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ÑèØÛa@ñŠì@ñõa‹Ó@
òÈà§a@âìí@

 :بسم اهللا واحلمد هللا والصالة والسالم عىل رسول اهللا, وبعد
ـقــراءة ســـورة الكهـــف ـيــوم اجلمعـــة, واملبحـــث يتـنــاول فهـــذا مبحـــث خمـــترص يف حكـــم 

 :اآليت
خالصـــــة أقـــــوال علـــــامء الســـــلف واخللـــــف يف قـــــراءة ســـــورة الكهـــــف يـــــوم  −١

 .اجلمعة
 وبـيـان – العمــدة يف املســألة  وهــو− ختــريج حــديث أيب ســعيد اخلــدري  −٢

 .حكم علامء احلديث عليه من السلف واخللف
أقـــوال أصـــحاب املـــذاهب األربعـــة وغـــريهم مـــن العلـــامء يف قـــراءة ســـورة  −٣

 .الكهف يوم اجلمعة
bÛëc@ZõbàÜÈÛa@ÞaìÓc@ò–ý‚Z@
@ أكــابر علــامء األمــة مــن الســلف واخللــف مــن لــدن النبــي صــىل اهللا عليــه ذهــب

باب قـراءة  اسـتحا وعىل مدار أكثر من ألف وأربعامئة عـام إىل يومنا هذإىلوسلم 
هــذا العمــل  −علامؤهــا وعوامهــا− وقــد تلقــت األمــة ســورة الكهــف يــوم اجلمعــة,

 .بالقبول
 احلنابـلـــة,وبعض الاملكـيـــة, احلنفـيـــة, والشــــافعية, و: مــــنهم مجــــاهري األئمــــة مــــن

ابـن بـاز, وابـن : مـةاإلسالم ابن تيمية, وابن القيم, ومن املعـارصين العالوشيخ 
 .عثيمني, واأللباين, وغربهم

ÙÛˆ@À@áènvyëZ@



 ٢

 جـــــاءت يف فضـــــل قـــــراءة الكهـــــف يـــــوم اجلمعـــــة, وأقـــــوى هـــــذه أحاديـــــث كثـــــرية
 .ً, وسيأيت قريبااألحاديث, حديث أيب سعيد اخلدري 

 وقــــد اختلــــف العلــــامء يف حــــديث أيب ســــعيد اخلــــدري  هــــل هــــو مرفــــوع أم 
 . من علامء احلديثاملوقوف أصح عند كثريموقوف? 

@إذا كان صـحيحا موقوفـا فلـه حكـم وقد تقرر عند علامء األصول أن احلديث ً ً
واب أو العقـاب املرتتـب عـىل العمـل, فـإن املرفـوع, وخاصـة إذا كـان فيـه بيـان الثـ
, وســـيأيت بيـــان ذلـــك يف ثنايـــا أقـــوال أهـــل )١(مثـــل ذلـــك ال يقـــال مـــن جهـــة الـــرأي

 .العلم
bĆîãbq@Z@‡îÈ@ïic@sí‡y@ðŠ‡©aæbníaëŠ@éîÏë@LéîÜÇ@sí‡¨a@õbàÜÇ@áØyë@LZ@

¶ëþa@òíaë‹ÛaZ  " ِمن قرأ سورة الكهف يف يوم اجلمعة َِ ْ َ ْ ُْ َ ُ َُ ْ ِ ِ َ ْ َ َ َ َأضاء له من النور ما بني , َ َْ َ َ َُ َِ ُّ ِ َ َ
ِاجلمعتــــــني ْ َ َ ُ ُ , ويف )٣/٢٤٩(يف الكــــــربى, والبيهقــــــي )٢/٣٦٨( رواه احلــــــاكم −"ْ
رواه ): ٢/١٧٥(بن حجر يف التلخيص احلبري ا, وقال احلافظ )٦٣٥(الصغرى 

: ًومرفوعا ً, قال النسائي بعد أن رواه موقوفاًالدارمي وسعيد بن منصور موقوفا
 هـو أقـوى مـا :ًوقفه أصح وله شاهد من حديث ابن عمر, وقال ابن حجـر أيضـا

 ).٦/١٩٨(فيض القدير :  انظر−ورد يف قراءة سورة الكهف
ًروي مرفوعــــا وموقوفــــا, وح )١/١٩٩ (قيــــه إرشــــاد الف يفوقــــال ابــــن كثــــري ن َّســــً

, وحســـنه األلبـــاين يف ختـــريج مشـــكاة )٢/٤٣(إســـناده البهـــويت يف كشـــاف القنـــاع 

                                                 

, )٤٤٩−٤/٤٤٨(, املحصــــــــول )٢٩٩−١/٢٩٦(إرشــــــــاد الفحــــــــول للشــــــــوكاين : انظــــــــر(١) 
 .وغريها) ٢/١١٧(اإلحكام لآلمدي 



