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 ملخص البحث

 

معة مع الكالم عليها جمعت في هذا البحث األحاديث واآلثار الواردة في الصالة قبل الج      

صحة وضعفا بناء على قواعد المحدثين ، ثم تكلمت على حكم سنة الجمعة القبلية وهل 

 :للجمعة سنة قبلية أم ال، وقسمت البحث إلى قسمين 

 

 .جمع األحاديث واآلثار الواردة في الصالة قبل الجمعة : األول      

 

وال أهل العلم وأدلتهم ومناقشتها وبيان الراجح حكم سنة الجمعة القبلية بذكر أق: والثاني      

 .منها 

 .وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين      

 

 :المقدمــة  

 

إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفـسنا ومن سيئات أعمالنا، 

وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له،  من يهده هللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له،

 .وأشهد أن محمد اً عبده ورسوله

){وأنتم مسلمون  ياأيها الذين آمنوا اتقوا هللا حق تقاته وال تموتن إال} 
1

 ) 

ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجاالً } 

){حام إن هللا كان عليكم رقيباالذي تساءلون به واألركثيراً ونساًء واتقوا هللا 
2
) 

يا أيها الذين آمنوا اتقوا هللا وقولوا قوالً سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن } 

){رسوله فقد فاز فوزاً عظيماً يطع هللا و
 

 : أما بعد ( 

 

: قبل الجمعة ، وسميته فهذ بحث متواضع جمعت فيه األحاديث واآلثار الواردة في الصالة 

 ((  .األحاديث واآلثار الواردة في سنة الجمعة القبلية وأقوال العلماء فيها )) 

 

 :وجعلته في مقدمة ومبحثين 

 .األحاديث واآلثار الواردة في الصالة قبل الجمعة: المبحث األول

 .حكم سنة الجمعة القبلية : المبحث الثاني 

 

 .ج في هذا البحث وخاتمة تشمل على أهم النتائ  

)حاديث هذا البحث من كتب السنةوقد جمعت أ
 

من مظانها ، مع تخريجها والحكم عليها ( 

بناًء على قواعد المحدثين، فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما فإني أكتفي بالعزو إلى 

ني من أخرجه من أصحاب الكتب الستة دون غيرهم  فإن لم يكن في الصحيحين أو أحدهما فإ

                                                           
 
 ( . 01 ) سورة آل عمران اآلبة  - 
1
 ( .  ) سورة النساء اآلية  - 
 
 ( .  0،  00) سورة األحزاب اآلية  - 
 
 .الصحاح والسنة والمسانيد والمعاجم والزوائد وغيرها من مظانها  - 
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أجتهد في تخريجه من دواوين السنة الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم وكتب الزوائد 

 .وغيرها

 

أرتب األحاديث في كل مبحث على حسب درجتها الصحيحة فالحسنة فالضعيفة مالم يكن له  -

 .شاهد من األحاديث الصحيحة أو الحسنة فإني أجعله عقبه للعالقة بينهما

حد طرقه فإني ال ألتزم الحكم على جميع طرق الحديث اكتفاًء إذا صح الحديث من أ -

 .بصحته

 .أنقل أقوال أهل العلم في الحكم على الحديث إن وجدت -

 .إذا كان ضعف الحديث ظاهراً فإني ال أستطرد في الكالم عليه -

من  -كمن يدور عليه الحكم على الحديث-أترجم للرواة الذين تدعو الحاجة إلى الترجمة لهم  -

كتاب الكاشف للحافظ الذهبي والتقريب للحافظ ابن حجر مالم أخالفهما بناًء على كالم حفاظ 

 .آخرين فإني أبين ذلك

إذا لم يكن الراوي مـن رجال التقـريب والكاشـف فإني أترجـم لـه من كتب الجرح والتعديل  -

 .األخرى

 .أبين الغريب الذي يحتاج إلى بيان من كتب الغريب واللغة -

 .مناقشة األقوال الفقهية وبيان قوتها من ضعفها -

 .مناقشة األدلة من حيث درجتها وصحة اإلستدالل بها على القول -

 .أنسب كل قول إلى قائله من المصادر األصلية فإن لم أجده إال بواسطة أثبته -

 .عمل الكشافات العلمية-

 .كشاف األحاديث واآلثار-

 .كشاف األعالم -

 .ر والمراجعكشاف المصاد-

 .كشاف المواضيع-

عز  هذا وقد بذلت جهدي في إخراج هذا البحث فما كان فيه من صواب فمن توفيق هللا   

 .وما كان من فيه خطأ فأسأل هللا العفو والتوفيق للصواب أنه ولي ذلك والقادر عليــــه وجل

 

 .وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين   
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 األحاديث واآلثار الواردة في الصالة قبل الجمعة: مبحث األول ال

 

يغتسل  ال: )) صلى هللا عليه وسلمقَال النبي : قَال  رضي هللا عنهعن سلمان الفارسي [ 1]

رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم 

له ثم ينصت إذا تكلم اإلمام إال غفر له ما بينه وبين يخرج اليفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب 

 (( .الجمعة األخرى 

 

)أخرجه البخاري
 

من طريق ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه عن ابن وديعة عن ( 

 .سلمان به 

 

)وأخرجه الطبراني
 

عا مطوال وحسن سنده الهيثمي أيضا من طريق آخر عن سلمان مرفو( 

(.
 
) 

 

من اغتسل ثم أتى : )) قَال  صلى هللا عليه وسلمعن النبي  رضي هللا عنهرة عن أبي هري[ 2]

الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين 

 (( .الجمعة األخرى وفضل ثالثة أيام 

 

)أخرجه مسلم
 

هريرة  من طريق روح بن القاسم عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي( 

 .به 

 

 صلى هللا عليه وسلمقَال سمعت رسول هللا  رضي هللا عنهعن أبي أيوب األنصاري [  ]

من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج : )) يقول 

حتى يأتي المسجد فيركع إن بدا له ولم يؤذ أحداً ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي كانت 

 (( .لما بينها وبين الجمعة األخرى  كفارة

 

)ج أحمدأخر
 

)وابن خزيمة( 
1 

)والطبراني( 
11

كلهم من طريق محمد بن إسحاق عن محمد ( 

)يى عن عبد هللا بن كعب ابن مالكبن إبراهيم التميمي عن عمران بن أبي يح
12

عن أبي ( 

 .أيوب به 

 

                                                           
 
 ..ة كتاب الجمعة باب الدهن للجمع(    3رقم   0 /  ) في صحيحه  - 
 
 ( . 036 رقم  0 1/  ) في المعجم الكبير  - 
0
 ( .  0 / 1) في مجمع الزوائد  - 
3
 .كتاب الجمعة ، باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة (   0 3رقم  30 /1)  - 
6
 ( . 1  - 10 /  ) في مسنده  - 
 0
 ....خروج اإلمام  كتاب الصالة ، باب فضل إنصات المأموم عند(   00 رقم  3  /  ) في صحيحه  - 
  
 ( . 000 ،   00 رقم     ،  0  /  ) في المعجم الكبير  - 
 1
.  خ م د س ف . عبد هللا بن كعب بن مالك األنصاري المدني ، ثقة يقال له رؤية ، مات سنة سبع أو ثمان وتسعين  - 

 ( . 6  ) التقريب (  03 / 1) الكاشف 
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بن أبي حاتم في الجرح وابن إسحاق صرح بالتحديث لكن فيه عمران بن أبي يحيى ذكره ا

)لوالتعدي
1 

)والبخاري في التاريخ( 
1 

وذكره ابن حبان في  ولم يذكرا فيه جرحاً وال تعديالً ( 

.)الثقات 
1 
) 

 

)قَال الهيثمي
1 

 .هـ.رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله ثقات ا(: 

 

الحديث  وفي ذلك نظر ابن إسحاق صدوق وعمران بن أبي يحيى لم يوثقه غير ابن حبان لكن

 .يشهد له ما قبله حديث سلمان وأبي هريرة 

 

من اغتسل :))  صلى هللا عليه وسلمقَال رسول هللا : قَال  رضي هللا عنهعن أبي الدرداء [  ]

يوم الجمعة ولبس ثيابه ومس طيباً إن كان عنده ثم مشى إلى الجمعة وعليه السكينة ولم يتخط 

 (( .ظر حتى ينصرف اإلمام غفر له ما بين الجمعتين أحداً ولم يؤذه وركع ما قضى له ثم انت

 

)أخرجه أحمد
1 

من طريق عبد هللا بن سعيد عن حرب بن قيس عن أبي الدرداء به وسنده ( 

 .ضعيف 

 

)ي الدرداء كما قاله أبو حاتموحرب بن قيس لم يسمع من أب
1 

. ) 

 

)هذا ذكره ابن حبان في ثقاته وحرب
1 

)ونقل البخاري( 
2 

غزية أنه قَال كان عن عمارة بن ( 

)هيثميوقال ال.. رضى 
21

رواه أحمد والطبراني في الكبير عن حرب بن قيس عن أبي (:)) 

 .لكن الحديث يشهد له ما قبله(( . الدرداء وحرب لم يسمع من أبي الدرداء 

 

)عن عطاء الخراساني[  ]
22

)كان نبيشة الهذلي: قَال ( 
2 

صلى هللا يحدث عن رسول هللا ( 

أن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة ثم أقبل إلى المسجد ال يؤذي أحدا فلم يجد ) :) عليه وسلم

اإلمام خرج صلى ما بدا له وإن وجد اإلمام قد خرج جلس فاستمع وأنصت حتى يقضي 

اإلمام جمعته وكالمه إن لم يغفر له في جمعته تلك ذنوبه كلها أن تكون كفارة للجمعة التي 

 (( .قبلها 

                                                           
  
 -  (  / 00 . ) 
  
 -  (  /  6 . ) 
  
 ( . 0 1) تعجيل المنفعة (  0 1/ 0 ) - 
  
 ( .  0 / 1) مجمع الزوائد  - 
 0
 ( . 63 /  ) في مسنده  - 
 3
 ( .  6) تعجيل المنفعة (  6 1/  ) الجرح والتعديل (  0 ) المراسيل  - 
 6
 -  (  /1 0 . ) 
10
 ( .   /  ) التاريخ الكبير  - 
1 
 ( .  0 / 1) في المجمع  - 
11
لخراساني واسم أبيه ميسرة ، وقيل عبد هللا ، صدوق يهم كثيرا ، ويرسل ويدلس من الخامسة عطاء بن أبي مسلم ا - 

 ( . 61 ) التَّْقِريب (    1/ 1) الكاشف .   م. ، مات سنة خمس وثالثين ، لم يصح أن البخاري أخرج له 
1 
(  1001/ ) معرفة  الصحابة .   م. نبيشة بن عبد هللا الهذلي ، ويقال له نبيشة الخير ، صحابي قليل الحديث  - 

 ( .  6  ) التَّْقِريب (     /  ) اإلصابة 



 األحاديث واآلثار الواردة  في سنة الجمعة القبلية وأقوال العلماء فيها 

 

 

  

 

)أخرجه أحمد
2 

)حدثنا علي بن إسحاق: قَال ( 
2 

)أنا عبد هللا( 
2 

)أنا يونس ابن يزيد( 
2 

عن ( 

 .عطاء الخراساني به 

 

)غير عطاء الخراساني مختلف فيهورجال إسناده ثقات 
2 

ع من وحديثه حسن لكنه لم يسم( 

)نبيشة كما قاله المنذري
2 

)، وسئل ابن معين( 
  

عن عطاء الخراساني لقي أحدا من ( 

 (( .ال أعلمه : قَال )) ؟  ى هللا عليه وسلمصلأصحاب النبي 

 

)قَال الهيثمي
 1

لكن . هـ .ا. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح خال شيخ أحمد وهو ثقة( : 

 الحديث يشهد له ما قبله 

 

كان ابن عمر يطيل الصالة قبل الجمعة ، ويصلي بعدها ركعتين في : )) عن نافع قَال [  ]

(( .)كان يفعل ذلك  صلى هللا عليه وسلمبيته ، ويحدث أن رسول هللا 
 2
) 

 

)أخرجه أبو داود
  

)وابن خزيمة( 
  

)وابن حبان( 
  

)والبيهقي( 
  

من طريق إسماعيل بن ( 

 . علية عن أيوب عن نافع به وسنده صحيح 

 

أن ابن عمر كان يغدو إلى المسجد يوم الجمعة :)) وتابع إسماعيل وهيب عن أيوب عن نافع 

: هن القيام فإذا انصرف اإلمام رجع إلى بيته فصلى ركعتين وقالفيصلي ركعات يطيل في

 (( . صلى هللا عليه وسلمهكذا كان يفعل رسول هللا 

 

)أخرجه أحمد
  

.)سنده صحيح كما قاله العراقي و( 
  
) 

                                                           
1 
 ( .  0/  ) في مسنده  - 
1 
. ت. علي بن إسحاق السلمي موالهم المروزي ، أصله من ترمذ ، ثقة ، من العاشرة ، مات سنة ثالث عشرة  - 

 ( . 63 ) التَّْقِريب (  1 1/1) الكاشف 
1 
 ..هو ابن المبارك  - 
10
يونس بن يزيد بن أبي النجاد األيلي أبو يزيد ، مولى آل أبي سفيان ، ثقة إال في روايته عن الزهري وهما قليال وفي  - 

: وقال الذهبي . ع. غير الزهري خطأ من كبار السابعة ، مات سنة تسع وخمسين على الصحيح ، وقيل سنة ستين ومائة 

 الكاشف . أحد األثبات 

 ( .    ) ب التَّْقِري(  0 1/ )
13
 ( .  0 /  10) تَْهِذيب اْلَكَمال : اْنظر  - 
16
 ( . 30 /  ) في الترغيب والترهيب  - 
 0
 ( .   لوحة ) تحفة المراسيل (  0  ) المراسيل  - 
  
 ( .  0 / 1) مجمع الزوائد  - 
 1
ل رواية مسلم أن ابن عمر كان بدلي(( يصلي بعدها ركعتين في بيته )) يعود على (( . يفعل ذلك :)) الضمير في قوله  - 

كما قاله الحافظ (   1 /1)الفتح . يصنع ذلك  rكان رسول هللا : إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته ثم قَال 

. 
  
