ْويب ِم ْهنَتِ ِه»(((.
ُْ

* وقــال ﷺ« :من ك َ ِ
ال ُم َع ِة َف ْل ُي َص ِّل
َ ْ
َان منْك ُْم ُم َص ِّلي ًا َب ْعدَ ْ ُ
َأ ْر َبع ًا»(((.
السنَن:
السابقة من ُّ
فم ْج َمل ما د َّلت عليه األحاديث َّ
ُ
 -1االغتسال.
والتطهر.
 -2التن ُّظف
ُّ
 -3التط ُّيب.
التسوك.
-4
ُّ
((( سنن أيب داود (.)1078

((( صحيح مسلم (.)881
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 -5لبس أحسن ال ِّثياب.
 -6التّبكري هلا.
 -7امليش إىل املسجد.
 -8عدم خت ِّطي رقاب النَّاس أو التَّفريق بني اثنني.
 -9الدّ ّنو من اإلمام.
الصالة ركعتني قبل اجللوس ،وله أن ِّ
يصل ما شاء
ّ -10

مطلق ًا حتى تبدأ اخلطبة.

 -11اإلنصات للخطبة.
 -12عدم العبث واالنشغال أثناء اخلطبة.
 -13صــاة ركعتــن بعــد اجلمعــة ،وأكملهــا
أربع ركعات.
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ــنن تتع َّلق بيــوم اجلمعة
باإلضافــة ملا ســبق ،هناك ُس ٌ

عموم ًا ،وهي:

 -14قراءة ســورة الكهف يف يومهــا أو ليلتها ،وينتهي

الشــمس ،قال ﷺ« :من َقر َأ سور َة الك ِ
اليوم بغروب َّ
َهف يف
َ ْ َ

يو ِم اجل ِ
اجلمعت ِ
معة ،أضا َء ل ُه ِم َن الن ِ
َني»(((.
ُّور ما َب ْ َ
َ
ي ُ
ُ

النبــي ﷺ يف يوم اجلمعة
 -15اإلكثار من الصالة عىل
ِّ

ِ
ِ
ال ُم َع ِةَ ،ف َأكْثِ ُروا
وليلتها ،قال ﷺ« :إِ َّن م ْن َأ ْف َض ِل َأ َّيامك ُْم َي ْو َم ْ ُ

ِ
الصال َِة فِ ِيهَ ،فإِ َّن َص َ
وض ٌة َع َ َّل»((( ،وقال
ُــم َم ْع ُر َ
َع َّيل م َن َّ
ال َتك ْ

عيل يوم اجلمعة وليلة اجلمعة؛ فمن صىل
ﷺ« :أكثروا الصالة َّ

عيل صالة صىل اهلل عليه عرشا»(((.
َّ

((( الســنن الكربى للبيهقي ( ،)6209وانظــر :صحيح اجلامع
(.)6470

((( سنن أيب داود (.)1533

((( السنن الكربى للبيهقي ( ،)6207وانظر :السلسلة الصحيحة
(.)1407
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 فضل صالة الفجر مجاعة ،وخصوص ًا يف يوم اجلمعة:صالت الفجر والعشــاءَ « :ب ِّ ِ
ش
قال ﷺ يف عموم فضل
َ

ُّور التَّام يوم ِ
ِ ِ
الق َيا َم ِة»(((.
ا َمل َّش ِائ َ
ني يف ُظ َل ِم ال َّل ْي ِل إىل املساجد بِالن ِ ِّ َ
فبشهم رســول اهلل ﷺ بالنُّور التَّا ِّم يوم القيامة((( ،وذلك ملن
َّ

اليت
الرمحن سبحانه يف ص ّ
مشــى يف ظلامت ال َّليل يطلب رضا َّ
الفجر والعشاء.
وقــال ﷺ يف فضل صــاة الفجر مجاعة يــوم اجلمعة:
((( سنن أيب داود (.)2326

((( وهذا النُّور هو النُّور الذي يكون لكل شــخص يف يوم القيامة
الصاط وعند املرور عليه -حيث ال ُظلمة فيه ، -ويقوى
قبل ِّ
هذا النُّــور ويضعف بحســب حال إيامن صاحبــه وأعامله
الصاحلــة ،فــإن زاد إيامنه و َق ِ
نــوره ،وإن َن ُقص
ــو َي يقوى
ُ

نوره ،كام د َّلت بذلك نصوص الكتاب
َ
وض ُعف إيامنُه يضعف ُ
والســنة .انظر :عون املعبود ( ،)188/2وتفســر ابن كثري
ُّ

(.)191/1
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ِ ِ
«إِ َّن َأ ْف َض َ
ال ُم َع ِة
الص ْب ِح َي ْ
الص َل َوات عنْــدَ اهللِ َص َل ُة ُّ
ــل َّ
ــو َم ْ ُ
 جا َع ٍة»(((.
ِف َ َ

 النهي عن ختصيص ليلة اجلمعة بصالة أو يومها بصيامعن سائر ال َّليايل واأليام:

ال ُم َع ِة بِ ِق َيا ٍم ِم ْن َب ْ ِ
قال ﷺ« :ال َ ْ
ي ال َّل َي ِال،
تت َُّصوا َل ْي َلــ َة ْ ُ

ال ُم َع ِة بِ ِص َيا ٍم ِم ْن َب ْ ِ
ي األَ َّيا ِم ،إِال َأ ْن َيك َ
ُون ِف
َوال َت ُُّصــوا َي ْو َم ْ ُ

َّفق
َص ْو ٍم َي ُصو ُم ُه َأ َحدُ ك ُْم»((( ،قال
النووي رمحه اهلل( :وهذا مت ٌ
ُّ
عىل كراهيته)((( .و ُينهى عن ختصيص غري ذلك يف يوم اجلمعة
خيصصه َّ
الشارع(((.
ممَّا مل ِّ

((( حلية األولياء أليب نعيم ( ،)207/7شــعب اإليامن للبيهقي
( ،)2783وانظر :صحيح اجلامع (.)1119

((( صحيح مسلم (.)1144

((( رشح مسلم للنووي (.)20/8

((( انظر :سبل الســام للصنعاين ( .)587/1وقال أبو شامة=  
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شروط صالة اجلمعة

فعىل من جتب؟
جتب عىل من توافرت فيه الرشوط اآلتية:
 -1اإلسالم.
 -2البلوغ.
 -3العقل.
 -4أن يكون ذكر ًا.
 -5أن يكون حر ًا.
 -6أن يكون مقي ًام ،فلو كان مسافر ًا مل جتب عليه ،لكن إذا

َّ
صلها مع النَّاس َأ ْج َزأ ْت ُه.

