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  . أجمعين وصحبه آله وعلى ، محمد نبينا على وسلم اهللا وصلى ، العالمين رب هللا الحمد

  . اإلمامِ من ويدنُو ماشيا إليها ويبكِّر : اهللا رحمه المؤلف قال����

  : قسمان الجمعة إلى السعي وقت

  . واجب وقت -١

   .مستحب وقت -٢
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  : أقوالهم فمن ، كبيرا اختالفا اهللا رحمهم العلماء فيه اختلف االستحباب وقت

  . والحنابلة الشافعية إليه ذهب ، الفجر طلوع من تالوق يبدأ السعي وقت أن : األول القول

  . الفجر صالة من يبدأ اليوم ألن -

  . اهللا رحمهم المالكية إليه وذهب ، الزوال بعد من إليها السعي يبتدئ أنه : الثاني القول

  : األدلة


ن[ قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، عمر ابن عن :األول الدليل�����א���� 
 ابن أخرجه ]���#�	ل�א�!
 ، اللغة في هذا ، الزوال بعد الذهاب على يطلق والرواح ، وغيره األلباني صححه بسند ، صحيحه في حبان
  . النهار أول في الذهاب على يطلق فهذا ..) غدا من (والغدوة الغُدو وأما

 في أم النهار أول في كان سواء ، مطلقا الذهاب على يطلق الحجاز أهل لغة في الرواح بأن هذا عن وأجيب
 رحت متى (عندنا الدارج االستعمال وهذا ، ذهب بمعنى فهو ، راح : قيل فإذا ، منه ساعة أي في أم ، آخره

 ) . الزوال بعد كان لو حتى الفالنية الساعة رحت ، بتروح متى ،

�א�!
 ���وמ�'&ن��ذא[ قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، عنه اهللا رضي هريرة أبي عن :الثاني الدليل
�א�ذ��'
4ل�א3و���א�	&/�����7!5�6א�
�و
4ل�،��&3ول�א3ول��'�1ون�،�א�
	!د�1&�0/���א�
.-'��و,+*

  . الزوال بعد الذهاب بالتهجير والمراد : قالوا ، عليه متفق ]1د���5�����8د��

 ، الزوال بعد الذهاب به المراد وليس ، التبكير هنا بالتهجير المراد بأن : اهللا رحمه حجر ابن الحافظ وأجاب
 فإنه الشمس حرارة وقت في ذهب إذا اإلنسان ألن ؛ الشمس حرارة وقت في الذهاب بالتهجير المراد أن أو

 حارا فيها الجو ويكون ، والقيظ الحرارة شديد ، حار بلد اهللا شرفها المدينة أن المعلوم ومن ، مهجرا يسمى
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 في ذهب من على فيصدق ، الصيف في والنصف السادسة والساعة السابعة والساعة الثامنة الساعة من
  . مهجر أنه األولى الساعة

 وبعض ، والحنفية الثوري إليه ذهب ، الشمس طلوع من يبدأ الجمعة إلى السعي وقت أن : الثالث القول
  . اهللا رحمه الخطابي رجحه ما وهو ، الشافعية وبعض المالكية

  : األدلة

 عند يذهبون كانوا عنهم اهللا رضي الصحابة أن ينقل لم أنه ، اهللا رحمه حجر ابن الحافظ ذكر ما :ألولا الدليل
  . انبساطها عند وال الشمس طلوع

 يوم خصائص من يكون الشمس طلوع وبعد ، الفجر صالة خصائص من الشمس طلوع قبل أنه :الثاني الدليل
  . دليل وعدم تعليل : دليالن فهذان ، الجمعة

  : الراجح

 ، اإلنسان يغتسل ذلك بعد رمح، قيد وارتفاعها الشمس طلوع بعد يبدأ الجمعة في المستحب السعي وقت أن
  . الفجر  طلوع من يبدأ فهو المذهب على أما ، الوقت يبدأ وهنا ، الجمعة صالة إلى يذهب ثم ، للجمعة ويتهيأ

  . اللَّه ذكْرِ ِإلَى فَاسعوا الْجمعة يومِ من ِللصلَاة دينُو ِإذَا آمنُوا الَّذين َأيها يا : قال

  . ماشيا بكرة يذهب أن السنة من أن اهللا رحمه وأفاد ، البكور في يذهب : يبكر

  . اإلمامِ من ويدنُو : قال����

 فضيلة فيها األولى والصفوف ، األولى الصفوف في سيكون اإلمام من قرب إذا ألنه ؛ جدا اإلمام من يقترب
 وألنه ، مكبرات فيه ليس الذي الماضي الزمن في خاصة ، بإصغاء له سيستمع فإنه اإلمام من قرب وإذا ،

 زيارة من قربهم القيامة يوم الناس أن ، عنه اهللا رضي مسعود ابن عن نقل ألنه ؛ أفضل هذا كان اقترب كلما
 من اإلنسان دنا كلما وأنه ، العظيم فضله من اهللا نسأل ، الجمعة يوم في اإلمام من قربهم وجل عز الرب
 لهم ويبرز ، الجمعة يوم في المسك  كثبان على القيامة يوم يأتون فإنهم ، كذلك اهللا من قربه كان ، اإلمام
 تعالى ربه رؤية إلى أقرب يكون فإنه ، الجمعة إلى وأقرب أسرع كان من فكل ، صورته في وجل عز الرب

 . 

