
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )٣(سورة الجمعة 
  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  . وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،الحمد هللا رب العالمين
 لما ثبت في ،مجيئه إليهاويستحب لمن جاء إلى الجمعة أن يغتسل قبل : - تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 

إذا ((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم- أن رسول اهللا -مارضي اهللا عنه-الصحيحين عن عبد اهللا بن عمر 
  .)١())جاء أحدكم الجمعة فليغتسل

غسل يوم ((: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-ولهما عن أبي سعيد 
  .)٢())تلمالجمعة واجب على كل مح

حق هللا على كل ((: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-وعن أبي هريرة 
  . رواه مسلم)٣()) يغسل رأسه وجسده،مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام

 على كل رجل مسلم في((: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-وعن جابر 
  . رواه أحمد والنسائي وابن حبان،)٤())كل سبعة أيام غسل يوم وهو يوم الجمعة

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  :  أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا

 للتدليل على أن غسل الجمعة مستحب هي من أقوى ما -رحمه اهللا-فهذه األحاديث التي أوردها المؤلف 
 ،))غسل الجمعة واجب على كل محتلم((: قولهك وال شك أن ظاهرها الوجوب؛ ،الوجوبيستدل به من قال ب

على (( : كذلك في الحديث اآلخر،))حق هللا على كل مسلم(( :مثل ،أو األمر بذلك صراحة في بعض األحاديث
مل عادة  عليك أن تفعل كذا يستع، على المسلم، على فالن: بمثلالتعبيرف ))كل رجل مسلم في كل سبعة أيام

 ولكن هذا ،من النظر اًقوي اًالقول بالوجوب بناء على هذه األدلة وغيرها ال شك أن له وجهو ،في الوجوب
 إذ إن في بعض ما يدل على الوجوب في ظاهره ما قرن معه ،الوجوب قد تصرفه بعض األحاديث األخرى

 فمثل ، وطيب أهله، السواكذكر و،)٥())وأن يمس من طيبه(( : كما جاء في بعض األحاديث،ما ليس بواجب
                                                

، )٨٣٧(، برقم ؟م الجمعة وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو النساءرواه البخاري، كتاب الجمعة، باب فضل الغسل يو - ١
 ). ٨٤٤(ومسلم، في بداية كتاب الجمعة، برقم 

، )٨٣٩(، برقم ؟رواه البخاري، كتاب الجمعة، باب فضل الغسل يوم الجمعة وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو النساء - ٢
 ). ٨٤٦( الجمعة، برقم ومسلم، كتاب الجمعة، باب الطيب والسواك يوم

 ). ٨٤٩(رواه مسلم، كتاب الجمعة، باب الطيب والسواك يوم الجمعة، برقم  - ٣

، وابن حبان في )١٧٤٦(، وابن خزيمة برقم )١٣٧٨(رواه النسائي، كتاب الجمعة، باب إيجاب الغسل يوم الجمعة، برقم  - ٤
 .، ولم أجده عند اإلمام أحمد)٧٤٨٢(، وصححه األلباني في صحيح الجامع برقم )١٢١٩(صحيحه برقم 

حديث صحيح، والحاكم في : وقال محققوه) ٢١٥٦٩(رضي اهللا عنه برقم -رواه اإلمام أحمد في المسند من حديث أبي ذر  - ٥
 ).١٧٥٥(هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، وابن خزيمة في صحيحه برقم : وقال) ٧٣٩٤(ستدرك برقم مال



من توضأ ((:  في الحديث اآلخر-صلى اهللا عليه وسلم- وكذلك أيضاً قول النبي ،هذه األمور ليست بواجبة
 ، وكذلك أيضاً األحاديث التي جاء فيها الترغيب في االغتسال،)٦()) ومن اغتسل فالغسل أفضل،فبها ونعمت

ذكر لهم أنه ليس ف  من العراق وسألوه عن غسل الجمعة،قوم جاءه -مارضي اهللا عنه-وأيضاً ابن عباس 
 وهو ما ، حينما أمرهم بذلك أمراً صريحاً-صلى اهللا عليه وسلم- أي أن النبي ،بواجب وبين لهم مبدأ األمر

