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   . أجمعين وصحبه آله وعلى ، محمد نبينا على وسلم اهللا وصلى ، العالمين رب هللا الحمد
   . فيها َأذن أو اإلمام باشَرها ما فالصحيحةُ فَعلُوا فإن : تعالى اهللا رحمه المؤلف قال����
 الجمعة صلى أو ، فيها إماما اإلمام كان سواء ، اإلمام باشرها ما فالصحيحة ، حاجة غير من ثانية أقاموا إن
 الجمعة بإقامة اإلمام أذن الذي المسجد في صلى من صالة : ولنق اإلمام أذن فإذا ، فيها أذن أو ، الناس مع
 ليس اإلمام إذن أن قبل تقدم أليس ، بشرط ليس أم شرط اإلمام إذن إن قيل سواء ، الصحيحة الصالة هي فيه

 فهو اإلمام فيه أذن ما ، بشرط ليس أم شرط بأنه قيل سواء : يقال ؟ فيها أذن إن : اآلن نقول كيف ؟ شرطا
 اإلمام فيها أذن ما بأن يقال فكيف ، شرطا ليس اإلمام إذن كان إذا : قيل فإن ، فيه يأذن لم ما على مقدم

 التي الجمعة في الصالة وُأبطلت ، اإلمام فيه أذن ما غير في وصلي ، اإلمام أذن إذا أنه فالجواب ؟ صحيحة
   . إذنه أجل من صالةال فتصحح ، اإلمام على افتياتا فيه أن فمعناه ، اإلمام فيها أذن
   . باطلةٌ فالثانيةُ عدمه أو إذْنٍ في استَويا فإن : قال����
 : قالوا ؟ والثانية األولى في المدار ما ، باطلة بعدها أقيمت التي والثانية ، الصحيحة هي أوال أقيمت التي

 هي ثانيا اإلحرام تكبيرة فيها كُبر والتي ، الصحيحة هي أوال إلحراما تكبيرة فيها كبر فالتي ، اإلحرام تكبيرة
 في ، جدا صعب وغيره شيخنا قال كما الماضي الزمن وفي ؟ هذه قبل كبرت هذه أن نعرف كيف ، الباطلة
 فيها كُبر هذه ، بعد من يسمع اإلنسان أن يمكن ، والسماعات الميكرفونات باعتبار ، يمكن الحاضر الزمن

   . باطلة تعتبر واألخرى ، الصحيحة هي إذن
 ثم ، زمن من تقام جمعة فيه البلد هذا أن قدر فلو ، أوال المقامة على األولية مدار أن : آخر قول وهناك
 هذه أهل ألن ؛ صحيحة غير فهي الجديدة الجمعة وأما ، القديمة الجمعة فالصحيحة ، جديدة ثانية جمعة أقيمت

 : يقال إنما ؟ قبلهم كبروا إذا صالتهم نصحح فكيف ، للجمعة بإقامتهم األولى جمعةال جماعة شقوا قد الجمعة
   . الالحقة الجمعة ال السابقة الجمعة هي الصحيحة

   . بطَلَتا اُألولَى جهِلَت أو معا وقَعتَا وإن : قال����
 كل ، بطلتا معا وقعتا فإن - ؟ معا كبرا أنهما نعرف كيف هللا يا -  معا كبرا الجمعتين إماميِ أن قدر لو

 ، اهللا شاء إن ستأتينا البينات في مسألة وهذه ، تساقطتا تعارضتا إذا ، كالبينتين ، األخرى تبطل منهما واحدة
 فإن ، بينة وهذا بينة هذا أقام إذا : قالوا ؟ نقبل البينتين فأي ، بينة اآلخر الشخص وأقام ، بينة شخص أقام إذا

 أمكن فإن ، جمعة إقامة يمكن لم إن ظهرا ويصلون تبطالن ، التكبيرتان فمثلهما ، فتتساقطان تتقابالن البينتين
 صليتم ألنكم ؛ باطلة صالتكم الخير جماعة يا : يقولون ، الحال هذه في جمعة يقيموا أن لزمهم جمعة إقامة
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 ، جمعة نصلي إذن : فقالوا ، بطلتا اللحظة نفس في معا وقعتا ولما ، إقامتها يجوز ال الجمعتين إحدى ، سواء
   . صحت اجتمعوا إذا ، يصح
    .بطَلَتا اُألولَى جهِلَت أو معا وقَعتَا وإن : قال ثم����
 ، تبطالن فإنهما : قالوا ؟ الفالني المسجد أو الفالني المسجد في التي هي هل ، األولى الجمعة جهلت إذا