 ..كتاب الصالة ، باب الصالة بعد الجمعة (  13  رقم  01 /  ) في سننه  - 
  
 .ب استحباب تطويل الصالة قبل الجمعة كتاب الصالة با(    3 رقم  3  / ) في صحيحه  - 
  
كتاب الصالة ، باب ذكر البيان بأن المصطفى صلى هللا عليه وسلم (   0 1رقم  110/ ) اإلحسان  -في صحيحه   - 

 .كان يصلي الركعات التي وصفناها في بيته ال في المسجد 
  
 .كتاب الجمعة ، باب الصالة بعد الجمعة (  0 1/ ) في السنن  - 
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)وأخرجه ابن أبي شيبة
  

)من طريق ابن عون( 
  

كان ابن عمر يهجر :)) عن نافع قَال ( 

 .ورجال إسناده ثقات ((. قبل أن يخرج اإلمام يوم الجمعة فيطيل الصالة 

 

)وأخرجه الطحاوي
 1

)من طريق جبلة بن سحيم( 
 2

 عن عبد هللا بن عمر ( 

 

رضي هللا عنهما أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا اليفصل بينهن بسالم ثم بعد الجمعة 

 .ورجال إسناده ثقات (( . ركعتين ثم أربعا 

 

:  صلى هللا عليه وسلمقَال رسول هللا : ي هللا عنهما قَاال عن أبي سعيد وأبي هريرة رض[  ]

من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده ثم أتى الجمعة )) 

فلم يتخط أعناق الناس ثم صلى ما كتب هللا له ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من 

 ((.قبلهاصالته كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي 

 

 ((.إن الحسنة بعشرة أمثالها :)) ويقول (( وزيادة ثالثة أيام)) ويقول أبو هريرة : قَال 

 

)أخرجه أبو داود
  

)وأحمد( 
  

)وابن خزيمة( 
  

)وابن حبان( 
  

)والحاكم( 
  

)والبيهقي( 
  

 )

)والبغـوي
  

كلهم من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد ( 

 .وأبي أمامة بن سهل عن أبي سعيد وأبي هريرة بهالرحمن 

وسنده حسن وابن إسحاق صرح بالتحديث كما عند أحمد وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم ، 

)ث أبي هريرة وسلمان السابقينويشهد له حدي
  

 .وغيرها( 

 

 صلى هللاجاء سليك الغطفاني ورسول هللا : عن أبي هريرة وجابر رضي هللا عنهما قَاال [  ]

(( أصليت ركعتين قبل أن تجيء ؟ :))  صلى هللا عليه وسلميخطب فقال له النبي  عليه وسلم

(()فصل ركعتين وتجوز فيهما : )) قَال . ال : قَال 
 1

. ) 

                                                                                                                                                                                     
 0
 (  0 /1) في مسنده  - 
 3
 ( .  0/  ) الفتح الرباني  - 
 6
 .كتاب الصالة ، باب الصالة قبل الجمعة (     / 1) في المصنف  - 
 0
 .هو عبد هللا بن عون  - 
  
 ..كتاب الصالة باب تطوع الليل والنهار كيف هو (     /  ) في شرح معاني اآلثار  - 
 1
(   1 / ) الكاشف . ووثقه الذهبي . ع . ، مات سنة خمس وعشرين ومائة  جبلة بن سحيم كوفي ثقة ، من الثالثة - 

 ( . 3  ) التَّْقِريب 
  
 ..كتاب الطهارة ، باب في الغسل يوم الجمعة (     رقم    1/  ) في سننه  - 
  
 ( .  3/  ) في مسنده  - 
  
 .ك ولبس أحسن ما نجد كتاب الصالة ، باب فضيلة التطيب والتسو(  1 0 رقم  0  /  ) في صحيحه  - 
  
كتاب الصالة ، باب ذكر البيان بأن السواك ولبس المرء أحسن (  1003رقم  0  -  / 0)اإلحسان  -في صحيحه  - 

 .ثيابه من شرائط الجمعة التي تكفر ما بين الجمعتين من الذنوب
 0
 ... كتاب الجمعة، باب من غسل يوم الجمعة ودنا من اإلمام(   13/  ) في مستدركه  - 
 3
 ....كتاب الجمعة ، باب السنة في التنظيف يوم الجمعة بغسل (    1/ ) في سننه  - 
 6
 .كتاب الصالة، باب التنظيف والتطيب يوم الجمعة( 0 0 رقم 0 1/ )في شرح السنة  - 
 0
 ( . 1،   )رقم  - 
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)أخرجه ابن ماجه
 2

)وأبو يعلى ( 
  
)كالهما من طريق داود بن رشيد(

  
عن حفص بن ( 

ده ثقات يان عن جابر ورجال إسناغياث عن األعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وعن سف

)كما قَاله ابن القيم
  

. ) 

 

)الحديث في الصحيحين وغيرهما وهذا
  

ويحتمل فيها أحد (( قبل أن تجيء)) دون قوله ( 

 :أمور هي 

 

)فـوظـة فقـد أخـرج أبـو داودأنـهـا غـير مح: األمـر األول 
  

)عـن محمد بن محبوب( 
  

 )

)وإسماعيل بن إبراهيم
  

جاء سليك الغطفاني و )) حدثنا حفص بن غياث به ، ولفظه : قَاال ( 

صل ركعتين : قَال . ال: أصليت شيئا ؟ قَال : يخطب فقال له  صلى هللا عليه وسلمرسول هللا 

 (( تجوز فيهما 

 

وخالفه محمد بن محبوب (( قبل أن تجيء )) فداود بن رشيد تفرد بذكر هذه اللفظة 

 .وإسماعيل بن إبراهيم 

 

)ابن حبانورواه 
  

من طريق داود بن رشيد به ، ولم يذكر هذه اللفظة ، وهذا يؤيد ( 

 .االحتمال الثاني كما سيأتي 

 

ثم إن هذا الحديث رواه جماعة عن األعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا فلم يذكروا هذه 

 وهم عيسى بن يونس وأبو... اللفظة في المتن وال في السند أبو صالح عن أبي هريرة 

 .معاوية وسفيان الثوري ومعمر وحفص بن غياث وداود الطائي 

 

)أخـرجـه مسلم
 1

)وأحمد( 
 2

)وعبد الرزاق( 
  

)والطحاوي( 
  

)وابــــن خزيمة( 
  

وابن ( 

)حبان
  

)والدارقطني( 
  

)والبيهقي( 
  

. ) 

                                                                                                                                                                                     
  
لى سنة الجمعة القبلية كما ذهب استدل بها بعض العلماء ع(( قبل أن تجيء )) السبب في إيراد هذا الحديث لفظة  - 

 ( .    / )زاد المعاد (  1/11) إليه المجد ابن تيمية في المنتقى 
 1
 .كتاب إقامة الصالة ، باب ما جاء فيمن دخل المسجد واإلمام يخطب (      رقم     /  ) في سننه  - 
  
 ( .   6 رقم  6  /  ) في مسنده  - 
  
. م. خوارزمي نزيل بغداد ، ثقة ، من العاشرة ، مات سنة تسع وثالثين ومائتين خداود بن رشيد الهاشمي موالهم ال - 

 ( 63 ) التَّْقِريب (   11/  ) الكاشف .  ق. س. د
  
 ( .    /  ) زاد المعاد  - 
  
 .سيأتي تخريجه  - 
 0
 ..كتاب الصالة ، باب إذا دخل الرجل واإلمام يخطب (     رقم  0  / ) في سننه  - 
 3
و قَال الذهبي . س. د. خ. بن محبوب البناني البصري ، ثقة ، من العاشرة ، مات سنة ثالث وعشرين ومائتينمحمد  - 

 ( ..  0 ) التَّْقِريب (  31/  ) الكاشف . ثقة : 
 6
إسماعيل بن إبراهيم بن معمر بن الحسن الهذلي أبو معمر القطيعي ، أصله هروي ، ثقة ، مأمون ، من العاشرة ، [(  - 

 ( .  0 ) التَّْقِريب (  6 / ) الكاشف . س. د. م. سنة ست وثالثين ومائتين خ مات
 0
كتاب الصالة ، باب األمر للداخل المسجد يوم الجمعة واإلمام (      رقم    1/  )  -االحسان  -في صحيحه  - 

 .يخطب أن يركع ركعتين 
  
 .اإلما يخطب عن عيسى ابن يونس كتاب الجمعة ، باب التحية و(   30رقم   6 / 1) في صحيحه  - 
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ذكر هذه اللفظة أخرجه  ورواه أيضا الوليد أبو بشر عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا بدون

)دأبو داو
  

)وأحمد( 
  

. ) 

 

 .ورواه أيضا عمرو بن دينار وأبو الزبير عن جابر مرفوعا بدون هذه اللفظة

 

)أخـــرجه البخــــاري
 1

)ومســـلم( 
 2

)وأبـــو داود( 
  

)والترمـــــذي( 
  

)والنسائي( 
  

 )

)وابن ماجة
  

. ) 

 

)القيموقد غلَّط شيخ اإلسالم ابن تيمية هذه اللفظة كما ذكره عنه تلميذه ابن 
  

ومنهم : فقال ( 

قبل أن )) وقوله : قَال أبو البركات : من احتج بما رواه ابن ماجة ثم ذكر الحديث ، وقال 

يدل على أن هاتين الركعتين سنة الجمعة وليستا تحية للمسجد قَال شيخنا حفيده أبو (( تجيء 

يوم دخل رجل : وهذا غلط و الحديث المعروف في الصحيحين عن جابر قَال : العباس 

فصل : قَال . ال : أصليت ؟ قَال : يخطب فقال  صلى هللا عليه وسلمالجمعة و رسول هللا 

إذا جاء أحدكم الجمعة واإلمام يخطب فليركع ركعتين ، وليتجوز فيهما : )) و قَال. ركعتين 

فهذا هو المحفوظ في هذا الحديث ، وأفراد ابن ماجة في الغالب غير صحيحة هذا معنى (( 

 .هـ . ا .كالمه 

 

تصحفت من بعض الرواة أو النساخ ، (( قبل أن تجيء )) أن هذه اللفظة : األمر الثاني 

 (( .قبل أن تجلس )) وأصلها 

 

                                                                                                                                                                                     
 1
 .عن أبي معاوية وسفيان (  36 ،  0  ،     /  )في مسنده  - 
  
 .كتاب الصالة ، باب الرجل يجيء واإلمام يخطب عن معمر والثوري (      رقم    1/ ) في مصنفه  - 
  
جمعة واإلمام يخطب هل ينبغي له كتاب الصالة ، باب الرجل يدخل المسجد يوم ال(    /  ) في شرح معاني اآلثار  - 

 .أن يركع أم ال 
  
كتاب الصالة ، باب أمر اإلمام في خطبته الجالس قبل أن يصليها بالقيام (    3 رقم  0  / ) في صحيحه  - 

 .ليصليها 
  
 .ب كتاب الصالة ، باب ذكر البيان بأن الداخل المسجد واإلمام يخط(   0 1رقم  0 1/  ) االحسان  -في صحيحه  - 
 0
 ..كتاب الصالة ، باب في الركعتين إذا جاء الرجل واإلمام يخطب (    / 1) في سننه  - 
 3
 ..كتاب الجمعة ، باب من دخل المسجد يوم الجمعة واإلمام على المنبر ولم يركع ركعتين (   6 /  ) في سننه  - 
 6
 .إلمام يخطبكتاب الصالة ، باب إذا دخل الرجل وا(  0   رقم  0  /  ) في سننه  - 
00
 ( . 160/  ) في مسنده  - 
0 
كتاب الجمعة ، باب إذا رأى اإلمام رجال جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين (  333رقم     /  ) في صحيحه  - 

 ( .     ،  336رقم ) وانظر . 
01
 ..صحيحه وتقدم العزو إليه  - 
0 
 .ل الرجل واإلمام يخطبكتاب الصالة ، باب إذا دخ(      رقم  0  /  ) في سننه  - 
0 
 .كتاب الصالة ، باب ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل واإلمام يخطب (  0  رقم   3 / 1) في سننه  - 
0 
) كتاب الجمعة ، باب الصالة يوم الجمعة لمن جاء واإلمام يخطب ، وفي الكبرى (  00  رقم   0 /  ) في سننه  - 

 ( .  00 رقم  13 /  
0 
المسجد واإلمام يخطب كلهم عن =كتاب إقامة الصالة ، باب ما جاء فيمن دخل (  1   رقم     /  )في سننه  - 

 .عمرو بن دينار عن جابر إال عند مسلم وابن ماجة والنسائي في الكبرى عن عمرو بن دينار وأبي الزبير عن جابر به 
00
 ( .    ،     / ) زاد المعاد  - 
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1  

)قَال ابن القيم
  

أصليت : هذا تصحيف من الرواة إنما هو : قَال شيخنا أبو الحجاج المزي ( : 

نما تداولته شيوخ لم يعتنوا به وكتاب ابن ماجة إ: فغلط فيه الناسخ وقال . قبل أن تجلس 

بخالف صحيح البخاري ومسلم فإن الحفاظ تداولوهما واعتنوا بضبطهما وتصحيحهما ، قَال 

 .ولذلك وقع فيه أغالط وتصحيف : 

 

ويدل على صحة هذا إن الَِّذين اعتنوا بضبط سنن الصالة قبلها وبعدها : و قَال ابن القيم قلت 

م والسنن وغيرها لم يذكر واحد منهم هذا الحديث في سنة وصنفوا في ذلك من أهل األحكا

الجمعة قبلها ، وإنما ذكروه في استحباب فعل تحية المسجد واإلمام على المنبر واحتجوا به 

على من منع فعلها في هذه الحال فلو كانت هي سنة الجمعة لكان ذكرها هناك والترجمة 

صلى هللا عليه ويدل عليه أيضا أن النبي  عليها وحفظها وشهرتها أولى من تحية المسجد ،

لم يأمر بهاتين الركعتين إال الداخل ألجل أنها تحية المسجد ولو كانت سنة الجمعة ألمر  وسلم

 .هـ .ا. بها القاعدين أيضا ولم يخص بها الداخل وحده 

 

ظة ومما يؤيد أنها تصحيف أن ابن حبان أخرج هذا الحديث عن داود بن رشيد بدون هذه اللف

 .كرواية الجماعة كما تقدم وهللا أعلم 

 

 .قبل تقرب مني لسماع الخطبة: أنه على فرض ثبوتها المعنى : األمر الثالث

 

)قَال أبو شامة
  

يحتمل أن يكون معناه (( قبل أن تجيء )) فقوله فيما أخرجه ابن ماجه ( : 

ن صالته قبل دخول قبل أن تقرب مني لسماع الخطبة وليس المراد قبل أن تدخل المسجد فإ

المسجد غير مشروعة فكيف يسأل عنها وذلك أن المأمور به بعد دخول وقت الجمعة إنما هو 

السعي إلى مكان الصالة فال يشتغل بغير ذلك وقبل دخول الوقت اليصح فعل الســـنة على 

 (( .تقدير أن تكون مشروعة 

 

أنه كان يصلي قبل الجمعة  وسلم صلى هللا عليهعن ابن مسعود رضي هللا عنه عن النبي [  ]

 (( .أربعا وبعدها أربعا 

 

)أخرجـه الطـبراني
  

)من طريـق عتـاب بن بشـير( 
 1

)عن خصيـف( 
 2

عن أبي ( 

)عنيزة
  

 .وسنده ضعيف . عن ابن مسعود به ( 

 

