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 4 عمدة األحكام

 سابعالدرس ال

 
احلمد هلل رب العاملني، وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد، وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين، 

 وعلى من سار على دربه ومتسك بسنته إىل يوم الدين، أما بعد..
 -رمحه هللا تعاىل-اًل يف التعليق على ما نقله احلافظ عبد الغين املقدسي ال زال احلديث موصو 

 .صلى هللا عليه وعلى آله وسلم-انمخري األونفعنا هللا بعلومه يف كتابه املبارك "عمدة األحكام من كالم 
 ابب اجلمعة. ،كتاب الصالةاحلديث يف  و 

حاديث يف هاا الباب، سحسن أ  ناكر من األ -رمحه هللا تعاىل–وقبل الشروع فيما نقله احلافظ 
 بعض املسائل املتعلقة بصالة يوم اجلمعة.

  املسألة األوىل: حكم صالة اجلمعة:

 صالة اجلمعة فرض دل على فرضيته دليل الكتاب والسنة واإلمجاع.

ِمْن ي اْوِم اجْلُُمعاِة فااْسعاْوا ِإىلا  َيا أاي ُّهاا الَِّذينا آماُنوا ِإذاا نُوِديا ِللصَّالةِ ﴿فقال هللا تعاىل:  أما دليل الكتاب:
 . [9﴾]اجلمعة:ِذْكِر اّللَِّ 

لينتهني أقوام عن رجعهم اجلمعات، أو »فإنه ما أخرجه مسلم رمحه هللا أ  سلمة قال:  وأما دليل السنة:
 وما اإلمجاع؟ فقد أمجع علماء املسلمني على وجوهبا. « ليختمن هللا على قلوهبم

 شروط وجوب صالة اجلمعة. املسألة الثانية: 

ستة شروط، الشرط األول: اإلسالم، الثاين: العقل، الثالث: البلوغ، الرابع: الاكورية، اخلامس: احلرية، 
 السادس: االستيطا  يف البلد. 

: فاإلسالم، فالكافر ال جتابوه عليه وال تصح منه حىت أييت ابإلسالم، لقول هللا عز أما الشرط األول
ُْم كافاُروا ِِبّللَِّ واِبراُسوِلهِ واماا ﴿وجل:  ُهْم ن افاقااُُتُْم ِإَّلَّ أاَّنَّ  . [54﴾]التوبة:مان اعاُهْم أاْن تُ ْقبالا ِمن ْ
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: فهما العقل والبلوغ، ويعرب عنهما ابلتكليف، فإذا قيل التكليف املراد به وأما الشرط الثاين والثالث
رفع القلم عن »يث علي أ  النيب صلى هللا عليه وسلم قال: العقل، فاجملنو  والصيب ال جتب عليهما اجلمعة، حلد

 «.ثالثة، وذكر منهم اجملنون حىت يفيق، والصغري حىت يبلغ

الاكورية، فاملرأة ال جتب عليها اجلمعة ابإلمجاع، وملا أخرجه أبو داود أ  النيب صلى هللا  الشرط الرابع:
 .«لى أربعة: مملوك أو امرأة أو مريضاجلمعة حق واجب على كل مسلم إَّل ع»عليه وسلم قال: 

 احلرية، فال جتب على العبد اململوك، يف احلديث السابق عند أيب داوود. الشرط اخلامس:

االستيطا  يف البلد، فال جتب على املسافر، أل  النيب صلى هللا عليه وسلم كا  يسافر  والشرط السادس:
جة الوداع كا  يوم عرفة يوم مجعة، فلم يصلي اجلمعة، وإمنا ومل سحفظ عنه أنه صلى اجلمعة يف سفره، حىت يف ح

 صالها ظهًرا. 