  : األدلة

�،�وא�1'��و1'��،�وא�9	ل�9	ل�
ن[ قال وسلم آله وعلى عليه اهللا صلى النبي أن ، أوس بن أوس عن -
��

ل�،�	���?!���=طو<&�=طو>�1'ل���8'&ن�،���;�و�מ��&	�
��א:
&מ�
ن�ود�&�،���'�0و�מ�و/�&�
&�@�

&�
 عبد والشيخ ، النووي وحسنه ، األلباني المتأخرين ومن ، خزيمة ابن وصححه ، الخمسة أخرجه]�و,�&
  . تحسينه أو تصحيحه على العلم أهل من وكثير ، عليهم اهللا رحمة العلم أهل من وطائفة ، باز بن العزيز
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 اهللا فضل هذا : فيقال ؟ الفضل هذا يأتي كيف ، غريب فيه الذي العظيم الفضل هذا : وقال بعضهم ناقش وقد
  . العظيم الفضل ذو واهللا ، شاءي من يؤتيه

 بعض ذهب هذا إلى ؟ جسده بقية غسل) واغتسل (، رأسه غسل) غسل من (المراد هل : واغتسل غسل من
) واغتسل (، بجماعها امرأته تغسيل في سببا صار) غسل (وقيل ، وطائفة الشافعي عن ويروى ، العلم أهل
 يكون فإنه ، الجمعة يوم في أهله جامع إذا أنه ذلك في والسبب ، وطائفة أحمد اإلمام عن يروى وهذا ، هو

 يكون جائع وهو حضر لو فإنه ، الجائع كاإلنسان ، ورغبات وشهوات متطلبات لها النفس ألن ؛ النفس هادئ
 سيذهب فهو ، البال مرتاح يكون فإنه الجمعة أتى ثم وطره قضى إذا ، شهوة له كان لو فكذلك ، عليه مؤثرا

  . اإلمكان بقدر واالستفادة لالنتفاع جوارحه تتهيأ أن يينبغ أمر إلى

  . التبكير في مبالغة) وابتكر (، بكرة ذهب) : وبكر(

  . يمشي أن المرتب األجر هذا حصول شرط من) : يركب ولم ومشى(

  . منه قريبا فيكون ، اإلمام من يدنو أن الفضيلة حصول شرط من) : اإلمام من ودنا(

  . الخ .. الكالم أو الحصى كمس ، اللغو يسبب ما يصب لم) : يلغ ولم فاستمع(

 ! خطوة بكل سنة أجر ، العظيم فضله من اهللا نسأل) : وقيامها صيامها عمل ، سنة أجر خطوة بكل له كان(
  . الحديث هذا في وسلم عليه اهللا صلى النبي ذكرها التي السنن هذه فعل إذا له يحدث هذا

  . اإلمام من ويدنو ، ويمشي ، يبكر أن : السنن فمن

  . يومها في الكهف سورةَ ويقرَأ : اهللا رحمه قال����

  . الكهف سورة قراءة الجمعة يوم في تستحب التي السنن من

  : األدلة

  : وأمثلها ، ضعف فيها الكهف سورة قراءة في جاءت التي األحاديث عامة


&�א��و��
ن���B&�?�8א�'��A	و�>�,�?�
ن[ قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، الخدري سعيد أبي عن -١�

 ، وموقوفا مرفوعا ويروى ، اهللا رحمه األلبانيو الحاكم وصححه ، والبيهقي الحاكم أخرجه ]א�!
 ��ن��1ن
 فهو موقوفا صح وإن ، ونعمت فبها مرفوعا صح فإن ، والمرفوع الموقوف اهللا رحمه األلباني صحح وقد

 العلماء بعض كان وإن ، األحاديث أمثل هذا ، المرفوع حكم حكمه فيكون ، فيه للرأي مجال ال موقوف
 فيقرؤها ، الجمعة تحديد غير من ، الكهف سورة قراءة هو صح ما أن يرى ، المحدثين من المعاصرين

 إن قراءتها في السر وسيأتي ، فيها جاءت التي األحاديث أصح هذا أن ويرى ، األيام من يوم أي في اإلنسان
   .اهللا شاء

  : الكهف سورة قراءة وقت
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 فيه إشكال ال هذا ، الجمعة يوم نهار في الكهف سورة قراءة استحباب على ، اهللا رحمهم الفقهاء بين خالف ال
 اهللا مهرح الشافعي اإلمام ونص ، السنة أصاب فقد الجمعة يوم نهار في قرأها إذا اإلنسان وأن ، عندهم