 ، صحيحة الجمعتين إحدى ألن ؛ األولى كالصورة ليست ، الحال هذه في جمعة يقيمون وال ، ظهرا ويصلون
 الثانية الصورة في أما ، األخرى أبطلت منهما واحدة كل ، باطلتان فالجمعتان ، األولى الصورة بخالف
 معرفة إلى الوصول نستطيع ال ألنا ؛ جميعا اهماأبطلن لكنا ، باطلة وإحداهما ، صحيحة الجمعتين فإحدى
   . الالحقة من السابقة
   . ركعتان الْجمعة بعد السنة وَأقَلُّ : اهللا رحمه قال����

   : قولين على ؟ ال أو راتبة سنة الجمعة قبل وهل ، راتبة سنة الجمعة قبل ليس أنه كالمه مفهوم
 الحنفية إليه وذهب ، ركعتان أربع وأكثرها ، ركعتان أقلها ، راتبة سنة الجمعة قبل أن : لاألو القول

   . رواية في والحنابلة والشافعية
   : األدلة
 الجمعة قبل يصلي كان ، وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، عنهما اهللا رضي عباس ابن عن :األول الدليل
 ، وبقية عطية فيه ، بالضعفاء مسلسل حديث : البوصيري عنه قال الحديث وهذا ، ماجه ابن أخرجه" أربعا

   . يصح فال ، الضعفاء الرواة من ومجموعة
 عليه اهللا صلى والنبي ، المسجد دخل سليكا أن -  الغَطَفاني سليك قصة في - هريرة أبي عن :الثاني الدليل
�[ وسلم عليه اهللا صلى النبي له فقال ، يخطب وسلم�����،��,+��ن���ل�!מ�:�!'ل�،�)�!'ل�؟�%$#���ن�! ل�

 قبل صليت هل (ضعيفة الزيادة هذه لكن ، صحيح الحديث وأصل ، أيضا ماجه ابن أخرجه ]���
'�و�%وز
   . تثبت فال) تجيء أن

 ركعات أربع وهي ، قبلها راتبة سنة لها الظهر فصالة ، الظهر صالة على الجمعة صالة قياس :الثالث الدليل
   . الظهر بدل والجمعة ، قبلية راتبة سنة فيها ، الجمعة ةصال فكذلك ،

 من اإلنسان يتمكن لم إذا الظهر إلى يصار وإنما ، الظهر عن بدال ليست الجمعة أن الراجح أن تقدم وقدم
   . بها خاصة وأركان شروطها لها مستقلة صالة الجمعة فإن وإال ، الجمعة صالة
 تيمية ابن اإلسالم شيخ اختيار وهو ، الحنابلة عند المذهب وهذا ، قبلية سنة لها ليس الجمعة أن : الثاني القول
   . العلم أهل من وطائفة ، شيخنا واختيار ، اهللا رحمه
   : األدلة



��א�
ط������د�:�د��א�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������−��٣_��١٦−���א�
	�����زאد �

  

� ا���
	� ا��ورة���
  ٣  www.dwrah.com                                 ���ي ا�� ���� ا�


	�מ�/ د�
ن�
'[ حديث مثل ، الرواتب أحاديث أن :األول الدليل�$����,+��/����1�2$��وמ�,ل�����0

�0 �4�$)��و�א�%����$���' ���0א���0 �4�5)�����������3طو/'��� في األربع جاءت إنما ]א�%����$� �
   . الظهر وبين الجمعة  بين فرق وثمة ، الجمعة في وليست ، الظهر
 وكما ، الشمس زالت إذا الجمعة يصلي كان ، وسلم عليه اهللا صلى النبي أن : قوي دليل وهو :الثاني الدليل

 اهللا صلى فالنبي" ..المنبر على اإلمام جلس إذا هأول الجمعة يوم داءالن كان "يزيد بن السائب حديث في تقدم
 ، وسلم عليه اهللا صلى كان إذا ألنه ؟ الجمعة راتبة يصلي فمتى ، المؤذن ويؤذن ، ويجلس يسلم ، وسلم عليه

 اهللا صلى أنه ينقل ولم ؟ الراتبة سيصلي فمتى ، الغالب في ، الزوال بعد يدخل وهو ، المؤذن فيؤذن يدخل
   . قبلية راتبة لها ليس الجمعة أن فمعناه ، يصلي كان وسلم عليه

   : الراجح
 على يدل الذي ، الصريح الصحيح الدليل لعدم وذلك ، قبليةً لها راتبة ال الجمعة أن ، أعلم واهللا القول هذا هو

    .لها راتبة وجود
   . ستٌّ هاوَأكْثَر : اهللا رحمه قال����
 وإن ، فحسن ثنتين صلى إن : يقول ، اهللا رحمه أحمد اإلمام عن المنقول وهذا ، ست وأكثرها ، ثنتان أقلها