 مجلة من األحاديث يف هذا الباب، قال:  -رمحه هللا تعاىل–نقل احلافظ 

اءا  مانْ » :قاالا  -وسلم عليه هللا صلى- اّللَِّ  راُسولا  أانَّ  عنهما هللا رضي ُعمارا  ْبنِ  اّللَِّ  عاْبدِ  عانْ   ِمْنُكمْ  جا
ْغتاِسلْ  ُمعاةا اجلُْ   .«ف اْلي ا

ْلي اْغتاِسلْ قوله صلى هللا عليه وسلم: ) ( هاا أمر، واألصل يف األمر الوجوب حىت أييت ما يصرفه عن ف ا
ْغتاِسلْ الوجوب االستحباب، وقوله: ) ْلي ا  (.ف ا

  ما هو الغسل؟

رمحه هللا –املصنف الغسل هو تعميم البد  ابملاء، مبعىن أ  جيري املاء على البد ، وهاا احلديث ساقه 
 ليبني لنا مشروعية االغتسال ليوم اجلمعة، لصالة يوم اجلمعة. -تعاىل

 مسألة: حكم الغسل يوم اجلمعة: اختلف فقهاؤان رمحة هللا عليهم يف هذه املسألة على قولني:
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ْغتاِسلْ الصحيح أنه واجب، يف احلديث الاي معنا لقوله: ) وحلديث ( وقد ذكرت وجه الداللة لالك، ف اْلي ا
غسل : »أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه يف الصحيحني وعند أهل السنن أ  النيب صلى هللا عليه وسلم قال

 فمن وجبت عليه صالة اجلمعة، وجب عليه الغسل.« اجلمعة واجب على كل حمتلم

معة، فيه دليل على أ  الغسل خاص مبن أييت اجل)من جاء منكم اجلمعة( يف قوله صلى هللا عليه وسلم: 
دليل مقصود بغسل صالة اجلمعة، وعليه فمن ال جيب عليه اجلمعة فيجب عليه الغسل، فال غسل على املرأة، وال 

 على املريض، وال على املسافر الاي ال سحضر اجلمعة.

 مث نقل احلافظ رمحه هللا تعاىل:

هو قائم يفصل كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خيطب خطبتني و » عن عبد هللا بن عمر قال:
 «بينهما جبلوس

( أي دليل على مشروعية خطبتني لصالة اجلمعة، وقد اتفق الفقهاء على أ  خيطب خطبتنيقوله: )
( فيه أنه يستحب أ  خيطب اخلطيب وهو قائم، وقد اختلف وهو قائماخلطبتني شرط يف انعقاد اجلمعة، وقوله: )

 على قولني: والصحيح أنه مستحب وهو قول مجهور العلماء. الفقهاء رمحة هللا عليهم يف حكم اخلطبة قائًما، 

( فيه أنه يسن اجللوس بني اخلطبتني، وهاا اجللوس مستحب وليس بواجب، يفصل بينهما جبلوسقوله: )
 وهو ماهب اجلمهور. 

 مسألة: هل يشرتط أن يتوىل صالة اجلمعة من يتوىل اخلطبتان؟

 ويصلي شخص آخر. اجلواب: ال يشرتط ذلك، فيجوز أ  خيطب شخص
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 مث نقل احلافظ: 

اِبرِ  عانْ  اءا )) :قاالا  عنهما هللا رضي اّللَِّ  عاْبدِ  ْبنِ  جا  خياُْطبُ  - وسلم عليه هللا صلى - واالنَِّبُّ  راُجل   جا
 ((راْكعاتانْيِ  فاصال ِ  ِروااياة   وايف  .راْكعاتانْيِ  فاارْكاعْ  ُقمْ  :قاالا  .َّل :قاالا  ؟ ُفالنُ  َيا  صالَّْيتا  :ف اقاالا  .اجْلُُمعاةِ  ي اْوما  النَّاسا 

اءا قوله: )  َيا  صالَّْيتا ( هو ُسليك الغطفاين رضي هللا عنه وأرضاه، وقوله صلى هللا عليه وسلم )راُجل   جا
( فيه دليل على جواز كالم اخلطيب للمأمومني، كما أنه جيوز للمأموم أ  يتكلم مع اخلطيب، كما سيأيت ُفالنُ 
 معنا. 

( فيه دليل على أنه يشرع لإلنسا  إذا دخل املسجد راْكعاتانْيِ  فاارْكاعْ  ُقمْ هللا عليه وسلم: )قوله صلى 
 واخلطيب خيطب أ  يصلي ركعتني قبل أ  جيلس، وهو ماهب أمحد والشافعي رمحهما هللا تعاىل. 