=  املقــديس يف الباعث يف إنكار البــدع واحلوادث ص :51

(وال ينبغــي ختصيص العبــادات بأوقــات مل خيصصها هبا
الرشع ،بل يكون مجيع أفعال الرب مرســلة يف مجيع األزمان،

وخصه
ليــس لبعضها عىل بعض فضل إال مــا فضله الرشع
َّ

بنوع من العبادة).
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 -7أن يكــون خالي ًا من األعذار املبيحة لرتكها ،فلو كان
ويترضر بمجيئه فال جتب عليه ،ويص ِّليها ُظهر ًا.
عذر
له ٌ
َّ
 ما هي هذه األعذار؟يف اجلملةُّ :
كل من تلحقه بســببها مرضة أو مفسدة عند
السعي إليها.
وتفصيالً:
 -1ما يتعلق بالنَّفس :كاملرض الذي يشــق معه اإلتيان،
أو يكون الشــخص ُمقعد ًا وال جيد ما يركب عليه ،أو أعمى
ال هيتدي بنفسه وال جيد من يقوده ،وكذلك مدافعة األخبثني

(((

فيقيض حاجته أوالً قبل الذهاب.
 -2ما يتع َّلق باآلخرين :كأن يكون أحد والدَ يه أو زوجه
((( البول والغائط.
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مرض ،أو حيترض ،أو مات ،فيشتغل
ونحوهم قد اشــتدَّ عليه ٌ
به عن حضور اجلامعة.
الرياح َّ
 -3ومن األعذار :املطر َّ
الشديدة.
الشديدِّ ،
بم تُدرك صالة اجلمعة؟

ِ
الصال َِةَ ،ف َقــدْ َأ ْد َر َك
قــال ﷺَ « :مــ ْن َأ ْد َر َك َر ْك َع ًة مــ َن َّ
الص َ
الةَ»((( ،ورواه اإلمام الرتمذي يف سننه ثم قال( :والعمل
َّ
النبي ﷺ وغريهم،
عىل هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب ِّ
َّ
صــى إليها أخرى ،ومن
قالوا :مــن أدرك ركعة من اجلمعة
أدركهم جلوس ًا َّ
صل أربع ًا)(((.
ٍ
ُّ
ركعة منها
فأقل ما تُــدرك به صالة اجلمعة هو بــإدراك
((( متفق عليه :صحيح البخاري ( ،)580صحيح مسلم (.)607
((( سنن الرتمذي (.)524

صالة اجلمعة آداب وأحكام

23

الركعة الثانيــة ،-والركعة تُدرك بالركوع ،وأ َّما من مل ُيدركالركعة الثانية فعليه أن يصليها أربع ًا.
فمن فاتته اخلطبة أو فاتته الركعة األوىل فقط ،فقد أدرك
الصالة ،فهي ركعتان.
الصالة بعد
وأما من فاتته الركعــة الثانية ،كمن دخل يف َّ
َّشــهد مثــاً ،-هذا مل يدرك صالة
الركوع ال َّثاين -دخل يف الت ُّ
اجلمعة ،فيجب عليه أن يص ِّليها ظهر ًا.
تنبيهـات:

ٍ
أخطاء تتع َّلق بالوضوء واخلطبة
قد يقع بعض املص ِّلني يف
صحة صالتــه ،ومنها ما ُينقص
والصــاة ،منها ما يؤ ِّثر عىل َّ
َّ
النبي ﷺ واآلداب.
األجر ،ومنها ما هو
ٌ
لسنَّة ِّ
خمالف ُ
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أوالً :يف الوضوء واستخدام دورات املياه:
 عدم إسباغ الوضوء:معنى إسباغ الوضوء :إمتامه وإكامله ،بإيصال املاء إىل كل
يتم الوضوء إال به ،ومن مل يسبغ وضوءه بعدم إمرار
عضو .فال ُّ

املاء عىل ِّ
كل العضو فــا يصح وضوؤه؛ قال تعاىل ﴿ :ﭑ
ﭒﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚﭛﭜﭝﭞ ﭟﭠ
ﭡﭢ ﴾ [املائدة.]6 :
ونخــص ِّ
والرجلني ،لكثــرة اخلطأ
ُّ
بالذكْــر :اليديــن ِّ

الواقع فيهام:

َف َف ْر ُض ال َيدَ ْين :غســلهام مــن رؤوس أصابع اليدين إىل

املرفقني ،فبعضهــم ال يتمه عىل الوجه الصحيح ،ف ُيخطئ من

يبدأ الغسل من م ِ
الكف وال يغسل ك َّفيه ،أو ال يعم باملاء
فصل
ِّ
َ
مرفقيهُّ ،
فكل ذلك خطأ.
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الرجل :بغســلها ك ِّلها ،ويدخــل فيها الكعبان
و َف ْر ُض ِّ

وال َع ِقب((( ،فالبعض ال يتم غسلهام.

تهاو ُن يف
صحة وضوئه ،فــا ُي َ
فال تصح صالتــه لعدم َّ

هذا األمر.

تعجلوا لصالة
ويف احلديــث املتَّفق عليــه :أن رجــاالً َّ

ِ
يمسها املاء،
العرص ،فلم ُيسبغوا الوضوء ،بأن َبق َيت أعقاهبم مل َّ
ل ْع َق ِ
«و ْي ٌل لِ ْ َ
اب ِم َن الن َِّارَ ،أ ْسبِ ُغوا ا ْل ُو ُضو َء»(((.
فقال ﷺَ :
 -التخليل والدَّ لك:

املقصود بالتخليل هنا :بأن يغســل ما بــن أصابع يديه
ورجليه باســتخدام أصابع اليد .والدّ لك :يكون بإمرار اليد
((( وخيلط بعضهم بني العقب والكعب ،فال َع ِقبِّ :
مؤخرة القدم،

جنبي القدم ،وكالمها
والكعبان :مها العظامن الظاهــران يف
ّ

واجب الغسل كام ذكرنا.

((( متفق عليه :صحيح البخاري ( ،)165صحيح مسلم (.)241
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عىل العضو عند الغســل والوضوء .والت ُ
ّخليل ُسنَّة من سنن
مهمة،
النبي ﷺ ،فينبغي احلرص عليها .ونن ِّب ُه هنا إىل مســألة َّ
ِّ

وهــي :أنَّه إذا كان املاء ال يصل إىل العضو كام ً
ال إال بالتخليل

أو الدّ لك ،فيجب حينئذ التّخليــل أو الدّ لك؛ ألنُّه :ما ال َيتِ ُّم

واجب .ويدخل يف هــذا أيض ًا :إن كان
الواجــب َّإل به فهو
ٌ
ُ

ــول دون وصول املــاء -كاخلاتم أو
حي ْ
املتوضئ يلبس شــيئ ًا ُ
حيرك ما يلبس حتى يصل املاء ،أو
الســاعة -فيجب عليه أن ِّ

أن ينزعه قبل الوضوء إن استطاع.