                                                           
03
 ( .  0/ 1)الحافظ نحو هذا الكالم عن المزني في التلخيص  ونقل(     /  ) زاد المعاد  - 
06
 ( .  1 ) الباعث على انكار البدع والحوادث  - 
30
 ( .  60 رقم  3  /  ) في األوسط  - 
3 
عتاب بن بشير الجزري أبو الحسن أو أبو سهل مولى بني أمية صدوق يخطئ من الثامنة ، مات سنة تسعين ومائة  - 

 (.30 )التَّْقِريب (   1/ 1)الكاشف . س. ت. د. خ. أو قبلها 
31
خصيف بن عبد الرحمن الجزري أبو عون صدوق سيء الحفظ خلط بآخرة ورمي باإلرجاء، من الخامسة مات سنة   - 

التَّْقِريب (    1/ ) الكاشف . صدوق سيء الحفظ ضعفه أحمد : و قَال الذهبي .   . سبع وثالثين ومائة وقيل غير ذلك 

 ( 6   ). 
3 
 .لم أجد له ترجمة  - 
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 .لم يرو هذا الحديث عن خصيف إال عتاب بن بشير : قَال الطبراني 

 

)الحافظ ابن حجر و قَال
  

 .سناده ضعف وانقطاع وفي إ( : 

 

 .لكنه صح عن ابن مسعود موقوفا 

 

)أخرجه عبد الرزاق
  

)له عن الثوري وابن أبي شيبة واللفظ( 
  

عن هشيم ولم يذكر ( 

)لصالة قبل الجمعة وابن المنذرا
  

الصالة بعد الجمعة عن الثوري ولم يذكر ( 

)والطبراني
  

بد الرحمن السلمي عن الثوري وهمام كلهم عن عطاء بن السائب عن أبي ع( 

كان عبد هللا يأمرنا أن نصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا حتى جاء علي فأمرنا أن : قَال 

 .نصلي بعدها ركعتين ثم أربعا 

 

)ده حسن عطاء بن السائب مختلطوسن
  

لكن سماع الثوري منه قبل االختالط كما قَاله ( 

)إلمام أحمدا
  

)والنسائي( 
 1

)وابن الصالح( 
 2

 .رهموغي( 

 

)رحمن من ابن مسعود فنفاه شعبةوأما سماع أبي عبد ال
  

.)وأثبته البخاري( 
  
) 

 

)وقال اإلمام أحمد
  

لما ذكر له قول شعبة وأنه لم يسمع من عثمان وال من ابن مسعود فلم ( 

ويصح ألبي عبد الرحمن :  -األثرم  -قلت . ينكر عبد هللا وقال دع عبد هللا فإني أراه وهم 

 .أراه وهم : نحو قوله األول سماع فقال 

 

)م يثبته أبو حاتموأما سماع أبي عبد الرحمن من علي فل. لم يسمع عبد هللا : قوله 
  

لكن ( 

)أثبت سماعه منه شعبة
  

)والبخاري( 
  

 .والمثبت مقدم على النافي ( 

 

                                                           
3 
 ( .  1 / 1) الفتح  - 
3 
 .كتاب الجمعة ، باب الصالة قبل الجمعة وبعدها (   1  رقم  0 1/  ) في مصنفه  - 
3 
 .كتاب الصالة ، باب من كان يصلي بعد الجمعة ركعتين (  1  / 1) في مصنفه  - 
30
دليل على أن األمر بأن يصلي بعد الجمعة أربعا إنما كتاب الجمعة ، باب ذكر ال(  33 رقم   1 /  ) في األوسط  - 

 .هو لمن أراد ذلك 
33
 ( . 1  6،     6رقم  0  /6) في المعجم الكبير  - 
36
 ( .    ،  1  ،  1 )الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة  - 
60
 (. 10/60)تَْهِذيب اْلَكَمال  - 
6 
 (   )الكواكب النيرات  - 
61
 ( .  6 ) الصالح  مقدمة ابن - 
6 
 (. 00 ) المراسيل  - 
6 
 (.  0/  )في التاريخ الكبير  - 
6 
 ( . 03 ) المراسيل  - 
6 
 ( . 00 ) المراسيل  - 
60
 ( . 00 ) المراسيل  - 
63
 ( .  0/ ) التاريخ الكبير  - 
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)د الرزاقو أخرجه عب
  

عن معمر عن قتادة أن ابن مسعود كان يصلي قبل الجمعة أربع ( 

وكان علي يصلي بعد الجمعة ست ركعات وبه : ت وبعدها أربع ركعات قَال أبو إسحاق ركعا

.)بد هللا كما قَال الهيثمي يأخذ عبد الرزاق ، لكن قتادة لم يسمع من ع
1  

 ) 

 

)و قَال اإلمام أحمد
1 1

 صلى هللا عليه وسلمما أعلم قتادة روى عن أحد من أصحاب النبي ( : 

)أنس وكذا قَال أبو حاتمعن  إال صلى هللا عليه وسلم
1 2

نحوه واستثنى ابن سرجس أيضا ( 

 .وظاهر سند عبد الرزاق فيه سقط 

 

)و أخرجه الطبراني
1  

من طريق عبد الرزاق لكن قَال عن معمر عن أبي إسحاق بدل ( 

.)سنة وفاة ابن مسعود تقريبا قتادة وأبو إسحاق لم يسمع من ابن مسعود فإنه ولد 
1  
) 

 

)ةخرجه ابن أبي شيبو أ
1  

)وابن المنذر( 
1  

من طريق خصيف عن أبي عبيدة عن عبد هللا ( 

وفي سنده خصيف وكذا الكالم في سماع أبي . قَال كان يصلي قبل الجمعة أربعا من فعله 

)قَال أبو حاتم. ابن مسعود  عبيدة من
1  

 . لم يسمع من عبد هللا بن مسعود ( : 

 

)حجرو قَال الحافظ ابن 
1  

 . ماعه من أبيه الراجح أنه ال يصح س( : 

 

)و أخرج الطحاوي
1  

كان يصلي  رضي هللا عنهمن طريق إبرهيم أن عبد هللا بن مسعود ( 

)بينهن بتسليم ، وصحح الحافظقبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا ال يفصل 
11 

فعل ابن مسعود ( 

 .وصح عن ابن مسعود من فعله رواه عبد الرزاق : لما ذكر السنة القبلية للجمعة : فقال 

 

كان يصلي قبل الجمعة )) صلى هللا عليه وسلمأن النبي  رضي هللا عنهعن أبي هريرة [  1]

 (( .ركعتين وبعدها ركعتين 

 

)رواه: قَال الحافظ 
111

.)وسط في ترجمة أحمد بن عمرو الطبراني في األ( 
112
) 

                                                           
66
 .كتاب الصالة ، ، باب الصالة قبل الجمعة وبعدها (   1  رقم  0 1/ )في المصنف  - 
 00
 ( . 6 /1)مع الزوائد مج - 
 0 
 ( . 3  ) المراسيل  - 
 01
 ( .  0 ) المراسيل  - 
 0 
 ( .    6رقم  0  /6) في المعجم الكبير  - 
 0 
( 13 )وقيل( 10 )وقيل (  1 )أما أبو إسحاق السبيعي فإنه مات سنة (   )أول ( 1 )توفي ابن مسعود سنة  - 

في خالفة ( 16)وقال ابن حبان مولده سنة ( 1 )إلى ( 0 )فتكون والدته ما بين سنة (  6)وعمره ( 16 )وقيل 

 ( . 1  /11( )10 /  )تَْهِذيب اْلَكَمال ( 00 / )الثقات (  1)ويقال كان مولده سنة ... عثمان 
 0 
 .كتاب الصالة ، باب الصالة قبل الجمعة (    /1)في مصنفه  - 
 0 
 .ة قبل صالة الجمعةكتاب الجمعة ، باب ذكر الصال(   3 رقم  60/  )في األوسط  - 
 00
 ( . 0 1،    1) المراسيل  - 
 03
 ( .    ) التَّْقِريب  - 
 06
 .كتاب الصالة ، باب التطوع بالليل والنهار كيف هو(    / ) في شرح معاني اآلثار  - 
  0
 (.  1/0)التلخيص  - 
   
 (.  1/0)التلخيص  - 
  1
 .مجمع البحرين وال في مجمع الزوائد لم أجده في المعجم األوسط في ترجمة أحمد بن عمرو وال في  - 
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1  

 

)وقال في الفتح
11 

بعا كان يصلي قبل الجمعة ركعتين وبعدها أر)) رواه البزار بلفظ ( : )) 

 )) 

(( .)وفي إسناده ضعف 
11 
) 

 

 صلى هللا عليه وسلمكان رسول هللا :)) قَال  رضي هللا عنهعن علي بن أبي طالب [ 11]

(( .)التسليم في آخرهن ركعة  يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا يجعل
11 
) 

 

)أخرجه الطبراني 
11 

ن ابن عبـد من طريق محمد بن عبد الرحمن السهمي عن حصي( 

)من الســلميالرح
11 

)بي إسـحاق عن عاصـم بن ضمرةعن أ( 
11 

 .عن علي به ( 

 

لم يرو هذا الحديث عن أبي إسحاق إال حصين وال رواه عن حصين إال محمد بن عبد : و قَال 

 .هـ.ا.الرحمن السهمي 

 

)الرحمن السهمي قَال ابن عديوفيه محمد بن عبد 
11 

 .البأس به لكن تكلم فيه غير واحد ( : 

 

)بخاريقَال ال
12 

 .ال يتابع في حديثه ( : 

 

.)وضعفه ابن معين 
121
) 

 

)و قَال أبو حاتم
122

 .ليس بمشهور ( : 

 

 .وسماع محمد بن عبد الرحمن من أبي إسحاق لم يتبين هل كان قبل االختالط أم بعده 

 

)و قَال الحافظ
12 

وفيه محمد ابن عبد الرحمن ... رواه األثرم والطبراني في األوسط بلفظ ( : 

 .إنه حديث واه : ي وهو ضعيف عند البخاري وغيره ، و قَال األثرم السهم

                                                           
   
 - (1/ 1  . ) 
   
 .لم أجد هذا الحديث في كشف األستار وال في مختصر زوائد البزار للحافظ وال في مجمع الزوائد في مظنته  - 
   
أي  في آخرهن)) ويحتمل أن يكون المعنى (( في آخر ركعة )) كذا في المعجم األوسط ولعلها زائدة أو تكون العبارة  - 

 .ركعة  فموقع قوله ركعة تمييز (( األربع ركعات 
   
 ( .   رقم  3  /1)في األوسط  - 
  0
حصين بن عبد الرحمن السلمي أبو الهذيل الكوفي ، ثقة تغير حفظه في األخير من الخامسة، مات سنة ست  - 

 .ع. وثالثين ومائة وله ثالث وتسعون 

 ( 00 ) التَّْقِريب (  0 / ) الكاشف . ثقة : و قَال الذهبي           
  3
التَّْقِريب (   /1) الكاشف .  عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي صدوق من الثالثة ، مات سنة أربع وسبعين ومائة  - 

 (13  . ) 
  6
 (.63 1/ )في الكامل  - 
 10
نقل حديث ( 1  / )خ و الَِّذي في التاري(    1/ )كذا نقله ابن عدي عن ابن حماد ، وكذا نقله الحافظ في اللسان  - 

 (.   63 1/ )ونقل ابن عدي أيضا هذا عنه في الكامل . اليتابع عليه : ابن مسعود في الدعاء ، و قَال بعده 
 1 
 ( .   1/ )اللسان  - 
 11
 ( . 1 /0) الجرح والتعديل  - 
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1  

 

يركع قبل  صلى هللا عليه وسلمكان رسول هللا : ))عن ابن عباس رضي هللا عنهما قَال[ 12]

 ((الجمعة أربعا وبعدها أربعا اليفصل بينهن 

 

)أخرجه الطبراني
12 

)من طريق بقية بن الوليد( 
12 

)عن مبشر بن عبيد( 
12 

حجاج عن ال( 

)بن أرطأة
12 

)عن عطية العوفي( 
12 

 .عن ابن عباس به وسنده ضعيف جدا ( 

 

)و أخرجه ابن ماجة
12 

 .من هذا الطريق بدون ذكر األربع بعد الجمعة ( 

 

)قَال النووي
1  

هو حديث باطل اجتمع فيه هؤالء األربعة وهم ضعفاء ومبشر وضاع ( : 

 . صاحب أباطيل 

 

)قَال الزيلعي
1 1

مبشر بن عبيد معدود في الوضاعين وحجاج وعطية وسنده واه جدا ف( : 

 .ضعيفان 

 

)و قَال البوصيري
1 2

هذا إسناد مسلسل بالضعفاء عطية متفق على تضعيفه وحجاج ( : 

 .مدلس ومبشر بن عبيد كذاب وبقية هو ابن الوليد يدلس تدليس التسوية 

 

)و قَال الهيثمي
1  

وعطية العوفي  رواه الطبراني في الكبير وفيه الحجاج بن أرطأة( : 

 .وكالهما فيهما كالم 

 

)و قَال الحافظ ابن حجر
1  

 .إسناده ضعيف جدا ( : 

 

)و قَال أيضا
1  

 .إنه حديث باطل : أخرجه ابن ماجة بسند واه قَال النووي في الخالصة ( : 
                                                                                                                                                                                     

 1 
 ( .  1 /1)الفتح  - 
 1 
 ( .  1 رقم  16 /1 )في المعجم الكبير  - 
 1 
ائد بن كعب الكالعي أبو محمد صدوق كثير التدليس عن الضعفاء من الثامنة ، مات سنة سبع بقية بن الوليد بن ص - 

(  0 / ) الكاشف . وثقه الجمهور فيما سمعه من الثقات : و قَال الذهبي .  م. خت. وتسعين ومائة وله سبع وثمانون 

 ( 1 ) التَّْقِريب 
 1 
ك رماه أحمد بالوضع ، من السابعة له في ابن ماجة حديث مبشر بن عبيد الحمصي أبو حفص ، كوفي األصل مترو - 

 ( 6  ) التَّْقِريب (  0 / ) الكاشف . تركوه : و قَال الذهبي . ق. واحد 
 10
بن هبيرة النخعي ، أبو أرطأة الكوفي القاضي ، أحد الفقهاء ، صدوق ، كثير الخطأ ..... الحجاج بن أرطأة بن  - 

) الكاشف . أحد األعالم على لين فيه : و قَال الذهبي .  م. نة خمس وأربعين ومائة ، بخوالتدليس ، من السابعة ، مات س

 ( .1  ) التَّْقِريب ( 0  / 
 13
عطية بن سعد بن جنادة العوفي الجدلي ، الكوفي أبو الحسن ، صدوق يخطئ كثيرا ، وكان شيعيا مدلسا من الثالثة  - 