م يوم اجلمعة واملشروع ختفيف هاتني الركعتني لقوله صلى هللا عليه وسلم كما عند مسلم: إذا جاء أحدك
 واإلمام خيطب فلريكع ركعتني وليتجوز فيهما. 

( فيه دليل على أمهية حتية املسجد، ذلك أ  النيب صلى هللا راْكعاتانْيِ  فاارْكاعْ  قُمْ وقوله صلى هللا عليه وسلم: )
ية املسجد، عليه وسلم قطع خطبته، وأمر هاا الداخل هبا، ومن هنا اختلف الفقهاء رمحهم هللا تعاىل يف حكم حت

 والصحيح أهنا سنة مؤكدة، ال ينبغي لإلنسا  أ  يرتكها إال من عار. 

إذا دخل املأموم املسجد يوم اجلمعة واملؤذ  يؤذ  فاألوىل أ  يصلي حتية املسجد، ويرتك إجابة  تنبيه:
ْسعاْوا ِإىلا ِذْكِر فاا﴿املؤذ ، وذلك أل  إجابة املؤذ  مستحبة، واالستماع للخطبة واجب، كما قال هللا عز وجل: 

 . فكونه يرتك املستحب وسحرص على الواجب هاا هو األوىل.[9﴾]اجلمعة:اّللَِّ 
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 مث نقل:

 قُ ْلتا  إذاا: »قاالا  - وسلم عليه هللا صلى - اّللَِّ  راُسولا  أانَّ : - عنه هللا رضي - ُهرايْ راةا  أاِب  عانْ 
 .«لاغاْوتا  ف اقادْ  - خياُْطبُ  امُ وااإِلما  اجْلُُمعاةِ  ي اْوما  أاْنِصتْ  :ِلصااِحِبكا 

 .فائدة فيه ليس ساقط بكالم تكلمت: لغوت

 هاا احلديث فيه بيا  وجوب اإلنصات للخطيب يوم اجلمعة، وحترمي الكالم واإلمام خيطب. 

( هاه الكلمة يقوهلا هاا الرجل من ابب األمر أاْنِصتْ  :ِلصااِحِبكا  قُ ْلتا  إذااقوله صلى هللا عليه وسلم: )
ملعروف والنهي عن املنكر، يعين إذا رأى غريه يتحدث فقال له: أنصت، فهو قائم من شعرية األمر ابملعروف اب

والنهي عن املنكر، ومع هاا تلغى مجعته. فإذا كا  املتحدث ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر ُُينع من ذلك، 
 فغريه من ابب أوىل املنع.  

 واخلطيب خيطب ثالث صور: مسألة: يستثىن من حترمي الكالم 

 من خياطبه اإلمام. كما يف احلديث الاي سبق معنا قصة سليك رضي هللا عنه.  الصورة األوىل:

من خياطب اإلمام كحديث الرجل الاي دخل واإلنسا  خيطب وشكا إليه  الصورة الثانية:
[.........00:17:07.] 

وعدم وجود مثاًل ما يرسل الصوت إليه، فإنه يشرع  من ال يسمع اخلطيب يف بعد املأموم، الصورة الثالثة:
 له أ  يستغل وقته ابلاكر وحنو ذلك. 

( خياُْطبُ  وااإِلماامُ ( ما معىن أنصت؟ أي اسكت عن الكالم، وقوله: )أاْنِصتْ  :ِلصااِحِبكا  قُ ْلتا  إذااقوله: )
اخلطبتني، فال أبس به، الاي ينهى هو فيه دليل على أ  النهي خمتص حبال اخلطبة، أما الكالم قبل اخلطبة أو بني 

 الكالم واإلمام خيطب. 
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من تكلم يوم اجلمعة »( أنه هو الكالم الباطل الاي ال فائدة منه، وقد جاء يف رواية لاغاْوتا  ف اقادْ قوله: )
ه ، واملعىن ليس له مجعة كاملة، أما سقوط الفرض عنه فإنه يسقط يكو  مؤدًًي للفريضة لكن يفوت«فال مجعة له
 طبع عظيم.

