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 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  ...إن من أفضل أيامكم� :ي حديثه ـالدالالت العقدية ف

٦١٨  

   ����الجمعة يوم أيامكم أفضل من إن�  حديثه في العقدية الدالالت 

 صفوان أحمد مرشد حمود البارقيد. 

  جامعة جنران، كلية الشريعة وأصول الدينب بقسم أصول الدينأستاذ العقيدة املشارك 
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 هـ)١٥/٠٩/١٤٤٢يف  روقبل للنش هـ؛٢٩/٠٧/١٤٤٢(قدم للنشر يف 

إن مـن أفضـل أيـامكم يـوم (: تناول البحث الدالالت العقدية يف حديث النبـي : المستخلص

ول دراسة حديثية ، ويهدف إلى: بيان الدالالت العقدية يف الحديث. وتضمن تمهيدا تنا)الجمعة،...

إلثبات درجة الحديث، ومبحثين، األول: تناول الـدالالت العقديـة يف التفضـيل وعالقتهـا بالعقيـدة، 

ثم مسألة تفضيل يوم الجمعة واختياره على سائر األيـام، وأقـوال العلمـاء يف ذلـك، وداللـة خلـق آدم 

ــوم وحصــول الصــعقة، علــى األفضــلية مــن عــدمها، كمــا ت ــاين وقبضــه يف هــذا الي ــاول المبحــث الث ن

يوم الجمعة، واختصاص هـذا اليـوم بفضـل الصـالة مـن  الدالالت العقدية يف الصالة على النبي 

وكيفيـة ذلـك العـرض، واختصـاص العـرض  عدمه، وتناول عرض الصـالة والسـالم علـى النبـي 

ومـن أهـم  ة.يف قربه ونوع تلك الحيا من عدمه، وداللة رد السالم على حياته  لألعمال بالنبي 

األفضـلية و النتائج: أن األفضلية المطلقة ليوم الجمعة تستفاد من أحاديث أخرى غير هـذا الحـديث،

دون أمتـه بعـرض الصـلوات، والسـالم عليـه ورده،  ذاتية دون سبب أو تعليل، واختصاص النبـي 

حيــاهتم يف  وعــدم اختصــاص بلــى األجســاد باألنبيــاء. وداللــة حرمــة أجســاد األنبيــاء والشــهداء علــى

وأوصــى البحــث بدراســة  قبـورهم حيــاة برزخيــة تختلــف عــن الحيــاة الدنيويــة يف الحقيقــة والكيــف.

األحاديث التي قد يستدل هبا المخالفين من أهل البدع استدالالت منحرفـة عـن العقيـدة الصـحيحة، 

 دراسة عقدية مستقلة. ويوصي بنشر فهم السلف الصالح لهذه األحاديث.

 حياة. ،عرض ،اختصاص ،فضل ،داللة احية:الكلمات المفت
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Abstract: This study deals with the Islamic belief connotations in Prophetic 
tradition entitles (One of your best days is Friday...). It aims to reveal the Islamic faith 
connotations in this Hadith. This study includes an introduction that deals with Hadith 
study to prove the rank of Hadith and two sections; the first one deals with Islamic 
faith connotations in preferences and its relation to Islamic faith, then detailing the 
following issue on the absence or presence of Friday preferences such as the issue of 
favoring Friday over the remaining days, scholars' opinions in this issue, the 
connotation of Adam's creation and death on Friday, and the shock at the Day of the 
Judgement. The second section deals with Islamic faith connotation in prayers on 
prophet Muhammed (peace be upon him), The specialty of this day, assigning Friday 
on the preference of prayers on the prophet, setting the prayers before him, and how it 
is presented, whether assigning exhibiting the people work before him, and the 
connotations of greeting replay on the prophet in his life, and the type of this life and 
in his grave as well. One of the most important results is that the absolute preference 
for Friday is to benefit from other hadiths, self-preference without reason or 
justification, the exclusiveness of the Prophet (pbuh) without his nation to offer 
prayers, and the lack of exclusiveness of vanishing the other prophets' bodies. The 
connotation of the bodies of prophets and martyrs in their graves in a second life that 
totally differs from the worldly life of truth andquality. 

The research recommended conducting an independent study on hadiths that may 
be inferred by the violators of the people of innovation are deviant inferences about 
the correct faith. The study recommends disseminating an understanding of the 
righteous ancestor of these hadiths.  

Keywords; connotation, preferences, assignment, presentation, life. 
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 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  ...إن من أفضل أيامكم� :ي حديثه ـالدالالت العقدية ف

٦٢٠  

 المقدمة

 

إن الحمد هللا، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات 

أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا 

  ،يك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسولهوحده ال شر              

                ] :و ،]١٠٢آل عمران              

                                       

                    ]و]١ :النساء ،                    

    ]:أمـا بعـد .]٧٠األحزاب: 

  موضوع البحث وأهميته:* 

ــه  ــة يف حديث إن مــن أفضــل أيــامكم يــوم (: يتنــاول البحــث الــدالالت العقدي

، وأشـرف بحـث مـن خـالل تناولـه ألشـرف الخلـق تتضح أهميـة ال، و)الجمعة...

األيــام التــي أكرمــه اهللا هبــا وأمتــه، وهــو يــوم الجمعــة الــذي خــص اهللا بــه وميــز األمــة 

 إلسالمية من بين سائر األمم، فجعله لها عيًدا ويوًما مشهوًدا.ا

 : أسباب اختيار الموضوع* 

 .من أبرز األسباب التي دعتني الختيار هذا الموضوع

المساهمة يف تقديم دراسة عقدية للحديث محل البحث، تضبط العالقة بين  -١

 ظيمة الحاصلة فيها. األفضلية العامة والخاصة لألزمنة، والعبادات واألحداث الع

االهتمام بالسنة النبوية الصحيحة، وربطها بالبحث العقدي، وتوجيه الجهـد  -٢

 البحثي لمثل هذا النوع من الدراسات. 
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الرغبة يف تعظيم شعائر اهللا بتعظيم ما عظمه، وتفضيل مـا فضـله، وتقـديم مـا  -٣

ة، ومــا فيــه مــن قّدمــه، مــن الزمــان والمكــان واألعيــان، ومــن جملــة ذلــك يــوم الجمعــ

 أحداث عظام.

 : مشكلة البحث* 

ي توجه إليها فكر الباحـث ونظـره، البحث يف التساؤالت العلمية الت تتبين مالمح

 :متأمالً فيها للوصول إلى إجابات علمية لها. وهذه التساؤالت هي

إن مـن أفضـل (: ما أبرز الدالالت العقدية التي يرشدنا إليها حديث النبـي  -

 ؟ )...م الجمعةأيامكم يو

 وهل هذه األفضلية ليوم الجمعة أفضلية مطلقة، أم أفضلية مقيدة؟  -

وكيــف يمكــن الجمــع بــين هــذا الــنص الشــرعي الصــحيح ونصــوص أخــرى  -

عـن  اإلضـرابوندفع وهـم  اإلشكالوردت يف تفضيل أيام غير الجمعة؟ وكيف نزيل 

 الوحي الشريف؟ 

ن ذاته أم من األحداث التـي خصـها وهل اكتسب يوم الجمعة هذه األفضلية م -

 اهللا تعالى به؟ 

وهل يتوقف على هذا التفضيل مزية اختصاص ليوم الجمعة بنوع مـن العبـادة  -

  لم تشرع يف غيره من األيام؟

، عــن ســائر األيــام وهــل يخــتص يــوم الجمعــة بفضــل الصــالة علــى النبــي  -

 واألوقات، وهل فيه مزيد أجر وثواب؟

، وهـل يخـتص بـذلك العـرض دون سـائر ة علـى النبـي وكيف تعـرض الصـال - 

 بعد موته؟  األمة، وهل يف العرض ورد السالم داللة على حياته؟ وأي حياة نثبتها له 
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  ...إن من أفضل أيامكم� :ي حديثه ـالدالالت العقدية ف

٦٢٢  

 مـنهج أهـل السـنةبحسب هذه استشكاالت يحرص البحث على أن يجيب عنها 

  يف التلقي وطريقتهم يف االستدالل.

 الدراسات السابقة: * 

 فصول ومسـائل مبثوثـة يف كتـب العقيـدة القديمـة والحديثـة، يهغاية ما وقفت عل

وكتب التفسير وشروح الحديث، تحـدثت عـن أفضـلية يـوم الجمعـة، لكنـي لـم أقـف 

وهذا يف حدود اطالعي  ة العقدية،الدراسعلى دراسة علمية خاصة تفرد هذا الحديث ب

  ووسعي.

 : أهداف البحث* 

يف الــدالئل العقديــة المســتفادة مــن  مــنهج أهــل الســنة يهــدف البحــث إلــى: بيــان

 الحديث والمتعلقة بباب التفضيل ووجه التفضيل وسببه، وما يتعلق به من عبادة.

  :منهج البحث* 

إلــى  بواســطتهســأعتمد يف بحثــي هــذا علــى المــنهج الوصــفي التحليلــي، ألصــل 

 تحقيق الفائدة العلمية يف الجمع والمقارنة والرتجيح.

 منهج البحث:  الخطوات العميلة يف* 

ألتزم النقل من المصادر األصلية ما أمكن إّال إن تعذر ذلك فـأنقل بواسـطة  أوًال:

 مع اإلشارة إليها.

اعتمدت على ما صح من األحاديث بحسب المحققين المعتـربين يف علـم  ثانًيا:

الحديث سواء كانوا قـدامى أم معاصـرين، وال أستشـهد بالضـعيف ابتـداء، ووروده يف 

 البحث إن وجد فنادر لالستئناس، ويف سياق كالم منقول يتعذر برته.ثنايا 

اكتفيت يف تخـريج األحاديـث بمـا ورد يف الصـحيحين، ومـا لـم يـرد فيهمـا : ثالًثا
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أخرجه من الكتب التسعة ما أمكن، وال أخرج عن ذلك إال عند الحاجة، مـع اإلشـارة 

  لدرجة الحديث ما أمكن ذلك.

 خطة البحث: * 

 ومبحثين: ،ضوع الدراسة أن تكون خطة البحث مكونة من تمهيداقتضى مو

 المبحث األول: الداللة العقدية يف اختيار يوم الجمعة وتفضيله على سـائر األيـام ،

 وفيه أربعة مطلب:

  :مسـألة التفضيل وعالقتها بالعقيدة. المطلب األول 

  :تفضيل يوم الجمعة على سائر األيام. المطلب الثاين 

 أقوال أهل العلم يف التفضيل بين يوم الجمعة وغيره من األيام.ثالث: المطلب ال 

  :داللة خلق آدم يوم الجمعة وقبضه فيه، والصعقة (قيام الساعة)، المطلب الرابع

 على األفضلية من عدمها.

 :الداللة العقدية يف الصالة على النبي  المبحث الثاين  ،وفيـه أربعـة يوم الجمعـة

 مطالب:

 داللة اختصاص يوم الجمعة بفضل الصالة علـى النبـي لالمطلب األو :  مـن

  عدمه.

 :عرض الصالة على النبي  داللة المطلب الثاين .وكيفيته 

  :اختصاص النبي  داللةالمطلب الثالث .بالعرض من عدمه 

 :داللة عرض الصالة على النبي  المطلب الرابع  ورده السالم، على حياتـه يف

 .قربه

 * * * 
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 دالتمهي

 وفيه ذكر الحديث بلفظه المشهور، وتخريجه وبيان درجته

  

إِنَّ مِْن َأْفَضِل ( :َأْوِس ْبِن َأْوٍس َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللاِ أصل هذه الدراسة حديث 

ْعَقُة، َفَأْكثُِروا َعَليَّ  َأيَّامُِكْم َيْوَم اْلُجُمَعِة: ـَالِة  فِيِه ُخلَِق آَدُم، َوفِيِه ُقبَِض، َوفِيِه الصَّ مِـَن الصَّ

. َقاَل: ُقْلنَا: َيا َرُسوَل اهللاِ، َكْيَف ُتْعَرُض َعَلْيَك َصَالُتنَا )فِيِه، َفإِنَّ َصَالَتُكْم َمْعُروَضٌة َعَليَّ 

َم َعَلـى اْألَْرِض َأْن َتْأُكـَل َأْجَسـاَد  إِنَّ اَهللا (َوَقْد َأَرْمَت؟ َيُقوُلوَن: َقْد َبلِيَت؟ َقـاَل:  َحـرَّ

  .)١()اْألَْنبَِياءِ 

ألن األحكام  ؛لذا يتوجب معرفة اللفظ المشهور، والوقوف على تخريجه ودرجته

والعقائد ال تبنى إّال على نص صـحيح ثابـت، أمـا ضـعيف األدلـة فـال عـربة بـه يف بنـاء 

 األحكام عموًما ويف هذا الباب على وجه الخصوص. 

 أوًال: تخريج الحديث: 

ــو داود  ــه أب ــننيف أخرج ــة  هس ــة وليل ــوم الجمع ــل ي ــاب فض ــالة، ب ــاب الص يف كت

 .)٢(الجمعة

يف كتاب المسـاجد، األمـر بإكثـار الصـالة علـى السنن الكربى يف  وبمثله النسائي

 إكثــار، الجمعــة يـوم فضــل ذكــر بـاب ،، ويف الســنن الصــغرى)٣(يــوم الجمعـة النبـي 

                                           
 سيرد تخريجه بصورة أوسع يف التمهيد.    )١(

صــحيح لغيــره، وهــذا «ققــه الشــيخ شــعيب األرنــؤوط: وقــال مح )،١٠٤٧، بـرقم ()٢/٢٧٩(   )٢(

 . )٢/٢٧٩(، »إسناد رجاله ثقات

  ).١٦٧٨( ، برقم)٢/٢٦٢(   )٣(
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 .)١(الجمعة يوم  النبي على الصالة

 . )٣(، ويف باب ذكر ذكر وفاته )٢(باب يف فضل الجمعةه، سننيف  وبمثله ابن ماجه

يـوم  ، كتاب الجمعة باب فضل الصالة على النبي »صحيحه« يف وابن خزيمة

 . )٤(الجمعة، بنفس اللفظ

كتاب الرقـائق، ذكـر البيـان بـأن صـالة مـن  بمثل لفظه، »صحيحه« يف وابن حبان

 . )٥(من أمته تعرض عليه يف قربه صلى على المصطفى 

، كتـاب الجمعـة، األمـر بكثـرة »المستدرك علـى الصـحيحين« بمثله يف والحاكم

 ولــم البخــاري، شـرط علــى صــحيح حـديث هــذاالصـالة يف الجمعــة، وقـال الحــاكم: 

 . )٦(يخرجاه

 ،)٨(»سـننه الكـربى« ، ويف)٧(، باب فضل الجمعة»السنن الصغرى« بمثله يف والبيهقي

 وقـراءة،  اهللا رسـول علـى الصـالة كثـرة مـن مهـاويو الجمعة ليلة يف به يؤمر ما باب

                                           
 ).١٣٧٤)، برقم (٣/٩١(   )١(

 وصححه األلباين. )،١٠٨٥، برقم ()١/٣٤٥(   )٢(

 )، وصححه األلباين. ١٦٣٦، برقم ()١/٥٢٤(   )٣(

ــرقم (٣/١١٨(   )٤( ــيخ األع١٧٣٣)، ب ــححه الش ــة )، وص ــن خزيم ــحيح اب ــه لص ــي، يف تحقيق ظم

)٣/١١٨.( 

 )، صحح إسناده الشيخ شعيب األرنؤوط، وقال: رجاله رجال الصحيح.٩١٠)، برقم (٣/١٩١(   )٥(

 ).١٠٢٩، برقم ()١/٤١٣(   )٦(

 ).٦٠٥، برقم ()١/٢٣٣(   )٧(

 ).٥٩٩٣، برقم ()٣/٣٥٣(   )٨(
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فضائل « ، وبمثله يف)١(، فضل الجمعة»شعب اإليمان« ، وبمثله يفوغيرها الكهف سورة

 سـورة قـراءة وفضـل الجمعـة، ويـوم الجمعـة ليلـة فضـل يف فصل، )٢(األوقات للبيهقي

  .)٣(»معرفة السنن واآلثار« ، وبمثله يفالكهف

 ديث:ثانًيا: الحكم على الح

صححه من العلماء ابن حبان، واإلمـام الحـاكم، والنـووي، والـذهبي، كمـا نقـل 

، وأطال الكالم يف بيان درجة الحديث يف ذلك الشيخ المحقق ناصر الدين األلباين 

 :وأعله بعـض المتقـدمين بمـا ال يقـدح كمـا فصـله ابـن القـيم يف« فقال:أكثر من كتاب 

أول كتـاب الجمعـة يف  وذكرت خالصـته ،)٤(»األنامالصالة على خير يف  جالء األفهام«

 .»التعليقات الجياد على زاد المعاد« من

ورجاله  ،)٥(رواه ابن ماجه الدرداء مرفوعا مثله. يمنها: عن أب ،وللحديث شواهد

يف  هريـرة عنـد الطـرباين يوعن أبـ ،)٦(»جيد إسناده« :يوقال المنذر ثقات لكنه منقطع.

 .)٧(وسنده واه ،- وبين الصغير من الجمع بينه -األوسط 

بإسـناد حسـن إال أنـه منقطـع. وعـن  »الشـعب« يف يأمامـة: رواه البيهقـ يوعن أب

                                           
 ).٢٧٦٨، برقم ()٤/٤٣٢(   )١(

 ).٢٧٥، برقم ()٤٩٧(ص   )٢(

 ). ٦٦٨٠، برقم ()٤/٤٢٠(   )٣(

 .)٤٥ - ٤٢(ص   )٤(

 .)١٦٣٧(حديث رقم    )٥(

)٢/٢٨١(   )٦(. 