 ( 6 ) التَّْقِريب (   1/1) الكاشف . ضعفوه : وقال الذهبي . ق. ت. بخ د. ، مات سنة إحدى عشرة ومائة 
 16
 .كتاب إقامة الصالة ، ، باب ما جاء في الصالة قبل الجمعة (  16  رقم ( 3  / )في السنة  - 
  0
 ( .   1/3)خالصة األحكام  - 
   
 ( .  1/10)نصب الراية  - 
  1
 ( . 00 / )مصباح الزجاجة  - 
   
 ( . 6 /1)مجمع الزوائد  - 
   
 (. 1/0)التلخيص  - 
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1  

 

)علبة بن أبي مالك القُرضي  عن ابن شهاب عن ث[  1]
1  

أنه أخبره أنهم كانوا في زمان ( 

اب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر فإذا خرج عمر وجلس على المنبر عمر بن الخط

جلسنا نتحدث فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب أنصتنا فلم : وأذن المؤذنون قَال ثعلبة 

 (( .يتكلم منا أحد 

 

)أخرجه مالك
1  

)والشافعي( 
1  

)والبيهقي( 
1  

 .عن ابن شهاب به وسنده صحيح ( 

 

 (( .المؤذنون )) بدل (( المؤذن )) وعند الشافعي والبيهقي 

 

)وصححه النووي
1  

. ) 

 

 ((.كان ابن عمر يصلي قبل الجمعة اثنتي عشرة ركعة:))عن نافع قَال [  1]

 

)قأخرجه عبد الرزا
1 1

 .عن معمر عن أيوب عن نافع به وسنده صحيح ( 

 

 أنه كان يصلي قبل أن يأتي الجمعة)) عن عكرمة عن ابن عباس رضي هللا عنهما [  1]

 (( .ثمان ركعات ثم يجلس فال يصلي حتى ينصرف 

 

)أخرجه ابن المنذر
1 2

)من طريق أبي عوانة عن سالم( 
1  

بن بشير بن حجل العيشي عن ( 

.)مجهول: بن بشير قَال الحسيني  عكرمة به ، ورجال إسناده ثقات وسلم
1  

لكن قَال ابن ( 

)معين
1  
)البأس به وذكره ابن شاهين:  (

1  
)وابن حبان (

1  
 .قاتفي الث( 

 

)سلم بن بشير قَال ابن حبان وهذا اإلسناد يخشى فيه من عدم سماع أبي عوانة من
1  

في ( 

 . روى عنه أبو عوانة إن كان سمع منه : ترجمة سلم 

                                                                                                                                                                                     
   
 ( .  1 /1)الفتح  - 
   
أبو يحيى المدني مختلف في صحبته ، وقال : ثعلبة بن أبي مالك القرضي ، حليف األنصار ، أبو مالك ، ويقال  - 

 ( .   )التَّْقِريب ( 3  / ) الكاشف . ق. د. خ. تابعي ثقة : العجلي 
  0
 .في اإلنصات يوم الجمعة ، واإلمام يخطب كتاب الجمعة ، باب ما جاء(  0 / )في الموطأ  - 
  3
 .كتاب الصالة ، باب صالة الجمعة (  06 رقم  6  / )في مسنده  - 
  6
 .كتاب الجمعة ، باب الصالة يوم الجمعة نصف النهار وقبله وبعده حتى يخرج اإلمام ( 61 / ) في سننه  - 
  0
 ( . 0  / )المجموع  - 
   
 ( .16 /3)ن ذكره ابن رجب في فتح الباري بسنده إليه لم أجده في المصنف في مظنته ولك - 
  1
 .كتاب الجمعة ، باب الصالة قبل صالة الجمعة (   3 رقم  60/ )في األوسط  - 
   
لكن قَال الحافظ ابن حجر هذا غلط نشأ عن تحريف وإنما هو سْلم بسكون ( 0  )كذا وقع في األوسط واإلكمال  - 

(   1/ ) و الجرح والتعديل ( 0  / )وهكذا وقع في التاريخ الكبير(  0 ،    / ) تعجيل المنفعة. الالم بعدها ميم 

 ( .   / )وابن حبان ( 1 )والثقات البن شاهين 
   
 ( .0  )اإلكمال  - 
   
 ( .  1/ ) الجرح والتعديل  - 
   
 - (  1. ) 
  0
 - ( /    . ) 
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1  

 

)عن حماد بن سلمة عن صافية[  1]
1  

رأيت صفية بنت حيي صلت : سمعها وهي تقول ( 

 .ين أربعا قبل خروج اإلمام ، وصلت الجمعة مع اإلمام ركعت

 

)أخرجه ابن سعد
1  

 .أخبرنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة به ( 

 

 .وفي إسناده صافية ذكرها ابن سعد في الطبقات ولم يذكر فيها جرحا وال تعديال

 

  

 .حكم سنة الجمعة القبلية : المبحث الثاني 

 

 :اختلف العلماء في ذلك على قولين هما 

 

ها وممن قَال بهذا مالك و الشافعي وأكثر أصحابه ، وهو أنه السنة للجمعة قبل: القول األول 

.)يه جماهير األئمة المشهور في مذهب أحمد وعليه أكثر أصحابه وعل
1 1
) 

 

 :واحتجوا على هذا القول بما يأتي 

 

)حديث ابن عمر في الصحيحين: أوال
1 2

كان يصلي  صلى هللا عليه وسلمأن رسول هللا ( )) 

تين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين وكان قبل الظهر ركعتين وبعدها ركع

 (( .ال يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين 

 

يصليها لعدها ابن  صلى هللا عليه وسلموجه الداللة أنه لم يذكر الصالة قبل الجمعة ولو كان 

)ل الظهر وبعدها وبعد الجمعةعمر رضي هللا عنهما ألنه ذكر الصالة قب
1  

 ). 

 

لم يكن يصلي قبل الجمعة بعد األذان شيئا ولم ينقل ذلك  صلى هللا عليه وسلمإن النبي : ثانيا 

كان اليؤذن على عهده إال إذا قعد على المنبر ويؤذن  صلى هللا عليه وسلمأحد عنه فإن النبي 

 عليه صلى هللاالخطبتين ثم يقيم بالل فيصلي النبي  صلى هللا عليه وسلمبالل ثم يخطب النبي 

بالناس فما كان يمكن أن يصلي بعد األذان ال هو وال أحد من المسلمين الَِّذين يصلون  وسلم

وال . ، والنقل أحد عنه أنه صلى في بيته قبل الخروج يوم الجمعة  صلى هللا عليه وسلممعه 

                                                                                                                                                                                     
  3
 ( .    / )في الثقات  - 
  6
 ( .  6 /3)الطبقات . روت عن صفية بنت حيي رضي هللا عنها: ، و قَال صافية ذكرها ابن سعد في الطبقات  - 
  0
 ( .  6 /3)في الطبقات  - 
   
( 36 / 1)مجموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية (  1 )الباعث على إنكار البدع والحوادث (  60 /  ) األم  - 

 (.136/ ( ... ) 0 /1)االنصاف ( 1  / )زاد المعاد 
  1
كتاب الجمعة ، باب الصالة بعد الجمعة وقبلها ، ومسلم في صحيحه (   36رقم  0  /  )ي صحيحه البخاري ف - 

 .كتاب صالة المسافرين ، باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن (  016رقم   0 / )
   
 ( .    / 3) فتح الباري البن رجب  - 
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1  

الة فيها الترغيب في الص صلى هللا عليه وسلموقت بقوله صالة مقدرة قبل الجمعة بل ألفاظه 

)جد يوم الجمعة من غير توقيتإذا قدم الرجل المس
1  

(()وصلى ما كتب له:)) كقوله ( 
1  

.) 

 

صلون من حين إن هذا هو المأثور عن الصحابة كانوا إذا أتو المسجد يوم الجمعة ي: ثالثا 

)يدخلون ما تيسر
1  

فمنهم من يصلي عشر ركعات ومنهم من يصلي ثنتي عشرة ركعة ، ( 

)، ومنهم من يصلي أقل من ذلكن ركعات ومنهم من يصلي ثما
1  

. ) 

 

)النهي عن الصالة وقت الزوالاألحاديث الدالة على : رابعا 
1  

ر كحديث عقبة بن عام( 

)رضي هللا عنه عند مسلم   
1  

 صلى هللا عليه وسلمثالث ساعات كان رسول هللا )) بلفظ ( 

بازغة حتى ترتفع وحين يقوم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس 

 (( .قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف للغروب حتى تغرب 

 

.)وفي الباب أحاديث بمعناه 
1  
) 

 

  

 

 :المناقشة 

 

 :نوقشت أدلة أصحاب هذا القول 

 

 :أما الدليل األول والثاني 

 

)قَال ابن رجب
1 1

ن حديث ابن وقد زعم بعضهم أ: )) في الجواب عن ذلك  -رحمه هللا  -( 

لم يكن يصلي قبل الجمعة  صلى هللا عليه وسلمعمر المخرج في هذا الباب يدل على أن النبي 

 .شيئا ألنه ذكر صالته بعد الجمعة وذكر صالته قبل الظهر وبعدها فدل على الفرق بينهما 

 

بل ق صلى هللا عليه وسلموهذا ليس بشيء فإن ابن عمر قد روي عنه ما يدل على صالة النبي 

)الجمعة كما سبق
1 2

 صلى هللا عليه وسلم، ولعله إنما ذكر الركعتين بعد الجمعة ألن النبي ( 

كان يصليها في بيته بخالف الركعتين قبل الظهر وبعدها فإنه كان أحيانا يصليها في المسجد 

                                                           
   
 ( . 160/ )النيل (  1  / )زاد المعاد ( 33 / 1)مجموع الفتاوى ( 10 )الباعث على انكار البدع والحوادث  - 
   
 .تقدم هذا الحديث وما في معناه في مبحث األحاديث الواردة في الصالة قبل الجمعة  - 
   
 .تقدمت هذه اآلثار في مبحث األحاديث الواردة في الصالة قبل الجمعة  - 

 ( 63/ )وانظر األوسط البن المنذر            
  0
 ( .160/ ) النيل ( 1  / )زاد المعاد ( 33 / 1)مجموع الفتاوى ( 10 )الباعث على إنكار البدع والحوادث  - 
  3
 ( .  0 / )عون المعبود ( 160/ )نيل األوطار  - 
  6
 .كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب األوقات التي نهي عن الصالة فيها (    3رقم  3  / )في صحيحه  - 
  0
 ( . 1 /1)الفتح  :انظر  - 
   
 ( .    ،    / 3)فتح الباري  - 
  1
يعني به الدليل األول من أدلة أصحاب القول الثاني ، وتقدم تخريجه في األحاديث الواردة في الصالة قبل الجمعة  - 

 ( . )رقم 



 األحاديث واآلثار الواردة  في سنة الجمعة القبلية وأقوال العلماء فيها 

 

 

1  

ه كان إذا عمل عمال داوم علي صلى هللا عليه وسلمفبهذا يظهر الفرق بينهما وقد ثبت أن النبي 

ولم يكن ينقضه يوم الجمعة وال غيرها بل كان الناس يتوهمون أنه كان يزيد في صالته يوم 

 (( .ال بل كان عمله ديمة : )) الجمعة لخصوصه فكانت عائشة تسأل عن ذلك فتقول

 

 . وقد صح عنه أنه كان يصلي قبل الظهر ركعتين وأربعا 

 

)وفي صحيح ابن حبان
1  

إذا خرج  صلى هللا عليه وسلمهللا  كان رسول: عن عائشة قَالت ( 

ما خـرج رسول هللا صلى هللا عليه : صلى ركعتين وقد رويناه من وجه آخر عن عائشة قَالت 

 .وسلم من عندي قط إال صلى ركعتين 

 

وقد كان من هدي المسلمين صالة ركعتين عند خروجهم من بيوتهم من الصحابة ومن بعدهم 

ن يفعله يوم الجمعة ابن عباس وطاووس وأبو مجلز ، وخصوصا يوم الجمعة ، وممن كا

ورغب فيه الزهري ، وقال األوزاعي كان ذلك من هدي المسلمين وقد سبق في باب الصالة 

إذا دخل المسجد واإلمام يخطب ما يدل على ذلك أيضا وحينئذ فال تستنكر أن يكون النبي 

 (( .إلى الجمعة  كان يصلي في بيته ركعتين قيبل خروجه صلى هللا عليه وسلم

 

 :وهذا الكالم من ابن رجب محل نظر من وجوه 

 

قبل  صلى هللا عليه وسلمقوله فإن  ابن عمر قد روى عنه ما يدل على صالة النبي : األول 

فإن حديث ابن عمر المرفوع منه صالة الركعتين بعد الجمعة ، أما قبل .... (( الجمعة 

ان ذلك في الجواب عن الدليل األول من أدلة أصحاب الجمعة فمن فعل ابن عمر كما سيأتي بي

 .القول الثاني 

 

كان يصليها  صلى هللا عليه وسلمولعله إنما ذكر ركعتين بعد الجمعة ، بأن النبي : ثانيا قوله 

 .... (( في بيته 

 

يصليه قبل الصلوات  صلى هللا عليه وسلمفيقال إن المقام مقام حصر وبيان ما كان النبي 

)ا ولهذا في لفــظ للبخـاريهوبعـد
1  

عشر  صلى هللا عليه وسلمحفظت من النبي ( :)) 

)وفي لفظ له(( ركعات 
1  

كان  صلى هللا عليه وسلموحدثتني أختي حفصة أن النبي : قَال ( 

صلى هللا عليه يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر وكانت ساعة ال أدخل على النبي 

 (( .فيها  وسلم

 

                                                           
   
ته أن يودِّعه كتاب الصالة ، باب ذكر ما يستحب للمرء إذا أراد الخروج من بي(     1رقم  0 1/  )اإلحسان  - 

 .وفي سنده شريك بن عبد هللا القاضي سيء الحفظ. بركعتين 

 
   
 ..كتاب التطوع ، باب الركعتان قبل الظهر (   1  رقم   6 / )في صحيحه  - 
   
 ..كتاب التطوع ، باب التطوع بعد المكتوبة (  6   رقم   6 / ) في صحيحه  - 
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1  

يصلي قبـل الجمعـة لنقله ابن عمر رضي هللا عنهما كما  صلى هللا عليه وسلمنـبي فلو كان ال

 .نقل الركعتين بعدها وهللا أعلم 

 

هذا الحديث في سنده شريك بن عبد هللا .... وفي صحيح ابن حبان عن عائشة : قوله : ثالثا 

لجمعة القاضي ضعف من قبل سوء حفظه ثم إنه لو صح فهو في الخروج من المنزل ل

وغيرها ، والمقام هنا في بيان سنة الجمعة القبلية ، ولهذا لفظه عند ابن حبان عن المقدام بن 

 صلى هللا عليه وسلمقلت لها بأي شيء كان يبدأ رسول هللا : شريح عن أبيه عن عائشة قَال 

كان يبدأ إذا دخل بالسواك وإذا خرج صلى : إذا دخل عليك وإذا خرج من عندك ؟ قالت 

 ((.عتين رك

 

ما نقله عن ابن عباس وغيره من الصالة يوم الجمعة في بيوتهم فهذا فهذا محمول : رابعا 

على مطلق التنفل يوم الجمعة ال سنة الجمعة ولهذا ورد عنه أنه يصلي قبل الجمعة ثمان 

ما ركعات وابن عمر ثنتي عشرة ركعة وعلي ست وابن مسعود أربعا من غير تقييد بحد ك

.)تقدم 
1  
) 

 

وقد سبق في باب الصالة إذا دخل المسجد واإلمام يخطب ما يدل على ذلك )) قوله : خامسا 

 ))... 