 مث نقل املصنف رمحه هللا تعاىل: 

ْعد   ْبنِ  ساْهلِ  عانْ  رجاًَّل متاروا يف منرب رسول هللا صلى  أن)) :قاالا رضي هللا عنه وأرضاه  السَّاِعِدي ِ  سا
 عليه هللا صلى- قااما  اّللَِّ  راُسولا  راأاْيتُ هللا عليه وسلم من أي عود هو، فقال سهل، من طرفاء الغابة، وقد 

ُهوا ،  وارااءاهُ  النَّاسُ  واكاربَّا  فاكاربَّا  -وسلم القهقرى، حاىتَّ ساجادا يف أاْصِل اْلِمْنرباِ، مثَّ  ف ان ازالا  عا كا را  مثَّ . اْلِمْنرباِ  عالاى وا
: عاادا حاىتَّ ف اراغا ِمْن آِخِر صاالتِِه. مثَّ أاق ْبالا عالاى النَّاِس،  ا النَّاُس، إَّنَّاا»ف اقاالا ا ِلتاْأمتاُّوا ِب،  أاي ُّها صان اْعُت هاذا

ْعلاُموا صاالِت  ن ازالا اْلقاْهقاراى -وايف لاْفظ  -واِلت ا هاا ، مث ا ُهوا عالاي ْ ا. مثَّ راكاعا وا ها هاا. مثَّ كاربَّا عالاي ْ  ((.«صالَّى عالاي ْ

 .جتادلوا: متاروا

 .األاثل يشبه شجر: الغابة طرفاء

 .امللتف الشجر: الغابة

 .اخللف ِإىل رجع يأا : القهقرى

أي اختلفوا وتنازعوا يف اخلشب الاي صنع منه ( رجاًَّل متاروايف قوله سهل رضي هللا عنه أ : )
( الطرفاء نوع من الشجر من طرفاء الغابةمنرب النيب صلى هللا عليه وسلم، من أي األشجار؟ وقوله: )

منه األِسل، والغابة األشجار املثمرة، امللتفة وقد كا  هاا يف عوايل املدينة، يف هاا احلديث الاي ساقه 
املصنف رمحه هللا تعاىل، سنية اختاذ املنرب يف اخلطبة عليه يوم اجلمعة. فساقه املؤلف رمحه هللا تعاىل ليبني 

 لنا هاه السنة. 
،  وارااءاهُ  النَّاسُ  واكاربَّا  فاكاربَّا  -وسلم عليه هللا صلى - قااما  اّللَِّ  راُسولا  راأاْيتُ تعاىل: ) قوله رمحه هللا

ُهوا  ( هو املشي إىل اخللف، إىل القفا يسمى القهقرى، ويف هاا القهقرى ف ان ازالا  عا كا را  مثَّ . اْلِمْنرباِ  عالاى وا
 صالة. جتري على جواز العمل اليسري إذا كا  ملصلحة ال
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فهاا النزول من النيب صلى هللا عليه وسلم والصعود مرة أخرى كا  ملصلحة أ  يعلم الناس 
الصالة، ويف هاا دليل على أمهية التعليم التطبيقي العملي، فالنيب صلى هللا عليه وسلم يف شأ  الصالة 

  مجع ما بني التعليم النظري والتعليم التطبيقي، وهاا يدل على أمهية الصالة.
ا صان اْعتُ  إَّنَّااويف قوله صلى هللا عليه وسلم: ) ( دليل على جواز ِلتاْأمتاُّوا( قوله )ِب  ِلتاْأمتاُّوا هاذا

الصالة بقصد التعليم للغري، فاملرأة مع أبنائها واملربية مع طالباهتا لو صلت أمامهم، تقصد التعليم فهاا 
 جائز وال إشكال فيه. 