 وكان الناس يزاولون أعمالهم بأنفسهم ، وكان سقفه منخفضاً،ذكر مما هو معروف أن المسجد كان صغيرا
 ثم بعد ذلك وسع ، وكانوا يلبسون الصوف،يتأذى بعضهم من بعضو ،حئ فتنبعث روا،الجمعةفيجتمعون في 

 وكذلك أيضاً ،سع المسجد وو،لون أعمالهم بأنفسهمو وما عادوا يزا، فما عادوا يلبسون ذلك اللباس،اهللا عليهم
ه األدلة الصريحة التي  فالمقصود أن هذ، جاء عنها ما يدل على هذا المعنى،-ارضي اهللا تعالى عنه-عائشة 

  . واهللا تعالى أعلم،صرفها تلك األحاديث التي تدل على االستحباب ت قد،قد يفهم منها الوجوب
صلى اهللا -سمعت رسول اهللا :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-اإلمام أحمد عن أوس بن أوس الثقفي وروى 

 ، ودنا من اإلمام، ومشى ولم يركب،تكرر وابكَّ وب،ل واغتسل يوم الجمعةسمن غَ((:  يقول-عليه وسلم
 وقد ، وهذا الحديث له طرق وألفاظ،)٧()) كان له في كل خطوة أجر سنة صيامها وقيامهاواستمع ولم يلغُ

  . وحسنه الترمذي،أخرجه أهل السنن األربعة
جاء في بعض و ،))ل واغتسلسمن غَ((: -رضي اهللا عنه -حديث أوس بن أوس-قوله في هذا الحديث 

ل رأسه يوم من غس(( : عند أبي داود بإسناد صحيح-رضي اهللا تعالى عنه-روايات هذا الحديث عن أوس 
 وبهذا فسره جماعة من أهل ، واغتسل أي في سائر جسده،ل رأسهل أي غسس فيكون غَ،)٨())الجمعة واغتسل

حق (( :-ضي اهللا تعالى عنهر- وقد يدل عليه الحديث السابق حديث أبي هريرة ،العلم من التابعين وغيرهم
 فسره اإلمام ))ل واغتسلغس((: وقوله ،)) يغسل رأسه وجسده،هللا على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام

 وإنما يكون متسبباً في ، واغتسل هو،ل أي تسبب في غسل غيرهغس:  بأن المرادآخرون و-رحمه اهللا-أحمد 
 وذلك أدعى ، يستحب له قبل أن يأتي الجمعة أن يجامع أهله: فبناء على ذلك قالوا،غسل غيره بالجماع

 فال ، فإذا قضى اإلنسان وطره كان ذهنه أجمع ما يكون،لحضور الذهن فإن وفور الشهوة سبب لشتاته وتفرقه
                                                

، والترمذي، أبواب الجمعة عن )١٣٨٠(سائي، كتاب الجمعة، باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة، برقم رواه الن - ٦
، كتاب إقامة الصالة والسنة ه، وابن ماج)٤٩٧(، باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة، برقم - صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 

حسن لغيره، وحسنه : ، وقال محققوه)٢٠١٧٧(أحمد في المسند برقم ، و)١٠٩١(فيها، باب ما جاء في الرخصة في ذلك، برقم 
 .رضي اهللا عنه-، من حديث سمرة بن جندب )٦١٨٢(األلباني في صحيح الجامع برقم 

، والنسائي، كتاب الجمعة، فضل غسل يوم )٣٤٥(رواه أبو داود، كتاب الطهارة، باب في الغسل يوم الجمعة، برقم  -  ٧
ل الغسل يوم ، باب ما جاء في فض-صلى اهللا عليه وسلم-، والترمذي، أبواب الصالة عن رسول اهللا )١٣٨١(الجمعة، برقم 
: ، وقال محققوه)١٦٩٦٢(إسناده صحيح، وبرقم : ، وقال محققوه)١٦١٧٣(أحمد في المسند برقم و ،)٤٩٦(الجمعة، برقم 

سنن، وصححه األلباني في تحقيق مشكاة ه لم يخرج له سوى أصحاب الإسناده صحيح على شرط مسلم، غير أن صحابي
 ).١٣٨٨(المصابيح برقم 

وقال ، -رضي اهللا عنه- ، من حديث أوس الثقفي )٣٤٦(رواه أبو داود، كتاب الطهارة، باب في الغسل يوم الجمعة، برقم  - ٨
 ).٣٧٤(في صحيح أبي داود برقم " إسناده صحيح: "الشيخ األلباني