 

فإن هذا في تحية المسـجد ال في سنة الجمعة وقد أمر الداخل للمسجد أن ال يجلس حتى يصلي 

.)وسواء كان وقت صالة أو ال  ركعتين سواء كان يوم الجمعة أو غيره
1  
) 

 

 :ع أما الدليل الراب

 

)قَال الشوكاني
1  

وهو مع كون عمومه مخصصا بيوم الجمعة ليس فيه ما يدل على ( : )) 

المنع من الصالة قبل الجمعة على اإلطالق وغاية ما فيه المنع في وقت الزوال وهو غير 

 هـ . ا(( . محل النزاع 

 

)و قَال الحافظ ابن حجر
1  

النهي وقت أي  -وقد استثنى الشافعي ومن وافقه من ذلك ( : )) 

ندب الناس إلى التبكير يوم الجمعة  صلى هللا عليه وسلميوم الجمعة وحجتهم أنه  -الزوال 

ورغب في الصالة إلى خروج اإلمام وجعل الغاية خروج اإلمام وهو ال يخرج إال بعد الزوال 

 .فدل على عدم الكراهة 

 

                                                           
   
 .الة قبل الجمعة تقدم تخريجها في األحاديث الواردة في الص - 
  0
يخطب في مبحث األحاديث الواردة في  rوقد سبق تخريج حديث جابر في دخول سليك الغطفاني المسجد والنبي  - 

 ( .0)الصالة قبل الجمعة رقم 
  3
 (. 160/  ) النيل  - 
  6
 ( .   / 1) الفتح  - 



 األحاديث واآلثار الواردة  في سنة الجمعة القبلية وأقوال العلماء فيها 

 

 

2  

ره الصالة نصف النهار إال ك صلى هللا عليه وسلموجاء فيه حديث عن أبي قتادة مرفوعا أنه 

)اده إنقطاع وقد ذكر البيهقيوفي إسن(( يوم الجمعة 
1  

شواهد ضعيفة إذا ضمت قوى ( 

 اهـ (( . الخبر وهللا أعلم 

 

أن الجمعة لها سنة قبلها فمنهم من جعلها ركعتين كما قَاله طائفة من أصحاب : القول الثاني 

 .الشافعي وأحمد في رواية وطائفة من أصحابه 

 

)من أصحابه وأصحاب أبي حنيفةومنهم من جعلها أربعا وهو رواية عن أحمد وطائفة 
1 1

 ) ،

)ول بالسنية عن أكثر العلماءوحكى ابن رجب الق
1 2

 .واختاره ( 

 

 :واحتجوا بما يأتي 

 

حديث ابن عمر رضي هللا عنهما أنه كان يطيل الصالة قبل الجمعة ويصلي بعدها : أوال 

 (( .كان يفعل ذلك  صلى هللا عليه وسلمن رسول هللا ركعتين في بيته ويحدث أ

 

.)حبان والبيهقي بسند صحيح  أخرجه أحمد وأبو داود وابن خزيمة وابن
1  
) 

 

عائد إلى الصالة قبل الجمعة وبعدها فهذا يدل على أن (( يفعل ذلك : )) وجه الداللة أن قوله 

.)يصلي قبل الجمعة  صلى هللا عليه وسلمالنبي 
1  
) 

 

)ابن رجبقَال 
1  

 صلى هللا عليه وسلموظاهر هذا يدل على رفع جميع ذلك إلى النبي (: )) 

صالته قبل الجمعة وبعدها في بيته فإن اسم اإلشارة يتناول كل ما قبله مما قرب وبعد صرح 

)) به غير واحد من الفقهاء واألصوليين وهذا فيما وضع لإلشارة إلى البعيد أظهر مثل لفظة 

 (( .يص القريب بها دون البعيد يخالف وضعها لغة فإن تخص(( ذلك 

 

: )) قَال  صلى هللا عليه وسلمأن رسول هللا  رضي هللا عنهحديث عبد هللا بن المغفل : ثانيا 

)فق عليه مت(( بين كل أذانين صالة بين كل أذانين صالة ثم قَال في الثالثة لمن شاء 
1  

.) 

 

)ان األول والثاني يوم الجمعةبين األذ وجه الداللة أنه يدل على مشروعية الصالة
1  

. ) 

 
                                                           

 00
 ( . 16  رقم  3  /  )معرفة السنن  - 
 0 
فتح الباري البن ( 36 / 1)مجموع فتاوى ابن تيمية ( 10 )كار البدع والحوادث الباعث على إن( 6/ )المجموع  - 

 (.136/ )النيل (  0 /1) االنصاف (    /3) رجب 
 01
 ( .    / 3) فتح الباري له  - 
 0 
 ( . )تقدم الكالم على تخريجه في األحاديث الواردة في الصالة قبل الجمعة رقم  - 
 0 
 ( .  1 / 1الفتح ( )  13 /3) باري البن رجب فتح ال(    / 1)زاد المعاد  - 
 0 
 ( . 13 / 3) فتح الباري له  - 
 0 
 (. 3 3رقم   0 / )ومسلم في صحيحه (   0 - 63 رقم   11/ ) أخرجه البخاري في صحيحه  - 
 00
 المجموع (   6 / 1)الفتاوى (  30 /1)مجموعة الرسائل الكبرى البن تيمية  - 

 ( . 136/ )نيل ال(     / 1)الفتح ( 0 /  )
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:))  صلى هللا عليه وسلمقَال رسول هللا : قَال  رضي هللا عنهحديث عبد هللا بن الزبير : ثالثا 

(( .)إال وبين يديها ركعتان  ما من صالة مفروضة
1  
) 

 

)أخرجه ابن حبان
1  

 .وغيره ( 

 

.)ن يديها ركعتان ن بيوجه الداللة أن صالة الجمعة صالة مفروضة فيكو
1  
) 

 

جاء سليك الغطفاني و رسول هللا : )) حديث أبي هريرة وجابر رضي هللا عنهما قَاال : رابعا 

أصليت ركعتين قبل أن : ))  صلى هللا عليه وسلميخطب فقال له النبي  صلى هللا عليه وسلم

 (( .فصل ركعتين وتجوز فيهما : )) قَال . ال : قَال (( تجيء ؟ 

 

.)بن ماجة وأبو يعلى أخرجه ا
1 1
) 

 

قبلها وليستا يدل على أن هاتين الركعتين سنة للجمعة (( قبل أن تجيء : )) وجه الداللة قوله 

.)تحية المسجد 
1 2
) 

 

 صلى هللا عليه وسلمكان رسول هللا : )) حديث ابن عباس رضي هللا عنهما قَال : خامسا 

(( .) بعا اليفصل بينهنيركع قبل الجمعة أربعا وبعدها أر
1  
) 

 

                                                           
 03
 ( . 136/ )النيل (   3 / )فيض القدير (   1 / 1)فتح الباري  - 
 06
كتاب الصالة ، باب ذكر األمر للمرء أن يركع ركعتين قبل كل صالة (     1رقم  106- 103/ ) في صحيحه  - 

بن أبي مسلم  -مهاجر  فريضة يريد أداءها ، من طريق محمد بن عمرو الغزي عن عثمان بن سعيد القرسي عن محمد بن

 .عن ثابت بن عجالن عن ُسلَيم بن عامر عن عبد هللا بن الزبير به  -

 .وفيه سليم بن عامر فإن كان هو الخبائري الحمصي فهو ثقة ومما يؤيد هذا أنه يروي عن ابن الزبير           

فيه : من طريق ثابت بن عجالن به لكنه قَال ( 6 ) -مختصر قيام الليل  -لكن أخرجه المروزي في قيام الليل            

 .سليم أبو عامر : فقال فيه (  1 /1)سليم بن عامر بن أبي عامر وكذا أخرجه ابن عدي في الكامل 

 .لكن في سنديهما سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف           

 .يف وفيه سويد بن عبد العزيز وهو ضع(   1/1)قَال الهيثمي في المجمع           

سليم بن عامر الشامي أبو عامر صلى خلف أبي بكر من الثانية فرق ابن ( 6 1) و قَال الحافظ في التَّْقِريب           

 .فأصاب  -يعني الخبائري الحمصي  -عساكر بينه وبين األول 

األذانين في كل صالة من كتاب الصالة ، باب الحث على الركوع بين (  0 1/ 1) و أخرجه الدارقطني في السنن           

ثالثة طرق عن عثمان بن سعيد بن كثير عن محمد بن مهاجر عن سليم بن عامر عن أبي عامر الخبايري عن عبد هللا بن 

 .الزبير به 

فجعلهما اثنان سليم بن عامر عن أبي عامر الخبايري لكن قَال صاحب التعليق المغني على سنن الدارقطني وفي            

 هـ .سليم بن عامر أبي عامر الخبائري بحذف حرف عن ا: يحة نسخة صح

 .وهذا يؤيد أن سليم بن عامر واحد وهو الخبايري          

 .وفي سند الدارقطني مخالفة أخرى وهي أنه سقط منه ثابت بن عجالن بين محمد بن مهاجر وسليم ابن عامر           

في الصحيحين من حديث عبد هللا بن المغفل أن النبي صلى هللا عليه وسلم  لكن الحديث له شاهد يقويه وهو ما          

 .وتقدم قبل هذا الدليل ...((  بين كل أذانين صالة : قَال
 30
 ( .   / )طرح التثريب   - 
 3 
 ( . 0)وتقدم الكالم على تخريجه في مبحث الكالم على أحاديث الصالة قبل الجمعة رقم  - 
 31
 (  .136/ )النيل ( 0  /1)الفتح (    / )زاد المعاد (  1 )بدع والحوادث الباعث على إنكار ال - 
 3 
 ( .  1 /1)الفتح  - 
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.)ماجه موضع الشاهد منه فقط أخرجه الطبراني وابن 
1  
) 

 

 صلى هللا عليه وسلمكان رسول هللا : ))قَال  رضي هللا عنهحديث علي بن أبي طالب : سادسا 

(( .)التسليم في آخرهن ركعة يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا يجعل 
1  
) 

 

)نيأخرجه الطبرا
1  
.)ود وفي الباب عن ابن مسع.  (

1  
) 

 

كان يصلي قبل ))  صلى هللا عليه وسلمأن النبي  رضي هللا عنهحديث أبي هريرة : سابعا 

(()عة ركعتين وبعدها ركعتين الجم
1  

 . ) 

 

.)أخرجه البزار والطبراني 
1  
) 

 

كان عبد هللا بن مسعود يأمرنا أن نصلي قبل : عن أبي عبد الرحمن السلمي قَال : ثامنا 

 . الجمعة أربعا 

 

)رجه ابن المنذر في األوسطأخ
1  

الجمعة  إنه كان يصلي قبل)) وغيره وفي بعض ألفاظه ( 

.)من فعله (( أربعا 
1 1
) 

 

كان يصلي  صلى هللا عليه وسلمأن رسول هللا )) حديث ابن عمر رضي هللا عنهما : تاسعا 

وكان قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين 

 (( .اليصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين 

 

.)متفق عليه 
1 2
) 

 

 .باب الصالة بعد الجمعة وقبلها : وجه الداللة أن البخاري بوب على هذا الحديث فقال 

 

)قَال ابن المنير
1  

كأنه يقول األصل إستواء الظهر و الجمعة حتى يدل دلــيل على ( : )) 

 (( .هر خالفه ألن الجمــعة بدل الظ

 

                                                           
 3 
 ( . 1 ) تقدم الكالم عليه في الكالم على أحاديث الصالة قبل الجمعة رقم  - 
 3 
 (.  1 /1)الفتح  - 
 3 
 ( .0 ) تقدم في مبحث األحاديث الواردة في الصالة قبل الجمعة رقم  - 
 30
 ( . 6) دم في مبحث األحاديث الواردة في الصالة قبل الجمعة رقم تق - 
 33
 ( .  1 /1)الفتح  - 
 36
 ( .  )تقدم في مبحث األحاديث الواردة في الصالة قبل الجمعة رقم  - 
 60
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.)شروعية الصالة بعد الزوال األحاديث الواردة في م: عاشرا 
1  
) 

 

بالنهار  صلى هللا عليه وسلمفي تطوع النبي  رضي هللا عنهومن هذه األحاديث حديث علي 

)الحديث أخرجه أحمد.. (( ها وأربعا قبل الظهر إذا زالت الشمس و ركعتين بعد)) وفيه 
1  

 )

)والترمذي
1  

)النسائيو( 
1  

)ابن ماجةو( 
1  

من طرق عن أبي إسحاق عن عاصم بن ( 

.)ده حسن كما قَاله المرداوي ضمرة عن علي به مرفوعا وسن
1  

 ) 

 

عنه قديما كما ذكره  وأبو إسحاق مختلط لكن من الرواة عنه شعبة وسفيان وهما ممن روى

)الحافظ
2  

. ) 

 

)وجه الداللة منه قَال الشوكاني
2 1

ركعات إذا زالت فيه دليل على استحباب أربع (: )) 

 (( .الشمس 

 

)وقَال العراقي
2 2

 (( .وهي غير األربع التي هي سنة الظهر قبلها ( : )) 

 

.)ي اإلحياء في كتاب األورادوممن نص على استحباب صالة الزوال الغزالي ف
2  
) 

 

)ة يوم الجمعة قبل خروج اإلماماألحاديث الدالة على مشروعية الصال: الحادي عشر 
2  

 )

ي الدرداء وأبي أيوب يرة وأبي سعيد وسلمان الفارسي ونبيشة الهذلي وأبكحديث أبي هر

)وغيرها
2  

 :، وفي بعض ألفاظها ( 

 

وركع )) وفي لفظ (( صلى ما بدا له )) وفي لفظ (( ثم أتى الجمعة فصلى ما كتب له )) ... 