 وأربع ثنتين بين مخير فهو ، به بأس فال أو ، فحسن ستا صلى إن : قال أنه عنه وروي ، فحسن أربعا صلى
 وجود إلى األربعة األئمة ذهب أن فبعد ، اهللا مرحمه العلم أهل بين خالف أصلها في المسألة وهذه ، وست
   : الركعات عدد في اختلفوا ، للجمعة بعدية راتبة
   . اهللا رحمهم الحنابلة إليه وذهب ، ست وأكثرها ، ركعتان الراتبة السنة أقل أن : األول القول
   : األدلة
��وא�א�%
+�� +د�����מ�א4ذ[ قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، هريرة أبي عن :األول الدليل��'+ ���[ 


�,מ�,'ن�
ن[ آخر لفظ وفي ، مسلم اإلمام أخرجه�'���
�ل�א�%
+�� +د�����'+ ���.�[� �

 بعد يصلي كان سلم و عليه اهللا صلى النبي أن  "وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، عمر ابن عن :الثاني الدليل
 ركعتين فيصلي ينصرف حتى الجمعة بعد يصلي ال فكان  "األلفاظ بعض وفي  ،عليه متفق " ركعتين الجمعة

  " .  بيته في
 صلىف تقدم ، الجمعة صلىف مكة في كان إذا "عنه اهللا رضي عمر ابن أن ، عطاء حديث :الثالث الدليل

 وإذا ، مكة في يصلي كان عمر ابن ، ركعات ست فهي ، داود أبو أخرجه" أربعا فصلى تقدم ثم ، ركعتين
   . ركعتين بيته في إال يصل لم نةالمدي في كان
 بينهما والجمع ، ركعات أربع عنه وثبت ، ركعتان وسلم عليه اهللا صلى النبي عن ثبت أنه بينها فيجمع : قالوا

   . ستا يصلي كان أنه عمر ابن وفعل ، قوله من واألربع ، فعله من الثنتين ، ركعات ست تكون أن
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   . اهللا رحمهم المالكية إليه ذهب ، بيته في ركعتان عةالجم بعد الراتبة أن : الثاني القول
   : األدلة

 عليه متفق حديث وهو ، ركعتين الجمعة بعد يصلي كان ، وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، عمر ابن حديث -
 ألفاظ في وهذا ، "بيته في ركعتين يصليف ، ينصرف حتى الجمعة بعد يصلي ال " :األلفاظ بعض في وجاء ،

   . حينالصحي
 وهو ،الحنابلة عند قول وهو والشافعية، الحنفية مذهب وهذا ، أربع وأكثرها ثنتان، أقلها أن : الثالث القول

  .بالخيار
   : األدلة

) أربعا فليصل الجمعة بعد أحدكم صلى إذا (هريرة أبي حديث في ، عمر ابن وحديث ، هريرة أبي حديث -
 حتى المسجد في يصلي ال كان : الصحيحين لفظ وفي ، كعتينر يصلي كان أنه فعله ومن ، بأربع فأمر

 يكون حتى بيته في وثنتين المسجد في أربعا يصلي كان أنه معناه فليس ، ركعتين فيصلي ، بيته إلى ينصرف
 ، األفضل بين فهو ، قوله من باألربع وجاء ، ركعتين بيته في يصلي كان وإنما ، ركعات ست المجموع

   . الجائز بيان باب من ، الثنتين ياناألح بعض في وفعل
 ؟ ثنتين من أكمل األربع أليست ، واألكمل األفضل ترك فقد ركعتين بيته في صلى إذا : قائل قال فإن

   : وجهين أحد من فالجواب
   . الجائز بيان باب من هذا فعل أنه : األول
 ، أخرى فضيلة الراتبة إلى انضمت ، فضيلة إلى فضيلة انضمت فقد ركعتين بيته في صلى إذا أنه : الثاني
�28���ل[ يقول وسلم عليه اهللا صلى والنبي ، البيت في الصالة وهي��#�
 فقد ]א�
,�و �4�9)� ���$��0א�
 صالة ألن ، المسجد في ركعات أربع صالة موازاة في فتكون ، بيته في صالته فضيلة الفضيلة إلى انضم
 فضيلة على قدمت المكان فضيلة تكون قد فهنا ، المكتوبة إال ، سجدالم في صالته من أفضل بيته في المرء
   . العدد
 إسحق رأي وهذا ، ركعتين صلى البيت في صلى وإن ، أربعا صلى المسجد في صلى إن أنه : األخير القول