:  وبناء عليه قالوا، فالمقصود أن هذا الفهم قال به جماعة من أهل العلم،يوجد فيه ما يشوشه من هذه الحيثية
من ((: -رضي اهللا تعالى عنه- وقد يستدل لهذا القول بالحديث اآلخر حديث أبي هريرة ،ستحبمك إن ذل

 فهذه الجملة تحتمل أن يكون المراد بها غسل الجنابة أي الغسل ،)٩())اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة
 حيث إنه يتوضأ ،نابة ويحتمل أن يكون المراد أنه اغتسل غسالً كامالً بصفة غسل الج،المتسبب عن الجنابة

 فهذه أكمل ، ويفيض الماء على سائر جسده،على رأسه ثالث حثيات قبله ثم يفيض الماء -ما هو معلومك-
 ، مع أنه يجزئ اإلنسان في الغسل أن يفيض الماء على سائر جسده ويتمضمض ويستنشق،صور االغتسال
 ، اآلخروالمعنى ة؛ ألنه محتمل لهذا المعنى ولكن حديث أبي هريرة ال يدل على ذلك صراح،فقد يفهم من هذا

 يمكنهم أن -جميع المكلفين-ظن في مثل هذه الفضائل أن جميعهم  وي،والشريعة عامة لجميع الناس
 والعلم ، لبقي من لم يتزوج محروماً من هذا الفضل واألجر، وإال فلو حمل هذا على غسل الجنابة،يحصلوها
  .عز وجل-عند اهللا 

من اغتسل ((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم-إن رسول اهللا :  قال-رضي اهللا تعالى عنه- وعن أبي هريرة
 ومن راح في الساعة الثانية فكأنما ،ةيوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة األولى فكأنما قرب بدن

عة فكأنما قرب  ومن راح في الساعة الراب، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن،قرب بقرة
 فإذا خرج اإلمام حضر المالئكة يستمعون ، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة،دجاجة
  . أخرجاه)١٠())الذكر

 في وما ذكر هنا ، وإال فهم يقفون على أبواب المسجد يكتبون األول فاألول،بمعنى أنهم يطوون الصحف
 وإال فانظر إلى ،هذه الفضائل غفل عنها أكثر الناس اليومو ، ألنه أكمل من األجلح؛صفة الكبش من أنه أقرن

 بعد األمور التي يطلب -صلى اهللا عليه وسلم- ذكر فيه النبي ،الحديث الذي قبله وهو حديث صحيح
 واالغتسال ، هذا إذا فعل ما ذكر من التبكير،))كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها((: تحصيلها
  .))مشى ولم يركب((  وعدم الركوب،والمشي

رضي اهللا - وفي حديث أبي سعيد ،ستحب له أن يلبس أحسن ثيابه ويتطيب ويتسوك ويتنظف ويتطهريو
  .)١١())أهله وأن يمس من طيب ، والسواك،غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم(( : المتقدم-تعالى عنه

                                                
، ومسلم، كتاب الجمعة، باب وجوب غسل الجمعة على كل )٨٤١( باب فضل الجمعة، برقم رواه البخاري، كتاب الجمعة، - ٩

 ). ٨٥٠(بالغ من الرجال وباب الطيب والسواك يوم الجمعة، برقم 

، ومسلم، كتاب الجمعة، باب وجوب غسل الجمعة على )٨٤١(رواه البخاري، كتاب الجمعة، باب فضل الجمعة، برقم  - ١٠
 ). ٨٥٠(وباب الطيب والسواك يوم الجمعة، برقم كل بالغ من الرجال 

، )١٧٤٤( برقم ))غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ويمس طيبا إن عنده((رواه ابن خزيمة في صحيحه بلفظ  - ١١
 رواها البخاري، كتاب الجمعة، باب فضل الغسل يوم الجمعة وهل على ))غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم((: ولفظة

، في باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء )٨٥٥(، وبرقم )٨٣٩(، برقم ؟شهود يوم الجمعة أو النساءالصبي 
 .؟والصبيان وغيرهم



 يعني ))غسل الجمعة واجب((د  فذكره في سياق واح، ومس الطيب ليس بواجب، السواك ليس بواجبلكن
  .أنه يطلب طلباً مؤكداً:  فلعل المراد بذلك، وأن يمس من طيب،والسواك واجب