ا صان اْعتُ  إَّنَّاام: )ويف قوله صلى هللا عليه وسل ( فيه دليل على أنه ينبغي لإلنسا  إذا فعل ما هاذا
 يستغربه الناس أ  يبني هلم احلكمة والسبب يف فعله، حىت يزول عنهم اإلشكال. 
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 مث نقل املؤلف رمحه هللا تعاىل: 

 ي اْوما  اْغتاسالا  مانْ » :قاالا  - موسل عليه هللا صلى - اّللَِّ  راُسولا  أانَّ : -عنه هللا رضي- ُهرايْ راةا  أاِب  عانْ 
أاَّنَّاا اأُلوىل الساعاةِ  يف رااحا  مثَّ ، غسل اجلنابة اجْلُُمعاةِ  ناةً  ق ارَّبا  فاكا  ق ارَّبا  فاكاأاَّنَّاا الثَّانِياةِ  السَّاعاةِ  يف  رااحا  وامانْ  .بادا

ْبًشا  ق ارَّبا  فاكاأاَّنَّاا الثَّاِلثاةِ  السَّاعاةِ  يف  رااحا  وامانْ  .ب اقاراةً  أاَّنَّاا الرَّاِبعاةِ  السَّاعاةِ  يف  رااحا  وامانْ  .أاق ْرانا  كا ةً  ق ارَّبا  فاكا  .داجااجا
ةِ  السَّاعاةِ  يف  رااحا  وامانْ  أاَّنَّاا اخلْااِمسا  .«الذ ِْكرا  ياْسماُعونا  اْلماالِئكاةُ  حاضاراتِ  اإِلماامُ  خاراجا  فاِإذاا .ب اْيضاةً  ق ارَّبا  فاكا

 .النهار أاول سار: راحا 

 .اإِلبل من ِإَّل تكون وَّل، أُنثى أاو كان  ذكراً ، البعري: البدنة

 يف هاا احلديث بيا  لفضيلة التبكري إىل صالة اجلمعة. 

 ( هاا سقط من بعض النسخ وهي يف فتح الباري، وصحيح مسلم. غسل اجلنابةقوله: )

أشار إليه النووي رمحة هللا عليه،  ( الرواح يطلق على معنيني، املراد هنا الاهاب والقصد، كمارااحا قوله: )
( هاه العبارة ليست يف الصحيحني، وإمنا هي يف املوطأ لإلمام مالك كما صرح بالك يف الساعة األوىلوقوله: )

 احلافظ بن حجر يف الفتح. 

أاَّنَّااقوله: ) ناةً  ق ارَّبا  فاكا إىل بيت هللا احلرام  ( أي أهداها تقراًب إىل هللا. ما هي البدنة؟ البدنة كل ما يُهدىبادا
 من اإلبل والبقر. وقيل أ  البدنة من اإلبل خاصة. 

أاَّنَّااقوله: ) ةً  ق ارَّبا  فاكا أاَّنَّاا(، وقوله: )داجااجا ( هنا إشكال، وهو أ  اإلمجاع منعقد على أ  ب اْيضاةً  ق ارَّبا  فاكا
ن األثري رمحه هللا تعاىل بقوله: الدجاجة والبيضة ليسا هبدي، فكيف جعلهما من اهلدي؟ احلواب: أشار إليه اب

وأما جعله الدجاجة والبيضة من اهلدي وليسا هبدي إمجاًعا، فإمنا محله على ما قبله تشبيًها به وإعطاءه حكمه 
 جماًزا، وإال فاهلدي ال يكو  إال بقرة أو بدنة، والشاة فيها خالف. 
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خطيب أال أييت للمسجد إال وقت اخلطبة، وأما ما ( فيه دليل على أ  السنة للاإِلماامُ  خاراجا  فاِإذااقوله: )
يفعله بعض اخلطباء بكونه يقصد التبكري فيأيت مبكًرا، فهاا خالف السنة، هاا خالف السنة، فالسنة اليت كا  

 عليها النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم أنه ال أييت إال وقت اخلطبة. 

  من جاء بعد خروج اإلمام مل يكتب له شئ من أجر التبكري، ( فيه دليل على أاإِلماامُ  خاراجا يف قوله: )
وهلاا جاء يف الرواية األخرى طوت املالئكة الصحف، واملراد ابلصحف: صحف الفضل، والتبكري، وأما صحف 

 الفريضة صالة اجلمعة، هاه ال تُطوى، كما أشار إىل هاا ابن القيم رمحه هللا تعاىل.