)١/٤٩/١(   )٧(. 
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٦٢٧ 

رواه إسـماعيل  .)١(»من الصالة يوم الجمعـة يأكثروا عل« مرسال بلفظ يالحسن البصر

إسـناده صـحيح علـى شـرط وقال األلبـاين  .)٢(وإسناده صحيح لوال أنه مرسل ي،القاض

 .)٣(مسلم

ومع االختالف يف تصحيح الحديث وتضعيفه، فقد اعتمدُت تـرجيح وتصـحيح 

العلماء واألئمة السابقين كابن حبان، والحاكم، والنووي، والذهبي، ومن المعاصرين 

 األلباين وشعيب األرنؤوط واألعظمي.

* * * 

                                           
)٩١/١()، ٩٠/١(   )١(. 

 . )١/٣٥(لأللباين  إرواء الغليل يف تخريج أحاديث منار السبيل   )٢(

 ! ووافقـه الـذهبي! وصـححه ابـن حبـان أيضـ�»شـرط البخـاري صـحيح علـى«وقال الحاكم:    )٣(

 )،١/١٩٧( »العلـل«وقد أِعـل الحـديث بعلـة غريبـة، ذكرهـا ابـن أبـي حـاتم يف ،...، والنووي

أحـد مـن  عنـه ثلـم يحـد - وهـو شـامي - : أن عبد الرحمن بن يزيد بن جابروخالصة كالمه

واحـد، وهـو  ، وأن الـذي يـروي عنـه أبـو أسـامة وحسـين الجعفـي- كـالجعفي - أهل العـراق

جـابر ثقـة، وهـذا  يم، وهـو ضـعيف؛ وعبـد الـرحمن بـن يزيـد بـنعبدالرحمن بـن يزيـد بـن تمـ

 الحديث منكر، ال أعلم أحدًا رواه غير حسين الجعفي!

عبـد الـرحمن بـن  ويعني: أنه أخطأ يف قوله: عبد الرحمن بن يزيـد بـن جـابر؛ وإنمـا هـو: قلت:  

يـف يجـوز وهذه علـة واهيـة كمـا تـرى؛ ألن الجعفـي ثقـة اتفاقـ�؛ فك يزيد بن تميم؛ الضعيف!

ث عن ابن جابر؟! وما المانع مـن أن  تخطئته لمجرد عدم العلم بأن أحدًا من العراقيين لم يحدِّ

دمشـق،  ي قد سمع من ابن جابر حين لزل هذا البصرة قبل أن يتحول إلىقالجعفي العرا يكون

، مهــو معلــو كمــا يثبــت َخَطــأهُ  ذبالحــديث ال يقــدح؛ إال أ الثقــةكمــا جــاء يف ترجمتــه؟! وتفــرد 

 . )٢١٦ -٤/٢١٤(، لأللباين صحيح أبي داود
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 المبحث األول

 الداللة العقدية يف اختيار يوم الجمعة وتفضيله على سائر األيام

 

 وفيه أربعة مطالب:

 المطلب األول: مسـألة التفضيل وعالقتها بالعقيدة.* 

 وفيه فرعان:

 الفرع األول: تضمن كتب العقيدة لمسائل التفضيل: -

، مسـألة التفضـيل واالختيـار )١(من مسـائل االعتقـاد التـي تضـمنتها كتـب العقيـدة

ين أولـي العـزم مـن كتفضيل آدم على المالئكـة، والتفضـيل بـين الرسـل واألنبيـاء، وبـ

الرسل، والتفضيل بين الصحابة رضوان اهللا تعالى عليهم، والتفضيل بين الغني الشاكر 

، وغيرهـا مـن المسـائل، وهـذا مـن )٢(األزمنـةو والفقير الصابر، والتفضيل بين األمكنـة

قـال الغيب الذي ال يصح الخوض فيه بالهوى والتشهي، وال بد من النص على ذلك، 

والكالم يف مثل هذا يحتاج إلى علم بحقائق األمور، ومقادير النعم التي ال « ابن القيم:

                                           
ــرف):    )١( ــر (بتص ــال ال الحص ــبيل المث ــى س ــر عل ــل الثغ ــى أه ــالة إل ــعري (صرس . )١٧٠لألش

ــة القدريــة األشــرار، و ــرد علــى المعتزل ــر العمــراين (الاالنتصــار يف ال . )١/١٠٩بــن أبــي الخي

). ٤٧٧العز الحنفي، (صبن أبي الشرح العقيدة الطحاوية، ، و)٢/٦٦لشاطبي (لاالعتصام و

 ،)١/١٧٥لهيتمـي (البـن حجـر االصواعق المحرقة على أهل الـرفض والضـالل والزندقـة، و

لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية لشرح الدرة المضـية يف عقـد الفرقـة المرضـية، و

 . )٢/٤١٨لسفاريني الحنبلي (ل

 . )١/٥٤( »بين األزمنة التفضيلباب «زاد المعاد وعقد ابن القيم يف    )٢(
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٦٢٩ 

 .)١(»تعرف إال بوحي، وال يجوز ألحد أن يتكلم فيها بال علم

فضل اختصاص من اهللا  القسم األول: ؛الفضل ينقسم إلى قسمين ال ثالث لهماو«

 وان غير الناطق يشرتك فيه جميع المخلوقين من الحيوان الناطق والحي، وبال عمل

وكفضـل األنبيـاء  ،كفضل المالئكـة يف ابتـداء خلقهـم علـى سـائر الخلـق ،والجمادات

وكفضل  ،على سائر األطفال بن النبي اوكفضل إبراهيم  ،نسعلى سائر الجن واإل

 ،علـى سـائر الـذبائح وكفضـل ذبيحـة إبـراهيم  ،علـى سـائر النـوق ناقة صـالح 

 ،فضـل المدينـة بعـد مكـة علـى غيرهـا مـن الـبالدوك ،وكفضل مكـة علـى سـائر الـبالد

 ،وكفضـل الحجـر األسـود علـى سـائر الحجـارة ،وكفضل المساجد على سـائر البقـاع

عرفـة وعاشـوراء ووكفضـل يـوم الجمعـة  ،وكفضل شهر رمضـان علـى سـائر الشـهور

وكفضــل صــالة  ،وكفضــل ليلــة القــدر علــى ســائر الليــالي ،والعشــر علــى ســائر األيــام

 ،وكفضـل صـالة العصــر وصـالة الصـبح علـى سـائر الصــلوات ،نافلـةالفـرض علـى ال

فهــذا فضــل  ،وكفضــل بعــض الــذكر علــى بعــض يــام،وكفضــل الســجود علــى الق

 .االختصاص المجرد بال عمل

فال يكون البتة إال للحي الناطق  ،فضل مجازاة من اهللا تعالى بعمل القسم الثاين:و

قسم يعد من أقسام التفضيل الفارقة بـين . وهذا ال)٢(»نس والجن فقطمن المالئكة واإل

ــاء،  أهــل الســنة وأهــل البــدع، يف تفضــيل آدم وجــنس األنبيــاء علــى المالئكــة واألولي

وتفضيل الصحابة بعضهم على بعض، وال يخفى أثر ذلـك بـين الفـرق اإلسـالمية مـن 

   ة والتفضيل.أهل القبلة يف التمييز بينها بناء على أقوالها واعتقاداهتا المتعلقة يف األفضلي

                                           
  .)١/٥٨( زاد المعاد يف هدي خير العباد   )١(

 .)٤/٩١بن حزم األندلسي (، الالفصل يف الملل واألهواء والنحل   )٢(
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 الفرع الثاين: التفضيل واالختيار من خصائص الربوبية: - 

  قال تعالى:                                 

     :نتقاء واال ختيار يف لغة القرآن يراد به التفضيلواال« ،]٦٨[القصص

وإذا تأملت أحوال هذا « قال ابن القيم:، )٢(دال على ربوبيته ، وهو )١(»صطفاءواال

 على ربوبيته تعالى ووحدانيته وكمال الخلق، رأيت هذا االختيار والتخصيص فيه داًال 

حكمته وعلمه وقدرته، وأنه اهللا الذي ال إله إال هو فال شريك له يخلق كخلقه، ويختار 

ويدبر كتدبيره، فهذا االختيار والتدبير والتخصيص المشهود أثره يف هذا  كاختياره،

العالم من أعظم آيات ربوبيته، وأكرب شواهد وحدانيته، وصفات كماله، وصدق 

 .)٣(»رسله

  دون سواه، بل نفاه عن غيره لتفرده به سبحانه فقال:  ولذا اختص به 

            إليهم، بل هو إلى الخالق والتفضيل ذا االختيار أي: ليس ه

، فليس ألحد أن والتفضيل وحده، فكما أنه المنفرد بالخلق، فهو المنفرد باالختيار منه

يخلق، وال أن يختار سواه، فإنه سبحانه أعلم بمواقع اختياره، َوَمَحالِّ رضاه، وما 

 .)٤(ذلك بوجهيصُلح لالختيار مما ال يصلح له، وغيُره ال ُيشاركه يف 

وهـو  الفاضلة مبني على االصـطفاء اإللهـي واالختيـار الربـاين، التربك باألزمنةو

ــة خّصــثابــت عــن أهــل الســنة، ف يف العمــل فيهــا  ها اهللا بزيــادة فضــل وبركــةهنــاك أزمن

                                           
 . )١٣٧بن تيمية الحراين (صال رسالة يف معنى كون الرب عادال   )١(

 .)١/٤٣زاد المعاد يف هدي خير العباد (   )٢(

 .)١/٤٣( المرجع السابق   )٣(

 بتصرف. )١/٣٩(المرجع السابق    )٤(
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ويـوم والعشـر األول مـن شـهر ذي الحجـة،  ،مثل شهر رمضـان وليلـة القـدر والعبادة،

، والثلـث األخيـر مـن الليـل ونحـو )١(ويوم الجمعـةشوراء، النحر، ويوم عرفة، ويوم عا

ذلك مما ثبت بالنص فضله واختياره ظرًفا زمانًيا لنوع من أنواع العبـادات كالصـالة أو 

 .الصيام أو الدعاء أو ذلك كله

والمفاضلة بين األزمنة الفاضلة، والرتجيح بينها كذلك له ارتباط وثيـق بالعقيـدة 

لمحض، فالتربك بأزمنة اختارها اهللا وجعلها محّال للعبادة، وزاد من هذا الوجه الغيبي ا

فيها الفضل واألجر لمن تحراها أمر تـوقيفي لـيس للعقـل فيـه مـن حيلـة وال سـبيل إّال 

يف الحديث محـل  اتباع النص واالنقياد للوحي، وهو ما نأخذه يف دراستنا من قوله 

  .)ْوَم اْلُجُمَعةِ إِنَّ مِْن َأْفَضِل َأيَّامُِكْم يَ (البحث: 

 

 المطلب الثاين: تفضيل يوم الجمعة على سائر األيام.* 

األحاديث يف إثبات فضل الجمعة من الكثرة بمكان، وقد اهتم هبا أهل السنة عامـة 

وأهل الحديث والسنن خاصة، فعقدوا أبوابًا يف فضل الجمعة وجمعوا فيها مـن األخبـار 

ى درجــات الصــحة ومنهــا مــا هــو دون ذلــك حتــى واآلثــار الكثيــر، منهــا مــا هــو يف أعلــ

الضعيف والموضوع، وقد أفرد اإلمام أحمد بـن علـي المـروزي يف فضـلها كتاًبـا خاًصـا 

 . )٢(جمع فيه من األحاديث ما يصلح أن يكون محًال للدراسة والنظر لعظيم ما احتواه

 ّل دوكان من جملة األحاديث الكثيرة حديث أوس بن أوس، محل دراستنا، وقد 

                                           
. الشــاملة بــدون معلومــات طبعــة. )٨٠اللهيميـد (ص لمحمــد ســليمانشـرح كتــاب التوحيــد    )١(

 بتصرف.

 . )٤٠بكر المروزي (ص يب، ألالجمعة وفضلها   )٢(
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على فضـل يـوم ، )إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة...(محل البحث بلفظه: الحديث 

ولكنه هبـذا ، عند اهللا تعالى باتفاق ، وأنه من خير األيامعلى سائر أيام األسبوع الجمعة

اللفظ ليس صريًحا يف الداللة على األفضلية المطلقة ليوم الجمعة علـى سـائر أيـام اهللا 

 دل عليه مطلق األفضلية. تعالى، بل غاية ما ي

وردت أحاديث أخرى يف تفضيل يوم الجمعة منها ما هو يف الصحيح ومنهـا وقد 

ما هو يف غيره، ويف صيغها ما قد يكون دليًال لألفضلية المطلقة على سائر األيام، كيوم 

عرفة، والنحر، ويوم عاشـوراء، ونحوهـا مـن األيـام الفاضـلة، كحـديث أبـي هريـرة يف 

خير يوم طلعـت عليـه الشـمس يـوم الجمعـة، فيـه (: : قال رسول اهللا لالصحيح قا

 .)١()خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها

إن يـوم الجمعـة سـيد (: أبي لبابة بن عبـد المنـذر قـال: قـال النبـي  وكحديث

فيه خمـس  ،وهو أعظم عند اهللا من يوم األضحى ويوم الفطر ،األيام وأعظمها عند اهللا

وفيه سـاعة  ،وفيه توىف اهللا آدم ،وأهبط اهللا فيه آدم إلى األرض ،: خلق اهللا فيه آدمخاللٍ 

مـا مـن ملـك  ،وفيه تقـوم السـاعة ،اا إال أعطاه ما لم يسأل حرامً ال يسأل العبد فيها شيئً 

إال هـو مشـفق مـن يـوم  ،وال بحـر ،وال جبـال ،وال ريـاح ،وال أرض ،مقرب وال سماء

 .)٢()الجمعة

                                           
  .)٢/٥٨٥( صحيح مسلم   )١(

حـديث  )١/٣٤٤( ة،سنن ابن ماج)؛ و٥٥١٦، حديث رقم ()١/٤٧٧مصنف ابن أبي شيبة (   )٢(

ويشهد له حديث  صحيح لغيره،وقال شعيب األرنؤوط يف تحقيقه البن ماجه:  )،١٠٨٤رقم (

)، وأصــله يف ١٠٣٠٣)، بــرقم (١٦/٢٠٤» (مســند أحمــد«أبــي هريــرة الصــحيح المخــرج يف 

 =سـنن ابـن ماجـه، »حسـن«قـال الشـيخ األلبـاين: و). ٢/١٨٥( هسنن ابن ماج، )٨٥٤مسلم (
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تمل أعظمية يوم الجمعـة علـى يـوم العيـدين باعتبـار كونـه يـوم عبـادة ويح« قيل:

لما له مـن الفضـائل التـي وقيل أفضلية يوم الجمعة  .)١(»صرف، وهما يوم فرح وسرور

 .)٢(لم تجتمع لغيره

! فال ؟وهل يمتنع أن يكون يوم السرور يوم عبادة، ويوم العبادة يوم سرور قلت:

كـن معارضـته بمثـل مـا ُذكِـر، ويكفـي الـنص داللـة علـى أرى يف هذا التعليل قوة إذ يم

ــوم الجمعــة وســتقع وجــاء ذكرهــا يف  ــي وقعــت يف ي األفضــلية، والوقــائع العظيمــة الت

 األحاديث كاٍف لبيان عظمة هذا اليوم المشهود.

 

 المطلب الثالث: أقوال أهل العلم يف التفضيل بين يوم الجمعة وغيره من األيام:* 

قع فيها الخالف بين أهل العلم عامة، وأهل السنة علـى وجـه من المسائل التي و

، والرتجـيح يقـوم )٣(خاص، خالفهم يف أفضل يوم خلقه اهللا تعالى واختصـه باألفضـلية

على قوة األدلة وأوجه الداللة بحسب فهمها واستجالب دالئل الرتجيح منها، ووجـه 

                                           
=)١/٣٤٤( . 

يث هبذا يرتدد بين الحسن لذاته والصحة لغيره بحسب أهل التحقيق السـالف ذكـرهم فالحد  

 فيعتمد عليه يف بناء األحكام واالختيار والرتجيح.

 .)٣/١٠١٨(، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح   )١(

 . )١/١٨١التيسير بشرح الجامع الصغير (   )٢(

ــاج   )٣( ــن الحج ــلم ب ــحيح مس ــرح ص ــاج ش ــب  ؛)٦/١٤٢( المنه ــرح التقري ــب يف ش ــرح التثري ط

مرقـاة المفـاتيح شـرح ؛ )٣/٢١٧( (المقصود بالتقريب: تقريب األسـانيد وترتيـب المسـانيد)

 . بتصرف.)٤/٤٣٢( مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، )٣/١٠١٨مشكاة المصابيح (
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 األفضلية من جهة اإلطالق أو التقييد. 