ثاني ًا :ما يتع َّلق باملسجد وانتظار اخلطبة:
السيارات:
 -الوقوف اخلاطئ يف مواقف َّ

ويف هذا ِ
أذ َّية ملستخدمي ال ُّطرق وللمص ِّلني ،وفيه خمالف ٌة

املصل أن َّ
ِّ
يتحل باألخالق الفاضلة،
لنظام املرور ،فيجب عىل
حيب لنفســه،
حيب ألخيه ما ُّ
وأن يلتزم بام التزم به غريه ،وأن َّ
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ورواد ال َّطريــق ،فر َّبام أ َّدى ذلك إىل وقوع
فال يؤذي املص ِّلني َّ
النبــي ﷺ بإعطاء
الــرر واحلرج عىل بعضهــم ،فقد أمرنا
َّ
ُّ

كف األذى ،وأيض ًا قد يؤدي إىل عدم
ال َّطريق ح َّقه ،ومن ح ِّقه ُّ
طمأنينة املخطئ يف صالته ،فيستعجل فيها وال خيشع.
 عدم ضبط األطفال يف املسجد:شوشــون عىل
بعــض املص ِّلني يصطحب أطفاله الذين ُي ِّ
املص ِّلني ويعبثون يف املسجد ،فإن كان وال بد فعليه أن ُيؤ ِّد ُهبم
مهم املحافظة عليه.
بآداب املسجد وأن يع ِّل ُ

 املجــيء بمالبس النَّوم أو املتَّســخة ،وعــدم التز ُّينللصالة:
والتط ُّيب َّ
فقــد ذكرنا ســابق ًا َّ
أن مــن آداب اجلمعة لبس أحســن
الصلوات،
ال ِّثياب،
والتطهر والتط ُّيب ،واألمــر عا ٌّم يف مجيع َّ
ُّ
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فهذا ِم ْن تعظيم شــعائر اهلل عز وجل ،قال تعاىل ﴿ :ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﴾ [األعــراف ،]31 :فمالبس النوم
ليس ُّ
حمل لبســها بيــوت اهلل عز وجل ،فال يليــق وال ينبغي
ذلــك ،وكذلك قد يصيبها يش ٌء من النَّجاســة والبســها ال
الصالة ،فيجب لبس
صحة َّ
يدري ،فطهارة الثياب من رشوط َّ
النَّظيف الطاهر من ال ِّثياب ،وأ َّما املالبس املتَّســخة ففيها أذ َّية
للمص ِّلني وق َّلة تعظيم لبيوت اهلل عز وجل.
 رفــع الصوت بالقــراءة والدُّ عاء يف املســجد إىل حدٍّيشوش عىل املص ِّلني من حوله:
ِّ
وهذا ٌ
اخلدري ريض اهلل
منهي عنه؛ فعن أيب ســعيد
ِّ
فعل ٌّ
عنه قال :اعتكف رسول اهلل ﷺ يف املسجد ،فسمعهم جيهرون
بالقرآن ،فكشــف ِ
ــر وقــالَ « :أال إِ َّن ُك َّلك ُْم ُم ٍ
نــاج َر َّب ُه،
الس ْ
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ِ
ٍ
بعض يف
ــع َب ْع ُضك ُْم عىل
فــا ُي ْؤذ َي َّن َب ْع ُضك ُْم َب ْعض ًا ،وال َي ْر َف ْ

ِ ِ
الصال َِة)(((.
القرا َءة»َ .أ ْو َق َال( :يف َّ

 عدم غلق اهلواتف أو جعلها عىل الصامت:الصوت بالقرآن والدُّ عاء فيه أذ َّية للمص ِّلني
فلو كان رفع َّ

كام ســبق ،فأصوات اهلواتف واالتِّصاالت مــن باب أوىل،
بــل بعضهم جيعلها أصواتــ ًا ال تليق يف بيــوت اهلل عز وجل
كأصــوات املوســيقى وغريها ،ويدخل يف عمــوم اإلزعاج
ٍ
بصوت مرتفع.
والتشويش :التحدُّ ث

 -اجللــوس يف اخللــف ،وتــرك الفراغــات يف األمام،

واجللوس عند األبواب:

يفعله بعــض املص ِّلني يف صالة اجلمعة ،وغالب ًا يؤ ِّدي إىل

حرج شــديد عند ازدحام املساجد ،فيض ِّيق عىل الدَّ اخلني ،أو
((( سنن أيب داود (.)1334
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ال جيد ِّ
الرقاب
املتأخــر مكان ًا ،أو جيد لكن
يضطــر إىل خت ِّطي ِّ
ُّ
ِّ
املصل أن
الصالة يف اخلــارج ،فعىل
والتفريق بني اثنــن ،أو َّ
حيرص عىل اجللــوس يف األمام ،ومــلء الفراغات ،فيعطي
جماالً إلخوانه من بعده ،فعن ســمرة بن جندب ريض اهلل عنه
الذكر ،وا ْدنُوا ِمن اإلمامَّ ،
نبــي اهلل ﷺ قال« :احرضوا ِّ
َّ
فإن
أن
َّ

الرجل ال يزال يتباعد حتى ُي َّ
ؤخ َر يف اجلنَّة وإن دخلها»(((.
َّ
قال املناوي رمحــه اهلل«( :وادنوا من اإلمام» أي :اقرتبوا
منه بأن تكونوا يف الصف األول بحيث تسمعون اخلطبة؛ «فإن
الرجــل ال يزال يتباعد» عن اإلمام أو عن اســتامع اخلطبة أو
عن مقــام املقربني أو عن مقاعد األبرار «حتى ُي َّ
ؤخر» أي عن
الدرجات العالية «يف اجلنة»)(((.
((( سنن أيب داود (.)1108

بترصف.
((( فيض القدير للمناوي (ّ ،)194/1
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يفرط يف ذلك
وحتــى يدرك فضيلة ُّ
الصفوف األوىل وال ِّ

َّاس ما يف
ــم الن ُ
ملا فيها من األجــر العظيم ،قال ﷺَ « :ل ْو َي ْع َل ُ

ِ
ــف األَ َّو ِلُ ،ث َّم َل َ ِ
يــدُ وا إِ َّل َأ ْن َي ْســت َِه ُموا َع َل ْي ِه
الص ِّ
النِّدَ اء َو َّ
ْ
الَ ْست ََه ُموا»(((.

 -انتظــار انقضــاء األذان عند ارتقــاء اخلطيب ،فيبقى

ِّ
ليصــي ثم جيلس للخطبة:
الدَّ اخــل واقف ًا حتى انتهاء األذان
فاألفضل له واألحســن أن ِّ
يصل الركعتني أثناء األذان ،حتى
يدرك اخلطبة من َّأوهلا ،فســاع اخلطبة واجب ،وترديد األذان

ُسنة مستح َّبة.