صلى اهللا عليه -سمعت رسول اهللا : -رضي اهللا تعالى عنه-وروى اإلمام أحمد عن أبي أيوب األنصاري 
 ثم ،من أحسن ثيابه ولبس ،من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب أهله إن كان عنده((:  يقول-وسلم

 ولم يؤذ أحداً ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي كانت كفارة ،له خرج حتى يأتي المسجد فيركع إن بدا
  .)١٢())لما بينها وبين الجمعة األخرى

 فاألسبوع سبعة أيام وزيادة ثالثة ، باعتبار الحسنة بعشر أمثالها،)١٣())وزيادة ثالثة أيام((في بعض الروايات و
فائدة وهي أنه  ))ومس من طيب أهله إن كان عنده((: ويوخذ من قوله ، فالحسنة بعشر أمثالها،عشرةفتصير 

  . بهنيدل على أن التطيب بطيب النساء ليس من التشبه
صلى -أنه سمع رسول اهللا : -رضي اهللا تعالى عنه- عن عبد اهللا بن سالم هوفي سنن أبي داود وابن ماج

ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي ((: لمنبر يقول على ا-اهللا عليه وسلم
  .)١٤())مهنته

 خطب الناس يوم الجمعة -صلى اهللا عليه وسلم-أن رسول اهللا : -ارضي اهللا تعالى عنه-وعن عائشة 
ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي ((: فرأى عليهم ثياب النمار فقال

  .هاه ابن ماج رو)١٥())مهنته
ع س فلما و، يوضحه-رضي اهللا عنهما-  وحديث ابن عباس،في أول األمر حينما رأى عليهم تلك الثيابأي 

ما ((: -صلى اهللا عليه وسلم- ثم إن قوله ،عليهم ما عادوا يلبسون تلك الثياب التي تنبعث منها تلك الرائحة
  . يدل على أن ذلك ال يجب))على أحدكم إن وجد

 المراد بهذا النداء هو النداء الثاني الذي ]٩:سورة الجمعة[ }ِإذَا نُوِدي ِللصلَاِة ِمن يوِم الْجمعِة{: عالىوقوله ت
 فإنه كان حينئذ يؤذن ، إذا خرج فجلس على المنبر-صلى اهللا عليه وسلم-كان يفعل بين يدي رسول اهللا 

رضي اهللا تعالى -اده أمير المؤمنين عثمان بن عفان  فأما النداء األول الذي ز، فهذا هو المراد،بين يديه
                                                

، كتاب الطهارة، باب في الغسل يوم -رضي اهللا عنهما-رواه أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة  - ١٢
، كتاب إقامة الصالة والسنة فيها، باب ما جاء في الزينة - رضي اهللا عنه- أبي ذر  من حديثه، وابن ماج)٣٤٣(الجمعة، برقم 

صحيح لغيره، وصححه األلباني في صحيح : ، وقال محققوه)٢٣٥٧١(، وأحمد في المسند برقم )١٠٩٧(يوم الجمعة، برقم 
 ). ٦٨٨(الترغيب والترهيب برقم 

 الخطبة، برقم ي، كتاب الجمعة، باب فضل من استمع وأنصت ف-رضي اهللا عنه-رواه مسلم، من حديث أبي هريرة  -  ١٣
، كتاب الطهارة، باب في الغسل يوم الجمعة، -رضي اهللا عنهما- ، وأبو داود من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة )٨٥٧(

 ).٣٤٣(برقم 

مساجد والجماعات، باب ما جاء ، كتاب اله، وابن ماج)١٠٧٨(رواه أبو داود، كتاب الصالة، باب اللبس للجمعة، برقم  - ١٤
 ).٥٦٣٥(، وصححه األلباني في صحيح الجامع برقم )١٠٩٦(في الزينة يوم الجمعة، برقم 

، وصححه األلباني في )١٠٩٦(، كتاب المساجد والجماعات، باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة، برقم هابن ماجرواه  - ١٥
 ).٥٦٣٥(صحيح الجامع برقم 



رضي اهللا تعالى - عن السائب بن يزيد -رحمه اهللا- فإنما كان هذا لكثرة الناس كما رواه البخاري -عنه
صلى اهللا عليه -جلس اإلمام على المنبر على عهد رسول اهللا  كان النداء يوم الجمعة أوله إذا:  قال-عنه