المختارة المعّظمة التي وردت هبا نصوص شرعية مخصوصة هي:  وأيام اهللا تعالى

يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم النحر، وعاشوراء، وخالصة األقوال يف التفضيل بينهـا 

 على وجه اإلطالق ثالثة أقوال: 

ذهب أصحابه إلى تفضيل يوم الجمعة على سائر األيام مطلًقا وهو  القول األول:

 .)١(عن ابن حزم القول به، وجزم به ابن العربي من المالكية وجه عند الشافعية، ونقل

ـامُِكْم َيـْوَم (وفيـه:  حـديث أوس بـن أوسوأبرز ما اسـتدلوا بـه:  إِنَّ مِـْن َأْفَضـِل َأيَّ

 .)اْلُجُمَعةِ 

خيــر يــوم طلعــت عليــه الشــمس يــوم (وحــديث أبــي هريــرة يف الصــحيح بلفــظ: 

إن يــوم الجمعــة ســيد األيــام (: وفيــه رأبــي لبابــة بــن عبــد المنــذ . وحــديث)٢()الجمعــة

قـال:  ،رواه ابن حبان يف صحيحه من حديث أبي هريـرة  . وما)٣()وأعظمها عند اهللا

  .)٤()ال تطلع الشمس وال تغرب على يوم أفضل من يوم الجمعة(: قال رسول اهللا 

                                           
 بتصرف. ).١٣٦٦، برقم ()٤/٤٢٢مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (   )١(

 سبق تخريجه يف المبحث األول المطلب الثاين.    )٢(

 سبق تخريجه يف المبحث األول المطلب الثاين.    )٣(

مصــنف عبــد الــرزاق ، وهــو يف )٢٧٧٠، حــديث رقــم ()٧/٥محققــا ( -صــحيح ابــن حبــان    )٤(

ــنعاين ( ــند أحمــد ()؛ و٥٥٦٣، بــرقم ()٣/٢٥٧الص ــرقم ()١٣/١١٦مس )؛ وقــال ٧٦٨٧، ب

لــى شــرط مســلم، رجالــه ثقــات رجــال الشــيخين غيــر العــالء بــن إســناده صــحيح عمحققــه: 

ــدة، فمــن رجــال مســلم ــد اهللا مــولى زائ ــن عب ــد اهللا إســحاق ب ــي عب ــدالرحمن، وشــيخه أب . عب

 =صـحيح لغيـره:وقال محققه:  ).١٤٤١، برقم ()٢/٣٤٥( المنتخب من مسند عبد بن حميد
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قال ابن المسيب: الجمعة أحـب إلـى اهللا تعـالى مـن حـج التطـوع، ويف الجـامع و

حـــج (ويف روايـــة:  )الجمعـــة حـــج المســـاكين( ر، عـــن ابـــن عبـــاس مرفوعـــا:الصـــغي

 .)٢()١()الفقراء

ذهب أصـحابه إلـى تفضـيل يـوم النحـر علـى يـوم عرفـة والجمعـة،  القول الثاين:

                                           
عـن أبـي هريـرة هنـا أبـو  يف هذا السـند العـالء بـن عبـد الـرحمن وهـو صـدوق يهـم والـراوي=

عن أبي عبد اهللا إسحاق أنه سـمع أبـا هريـرة... فـذكره،  )٢/٢٧٢( »مسند أحمد«إسحاق ويف 

مـولى  -ضمن ما رواه إسحاق بن عبد اهللا المـدين  »تحفة األشراف«والحديث ساقه المزي يف 

اق مـولى ، وإسـح»السـنن الكـربى«عن أبي هريرة بـه مرفوعـا، وعـزاه إلـى النسـائي يف  - زائدة

 زائدة هذا ثقة.

السنن )؛ ٥٨٧ ،٥٨٥ص(وصحيح مسلم  )؛٢/٣٦٦( »فتح الباري« :نظري وللحديث شواهد  

، )١١/٣٨٥مســند أبــي يعلــى الموصــلي ()؛ ١١٩٠٧، بــرقم ()١٠/٤١٩الكــربى للنســائي (

 )،٢٧٧٠، بــرقم ()٧/٥صــحيح ابـن حبــان ()؛ وقــال محققـه: إســناده صـحيح؛ ٦٤٩٨بـرقم (

، )٤/٢٣٣لبغـوي الشـافعي (ل شـرح السـنةه صـحيح علـى شـرط مسـلم؛ وقال محققه: إسـناد

 . »حديث صحيح«وقال محققه:  )،١٠٦٢برقم (

 ،)٧٩) والقضـاعي (رقـم ٢/١٩٠( »أخبـار أصـبهان«رواه أبو نعـيم يف ، موضوعقال األلباين:    )١(

 ) أيضـ�٧٨) عن ابن عباس باللفظ األول، وابن زنجويه والقضـاعي (١١/١٣٢وابن عساكر (

  وقـال المنــاوي يف شـرحه: ورواه الحــارث بــن  ،»الجـامع الصــغير«بـاللفظ الثــاين أيضـا كمــا يف 

أبي أسامة، أخرجوه كلهم من حديث عيسى بن إبراهيم الهاشمي عن مقاتل عن الضحاك عـن 

يف ترجمـة عيسـى هـذا  »الميـزان«ابن عباس، قال الحافظ العراقـي: سـنده ضـعيف، وأورده يف 

لأللبـاين سلسلة األحاديث الضعيفة والموضـوعة  نكر الحديث، مرتوك.وقال عن جمع: هو م

)١/٣٤٤(.  

 . )٣/١٠١١مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (   )٢(
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 واختاره ابن القيم وانتصر له، وعليه الحنابلة.

النحر، ثم األيام عند اهللا يوم  أفضل« أنه قال: عنه  جاءما وأبرز ما استدلوا به: 

ألن الحديث الدال على « وصّوب هذا القول وانتصر له ابن القيم وقال: .)١(»يوم القر

 ، والصواب أن يوم الحج األكرب هو يوم النحر؛ لقولهذلك ال يعارضه شيء يقاومه

 : تعالى                                 

        ] :أن أبا بكر وعليا  :»الصحيحين« وثبت يف ،]٣التوبة  أذنا بذلك يوم

 النحر، ال يوم عرفة. 

الحـج األكـرب يـوم  يوم(قال:  بأصح إسناد أن رسول اهللا  »ن أبي داودسن« ويف

ابة، ويوم عرفة مقدمة ليوم النحر ، وكذلك قال أبو هريرة، وجماعة من الصح)٢()النحر

بين يديه، فإن فيه يكون الوقوف والتضرع والتوبة واالبتهال واالستقالة، ثم يوم النحـر 

تكون الوفادة والزيارة، ولهذا سمي طوافه طواف الزيارة؛ ألهنم قد طهروا مـن ذنـوهبم 

                                           
إسـناده )، قال شعيب األرنؤوط: ٢٨١١، حديث رقم ()٧/٥١( هصحيحأخرجه ابن حبان يف    )١(

النسـائي يف المناسـك و ،»نجـي«إلى  »لحي«وتحرف فيه  )،٤/٣٥٠(وأخرجه أحمد ، صحيح

من طريـق يحيـى بـن سـعيد، هبـذا اإلسـناد.  )٦/٤٠٥( »تحفة األشراف«كما يف  »الكربى«من 

يف المناسـك: بـاب  )١٧٦٥(وأخرجه أبو داود  ، ووافقه الذهبي.)٤/٢٢١(وصححه الحاكم 

 يف الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ، من طريق ثور، به.

ألن الناس يقُرون فيه بمنى، وقد فرغوا  ؛لنحر، سِمي بذلكويوم القِر: هو اليوم الذي يلي يوم ا  

 من طواف اإلفاضة والنحر، فاسرتاحوا وقُروا.

يـوم النحـر   وقـف النبـيقـال: ، ابن عمر  من حديث قلت: بل ورد يف صحيح البخاري   )٢(

 يقـول:  فطفق النبـي» هذا يوم الحج األكرب«بين الجمرات يف الحجة التي حج هبذا، وقال: 

 .)٢/١٧٧(، صحيح البخاري .وودع الناس، فقالوا: هذه حجة الوداع» اللهم اشهد«



              

 

  م٢٠٢١ ديسمبر -هـ ١٤٤٣ ) ربيع الثاني٨٧(العدد 

  ود البارقيد. صفوان أمحد مرشد مح

  

٦٣٧ 

يتـه، ولهـذا كـان يوم عرفة، ثم أذن لهم رهبم يوم النحر يف زيارته، والدخول عليه إلـى ب

فيه ذبح القرابين، وحلق الرءوس، ورمي الجمـار، ومعظـم أفعـال الحـج، وعمـل يـوم 

 . )١(»عرفة كالطهور واالغتسال بين يدي هذا اليوم

ذهب أصحابه إلى تفضيل يوم عرفة على يوم النحر ويوم الجمعة،  القول الثالث:

وصيامه يكفر سنتين، وما من  قالوا: ألنه يوم الحج األكرب،وهو األصح عند الشافعية، 

يدنو فيه من عباده، ثـم يبـاهي  يوم يعتق اهللا فيه الرقاب أكثر منه يف يوم عرفة؛ وألنه 

 .)٢()ما أراد هؤالء، أشهدكم أين قد غفرت لهم(فيقول:  مالئكته بأهل الموقف

 وأبرز ما استدلوا به:

يف حـديث جـابر  كمـاأن يوم عرفـة هـو أفضـل يـوم عنـد اهللا  ورد عن النبي ما 

: )ينزل اهللا  ؛ما من يوم أفضل عند اهللا من يوم عرفة  إلـى السـماء الـدنيا فيبـاهي

 ،ا ضـاحينا غـربًانظـروا إلـى عبـادي جـاؤوين شـعثً  :فيقـول ،بأهل األرض أهل السماء

مـن  أكثـر عتقـ� فلم ير يوم� ،يرجون رحمتي ولم يروا عذابي عميٍق  جاؤوا من كل فٍج 

 كما استدلوا بعموم األحاديث الدالة على فضل يوم عرفة، ومنها: . )٣()رفةالنار من يوم ع

ما مـن يـوم أكثـَر مـن َأْن ُيْعتِـَق اُهللا فيـه (قال:  أنَّ رسول اهللا  حديث عائشة 

ــاِهي هبــم المالئكــة فيقــول: مــا أراد  ــه ليــدُنو ثــم ُيَب ــاِر مــن يــوم عرفــة، وإنَّ َعْبــدًا مــن النَّ

                                           
 ، بتصرف واختصار. )٦٥-١/٥٤زاد المعاد يف هدي خير العباد (   )١(

سلسـلة ، قـال األلبـاين يف »أشـهدكم أين قـد غفـرت لهـم«أصله الحديث يف مسـلم بـدون زيـادة    )٢(

وقفــت  يهــا يف شـيء مــن روايــات الحــديث التــهــذه الزيــادة ال أصــل ل«األحاديـث الصــحيحة 

  .)٦/١٠٧( »عليها

 ). ١٧٩٠، برقم ()٢/١٢٨(للمنذري، الرتغيب والرتهيب    )٣(
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 . )١()هؤالء

 . )٢()الحج عرفة(: لقوله فيه ركن الحج العظيم يوم عرفة وألن 

موافق ليوم إكمال اهللا تعالى دينه لعباده المؤمنين، وإتمام نعمته  يوم عرفة نوإ

  جاء يهودي إلى عمر بن الخطاب فقال: (: الحديث الصحيحعليهم، كما ثبت يف 

يهود نزلت ونعلم ذلك اليوم يا أمير المؤمنين آية تقرءوهنا يف كتابكم لو علينا معشر ال

 : ا، قال: أي آية؟ قالالذي نزلت فيه التخذناه عيدً                   

                       ] :فقال عمر بن الخطاب: إين ألعلم  ،]٣المائدة

بعرفة يوم  مكان الذي نزلت فيه، نزلت على رسول اهللا اليوم الذي نزلت فيه، وال

 .)٣()جمعة، ونحن واقفون معه بعرفة

هذه خالصة أقوال العلماء فيما يخص التفضيل المطلق أما إذا اتجه البحث إلى 

، أو يـوم النحـر علـى الخـالف السـابق عرفةيوم فضل أيام السنة هو فأ التفضيل المقيد

وإذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة يكون أفضل األيـام  ة،معوأفضل أيام األسبوع هو الج

لوقفـة يكون و ؛)٤(يكون العمل فيه أفضل وأبر، ومنه الحج األكربلهذا التوافق وا، مطلقً 

                                           
 )،١٣٤٨، برقم ()٢/٩٨٢صحيح مسلم ( عرفة ويوم والعمرة الحج فضل يف بابرواه مسلم    )١(

 وصححه األلباين. )،٣٠١٤، برقم ()٢/١٠٠٣سنن ابن ماجه (

، بــرقم )٢/١٠٠٣ســنن ابــن ماجــه ( )،١٨٧٧٤، بــرقم ()٣١/٦٤ط الرســالة ( ،مســند أحمــد   )٢(

 وصححه األلباين. )،٨٨٩ ،٣/٢٢٨شاكر ( :ت ،سنن الرتمذي )،٣٠١٥(

 )،٤٤٠٧، برقم ()٥/١٧٧(، باب حجة الوداع، طارق بن شهاب من حديثصحيح البخاري    )٣(

 وباب قوله:            ]٤٦٠٦، برقم ()٦/٥٠(] ٣ائدة: الم.( 

 . )٣/١٠١١مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (   )٤(
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٦٣٩ 

، بلـغ هبـا ابـن القـيم عشـرة دةدالجمعة يوم عرفة مزية على سائر األيـام مـن وجـوه متعـ

دنـو ، وتحقـق سـاعة اإلجابـة واماجتمـاع اليـومين اللـذين همـا أفضـل األيـأوجٍه منها: 

مـا أراد (عشية يوم عرفة من أهل الموقف، ثم يبـاهي هبـم المالئكـة فيقـول:  الرب 

سـاعة اإلجابـة التـي  تحصل مع دنوه منهم ف ،)١()هؤالء، أشهدكم أين قد غفرت لهم

فيقربــون منــه بدعائــه والتضــرع إليــه يف تلــك الســاعة،  ،يســأل خيــراً  ال يــرد فيهــا ســائالً 

قــرب مــنهم تعــالى نــوعين مــن القــرب، أحــدهما: قــرب اإلجابــة المحققــة يف تلــك وي

الساعة، والثاين: قربه الخاص من أهل عرفة، ومباهاته هبـم مالئكتـه، فتستشـعر قلـوب 

، ورجـاء وابتهاجـ� وسـروراً  أهل اإليمان هـذه األمـور فتـزداد قـوة إلـى قوهتـا، وفرحـ�

 .)٢(فضلت وقفة يوم الجمعة على غيرهالفضل رهبا وكرمه، فبهذه الوجوه وغيرها 

 الرتجيح: 

المراد بتفضيل الجمعة بالنسبة إلى أيام الجمعة،  فقال:بين األقوال جمع العراقي 

وتفضيل يوم عرفة أو يوم النحر بالنسبة إلى أيام السنة، وصرح بأن حديث أفضلية يوم 

لة ولغيرها، الجمعة أصح. قال صاحب المفهم: صيغة خير وشر يستعمالن للمفاض

فإذا كانت المفاضلة فأصلها أخير وأشرر على وزن أفعل، وأما إذا لم يكونا للمفاضلة 

  قال تعالى: فهما من جملة األسماء كما         ] :تعالى: ، وقال]١٨٠البقرة   

               ] :للمفاضلة  الباب قال: وهي يف حديث ،]١٩النساء

ولعل هذا  .)٣(ومعناها يف هذا الحديث أن يوم الجمعة أفضل من كل يوم طلعت شمسه

                                           
 سبق تخريجه يف المطلب السابق.   )١(

 ، بتصرف واختصار.)٦٥-١/٥٤زاد المعاد يف هدي خير العباد (   )٢(

 .)٣/٢٨٦(، للشوكاين، نيل األوطار   )٣(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  ...إن من أفضل أيامكم� :ي حديثه ـالدالالت العقدية ف

٦٤٠  

وفصل النزاع أن يوم « ورجحه بقوله: بن القيم القول هو الراجح خالًفا لما اختاره ا

فيوم النحر مفضل على  ،الجمعة أفضل أيام األسبوع ويوم النحر أفضل أيام العام

فإن ، ويوم الجمعة مفضل على أيام األسبوع ،ا الجمعة وغيرهااأليام كلها التي فيه

 اجتمعا يف يوم تظاهرت الفضيلتان وإن تباينا فيوم النحر أفضل وأعظم لهذا الحديث

 .)١(»واهللا أعلم

وسبب ترجيح فضل يوم الجمعة أفضلية مطلقـة، صـحة األحاديـث التـي وردت 

ريجها، ويكتفى هنا باإلشـارة إلـى بألفاظ دالة على هذا اإلطالق وقد سبق ذكرها وتخ

خير يـوم طلعـت عليـه (: األلفاظ الدالة بخصوصها على التفضيل المطلق، كقوله 

 ،إن يـوم الجمعـة سـيد األيـام وأعظمهـا عنـد اهللا( :. وقولـه )٢()الشمس يوم الجمعة

ال تطلع الشـمس ( :، وقوله )٣()...وهو أعظم عند اهللا من يوم األضحى ويوم الفطر

  .)٤()تغرب على يوم أفضل من يوم الجمعةوال 

 

المطلب الرابع: داللة خلق آدم يوم الجمعة وقبضه فيه، والصعقة (قيام الساعة)، على * 

 األفضلية من عدمها.