 . الجمعة ويوم ليلة في تقرأ إنها أي -  الجمعة ليلة في أتقر أنها على ، والحنابلة ، وأصحابه

 ؛ النهار أول في الكهف سورة قراءة يستحب : يقول العلم أهل بعض ؟ القراءة فيه تستحب وقت هناك هل
 وأن ، الجمعة صالة إلى لشمسا طلوع من يقرأ بل : يقول من ومنهم ، الخيرات إلى المسارعة باب من ألنه
 ، يومه في الصالحة أعماله من استكثر إذا اإلنسان ألن ؛ للصالة وتهيئته القلب حضور باب من يكون هذا
 . يفعلها التي عبادته من ويستفيد ، وقبول صدر بانشراح الطاعات على يقبل فإنه

  . نهارا قراءتها تكون أن أي ، نهارا القراءة آكد : يقول كان أنه اهللا رحمه الشافعي عن ونقل

  : الجمعة في الكهف سورة قراءة سبب

 وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، الدرداء أبي حديث من ثبت ولهذا ؛ الفتن من وعصمة أمان الكهف سورة أن

ن[ قال�C+D���/�*&�Eن�
 العصمة فيها السورة فهذه ، مسلم أخرجه]�א�د!&ل�
ن�/@מ�،�א�'��A	و�>�?ول�
 ، الكهف أصحاب كفتنة ، فيها افتتان قضايا لوجود ، الفتن سورة : العلم أهل بعض يسميها لهذا ، لفتنةا من

  . الخ .. ومأجوج ويأجوج

 ، الكهف سورة قراءة من يكثر عمره آخر في كان" اإلمام مناقب "في الجوزي ابن ذكر كما أحمد اإلمام كان
�א�
	��F'+���������,1و�'מ����7+��ون���'מ[ قال سلمو عليه اهللا صلى النبي أن أعلم واهللا والسر


ن�,��1&�?و�،�א�د!&ل�G�فتنة من يعصم فإنه ، الكهف سورة أول من آيات عشر قرأ من أن المعلوم ومن ]ذ 
 جل اهللا فلعل ، منها وأكثر الكهف سورة يقرأ اإلنسان وكان ، منها قريبا أو الدجال كفتنة كانت فإذا ، الدجال

  . العظيمة الفتنة هذه من عصمهي أن وعال

 لفتن يتعرض وليلته يومه في واإلنسان ، أعلم واهللا ، الفتن من وحماية حفظ فيها السورة هذه أن : الخالصة
 من تقي ، كالكهف الكهف سورة : بعضهم يعبر كما والسورة ، الزمان هذا مثل في خاصة ، لها حصر ال

  . وجه وهذا ، به واحتمى الكهف دخل كمن ، باهللا تصمامع يكون قرأها إذا اإلنسان فإن ، الفتن

 وفيها ، الكهف أصحاب قصة وذكر ، والمعاد المبدأ ذكر فيها أن : قراءتها في العلم ذكرها التي الحكم ومن
 قصة وفيها ، القرنين ذي قصة وفيها ، الخضر مع السالم عليه موسى وابتالء ، الجنتين صاحبي فتنة ذكر

 جديرا فكان ، كبيرة مناسبة فيها أن المهم ، عمرها آخر في األمة على ستمر التي ، العظيمة ومأجوج يأجوج
  . الجمعة يوم السورة هذه اإلنسان يقرا أن

  . الدعاء ويكثر : قال ثم����

 عليه اهللا صلى النبي فإن ، مستجابة ةدعو فيها ساعة اليوم هذا في أن والسبب ، الدعاء من اليوم هذا في يكثر
����H@��7,&-מ�
	�מ�/1د��وא���&��H	&/��א�!
 ���وמ���7�ن[ ، سالم بن اهللا عبد حديث في كما ، وسلم
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I&�8?/ط��&<&�א��وسلم عليه اهللا صلى النبي أن األحاديث بعض في جاء وقد ، قال كما أو ، مسلم أخرجه ] 
 رحمهم العلماء اختلف وقد ، يسير وقتها ، يقللها بيده يشير وكان ، لجمعةا عصر من ساعة آخر في أنها ذكر
 في حجر ابن الدين شهاب ذكر وقد : قال" الباري فتح "في حجر ابن الحافظ عن نقال المرداوي ذكر كما ، اهللا

 ، المستعان اهللا ، قوال وأربعون ثالثة فيها ، ودليله قول بكل القائل وذكر ، قوال وأربعين ثالثة البخاري شرح
 أحد اهللا رحمه القيم ابن وذكر ، القائل وبدون دليل بدون سردا يعددها بدأ ثم ، أذكرها وأنا : المرداوي وقال
  : قولين منها ورجح ، قوال عشر