 يعني ،)١٦( زاد النداء الثاني على الزوراء، فلما كان عثمان بعد زمن وكثر الناس،ر وأبي بكر وعم-وسلم
  .  وكانت أرفع دار بالمدينة بقرب المسجد،يؤذن به على الدار التي تسمى بالزوراء

  ماء  ولهذا اتفق العل، اسعوا إلى ذكر اهللا واتركوا البيع إذا نودي للصالة: أي}وذَروا الْبيع{: وقوله تعالى
  . على تحريم البيع بعد النداء الثاني-مرضي اهللا تعالى عنه-

  .}ذَِلكُم خَير لَّكُم ِإن كُنتُم تَعلَمون{: وقوله تعالى
 ولكن يدخل فيه ، أغلب تعامل الناس بالبيع والشراء، ألنه غالب تعامل الناس ذكر البيع؛}وذَروا الْبيع{: قوله

 وهذا بمعنى النهي }وذَروا الْبيع{ ، وعقد النكاح، ويدخل فيه أيضاً عقود الشركات،رةسائر العقود مثل اإلجا
 ولذلك فإن ما يحصل من المبايعة بين من تجب ، واألصل أن النهي يقتضي الفساد،وهو صريح في ذلك

 كل ،طل ال يصح أنه با-واهللا أعلم-عقد كعقد النكاح أو نحو ذلك األقرب واألرجح من ال أو ،عليهم الجمعة
 وال يحق لآلخر أن ينتفع ، ال يحق لهذا أن ينتفع بالثمن،عقد يكون بعد النداء الثاني للجمعة فإنه باطل

  . ال يستحل به البضع، فإن كان عقد نكاح فإنه ال يصح،-واهللا أعلم- ،بالمثمن
 ،البيع وإقبالكم إلى ذكر اهللا وإلى الصالة خير لكم ترككم : أي}ذَِلكُم خَير لَّكُم ِإن كُنتُم تَعلَمون{: وقوله تعالى

  .}ِإن كُنتُم تَعلَمون{أي في الدنيا واآلخرة 
  .]١٠:سورة الجمعة[ }فَِإذَا قُِضيِت الصلَاةُ{: وقوله تعالى

ثة  والثال، والثانية بقرة،بدنةفكأنما قرب  من جاء في الساعة األولى ، في يوم الجمعةطريقة احتساب الساعات
 ويقسم على ،حسب من شروق الشمس إلى وقت الزوالت ، والخامسة بيضة، والرابعة دجاجة،كبشاً أقرن

 فإذا قسمته على خمس ، وإنما هي مدة من الزمن، فالساعة ليس المقصود بها الساعة المعروفة اآلن،خمس
 وتدرك ،اابعة إال ربع الشتاء يمكن أن تذهب في حدود الساعة الس،فإنه يزيد وينقص في الشتاء والصيف

  . بخالف الصيف فإن الوقت يختلف كما هو معروف،الساعة األولى
 لما حجر عليهم في }فَانتَِشروا ِفي الَْأرِض وابتَغُوا ِمن فَضِل اللَِّه{ ،رغ منها فُ: أي}فَِإذَا قُِضيِت الصلَاةُ{

 واالبتغاء من فضل ،في االنتشار في األرض أذن لهم بعد الفراغ ، وأمرهم باالجتماع،التصرف بعد النداء
 إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد -رضي اهللا تعالى عنه- كما كان عراك بن مالك ،اهللا

 وانتشرت كما أمرتني فارزقني من فضلك وأنت خير ،اللهم إني أجبت دعوتك وصليت فريضتك: فقال
  .رواه ابن أبي حاتم. )١٧(الرازقين

 ما هي ، والقاعدة في هذا الباب أن يقال،هذا أمر بعد النهي }اةُ فَانتَِشروا ِفي الَْأرِضذَا قُِضيِت الصلَفَِإ{: قوله
أن األمر بعد : الراجحو ،لالستحباب:  وبعضهم يقول،األمر بعد النهي لإلباحة:  هذا بعضهم يقول،؟القاعدة

 وإن كان مباحاً صار لإلباحة ، صار لالستحباب فإن كان مستحباً،ر يرجع فيه إلى ما كان عليه قبلهظالح
                                                