: فِيـِه ُخلِـَق آَدُم، إِنَّ مِْن َأْفَضِل َأيَّامُِكْم َيْوَم اْلُجُمَعـةِ (: أصل هذا المطلب قوله 

ْعَقةُ َوفِيِه ُقبَِض، َوفِي  .)ِه الصَّ

                                           
 .)٥/١٢٨عون المعبود وحاشية ابن القيم (   )١(

 سبق تخريجه.   )٢(

 سبق تخريجه، وأقل درجاته الحسن لذاته فيحتج به لزوما.   )٣(

 سبق تخريجه.   )٤(
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٦٤١ 

ومما دل عليه الحديث من أمور الغيب المرتبطة هبذا اليوم العظيم المشـهود، أن 

  ، وفيه ُقـبَِض، وفيـه الصـعقة لقيـام السـاعة، وزاد يف حـديث اهللا تعالى خلق فيه آدم 

، فيجب اعتقاد ما ورد يف األحاديث »وفيه أهبط إلى األرض« :عبد المنذرأبي لبابة بن 

ستشكاًال يتعلق بأفضـلية يـوم اثبوًتا فتصح داللة وأحكاًما، وأورد العلماء وقد صحت 

الجمعة وداللة هذه األحداث على تلـك األفضـلية؟! ووجـه االستشـكال: هـل تكـون 

الجمعة والزمن فيها فاضًال لذاتـه باالسـتقالل، أم فاضـًال بـالتبع واإلضـافة المكتسـب 

  للعلماء يف ذلك اتجاهان: ٍر عظاٍم،مما حصل فيه وسيحصل من خلٍق وإيجاٍد وأمو

أن هذه األمور التي وقعت يف يـوم الجمعـة لـم تضـف إليـه شـرًفا االتجاه األول: 

زائًدا، بل غاية ما فيها بيان وقوعها يف يوم معظم عنـد اهللا لـذات اليـوم ال لمـا يقـع فيـه، 

ذكر الظـاهر أن هـذه القضـايا المعـدودة ليسـت لـ« فقـال: القاضـي عيـاضوذهب إليـه 

ألن إخراج آدم وقيام الساعة ال يعد فضيلة، وإنمـا هـو بيـان لمـا وقـع فيـه مـن  ؛فضيلته

األمور العظام، وما سيقع ليتأهب فيه العبد باألعمـال الصـالحة لنيـل رحمـة اهللا تعـالى 

 .)١(»ودفع نقمه

أفضلية الجمعة متعلق بما هو حاصـل فيهـا مـن أمـوٍر نـص عليهـا الثاين:  االتجاه

ألن ذات الــزمن دون إضــافة ال مزيــة لبعضــه علــى  ؛بهــا كــان شــرف اليــومالحــديث، ف

بعض، وكذا األيام المجردة عن اإلضافة لغيرهـا مـن الوقـائع والعبـادات واألحـداث. 

كون يوم الجمعة أفضل األيام ال يرجع « فقال: )٢(وغيره وذهب إليه اإلمام القرطبي 

                                           
 .)٦/١٤٢شرح النووي على مسلم (   )١(

  ، عارضــة األحــوذي بشــرح صــحيح الرتمــذيمــن المتــأخرين.  أبــي بكــر بــن العربــي كاإلمــام   )٢(

 =، بـرقم)٤/٤٢٢المصـابيح (مرعاة المفاتيح شرح مشـكاة )؛ و٦/٣٠، (بن العربيألبي بكر 
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٦٤٢  

ا بما يخص وإنما يفضل بعضها بعًض  سهاذلك إلى عين اليوم ألن األيام متساوية يف أنف

ويوم الجمعـة قـد خـص مـن جـنس العبـادات هبـذه الصـالة  ،به من أمر زائد على نفسه

ويكـون  ،وتتفـق هممهـم ودواعـيهم ودعـواهتم فيهـا ،المعهودة التي يجتمع لها النـاس

 ،ليستجاب لبعضهم يف بعضهم ويغفر لبعضـهم بـبعض ؛حالهم فيها كحالهم يوم عرفة

ثـم  ،ولـذلك سـمي هـذا اليـوم المشـهود ،المالئكة يشـهدوهنم ويكتبـون ثـواهبمثم إن 

ثـم إن اهللا  ،يحصل لقلوب العارفين من األلطاف والزيادات ولذلك سمي يـوم المزيـد

 .)١(»وبأن أوقع فيه هذه األمور العظيمة ،تعالى قد خصه بالساعة التي فيه

 المناقشة والرتجيح: 

: هــو التمســك بظــواهر صــحاب االتجــاه األولوجــه التفضــيل واالختيــار عنــد أ

النصــوص التــي وردت، بصــيغ تــدل علــى األفضــلية، دون حاجــة لتعليــل ذلــك؛ ألن 

النصوص لم يرد يف دالالهتا اللفظية بيان سببي أو تعليلي، وذكر الوقائع العظيمـة التـي 

 كانت أو ستكون ليس له أثر على التفضيل، وال مدخل لألفضلية، بل غايتـه الحصـول

يف هذا الزمن الفاضل، فالخلق واإلماته، واإلخراج من الجنة وقيام الساعة، ال مناسـبة 

ألفضلية أغلبها إذ الموت والخروج من الجنة رزية، وقيام الساعة أهـوال، وهـذا يمنـع 

  األفضلية، وإن دّل على األعظمية.

واردة يف إن هذه األمور ال ووجه التفضيل واالختيار عند أصحاب االتجاه الثاين:

                                           
=)١٣٦٦.( 

ســنن ، وعنــه نقلــت بتصــرف يســير. ينظــر: علــى ســنن النســائييف حاشــيته الســيوطي نقلــه عنــه    )١(

، عبـد الــرحمن أحمــد بـن شــعيب النســائي يبــ، ألالنسـائي بشــرح الســيوطي وحاشـية الســندي

)٣/٩٠(. 
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٦٤٣ 

األحاديث تدل على تفضيل اهللا تعالى ليوم الجمعة ألنه خصه بما فيه من أحداث دون 

ووجـه غيره من األيـام، واكتسـب الـزمن الفاضـل شـرًفا بمـا قـّدر اهللا فيـه مـن الوقـائع، 

أن مـن تشـريف اهللا ليـوم الجمعـة أن خلـق آدم فيـه، وهـو  الداللة على الفضل عندهم:

وهـذا النسـل  ،وج آدم مـن الجنـة هـو سـبب وجـود الذريـةخـرأشرف جنس العـالم، و

ا بـل ولـم يخـرج منهـا طـردً  ،ووجـود الرسـل واألنبيـاء والصـالحين واألوليـاء ،العظيم

خالفـة يف منصـب الاإلخراج منهـا لمـا كـان لفـ ،ثم يعود إليها كالمسافر، لقضاء أوطار

يصـلح فلـإلذالل،  األرض، وإنزال الكتب الشريفة عليه وعلى أوالده فهو لإلكمـال ال

، الذي به تحقـق مـراد اهللا تعـالى يف داللة لفضيلة هذا اليوممن هذا الوجه أن يكون فيه 

لمـا ابتالء خلقه بالموت والحياة، والتكليف بالعبادة له سـبحانه علـى هـذه البسـيطة، و

فكان أحـرى بالفضـل مـن اسـتمراره  ؛ال يستتب إال بخروجه منهاتحقق ذلك كله كان 

 فيها.

من االستجابة إلغواء إبليس وأكله من الشجرة،  ما وقع لما وقع منه آدم  إنو

استحق اإلخراج من علو المرتبة ففيـه تنبيـه، وإيمـاء  ،يف هذا اليوم الموصوف بالعظمة

  .السيئةوترك  نبيه إلى تعظيم هذا اليوم بالمحافظة والمداومة على تحصيل الحسنة

موته فيه بقولهم: إن  موت آدم و ة اليومأجابوا عن وجه المناسبة بين أفضليو

كان باًبا النتقاله لجوار ربه، وإكرامه بموافـاة أجـره، ورفـع مقامـه ودرجتـه بعـد ابتالئـه 

الـذي خـرج  همسـتقرداره وورجـع إلـى  ،وصل إلـى مأمنـههبذه الحياة الدنيا، فبالموت 

  .)١(ومن فهم هذه المعاين فهم فضيلة هذا اليوم وخصوصيته ،منه

                                           
 ت بتصرف.، وعنه نقل)٣/٩٠على سنن النسائي (يف حاشيته السيوطي نقله    )١(
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٦٤٤  

ــام الســاعة وأ ــا قي ــوم الجمعــة م ــاء والصــديقين يف ي ــزاء األنبي ــل ج ــبب لتعجي فس

 .)١(واألولياء وغيرهم وإظهار كرامتهم وشرفهم

 نوقـول مـ القاضـي عيـاض ال منافـاة بـين قـولبأنـه وجمع بعضهم بين القولين: 

  .)٢(ل والتأويل إنما يكون خالف الظاهرأوّ  غيرهألنه بنى كالمه على الظاهر، و ؛بعده

لت: وال يّسلم بمثل هذا الجمع ألن الفرق بين القولين ظاهر وادعاء عدم ظهوره ق

 متعذر.

: قوة ما ذهـب إليـه القاضـي عيـاض، لظهـور داللتـه، والذي يرتجح (واهللا أعلم)

وضعف ما ذهب إليه غيره؛ ألنه من باب اإلشارة والتأويـل، والعبـارة تقـدم يف الداللـة 

 التأويل.  على اإلشارة، والظاهر يقدم على

للفضل إذ خلق يف الزمن المبارك الفاضـل  واألقرب أن يقال إن اكتساب آدم 

ألن خلـق الزمـان سـابق لخلـق  ؛أقرب من اكتسـاب الجمعـة فضـًال مـن خلـق آدم فيهـا

اإلنسان، فال يصح أن يكتسب السابق يف اإليجاد والتكوين وهـو يـوم الجمعـة، فضـله 

 م، والعكس ممكن شرًعا وعقًال.وشرفه من الالحق وهو آدم عليه لسال

يف ذلك اليوم العظيم بعد إغواء إبليس له، جاء إثر معصية  كما أن إهباط آدم 

نسياًنا منه، وإغواًء من  األكل من الشجرة التي هني عن االقرتاب منها، وفعلها آدم 

األفضلية و وجه الفضيلة، فما ]١٢١[طه:      قال تعالى: إبليس له، 

يف ذلك الفعل وما ترتب عليه من اإلبعاد عن الجنة الباقية، واإلهباط إلى الدنيا الفانية، 

  وقد سمى اهللا تعالى ذلك شقاًء يف قوله تعالى:                    

                                           
  ).٢/٥٠١( يلمباركفور، لبشرح جامع الرتمذي تحفة األحوذي   )١(

 .)٣/١٠١١مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (   )٢(



              

 

  م٢٠٢١ ديسمبر -هـ ١٤٤٣ ) ربيع الثاني٨٧(العدد 

  ود البارقيد. صفوان أمحد مرشد مح

  

٦٤٥ 

                :١١٧[طه[. 

ليوم الجمعة؟!، فالموت من  األفضلية التي أضافها موته و وما وجه الفضيلة

 قال تعالى: الرزايا والمصائب بنص القرآن الكريم،              

، وكذلك القول يف قيام الساعة وما فيها من األهوال واألحوال التي ]١٠٦: ة[المائد

 لها الوليد، قال تعالى:  يشيب                       

                                          

                  :قال تعالى:و ،]٢ -١[الحج         

                :١٧[المزمل[.  

هبــذا يتبــين أن أفضــلية الجمعــة ذايت دلــت عليــه نصــوص الــوحي، دون ســببية أو 

عند اهللا تعالى، وقد أودع اهللا فيه مـن فضـل العبـادة تعليل، وكون العبادة تقع فيه لشرفه 

 والدعاء ما ال يخفى، ال ُيْسأُل عما يفعل سبحانه وهم ُيْسألون. 

هذا مع ورود االحتمال بأن أفضلية يوم الجمعة له سبب وهو أن اهللا تعالى خّصه 

ة بأنواع من العبادات كصالة الجمعة واالجتماع لها، وشهود المالئكة، وفضـل الصـال

فيه، وساعة اإلجابة، وقراءة سورة الكهف ونحو ذلك من وظائف  على رسول اهللا 

العبادة فيه، وكون اهللا تعالى جعله محالً لتلك األحداث العظيمة الجليلـة، واهللا تعـالى 

 .والنفس إلى األخذ بالقول األول وترجيحه أميل واهللا أعلمأعلم. 

* * * 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  ...إن من أفضل أيامكم� :ي حديثه ـالدالالت العقدية ف

٦٤٦  

 المبحث الثاين

 يوم الجمعة  الصالة على النبي الداللة العقدية يف

 

 وفيه أربعة مطالب:

مـن  داللة اختصـاص يـوم الجمعـة بفضـل الصـالة علـى النبـي  المطلب األول:* 

 عدمه.

كعبادة من أجـل العبـادات القوليـة؛ لكثـرة  ال يخفى فضل الصالة على النبي 

صاص يـوم األدلة من الكتاب والسنة على ذلك، والذي يالمس محل الدراسة هو اخت

 ، دون سائر األيام. الجمعة؛ بمزيد فضل الصالة والسالم عليه 

َالِة فِيِه، َفإِنَّ « :ويف الحديث محل الدراسة والبحث قوله  َفَأْكثُِروا َعَليَّ مَِن الصَّ

َالُتنَا َوَقـْد . َقاَل: ُقْلنَا: َيـا َرُسـوَل اهللاِ، َكْيـَف ُتْعـَرُض َعَلْيـَك َصـ»َصَالَتُكْم َمْعُروَضٌة َعَليَّ 

ــاَل: ــَت؟ َق ــْد َبلِي ــوَن: َق ــَت؟ َيُقوُل ــاَد  إِنَّ اَهللا « َأَرْم ــَل َأْجَس ــى اْألَْرِض َأْن َتْأُك َم َعَل ــرَّ َح

 .»اْألَْنبَِياءِ 

إلـى  وال يرشد النبي  يف يوم الجمعة،  ورد األمر باإلكثار من الصالة عليه

ها وشريف قدرها ومزيد فضلها، وإن من اإلكثار من عبادة من العبادات إّال لعظيم أجر

أفضل العبادات وأجّل الطاعات الموجبة لرضـوان اهللا تعـالى هـو اإلكثـار مـن الصـالة 

، واالســتمرار علــى هــذا الــذكر محمــود الفضــائل عظــيم النوائــل، مــن علــى النبــي 

 .)١(، وتكفير الذنوب ورفع الدرجات وكفاية هم الدنيا واآلخرةموجبات شفاعته 

                                           
قلـت: يـا رسـول اهللا إين أكثـر الصـالة عليـك فكـم أجعـل لـك مـن  :أبي بن كعـب قـاللحديث    )١(

 =، قلـت:)دت فهو خير لكما شئت فإن ز(. قال: قلت: الربع، قال: )ما شئت(صاليت؟ فقال: 
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أخرب اهللا بعد أن يف كتابه العزيز، المؤمنين  اهب أمر اهللا  من العبادات التيوهي 

   قال تعالى: عن نفسه ومالئكته أهنم يصلون على النبي،            

                        ]:من  يهفالصالة عل« ،]٥٦األحزاب

على أمته، فقد أخرجهم اهللا به من الظلمات إلى النور، وهداهم به إلى  حقه 

الصراط المستقيم صلوات اهللا وسالمه وبركاته عليه. وصالة اهللا على نبيه أحسن ما 

لم قيل يف معناها: ثناؤه عليه عند المالئكة، وتعظيمه يف المأل األعلى، فكون المس

فهو يسأل اهللا أن يثني عليه عند المالئكة، وأن يعظمه يف المأل  يصلي على النبي 

 . )١(»األعلى، وأن يرفع من قدره، ويعلي من شأنه صلوات اهللا وسالمه وبركاته عليه

لنمـو ثـواب ويزيد فضل الصالة عليه يف هـذا اليـوم خصوًصـا دون سـائر األيـام، 

 . )٢(العمل بشرف زمانه أو مكانه

ـــي  ـــل إن الصـــالة علـــى النب ـــوم الجمعـــة، وقي ـــد فضـــل يف ي  اختصـــت بمزي

                                           
ما شـئت، فـإن (، قال: قلت: فالثلثين، قال: )ما شئت، فإن زدت فهو خير لك(النصف، قال: =

: )إذا تكفى همك، ويغفـر لـك ذنبـك(، قلت: أجعل لك صاليت كلها قال: )زدت فهو خير لك

بـن  مسند اإلمام أحمـدوحسنه األلباين، وبنحوه يف  ).٢٤٥٧، برقم ()٤/٦٣٧( سنن الرتمذي

عبد اهللا بن محمد بن عقيل ضـعيف عنـد التفـرد، وهـو فيه حديث حسن، ، وقال محققه: حنبل

  حسن الحديث يف المتابعـات والشـواهد، وهـذا منهـا، وبـاقي رجـال اإلسـناد ثقـات. وأخرجـه 

والبيهقــي يف  ،)٢٦٣( »الزهــد«)، وابــن أبــي عاصــم يف ١١/٥٠٤( )،٢/٥١٧(ابــن أبــي شــيبة 

 . )٣٥/١٦٧( ريق وكيع، هبذا اإلسناد) من ط١٠٥٧٧( »الشعب«

 ، الشاملة بدون معلومات طبعة.)٦/٢٤٠عبد المحسن العباد ( ،شرح سنن أبي داود   )١(

 .)٧/١٩٣( دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين   )٢(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية
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٦٤٨  

 .)١(»الختصاصها بتضاعف الحسنات إلى سبعين على سائر األوقات«

ــم،  ــل العل ــض أه ــن بع ــذكور ع ــدد الم ــذا الع ــٍل صــحيٍح له ــى دلي ــف عل ــم أق ول

، وأمره باإلكثار الذي دّل علـى والصواب اعتقاد زيادة الفضل والثواب لمزيد حثه 

ــه الحســنات وهــو: ال ــد عــدٍد مخصــوٍص تتضــاعف في ــار، دون تحدي تفضــيل واالختي

(سبعين) فلم يرد بذلك نص صحيح يعتمد على مثله يف بناء األحكام الشرعية العملية 

ــل بشــرف الزمــان وفضــله، ــة، ويتوجــه التعلي شــغال الوقــت األفضــل وإ« أو االعتقادي