تدخل املص ِّلني فيام ال يعنيهم:
 ُّمثل غلق املك ِّيفات أو رفع درجة الربودة ،إىل غري ذلك مما

والنبي ﷺ
قد يزعج البعض ،فالبد من مراعاة أحوال النَّاس،
ُّ
((( صحيح البخاري (.)615
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ِ
ِ
ِ
ب لنَ ْف ِســه»
ب ألخيه ما ُي ُّ
يقول« :ال ُيؤم ُن أحدُ كم حتى ُي َّ

(((

حتب أن يراعي الناس أحوالك ،كذلك تراعي أحواهلم.
فكام ُّ
ثالث ًا :يف أثناء اخلطبة:
 االنشغال بغري اخلطبة :من عبث باهلاتف ،أو السجاد،أو بأطفالــه من حوله ،وغري ذلك ،وقد قــال ﷺَ « :م ْن َم َّس
ال َص َف َقدْ َل َغا»((( ،فكل ما ســبق وغريه يدخل يف احلديث،
َْ
فينقص األجر.
 إشــغال اآلخرين عن اخلطبة :فيســ ِّل ُم عىل من حوله،ويلقي التحايا ،ويسأل عن حال صاحبه أثناء اخلطبة ،إىل غري
غريه
ذلك ،ويف هذا أذ َّية لغريه ،ومنقصة لألجر ،بل من ن ََص َح َ
ليســكُت وي ِ
نصت فقد لغا ،فكيف بمن يشغلهم بام هو دون
ُ
َ
((( صحيح البخاري (.)13

((( صحيح مسلم (.)857
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ذلك؟! قال ﷺ« :إِ َذا ُق ْل َت لِص ِ
ِ
احبِ َ
ال ُم َع ِة
َ
ــك « َأنْص ْت» َي ْو َم ْ ُ

َو ِ
ب َف َقدْ َل َغ ْو َت»(((.
اإل َما ُم َ ْ
ي ُط ُ
الصالة:
رابع ًا :يف َّ

عدم متابعة اإلمام :ســواء بموافقة اإلمام ،أو َســ ْب ِقه ،أو
التأخر عنه بال عذر:
ُّ
فســ ْبق اإلمام :يف األفعال ،فيه هنــي ووعيد ،قال ﷺ يف
َ

الذي يسبق اإلمامَ « :أ َما َي َْشى ا َّل ِذي َي ْر َف ُع َر ْأ َس ُه َق ْب َل ِ
اإل َما ِم َأ ْن

ح ٍ
ار؟!»(((.
ي ِّو َل اهللُ َر ْأ َس ُه َر ْأ َس ِ َ
َُ

النبي ﷺ ،كأن يركع
واملوافقة :يف األفعال ،خالف ُســنَّة ِّ
معه يوافقه ويساويه يف أفعاله.
((( مسند اإلمام أمحد (.)7686

((( متفق عليه :صحيح البخاري ( ،)691صحيح مسلم (.)427

34

صالة اجلمعة آداب وأحكام

واستحب مجع
ترض.
َّ
وأ َّما َّ
السبق واملوافقة يف األقوال فال ُّ

من أهل العلم املوافقة يف التأمني(((.

تصح صالة املأموم يف حال موافقة اإلمام أو َسبقه يف
وال
ُّ

حالتني :تكبرية اإلحرام والسالم.

التأخر والتخ ُّلــف عنه لغري عذر((( :فهو خطأ ،كأن
وأما ُّ
يكون اإلمام راكع ًا ثم يعتدل من ركوعه ثم يســجد ،واملأموم
املخطئ ِّ
متأخ ٌر عنه ال يزال يف ركوعه.
فعىل املأموم أن يتابع اإلمام ،بأن يفعل ما يفعله من بعده
((( لقوله ﷺ« :إذا أ َّمن اإلمام ،فأ ِّمنوا ،فإنَّه َمن وافق تأمينه تأمني
املالئكة غفر له ما تقدَّ م من ذنبه» ،وقال ابن شــهاب :وكان

رســول اهلل ﷺ يقول« :آمــن» .رواه البخاري يف صحيحه

(.)780

تعجل
((( هذه األعذار كالســهو ،أو عدم سامع اإلمام ،أو بسبب ّ
اإلمام.
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مبــارشة ،ال يســبقه ،وال يوافقه ،وال َّ
يتأخــر عنه ،قال ﷺ:

ِ
«إنَّام ُج َ
ُكبوا حتَّى
عل اإلما ُم
كبوا ،وال ت ِّ
كب َف ِّ
ليؤتــم بِه فإذا َّ َ
َّ

يركع»((( [أبو داود
كع فاركعوا ،وال تركَعوا حتَّى
َ
كب ،وإذا َر َ
ُي ِّ َ

 ،]603وعن الرباء بن عــازب ريض اهلل عنه قالُ ( :كنَّا ن َُص ِّل

ِ
ِ ِ
ي ِن َأ َحدٌ ِمنَّا
َخ ْل َ
ف النَّبِ ِّي ﷺ َفإِ َذا َق َالَ :ســم َع اهللُ َل ْن َحدَ ُهَ ،ل ْ َ ْ
ــي ﷺ َج ْب َه َت ُه َع َل
َظ ْه َر ُه -ألجل الســجودَ -حتَّى َي َض َع النَّبِ ُّ
األَ ْر ِ
ض)(((.

 -التَّســليم قبــل اإلمــام أو القيــام قبل انتهــاء اإلمام

من التسليم:

الصالة
وهنا مسألتان :التَّسليم قبل اإلمام ،والقيام إلمتام َّ
قبــل انتهاء اإلمام من التَّســليم .وحكمهــا واحد :فإن كان
((( سنن أيب داود (.)603

((( متفق عليه :صحيح البخاري ( ،)811صحيح مسلم (.)474
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متعمد ًا بطلت صالته وعليه إعادهتا .فبعض املص ِّلني من شدَّ ة
ِّ

يتم اإلمام التَّسليم ،والواجب
عجلته يقوم أو يســ ِّلم قبل أن َّ

عىل املأموم أن يأت ََّم بإمامه ،فال يقوم أو يس ِّلم قبل انتهاء اإلمام
َّاس ،إِ ِّن إِ َما ُمك ُْم ،فال تَسبِ ِ
قون
من التَّسليم ،قال ﷺَ « :أ ُّيا الن ُ

نص ِ
ال ِ
القيــا ِم وال بِ ِ
ود ،وال بِ ِ
بِالركُــو ِع وال بِالســج ِ
اف»(((،
ُّ ُ
ُّ
واملراد باالنرصاف :السالم(((.
الصالة:
 كثرة احلركة يف َّالصالة إن كانت كثــرة متوالية بغري رضورة
احلركة يف َّ
الصــاة ،وهي من أســباب رشود ِّ
الذهن
وال حاجــة تبطل َّ
ِّ
للمصل جتنُّب هذا األمر حتى
وعدم خشــوع القلب ،فينبغي
ال َّ
خيل يف صالته وال ينقص من أجرها.
((( صحيح مسلم (.)426