 ليهع اهللا صلى فالنبي ، النصوص بين الجمع من يؤخذ وهذا ، اهللا رحمه تيمية ابن اإلسالم شيخ واختاره ،
 ، وسلم عليه اهللا صلى فإنه البيت في وأما ، المسجد في الصالة على فيحمل ، بقوله األربع إلى أرشد وسلم
 يقول كان عمره آخر في ثم ، األول في اهللا رحمه عثيمين ابن شيخنا يختاره كان وهذا ، ركعتين يصلي كان
 ، الفعل على القول فيقدم وفعل قول اجتمع وإذا ، الفعل على القول قدم فكأنه ، حال كل على أربعا يصلي: 

 ، الخصوصية يحتمل الفعل ألن ، والفعل بالقول فيعمل بينهما الجمع أمكن إذا وأما ، تعارض كان إذا هذا
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 أنه ، األقوال أقوى من وهذا ، شيئا يحتمل ال فإنه القول أما ، أخرى أشياء ويحتمل ، والحاجة ، والنسيان
   . المسجد في صلى أو ، بيته في صلى سواء ، حال كل على أربعا يصلي
   : مسألة

 اهللا صلى النبي وقول ، مكة في يصليها كان عمر ابن ألن ؛ السفر في حتى تصلى الجمعة راتبة أن الظاهر
��وא�א�%
+�� +د�����מ�4ذא[ وسلم عليه��'+ �� اإلنسان كان إذا بما التقييد وعدم ، اإلطالق النص ظاهر ]

 مخير أنه المذهب ؟ ال أو السفر في تفعل الرواتب هل ، عليهم اهللا رحمة العلماء خالف تقدم دوق ، بلده في
 رأي وهذا ، مطلقا يفعل ال أنه ثالث وقول ، الجمهور قول وهو ، بالفعل قول وهناك ، الفعل وعدم الفعل بين
   . الحنابلة عند ورأي ، اإلسالم شيخ واختيار ، عمر ابن

   : أخرى مسألة
 فعل وهو ، بأس فال الجمعة بعد مطلقا يصل لم لو أي ، بأس فال يصل لم لو : اهللا رحمه أحمد اإلمام قال

 مقابل في لكنه ، صحابي رأي وهذا ، الجمعة بعد يصلي يكن لم أنه عمران عن نَقَل ، حصين بن عمران
   . عليه مقدم والنص ، نص
   . ـ وتَقَدم ـ يغْتَسَل أن ويسن : قال ثم����
 مستحبة طهارة في استعمل وإن "اهللا رحمه المؤلف قال ، المياه باب في وتقدم ، الجمعة غسل مسألة هذه

 ألنه مكروهة غير إحالة وهذه ، متقدم شيء على أحالك المؤلف" كُره وثالثة ثانية وغسلة ، جمعة كغسل
    .سابق شيء على أحالك

 يغتسل أن لإلنسان األفضل وأن ، مستحب الجمعة غسل أن على ، عليهم اهللا رحمة العلم أهل بين خالف ال
 صلى فلو ، الصالة لصحة شرطا ليس الجمعة غسل أن بينهم خالف وال ، فيه إشكال ال هذا ، الجمعة يوم في

 واجب الجمعة غسل هل : اختلفوا إنما ، بالوجوب القول على حتى ، صحيحة صالته فإن ، مغتسل غير وهو
   : أقوال على ؟ ال أو

 وهو ، المنذر وابن الثوري إليه وذهب ، بواجب وليس ، وسنة مستحب الجمعة غسل أن : األول القول
 رأي أنه الترمذي ذكر حتى ، االستحباب على جميعا الجمهور ، والحنابلة والشافعية والمالكية الحنفية مذهب
  .  العلم أهل عامة
   : األدلة
��� �'��و�:�
ن[ قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، المشهور سمرة حديث :األول الدليل
�و
ن�،�و�+

 ، سمرة عن الحسن رواية من الحديث وهذا ، وغيرهما والترمذي داود أبو أخرجه ]����ل�ذא;��א�3	ل
 تصح ال عنه تهرواي أنها يرى من ومنهم ، حسنة أنها يرى من فمنهم ، فيها مختلف سمرة عن الحسن ورواية

 وهذا ، سواه دون العقيقة  حديث في إال تصح ال عنه روايته أن يرون العلماء من فكثير ، العقيقة حديث إال ،
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 ، النووي وحسنه ، خزيمة وابن ، اهللا رحمه الملقن ابن صححه ولهذا ، ضعف من تخلو ال شواهد له الحديث
 اهللا صلى والنبي ، صحيح الحديث أن فيرون الجمهور ماأ ، عليه اهللا رحمة األلباني المتأخرين من وصححه