فيصـرف يف خدمـة  ،يد األيامس الجمعة ولكون ،بالعمل األفضل هو األكمل واألجمل

 .)٢(»سيد األنام 

، مـن حيـث تضـعيف الصـالة علـى النبـي  ليةفضـوهل يختص يوم الجمعة بأ

األجر بالصالة من اهللا عشًرا، مقابل صالة واحدة من العبد؟ من أهل العلـم مـن ذهـب 

 : أنـس قـال: قـال رسـول اهللاإلى اختصـاص يـوم الجمعـة بـذلك مسـتدًال بحـديث 

َالَة َعَليَّ َيْوَم اْلُجُمَعِة َوَلْيَلَة اْلُجُمَعِة؛ َفَمْن َصلَّى َعَليَّ َصَالًة َصـلَّى اهللا َعَلْيـِه َأْكثِرُ ( وا الصَّ

 .)٣()َعْشًرا

فيما ذهب إليه من اختصاص المكافأة والتضـعيف إلـى عشـر ولعل قائله لم يصب 

عبـد اهللا بـن حديث بيوم الجمعة وليلتها، لعدم داللة لفظ الحديث على االختصاص، ول

إذا سمعتم المؤذن، فقولوا مثل ما يقول ثم (يقول:   عمرو بن العاص، أنه سمع النبي

                                           
  .)٣/٢٦٠عون المعبود وحاشية ابن القيم (   )١(

  .)٣/٢٦٠( المرجع السابق   )٢(

 اهللا رسول على الصالة كثرة من ويومها الجمعة ليلة يف به يؤمر ما باب، لبيهقيلالسنن الكربى    )٣(

 ٥٩٩٤، حديث رقم ()٣/٣٥٣( ،وغيرها الكهف سورة وقراءة.(  
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. وفيـه )١().. الحـديث.ا،صـالة صـلى اهللا عليـه هبـا عشـرً  ه من صـلى علـّي ، فإنّ صلوا علّي 

عقـب األذان بمضـاعفة الصـالة عليـه مـن اهللا  داللة على مكافأة من صلى على النبي 

 فكل صالة من العبد يقابلها عشر صلوات من اهللا تعالى، ثابت عقب األذان.تعالى؛ 

والحمل على العموم أولى من التخصيص بيوم الجمعة وليلتها أو بعقب األذان، 

صـالة واحـدة، صـلى  من صلى علّي ( :أنس بن مالك قال: قال رسول اهللا لحديث 

 اللفظ يدل على العموم.  . فهذا)٢()اهللا عليه عشر صلوات، وحط عنه عشر خطيئات

رحمته  :معناه« :يف بيان صالة اهللا تعالى على العبد عياض قال القاضيو

  وتضعيف أجره؛ كقوله تعالى:                   ]:٣(»]١٦٠األنعام( .

ة وعموم عبادة عشرية األجر والثواب؛ لعموم هذه اآلي فالصالة على النبي 

األحاديث التي لم يرد فيها ما يدل على اختصاص وقت دون سائر األوقات بعشرية 

األجر والثواب. واألمر بالصالة عقب األذان ويف يوم الجمعة غاية ما يدل عليه مزيد 

 أفضلية لهذه األزمنة والمواضع، وحث على هذه العبادة القولية فيها. 

                                           
 ).٣٨٤، حديث رقم ()١/٢٨٨صحيح مسلم (   )١(

وقـال محققـه حـديث صـحيح؛  )،١١٩٩٨، حديث رقـم ()١٩/٥٧ط الرسالة ( ،مسند أحمد   )٢(

 صحيح ابن حبان الُبستي)؛ ويف ١٠١٢٢، حديث رقم ()٩/١٤٢لنسائي (السنن الكربى لويف 

)، وقال األرنؤوط: إسناده صحيح؛ وأخرجه ابـن حبـان بلفظـه ٩٠٤، حديث رقم ()٣/١٨٦(

، )٣/١٨٦()، ٩٠٥مــن حــديث أبــي هريــرة وبســند صــححه األنــؤوط كــذلك حــديث رقــم (

حبـان بلفظـه مـن حـديث  )، وقال األرنؤوط: إسناده صحيح، وأخرجه ابـن٩٠٤حديث رقم (

 ).٩٠٥أبي هريرة وبسند صححه األنؤوط كذلك حديث رقم (

 .)٤/١٢٨شرح النووي على مسلم (   )٣(
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٦٥٠  

 بعد موته وكيفيته. والسالم على النبي  المطلب الثاين: داللة عرض الصالة* 

من مسائل الغيب التي وردت هبا السنة النبوية الصحيحة عرض صالتنا وسالمنا 

بعد موته وهو يف قربه الشريف، ومن تلك األلفاظ مـا ورد يف الحـديث محـل  عليه 

وورد يف أحاديــث  ،)فــإن صــالتكم معروضــة علــي(:  قولــهالدراســة والبحــث مــن 

 يغ السالم، وبلوغ الصالة، ورد روحه الشريفة ليرد السالم: أخرى تبل

إن هللا مالئكة سياحين تبلغني عن (أنه قال:  عن النبي فعن عبد اهللا بن مسعود 

 .)١()أمتي السالم

، وال تجعلـوا ال تتخـذوا قـربي عيـداً ( : أبي هريرة، قال: قال رسـول اهللا وعن

 .)٢()فإن صالتكم تبلغني، وحيثما كنتم فصلوا علي، بيوتكم قبوراً 

                                           
إن هللا مالئكـة سـياحين يف األرض «بلفـظ:  )،٨٧٠٥( ، بـرقم)٢/٢٥٣مصنف ابن أبـي شـيبة (   )١(

د أحمـد مسـن؛ ٢٦٩، بـرقم ()١/١٨٤مسـند ابـن أبـي شـيبة (، ويف »يبلغوين عـن أمتـي السـالم

وقال محققـه:  )،٢٨١٦، برقم ()٣/١٨٢٦(، مسند الدارمي)؛ ويف ٣٧٠٢، برقم ()٦/٢٣٣(

الســـنن الكـــربى للنســـائي )؛ ١٩٢٤، بـــرقم ()٥/٣٠٧(، مســـند البـــزارويف  إســـناده صـــحيح؛

وقـــال  )،٩١٤، بــرقم ()٣/١٩٥محققـــا ( -صــحيح ابـــن حبــان  )،١٢٠٦، بــرقم ()٢/٧٠(

، هــ)٣٦٠لطـرباين (المتـوىف: ل المعجم الكبير؛ لصحيحإسناده صحيح، رجاله رجال امحققه: 

ـــرقم )٢/٤٥٦المســـتدرك علـــى الصـــحيحين للحـــاكم ()؛ ١٠٥٣٠، بـــرقم ()١٠/٢٢٠( ، ب

رواه النسـائي «وقال صـحيح اإلسـناد ولـم يخرجـاه ووافقـه الـذهبي، قـال األلبـاين:  )،٣٥٧٦(

ن وهـو كمـا قـالوا. والدارمي وابن حبان والحاكم، عن ابن مسعود وصـححه ووافقـه ابـن حبـا

التوسل أنواعه )؛ ٢١( فضل الصالة على النبي «و )،٩٢٤(وهو مخرج يف تخريج المشكاة 

 . )٥٩وأحكامه (ص

 =إسـنادهوقـال محقـق المسـند:  )،٨٨٠٤، حديث رقم ()١٤/٤٠٣ط الرسالة ( ،مسند أحمد   )٢(
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٦٥١ 

 إلـّي  ، إال رد اهللا مـا مـن أحـد يسـلم علـّي (قال:   عن رسول اهللا وعنه أيًضا

 .)١()عليه السالم روحي حتى أرد

فهل هناك فرق بين العرض للصالة وبلوغها، وتبليغ المالئكة للسالم، ورد الروح 

 لرد السالم؟

صـحة ثبوتـه، واإليمـان بـه ال يوجد مانع من القول بكل لفظ ورد بـه الـنص عنـد 

تحقيًقا وجزًما، دون خوض يف الكيفية، أو اعتقاد لوازم لم يـرد هبـا الـنص، وقـد تصـح 

ــة يف  ــالمين مختلف ــنن الع ــب ألن س ــالم الغي ــاهدة ال يف ع ــالم المش ــوازم يف ع ــك الل تل

ــوص  ــوق النص ــول بمنط ــد، فنق ــاهدة فاس ــى عــالم المش ــب عل ــاس الغي حقيقتهــا، وقي

انيها المجملة ونقف عند هذا الحد، دون تفصـيل ودون تجـاوز الصحيحة، ونعتقد مع

 يف الكالم عن عالم الغيب بال علم صحيح وال بينة معتربة يف الشرع.

وتبلغه، ولكـن هـل  وبدراسة النصوص السابقة يتبين أن صالتنا تعرض عليه 

يكـون ذلـك العــرض مباشـرة بــدون واسـطة، أم بواســطة مالئكـة أوكــل اهللا إلـيهم هــذا 

 لعمل؟ ا

مطلًقا بدون قيد، فـال يوجـد مـانع شـرعي مـن حصـوله  »العرض« ورد النص بلفظ

إلى بدنه الشريف ليرد السالم علـى مـن سـّلم  بال واسطٍة كرد روحه الشريفة  مباشرةً 

مرة مطلًقـا ومـرة مقيـًدا بالمالئكـة السـياحين،  »اإلبالغو البالغ« عليه، وورد النص بلفظ

مباشـرة وعـدم الواسـطة المالئكيـة كـرد السـالم، ويحتمـل أنـه فاللفظ المطلق يحتمل ال

                                           
 يح. وقال األلباين: صح )،٢٠٤٢، حديث رقم ()٢/٢١٨( سنن أبي داود، ويف حسن=
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 وحسنه األلباين. )،٢٠٤١، حديث رقم ()٢/٢١٨سنن أبي داود (، ويف حسن
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 بواسطة المالئكة إذا حملنا المطلق على المقيد، أما المقيد فداللته على ما قيد به متعينة. 

وإذا تركنا التأويـل وأجرينـا النصـوص علـى ظاهرهـا الالئـق فيمكننـا القـول بـأن 

(العرض للصـالة) يف يـوم الجمعـة، العرض مغاير للتبليغ والبالغ، إذ ورد النص بلفظ 

ولفظ (البالغ والتبليغ) للصالة وللسالم ورد يف سائر األيام واألحوال بواسطة وبدون 

واسطة، فال يمنع أن يكون العرض للصالة مختًصا بمـن صـلى يـوم الجمعـة، والـبالغ 

 والتبليغ يف غير يوم الجمعة.

الغ والتبليـغ كلـه بواسـطة ولو أّولنا النصوص وجمعنا بينها فنقـول العـرض والـب

 .)١(المالئكة، وهو أمر محتمل وارد

والقول بأن العرض خاص بيوم الجمعة والبالغ يعم سـائر األيـام أظهـر وأرجـح 

ألن فيه إعماًال للنصوص كلها، وقبول ما صح منها، والعمل بظاهره  ؛واهللا تعالى أعلم

  دون افرتاض التناقض أو التعارض.

 

 بالعرض من عدمه. لة اختصاص النبي المطلب الثالث: دال* 

بعرض بعض أعمال األحياء عليه بعد موته، أم أن هـذا قـد  هل يختص النبي 

 يكون لغيره من الناس؟ 

 إلى عدم االختصاص مستدًال بأحاديث منها:  )٢(ذهب بعضهم

إن أعمـالكم تعـرض علـى أقـاربكم ( : : قـال النبـيقالأنس بن مالك حديث 

                                           
دليل الفالحين لطرق ريـاض الصـالحين ، )٦/٢٤٠عبد المحسن العباد (لشرح سنن أبي داود    )١(

 ، بتصرف.)٧/١٩٣(

 .)٢/١٧٣(، ح المقاصد وتصحيح القواعد يف شرح قصيدة اإلمام ابن القيمتوضي   )٢(
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ا استبشروا به، وإن كان غير ذلـك، قـالوا: اللهـم موات، فإن كان خيرً وعشائركم من األ

 .)١()ال تمتهم، حتى هتديهم كما هديتنا

خوانكم إاهللا يف  اهللا( :يقول سمعت رسول اهللا  قال: النعمان بن بشيروحديث 

 .)٢()عمالكم تعرض عليهمأن إف ،هل القبورأمن 

كم بسـيئات اموتـ ال تفضـحوا(:  هريرة رضي اهللا عنه: قال النبي يأب وحديث

 . )٣()أعمالكم فإهنا تعرض على أوليائكم من أهل القبور

                                           
إسـناده ضـعيف وقـال محققـه: و )،١٢٦٨٣، حـديث رقـم ()٢٠/١١٤مسند أحمد مخرجـا (   )١(

  ويف البــاب عــن  ،إلهبــام الواســطة بــين ســفيان وأنــس. وهــذا الحــديث تفــرد بــه اإلمــام أحمــد

ا، فيه مسلمة )، لكن إسناده ضعيف جدً ١٤٨( »سطاألو«أبي أيوب األنصاري عند الطرباين يف 

 بن علي الخشني، وهو مرتوك الحديث، فال يفرح به. 

الكنــى لــم أجــده يف كتــب الســنة المشــهورة مــن صــحاح ومســانيد ومعــاجم ووقفــت عليــه يف:    )٢(

لألصـفهاين،  كتاب األمثال يف الحديث النبـوي)؛ ٥١٩، برقم ()١/٢٩٨واألسماء للدوالبي (

)؛ والمنامـات البـن أبـي الـدنيا ٣١٤، بـرقم ()٣٦٦(ص المحقـق لجهالـة يف اإلسـناد،وضّعفه 

  ، مختصـُر اسـتدَراك الحـافِظ الـّذهبي علـى ُمسـتدَرك أبـي عبـد اهللاِ الَحـاكم)؛ ١)، برقم (١/٥(

 وحكى تضعيف الذهبي للحديث لجهالة إسناده.بن الملقن ال

)؛ المنامات البن أبـي الـدنيا ١٥٦)، برقم (١/١٤٢الرتغيب والرتهيب، لألصبهاين قوام السنة، (   )٣(

)؛ تخريج أحاديث إحياء علـوم الـدين، للِعراقـي، وابـن السـبكى، والزبيـدي، ٢)، رقم (٦(ص

ــم ( ــديث رق ــعيف، ٤٠٥١ح ــناد ض ــاملي بإس ــدنيا والمح ــي ال ــن أب ــي: رواه اب ــال العراق )، وق

يف العلـل المتناهيـة يف ). كما ضعفه غير واحد منهم: اإلمام ابـن الجـوزي ٢٦٢٤، ٦/٢٦٢٣(

)، ٧٢١)؛ والسخاوي يف المقاصد الحسـنة (ص١٥٢٢)، برقم (٢/٤٢٨األحاديث الواهية، (

 ). ١٢٩٦برقم (
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والصواب عدم صحة هذه األحاديث وضعفها الشديد بل قد تصل إلـى الوضـع، 

 فال يعّول على مثلها يف األحكام عموًما، ويف الغيبيات والعقائد على وجه الخصوص. 

، خاًصـا بـه دون أمتـه، إذ ال رده وهبذا يكـون العـرض للصـلوات، والسـالم و

دليل صحيح على عـرض األعمـال علـى غيـره مـن أمتـه، وال حكمـة يف ذلـك ظـاهرة، 

وإيناسـه  دون أمته، ويكون هذا من تمـام فضـل اهللا عليـه  فيبقى االختصاص به 

 هبذه العبادة العظيمة.

 

 حياته يف قربه. ورده السالم، على المطلب الرابع: داللة عرض الصالة على النبي * 

ُقْلنَا: َيا َرُسوَل اهللاِ، َكْيَف ُتْعَرُض َعَلْيـَك َصـَالُتنَا « جاء يف الحديث محل الدراسة:

َم َعَلـى اْألَْرِض َأْن َتْأُكـَل َأْجَسـاَد  إِنَّ اَهللا (َوَقْد َأَرْمَت؟ َيُقوُلوَن: َقْد َبلِيَت؟ َقـاَل:  َحـرَّ

 .)اْألَْنبَِياءِ 

صالهتم عليه وقـد  كيفية عرض عن النبي  الصحابة  يحكي النص سؤال

هـذا بحسـب تصـورهم واعتقـادهم السـابق  مات وبليت عظامه وأرم جسده الشريف،

 لقـول الصـادق تصـديًقا بعـد اعتقـاد جـواز أن العـرض كـائن ال محالـة، فقبل بيانـه 

 العرض هل هـوأن  يف حصل لهم االشتباه ،»فإن صالتكم معروضة علي« :المصدوق

  !المتصل بالجسد؟الروح على الروح المجرد أو على 

 ، يصـيبه البِلـى وتأكلـه األرض فيفنـى،وحسبوا أن جسـد النبـي كجسـد كـل أحـدٍ 

كاشًفا لما غاب عنهم من حقائق الغيـب المتعلقـة بحرمـة  فكان جواب المصطفى 

ه أجساد األنبياء على األرض التي تحوي أجسـادهم الطـاهرة وتضـمها، فقـال يف جوابـ

َم َعَلى اْألَْرِض َأْن َتْأُكَل َأْجَساَد اْألَْنبَِياءِ  إِنَّ اَهللا (عليهم:  ، فأفاد أن العرض علـى )َحرَّ
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  الروح والبدن الذي لم يبلى، بكيفية ال نعلم حقيقتها وال ندرك كنهها بعقولنا.