 (( .ما قضى له 

 

)قَال الشافعي
2  

 (( .ة إلى خروج اإلمام من شأن الناس التهجير إلى الجمعة و الصال( : )) 

 

                                                           
 6 
 ( . 110 - 6 1/ 1) مجمع الزوائد : و اْنظر (  136/ )نيل األوطار  - 
 6 
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 6 
 .بالنهار rكتاب الصالة ، باب كيف كان تطوع النبي (  63 رقم   6 /1)في سننه  - 
 60
 .الة بعد الظهر كتاب اإلمامة ، باب الص(   30رقم  6  /1) في سننه  - 
 63
 .كتاب إقامة الصالة ، باب ما جاء فيما يستحب من التطوع بالنهار (      رقم  0  / ) في السنن  - 
 66
 ( .أ 1 )كفاية المستقنع ألدلة المقنع  - 
100
 ( .    )هدي الساري  - 
10 
 ( .00/ )النيل  - 
101
 ( . 00/ ) النيل  - 
10 
 - ( / 01 . ) 
10 
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10 
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0. ) 
10 
 ( . 136/ )النيل  - 
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هذا الَِّذي أشار إليه الشافعي موجود في األحاديث الصحيحة وهو أن النبي : )) قَال البيهقي 

رغب في التبكير إلى الجمعة و الصالة إلى خروج  صلى هللا عليه وسلم صلى هللا عليه وسلم

 (( .اإلمام 

 

نة الظهر القبلية سنة لها فتكون سأنها ظهر مقصورة فثبت لها أحكام الظهر : الثاني عشر 

(.
2  
) 

 

.)له سنة قبلية فكذلك الجمعةقياسا على الظهر فإن الظهر : الثالث عشر 
2  
) 

 

)قَال العراقي
2  

وهذه األمور التي استدل بها على سنة الجمعة قبلها إن كان في كل ( : )) 

ض ذلك أنه منها على انفراده نظر فمجموعها قوي يضعف معه إنكارها ، وأقوى ما يعار

عليه الصالة والسالم لم يكن يؤذن في زمنه يوم الجمعة غير أذان واحد في أول الوقت وهو 

صلى هللا على المنبر وذلك األذان يعقبه الخطبة ثم الصالة فال يمكن مع ذلك أن يفعلها النبي 

 .اهـ ((  وال أحد من أصحابه ، وبالجملة فالمسألة مشكلة  عليه وسلم

 

 :المناقشة  

 

 :نوقشت أدلة أصحاب هذا القول بما يأتي 

 

عائد إلى صالة الركعتين بعد الجمعة في (( كان يفعل ذلك )) الدليل األول أجيب عنه أن قوله 

 .بيته 

 

)قَال ابن القيم
21 

وهذا الحجة فيه على أن للجمعة سنة قبلها وإنما أراد : فيه  -رحمه هللا  -( 

أنه كان يصلي الركعتين بعد الجمعة : يفعل ذلك  وسلم صلى هللا عليهإن رسول هللا : بقوله 

في بيته اليصليها في المسجد وهذا هو األفضل فيهما كما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر 

كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته  صلى هللا عليه وسلم صلى هللا عليه وسلمإن النبي 

ان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى وفي السنن عن ابن عمر رضي هللا عنهما أنه إذا ك

ركعتين ثم تقدم فصلى أربعا ، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى 

 .يفعل ذلك  صلى هللا عليه وسلمكان رسول هللا : ركعتين ولم يصل بالمسجد فقيل له فقال 

 

ولى لمن جاء إلى وأما إطالة ابن عمر الصالة قبل الجمعة فإنه تطوع مطلق ، وهذا هو األ

الجمعة أن يشتغل بالصالة حتى يخرج اإلمام كما تقدم من حديث أبي هريرة ونبيسة الهذلي 

 .اهـ ...  صلى هللا عليه وسلمعن النبي 

 

                                                           
100
 ( .1  / )زاد المعاد ( 11 )الباعث على إنكار البدع والحوادث (  60 ،  36 / 1)الفتاوى  - 
103
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106
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)و قَال الحافظ ابن حجر
211

:)) عائد على قوله (( وكان يفعل ذلك:)) وتعقب بأن قوله ( : 

عليه رواية الليث عن نافع عن ابن عمر أنه ويدل (( ويصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته 

صلى هللا عليه كان رسول هللا : كان إذا صلى الجمعة انصرف فصلى سجدتين في بيته ثم قَال 

 .أخرجه مسلم (( يصنع ذلك  وسلم

 

فإن كان المراد به بعد دخول الوقت فال (( كان يطيل الصالة قبل الجمعة : )) وأما قوله 

كان يخرج إذا زالت الشمس فيشتغل  صلى هللا عليه وسلمنه يصح أن يكون مرفوعا أل

بالخطبة ثم بصالة الجمعة ، وإن كان المراد قبل دخول الوقت فذلك مطلق نافلة الصالة 

راتبة فال حجة فيه لسنة الجمعة التي قبلها بل هو تنفل مطلق وقد ورد الترغيب فيه كما تقدم 

 .(( م صلى ما كتب له ث)) في حديث سلمان وغيره حيث قَال فيه 

 

)وكذا أبو شامة
212

 أجاب بنحو هذا الجواب ( 

 

 :أما الجواب عن الدليل الثاني 

 

فإنه اليدل على ثبوت سنة راتبة قبل الجمعة كالعصر والعشاء ، ثم لو سلم بهذا وأن الحديث 

 صلى هللا عليه وسلميدل على ذلك فإن الجمعة مخصوصة من هذا العموم لظاهر فعل النبي 

بعد أذان المؤذن يوم الجمعة يصلي حتى يوافق هذا  صلى هللا عليه وسلموأنه لم ينقل أن النبي 

 .الحديث بين األذان واإلقامة 

 

)قَال شيخ اإلسالم ابن تيمية
21 

ليس قبل الجمعة سنة راتبة مقدرة : والصواب أن يقال ( : )) 

بين كل أذانين صالة : )) نه قَال ، ولو كان األذانان على عهده فإنه قد ثبت عنه في الصحيح أ

كراهية أن يتخذها (( لمن شاء : بين كل أذانين صالة بين كل ذانين صالة ثم قَال في الثالثة 

الناس سنه فهذا الحديث الصحيح يدل على أن الصالة مشروعة قبل العصر وقبل العشاء 

به كانوا يصلون بين األخرى وقبل المغرب وأن ذلك ليس بسنة راتبة وكذلك قد ثبت أن أصحا

أذاني المغرب وهو يراهم فال ينهاهم وال يأمرهم وال يفعل هو ذلك فدل على أن ذلك فعل 

 .جائز 

 

وعارضه (( بين كل أذانين صالة )) وقد احتج بعض الناس على الصالة قبل الجمعة بقوله 

ولكن  ليه وسلمصلى هللا عغيره ، فقال األذان الَِّذي على المنابر لم يكن على عهد النبي 

عثمان أمر به لما كثر الناس على عهده ، ولم يكن يبلغهم األذان حين خروجه وقعوده على 

المنبر ويتوجه أنه يقال إن هذا األذان لما سنه عثمان واتفق المسلمون عليه ، صار أذانا 

الصالة شرعيا وحينئذ فتكون الصالة بينه وبين األذان الثاني جائزة حسنة وليست سنة راتبة ك

 .قبل المغرب 
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وحينئذ فمن فعل ذلك لم ينـكر عليه ومـن ترك ذلك لم ينكر عليه وهـذا أعدل األقــوال وكالم 

 .اهـ .. (( اإلمام أحمد يدل عليه 

 

)وقال العراقي
21 

ولقائل أن يعترض على االستدالل به بأن ذلك كان متعذرا في حياته ( : )) 

ألذان واإلقامة الخطبة فال صالة حينئذ ثم بعد أن حدد ألنه كان بين ا صلى هللا عليه وسلم

عثمان األذان على الزوراء يمكن أن يصلى سنة الجمعة قبل خروج اإلمام للخطبة وهللا أعلم 

. )) 

 

الدليل  -أن يقال إن هذا نظير حديث عبد هللا بن المغفل : وأما الجواب عن الدليل الثالث 

تبة قبل الجمعة مثل العصر والعشاء ثم لو سلم بهذا لكانت فهو ال يدل على إثبات را -الثاني 

 .أنه لم يصل قبلها صلى هللا عليه وسلمالجمعة مخصوصة بدليل فعل النبي 

 

)قَال العراقي
21 

لكن يضعف االستدالل به من جهة أنه عموم يقبل التخصيص فقد يقدم ( : )) 

صحابة أنهم لم يكونوا يفعلون ذلك وال صلى هللا عليه وسلمعليه ما هو الظاهر من حال النبي 

. )) 

 

 :أما الجواب عن الدليل الرابع فمن وجوه هي 

 

.)اه شيخ اإلسالم ابن تيمية غلط كما حك(( قبل أن تجيء )) أن هذه اللفظة : األول 
21 
) 

 

)و قَال المزي
21 

 (( أصليت قبل أن تجلس)) هذا تصحيف من الرواة إنما هو ( : 

 

وكتاب ابن ماجة إنما تداولته شيوخ لم يعتنوا به بخالف صحيح : )) فغلط فيه الناسخ و قَال 

 (( .البخاري ومسلم فإن الحفاظ تداولوهما واعتنوا بضبطهما وتصحيحهما 

 

)و قَال ابن القيم
21 

أن الَِّذين اعتنوا بضبط سنن الصالة  -أي الغلط  -ومما يؤيد هذا ( : )) 

م والسنن وغيرها لم يذكر واحدا منهم هذا قبلها وبعدها وصنفوا في ذلك من أهل األحكا

الحديث في سنة الجمعة قبلها وإنما ذكروه في استحباب تحية المسجد واإلمام على المنبر 

واحتجوا به على من منع فعلها في هذه الحال فلو كانت هي من سنة الجمعة لكان ذكرها 

 . (( هناك والترجمة عليها وحفظها وشهرتها أولى من تحية المسجد 

 

 .إن هاتين الركعتين هما تحية المسجد : الثاني 
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)قَال أبو شامة
21 

يدل على (( قبل أن تجيء:)) قَال بعض من صنف في عصرنا قوله ( : )) 

أن هاتين الركعتين سنة الجمعة قبلها وليست تحية المسجد كأنه توهم أن معنى قوله قبل أن 

ذلك ، فقد أخرج هذا الحديث في تدخل المسجد أي أنه صالها في بيته وليس األمر ك

فقول النبي (( قبل أن تجيء )) الصحيحين وغيرهما وليس في واحد منها هذا اللفظ وهو قوله 

دليل على أنه لم يشعر به إال هو قد تهيأ للجلوس فجلس قبل أن (( قم )) صلى هللا عليه وسلم

ند أول دخوله إلى المسجد يصلي فكلمه حينئذ وأمره بالقيام وجوز أنه يكون صلى الركعتين ع

ليسمع الخطبة فسأله أصليت ؟  صلى هللا عليه وسلمقريبا من الباب ثم اقترب من رسول هللا 

يحتمل أن يكون معناه قبل أن (( قبل أن تجيء )) فقوله فيما أخرجه ابن ماجه . ال : قَال 

بل دخول المسجد تقرب مني لسماع الخطبة ، وليس المراد قبل أن تدخل المسجد فإن صالته ق

غير مشروعة فكيف يسأله عنها ، وذلك أن المأمور به بعد دخول وقت الجمعة إنما هو 

السعي إلى مكان الصالة فال يشتغل بغير ذلك وقبل دخول الوقت اليصح فعل السنة على 

 .تقدير أن تكون مشروعة 

 

غير هذا الرجل لم يسأل أحدا  صلى هللا عليه وسلمومن الدليل على صحة ذلك أن النبي 

لم  صلى هللا عليه وسلمدل على أن النبي . الداخل عن كونه صلى سنة الجمعة أو لم يصل

يعتن بالبحث عن ذلك ، وإنما لما رآه قد جلس ولم يفعل ما هو مشروع له من تحية المسجد 

 إذا جاء أحدكم يوم الجمعة واإلمام يخطب فليركع ركعتين: )) بركعتين أمره بهما ثم قَال 

 .اهـ ... (( أي أن خطبة اإلمام واالستماع لها غير مانع من تحية المسجد (( وليتجوز فيهما 

 

)قَال الحافظ ابن حجر: ثالث ال
22 

أي إلى (( قبل أن تجيء)) ويحتمل أن يكون معنى ( : 

احتمال أن يكون صالها في مؤخرة المسجد ثم : الموضع الَِّذي أنت به اآلن وفائدة االستفهام 

)) ليقرب من سماع الخطبة كما تقدم في قصة الَِّذي تخطى ، ويؤيده أنه في رواية مسلم  تقدم

 .باأللف والالم وهو للعهد وال عهد هناك أقرب من تحية المسجد(( أصليت الركعتين 

 

 yأما الجواب عن الدليل الخامس والسادس والسابع أي حديث ابن عباس وعلي وأبي هريرة 

.)وقد تقدم الكالم عليها فة فإنها أحاديث ضعي
221
) 

 

)قَال الحافظ ابن حجر
222

 .وأما سنة الجمعة التي قبلها فلم تثبت فيها شيء( : 

 

 : أما الجواب عن الدليل الثامن 

 

)قَال أبو شامة
22 

المراد من صالة عبد هللا بن مسعود قبل الجمعة أربعا أنه كان يفعل ( : )) 

، فمن أين لكم أنه كان يعتقد أنها سنة الجمعة ،  ذلك تطوعا إلى خروج اإلمام كما تقدم ذكره

 .أكثر من ذلك  yوقد جاء عن غير واحد من الصحابة 
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 ( .  1 ) الباعث على إنكار البدع والحوادث  - 
110
 ( .0  /1)الفتح  - 
11 
 .في األحاديث الواردة في الصالة قبل الجمعة  - 
111
 ( .  1 ،0  /1)الفتح  - 



 األحاديث واآلثار الواردة  في سنة الجمعة القبلية وأقوال العلماء فيها 

 

 

2  

 

روينا عن ابن عمر أنه كان يصلي قبل الجمعة اثنتى عشرة ركعة : وقَال أبو بكر بن المنذر 

)أنه كان يصلي ثماني ركعات  وعن ابن عباس رضي هللا عنهما
22 

.) 

