
 (  صحيح) 
 زهراء الجمعة يوم ويبعث هيئتها على القيامة يوم األيام يبعث اهلل إن]  

 في يمشون لهم تضيء كريمها إلى تهدى كالعروس بها يحفون أهلها منيرة
 جبال في يخوضون كالمسك تسطع وريحهم بياضا كالثلج ألوانهم ضوئها

 ال الجنة يدخلوا حتى تعجبا يطرقون ما الثقالن إليهم ينظر الكافور
 (  صحيح[ . )  المحتسبون المؤذنون إال أحد يخالطهم

 (  صحيح) 
 يعني)  نفسك على أغيت فقد ؛ يتكلمون وهم أنصتوا:  للناس قلت إذا 

 , أخرجاه وقد(  صحيح( . )  الجمعة يوم: 
 (  صحيح) 
 ذلك مجلسه من فليتحول ؛ الجمعة يوم المسجد في أحدكم نعس إذا]  

 (  صحيح[ . )  غيره إلى
 (  صحيح) 
(  صحيح[ . )  بعده أو قبله أيام في إال الجمعة يوم صيام عن نهى]  

 هذا ورب ال:  يقول هريرة أبا سمعت:  قال القاري عمرو بن اهلل عبد عن
 ما قاله البيت ورب محمد يصوم فال جنبا أصبح من:  قلت أنا ما البيت

 وهذا.  البيت ورب عنه نهى محمد الجمعة يوم صيام عن نهيت أنا
 الجنب صوم عن والنهي. )  وغيرهما الصحيحين في وهو صحيح إسناده
 (  وغيرها السنة كتب من محله في مبين هو كما منسوخ



 (  صحيح) 
 ضاريم عاد من:  الجنة أهل من اهلل كتبه يوم في عملهن من خمس]  

 وورد(  صحيح[ . )  رقبة وأعتق الجمعة يوم وراح ماو ي وصام جنازة وشهد
 وشهد مريضا وعاد الجمعة إلى وراح الجمعة يوم صام من.  ...:  بلفظ
 صيامه وافق من:  بلفظ وورد.  أيضا صحيح وسنده.  رقبة وأعتق جنازة

  أيضا صحيح إسناده وهذا.  نحوه الحديث ... مريضا وعاد الجمعة يوم
 (  صحيح) 
 فيه فيقعد مقعده إلى ليخالف ثم الجمعة يوم أخاه أحدكم يقيمن ال]  

 (  صحيح[ . )  افسحوا:  يقول ولكن
 (  حسن) 
 صالة علي صلى فمن الجمعة وليلة الجمعة يوم علي الصالة أكثروا]  

 (  حسن[ . )  عشرا عليه اهلل صلى
 (  صحيح) 
 (  صحيح[ . )  الجمعة يوم اهلل عند األيام أفضل]  

 (  صحيح) 
 الشجر وخلق األحد يوم الجبال فيها وخلق السبت يوم التربة اهلل خلق]  

 فيها وبث األربعاء يوم النور وخلق الثالثاء يوم المكروه وخلق اإلثنين يوم
 الخلق آخر الجمعة يوم من العصر بعد آدم وخلق الخميس يوم الدواب

 وليس( .  صحيح[ . )  الليل إلى العصر بين فيما الجمعة ساعة آخر من



 ثم ، 5375 المشكاة راجع البعض يتوهم كما للقرآن بمخالف الحديث
 في المطول التحقيق انظر.  37 الحديث رقم للذهبي العلو مختصر
 في الذي فالتفصيل:  وخالصته.  666 ص االستدراك قسم الكتاب

 أيامه غير وأيامه الكريم القرآن في الذي التفصيل غير هو الحديث
 وليس اآلخر إلى أحدهما يضم أن العلم أهل عند هذا مثل في فالواجب

  باآلخر أحدهما ضرب
 (  صحيح) 
 بيضاء كمرآة هي فإذا الجمعة يوم فيها علي فعرض األيام علي عرضت]  

[ . )  الساعة:  قيل ؟ هذه ما:  فقلت سوداء نكتة وسطها في وإذا
 (  طرقه بمجموع صحيح

 (  صحيح) 
 بيضاء كمرآة هي فإذا الجمعة يوم فيها علي فعرض األيام علي عرضت]  

[ . )  الساعة:  قيل ؟ هذه ما:  فقلت سوداء نكتة وسطها في وإذا
 (  طرقه بمجموع صحيح