   . واجبا ليس الغسل أن على فدل ، واجب الغسل : يقل ولم) أفضل  والغسل (قال وسلم عليه
��1�5מ�א�و�و#��:>	ن��و�:�
ن[ قال ، وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، هريرة أبي عن : الثاني الدليل�

�+
    .بواجب ليس الغسل أن على فدل ، اغتسل : يقل ولم ، الجزاء ليهع فرتب ، مسلم أخرجه �..]א�%
 عفان بن عثمان دخل إذ الجمعة يوم الناس يخطب الخطاب بن عمر بينما : "هريرة أبي عن :الثالث الدليل

 سمعت حين زدت ما المؤمنين أمير يا عثمان فقال النداء بعد يتأخرون رجال بال ما فقال عمر به فعرض
 : يقول سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول تسمعوا ألم أيضا والوضوء عمر فقال أقبلت ثم توضأت أن النداء

�5�>د,מ�%'#�4ذא[�4��+
 كان لو ألنه ، الغسل وجوب عدم على دليل فهذا ،�
	�מ��?�%0"�]����=�	ل�א�%
   . يرجعو يتوضأ وأن ، بالخروج وأمروه ، عليه وعمر الصحابة وألنكر ، عثمان ترك لما واجبا

 الخطبة سماع وهو ، موجود وواجب ، اإلنسان وتركه تقدم واجب ، واجبان اآلن اجتمع : يقال قد أنه مع
   . الوجوب عدم على به استدلوا الجمهور لكن ، فات فقد الذاهب وأما ، الحاضر الواجب فيقدم ، وحضورها

 ، المالكية لبعض رأي وهو ، اهللا رحمه مالك اإلمام عن مروي وهذا ، واجب الجمعة غسل أن : الثاني القول
 ، عثيمين وابن ، حجر وابن ، حزم ابن مثل ، العلماء من مجموعة واختيار ، الحنابلة عند رواية وهو

   . واأللباني
   : األدلة
�وא%@�א�%
+���وמ�=	لא�[ في قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، المشهور سعيد أبي حديث : األول الدليل

 اإللزام على يدل الوجوب ولفظ ،) واجب (يقول وسلم عليه اهللا صلى فالنبي ، عليه متفق]�
>��מ�,ل�/�5
 أنه منه فسنفهم ، واجب الفعل هذا : العلماء أحد قال ولو ، اإلنسان يتركه حتى مستحبا ليس وأنه ، والتحتيم

 اإللزام على تدل الوجوب لفظة فإن ، واجب فالغسل أوجبه قد وسلم عليه اهللا صلى النبي كان فإذا ، واجب
   . بالفعل اإللزام وجه على به أمر ما : االصطالح وفي ، الساقط هو لغة والواجب ، بالفعل

�,מ�%'#�
ن[:قال،  وسلم عليه اهللا صلى النبي أن عمر ابن عن :الثاني الدليل��+
 متفق ]���=�	ل�א�%
 إال األصل هذا عن يخرج وال ، واجب الجمعة لفغس ، الوجوب األمر في واألصل ، لألمر والالم ، عليه
   . قرينة وال دليل ثمة وليس ، قرينة أو بدليل
�,ل��$��=�	ل��ن�
	�מ�,ل�/��5>ق[ قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، هريرة أبي عن : الثالث الدليل

��'מ�	 +��'
�	��0���0=	ل�B،��و��Cد	عليه متفق]�و%��.� �

 لكن ، الجمعة في يكون أن يلزم وال ، أيام السبعة في يكون الوجوب : ويقول ، معترض يعترض قد أنه مع
   . اليوم هذا في يغتسل أن عليه فيجب ، الجمعة بيوم خصوه السابقة األدلة مع
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 بأجمل اإلنسان يكون أن فينبغي ، للمسلمين عيد ويوم ، لقاء ويوم اجتماع يوم اليوم هذا أن  :الرابع الدليل
   . الخ .. متطيبا ، يئةه وأحسن ، حال

 ، وسلم عليه اهللا صلى النبي أن) محتلم كل على واجب الجمعة غسل (هريرة أبي حديث عن الجمهور أجاب
 السواك فقرن ،) طيبا يمس وأن والسواك ، محتلم كل على واجب الجمعة غسل (فقال بواجب ليس بما قرنه
   . الفعل هذا وجوب عدم على دليل ، الطيب ومس معه
واجبا بعضها يكون بل ، جنس من تكون وال واحد حديث في غيرها أو أوامر تقترن قد بأنه عليهم دور 

��?طF@�و)���D,�Eو)�א�
>�מ���,�D)[ الصحيح في قال وسلم عليه اهللا صلى النبي فإن ، واجب غير وبعضها