 ). ٨٧٠(، كتاب الجمعة، باب األذان يوم الجمعة، برقم - رضي اهللا عنه-ن حديث السائب بن يزيد رواه البخاري م - ١٦

 ).١٨٨٩٧(، برقم )١٢/٣١٣(تفسير ابن أبي حاتم : انظر - ١٧



فَِإذَا قُِضيِت الصلَاةُ فَانتَِشروا ِفي الَْأرِض {:  فنهاهم عنه ثم بعد ذلك قال، فهنا البيع والشراء مباح،وهكذا
 ،ض الظاهرية خالفاً لمن قال ذلك كبع، فال يجب على اإلنسان أن يخرج، فهذا لإلباحة}وابتَغُوا ِمن فَضِل اللَِّه

قول الهذا و ، الفاء تدل على التعقيب المباشر فيخرج}فَانتَِشروا{ال يبقى في المسجد بعد صالة الجمعة : قالوا
وابتَغُوا {:  وأما قوله، وهذه القاعدة أيضاً باالستقراء، والسياق يبين ذلك، فهذا األمر لإلباحة،في غاية البعد
 ومن أهل العلم من حمل ،-واهللا أعلم- هذا هو األقرب ،ة كما يدل عليه السياقيعني التجار }ِمن فَضِل اللَِّه

 ،بعيادة المريض }وابتَغُوا ِمن فَضِل اللَِّه{:  قال،-عز وجل-ذلك على أمور يحصل بها التقرب إلى اهللا 
وابتَغُوا ِمن {:  قال-عز وجل- واهللا ، وغيره-رضي اهللا تعالى عنه-وصلة األرحام جاء هذا عن ابن عباس 

 يعني بالتجارة في }َأن تَبتَغُواْ فَضالً من ربكُم{ في الحج ،]١٩٨:سورة البقرة[ }لَيس علَيكُم جنَاح{و  ،}فَضِل اللَِّه
جار والتكسب وما ال حرج عليكم أن تبتغوا من فضل اهللا باالتّ:  فهنا نهاهم عن البيع والشراء ثم قال،الحج

  .كأشبه ذل
 اذكــروا    كم وأخذكم وإعطائكمئ في حال بيعكم وشرا:أي }واذْكُروا اللَّه كَِثيرا لَّعلَّكُم تُفِْلحون{: وقوله تعالى

مـن دخـل   ((:  ولهذا جاء في الحـديث ، وال تشغلكم الدنيا عن الذي ينفعكم في الدار اآلخرة     ،اهللا ذكراً كثيراً  
 ،على كل شـيء قـدير     هو   له الملك وله الحمد و     ، وحده ال شريك له    ال إله إال اهللا   :  من األسواق فقال   اًسوق

  .)١٨())كتب اهللا له ألف ألف حسنة ومحا عنه ألف ألف سيئة
  .ال يكون العبد من الذاكرين اهللا كثيراً حتى يذكر اهللا قائماً وقاعداً ومضطجعاً: وقال مجاهد

أبغض هو  و، مكان يضع فيه الشيطان رايتهلما كان السوق مضنة للغفلة واالشتغال بالبيع والشراء وهو
 فهو ،)١٩()) وأحب البقاع إلى اهللا مساجدها،أبغض البقاع إلى اهللا أسواقها(( : إلى اهللا كما في الحديثاألماكن

الذكر إذا أمر و ، أمر بذكره كثيراً-عز وجل- فاهللا ،لغفلتهنة ظ وذلك م،ينتقل من أحب البقاع إلى شر البقاع
 ، وأيضاً ألنه ليس فيه كلفة،ذلك لعظم منزلتهو ؛به في القرآن فإنه يأتي غالباً مقروناً بالكثرة -عز وجل-اهللا 

كُروا اللَّه يا َأيها الَِّذين آمنُوا اذْ{ :قال اهللا ولذلك ، وال في هيئة معينة،ال يشترط فيه الطهارة وال استقبال القبلة
فَِإذَا قَضيتُم الصالَةَ فَاذْكُرواْ اللّه {: كذلك قال و،]٤٢- ٤١:سورة األحزاب[ } وَأِصيلًاوسبحوه بكْرةً*  ِذكْرا كَِثيرا