 

صلى ك منهم من باب التطوع من قبل أنفسهم من غير توقيت من النبي وهذا دليل على أن ذل

 .وكذلك اختلف العدد المروي عنهم  هللا عليه وسلم

 

وباب التطوع مفتوح ، ولعل ذلك يقع منهم أو معظمه قبل األذان ودخول وقت الجمعة ألنهم 

د وقد علم قطعا كانوا يبكرون ويصلون حتى يخرج اإلمام وقد فعلوا مثل ذلك في صالة العي

أن صالة العيد السنة لها ، وكانوا يصلون بعد ارتفاع الشمس في المصلى وفي البيوت ثم 

 .يصلون العيد ، روى ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين وبوب له البيهقي بابا في سننه 

 

 كان يخرج من بيته يوم الجمعة صلى هللا عليه وسلمثم الدليل على صحة ذلك أن النبي 

في خطبته ولو كان  صلى هللا عليه وسلمفيصعد منبره ثم يؤذن المؤذن فإذا فرغ أخذ النبي 

ولم يكن في  صلى هللا عليه وسلمللجمعة سنة قبلها ألمرهم بعد األذان بصالة السنة وفعلها هو 

غير هذا األذان الَِّذي بين يدي الخطبة وعلى ذلك مذهب  صلى هللا عليه وسلمزمن النبي 

 .اهـ ((كية إلى اآلنالمال

 

 :أما الجواب عن الدليل التاسع 

 

 .إنه ليس فيه داللة على اثبات السنة القبلية 

 

)قَال ابن القيم
22 

هذا الحجة فيه ولم يرد به البخاري إثبات السنة قبل الجمعة وإنما ( : )) 

يرو عنه  مراده أنه هل ورد في الصالة قبلها أو بعدها شيء؟ ثم ذكر هذا الحديث أي أنه لم

 .فعل السنة إال بعدها ولم يرد قبلها شيء

 

 . باب الصالة قبل العيد وبعدها : وهذا نظير ما فعل في كتاب العيدين فإنه قَال 

 

و قَال أبو المعلّى سمعت سعيدا عن ابن عباس أنه كره الصالة قبل العيد ثم ذكر حديث سعيد 

خرج يوم الفطر فصلى ركعتين ولم  مصلى هللا عليه وسلبن جبير عن ابن عباس أن النبي 

الحديث فترجم للعيد مثل ما ترجم للجمعة وذكر للعيد . يصل قبلها وال بعدها ومعه بالل 

حديثا داال على أنه التشرع الصالة قبلها وال بعدها فدل على أن مراده من الجمعة كذلك وقد 

ديث السنة قبل الظهر وقد ذكر في الح -ظن بعضهم أن الجمعة لما كانت بدال من الظهر 

وكان ال يصلي بعد الجمعة حتى : )) دل الحديث على أن الجمعة كذلك ، وإنما قَال  -وبعدها 

بيانا لموضع صالة السنة بعد الجمعة وأنه بعد االنصراف ، وهذا الظن غلط منه (( ينصرف
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2  

صليت :  رضي هللا عنهألن البخاري قد ذكر في باب التطوع بعد المكتوبة حديث ابن عمر 

سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر وسجدتين بعد  صلى هللا عليه وسلممع رسول هللا 

المغرب وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة فهذا صريح في أن الجمعة عند الصحابة 

صالة مستقلة بنفسها غير الظهر وإال لم يحتج إلى ذكرها لدخولها تحت اسم الظهر فلما لم 

 اهـ (( .ا سنة إال بعدها علم أنه السنة لها قبلهايذكر له

 

)و قَال أبو شامة
22 

أنه هل ورد شيء في  -يعني البخاري  -مراده في هذه الترجمة ( : )) 

.... (( الصالة قبلها وبعدها ؟ ثم ذكر هذا الحديث أي أنه لم يرد إال بعدها ولم يرد قبلها شيء 

 .ثم ذكر نحو كالم ابن القيم المتقدم 

 

 :أما الجواب عن الدليل العاشر 

 

)قَال العراقي
22 

لي بعدها ولقائل أن يقول هذه سنة الزوال ففي حديث علي أنه يص( : )) 

.)أربعا قبل الظهر 
22 
) 

 

وقد يجاب عنه بأنه حصل بالجملة إستحباب أربع بعد الزوال كل يوم سواء فيه يوم : لكنه قَال 

 اهـ (( . الجمعة وغيره وهو المقصود 

 

 .كما تقدم  صلى هللا عليه وسلمن قد يقال إن هذا مخصوص منه يوم الجمعة لفعل النبي لك

 

 :أما الجواب عن الدليل الحادي عشر

 

تنفل مطلق وهكذا كان هدي أن هذه األحاديث ليس فيها داللة على سنة الجمعة بل هي 

 . رضوان هللا عليهم الصحابة

 

)قَال ابن القيـم
22 

رضي  هـكـذا كـان هـدي الصحابة: )) ة رة ونبـيشعـقب حديث أبي هـريـ( 

 (( . هللا عنهم

 

)قَال ابن المنذر
2  

)روينا عن ابن عمر( : 
2 1

أنه كان يصلي قبل الجمعة ثنتي عشرة ركعة ( 

وعن ابن عباس أنه كان يصلي ثمان ركعات وهذا دليل على أن ذلك منهم من باب التطوع 

 .م في ذلك المطلق ولذلك اختلف في العدد المروي عنه
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وقال الترمذي في الجامع وروي عن ابن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها 

 .أربعا وإليه ذهب ابن المبارك والثوري 

 

رأيت أبا عبد هللا إذا كان يوم الجمعة يصلي : و قَال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري

ا قاربت أمسك عن الصالة حتى يؤذن المؤذن إلى أن يعلم أن الشمس قد قاربت أن تزول فإذ

فإذا أخذ في األذان قام فصلى ركعتين أو أربعا يفصل بينهما بالسالم فإذا صلى الفريضة 

انتظر في المسجد ثم يخرج منه فيأتي بعض المساجد التي بحضرة الجامع فيصلي فيه 

رين ، فتلك ست ركعتين ثم يجلس وربما صلى أربعا ثم يجلس ثم يقوم فيصلي ركعتين آخ

وقد أخذ من هذا . ركعات على حديث علي وربما صلى بعد الست ستا أخر أو أقل أو أكثر 

بعض أصحابه رواية أن للجمعة قبلها سنة ركعتين أو أربعا وليس هذا بصريح بل وال ظاهر 

فإن أحمد كان يمسك عن الصالة في وقت النهي ، فإذا زال وقت النهي قام فأتم تطوعه إلى 

 اهـ (( . ج اإلمام فربما أدرك أربعا وربما لم يدرك إال ركعتين خرو

 

)و قَال الحافظ ابن حجر
2 2

عقب حديث ابن عمر المتقدم أنه كان يطيل الصالة قبل الجمعة ( 

فإن كان المراد بعد دخول الوقت فال (( كان يطيل الصالة قبل الجمعة )) وأما قوله : )) 

كان يخرج إذا زالت الشمس فيشتغل   عليه وسلمصلى هللايصح أن يكون مرفوعا ألنه 

بالخطبة ثم بصالة الجمعة وإن كان المراد قبل دخول الوقت فذلك مطلق نافلة الصالة راتبة 

فال حجة فيه لسنة الجمعة التي قبلها بل هو تنفل مطلق وقد ورد الترغيب فيه كما تقدم في 

 اهـ (( له ثم صلى ما كتب )) حديث سلمان وغيره حيث قَال فيه 

 

 : أما الجواب عن الدليل الثاني عشر 

 

)قَال ابن القيم
2  

وهذه حجة ضعيفة جدا فإن الجمعة صالة مستقلة بنفسها تخالف ( : )) 

الظهر في الجهر والعدد والخطبة والشروط المعتبرة لها ، وتوافقها في الوقت ، وليس إلحاق 

وارد االفتراق بل إلحاقها بموارد االفتراق مسألة النزاع بموارد االتفاق أولى من إلحاقها بم

 (( .أولى ألنها أكثر مما اتفقا فيه 

 

)ةوقال أبو شام
2  

صلى هللا في حديث ابن عمر رضي هللا عنهما أنه قَال صليت مع النبي ( 

سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد  عليه وسلم

لى أن الجمعة عندهم غير الظهر وإال ما كان يحتاج إلى ذكرها هذا دليل ع. )) الجمعة 

 (( .لدخولها تحت اسم الظهر ثم لم يذكر لها سنة إال بعدها دل على أنه السنة قبلها 

 

)قَال شيخ اإلسالم ابن تيميةو 
2  

 :إن هذا خطأ من وجهين ( : 
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 1 

لمسلمين وإن سميت أن الجمعة مخصوصة بأحكام تفارق بها ظهر كل يوم باتفاق ا: أحدهما 

ظهرا مقصورة فإن الجمعة يشترط لها الوقت فال تقضى ، والظهر تقضى و الجمعة يشترط 

لها العدد واالستيطان وإذن اإلمام وغير ذلك والظهر اليشترط لها ذلك فال يجوز أن تتلقى 

نت أحكام الجمعة من أحكام الظهر مع اختصاص الجمعة بأحكام تفارق بها الظهر فإنه إذا كا

الجمعة تشارك الظهر في حكم وتفارقها في حكم لم يكن إلحاق مورد النزاع بأحدهما إال بدليل 

 .فليس جعل السنة في موارد االشتراك بأولى من جعلها في موارد االفتراق 

 

لم يكن يصلي في  صلى هللا عليه وسلمأن يقال هب أنها ظهر مقصورة فالنبي : الوجه الثاني 

لمقصورة القبلها وال بعدها وإنما كان يصليها إذا أتم الظهر فصلى أربعا سفره سنة الظهر ا

فإذا كانت سنته التي فعلها في الظهر المقصورة خالف التامة كان ما ذكروه حجة عليهم ال 

لهم وكان السبب المقتضى لحذف بعض الفريضة أولى بحذف السنة الراتبة كما قَال بعض 

فإنه لو استحب للمسافر أن يصلي أربعا (( . ممت الفريضة لو كنت متطوعا ألت:)) الصحابة 

 .لكانت صالته للظهر أربعا أولى من أن يصلي ركعتين فرضا و ركعتين سنة 

 

المتواترة أنه كان اليصلي في السفر  صلى هللا عليه وسلموهذا ألنه قد ثبت بسنة رسول هللا 

لناس عام حجة الوداع لم يصل بهم إال ركعتين في الظهر والعصر والعشاء وكذلك لما حج با

بمنى وغيرها إال ركعتين وكذلك أبو بكر بعده لم يصل إال ركعتين وكذلك عمر بعده لم يصل 

 .اهـ((إال ركعتين 

 

 :أما الجواب عن الدليل الثالث عشر 

 

)قَال ابن القيم
2  

 صلى هللا عليه وسلمإنه قياس فاسد ، فإن السنة ما كان ثابتا عن النبي ( : )) 

من قول أو فعل أو سنة خلفائه الراشدين وليس في مسألتنا شيء من ذلك ، وال يجوز إثبات 

 صلى هللا عليه وسلمالسنن في مثل هذا بالقياس ، ألن هذا مما انعقد سبب فعله في عهد النبي 

فإذا لم يفعله ولم يشرعه كان تركه هو السنة ونظير هذا أن يشرع لصالة العيد سنة قبلها أو 

ها بالقياس فلذلك كان الصحيح أنه اليسن الغسل للمبيت بمزدلفة وال لرمي الجمار وال بعد

وأصحابه لم يغتسلوا لذلك  صلى هللا عليه وسلمللطواف وال للكسوف وال لإلستسقاء ألن النبي 

 (( .مع فعلهم لهذه العبادات 

 

 الترجيح  

للجمعة سنة قبلية وذلك ألنه لم يثبت  الَِّذي يظهر وهللا أعلم رجحان القول األول وهو أنه ليس

سنة قبلها المن قوله وال من فعله وذلك أنه إذا أتى المسجد يوم  صلى هللا عليه وسلمعن النبي 

أنه كان يصلي سنة الجمعة  صلى هللا عليه وسلمالجمعة أذن المؤذن ثم خطب ولم ينقل عنه 

 .من وجه ثابت 
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 2 

الثاني وأنها مع كثرتها التقوى على إثبات السنية وقد تقدم الجواب عن أدلة أصحاب القول 

 .ألنها إما صحيحة غير صريحة أو صريحة غير صحيحة 

 

)وقد ذهب أبو شامة
2  

)ومحمد عبد السالم خضر( 
2  

عل سنة للجمعة قبلها بدعة إلى أن ج( 

(.
2  
) 

 

)قَال أبو شامة
2  

يوم  وقد جرت عادت الناس أنهم يصلون بين األذانين: )) في بدع الجمعة ( 

الجمعة متنفلين بركعتين أو أربع ونحو ذلك إلى خروج اإلمام وذلك جائز ومباح وليس بمنكر 

من جهة كونه صالة ، وإنما المنكر اعتقاد العامة منهم ومعظمهم المتفقهة منهم أن ذلك سنة 

للجمعة قبلها كما يصلون السنة قبل الظهر ويصرحون في نيتهم بأنها سنة الجمعة ويقول من 

إن قلنا الجمعة ظهر مقصورة فلها كالظهر وإال فال وكل : عند نفسه معتمدا على قوله  هو

ذلك بمعزل عن التحقيق و الجمعة السنة لها قبلها كالعشاء والمغرب وكذا العصر على قول 

وهو الصحيح عند بعضهم وهي صالة مستقلة بنفسها حتى قَال بعض الناس هي الصالة 

ح في ظني والعلم لما خصها هللا تعالى به من الشرائط والشعائر الوسطى وهو الَِّذي يترج

 اهـ (( .وتقرير ذلك في موضع غير هذا إن شاء هللا تعالى 

 

)قَال شيخ اإلسالم ابن تيميةو 
2 1

والصواب أن يقال ليس قبل الجمعة سنة راتبة مقدرة (: )) 

. )) 

 

)أيضا و قَال
2 2

بة فمن فعل لم ينكر عليه ومن الصالة قبلها جائزة حسنة وليست رات( : )) 

وهذا أعدل األقوال ، وكالم أحمد يدل عليه وحينئذ يكون تركها : ترك لم ينكر عليه قَال 

أفضل إذا كان الجهال يعتقدون أنها سنة راتبة أو أنها واجبة فتترك حتى يعرف الناس أنها 

 اهـ . تركها أحيانا ليست سنة راتبة وال واجبة ، والسيما إذا داوم الناس عليها فينبغي 

 

في الخطبة  صلى هللا عليه وسلموكان إذا فرغ بالل من األذان أخذ النبي : )) و قَال ابن القيم 

ولم يقم أحد يركع ركعتين البتة ، ولم يكن األذان إال واحدا وهذا يدل على أن الجمعة كالعيد 

كان  صلى هللا عليه وسلم السنة قبلها وهذا أصح قولي العلماء وعليه تدل السنة فإن النبي

صلى هللا يخرج من بيته فإذا رقى على المنبر أخذ بالل في أذان الجمعة فإذا أكمله أخذ النبي 

ومن ! في الخطبة من غير فصل وهذا كان رأى عين فمتى كانوا يصلون السنة ؟  عليه وسلم

ركعوا ركعتين فهو قاموا كلهم ف... من األذان  رضي هللا عنهظن أنهم كانوا إذا فرغ بالل 

 (( .أجهل الناس بالسنة 
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 :الخاتمة  

 

الحمد هلل الَِّذي وفق وأعان على اتمام هذا البحث وإنجازه و الَِّذي يشتمل على األحاديث 

واآلثار الواردة في الصالة قبل الجمعة مع الكالم على حكم سنة الجمعة القبلية وقد ظهر لي 

 :لية من خالل هذا البحث األمور التا

 

( 12)حديثا وأثراً منها (  1)إن مجموع األحاديث واآلثار الواردة في الصالة قبل الجمعة  -

 .حديثا وأربعة آثار 

 

 .إن األحاديث الثابتة هي التي تنص على مطلق التنفل قبل الجمعة  -

 