 يعملون ال فهم ، والمكروه رامالح بين فقرن ، حرام واإلنكاح والنكاح ، حراما وليست ، مكروهة والخطبة ]
   . االقتران بداللة
 أن عليه يجب ال فإنه ، له رائحة ال من وأما ، رائحة له كان من على واجب الجمعة غسل أن : الثالث القول

    .اإلسالم شيخ اختيار وهذا ، يغتسل
   : األدلة
 في فيأتون والعوالي منازلهم من عةالجم يوم ينتابون الناس كان"  عنها اهللا رضي عائشة عن :األول الدليل
 وهو منهم إنسان وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فأتى ، العرق منهم فيخرج والعرق الغبار يصيبهم الغبار
 بعض في وجاء�،�/���0
�Hق�]�Gذא���و
,מ��ط���מ���,מ��و[� سلم و عليه اهللا صلى النبي فقال ، عندي

 اهللا صلى النبي فدخل ، يعرقون وكانوا ، الصوف لباسهم أكثر كانو ، وزرع حرث أهل كانوا أنهم األلفاظ
 صوفا يلبسون والناس ، عظيم حر بها اهللا شرفها المدينة ألن ، رائحة فوجد ، جمعة في عليهم وسلم عليه

    .المتقدم الحديث وسلم عليه اهللا صلى لهم فقال ، ورائحة عرق لإلنسان فيكون ويعملون
 أخرجه"  اغتسل لمن أطهر ولكنه ، بواجب ليس الجمعة غسل "قال أنه ، عباس بن اهللا دعب عن :الثاني الدليل

 يغشون كانوا الناس أن بين ثم ، المتأخرين من اهللا رحمه واأللباني حجر ابن الحافظ وحسنه ، وغيره داود أبو
   . الخ .. رائحة لهم كان ألنه بالغسل فأمرهم ، الجمعة

 النصوص بين جمعا رائحة له كانت من على الوجوب في جاء التي األحاديث ونيحمل معه ومن اإلسالم فشيخ
 ال له رائحة ال من ، رائحة له كانت من حق في هي إنما واإللزام والتحتيم باألمر جاءت التي فالنصوص ،

 وابن ، باالغتسال فأمروا ، الرائحة وجدت أن بعد إال يأت لم الحديث هذا إن : فقالوا ، االغتسال عليه يجب
   . الفهم هذا فهم ، عنه اهللا رضي عباس

   : الراجح
 يرى كان اهللا رحمه شيخنا ، قوي قول بالوجوب والقول ، قويا قوال األخير القول كان وإن ، محتملة المسألة

 أترك لم الحديث هذا سمعت منذ "يقول المنبر على مرة وسمعته ، به الناس على يحتم دائما وكان ، الوجوب
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 نظرت إذا لكن ، حقيقة قوي قول وهو" سفر في وال إقامة في ال ، شتاء في وال صيف في ال ، جمعةال غسل
 أنه وجدت ، فال ال ومن ، بالغسل يؤمر رائحة له من وأن ، فيها التفصل جاء التي ، األخرى األحاديث إلى

   . أعلم واهللا ، أيضا قوية
   : الجمعة غسل وقت
 طلوع من أو ؟ الجمعة إلى الذهاب قبل الغسل وقت هل ، جدا مهمة سألةم هذه ؟ الغسل وقت يبتدئ متى

 أن يرون جميعا أنهم وأظن ، الرواح قبل الغسل يكون أن األفضل أن عندنا المذهب ؟ الفجر من أو ؟ الشمس
 لإلنسان يكون أال الغسل من المقصود ألن - كاف بشكل أبحث ولم - الذهاب قبل الغسل يكون أن األفضل

   . أفضل أنه شك ال الجمعة قبل يكون فكونه ، نظيفا جسده يكون وأن ، ةرائح
   : الوقت بداية في السلف اختلف
 ، األوزاعي إليه وذهب ، غسله لصح الفجر قبل اغتسل فلو ، الليل من يبتدئ الغسل وقت أن : األول القول
  .  الحنابلة وبعض،  اهللا رحمهم الحنفية مذهب وهو

   : األدلة
 غربت أنه فمعناه ، السابقة الليلة شمس غروب من يبتدئ اللغوي اليوم فإن ، اللغوي باليوم استدلوا ربما -

   . الجمعة يوم في اغتسل قد يكون الليل من اغتسل فإذا ، الجمعة يوم فبدأ ، الخميس يوم شمس
 والثوري ، عيوالنخ والحسن مجاهد إليه وذهب ، الفجر صالة من يبتدئ الغسل وقت أن : الثاني القول