( فيه دليل على إثبات وجود املالئكة، وأهنم سحضرو  املساجد الذ ِْكرا  ياْسماُعونا  اْلماالِئكاةُ  حاضاراتِ قوله: )
يوم اجلمعة، ويكونو  على أبواب املساجد يكتبو  األول فاألول، وفيه دليل على أ  للمالئكة وظائف وأعمال 

 سا  ألمرين:يقومو  هبا، هاا احلديث كما سبق اشتمل على فضل التبكري وهاا الفضل سحصل عليه اإلن

 األمر األول: االغتسال، االغتسال واألفضل أ  يكو  هاا االغتسال على هيئة وصفة غسل اجلنابة. 

 األمر الثاين: احلضور قبل خروج اإلمام ويتفاوت الفضل هنا على حسب الساعات. 

 مسألة: مىت تبدأ هذه الساعات؟ 

لف الفقهاء رمحهم هللا يف هاه املسألة على ثالثة مىت تبدأ الساعة األوىل، من راح يف الساعة األوىل، اخت
أقوال: الصحيح أهنا تبدأ من طلوع مشس يوم اجلمعة. فيقسم الوقت من طلوع الشمس إىل مخسة أقسام فيكو  
مبقدار الساعة املعروفة إذا بينا هاا قد تزيد قلياًل تنقص قلياًل كما أشار إىل هاا شيخنا الشيخ حممد بن عثيمني 

  تعاىل. رمحه هللا
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 مث نقل املصنف: 

لاماةا  عانْ   راُسولِ  ماعا  ُنصالِ ي ُكنَّا»: قاالا  -عنه هللا رضي- -الشَّجاراةِ  أاْصحاابِ  ِمنْ  واكاانا - األاْكواعِ  ْبنِ  سا
 .«ِبهِ  ناْستاِظلُّ  ِظل   ِلْلِحيطاانِ  والاْيسا  .ن اْنصاِرفُ  مثَّ ،  اجْلُُمعاةا  -وسلم عليه هللا صلى- اّللَِّ 

ت ابَّعُ  ن اْرِجعُ  مثَّ ،  الشَّْمسُ  زاالاتْ  إذاا - وسلم عليه هللا صلى - اّللَِّ  راُسولِ  ماعا  ُُنامِ عُ  ُكنَّا» :لاْفظ   وايف  ت ا  ف ان ا
  .«اْلفاْيءا 

 .اجلمعة نقيم: ُن مِ ع

 هاا احلديث يتحدث عن بيا  وقت صالة اجلمعة.

الشجرة رضي هللا عنهم، هم الاين ذكرهم هللا عز وجل يف  (  أصحابالشَّجاراةِ  أاْصحاابِ  ِمنْ  واكاانا قوله: )
لاقاْد راِضيا اّللَُّ عاِن اْلُمْؤِمِننيا ِإْذ يُ بااِيُعوناكا حتاْتا الشَّجاراِة ف اعاِلما ماا يف قُ ُلوهِبِْم فاأانْ زالا ﴿سورة الفتح بقوله: 

ُْم ف اْتًحا قارِيًبا هبا . وقد اختلف يف عددهم كم كانوا، وجزم ابن القيم رمحه هللا [18﴾]الفتح:السَِّكيناةا عالاْيِهْم واأاَثا
( يعين ِلْلِحيطاانِ  والاْيسا ( أي نرجع إىل بيوتنا بعد الصالة، )ن اْنصاِرفُ  مثَّ تعاىل أب  عددهم كا  ألًفا وأربعمائة، )

 ( أي نصلي اجلمعة. ُُنامِ عُ  ُكنَّااجلدرا ، )

 مسألة: مىت يبدأ وقت صالة اجلمعة؟ 

 لف الفقهاء رمحة هللا عليهم يف هاه املسألة على قولني:اخت

واألقرب أهنا تبدأ من قبيل الزوال، من قبل الزوال، فهي ليست كصالة الظهر من بعد الزوال، وإمنا تكو  
)ما  قبل الزوال، وهو ماهب اإلمام أمحد رمحه هللا تعاىل، دليل ذلك: حديث سهل بن سعد يف الصحيحني قال: 