 ويف هذا المطلب فروع تتعلق ببلى األجساد بعد الموت:

 عدم البلى بأجساد األنبياء من عدمه. اختصاص الفرع األول: -

الحــس والمشــاهدة يقضــي بــأن األجســاد بعــد موهتــا تتحلــل أجزاؤهــا وتأكلهــا 

 وفيـه أبـي هريـرة رضـي اهللا عنـه األرض، وهذا هو األصل العام، وقد دّل عليه حـديث

ا وهـو ا واحـدً ليس من اإلنسان شيء إال يبلـى، إال عظًمـ ...(: قال: قال رسول اهللا 

أن رسـول اهللا . ودل عليه حديثه بلفـظ )١()لذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامةعجب ا

 :٢()منه خلق وفيه يركب ،إال عجب الذنب ،كل ابن آدم يأكله الرتاب(، قال(. 

ال يبلى وال تأكلـه األرض بـل يبقـى علـى  وفق داللة هذا الحديث عجب الذنبف

 )٣(العلمـاء مـن السـلف والخلـفحاله وإن بلي جميع جسد الميت وهبذا قـال جمهـور 

هـو العظـم يف األسـفل بـين اإلليتـين الهـابط مـن الصـلب يقـال لطرفـه  وعجب الـذنب

وظــاهر هــذا الحــديث ، ويقــال عجــب الــذنب وعجــم الــذنب وهــو أصــله ،العصــعص

إال أنه قد روي يف أجساد األنبياء  ،وعمومه يوجب أن يكون بنو آدم يف ذلك كلهم سواء

وهذا ، األرض ال تأكلهم وحسبك ما جاء يف شهداء أحد وغيرهموأجساد الشهداء أن 

 .)٤(»لمدليل على أن اللفظ يف ذلك لفظ عموم يراد به الخصوص واهللا أع

                                           
، حديث رقم )٤/٢٢٧٠صحيح مسلم ( )،٤٩٣٥، حديث رقم ()٦/١٦٥صحيح البخاري (   )١(

)٢٩٥٥.( 

 ).٢٩٥٥، حديث رقم ()٤/٢٢٧١صحيح مسلم (   )٢(

 .)٣/٣٠٨ح التقريب (طرح التثريب يف شر   )٣(

  .)٣/٨٩عبد الرب (البن االستذكار    )٤(
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وألفاظ العموم يف الحديثين لم تعد باقية على عمومها فقد ورد عليها التخصيص 

والـذي  »إّال «بمخصصات متصلة ومنفصلة، فالمتصل منهـا مـا دل عليهـا االسـتثناء بـــ

 أخرج عجب الذنب من عموم الحكم القاضي بأكل الرتاب لعموم أجساد بني آدم. 

كما دلـت مخصصـات منفصـلة علـى عـدم بقـاء هـذا العمـوم علـى ظـاهره وهـي 

األحاديث التي نصت على تحـريم اهللا علـى األرض أن تأكـل أجسـاد األنبيـاء، وأنـه ال 

 يصيبها البلى.

وحسـبك مـا جـاء يف شـهداء أحـد  :قـال ،الشـهداءواستثنى ابن عبـد الـرب معهـم «

وغيرهم، ثم ذكر حديث جابر لما نقل أباه يف خالفة معاوية حين أراد إجراء العين التي 

 فأصـابت المسـحاة أصـبع رجـلٍ  )١(نـونثا يتاًبـطَ فأخرجنـاهم رِ « :وقولـه ،حـدٍ يف أسفل أُ 

فدل علـى  ،الشهداء من وكثيرٌ  :على قوله واقتصر القاضي عياض ،)٢(»ممنهم فتقطر الد

ولعلـه أشـار بـذلك إلـى المبطـون  ،أنه يرى أن بعض الشهداء قد تأكـل األرض جسـده

  .ونحوه من الملحقين بالشهداء

المـؤذن (:  لى الصنفين المؤذن المحتسب لقولهإ وضم أبو العباس القرطبي

وظــاهر هــذا أن  :قــال ،)٣()المحتســب كالمتشــحط يف دمــه وإن مــات لــم يــدود يف قــربه

                                           
  .»فأخرجناهم رطابا تتثنى أجسادهم« وجاء يف رواية:   )١(

ــكل اآلثــار    )٢( ــرح مش ــاوي ش ــاء يف روايــة:)١٢/٤٤١(للطح ــا تتثنــى « . وج ــاهم رطاب فأخرجن

نوري لــدي، لالمجالســة وجــواهر العلــم؛ )١/١٣٣تــاريخ المدينــة البــن شــبة ( »أجســادهم

 ).١٢٥٦، برقم ()٤/٨٨المالكي، (

)؛ ١٣٥٥٤، حـديث رقـم ()١٢/٤٢٢المعجـم الكبيـر للطـرباين (من حديث ابن عمر كمـا يف    )٣(

 =،)٢/٢٤٦سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السـيئ يف األمـة (وضعفه األلباين يف 
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  .)١(األرض ال تأكل أجساد المؤذنين المحتسبين

كـل مـن تأكلـه األرض  :كأنه قال :فللحديث تأويالن (أحدهما) قال ابن عبد الرب

قال: وإذا جاز أال تأكل األرض عجـب الـذنب جـاز أن  ،فإنه ال تأكل منه عجب الذنب

 ال تأكل الشهداء.

تأكله األرض وإن كانت  يريد أن جميع اإلنسان مما :(الثاين) قال القاضي عياض

 .)٢(كاألنبياء وكثير من الشهداءا كثيرة ًال تأكل أجسامً 

يحتمل أن تعدم أجزاؤه بالكليـة ويحتمـل أهنـا باقيـة لكـن  »يأكله الرتاب« :قولهو

 :قال ،زالت أعراضها المعهودة، وقد جوز إمام الحرمين يف اإلرشاد كال األمرين عقالً 

فال يبعد أن تصـير أجسـام العبـاد علـى صـفة  ،دهماولم يدل قاطع سمعي على نفي أح

 .)٣(»وال يحيل أن يعدم منها شيء ثم يعاد ،أجسام الرتاب، ثم تعاد برتكيبها إلى ما عهد

ــة إلــى إنكــار القــول بعــدم بلــى األجســاد، ــاقالين: « وقــد ذهبــت المعتزل قــال الب

لمــوت علــى أن األجســام تفنــى بعــد ا »لــيس بعــدك شــيء« تمســكت المعتزلــة بقولــه:

ــفات،  ــو الص ــاين ه ــراد: أن الف ــه، والم ــنة بخالف ــل الس ــة، ومــذهب أه ــذهب بالكلي وت

                                           
  ).٨٥٣حديث رقم (=

حديث ضعف جًدا، فال يصـح دخـول المـؤذنين لو صح الحديث لصح قول القرطبي ولكن ال   )١(

المحتسبين يف االستثناء من عموم من تأكـل األرض أجسـادهم، فلـيس حـالهم كحـال األنبيـاء 

والشهداء لعدم صحة الحديث الوارد يف ذلـك، والصـواب أهنـم كبـاقي بنـي آدم الـذين تجـري 

 عليهم سنة البلى واألرم.

 .)٣/٣٠٨طرح التثريب يف شرح التقريب (   )٢(

 .)٣/٣٠٨( المرجع السابق   )٣(
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اهـ. ويؤيده ما ورد يف األحاديث الصحيحة من بقـاء عجـب  .واألجزاء المتالشية باقية

ــل أجســاد  ــرم علــى األرض أن تأك ــار أن اهللا تعــالى ح ــح مــن األخب ــذنب، ومــا ص ال

 .)١(»األنبياء

الحكمـة مـن إبقـاء عجـب الـذنب يف اإلنسـان وعـدم  يف واختلفت أقوال العلماء

يف  هللا « فائدة إبقـاء هـذا العظـم دون غيـره:يف  قال ابن عقيلف إصابته بالفناء والبلى،

ألن من يظهر الوجود من العدم ال يحتاج إلى أن يكون لفعلـه شـيء  ؛هذا سر ال نعلمه

لـت عظمتـه جعـل ذلـك يبنى عليه وال خميرة، فإن علل هذا يتجوز أن يكون الباري ج

ــى كــل إنســان بجــواهره بأعياهنــا ــى أن يحي ــم  ،عالمــة للمالئكــة، عل وال يحصــل العل

للمالئكة بذلك إال بإبقاء عظم كل شخص ليعلم أنه إنما أراد بذلك إعادة األرواح إلى 

ولوال إبقاء شيء لجوزت المالئكة أن تكون اإلعادة لألرواح إلى أمثال  ،تلك األعيان

 لى أعياهنا.األجساد ال إ

أن أصــل  الحكمـة يف تخصـيص العجـب بعـدم البلـى دون غيـره وقيـل قـد تكـون

الخلق منه ومنه يركب، وهو قاعدة بدء اإلنسان وأسه الذي يبنى عليه، فهو أصلب من 

 .)٢(»الجميع كقاعدة الجدار

 الفرع الثاين: داللة حرمة أجساد األنبياء على حياهتم يف قبورهم. -

يحة أن األجساد كلها تبلى أجزاؤها وال يبقـى منهـا سـوى ثبت بالنصوص الصح

عجب الذنب، عدا أجساد عموم األنبياء لما خصهم اهللا به من منزلة ومكانة، وكثير من 

الشهداء بحسب أعمالهم وإخالصهم وكمال منـازلهم وعلـو درجـاهتم، فهـل يف ذلـك 

                                           
 .)٤/١٦٧١مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (   )١(

 بتصرف واختصار.  )١٩/١٤٦(، للعيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري   )٢(
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٦٥٩ 

إذ تعـرض عليـه  د داللٌة صريحٌة على حياة األنبياء يف قبورهم؟! خاصـة نبينـا محمـ

صالتنا وسالمنا، مباشرة أو عرب المالئكة السياحين كما ثبت يف األحاديث الصحيحة، 

 لرد السالم على من سلم عليه.  وما ثبت من رد روحه إليه 

 ماذا يقصد بالحياة التي نريد إثباهتا أو نفيها؟ 

 يهـا النبـي إن كان يقصد هبا الحيـاة الدنيويـة التـي نحـن عليهـا اآلن، وكـان عل

وإخوانه األنبياء، فهذا مخالف للمنقول والمعقول والمحسـوس، وإن كـان المقصـود 

هبا حياة خاصة تناسب الربزخ وسننه الغيبية التي ال ندرك حقائقها وال كنهها وماهيتها، 

فهذا حق وقـد دلـت عليـه نصـوص الـوحي وال يوجـد مـا يمنـع منـه عقـًال، فهـي حيـاة 

 كل عبد بحسب عمله نعيًما أو عذاًبا. برزخية خاصة ينال منها

بعد وفاته مخالفة لحياته قبل الوفاة، ذلـك أن الحيـاة  ن حياته إ« :قال األلباين

، ولكـن مـن الثابـت والمعلـوم الربزخية غيب من الغيوب، وال يدري كنهها إال اهللا 

ــا، فاإل ــع لقوانينه ــة، وال تخض ــاة الدنيوي ــن الحي ــف ع ــا تختل ــدنياأهن ــان يف ال ــل  نس يأك

ويشرب، ويتنفس ويتزوج، ويتحرك ويتـربز، ويمـرض ويـتكلم، وال أحـد يسـتطيع أن 

تعـرض لـه   ، ويف مقدمتهم نبينـا محمـدا بعد الموت حتى األنبياء يثبت أن أحدً 

 هذه األمور بعد موته.

، بعـد وفاتـه  كانوا يختلفون يف مسائل كثيرةٍ  ومما يؤكد هذا أن الصحابة 

يف قربه، ومشاورته يف ذلك، وسؤاله عـن  حد منهم الذهاب إليه أ لولم يخطر يف با

انقطع عن  الصواب فيها، لماذا؟ إن األمر واضح جدًا، وهو أهنم كلهم يعلمون أنه 

بعد موتـه حـي،   الحياة الدنيا، ولم تعد تنطبق عليه أحوالها ونواميسها. فرسول اهللا

اة ال تشبه حياة الدنيا، ولعـل ممـا يشـير أكمل حياة يحياها إنسان يف الربزخ، ولكنها حي
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عليــه مــا مـن أحــد يســلم علــي إال رد اهللا علـي روحــي حتــى أرد ( :إلـى ذلــك قولــه 

، ولذلك فال يجوز قيـاس إال اهللا  علمهاوعلى كل حال فإن حقيقتها ال ي، )١(السالم)

تعطى واحدة  الحياة الربزخية أو الحياة األخروية على الحياة الدنيوية، كما ال يجوز أن

، وال تتشـابه إال يف معـينٌ  وحكـمٌ  خـاٌص  منهما أحكـام األخـرى، بـل لكـل منهـا شـكٌل 

 .)٢(»االسم، أما الحقيقة فال يعلمها إال اهللا 

 أعلى مرتبًة من الشهداء  ونقطع أنَّ األنبياء ال سيما خاتمهم وأفضلهم محمد

زًقا بعد استشهادهم يف سبيل اهللا، الذين أثبت لهم القرآن الكريم حياًة عند اهللا تعالى ور

وإن كنا ال نشعر بتلك الحياة والرزق وال ندرك حقيقتها، كرامة لهم من اهللا وحسن 

 : ، قال تعالىمنزلة بوأهم إياها                           

     ]قال تعالى:و ،]١٦٩عمران:  آل                            

        ]:ويف هذه المرتبة تعلم حياة الشهداء، وأهنم عند « .]١٥٤ البقرة

كانت رهبم يرزقون، وأهنا أكمل من حياهتم يف هذه الدنيا، وأتم وأطيب، وإن 

أجسادهم متالشية، ولحومهم متمزقة، وأوصالهم متفرقة، وعظامهم نخرة، فليس 

وإذا كان الشهداء إنما نالوا هذه الحياة ...العمل على الطلل إنما الشأن يف الساكن

  بمتابعة الرسل وعلى أيديهم، فما الظن بحياة الرسل يف الربزخ؟ ولقد أحسن القائل:

  .)٣(»والمرء بينهما خيال ساري ...فالعيش نوم والمنية يقظة

                                           
 )،٢٦٦٦( »األحاديث الصـحيحة«رواه أبو داود عن أبي هريرة وإسناده حسن وهو مخرج يف كتابي    )١(

 ).١٧٩٩( »صحيح أبي داود«و )،٤٧( »نقد الكتاين«و )،٣/٥( »األحاديث الضعيفة«و

 .)٦٠-٥٩التوسل أنواعه وأحكامه (ص   )٢(

 .)٣/٢٦٤(، البن القيم الجوزية مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين   )٣(
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 المقام واإلكرام. فاألنبياء أولى بذلك

هـذا مـع القطـع بـأن روحـه الكريمـة يف الرفيـق األعلـى يف أعلـى « قال ابن القـيم:

ا يصــلى يف قــربه ليلــة وقــد صــح عنــه أنــه رأى موســى قائًمــ، عليــين مــع أرواح األنبيــاء

بالبـدن  فالروح كانت هناك ولهـا اتصـاٌل  ،ورآه يف السماء السادسة أو السابعة ،سراءاإل

يف قربه ويرد سالم من سلم عليه وهي يف  ييف القرب وإشراف عليه وتعلق به بحيث يصل

، وعـالم )١(»وال تنايف بين األمرين فـإن شـأن األرواح غيـر شـأن األبـدان، الرفيق األعلى

فـة ونواميسـه الربزخ غيـر عالمنـا المشـهود وغيـر اليـوم الموعـود، فلكـل سـننه المختل

الخاصة وقفنا عليها بالخرب اليقين، ولكنا لن ندرك كنهها وحقائقهـا حتـى نقـف عليهـا 

 بعين وحق اليقين وذلك كائن بعد الموت ويوم الدين.

  يف المملكة العربية السعودية إلى القول بحياته وذهبت اللجنة الدائمة لإلفتاء

كما كان يف دنياه ولم  حه ليصير حي�ولم تعد إليه رو« يف قربه حياًة برزخية خاصة:

بل هي حياة برزخية  ،تتصل به وهو يف قربه اتصاًال يجعله حي� كحياته يوم القيامة

وسط بين حياته يف الدنيا وحياته يف اآلخرة، وبذلك يعلم أنه قد مات كما مات غيره 

  قال تعالى: ممن سبقه من األنبياء وغيرهم،                     

         ]:قال تعالى: ، و]٣٤ األنبياء                         

    ]:قال تعالى: و ،]٢٧-٢٦الرحمن               ]إلى ، ]٣٠لزمر:ا

 .)٢(»أمثال ذلك من اآليات الدالة على أن اهللا قد توفاه إليه

                                           
 .)٤٥(ص بن القيم الجوزيةالالروح    )١(

). وفتوى ٣٨٩، (ص»يف قربه حياة برزخية حي نبينا محمد «)، بعنوان: ٤٢٨٣فتوى رقم (   )٢(

 =حي يف قربه الحياة الربزخية وليس حًيـا الحيـاة التـي كانـت النبي «) بعنوان: ٢٦٤١رقم (
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ومن العجيب يف هذه المسألة أن نرى كثًرا من أهل التأويل والبـدع مـن الصـوفية 

ومن تأثر بمناهجهم يخالفون أصولهم القاضية بتأويـل الـنص إذا كـان ظـاهره مخالًفـا 

ى مــا ظنــوه ظاهرهــا رغــم مخالفتهــا لمعقــوالهتم، ولكــنهم هنــا أجــرو النصــوص علــ

 للمحسوس والمعقول!!!