   . الجمهور ، والحنابلة الشافعية مذهب وهو ، وإسحق
   : األدلة

 طلوع بعد من اغتسل فإذا ، الفجر طلوع من الصيام يبتدئ ولهذا ؛ الفجر طلوع من يبدأ الشرعي اليوم ألن -
 السنية أو يلةالفض على يحصل حتى ، يعيده قبل اغتسل إذا أنه ومعناه ، الشرعي اليوم في اغتسل فقد ، الفجر

   . بالوجوب القول على أو ،
   . رواية في الحنابلة إليه وذهب ، الشمس طلوع من يبتدئ الغسل أن : الثاني القول

 ولهذا ؛ الجمعة بصالة يختص الشمس طلوع بعد وما ، الفجر بصالة يختص الشمس طلوع قبل ما ألن -
 خصائص تداخلت الشمس طلوع قبل يغتسل : لناق فإذا ، عنه تكلمنا وقد الشمس طلوع من الساعات تبتدئ
 كذلك ليستا الصالتين خصائص فإن ، الشمس طلوع من يبتدئ : قيل وإذا ، أخرى صالة خصائص في صالة

 .  
 وهذا ، الزوال بعد إال يكون ال والرواح ، يروح ثم يغتسل إنه أي ، الرواح يتعقبه الغسل أن : الرابع القول

 بين خالف فيه ؟ الجمعة إلى الذهاب يبتدئ متى ، اهللا شاء إن ستأتينا مسألة وهذه ، اهللا رحمهم المالكية مذهب
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 هذا ويكون ، الرواح يتعقبه والغسل ، الزوال بعد من يبتدئ الجمعة إلى الذهاب أن يرون المالكية ، الجمهور
   . الزوال بعد

   : الراجح
 مع سنن ، أخرى صالة خصائص في الةص خصائص تتداخل ال حتى ، الشمس طلوع من يبتدئ الغسل أن

 طلعت فإذا ، لها وقت وهو ، الفجر بصالة مختص هذا الشمس طلوع قبل ما ، أخرى صالة سنن مع صالة
 األولى الساعة في جاء من (كالتبكير ، الجمعة بيوم المتعلقة الخصائص بدأت ، رمح قيد وارتفعت ، الشمس
 الشمس طلوع قبل يغتسل بأنه قالوا ولكنهم ، الشمس طلوع من يبتدئ الجمعة وقت أن عندنا والمذهب.. ) 
    .رمح قيد وارتفاعها الشمس طلوع بعد تقام ثم ، الجمعة إلى والذهاب ، االغتسال من يتمكن حتى
   . ثيابِه َأحسن ويلْبس ويتَطَيب ويتَنَظَّفَ : قال ثم����

��%ل��=�	ل�)[ قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، سلمان لحديث ؛ المبالغة على محمول أنه إما التنظف

 بالتنظف المراد أن أو ، التنظيف في المبالغة هو التنظف فكأن�..]�ط���
ن�א	�ط'ع�
'�و��ط���א�%
+���وמ
 اآلن الناس وبعض ، األظفار وقلم ، وقصه الشارب وحف ، اإلبط نتف مثل ، رائحة له ما وقطع إزالة

 وقت في معصية ، ليلته أو الجمعة يوم في يحلقون ، والعافية العفو اهللا نسأل ! الجمعة يوم لحاهم يحلقون
 حتى الفقه عدم من وهذا ، معصية ليلة الجمعة ليلة تكون أن العظيم الغلط من ولهذا ؛ كيفا فضوعفت ، فاضل

 في حتى فقيها اإلنسان يكون أن ينبغي ، فقه فيها يةالمعص حتى ، نعم ؟  فقه فيها المعصية ، المعصية في
   .فاضل مكان في أو ، فاضل زمان في تقع أال المعصية فقه من ، العافية اهللا نسأل ، معصيته

 الشعر ألن ، تنظيف إلى يحتاج والشعر ، شعر له يكون الناس بعض ، بالجمعة مختصا التنظف هذا وليس
 أن لإلنسان ينبغي ، اللحية مثل ، طيبة الرائحة تصبح حتى الشعور فيزيل ، الكريهة بالرائحة يأتي الذي هو

 كثة لحية وله عليه تسلم الناس بعض ، رائحة للشعر يكون لكيال ودهنها ، وتمشيطها ، وغسلها بلحيته يعتني
 الرائحة بيجل غالبا الشعر الن ، رائحة لها يكون ال حتى ، نظفها ، لحيتك اغسل : فيقال ، رائحة له فتجد ،

 يوصل فإنه خفيفة كانت وإذا ، كثيفة اللحية ظاهر وغسل ، اللحية تخليل السنة في وجاء ،  والوساخة القذرة