((( انظر :رشح النووي عىل صحيح مسلم (.)150/4
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ثمــة حاجة جازت احلركــة ،مثل :محل
تنبيــه :إن كان َّ
النبــي ﷺ((( ،وكذلــك إذا َّ
ال ِّطفل كام فعله
رن اهلاتف وهو
ُّ
يف صالته وجب عليه إســكاته ،فال يعترب ذلك من احلركات
الراجحة ،وليس معنى ذلك
املبطلة َّ
للصالة وذلك للمصلحة َّ
أن يتامدى يف حركاتــه ،كمن ُيرج هاتفه من جيبه ،وينظر فيه
ويرى املتَّصل ثم يغلقه ،فهذا من التَّامدي.
 لبس املالبس التي تكشف شيئ ًا من العورة:والســجود لبعض من يلبس
الركوع ُّ
مثل مــا حيدث يف ُّ

الصالة،
البنطال ،ومعلو ٌم أن ِس ْ
ــر العورة من رشوط صحة َّ

الشط ،فإن كان بغري ٍ
ٌ
قصد أو مل
وكشــف العورة
إخالل هبذا َّ
َي ُطل ظهور العورة كأن انكشف يشء منها وسرته عىل الفور،
((( صحيح البخاري (.)516
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فالصالة صحيحة ،لكــن ينبغي احلرص عىل عدم التَّفريط يف
َّ
للصالة ،الواسع الذي
هذا ،وينبغي اختيار ال ِّلباس املناســب َّ
ال حيدُّ العورة وال يش ُّفها وال يظهرها أو يظهر شيئ ًا منها.
 الصالة جالس ًا مع القدرة عىل القيام يف الفريضة:الصالة ،واإلخالل
فالقيام مع القدرة رك ٌن مــن أركان َّ
شق عليه
الصالة ،فمن مل يســتطع القيام أو َّ
الركن يبطل َّ
هبذا ُّ

ِ
ِ
مشــق ًة بالغ ًة جاز له اجللــوس ،قال ﷺَ :
«ص ِّل َقائــ ًاَ ،فإ ْن َل ْ
تَســتَطِع َف َق ِ
اعد ًاَ ،فإِ ْن َل ت َْســتَطِ ْع َف َع َل َجن ٍ
املصل
ْب»((( ،وعىل
ْ
ْ
ِّ
ْ

أن يتقي اهلل عز وجل ما اســتطاع ،وأن يأيت باألوامر الرشعية
والواجبات عىل قدر طاقته ،فإذا اســتطاع ركن ًا دون آخر أتى
بذلك الركن ،مثالًٌ :
رجل ال يســتطيع السجود وال اجللوس،
((( صحيح البخاري (.)1066
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لكنه يقدر عىل القيام والركوع ،فعليه أن يأيت بام يقدر عليه من
األركان والواجبات ،وهكذا.
حيــرك هبا لســانه وال
 اإلرسار بالقــراءة بحيــث الِّ

ي ِ
سمع نفسه:
ُ

كام يقــول بعضهم( :أنا أقرأ يف نفــي ،أو يف قلبي) وال

حيرك لسانه ،نقل ابن رشد عن اإلمام مالك رمحه اهلل أنه ُس ِئل
ِّ

ِ
حيرك
عن الذي يقرأ يف َّ
نفسه ،وال ِّ
الصالة ،ال ُي ْسم ُع أحد ًا وال َ
حرك له
به لسان ًا .فقال( :ليســت هذه قراءة ،وإنام القراءة ما َّ

ال ِّلســان)((( ،فالقراءة يف القلب بغري حتريك ال ِّلسان َّ
والشفتني
ِّ
املصل يف صالته
الصالة ،فيجب عىل
ليســت قراءة جمزئة يف َّ
حيرك هبا لسانه.
عموم ًا أن يقرأ قراء ًة ِّ
((( البيان والتحصيل البن رشد (.)490/1
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بألفــاظ مل ِ
ٍ
تأت هبا الرشيعــة يف أذكار الصالة
 -الزيادة

وألفاظها:

كقولــه بعد «ســمع اهلل ملن محــده ،ربنا ولــك احلمد»
ُّ
«والشــكر» ،فهذا خطأ؛ ألهنا زيادة مل يثبت
ويزيد من عنده:
نص عن رســول اهلل ﷺ ،وألننا ملزمون باتِّباع ما ع َّلمنا
فيها ٌّ

«ص ُّلوا
رسول اهلل ﷺ يف صالتنا ،قال عليه الصالة والسالمَ :
ك ََم َر َأ ْيت ُُم ِ
ون ُأ َص ِّل»((( ،والرســول ﷺ ع ّلم الرباء بن عازب

ريض اهلل عنــه كلامت يقوهل َّن إذا أخــذ مضجعه ،وفيها...« :

آ َمن ُْت بِ ِكتَابِ َك ا َّل ِذي َأن َْز ْل َتَ ،ونَبِ ِّي َك ا َّل ِذي َأ ْر َس ْل َت» قال الرباء:
(فرددهت َّن ألستذكره َّن فقلت :آ َمن ُْت بِ َر ُسولِ َك ا َّل ِذى َأ ْر َس ْل َت.

قال -أي النبي ﷺُ -ق ْل :آ َمن ُْت بِنَبِ ِّي َك ا َّل ِذى َأ ْر َس ْل َت)((( ،فلم
((( صحيح البخاري (.)631

((( متفــق عليــه :صحيح البخــاري ( ،)247صحيح مســلم
(.)2710
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يغي شيئ ًا ريض اهلل عنه َّإل أن قال( :رسولك) بدالً من (نب ِّيك)
ِّ
نغي يف األذكار
َّ
النبي ﷺ ،فينبغي َّأل نزيد شيئ ًا أو ِّ
فصحح له ُّ
الواردة عموم ًا لكوهنا توقيف َّية ،ويف صالتنا خصوص ًا ،فنفعل
يف صالتنا ونقول ما فعله وقاله رسول اهلل ﷺ.
لألئمة  -و َّفقهم اهلل :-
تنبيه
َّ
الصالة ويف اخلطبة:
مراعاة أحوال املص ِّلني يف َّ
الصالة عموم ًا ،إما
األئمة يثقل عىل املص ِّلــن يف َّ
بعــض َّ
بطول قراءة أو ركوع وسجود ،أو طول خطبة إن كان يف صالة
اجلمعة ،وقد يســ ِّبب ذلك نفورهم عن صالة اجلامعة خلفه،
فينبغــي عىل اإلمــام أن يعتدل يف صالته بام يناســب أحوال
املص ِّلني ،وأن خيطب هبم عىل وفق ســنَّة رسول اهلل ﷺ؛ فكان
ﷺ يوجز يف خطبته ،وكانت صالته أطول عن خطبته.
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وليــس معنى ذلك أن َّ
الصــاة بأن يرسع
خيــل بأركان َّ