 .يصلي قبل الجمعة التصح  صلى هللا عليه وسلمإن األحاديث التي فيها أن النبي  -

 

إن األثار عن الصحابة مختلفة في مقدار ما يصلون فبعضهم يصلي أربعا وبعضهم ستا  -

 .وبعضهم ثمان وبعضهم ثنتي عشرة ركعة 

 

إن األظهر من قولي العلماء أن الجمعة ليس لها سنة قبلها وإنما هو تنفل مطلق كما كان  -

 .الصحابة يفعلون 

 

 .لى آله وصحبه أجمعين وهللا أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وع

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 



 األحاديث واآلثار الواردة  في سنة الجمعة القبلية وأقوال العلماء فيها 

 

 

   

 المصادر والمراجع

 

 .هـ   1للحافظ ابن حجر العسقالني، دار الفكر، بيروت، : اإلصابة في تمييز الصحابة - 1

زهير ناصر / للحافظ ابن حجر العسقالني، تحقيق د: أطراف مسند اإلمام أحمد بن حنبل - 2

 .هـ 1 1لطيب، بيروت، الطبعة األولى الناصر، دار ابن كثير ودار الكلم ا

لإلمام محمد بن خليفة األبي، تحقيق محمد سالم هاشم، دار الكتب : إكمال إكمال المعلم -  

 .هـ 1 1العلمية، بيروت 

 .لإلمام الشافعي تصحيح محمد زهيري النجار ، دار المعرفة، بيروت : األم  -  

ألبي الحسين : مذهب اإلمام أحمد بن حنبل اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف على -  

 .علي بن سلمان المرداوي، تحقيق محمد حامد الفقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت

صغير أحمد / ألبي بكر بن المنذر ، تحقيق د: األوسط في السنن واإلجماع واالختالف  -  

 .هـ     1محمد، دار طيبة ، الطبعة األولى 

عادل عبدالمنعم ، مكتبة / للعالمة أبي شامة ، تحقيق: كار البدع والحوادثالباعث على إن -  

 .ابن سينا

للشيخ خليل أحمد الهارنفوري، دار الكتب العلمية، : بذل المجهود في حل أبي داود - 

 .بيروت

 ألبي حفص عمر بن شاهين ، تحقيق : تاريخ أسماء الثقات ممن نقل عنهم العلم  - 

 .ي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة األولىعبد المعطي قلعج/ د

 .لإلمام البخاري، توزيع دار الباز، مكة المكرمة: التاريخ الكبير - 1

تحقيق أحمد محمد نور سيف، مركز البحث العلمي وإحياء : تاريخ يحيى بن معين -11

 .هـ   1التراث اإلسالمي، في جامعة أم القرى، مكة المكرمة، الطبعة األولى 

 .لولي الدين أبي زرعة العراقي مخطوط: تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل  -12

للحافظ زكي الدين المنذري ، تحقيق : الترغيب والترهيب في الحديث الشريف  -  1

 .هـ    1مصطفى محمد عماري ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة األولى 

إكرام هللا إمداد الحق، دار البشائر / ني، تحقيق دالبن حجر العسقال: تقريب التهذيب -  1

 .هـ  1 1اإلسالمية، الطبعة األولى 

البن حجر العسقالني، تحقيق محمد عوامة، دار الرشد، سوريا، الطبعة : تقريب التهذيب - 1

 .هـ   1األولى 

 البن حجر العسقالني، تحقيق: التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير - 1

 .عبدهللا هاشم اليماني، دار المعرفة، لبنان

للحافظ ابن حجر العسقالني، طبعة مجلس دائرة المعارف النظامية، : تهذيب التهذيب - 1

 .هـ 2 1الهند، الطبعة األولى 

بشار عواد مؤسسة الرسالة، / للحافظ جمال الدين المزي، تحقيق د: تهذيب الكمال - 1

 .الطبعة األولى

بي حاتم بن حبان البستي، دائرة المعارف العثمانية، حيدر أباد، الطبعة األولى أل: الثقات - 1

 .هـ   1

لإلمام المبارك بن محمد بن األثير الجزري تحقيق : جامع األصول في أحاديث الرسول -  2

 .هـ   1عبدالقادر األرنؤوط، دار الفكر، بيروت، الطبعة األولى 



 األحاديث واآلثار الواردة  في سنة الجمعة القبلية وأقوال العلماء فيها 

 

 

   

للحافظ صالح الدين خليل بن كيلكلدي العالئي، : يلجامع التحصيل في أحكام المراس -21

 .هـ   1تحقيق حمدي السلفي، الدار العربية، الطبعة األولى 

ألبي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي، دائرة المعارف : الجرح والتعديل -22

 .هـ2  1العثمانية، الهند، الطبعة األولى 

لإلمام يحيى بن شرف النووي، : اإلسالم خالصة األحكام في مهمات السنن وقواعد - 2

 .هـ 1 1تحقيق حسين الجمل، مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى 

البن القيم الجوزية، تحقيق شعيب األرنؤوط، : زاد المعاد في هدي خير العباد -  2

 .هـ   1وعبدالقادر األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثامنة 

لحافظ أحمد بن شعيب النسائي، تحقيق أبي غدة، دار البشائر ل: -المجتبي-السنن  - 2

 .هـ   1اإلسالمية، بيروت، لطبعة الثانية 

ألبي داود السجستاني األزدي، تحقيق عزه عبيد الدعاس، دار الحديث، سوريا، : السـنن- 2

 .هـ   1الطبعة األولى 

 .دار الكتب العلمية، بيروتللحافظ عبدهللا بن عبدالرحمن بن الفضل الدارمي، : السـنن - 2

ألبي عيسى الترمذي، تحقيق أحمد شاكر، مصطفى البابي الحلبي وأوالده، : الســنن - 2

 .هـ   1مصر، الطبعة الثانية 

ألبي عبد هللا محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، : الســنن - 2

 .المكتبة العلمية، بيروت

دار المحاسن . حافظ علي بن عمر الدارقطني ، تصحيح عبد هللا هاشم اليمانيلل: السنن  -  

 .القاهرة  -للطباعة 

 .للبيهقي، دار الفكر: السنن الكبرى -1 

دار الكتب . لمحمد عبد السالم خضر: السنن والمبتدعات المتعلقة باألذكار والصلوات  -2 

 .العلمية

رناؤوط وزهير الشاويش ، المكتب اإلسالمي، للبغوي، تحقيق شعيب األ: شرح السنة  -  

 .هـ    1الطبعة الثانية 

 .لإلمام النووي، دار الفكر: شرح مسلم -  

ألبي جعفر الطحاوي، تحقيق شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة،            : شرح مشكل اآلثار -  

 .هـ 1 1الطبعة األولى 

قيق محمد زهير النجار، دار الكتب ألبي جعفر الطحاوي، تح: شرح معاني اآلثار -  

 .هـ   1العلمية، بيروت، الطبعة األولى 

مصطفى البغا، / لإلمام البخاري، تحقيق د: -الجامع الصحيح المسند-صحيح البخاري  -  

 .هـ   1دار ابن كثير واليمامة، دمشق، بيروت، الطبعة الثالثة 

محمد مصطفى / يمة، تحقيق دألبي بكر محمد بن إسحاق بن خز: صحيح ابن خزيمة -  

 .هـ   1األعظمي، المكتب اإلسالمي، بيروت، الطبعة األولى، 

لإلمام أبي حاتم بن حبان : -اإلحسان ترتيب األمير عالء الدين-صحيح ابن حبان  -  

 .هـ   1البستي، تحقيق شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى 

مسلم بن الحجاج النيسابوري، تحقيق محمد فؤاد لإلمام أبي الحسن : صحيح مسلم -  

 .عبدالباقي، دار إحياء التراث العربي

 .دار صادر بيروت . البن سعد : الطبقات الكبرى  -1 



 األحاديث واآلثار الواردة  في سنة الجمعة القبلية وأقوال العلماء فيها 

 

 

   

لزين الدين أبي الفضل العراقي، دار إحياء التراث : طرح التثريب في شرح التقريب -2 

 .العـربي

طيب محمد شمس الدين العظيم أبادي ، تحقيق عون المعبود شرح سنن أبي داود ألبي ال -  

 .المكتبة السلفية -عبد الرحمن محمد عثمان 

ألبي الفرج بن رجب الحنبلي، تحقيق جماعة من : فتح الباري شرح صحيح البخاري -  

 .هـ 1 1المحققين، نشر مكتبة الغرباء األثرية، المدينة المنورة 

ظ ابن حجر العسقالني، تحقيق سماحة الشيخ للحاف: فتح الباري بشرح صحيح البخاري -  

عبدالعزيز بن باز، نشر رئاسة إدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد بالمملكة 

 .العربية السعودية

: الفتح الرباني لترتيب مسند اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني مع شرحه بلوغ األماني -  

 .هاب، القاهرةألحمد بن عبدالرحمن البنا، دار الش

 .هـ 1  1للمناوي ، دار الفكر الطبعة الثانية : فيض القدير شرح الجامع الصغير  -  

لإلمام شمس الدين الذهبي، دار الكتب : الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة -  

 .هـ   1العلمية، بيروت، الطبعة األولى 

د عبدهللا بن عدي الجرجاني، دار الفكر، لإلمام أبي أحم: الكامل في ضعفاء الرجال -  

 .هـ   1بيروت، الطبعة الثانية 

للحافظ نور الدين الهيثمي، : كشف األستار عن زوائد مسند البزار على الكتب الستة -   

 .هـ   1تحقيق حبيب الرحمن األعظمي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية 

رسالة ماجستير في )بي المحاسن جمال الدين المرادي أل: كفاية المستقنع ألدلة المقنع  -1 

 ( .الجامعة اإلسالمية بتحقيقي

ألبي البركات محمد بن أحمد ابن : الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الثقات -2 

الكمال، تحقيق عبدالقيوم عبد رب النبي، دار المأمون للتراث، بيروت، دمشق، الطبعة 

 .هـ2  1األولى 

البن حجر العسقالني، مؤسسة األعلمي، بيروت، الطبعة الثانية : سان الميزانل -   

 .هـ   1

 .لداماد أفندي، دار إحياء التراث العربي: مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر -   

للحافظ نور الدين الهيثمي، تحقيق عبدالقدوس بن : مجمع البحرين بزوائد المعجمين -      

 .هـ 1 1لرشد، الطبعة األولى محمد نذير، مكتبة ا

للحافظ نور الدين الهيثمي، دار الكتاب العربي، : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد -      

 .هـ2  1بيروت، الطبعة، الثالثة 

 .لإلمام النووي، دار الفكر: المجموع شرح المهذب -      

قاسم وابنه محمد، جمع عبد الرحمن بن : مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية  -      

 .الرباط -مكتبة المعارف 

لشيخ اإلسالم ابن تيمية ، مكتبة محمد علي صبيح : مجموعة الرسائل الكبرى  -      

 .مصر -وأوالده 

لإلمام أبي عبد هللا محمد بن نصر المروزي ، اختصار : مختصر قيام الليل  -      

 .باكستان  -المقريزي حديث أكاديمي للنشر والتوزيع 



 األحاديث واآلثار الواردة  في سنة الجمعة القبلية وأقوال العلماء فيها 

 

 

   

إلمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية اإلمام سحنون بن سعيد، : المدونة الكبرى -    1 

 .مطبعة دار السعادة، مصر، دار إحياء التراث العربي

ألبي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي، تحقيق شكرهللا بن نعمة هللا : المراسيل -    2 

 .هـ2  1الثانية  القوجاني، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة

 .ألبي عبدهللا الحاكم، دار الكتب العلمية: المستدرك على الصحيحين -      

 .لإلمام أحمد بن حنبل الشيباني، المكتب اإلسالمي، الطبعة الثالثة: المســند -      

 .سليمان بن داود الجارود، دار المعرفة، بيروت: مسند أبي داود الطيالسي -      

لإلمام عبدهللا بن الزبير الحميدي، تحقيق حبيب الرحمن األعظمي، : د الحميديمسن -      

 .عالم الكتب، بيروت

ترتيب محمد عابد السندي ، تحقيق يوسف الحسيني وعزت : مسند الشافعي  -      

 .    1بيروت . الحسيني، دار الكتب العلمية 

تحقيق حسين سليم أسد، دار : مسند أبي يعلي الموصلي أحمد بن علي التميمي -      

 .هـ   1المأمون للتراث، دمشق، الطبعة األولى 

للبوصيري، تحقيق موسى محمد علي، : مصباح الزجاجة إلى زوائد ابن ماجه -      

 .والدكتورة عزة عطية، دار الكتب الحديثة، مصر

المكتب للحافظ عبدالرزاق الصنعاني، تحقيق حبيب الرحمن األعظمي، : المصنف -      

 .هـ   1اإلسالمي، بيروت، الطبعة الثانية 

للحافظ أبي بكر بن أبي شيبة، تحقيق عبدالخالق : المصنف في األحاديث واآلثار -    1 

 .هـ   1األفغاني، الدار السلفية، الهند، الطبعة الثانية 

ياض، محمود الطحان، مكتبة المعارف، الر/ للطبراني، تحقيق د: المعجم األوسط -    2 

 .هـ   1الطبعة األولى 

ألبي قاسم الطبراني، تحقيق حمدي السلفي، مطبعة األمة، بغداد، : المعجم الكبير -      

 .ومطابع الزهراء الحديثة، الطبعة األولى والثانية

عبد المعطي قلعجي ، جامعة /لإلمام البيهقي ، تحقيق د: معرفة السنن واآلثار  -      

الطبعة األولى  -ودار قتيبة للطباعة والنشر ودار الوعي ودار الوفاء  الدراسات اإلسالمية،

 . هـ 12 1

ألبي نعيم األصبهاني، تحقيق عادل العزازي، دار الوطن، : معرفة الصحابة -      

 .هـ 1 1

 .هـ     1مقدمة ابن الصالح ألبي عمر بن الصالح ، دار الكتب العلمية ، بيروت  -      

 .ألبي محمد بن قدامة المقدسي، مكتبة الرياض الحديثة: ــنيالمغـــ -      

 .تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء الكتب العلمية: موطأ اإلمام مالك بن أنس -      

للعالمة جمال الدين أبي محمد عبدهللا بن يوسف : نصب الراية ألحاديث الهداية -      

 .الزيلعي، الطبعة الثانية

للعالمة الشوكاني، مطبعة مصطفى البابي الحلبي : ل األوطار شرح منتقى األخيارني -      

 .وأوالده

البن حجر العسقالني، تحقيق الشيخ عبدالعزيز بن : هدي الساري مقدمة فتح الباري -  1 

عبدهللا بن باز تصحيح محب الدين الخطيب، نشر الرئاسة العامة إلدارت البحوث العلمية 

 .وة واإلرشاد، السعودية، الرياضواالفتاء والدع