  . الصالة انقضاء إلى اإلمام جلوس من أنها : األول

  . األقوال أرجح وهذا : قال ، العصر بعد أنها : الثاني

 الزوال بعد وترجى ، العصر بعد اإلجابة فيها ترجى التي الساعة في أنها األحاديث أكثر " :أحمد اإلمام وقال
 ويليه ، األحاديث أكثر وعليه -العصر بعد أنها - السلف أكثر قول وهذا " :اهللا رحمه القيم ابن قال ثم ،" 

 فيها اإلجابة ترجى ساعة الصالة ساعة أن يوعند ، عليها دليل ال األقوال وبقية ، الصالة ساعة بأنها القول
 تأثيرا تعالى اهللا إلى وابتهالهم ، وتضرعهم ، وصالتهم المسلمين الجتماع نأل ؛ إجابة ساعة فكالهما ، أيضا

 الدعاء على أمته حض قد ، وسلم عليه اهللا صلى النبي ويكون ، كلها األحاديث تتفق هذا وعلى ، اإلجابة في
 . "  الساعتين هاتين في تعالى اهللا إلى واالبتهال

 ساعة) الصالة تقضى حتى اإلمام دخول من (األخرى الساعة أن ذكر ثم  ، العصر بعد أنها رجح القيم فابن
�د=ول��Dن�
ن[ قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، موسى أبي عن بردة أبي حديث فيها جاء وقد ، رجية

��א:
&מ�D�� أي في ، عليه دليل فال الوقتين هذين سوى ما وأما ، األوقات وأرجى ، وقتان فهما]�א�@.>����
 النبي على صلى األذان انتهى فإذا ، يؤذن حتى اإلمام دخول من يدعو ، جميعا فيهما ؟ اإلنسان يدعو الوقتين

 ، الخطبتين بين ويدعو ، خطبته في اإلمام يبدأ حتى يدعو ثم .. ) التامة الدعوة هذه رب اللهم (ودعا ،
 يدعو وأن ، دعائه في فقيها يكون أن لإلمام وينبغي ، اإلمام دعاء على فيؤمن ، خطبته أثناء سيدعو واإلمام
 النبي واتباع ، الفتن من والعصمة ، الجنة ودخول ، الفردوس ، العظام باألمور يدعو وأن ، الكلم بجوامع

 إلى ، اهللا طاعة في االستعمال ، الصالحة ألعمالا إلى الهداية ، اإلسالم على الحياة ، وسلم عليه اهللا صلى
 الصالة أثناء وفي ، وسلم عليه اهللا صلى النبي بها يدعو كان التي ، الجامعة المباركة األدعية من ذلك غير
 أن ، عمار حديث عليه دل الذي وهذا ، صالته في يطيل أن لإلمام وينبغي ، سجوده في الدعاء من يكثر
�=ط�8�1و,@��א��!ل�@.>�طول��ن[ ، ]א�=ط��1وא,@�وא�،�א�@.>��Jط��وא[ قال وسلم هعلي اهللا صلى النبي

��-
 ، فيه يفرط ال نأ لإلنسان ينبغي ، مفتوح مشرع باب ، سانحة فرصة ، التشهد في ويدعو ]����8
ن�
 ويدعو ، يهعل ويلح ، الدعاء من ويكثر ، وجل عز ربه ويدعو ، الوقت بهذا اإلنسان يلتزم العصر آخر وفي

 كرب في األمة ، لألمة للدعاء الوقت هذا على نحرص أن ينبغي ، وسلم عليه اهللا صلى محمد وألمة لنفسه
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 يسهل أن اهللا نسأل ، عسير مخاض في األمة ، بالفرج يعجل أن اهللا نسأل ، كبرى مصيبة في األمة ، عظيم
 نصر على مقبلة األمة تكون وأن ، مباركا ولدا يكون أن اهللا نسأل ، ولد والدة وشك وعلى ، المخاض هذا

 اهللا بإذن قادم خير إرهاصات إال اإلسالم أمة في تحصل التي األحداث هذه وما ، وجل عز اهللا بحول ، عظيم
 لكن ، وكعبه كلمته ويعلي ، الدين هذا سينصر وجل عز اهللا أن ، الجميع يحدو واألمل ، ربنا في ظننا هذا ،

  . مرادها وتحقق ، األمة تنتصر حتى ، والعمل والعلم ، اهللا إلى والدعوة ، اهللا سبيل في التضحيات من بد ال

  . وسلَّم عليه اُهللا صلَّى النبي على الصالةَ ويكثر : قال ثم����

 والصيغة ، كانت يغةص بأي ، العظيم اليوم هذا في وسلم عليه اهللا صلى النبي على يصلي أن السنن من
  . تقدم ؟ ال أو اإلبراهيمية بالصالة تسمى وهل ، اإلبراهيمية الصالة هي الفاضلة

  : األدلة

�،�א�!
 ������و�א�!
 ���وמ ��7א�@.>�
ن�/��7?'�4وא[ قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن :األول الدليل