والســنن ،وال أن َّ
خيل بأركان
إرساعــ ًا أو أن يرتك الواجبات ُّ

ــم َر َة
يتوســط يف كل ذلــك؛ فعن َجابِ ِر بن َس ُ
اخلطبــة ،وإنَّام َّ

َت
ريض اهلل عنه قــال( :كنت ُأ َص ِّل مع رســول اهلل ﷺ َفكَان ْ
التوســط،
َص َل ُت ُه َق ْصد ًا َو ُخ ْط َب ُت ُه َق ْصد ًا)((( ،والقصد معناه:
ُّ
وكانت صالته ﷺ تا َّمة ال إخالل فيها ،بطمأنينة وخشــوع؛

فعن أنس بن مالــك ريض اهلل عنه قالَ ( :ما َص َّل ْي ُت َو َرا َء إِ َما ٍم
الةًَ ،والَ َأت ََّم ِم َن النَّبِ ِّي ﷺ َوإِ ْن ك َ
ف َص َ
ــم ُع ُبكَا َء
َق ُّط َأ َخ َّ
َان َل َي ْس َ
ف َمَا َف َة َأ ْن ُت ْف َت َن ُأ ُّم ُه)(((.
الصبِ ِّيَ ،ف ُي َخ ِّف ُ
َّ

واألصل يف هذه املسألة  -مراعاة أحوال املص ِّلني :-
األنصاري ريض اهلل عنه
 ما جاء عــن جابر بن عبد اهللِّ

أن معاذ بن جبــل ريض اهلل عنه َّ
صل بقومه صالة العشــاء،
((( صحيح مسلم ()866

((( متفق عليه :صحيح البخاري ( ،)708صحيح مسلم (.)469
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النبي
فأطال فيها ،فقرأ البقرة أو النِّســاء ،فجاء رجل منهم إىل ِّ
النبــي ﷺ ملعاذَ « :يا ُم َعــا ُذَ ،أ َفت ٌ
َّان
ﷺ يشــتكي معاذ ًا ،فقال
ُّ
الش ْم ِ
اس َم َر ِّب َكَ ،و َّ
اها،
َأن َ
س َو ُض َح َ
ْت؟! َف َل ْوالَ َص َّل ْي َت بِ َســ ِّب ِح ْ

َوال َّل ْي ِ
ــل إِ َذا َي ْغ َشــىَ ،فإِ َّن ُه ُي َص ِّ
يف
الض ِع ُ
ــر َو َّ
ــي َو َرا َء َك الكَبِ ُ
اج ِة»(((.
َو ُذو احلَ َ

 -وعن أيب هريرة ريض اهلل عنه أن رسول اهلل ﷺ قال« :إِذا

ِ
َص َّل َأ َحدُ ك ُْم لِلن ِ
يم
الض ِع َ
َّاس َف ْل ُي َخ ِّف ْ
فَ ،فإِ َّن ِمن ُْه ُم َّ
الســق َ
يف َو َّ

َوا ْلكَبِ َري؛ َوإِ َذا َص َّل َأ َحدُ ك ُْم لِنَ ْف ِس ِه َف ْل ُي َط ِّو ْل َما َشا َء»(((.

وهنا تنبيــه :حيرص بعض األئمــة -جزاهم اهلل خري ًا-
السجدة
النبي ﷺ يف فجر اجلمعة ،بأن يقرأ َّ
عىل تطبيق ســنَّة ِّ
((( صحيح البخاري (.)705

((( متفق عليه :صحيح البخاري ( ،)703صحيح مسلم (.)467
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واإلنسان كاملتني((( ،لكن عليه أن يراعي أحوال املص ِّلني كام
تقدَّ م ،إن علم من حاهلم أهنم يطيقون قرأ هبم ،وأحيان ًا يرتكها.
السنَّة :ينبغي عليه أن يعلمهم هبا
لكن قبل أن يعمل هبذه ُّ
وبســنن النبي ﷺ ،وهذا عا ٌّم يف كل ُسنَّة ،حتى تكون العبادة

بالســنَّة مبن َّي ْ ِ
ي عىل ِعل ٍم؛ فذلــك أعظم أجر ًا ونفع ًا،
والعمل ُّ

فالع ْلم قبل العمل ،وزكاة ِ
ِ
الع ْلم تعليمه وتبليغه للنَّاس.
ََ

ومما ينبغــي التذكري به لألئمة واخلطباء بخصوص ُخطبة

اجلمعة وما تقوم عليه:

النبي ﷺ ،وال حيسن تركها:
أمور د َّلت عليها ُسنَّة ِّ
ٌ

 -1محد اهلل تعــاىل ،ف َع ْن َجابِ ٍر ريض اهلل عنــه َق َال :ك َ
َان

َر ُس ُ
ي َمدُ اهللَ َو ُي ْثنِــي َع َل ْي ِه بِ َم ُه َو
ــول اهللِ ﷺ َ ْ
ب الن َ
ي ُط ُ
َّــاسْ َ ،
السنَّة أن تُقرأ الســورتان كاملتني ،السجدة يف الركعة األوىل،
((( ُ
واإلنسان يف الثانية ،ال أن ُيقرأ يشء من هذه ويشء من هذه.
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َأ ْه ُل ُهُ ،ث َّم َي ُق ُ
ولَ ( :م ْن َ ْي ِد ِه اهللُ َف َ
ــا ُم ِض َّل َل ُهَ ،و َم ْن ُي ْض ِل ْل َف َل
ادي َله ،و َخي ْ ِ ِ ِ
ِ
َاب اهللِ)(((.
الديث كت ُ
َه َ ُ َ ْ ُ َ

 -2الصــاة عىل النبي ﷺ ،ف َع ْن َأ ِب ُه َر ْي َر َة ريض اهلل عنه

ِ ِ
ِ
ِ
َ
أ َّن النَّب َّي ﷺ َق َالَ « :ما َج َل َس َق ْو ٌم َمْلســ ًا َل ْ َي ْذك ُُروا اهللَ فيهَ ،و َل ْ
َان َع َل ْي ِه ْم تِ َرةًَ ،ف ْ
ُي َص ُّلوا َع َل نَبِ ِّي ِه ْم ،إِ َّل ك َ
إن َشــا َء َع َّذ َ ُب ْم ،وإِ ْن

َشــا َء َغ َف َر َل ُ ْم» رواه اإلمام الرتمذي يف سننه وقال( :ومعنى
قوله « تِرة » يعني :حرسة وندامة)(((.
ون بِال َّثن ِ
ي ُط ُب َ
َاء
َّاس َ ْ
قال اإلمام أمحد رمحــه اهلل( :مل َي َزل الن ُ