 (  صحيح) 
  قال عنهما اهلل رضي بسر بن اهلل عبد عن 
 وسلم عليه اهلل صلى والنبي الجمعة يوم الناس رقاب يتخطى رجل جاء 

 :  وسلم عليه اهلل صلى النبي فقال يخطب
  وآنيت آذيت فقد اجلس 



  صحيحيهما في حبان وابن خزيمة وابن والنسائي داود وأبو أحمد رواه 
  وآنيت والنسائي داود أبي عند وليس 
  وأوذيت آذيت فقد خزيمة ابن وعند 

: "  وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال:  قال عنه اهلل رضي هريرة أبي عن
 قبلنا من الكتاب أوتوا أنهم بيد القيامة يوم السابقون اآلخرون نحن

 الجمعة يوم يعني عليهم فرض الذي يومهم هذا ثم بعدهم من وأوتيناه
 بعد والنصارى غدا اليهود تبع فيه لنا والناس له اهلل فهدانا فيه فاختلفوا

 (  ضعيف) "  غد
 خرجت الجمعة يوم كان إذا قال عنه اهلل رضي طالب أبي بن علي وعن 

 المساجد أبواب على المالئكة وتقعد أسواقهم إلى الناس يربثون الشياطين
 يخرج حتى يليه والذي والمصلي السابق منازلهم قدر على الناس يكتبون
 من كفالن له كان يلغ ولم واستمع فأنصت اإلمام من دنا فمن اإلمام
 دنا ومن األجر من كفل له كان يلغ ولم وأنصت فاستمع نأى ومن األجر

 ومن الوزر من كفالن عليه كان يستمع ولم ينصت ولم فلغا اإلمام من
  له جمعة فال تكلم ومن تكلم فقد صه قال

  يقول وسلم عليه اهلل صلى نبيكم سمعت هكذا قال ثم 
 غدت الجمعة يوم كان إذا:  ولفظه داود وأبو لفظه وهذا أحمد رواه 

 الربايث أو بالترابيث الناس فيرمون األسواق إلى براياتها الشياطين
 المساجد أبواب على فيجلسون المالئكة وتغدو الجمعة عن ويثبطونهم



 فإذا اإلمام يخرج حتى ساعتين من والرجل ساعة من الرجل ويكتبون
 له كان يلغ ولم فأنصت والنظر االستماع من فيه يستمكن مجلسا جلس

 كفل له كان يلغ ولم فأنصت يسمع ال حيث نأى فإن األجر من كفالن
 فلغا والنظر االستماع من فيه يستمكن ال مجلسا جلس فإن األجر من
 من فيه يستمكن مجلسا جلس فإن وزر من كفالن له كان ينصت ولم

 قال ومن قال وزر من كفل له كان ينصت ولم ولغا والنظر االستماع
  شيء تلك جمعته في له ليس لغا ومن لغا فقد أنصت الجمعة يوم لصاحبه
 قُ ْلتَ  ِإَذا: قَالَ  وسلم عليه اهلل صلى اهللِ  َرُسولَ  َأن   ُهَريْ َرَة، َأِبي حديث

 َلَغْوتَ  فَ َقدْ  َيْخُطُب، َواإِلَمامُ  ،َأْنِصتْ  اْلُجُمَعةِ  يَ ْومَ  ِلَصاِحِبكَ 
 َمنِ  » - وسلم عليه اهلل صلى - الل هِ  َرُسولُ  قَالَ  قَالَ  اْلَفاِرِسى   َسْلَمانَ  َعنْ 

 ِمنْ  َمس   َأوْ  اد َهنَ  ثُم   ، طُْهر   ِمنْ  اْسَتطَاعَ  ِبَما َوَتَطه رَ  ، اْلُجُمَعةِ  يَ ْومَ  اْغَتَسلَ 
 َخَرجَ  ِإَذا ثُم   ، َلهُ  ُكِتبَ  َما َفَصل ى ، اثْ نَ ْينِ  بَ ْينَ  يُ َفر قْ  فَ َلمْ  رَاحَ  ثُم   ، ِطيب  
َنهُ  َما َلهُ  ُغِفرَ  ، َأْنَصتَ  اإِلَمامُ   « اأُلْخَرى اْلُجُمَعةِ  َوبَ ْينَ  بَ ي ْ

 : بلفظ له رواية في و مسلم أخرجه.  الزيادة دون مرفوعا هريرة أبي
 ما له غفر أنصت و فاستمع الجمعة أتى ثم ، الوضوء فأحسن توضأ من" 

 بين و بينه
 " لغا فقد الحصا مس من و أيام ثالثة زيادة و الجمعة

 
 



 