ن��Kن�� .��!�د�K1	�&د�א��7���1وא�I]�/��א��1&�/���8א���8@���،�وאDد>�@.>�/��7@�

�،�א�!
 ���وמ�?�&
'מ�?��ل�
ن��ن[ قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، أوس بن أوس عن :الثاني الدليل
�@.�'מ��Kن�،����8א�@.>�
ن�/�J��7'�4وא�،�א�@ ���و���8،�א��+=��و���8،�,1ض�و��E�،�8دמ�=�ق���8


*�و,د�/����Gض� �'�Aو�،�א����8	ول��&�:�,&�وא�،�/��7
 �و��O�?�–�7� ��*��1�−ن�:��&ل����8��ز�א/�

 ومن ، حاتم وأبو البخاري وضعفه ، الترمذي إال الخمسة أخرجه ]א�B&�1�3?!	&د�א�3ض�/����Dמ�و!ل
 فإنه الحديث صحح ومن ، ومحسن ومصحح مضعف بين والعلماء ، األلباني كالشيخ يصححه من المتأخرين

 في عليه يصلى أنه والحنابلة الشافعية ذكر وقد ، الجمعة يوم في النبي على ىيصل : ويقول ، بمقتضاه يعمل
���7א�@.>�
ن�/��7?'�4وא[ البيهقي حديث الجمعة ليلة في الصالة على دل وقد ، ليلتها وفي الجمعة يوم
������ 
 �،]�א�!
 ���وמ�و��7א�!

 وكان ، الجمعة يوم في وسلم عليه اهللا لىص النبي على الصالة من يكثرون كانوا أنهم السلف ديدن من وكان
 الجمعة ويوم ، السابع اليوم في ويختم ، القرآن من أجزاء خمسة يوم كل في يقرأ كان أنه بعضهم دأب من

 ، عظيم فضلها النبي على والصالة ، آخره إلى أوله من ، وسلم عليه اهللا صلى النبي على للصالة يجعله
 ابن كتب ما إلى فليرجع ، ذلك يعرف أن أراد ومن ، لها حصر ال نساناإل على وبركتها ، عميم وخيرها

 يحشرنا أن اهللا أسأل ، عليه وسلم صل اللهم ، الحبيب على الصالة على المترتبة ، العظيمة اآلثار عن القيم
 ذافله ، أبدا بعدها نظمأ ال هنيئة شربة منه يسقينا وأن ، حوضه يوردنا وأن ، لوائه وتحت ، زمرته في

 من ، وسلم عليه اهللا صلى رسولنا هو ، لألسف حقه األمة تعرف لم الرجل هذا ، رقابنا في عظيم حق الرجل
 ، المحرمة واألمور والخنا والرقص بالتفاهات مشغوال اآلن المسلمين إعالم كان إذا ؟ يذكره الذي هو

 له يخصصون ال ، وسلم عليه اهللا ىصل ، اهللا عبد بن محمد ويتركون ، وفنانيهم والعبيهم الكفار ومالحقة
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 أن وجل عز اهللا نسأل لكن ، فضائله وعن أخالقه وعن صفاته وعن وسنته سيرته عن يتكلمون وال ، حلقات
 هذا قدر تعرف ال األمة أن ، األمة بهذه حل الذي البالء من هذا ، بالء من بها ما يرفع وأن ، األمة يرحم

 لعرفنا لنا نبيا كان لو : اليهود بعض يقول وكما ، وسلم عليه اهللا صلى ، المنير والسراج ، البشير الهادي
 اهللا صلى ، العظيم الرجل هذا عن العالم يعلم بجيل يأتي أن تعالى اهللا نسأل لكن ، قدره العالم ولعرف قدره
  . وسلم عليه

   .الناسِ رِقاب يتَخَطَّى وال : قال����

 ، األول الصف يريد متأخرا جاء إذا ثم ، الناس بعض يفعل كما يتأخر أن أما ، بالتبكير مأمور نساناإل
  . الناس رقاب فيتخطى

  : الرقاب تخطي حكم

  : ذلك في اهللا رحمهم العلماء اختلف

 ، إليها ىيتخط أن لإلنسان يجوز فإنه ، فرجة ثمة كان إذا إال ، مكروه الناس رقاب تخطي أن : األول القول
  . حقهم الحاضرون أسقط فقد فرجة ثمة كان إن لكن ، مكروه أنه واألصل ، والحنابلة الشافعية إليه ذهب

 سعيد وعن ، هريرة أبي وعن سلمان عن مروي وهذا ، مطلقا مكروه الناس رقاب تخطي أن : الثاني القول
  . تفصيل بال ، عطاء وعن ، المسيب بن

 ، مكروه فغير ذلك قبل وأما ، المنبر على الخطيب قعد إذا ، مكروه الناس رقاب تخطي أن : الثالث القول
  . والمالكية الحنفية إليه وذهب

 وهو ، الحنابلة بعض إليه ذهب ، لغيرها أو لفرجة ، يجوز ال حرام الناس رقاب تخطي أن : الرابع القول
  . شيخنا رواختيا ، تيمية ابن اإلسالم شيخو والنووي المنذر ابن اختيار