عىل اهللِ تعاىل ،والص ِ
الة عىل َر ُسولِ ِه ((( ﷺ).
َّ

 -3الوصية بتقوى اهلل عز وجل؛ ألهنا املقصود األعظم
من اخلطبة وهو تذكري النَّاس ووعظهم.
((( صحيح مسلم (.)867

((( سنن الرتمذي (.)3380

((( نقله ابن قدامة يف املغني (.)229/2
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 -4قــراءة يشء مــن القــرآن ،وأق ُّله آية ُم ِ
فهمــة ،ف َع ْن

َت لِلنَّبِي ﷺ ُخ ْطبت ِ
َان
ــم َر َة ريض اهلل عنه قال( :كَان ْ
َ
ِّ
َجابِ ِر ْب ِن َس ُ

ي ِل ُس َب ْين َُه َم َي ْق َر ُأ ا ْل ُق ْر َ
َّاس)(((.
آنَ ،و ُي َذك ُِّر الن َ
َْ

ــر َة ريض اهلل عنه قال:
 -5الشــهادتان ،فعــن أيب ُه َر ْي َ

ِ
ٍ
ــال َر ُس ُ
َق َ
ــهدٌ َ ،ف ِه َي
ــس ف َيها ت ََش ُّ
ــول اهللِ ﷺ« :ك ُُّل ُخ ْط َبة َل ْي َ
ال ْذم ِ
ِ
اء»(((.
كَا ْل َيد ْ َ َ

 -6الدعاء ،ف َع ْن ُع َم َر َة ْب ِن ُر َؤ ْي َب َة ريض اهلل عنه قالَ ( :ل َقدْ

ــول اهللِ ﷺ ما َي ِزيدُ عىل َأ ْن َي ُق َ
َر َأ ْي ُت َر ُس َ
وأشار
ول بِ َي ِد ِه هكذا،
َ
بِإِ ْص َب ِع ِه املســ ِّب َح ِة)((( أي :بالدعاء عىل منربه ،يدعو ويشــر
بالس ّبابة ،وال يرفع اإلمام يديه إال يف دعاء االستسقاء.
((( صحيح مسلم (.)862

((( سنن أيب داود (.)4841

((( صحيح مسلم (.)874
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مجع من العلامء من أركان اخلطبة عىل تفصيل
فهذه مما عدَّ ه ٌ
النبي ﷺ عليها ،فيحسن عىل اخلطيب أن
فيها؛ لداللة ُســنَّة ِّ

يفقه ذلك ،ويعمل هبا؛ فهذه ُســنَّ ُة َمن ُأ ِمرنا باالقتداء به ﷺ،

فالح.
خري ،والعمل هبا ٌ
ُّ
فالتمسك هبا ٌ

النبــي ﷺ أصحابــه ُخطبة احلاجــة ،والتي
وقــد ع َّلم
ُّ

اشتملت عىل ُممل ما ُذكِر:

ٍ
ِ
وت
فقد جاء عن َع ْبد اهللِ ْب ِن َم ْس ُعود ريض اهلل عنهَ ،ق َالُ :أ ِ َ

ِ
َر ُس ُ
ــول اهللِ ﷺ َج َو ِام َع ْ
الص َل ِة
الَ ْ ِيَ ،و َخ َوات َ ُهَ ،ف َع َّل َمنَا ُخ ْط َب َة َّ
ــةُ .خ ْطب ُة الص َل ِة :الت ِ
الاج ِ
ــات هللَِ ،...و ُخ ْط َب ُة
َّح َّي ُ
َ َّ
َو ُخ ْط َب َة ْ َ َ

اج ِةَّ :
ال ْمدَ اهللِ ،ن َْح َمدُ ُه َون َْســت َِعينُ ُه َون َْســ َت ْغ ِف ُر ُهَ ،و َن ُعو ُذ
ال َ
إن ْ َ
َْ

ور َأ ْن ُف ِســنَا و ِمن ســي َئ ِ
بِاهللِ ِم ْن ُش ِ
ات َأ ْع َملِنَاَ ،م ْن َ ْي ِد ِه اهللُ َف َل
َ ْ َ ِّ
ُ
ِ
ِ
ِ
ــهدُ َأ ْن َل إِ َل َه إِ َّل اهللُ
ُمض َّل َل ُهَ ،و َم ْن ُي ْضل ْل َف َل َهاد َي َل ُهَ ،و َأ ْش َ
َو ْحدَ ُه َل َ ِ
 ش َ
يك َل ُهَ ،و َأ ْش َهدُ َأ َّن ُم َ َّمد ًا َع ْبدُ ُه َو َر ُسو ُل ُه.
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ث آي ٍ
ِ
ِ
ــات ِم ْن ِكت ِ
َاب اهللِ ﴿ :ﭤ
ــم تَص ُل ُخ ْط َبت ََك بِ َث َل َ
ُث َّ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﴾ إىل آخــر اآليــة [آل عمران:

 ﴿ ]102ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﴾ إىل آخــر اآليــة
[النســاء ]1 :و﴿ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﴾ إىل آخــر اآلية
[األحزاب.(((]71 - 70 :
الرسالة ،بالوص َّية بتعظيم شعائر
ونختم بام ابتدأنا به هذه ِّ

اهلل عز وجل ،والتف ُّقه يف دينه ،واتِّباع سنَّة نب ِّيه ﷺ ،فيحرص ما
َّ
فيتحل
اســتطاع عىل إمتام صالة اجلمعة عىل الوجه املطلوب،
بآداهبا وسننها ،ويتجنَّب ما من شأنه إنقاص األجر فيها.
َّ
حممد،
واحلمد هلل رب العاملني،
وصل اهلل وس َّلم عىل نب ِّينا َّ

وعىل آله وصحبه أمجعني.