نُوِبكُملَى جعا وودقُعا وام{: ـ وفسره ب،)٢٠())سبق المفردون((:  والحديث،]١٠٣:سورة النساء[ }ِقي الذَّاِكِرينو
 ،اً زائداً فهذا أمر ال يتطلب من اإلنسان كلفة وجهد، إلى غير هذا]٣٥:ألحزابسورة ا[ }اللَّه كَِثيرا والذَّاِكراِت

  . مع عظيم فضله،ومشقة
}رخَي اللَّهِة وارالتِّج ِمنِو واللَّه نم راللَِّه خَي ا ِعندا قُْل مقَاِئم كُوكتَرا وهوا ِإلَيا انفَضولَه ةً َأوارا ِتجَأوِإذَا رو 

اِزِقين١١:سورة الجمعة[ }الر[.  
                                                

 ).٣١٣٩(، وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة برقم )١٢٥(رواه البزار في مسنده برقم  - ١٨

، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب فضل الجلوس في مصاله -رضي اهللا عنه- رواه مسلم من حديث أبي هريرة  - ١٩
 ).٦٧١(بعد الصبح وفضل المساجد، برقم 

، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب الحث على ذكر اهللا - رضي اهللا عنه-رواه مسلم من حديث أبي هريرة  - ٢٠
 ).٢٦٧٦(تعالى، برقم 



 على ما كان وقع من االنصراف عن الخطبة يوم الجمعة إلى التجارة التي قدمت -تبارك وتعالى-يعاتب 
 ، على المنبر تخطب: أي}وِإذَا رَأوا ِتجارةً َأو لَهوا انفَضوا ِإلَيها وتَركُوك قَاِئما{: المدينة يومئذ فقال تعالى

 وزعم مقاتل بن حيان ، منهم أبو العالية والحسن وزيد بن أسلم وقتادة،كذا ذكره غير واحد من التابعينه
صلى - وكان معها طبل فانصرفوا إليها وتركوا رسول اهللا ،أن التجارة كانت لدحية بن خليفة قبل أن يسلم

     فروى اإلمام أحمد عن ،الخبر وقد صح في ذلك ، إال القليل منهم، قائماً على المنبر-اهللا عليه وسلم
صلى اهللا - ورسول اهللا ، المدينةةقدمت عير مر:  قال-رضي اهللا تعالى عنه-سعد بن أبي الجعد عن جابر 

وِإذَا رَأوا ِتجارةً َأو لَهوا انفَضوا {:  فخرج الناس وبقي اثنا عشر رجالً فنزلت، يخطب-عليه وسلم
  .الصحيحين من حديث سالم بهأخرجاه في . )٢١(}ِإلَيها

    فبدأ الناس ينسلون ورسول اهللا ، وكانت هذه التجارة أو العير جاءت في وقت حاجة،هذا هو سبب النزول
 -عز وجل- فعاتبهم اهللا ، حتى ما بقي إال هذا العدد القليل، الواحد بعد الواحد، يخطب-صلى اهللا عليه وسلم-

الطبل الذي كان ب واللهو فسره بعضهم ،التجارة هي هذه العير }جارةً َأو لَهوا رَأوا ِتوِإذَا{: هذه المعاتبة
 فرحاً بقدومه واستبشاراً ، يعني صاحب العير،ه وقد يفعل ذلك أهلُ،يضرب بين يدي العير إعالماً بقدومها

 دحية قبل  ويمكن أن يكون فعل ذلك، على هذا التفسير، وهذا يمكن أن يكون قبل تحريم المعازف،بذلك
 رَأوا وِإذَا{ لهواً -عز وجل- وقد سماه اهللا ، وفعله له ال يؤخذ منه أن ذلك يجوز،إسالمه كما هو معروف

وِمن النَّاِس من يشْتَِري {: -عز وجل- وقول اهللا  معروفة،األحاديث في تحريم المعازفو }ِتجارةً َأو لَهوا
 وحتى ما ، سواء كانت بالدف أو بغير الدف،فالمعازف بجميع أنواعها محرمة ،]٦:سورة لقمان[ }لَهو الْحِديِث
 بحيث تكون مطربة بهذا ، التي تقوم مقام المعازف بهذا القيد، مما يعرف بالمؤثرات الصوتية،يؤدي مؤداها