  : األدلة

 : فقال ، الناس رقاب يتخطى رجال رأى ، وسلم عليه اهللا صلى النبي نأ " بسر بن اهللا عبد عن :األول الدليل
 والشيخ والحاكم خزيمة ابن وصححه ، والنسائي داود وأبو أحمد اإلمام أخرجه ]�وE�*��Eذ�*���د�א!�س[

 البعض ، الواقع وهذا ؟ كيل وسوء حشَفا ؟ الناس وتؤذي خرتتأ : المعنى كأن ، تأخرت : آنيت ، األلباني
 أنه وأخبر ، بالجلوس أمره أنه الداللة فوجه ، جميعا أمامه الذين فيؤذي ، األول الصف ويريد متأخرا يأتي

�{{{{ تعالى قال ؛ محرم أمر المؤمنين أذية أن المعلوم ومن ، آذى������.�
������.�
������.�
������.    �/.ُ�!0���/.ُ�!0���/.ُ�!0���/.ُ�!0��    �1����!0�$ْ���1����!0�$ْ���1����!0�$ْ���1����!0�$ْ��    !0�$ْ���.!0�$ْ���.!0�$ْ���.!0�$ْ���.�2������2������2������2�����    ِ*!3َ4ِ5ِ*!3َ4ِ5ِ*!3َ4ِ5ِ*!3َ4ِ5    ������������    

���6�7َ8+ْ����6�7َ8+ْ����6�7َ8+ْ����6�7َ8+ْ�    �9َ:َ(�9َ:َ(�9َ:َ(�9َ:َ(    ��ُ��$َ8!;���ُ��$َ8!;���ُ��$َ8!;���ُ��$َ8!;�    �ً��َ8!��5�ً��َ8!��5�ً��َ8!��5�ً��َ8!��5    �=$ْ>ِ��.�=$ْ>ِ��.�=$ْ>ِ��.�=$ْ>ِ��.    �=�3ِ6���=�3ِ6���=�3ِ6���=�3ِ6��{{{{ . . . . 

 ]��Cא�!
 ��8'&�*�א��&س��,&��0=ط��?و��#&�و
ن[ قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن :الثاني الدليل
 ، الجمعة أجر لىع يحصل ال إنه أي ، قال كما أو ، بعضهم يحسنه بإسناد ، خزيمة وابن داود أبو أخرجه

  . حرام الفعل هذا أن على يدل هذا والعقاب ، الظهر أجر على يحصل وإنما
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   . إماما يكون أن إال : اهللا رحمه قال����

 القول على حتى يحرم وال يكره فال ، بالتخطي إال له طريق وال ، الناس رقاب وتخطى إماما كان إذا
 فتخطى ، يصلون والناس جاء بالناس صلى لما ، مرضه قصة في وسلم عليه اهللا صلى النبي ألن ؛ بالتحريم

  . لإلمام الناس رقاب تخطي جواز على دليل فهذا : قالوا  ،األول الصف في قام حتى الصفوف

  . فُرجة إلى أو : قال����

  . فرجة إلى إال لناسا رقاب يتخطى أن يجوز ال : أي

 سيؤذي فإنه فرجة إلى تخطى لو حتى ألنه ؛ تقدم كما ، فرجة إلى حتى التخطي يجوز ال أنه : الثاني القول
  . الناس

 صفوفا وتركوا ، جميعا تأخروا قد الناس كان إذا ما وهي ، مسألة يستثني ، وغيره كالحسن العلماء بعض
  . التخطي يجوز الحال هذه مثل في : يقول ، همل مكان ال والناس ، المقدمة في فارغة

  . مكانَه فيجلس غيره يقيم أن وحرم : قال ثم����

  : األدلة

 أخاه الرجل يقيم أن وسلم عليه اهللا صلى النبي نهى  "قال أنه ، عنهما اهللا رضي عمر ابن عن :األول الدليل
 .  عليه متفق" فيه ويجلس هقعدم من

  . البين ذات وفساد ، الشحناء إلى يؤدي هذا وألن :الثاني الدليل

  . المكان بهذا أحق ألنه ؛ حقه على اعتداء فيه وأن :الثالث الدليل

{ { { {  كالحرم ، والبعيد القريب ، الجميع فيه يشترك ، مشاع أمر فهو ، سبق لمن المسجد وألن :الرابع الدليل
��������������������    ���ْ�#�@���ْ�#�@���ْ�#�@���ْ�#�@�A��A��A��A�    ِB������ِB������ِB������ِB������    C����'C����'C����'C����'    �D�+��#�ْ��D�+��#�ْ��D�+��#�ْ��D�+��#�ْ�    �,3�(�,3�(�,3�(�,3�(    ����6�ْ��.����6�ْ��.����6�ْ��.����6�ْ��.{ { { {  واحد فالجميع .  