ويعاب عليهم االضطراب وعدم االطـراد علـى أصـولهم يف بـاب الغيبيـات، وال 

، وحيـاة األنبيـاء  يعاب عليهم هنا تمسكهم بظواهر النصوص القاضـية بحياتـه 

ل السـنة وإنما الخطأ فيمـا ذهبـوا إليـه مـن حملهـا علـى الحيـاة الحقيقـة الدنيويـة، وأهـ

سلًفا وخلًفا يجرون النصوص على ظاهرها الشرعي الـذي وردت بـه، فيعتقـدون أهنـا 

حقائق غيبية تتعلق بحياٍة حقيقيٍة برزخيٍة ال دنيوية وال أخروية من كل وجه وإنمـا هـي 

 . )١(حياة بين الدنيوية واألخروية من نوع خاص بأحكامها وسننها

 حقيقيـةً  يف قبـورهم حيـاةً  أحيـاءٌ نبيـاء ، إلـى أن األعلي جمعةوقد ذهب الشيخ د.

اتصــال روحــه ببدنــه وأن  كحيـاهتم قبــل انتقــالهم منهـا، وليســت حيــاة أرواح فحسـب؛

ويـرد   ؛ ألنه ال يوجد زمان إال وهناك مـن يسـلم علـى رسـول اهللادائم الشريف 

بعـد بعد انتقالـه ليسـت كحيـاة بـاقي النـاس  ، وحياة النبي اهللا إليه روحه لرد السالم

                                           
). فتــاوى اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة واإلفتــاء جمــع ٣٩٩، ٣٩٨، (ص»لــه يف الــدنيا=

 وترتيب الشيخ أحمد عبد الرزاق الدرويش. 

، أللوســي، للبينــات يف عــدم ســماع األمــوات علــى مــذهب الحنفيــة الســاداتتحقيــق اآليــات ا   )١(

موسـوعة العالمـة ؛ وومـا بعـدها) ٥٢٨وجالء العينين يف محاكمـة األحمـدين (ص ؛)٨٠(ص

، )٨٢، (صلشـقيري، لالسنن والمبتدعات المتعلقة باألذكار والصلوات؛ )٨/٢٩٩(األلباين، 

 بتصرف.
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يعبــدون رهبــم يف قبــورهم،  أن األنبيــاء واســتدل بجملــة أحاديــث وفيهــا « االنتقــال

مررت على موسى ليلة ُأسري بي عنـد « قال:  أنس رضى اهللا عنه أن النبيكحديث 

يف قبـورهم  األنبيـاء أحيـاءٌ ( :، وعنـه )١(»الكثيب األحمـر، وهـو قـائم يصـلي يف قـربه

 .)٢()يصلون

ث علـى أهنـم أحيـاء بأجسـادهم وأرواحهـم لـذكر المكـان ويدل هذا الحديقال: 

فهـم ، ولو كانت الحياة لألرواح فقط لمـا ذكـر مكـان حيـاهتم، »يف قبورهم« حيث قال

وليست حياة أرواح فحسب؛  ،كحياهتم قبل انتقالهم منها حقيقيةً  أحياء يف قبورهم حياةً 

لما صح من األحاديـث كما أن أجسادهم الشريفة محفوظة يحرم على األرض أكلها، 

 .)٣(يف ذلك

وال فرق من حيث الجملة بين ما قرره د. علي جمعة وما قررتـه اللجنـة الدائمـة، 

                                           
)، ٤/١٨٤٥(ومسـلم يف صـحيحه،  )؛١٢٥٠٤، بـرقم ()١٩/٤٨٤مد يف مسنده، (حأخرجه أ   )١(

 يف مســـندهيعلـــى  وأبـــ)؛ و١٣٣٠، بـــرقم ()٢/١٢٨والنســـائي يف الكـــربى، ( )؛٢٣٧٥بــرقم (

)، وقال محققه: صـحيح ٥٠)، برقم (١/٢٤٢(وابن حبان يف صحيحه،  )؛٣٣٢٥، برقم ()٦/٧١(

يف  ابـن أبـي شـيبة؛ و)٧٨٠٦)، بـرقم (٨/١٣(األوسـط، المعجـم والطـرباين يف  على شـرط مسـلم؛

  ).٣٧٧٣٠، برقم ()١٤/٣٠٧( مصنفه

بـــن عـــدي ، الالكامـــل يف ضـــعفاء الرجـــال)؛ ٣٤٢٥)، بـــرقم (٦/١٤٧، (مســـند أبـــي يعلـــى   )٢(

 :وعقبــه بقولــه، ومنبــع الفوائــد وذكــره الهيثمــي يف مجمــع الزوائــد)؛ ٤٦٠، بــرقم ()٣/١٧٣(

 ).١٣٨١٢، برقم ()٨/٢١١(، ومنبع الفوائد مجمع الزوائد، ورجال أبو يعلى ثقات

حي يف قربه، وما مدى أثر تلـك  هل النبي «مقال منشور على موقع د. علي جمعة، بعنوان:    )٣(

م. وتجنبت نشر الرابط لطوله ٢٠١٦أيلول/سبتمرب  ٢٥األحد . »الحياة علينا يف حياتنا الدنيا؟

 واكتفيت بعنوان وتاريخ دالليين موصليين للصفحة والمقال.
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ــه  ــن حيات ــة،  م ــي جمع ــدكتور عل ــزم ال ــكال يف ج ــا اإلش ــد، وإنم ــاة روح وجس حي

فهم أحياء بالمماثلة بين الحياتين الدنيوية والربزخية، بعبارته الموهمة لذلك ونصها: (

). وال يخفـى مـا يف هـذا القـول مـن كحياهتم قبل انتقالهم منهـا حقيقيةً  هم حياةً يف قبور

ذريعــة ألهــل البــدع مــن الصــوفية القــائلين بالحضــرة واالســتغاثة وغيرهــا مــن مظــاهر 

 . الشرك المتعلقة به 

، حيـاة روح ويحاول أهل البدع من الصوفية ومن تأثر هبـم، القـائلون بحياتـه 

، ريف كحياتـه يف الـدنيا، والقـائلون بالحضـرة واالسـتغاثة بـه مستقرة يف البدن الشـ

قـال ابـن األميـر التمسك بظاهر كالم األئمة القاضي بحياته يف قربه وحياة باقي األنبياء 

وقـد ألـف فيمـا ورد  ،يف قبورهم الذي وردت به األخبار: حياة األنبياء « الصنعاين:

وسـبقه إلـى  ،)١(ه األذكيـاء بحيـاة األنبيـاء)يف ذلك الحافُظ السيوطي رسالة سماها (إنبـا

 )٣(ذكره ابن حجر يف فتح الباري ،)٢( ذلك البيهقي فجمع كتاب� لطيف� يف حياة األنبياء 

 .)٤(»وسرد أحاديث ال تقوى على هذا األصل وذهب أهنم أحياء يف القبور

األنبيـاء  بأن حياةأقف على كالٍم صريٍح ألحٍد ممن سماهم ابن األمير يقول لم و

غ لنــا دعــاءهم أو االســتغاثة هبــم، أو كحيــاهتم يف الــدنيا يف قبــورهم ، وال أن ذلــك يســوِّ

اعتقـاد حضــورهم مجالســنا علــى سـبيل العــادة إّال مــا ورد عــن بعـض أهــل البــدع مــن 

                                           
  ط دار إحياء العلوم بيروت. ،بعت ضمن مجموع الرسائل التسع للسيوطيوقد ط   )١(

  بكر البيهقي.ألبي  »حياة األنبياء صلوات اهللا عليهم بعد وفاهتم«طبع حديثا بعنوان:    )٢(

 .)٦/٤٨٧(، البن حجر فتح الباري شرح صحيح البخاري   )٣(

، البــن األميــر الصــنعاين، لطــافحقيقــة األوليــاء ومــالهم مــن الكرامــات واأل اإلنصــاف يف   )٤(

 .)٤٥(ص
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٦٦٥ 

 . الصوفية ومن وافقهم وتأثر هبم

دنيوية إذ لو أريد هبا الحياة ال ؛الحياة الحقيقةا هذه ال شك أنه ال يراد هبو

من حركة  ونطق وغير ذلك ،وعبادة ،وتكليف ،عمالأالقتضت جميع لوازمها من 

نقطاع وبحصول االذلك منتف بانتفاء لوازمه الباطلة، ووسعي وأكل وشرب ونكاح، 

، مصداًقا لى تلك الحياة الربزخيةبالموت واالنتقال إهذه الحياة الدنيوية الحقيقية عن 

  الى منها قوله تعالى:آليات قطعية يف كتاب اهللا تع                   

                                                

      فأعَلَم اُهللا تعالى يف هذه اآلية أن « قال القرطبي:، ]١٤٤ن: [آل عمرا

الرسل ليست بباقية يف قومها أبدًا، وأنه يجب التمسك بما أتت به الرسل، وإن فقد 

 . )١(»الرسل بموٍت أو قتلٍ 

  تعالى: هلووق             ] :هذه اآلية من  قال ابن كثير: ،]٣٠الزمر

حتى تحقق الناس   عند موت الرسول يات التي استشهد هبا الصديق اآل

فحمد اهللا وأثنى عليه، وقال: أال من كان يعبد . وخرج الصديق فيهم خطيًبا )٢(موته

 .)٣(ا قد مات، ومن كان يعبد اهللا فإن اهللا حي ال يموتفإن محمدً   محمداً 

يقتهـا، ونثبـت مـا أثبتـت بحياهتم حياة برزخيـة ال نعـرف حق فالصواب هو القول

ــة كعــدم أكــل األرض ألجســادهم الطــاهرة،  النصــوص مــن آثــار هــذه الحيــاة الحقيقي

وصـالهتم يف قبـورهم بمعنــى الـدعاء أو الصـالة الحقيقيــة دون بحـث يف الكيفيــة، ورد 

                                           
 ).٤/٢٢٢لقرطبي (لالجامع ألحكام القرآن    )١(

 .)٧/٩٦كثير ( ، ألبنتفسير القرآن العظيم   )٢(

 ).٣٦٦٨، حديث رقم ()٥/٧صحيح البخاري (   )٣(
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٦٦٦  

 .)١(السالم على من سلم، وعرض صالتنا عليه 

* * * 

                                           
الء جـوقد رد اإلمام األلوسي على من يراها حياة كحياتنا الدنيوية، رًدا مفصًال مدلًال عليه، يف    )١(

  .) وما بعدها٥٢٨(صالعينين يف محاكمة األحمدين، 
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٦٦٧ 

 الخاتمة

 

  اسة خلصت إلى النتائج التالية:من خالل المباحث التي تناولتها الدر

وليسـت داللتـه قاصـرة علـى مـا  ،متعـددةٍ  النص الشرعي، قد يدل على معانٍ  -١

 .يفهم من عبارته وحروفه

وأكـرب التفضيل واالختيار من مسائل االعتقاد الدالة علـى ربوبيـة اهللا تعـالى،  -٢

 يثبـت إّال ، وهـو مـن الغيـب الـذي الشواهد وحدانيته، وصفات كماله، وصدق رسـله

 بالنص. 

كثرة األحاديث الواردة يف فضل يوم الجمعة، وهي على درجـات يف الصـحة  -٣

 تبدأ بالمتفق عليه وتنتهي بالموضوع، فليتنبه لهذا األمر.

علـى سـائر أيـام  علـى فضـل يـوم الجمعـةمحل البحث بلفظـه، الحديث  دّل  -٤

ولكنه ليس صريًحا يف الداللة على  ،عند اهللا تعالى باتفاق ، وأنه من خير األياماألسبوع

األفضلية المطلقة ليوم الجمعة على سائر أيام اهللا تعالى، بل غايـة مـا يـدل عليـه مطلـق 

 األفضلية.

تستفاد األفضلية المطلقة ليوم الجمعـة مـن أحاديـث أخـرى صـحت بألفـاظ  -٥

لمطلقة صريحة على خالف بين العلماء، واجتماع يوم عرفة والجمعة يعني األفضلية ا

 باتفاق. 

الــراجح يف أفضــلية يــوم الجمعــة أنــه ذايت دلــت عليــه نصــوص الــوحي، دون  -٦

سببية أو تعليل، وكون العبادة تقع فيه لشرفه عند اهللا تعالى، وقد أودع اهللا فيه من فضل 

 العبادة والدعاء ما ال يخفى. 
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فضـل اعتقاد زيـادة الو ،اختصاص يوم الجمعة بفضل الصالة على النبي  -٧

، وأمــره باإلكثــار الــذي دّل علــى التفضــيل واالختيــار، دون والثــواب لمزيــد حثــه 

 تحديد عدد مخصوص تتضاعف فيه الحسنات لعدم ورود نص صحيح يف ذلك.

ــة  الصــالة علــى النبــي  -٨ عبــادة عشــرية األجــر والثــواب؛ لعمــوم هــذه اآلي

دون سـائر األوقـات وعموم األحاديث التي لم يرد فيها ما يدل على اختصـاص وقـت 

بعشرية األجـر والثـواب. والحمـل علـى العمـوم أولـى مـن التخصـيص بيـوم الجمعـة 

 وليلتها أو بعقب األذان. 

إذ ال  ،دون أمتــه بعــرض الصــلوات، والســالم عليــه ورده يخــتص النبــي  -٩

 دليل صحيح على عرض األعمال على غيره من أمته، وال حكمة يف ذلك ظاهرة.

اختصاص بلى األجساد باألنبياء، إّال من ناحية كمال المكانـة الراجح عدم  -١٠

 والمنزلة والرتبة فيما يتعلق هبم بالنسبة لمن دوهنم من الشهداء. 

حرمــة أجســاد األنبيـــاء والشــهداء علـــى أن تأكلهــا األرض، ورد الســـالم  -١١

اًة فيـه داللـٌة صـريحٌة علـى حيـاهتم يف قبـورهم حيـ والصالة بعد العرض على نبينـا 

 برزخيًة تختلف عن الحياة الدنيوية يف الحقيقة والكيف.

 أهم التوصيات: 

يوصي الباحث بدراسة األحاديث التي قد يستدل هبا المخالفون مـن أهـل البـدع 

 استدالالت منحرفة عن العقيدة الصحيحة، دراسة عقدية مستقلة.

ديث عرب كما يوصي بنشر فهم السلف الصالح ومن سار على هديهم لهذه األحا

 برامج ومناهج التعليم والتواصل.

* * *
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 المصادر والمراجعقائمة 

 

هـ)، ترتيب: بـن بلبـان ٣٥٤اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان، ألبي حاتم الُبستي (المتوىف:  - 

هـ)، حققه:شعيب األرنؤوط، مؤسسـة الرسـالة، بيـروت، ط: األولـى، ٧٣٩الفارسي (المتوىف: 

 م.١٩٨٨-هـ١٤٠٨

هـــ)، إشــراف: زهيــر ١٤٢٠الغليــل يف تخــريج أحاديــث منــار الســبيل، لأللبــاين (المتــوىف: إرواء - 

 م. ١٩٨٥-هـ١٤٠٥بيروت، ط: الثانية  - الشاويش، المكتب اإلسالمي

هـ)، تحقيق: سالم محمـد عطـا، محمـد علـي معـوض، ٤٦٣االستذكار البن عبد الرب (المتوىف: - 

  م.٢٠٠٠-هـ١٤٢١بيروت، ط: األولى،  -دار الكتب العلمية 

ــوىف: -  ــاطبي (المت ــام للش ــر: دار ٧٩٠االعتص ــيني، الناش ــد، الص ــقير، آل حمي ــق: الش ـــ)، تحقي   ه

 م. ٢٠٠٨-هـ١٤٢٩ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ط: األولى، 

هــ)، ٥٥٨: االنتصار يف الرد على المعتزلة القدرية األشرار، البن أبـي الخيـر العمـراين (المتـوىف - 

 م.١٩٩٩-هـ١٤١٩تحقيق: سعود الخلف، أضواء السلف، الرياض، ط:األولى، 

اإلنصاف يف حقيقة األولياء ومالهم من الكرامات واأللطاف، البـن األميـر الصـنعاين (المتـوىف:  - 

هـــ)، تحقيــق: عبــد الــرزاق بــن عبــد المحســن البــدر، عمــادة البحــث العلمــي بالجامعــة ١١٨٢

  هـ.١٤٢١ نة النبوية، ط: األولى،اإلسالمية، المدي

هــ)، دار الكتـب العلميـة ١٣٥٣(المتوىف:  يتحفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي، للمباركفور - 

 بيروت.  -

ــة الســادات، لأللوســي  -  ــات يف عــدم ســماع األمــوات علــى مــذهب الحنفي ــق اآليــات البين تحقي

 لباين، ط: الرابعة، بدون تاريخ.هـ)، المكتب اإلسالمي، بيروت، تحقيق: األ١٣١٧(المتوىف: 

هـ)، ٧٧١ - ٧٢٧هـ)؛ وابن السبكى (٨٠٦-٧٢٥تخريج أحاديث إحياء علوم الدين؛ للِعراقي( - 

ــدي ( ــّداد (١٢٠٥ - ١١٤٥الزبي ــد الَح ــن ُمَحّم ــود بِ ـــ)، اســتِخَراج: َمحُم ـــ ١٣٧٤ه ؟)، دار -ه

 م.١٩٨٧-هـ١٤٠٨الرياض، ط: األولى،  -العاصمة للنشر 
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والرتهيب من الحديث الشريف، للمنذري، تحقيق: إبراهيم شمس الدين، دار الكتب الرتغيب  - 

 هـ.١٤١٧بيروت، الطبعة األولى،  -العلمية 

هــ)، تحقيـق: أيمـن بـن ٥٣٥ - ٤٥٧الرتغيب والرتهيب، ألبي القاسم األصـبهاين قـوام السـنة ( - 

 م.١٩٩٣-هـ١٤١٤القاهرة، ط: األولى  - صالح بن شعبان، دار الحديث

هــ)، تحقيـق: سـامي سـالمة، دار طيبـة للنشـر ٧٧٤تفسير القرآن العظـيم، البـن كثيـر (المتـوىف:  - 

 م.١٩٩٩-هـ١٤٢٠والتوزيع، ط: الثانية 

م، ١٩٨٦-هــ١٤٠٦التوسل أنواعه وأحكامه، لأللبان، نسقها: محمد العباسـي، ط: الخامسـة،  - 

  المكتب اإلسالمي.