ن�א	�ط'ع�
'�و��ط��[ قوله في التنظف يدخل أن فيمكن ، الطهارة كتاب في تقدم كما ، بشرته إلى الماء�

   . يدهنه فإنه شعر له كان إذا ]وB�BدGKن�[א�>د��Jو�$]�ط��
 ، البخاري في سلمان حديث في جاء ولهذا ؛ العلم أهل عامة رأي على سنة وهو ، السنة من هذا : والتطيب

���0ط�@�
ن��
س��و�و�دGن[ قال أنه�
 والطيب ، ويتطيب فيدهن ] ���0ط�@�
ن[ الروايات بعض وفي ]א
 السلف فعل كان وهذا ، يتطيب أن مأمور فإنه ، مجمع إلى سيذهب اإلنسان كان فإذا ، المجامع في به مأمور

 وهو ، معه الذي الطيب شدة من ، ورائه من رائحة له تكون زقاق في مضيا إذا عمر وابن عباس ابن كان ،
 كثيرة فوائد له والطيب ، طيبة رائحته تكون حتى ، الطيب من يكثر أن لإلنسان ينبغي ، المفقودة السنن من
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 فإنه طيبا ريحا منك وجد من ألن ، أحبك يواجهك من وأن ، النفس فراحوإ ، العمر وطول ، العقل زيادة منها
 عليه اهللا صلى والنبي ، وموجود مالحظ وهذا ، شيء عليك نفسه في فسيقع ذلك سوى وجد ومن ، سيحبك
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+��3	ل[ سعيد أبي حديث في كما ، كريهة رائحة منه  الناس يجد أن يحب ال كان وسلم

 ، لونه وخفي رائحته ظهرت ما هو الرجل وطيب ، التطيب السنن فمن ]ط� '��
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   . رائحته وخفيت لونه ظهر ما طيبها فإن ، المرأة بخالف

   : فائدة
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س��و�و�دGن[ لفظة من يستدل قد�
 هذا ، النساء طيب من يتطيب أن للرجل يجوز أنه ]א

   . التشبه باب من هو وليس ، الحديث لفظ من الظاهر
   . ثيابِه َأحسن ويلْبس : قال ثم����

   : ذلك على الدليل
 لو اهللا رسول يا فقال المسجد باب عند سيراء حلة رأى الخطاب بن عمر أن: "  عمر ابن عن :األول الدليل
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'[ سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال ، عليك قدموا ذاإ وللوفد الجمعة يوم للناس فلبستها هذه اشتريت�

 طلب أن عمر على ينكر لم وسلم عليه اهللا صلى فالنبي ، عليه متفق"  ]אM?���2$���0?8ق�)�
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   . حرير فيه اللباس هذا أن أنكر وإنما ، والجمعة للوفد يلبسها أن منه

 النمار ثياب عليهم فرأى ، الجمعة يوم الناس خطب سلم و عليه اهللا صلى النبي أن : عائشة عن :الثاني الدليل
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 الثوبين لباس أن وعندهم ، ثوبين فيلبس ، وغيره األلباني وصححه ، ماجه وابن داود أبو أخرجه ]
 ثوبه يلبس اآلن زماننا وفي ، وأحسن أجمل كان ما يلبس فاإلنسان ، العورة ستر في تقدم كما ، ساترال هو

 الناس ترك لماذا : يقول ، ينكر العلم أهل وبعض ، جمل فهذا" بشت "يلبس أن يستطيع كان وإن ، وشماغه
 لبس من حساسية عندهم اآلن سالنا كأن لكن ؟ أسالفهم يلبسها كان التي الطريقة وهذه والسنة العادة هذه

 لكن ، الوجه هذا من البشت لبس فيترك ، تعالم أو تصدر أو" تمشيخ هذا "قالوا العلم طالب لبسه إذا ، البشت
 إظهار باب من ، البشوت يلبسون كانوا الجمعة يوم الناس أن ، السن كبار يذكر كما مضى زمان في الناس
 فاإلنسان ، السنة من وكله ، البشوت يلبسون بدؤوا الناس فإن ، ألعيادا في كما ، اليوم بهذا والفرح الزينة
 ، والمعجون الفرشاة قبله ويستخدم ، ويستاك ويستن ، يتطيب وأن ، اليوم هذا في ثيابه أحسن يلبس أن مأمور

 واهللا ، ناسن ومن أعيادنا من هو الذي العظيم اليوم بهذا واحتفاء تعالى اهللا شعائر تعظيم من هذا أن شك وال
   . أعلم

   .محمد نبينا على وسلم اهللا وصلى
  