 ] . سبق من مناخُ منى [ضعف إسناده في حديث :الخامس الدليل

��	1ق�
ن[ عند الذي الحديث :السادس الدليل���&
 والبيهقي داود أبو أخرجه ]?Dق���و�
	�מ������8	1ق��מ�
  . وغيره األلباني ضعفه،  ضعف وفيه ،

  . محله ويجلس ، مقامه من غيره يقيم أن لإلنسان يجوز ال أنه على تدل ونصوصها الشريعة فقواعد

  . له يحفَظُه موضعٍ في له صاحبا قَدم من إال : قال����

 هذا يقوم كان إذا : ،ويقولون فيه قعدت جئت إذا وأنا ، فيه مكانا لي احجز ، المسجد إلى اذهب : له يقول
 سيكون ألنه ؛ مكروه فهو موضعه من أقل موضع إلى كان وإن ، به بأس فال كموضعه موضع إلى الحاجز

 يرسل عالم إما ، األولى خالف أو مكروه أنه أحوالها أقل مستحبة كانت إذا بالقربة واإليثار ، بقربة آثر قد
 يجوز هذا قالوا ، مكانه قعد الوقت جاء فإذا ، صديقه يرسل صديق أو ، أبنائه أحد يرسل أب أو ، طالبه أحد

  : لعلتين
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  . به بأس فال ، راض وهو بمحله غيره آثر قد قام الذي هذا أن : األولى العلة

 في فيجلس الجمعة يوم له غالما يرسل كان أنه ، اهللا رحمه سيرين بن محمد عن منقول هذا أن : الثانية العلة
  . الغالم هذا مكان في هو ويعقد ، مكانه من الغالم فيقوم ، بعد حقيل ثم ، مكان

 ونظّر ، مكانه يقعد ثم غيره اإلنسان يقدم أن تحريم إلى ، اهللا رحمه سعدي بن الرحمن عبد الشيخ وذهب
 ةالفاضل األماكن حجز على التحايل إلى يؤدي ألنه ؛ نظر فيه هذا : وقال ، بالجواز القول اهللا رحمه شيخنا

  . إليها سبق من بها واألولى ، المساجد في

  . مفروشٍ مصلى رفْع وحرم : قال����

 في التحجر "مسألة وتسمى ، مكانه من يرفع أن حرم مفروش مصلى هناك كان إذا ، ونحوها كالسجادة
  : قولين على أصله في خالف فيه" المساجد

  . اهللا رحمهم الحنابلة مذهب وهذا ، جائز غيرها وفي الجمعة في المساجد في التحجر أن : األول القول

 اختيار وهو ، اهللا رحمه تيمية ابن اإلسالم شيخ اختاره وهذا ، المساجد في التحجر يجوز ال أنه : الثاني القول
 عثيمين ابن والشيخ ، باز بن زالعزي عبد والشيخ ، إبراهيم بن محمد والشيخ ، سعدي بن الرحمن عبد الشيخ

  جميعا اهللا رحمة عليهم ،

  : األدلة

�?�א��ن�	��1
ن�طRوQ,�8א�3ض�
ن����1,�د�א,�ط��
ن[ بحديث إبراهيم بن محمد الشيخ استدل :األول الدليل

 حق له فليس ، األرض من البقعة هذه اغتصب اإلنسان وهذا : وغيره هو قال ، عليه متفق ]א���&
���وמ
  . فيه البقاء في

 فيكون ، المحل إلى سبق اإلنسان وهذا) أحق فهو مسلم إليه يسبق لم ما إلى سبق من (الحديث :الثاني الدليل
  . غيره من به أحق

  : الراجح

  .المسجد في مكانا اإلنسان يتحجر أن يجوز ال أنه ، أعلم واهللا القول هذا هو

  : قولين على خالف فيها المسألة هذه ؟ المسجد في ضوعالمو القماش أو السجادة هذه رفع يجوز هل لكن

  . اهللا رحمهم الحنابلة مذهب وهذا ، المفروش المصلى رفع يحرم أنه : األول القول

  . إليه سبق ألنه :األول الدليل

 إلى أدت ربما فضيلة عن يبحثون هم ، والخصومة والنزاع الشقاق إلى غالبا يؤدي وألنه :الثاني الدليل
  . هو عليه اإلثم إنما ، بةمصي

  . وسجادته وقماشه ، حقه على اعتداء فيه أن :الثالث الدليل
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 تيمية ابن اإلسالم شيخ اختاره ، المذهب في وجه وهذا ، المفروش المصلى رفع يجوز أنه : الثاني القول
  . المسجد على القائمين ، األمر والة هم المصلى يرفع الذي إن : قال الشيخ لكن ، اهللا رحمه

  . له حرمة ال المصلى هذا ألن :األول الدليل

  . والفرش ، باألوطئة بالسبق ال ، باألبدان بالسبق تحصل إنما الفضيلة وألن :الثاني الدليل