ــد يف -  ــحيح القواع ــد وتص ــيح المقاص ــوىف:  توض ــى (المت ــن عيس ــيم، الب ــن الق ــيدة اب ــرح قص ش

بيــروت، ط: الثالثـــة،  -هـــ)، تحقيــق: زهيـــر الشــاويش، الناشـــر: المكتــب اإلســـالمي ١٣٢٧

 هـ.١٤٠٦

هـ)، مكتبة اإلمام الشـافعي، الريـاض، ١٠٣١التيسير بشرح الجامع الصغير، للمناوي (المتوىف:  - 

 م. ١٩٨٨-هـ١٤٠٨ط: الثالثة، 

هـ)، تحقيق: أحمد الربدوين وإبـراهيم أطفـيش، ٦٧١القرآن للقرطبي (المتوىف: الجامع ألحكام - 

 م. ١٩٦٤ -هـ١٣٨٤القاهرة، ط: الثانية،  -دار الكتب المصرية 

هـ)، مطبعة المدين، عام النشر: ١٣١٧جالء العينين يف محاكمة األحمدين، لآللوسي (المتوىف:  - 

 م. ١٩٨١-هـ ١٤٠١

هــ)، حققـه سـمير الزهيـري، دار عمـار، ٢٩٢ر المـروزي (المتـوىف:الجمعة وفضـلها، ألبـي بكـ - 

 م. ١٩٨٧-هـ١٤٠٧عمان، الطبعة: األولى، 

هــ)، تحقيـق: ٤٥٨حياة األنبيـاء صـلوات اهللا علـيهم بعـد وفـاهتم ألبـي بكـر البيهقـي (المتـوىف:  - 

 -هــ١٤١٤ المدينة المنورة، الطبعة: األولى، -الدكتور أحمد الغامدي، مكتبة العلوم والحكم 

 م.١٩٩٣
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دليل الفالحين لطرق ريـاض الصـالحين، لمحمـد علـي البكـري الصـديقي الشـافعي (المتـوىف:  - 

  لبنـان،  -هـ)، اعتنى هبـا: خليـل شـيحا، دار المعرفـة للطباعـة والنشـر والتوزيـع، بيـروت ١٠٥٧

 م.٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥ط: الرابعة، 

هــ)، تحقيـق: عبـد اهللا الجنيـدي، ٣٢٤: رسالة إلى أهل الثغر ألبـي الحسـن األشـعري (المتـوىف - 

 هـ.١٤١٣عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة، ط:

 مصر.  -رسالة يف معنى كون الرب عادال، البن تيمية، تحقيق: محمد رشاد رفيق سالم - 

 م.١٩٧٥ - هـ١٣٩٥بيروت،  -الروح البن القيم الجوزية، دار الكتب العلمية  - 

 -هـ)، مؤسسة الرسالة، بيروت ٧٥١زاد المعاد يف هدي خير العباد البن قيم الجوزية (المتوىف:  - 

 م. ١٩٩٤ -هـ ١٤١٥مكتبة المنار اإلسالمية، الكويت، ط: السابعة والعشرون، 

  الزهــد، البــن أبــي عاصــم الشــيباين، تحقيــق: عبــد العلــي حامــد، دار الريــان للــرتاث، القــاهرة،  - 

 هـ.١٤٠٨ط: الثانية، 

هــ)، مكتبـة ١٤٢٠سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، لأللبـاين (المتـوىف:  - 

 -هــ ١٤١٥: ٤ - ١المعارف للنشر والتوزيع، الريـاض، ط: األولـى. (لمكتبـة المعـارف)، جــ 

 م.٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢: ٧م، جـ ١٩٩٦ -هـ ١٤١٦: ٦م، جـ ١٩٩٥

هــ)، ١٤٢٠ة وأثرها السيئ يف األمة، لأللبـاين (المتـوىف: سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوع - 

 م.١٩٩٢-هـ١٤١٢دار النشر: دار المعارف، الرياض، ط: األولى، 

هـ)، تحقيـق: شـعيب األرنـؤوط وآخـرين، دار الرسـالة ٢٧٣سنن ابن ماجة للقزويني (المتوىف:  - 

 م. ٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠العالمية، الطبعة: األولى، 

هــ)، تحقيـق: محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، ط: دار الفكـر ٢٧٣زويني (المتـوىف: سنن ابن ماجه للق - 

 بيروت، بدون رقم وال تاريخ طبعة. 

ِجْسـتاين (المتـوىف:  -  هــ)، تحقيـق: محمـد محيـي ٢٧٥سنن أبـي داود لسـليمان بـن األشـعث السِّ

 بيروت. -الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا 
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) ٢، ١هـــ)، تحقيــق: أحمــد شــاكر (جـــ ٢٧٩الرتمــذي، (المتــوىف: ســنن الرتمــذي ألبــي عيســى  - 

)، الناشر: شـركة مكتبـة ومطبعـة مصـطفى ٥، ٤) وإبراهيم عطوة (جـ ٣ومحمد عبد الباقي (جـ 

 م.١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥مصر، ط: الثانية،  -البابي الحلبي 

تـب المطبوعـات هـ)، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مك٣٠٣السنن الصغرى للنسائي، (المتوىف:  - 

 م.١٩٨٦ - ـه١٤٠٦حلب الطبعة: الثانية،  -اإلسالمية 

هــ)، حققـه: حسـن عبـد المـنعم شـلبي، أشـرف عليــه: ٣٠٣السـنن الكـربى للنسـائي (المتـوىف:  - 

بيروت، الطبعة: األولى،  -شعيب األرناؤوط، قدم له: عبد اهللا الرتكي، الناشر: مؤسسة الرسالة 

 م.٢٠٠١ -هـ ١٤٢١

هـ)، تحقيق: محمد عطا، دار الكتب العلميـة، ٤٥٨لكربى، ألبي بكر البيهقي (المتوىف: السنن ا - 

 م.٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤ لبنان، الطبعة: الثالثة، -بيروت 

سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشـية السـندي، تحقيـق: مكتـب تحقيـق الـرتاث، دار المعرفـة  - 

 هـ.١٤٢٠ ،ببيروت، الطبعة: الخامسة

ات المتعلقـة باألذكـار والصـلوات، للشـقيري، تحقيـق: محمـد خليـل هـراس، السنن والمبتدع - 

  الناشر: دار الفكر.

محمـد زهيـر الشـاويش، -هــ)، تحقيـق: شـعيب األرنـؤوط٥١٦شرح السنة للبغوي (المتـوىف:  - 

 م. ١٩٨٣-هـ١٤٠٣دمشق، بيروت، ط: الثانية،  -المكتب اإلسالمي 

 هــ)،٩١١للسـيوطي (ت » مصـباح الزجاجـة« -١شـروح: ٣شرح سنن ابن ماجه، مجموع مـن  - 

مـا يليـق مـن « -٣ هــ)،١٢٩٦لمحمد عبد الغنـي المجـددي الحنفـي (ت » إنجاح الحاجة« -٢

كراتشـي، بـدون  -هـ)، قديمي كتب خانـة ١٣١٥للكنكوهي (» حل اللغات وشرح المشكالت

 رقم طبعة وال تاريخ.

هــ)، تحقيـق: شـعيب األرنـؤوط، ٣٢١شرح مشـكل اآلثـار، ألبـي جعفـر الطحـاوي (المتـوىف:  - 

 م.١٤٩٤هـ، ١٤١٥مؤسسة الرسالة، ط: األولى، 

هــ)، تحقيـق: شـعيب ٣٥٤صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان، ألبـي حـاتم، الُبسـتي (المتـوىف:  - 

 م.١٩٩٣-هـ١٤١٤بيروت، ط: الثانية،  -األرنؤوط، مؤسسة الرسالة 
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هـــ)، تحقيــق: د. محمــد مصــطفى ٣١١ىف: صــحيح ابــن خزيمــة ألبــي بكــر بــن خزيمــة (المتــو - 

 بيروت. -األعظمي، المكتب اإلسالمي 

  هــ)، مؤسسـة غـراس للنشـر والتوزيـع، الكويـت، ١٤٢٠صـحيح أبـي داود، لأللبـاين (المتـوىف:  - 

 م.٢٠٠٢-هـ١٤٢٣ط: األولى، 

صحيح البخاري، لمحمد بن إسماعيل البخاري، تحقيـق: محمـد زهيـر بـن ناصـر الناصـر، دار  - 

 هـ.١٤٢٢ق النجاة، ط: األولى، طو

هـــ)، المكتــب اإلســالمي، بــدون ١٤٢٠صــحيح الجــامع الصــغير وزيادتــه، لأللبــاين (المتــوىف:  - 

 تاريخ طبعة وال رقم. 

هــ)، تحقيـق: محمـد عبـد البـاقي، دار ٢٦١صحيح مسـلم بـن الحجـاج النيسـابوري (المتـوىف:  - 

 بيروت. -إحياء الرتاث العربي 

قــة علــى أهــل الــرفض والضــالل والزندقــة، البــن حجــر الهيتمــي، (المتــوىف: الصــواعق المحر - 

لبنـان، ط: األولـى،  -هـ)، تحقيق: عبد الرحمن الرتكي؛ كامل الخـراط، مؤسسـة الرسـالة ٩٧٤

 م. ١٩٩٧ -هـ١٤١٧

هــ)، أكملـه ابنـه: أحمـد بـن ٨٠٦طرح التثريب يف شـرح التقريـب، للحـافظ العراقـي (المتـوىف:  - 

 هـ)، ط: المصرية القديمة. ٨٢٦عراقي (المتوىف: عبدالرحيم ال

هـ)، دار الكتـب ٥٤٣عارضة األحوذي بشرح صحيح الرتمذي، ألبو بكر ابن العربي (المتوىف:  - 

 العلمية بيروت لبنان.

، دار العلـوم )هــ٥٩٧المتوىف: (العلل المتناهية يف األحاديث الواهية، ألبي الفرج بن الجوزي،  - 

 م.١٩٧٩آباد، ط: األولى، فيصل  -األثرية 

هــ)، دار إحيـاء الـرتاث ٨٥٥عمدة القاري شرح صحيح البخاري، لبدر الدين العينى (المتوىف:  - 

 بيروت. -العربي 

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، جمع وترتيب الدرويش، رئاسة إدارة البحـوث  - 

 الرياض. -اإلدارة العامة للطبع  -العلمية واإلفتاء 
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فتح الباري شرح صحيح البخاري، البن حجر العسقالين، ترقيم وتبويب: محمـد عبـد البـاقي،  - 

 هـ.١٣٧٩بيروت،  -أشرف على طبعه: محب الدين الخطيب، تعليق: ابن باز، دار المعرفة 

هــ)، مكتبـة الخـانجي، ٤٥٦الفصل يف الملل واألهواء والنحل، البن حزم األندلسي (المتوىف:  - 

  لقاهرة.ا

ـــوىف:  -  ـــن عـــدي الجرجـــاين (المت ـــق: عـــادل ٣٦٥الكامـــل يف ضـــعفاء الرجـــال، الب هــــ)، تحقي

 م.١٩٩٧- هـ١٤١٨لبنان، ط: األولى،  -بيروت، عبدالموجود وآخرين، الكتب العلمية

ــى -  ــل، ط: األول ــر العق ــة، د.ناص ــنة والجماع ــل الس ــدة أه ــث يف عقي ــر ،مباح ــوطن للنش ، دار ال

 هـ.١٤١٢

هـــ)، تحقيــق: مشــهور حســن، ٣٣٣ة وجــواهر العلــم، للــدينوري المــالكي (المتــوىف: المجالســ - 

 هـ.١٤١٩لبنان)، -أم الحصم)، دار ابن حزم (بيروت -جمعية الرتبية اإلسالمية (البحرين

هـــ)، تحقيــق: حســام الــدين القدســي، ٨٠٧مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، للهيثمــي (المتــوىف: - 

 م.١٩٩٤هـ، ١٤١٤مكتبة القدسي، القاهرة، 

هــ)، ٧٥١مدارج السالكين بين منازل إياك نعبـد وإيـاك نسـتعين، البـن قـيم الجوزيـة (المتـوىف:  - 

بيــروت، ط: الثالثــة،  -تحقيــق: محمــد المعتصــم بــاهللا البغــدادي، الناشــر: دار الكتــاب العربــي 

 م.١٩٩٦-هـ١٤١٦

هـــ)، إدارة ١٤١٤ي (المتــوىف: مرقــاة المفــاتيح شــرح مشــكاة المصــابيح، لعبيــد اهللا المبــاركفور - 

هــ، ١٤٠٤ -الهند، ط: الثالثة  -بنارس  -الجامعة السلفية  -البحوث العلمية والدعوة واإلفتاء 

 م. ١٩٨٤

هـ)، ١٠١٤مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، لنور الدين المال الهروي القاري (المتوىف:  - 

 م.٢٠٠٢ -هـ١٤٢٢لبنان، الطبعة: األولى،  -دار الفكر، بيروت 

هــ)، تحقيـق: مقبـل الـوادعي، ٤٠٥المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري (المتـوىف:  - 

 م. ١٩٩٧-هـ١٤١٧دار الحرمين القاهرة؛ الطبعة: 

هـ، تحقيق: حسين سليم أسد، الناشر: دار المـأمون ٣٠٧مسند أبي يعلى، للموصلي، المتوىف:   - 

 م.١٩٨٩-هـ١٤١٠جدة، ط: الثانية،  -للرتاث 



              

 

  م٢٠٢١ ديسمبر -هـ ١٤٤٣ ) ربيع الثاني٨٧(العدد 

  ود البارقيد. صفوان أمحد مرشد مح

  

٦٧٥ 

هـ)، تحقيـق: ٢٤١مسند اإلمام أحمد بن حنبل، ألبي عبد اهللا أحمد بن حنبل الشيباين (المتوىف:  - 

 شـــعيب األرنـــؤوط وآخـــرون، إشـــراف: د.عبـــد اهللا الرتكـــي، مؤسســـة الرســـالة، ط: األولـــى،

 م.٢٠٠١-هـ١٤٢١

هـ)، تحقيق: محفـوظ ٢٩٢مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار، ألبي بكر البزار (المتوىف:  - 

المدينة المنـورة، الطبعـة: األولـى، (بـدأت  -الرحمن زين اهللا، وآخرين، مكتبة العلوم والحكم 

 م).٢٠٠٩م، وانتهت ١٩٨٨

هــ)، تحقيـق: الـداراين، دار ٢٥٥مسند الـدارمي، ألبـي محمـد الـدارمي السـمرقندي (المتـوىف:  - 

 م.٢٠٠٠-هـ١٤١٢ية، الطبعة: األولى، المغني للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعود

 -هـ)، تحقيق: محمـد عوامـة ٢٣٥ -١٥٩ُمصنف ابن أبي شيبة ألبي بكر بن أبي شيبة العبسي ( - 

رقما الجزء والصفحة يتوافقان مع طبعة الدار السلفية الهندية القديمة تـرقيم األحاديـث يتوافـق 

 مع طبعة دار القبلة.

هــ)، تحقيـق: طـارق بـن عـوض اهللا، ٣٦٠لطـرباين، (المتـوىف: المعجم األوسـط ألبـي القاسـم ا - 

 عبدالمحسن الحسيني، دار الحرمين، القاهرة. 

هــ)، تحقيـق: حمـدي بـن عبـد المجيـد ٣٦٠المعجم الكبير، ألبـي القاسـم الطـرباين (المتـوىف:  - 

 القاهرة، ط: الثانية، بدون تاريخ طبعة. -السلفي، مكتبة ابن تيمية 

نة يف بيــان كثيــر مــن األحاديــث المشــتهرة علــى األلســنة، للســخاوي (المتــوىف: المقاصــد الحســ - 

 -هـــ ١٤٠٥بيــروت، ط: األولــى،  -هـــ)، تحقيــق: محمــد الخشــت، دار الكتــاب العربــي ٩٠٢

 م.١٩٨٥

هــ)، تحقيـق: ٢٤٩المنتخب من مسند عبد الحميد ألبي محمد عبد الحميد الَكّسـي (المتـوىف:  - 

 م.٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣ ،ة للنشر والتوزيع، ط: الثانيةمصطفى العدوي، دار بلنسي

هـــ)، دار إحيــاء الــرتاث ٦٧٦المنهــاج شــرح صــحيح مســلم بــن الحجــاج، للنــووي (المتــوىف:  - 

 هـ.١٣٩٢بيروت، ط: الثانية، -العربي
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ــوىف:  -  ــاين (المت ــوعة األلب ــوث ١٤٢٠موس ــز النعمــان للبح ــادي آل نعمــان، مرك ـــ)، َصــنََعُه: ش ه

 -هــ١٤٣١الـيمن، ط: األولـى،  -مية وتحقيـق الـرتاث والرتجمـة، صـنعاء والدراسات اإلسـال

 م.٢٠١٠

هـ)، تحقيق: عصام الـدين الصـبابطي، ١٢٥٠نيل األوطار، لمحمد بن علي الشوكاين (المتوىف: - 

 م. ١٩٩٣ -هـ١٤١٣دار الحديث، مصر، ط: األولى، 

* * * 
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