 وجه الداللة أ  الغداء والقيلولة حملهما قبل الزوال ال بعده. َّل نتغدا إَّل بعد اجلمعة( كنا نقيل و 

وحلديث جابر عند مسلم أن النب صلى عليه وسلم كان يصلي اجلمعة، مث نذهب إىل مجالنا فنرحيها 
 . حني تزول الشمس
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 مسألة: مىت ينتهي وقت صالة اجلمعة؟ 

ى أ  آخر وقت صالة اجلمعة هو آخر وقت صالة الظهر، يعين بدخول اتفق الفقهاء رمحة هللا عليهم عل
 صالة العصر، مث نقل احلافظ رمحه هللا تعاىل يف ختام ابب اجلمعة. 



 الشيخ / عمر القثمي  – 4 –عمدة األحكام 

 

13 

 

 
 نقل: 

 ي اْوما  اْلفاْجرِ  صاالةِ  يف  ي اْقراأُ  -وسلم عليه هللا صلى- النَِّبُّ  كاانا » :قاالا  -عنه هللا رضي- ُهرايْ راةا  أاِب  عانْ 
ةا  ت اْنزِيلُ  امل :عاةِ اجْلُمُ   .«اإِلْنساانِ  عالاى أاتاى هالْ  :وا  السَّْجدا

ساق املصنف رمحه هللا تعاىل هاا احلديث ليبني لنا سنة من سنن يوم اجلمعة، وهي قراءة سوريت السجدة 
 واإلنسا  يف صالة فجر يوم اجلمعة.

صلى هللا عليه وسلم  كا  يداوم على ذلك،  ( ظاهره أ  النيب-وسلم عليه هللا صلى- النَِّبُّ  كاانا وقوله: )
 لكن ينبغي لإلمام أ  يرتك ذلك أحيااًن، خوًفا من أ  يعتقد عامة الناس أ  ذلك على سبيل الوجوب.

ةا  ت اْنزِيلُ  املقوله: ) ( فيه أنه ال أبس أ  تسمى الصور أبوائلها، وهاا ليس أمًرا توقيفًيا، فتسمية السَّْجدا
 س به.الصور أبوائلها ال أب

مسألة: اختلف الفقهاء رمحهم هللا يف احلكمة من قراءة هاتني السورتني يف فجر يوم اجلمعة على عدة 
 أقوال: 

أقرب ما ذكر يف ذلك ما ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل أ  احلكمة من ذلك أهنما تضمنتا 
السالم، وعلى ذكر املعاد، وحسن العباد، وكل ذلك  ما كاان ويكو  يف يومها، فإهنما اشتملتا على خلق آدم عليه

يكو  يوم اجلمعة، وأل  قراءهتا يوم اجلمعة تاكري للناس لالستعداد ليوم القيامة والاي سيكو  يوم اجلمعة، 
 يكونو  على أهبة استعداد. 

 مسألة: هل السجدة مقصودة يف القراءة يف فجر يوم اجلمعة؟

ا ليست مقصودة، وهلاا بعض الناس رمبا ترك سورة السجدة وقرأ ذهب البعض إىل ذلك والصحيح أهن
سورة أخرى فيها سجدة، فقل أ  السجدة ليست مقصودة، فإما أ  يقرأ السجدة وإما أ  يقرأ مبا شاء، لكن ال 

 يتقصد أ  يقرأ السجدة.
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عز وجل عن ذلك  مث انتقل املصنف رمحه هللا تعاىل إىل ابب صالة العيدين، جيئ فيه احلديث إ  شاء هللا
إ  مد هللا يف أعماران، وابرك يف أوقاتنا، نسأل هللا سبحانه وتعاىل أ  خيتم لنا وجلميع السامعني ابخلري، وأ  جيعل 
ما قلناه حجة لنا ال حجة علينا، وأ  جيعله علًما انفًعا يعقبه عمل صاحل، إنه وىل ذلك والقادر عليه، وصلى هللا 

 وعلى آله وابهلل التوفيق.  وسلم وابرك على نبينا حممد
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