 إلى يصل حتى الناس رقاب يتخطى ثم ، المسجد في تحجر الذي هذا يتأخر أن إلى يؤدي أنه :الثالث الدليل
  . الناس فيؤذي موضعه

  . الجمعة وقت يأتي حتى المسجد إلى الحضور عن للتأخر مدعاة أنه :الرابع الدليل

  : الراجح

 بيعت لو ونحوها السجاجيد أن ذكروا ، وغيره اهللا رحمه اإلسالم شيخ إن حتى ، أعلم واهللا الثاني القول هو
 ،وسيأتينا بالمال التعزير زجوا يرى اهللا رحمه وهو ، بالمال التعزير باب من ، وجه له لكان أصحابها على

 . اهللا شاء إن

  . الصالةُ تَحضر لم ما : قال����

 قائل قال فإن ، لغيره الحق بل ، المكان في له حق ال ألنه ؛ المفروش المصلى رفع جاز الصالة حضرت فإذا
 ، بالتحريم وغيره كالمجد األصحاب من مجموعة قطع ؟ هذا المفروش المصلى على يصلوا أن يجوز هل: 

 يكون هل -  بالتحريم القول على - عليه اإلنسان صلى وإذا ، يكره أنه آخر قول وفي ، يجوز ال وأنه
 ، له غاصبا وليس ، غيره سجادة على يصلي الذي ألن ، ال : قالوا ؟  المغصوبة األرض على  كالصالة

 وصلى الشيء اغتصب من بين فرق هناك ، الفرق الحظ ، همكرو هو : يقول بعضهم لكن ، صحيحة صالته
 ويضعون سجاجيدهم يصفون ، أحيانا الحرم في يحدث وهذا ، غصب بدون عليه صلى من بين وفرق ، عليه

 تصلي فهل ، البقعة تأخذ ال شيء أهم ، عليها تصلي أن في يمانعون ال أنهم عرفت فإن ، إفطارهم عليها
 الصالة في عندهم إشكال ال ، مكانها من ترفعها أن عندهم المشكلة ألن ؛ عليها تصلي أنك الظاهر ؟ عليها
  . الحال هذه في عليها بالصالة بأس ال أنه فالظاهر ، عليها

  . به َأحقُّ فهو قَريبا إليه عاد ثم لَحقَه لعارِضٍ موضعه من قام ومن : قال����

 ، ذهب ثم مجلسه من قام ، ذلك غير أي أو الدرس في أو الجمعة في منه قام ثم ، مكان في اإلنسان كان إذا
  : بشرطين إليه العود له يجوز فإنه

  . لعذر قيامه يكون أن ، لحقه لعارض : األول الشرط

  . قريبا يعود أن : الثاني الشرط

  : ذلك على والدليل
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 األكثر يقيده ولم : قال ، شرحه في البهوتي ذكر وقد ، المؤلف ذكره ما هذا ؟ قريبا يكون أن يشترط هل
 أطلق من أن والظاهر ، إطالقه على واألكثر : قال ،" اإلنصاف "في المراداوي ذكره وكذلك ، قريبا بالعود

  . قريبا بالعود يقيده

 على فالمدار ، موجودا العذر دام ما ، طال ولو ، إليه العود له يجوز أنه إلى العلم أهل بعض ذهب ولهذا
 شيخنا اختاره الذي وهذا ، العذر هو الباعث السبب ألن ؛ وبعيده العذر قريب بين فرق وال : قالوا ، العذر
  . اهللا رحمه

 أو ، بطنه في أللم يخرج أن احتاج ثم ، عليها يصلي المسجد في سجادته ووضع الجمعة لىإ بكر : ذلك مثال
 بالعود قيدوا ألنهم ؛ به أحق فهو ، مثال ساعة جلس ، طول لكنه ، السجاد فوضع ، المياه دورة إلى احتاج
 إلى فاحتاج جاع كمن ، قريب فهو قريبا الناس عده ما ، العرف إلى فيه يرجع ؟ القريب هو وما ، قريبا
 ومن شيخنا ؟ بالقريب يقيد هل ، ترجع ثم بعيدا تذهب تحتاج ، كالحرم ، بعيد والمكان ، الشراب أو ، األكل

 من قام من  (للحديث ؛ يجوز فإنه موجودا العذر دام ما بل ، بالقرب التقييد عدم يرون العلم أهل من معه
 ، يقيد لم ألنه ؛ عذر لغير قام لو حتى ، اإلطالق يقتضي الحديث ظاهر بل] به أحق فهو إليه رجع ثم مجلسه

  .فيه المكان في حق له فليس عذر ثمة يكن لم إذا ألنه ؛ العذر اشترطوا العلماء لكن ، الحديث ظاهر وهذا

 أو قريبا يكون أن بين فرق فال لعذر كان إذا وأما ، قريبا كان إذا العود فله ، عذر لغير قام إذا : يقال وربما
  . أعلم واهللا ، بعيدا يكون أن

  .أجمعين وصحبه آله وعلى محمد نبينا على وسلم اهللا وصلى

  