•

•

•

((( سنن أيب داود ( ،)2118سنن ابن ماجه (.)1892
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 اإلمجاع ،أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري(املتوىف319 :هـ) ،املحقق :فــؤاد عبد املنعم أمحد ،النارش :دار
املســلم للنرش والتوزيــع ،الطبعة :الطبعــة األوىل 1425هـ/
2004م.
 الباعث عىل إنكار البدع واحلوادث ،أبو القاسم شهابالدين عبد الرمحن بن إســاعيل بن إبراهيم املقديس الدمشــقي
املعــروف بأيب شــامة (املتوىف665 :هـ) ،املحقــق :عثامن أمحد
عنرب ،النارش :دار اهلــدى  -القاهرة ،الطبعة :األوىل1398 ،هـ
 1978م. البيان والتحصيل والرشح والتوجيه والتعليل ملســائلاملستخرجة ،أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطبي (املتوىف:
450هـ) ،حققه :د حممد حجــي وآخرون ،النارش :دار الغرب
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اإلســامي ،بريوت  -لبنــان ،الطبعة :الثانيــة 1408 ،هـ -
1988م.
 تفســر ابن كثري = تفســر القرآن العظيــم ،أبو الفداءإســاعيل بن عمر بــن كثري القــريش البرصي ثم الدمشــقي
(774هـ) ،املحقق :سامي بن حممد ســامة ،النارش :دار طيبة
للنرش والتوزيع ،الطبعة :الثانية 1420هـ.
 حلية األوليــاء وطبقات األصفياء ،أبــو نعيم أمحد بنعبد اهلل بن أمحد بن إســحاق بن موســى بن مهران األصبهاين
(430هـ) ،النارش :دار الفكر من ط الســعادة  -بجوار حمافظة
مرص1394 ،هـ.
 سبل الســام ،حممد بن إســاعيل بن صالح بن حممداحلســني ،الكحالين ثم الصنعــاين ،أبو إبراهيم ،عــز الدين،
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املعروف كأســافه باألمــر (املتــوىف1182 :هـــ) ،النارش:
دار احلديث.
 سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها،أبو عبد الرمحن حممد نــارص الدين ،بن احلاج نوح بن نجايت بن
آدم ،األلباين (املتوىف1420 :هـ) ،النارش :مكتبة املعارف للنرش
والتوزيع ،الرياض ،الطبعة :األوىل.
 ســنن الرتمذي = اجلامــع الكبري ،املؤلــف :حممد بنعيسى بن َس ْورة بن موســى بن الضحاك ،الرتمذي ،أبو عيسى
(املتوىف279 :هـ) ،املحقق :بشــار عــواد معروف ،النارش :دار
الغرب اإلسالمي بريوت ،سنة النرش1998 :م.
 -سنن أيب داود ،املؤلف :أبو داود سليامن بن األشعث بن

الس ِج ْستاين (املتوىف:
إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي ِّ
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275هـ) ،املحقق :شــعيب األرنــؤوط  -حمَمد ِ
كامل قره بليل،
َ
َّ
النارش :دار الرسالة العاملية ،الطبعة :األوىل1430 ،هـ.
 ســنن ابن ماجه ،أبو عبد اهلل حممد بــن يزيد -ماجة-القزويني (املتوىف273 :هـ) ،املحقق :شعيب األرنؤوط  -عادل
حممد كامل قره بليل َ -عبد ال ّلطيف حرز اهلل ،النارش:
مرشــد َّ -
دار الرسالة العاملية ،الطبعة :األوىل.1430 ،
 السنن الكربى ويف ذيله اجلوهر النقي ،املؤلف :أبو بكرأمحد بن احلســن بن عيل البيهقي ،مؤلــف اجلوهر النقي :عالء
الدين عيل بن عثامن املارديني الشــهري بابــن الرتكامين ،النارش:
جملس دائرة املعارف النظاميــة الكائنة يف اهلند ببلدة حيدر آباد،
الطبعة :الطبعة :األوىل 1344 ،هـ.
 -شعب اإليامن ،املؤلف :أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى

س ْو ِجردي اخلراســاين ،أبو بكر البيهقي (املتوىف458 :هـ)،
اخلُ ْ َ
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حققــه وراجع نصوصه وخــرج أحاديثه :الدكتــور عبد العيل
عبد احلميــد حامد ،أرشف عىل حتقيقه وختريــج أحاديثه :خمتار
أمحد الندوي ،النارش :مكتبة الرشد ،الطبعة :األوىل 1423هـ.
 صحيح البخاري = اجلامع املسند الصحيح املخترص منأمور رسول اهلل ﷺ وسننه وأيامه ،حممد بن إسامعيل أبو عبد اهلل
البخــاري اجلعفي (256هـــ) ،املحقق :حممــد زهري بن نارص
النارص ،النارش :دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة
ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي) ،الطبعة :األوىل1422 ،هـ.
 صحيــح اجلامع الصغري وزياداته ،أبو عبد الرمحن حممدنــارص الدين ،بن احلاج نــوح بن نجايت بن آدم ،األشــقودري
األلباين (املتوىف1420 :هـ) ،النارش :املكتب اإلسالمي.
 صحيح مســلم = املسند الصحيح املخترص بنقل العدلعن العدل إىل رســول اهلل ﷺ ،مســلم بن احلجاج أبو احلسن
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القشريي النيسابوري (261هـ) ،املحقق :حممد فؤاد عبد الباقي،
النارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت.
 عــون املعبود رشح ســنن أيب داود ،ومعه حاشــية ابنالقيم :هتذيب سنن أيب داود وإيضاح علله ومشكالته ،املؤلف:
حممد أرشف بن أمــر بن عيل بن حيدر ،أبو عبد الرمحن ،رشف
احلق ،الصديقي ،العظيم آبادي (املتــوىف1329 :هـ) ،النارش:
دار الكتب العلمية  -بريوت ،الطبعة :الثانية 1415 ،هـ.
 فتــح الباري ـ البــن رجب ،املؤلف :زيــن الدين أيبالفرج عبد الرمحن ابن شــهاب الدين البغدادي ثم الدمشــقي
الشــهري بابن رجب ،دار النرش :دار ابن اجلوزي  -السعودية /
الدمام 1422 -هـــ ،الطبعة :الثانية ،حتقيق :أبو معاذ طارق بن
عوض اهلل بن حممد.
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 فيــض القدير رشح اجلامع الصغــر ،زين الدين حممداملدعو بعبــد الرؤوف بن تاج العارفني بن عيل بن زين العابدين
احلدادي ثم املناوي القاهري (املتوىف1031 :هـ) النارش :املكتبة
التجارية الكربى  -مرص ،الطبعة :األوىل1356 ،هـ.
 مســند اإلمــام أمحد بن حنبــل ،أبو عبــد اهلل أمحد بنحممد بن حنبل بن هالل بن أســد الشــيباين (املتوىف241 :هـ)،
املحقق :شــعيب األرنؤوط  -عادل مرشد ،وآخرون ،إرشاف:
د عبد اهلل بن عبد املحســن الرتكي ،النارش :مؤسســة الرسالة،
الطبعة :األوىل1421 ،هـ.
 املغنــي يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشــيباين ،املؤلف:عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس أبو حممد ،النارش :دار الفكر،
بريوت ،الطبعة األوىل1405 ،هـ.
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 املنهــاج رشح صحيح مســلم بن احلجــاج ،أبو زكرياحميي الدين حييى بن رشف النووي (676هـ) ،النارش :املرصية
باألزهر ،ط :األوىل .1347
 النهايــة يف غريــب احلديــث واألثــر ،جمــد الديــنأبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد ابن عبد الكريم
الشــيباين اجلزري ابن األثري (املتوىف606 :هـ) ،النارش :املكتبة
العلميــة  -بريوت1399 ،هـــ 1979 -م ،حتقيق :طاهر أمحد
الزاوى  -حممود حممد الطناحي.
•

•

•
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