أو يكون  ، لكن التي تقوم مقامها،فإنه من المعاز:  وال يقال، وإال فإن الصدى من المؤثرات الصوتية،القيد
ولو أن ما يستثنى من ذلك  ، مما يؤدي مؤداها، فكل هذا حرام، أو نحو هذا،ذلك بما يفعله اإلنسان بفمه أحياناً

أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد (( :اجو في الزي وه،الدف فقط في حالتين اثنتين ال ثالث لهما
 وأما الرجال فال ،ون ذلك في الحالتين للنساء فقط وإنما يك، وكذلك في العيد،)٢٢())واضربوا عليه بالدفوف

 ويسأل كثير من النساء في األعراس عن وضع شريط أناشيد فيه دف ،يحل لهم ال في العيد وال في الزواج
  . وإنما هو منكرليس هذا من شأن الرجال:  فيقال،في الزواج
المقصود باللهو هو :  قالوا،من فسر اللهو بمعنى آخرمن السلف  } رَأوا ِتجارةً َأو لَهواوِإذَا{: وقوله هنا

إذا فسر بالطبل فهنا ، وما ذكروا الطبل أصالًو ، فذهابهم إلى هذه التجارة هو من جملة اللهو،التشاغل بالدنيا

                                                
إسناده صحيح على شرط الشيخين، ومسلم، كتاب الجمعة، : ، وقال محققوه)١٤٣٥٦( المسند برقم رواه اإلمام أحمد في - ٢١

 ).٨٦٣(، برقم ]١١:سورة الجمعة[} وِإذَا رَأوا ِتجارةً َأو لَهوا انفَضوا ِإلَيها وتَركُوك قَاِئما{: باب في قوله تعالى
 هذا حديث غريب حسن :، وقال أبو عيسى)١٠٨٩( في إعالن النكاح، برقم رواه الترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء - ٢٢

في هذا الباب وعيسى بن ميمون األنصاري يضعف في الحديث وعيسى بن ميمون الذي يروي عن ابن أبي نجيح التفسير هو 
أعلنوا ((:  صحح لفظة- اهللارحمه - حسن لغيره، واأللباني : ، وقال محققوه)١٦١٣( برقم ))أعلنوا النكاح((: ثقة، وأحمد بلفظ

 ).٩٦٧(، وضعف تمام الحديث كما في ضعيف الجامع برقم ))النكاح



 فأعاد الضمير مفرداً مع أنه ذكر أمرين ،}لَيهاانفَضوا ِإ{:  قال-عز وجل-يرد سؤال معروف وهو أن اهللا 
انفَضوا { يريدون التجارة ، وإنما ذهبوا للتجارة، هم ما ذهبوا للطبل،أنها هي المقصودةب ه ذلكجوو ،يناثن
:  منها،ن فأكثر فيعود الضمير إلى واحد منهما العتبارات متعددةئاذكر شي أن ي، وهذا أسلوب معروف}لَيهاِإ

 }واللّه ورسولُه َأحقُّ َأن يرضوه{ ،دل على اآلخر إلى أحدهما ليناً يعود الضمير وأحيا،أن يكون هو المقصود
    فطاعة النبي ، فأعاد الضمير مفرداً}َأن يرضوه{ ، وحده ال أن يرضوه،أن يرضوهماأي  ]٦٢:سورة التوبة[

  .-عز وجل- ورضاه داخل وتبع لرضا اهللا -وسلمصلى اهللا عليه -
 وقد روى ، دليل على أن اإلمام يخطب يوم الجمعة قائماً]١١:سورة الجمعة[ }وتَركُوك قَاِئما{: وفي قوله تعالى

 -صلى اهللا عليه وسلم-كانت للنبي :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة 
  .)٢٣(ر الناسخطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكّ

خَير من اللَّهِو وِمن التِّجارِة { ،اهللا من الثواب في الدار اآلخرة الذي عند : أي}قُْل ما ِعند اللَِّه{: وقوله تعالى
اِزِقينالر رخَي اللَّهلمن توكل عليه وطلب الرزق في وقته:أي }و  .  

  . وبه التوفيق والعصمة،آخر تفسير سورة الجمعة وهللا الحمد والمنة

                                                
 ).٨٦٢(رواه مسلم، كتاب الجمعة، باب ذكر الخطبتين قبل الصالة وما فيهما من الجلسة، برقم  - ٢٣