 ٣

, وصــــــــــــححه يف صــــــــــــحيح اجلــــــــــــامع )٦٢٦(, ويف اإلرواء )٢١١٦(املصــــــــــــابيح
)٦٤٧٠.( 

òîãbrÛa@òíaë‹ÛaZ" ُمن قرأ سورة الكهف يف يوم اجلمعة أضاء له َ ْ َ ْ َْ َْ ُ َ ُ ََ َ َِ ُِ ْ ِ ِ َ َ َ ُمن النور ما بينه َ ْ َ ََ َُّ ِ ِ 
ِوبني البيت العتيق ِ َِ ْ َ َ َْ ْ َ   والبيهقي يف شعب اإليامن ,)٣٤٠٧ ( رواه الدارمي−"ْ

واـبــــــــن  ,)١/٣٥٣ (واملـنــــــــذري يف الرتغـيــــــــب والرتهـيــــــــبًموقوفـــــــــا, ) ٢/٩٥٩(
 ,)٤/١٣٤(, واخلطيب يف تاريخ بغداد )٢١١(الرضيس يف فضائل القرآن

 وأبــــــو عبيــــــدة يف فضــــــائل القــــــرآن ,)١/٥٢٢( وابــــــن امللقــــــن يف حتفــــــة املحتــــــاج 
, وصـحيح )٦٤٧١(, وصححه األلباين يف صحيح اجلـامع ًموقوفا) ١٣١:ص(

@).٧٣٦(الرتغيب والرتهيب 

bĆrÛbq@Z@@@@@òÈiŠþa@kça‰¾a@lbz–c@ÞaìÓc@@áçËë@@@lbjzna@À@òàöþa@åß@@@@@ñŠì@ñõa‹Ó
òÈà§a@âìí@ÑèØÛaZ@

åí‡ibÇ@åia@òî’by@À@õbuïÐä¨a@I@ROQVTZH@

يومها ذكر يف إحكامات : ل بعض املشايخ ليلة اجلمعة أفضل أم يومها? فقالسئ
 .األشباه مما اختص به يومها قراءة الكهف فيه

@ðëbİzİÛa@òî’by@À@õbuë@ïÐä¨a@I™ZUPQZH@

 .وخص يومها بقراءة سور الكهف: .....  باب اجلمعة
@Ý‚‡¾a@À@ïØÛb¾a@xb¨a@åia@ÞbÓëIRORXQZH@

وإذا كـان ذلـك كـذلك فينبغـي . لنهي عن القراءة مجاعة والذكر مجاعةوقد تقدم ا
لــه أن ينهــى النــاس عــام أحــدثوه مــن قــراءة ســورة الكهــف يــوم اجلمعــة مجاعــة يف 

 .املسجد أو غريه



 ٤

قد ورد اسـتحباب قراءهتـا كاملـة يف يـوم اجلمعـة خصوصـا فـذلك حممـول عـىل مـا 
فيقرأها رسا يف نفسه  حن عليه ال عىل ما ن− ريض اهللا عنهم −كان عليه السلف 

 .يف املسجد أو جهرا يف غريه
@âþa@À@ïÈÏb“Ûa@ÞbÓIROTSRZH@

 .وأحب قراءة الكهف ليلة اجلمعة, ويومها لام جاء فيها
@l‰è¾a@‹’@Êìàa@À@ðëìäÛa@âbß⁄a@ÞbÓITOUTXZH@

 : بعد أن ذكر  حديث أيب سعيد اخلدري املتقدم ورجح وقفه قال
 :األمقال الشافعي يف 

 ...ويستحب قراءة سورة الكهف يف يوم اجلمعة وليلتها
@kÛbİÛa@òšëŠ@‹’@À@kÛbİ¾a@óäc@À@õbuëIQORVYZH@

 قال , نقله األذرعي عن الشافعي واألصحاب)٢( اإلكثار من قراءهتا فيهامُّسنُوي
 .ا آكدًوقراءهتا هنار
òßa‡Ó@åia@ÞbÓïÜjä¨a@@Ì¾a@À@IRORVRZH@

وساق مجلة من األحاديث, منها  ... ة الكهف يوم اجلمعةويستحب قراء: فصل
 .حديث أيب سعيد املتقدم

|ÜÐß@åiü@ÉäÔ¾a@‹’@Ê‡j¾a@À@õbuëïÜjä¨a@I@ROQUUZH@

 ويقـــرأ ســـورة ...اســـتحباب االشـــتغال باـلــدعاء والصـــالة عـــىل النـبــي ـيــوم اجلمعـــة
 ., وساق حديث أيب سعيد املتقدمالكهف يف يومها
äÔÛa@Òb“×@À@õbuë@ïmìèjÜÛ@Êb@ïÜjä¨aIROTSZH@

 اقـــترص عليـــه األكثـــر, لـــام روى البيهقـــي  يف يومهـــايقـــرأ ســـورة الكهـــفويســـن أن 
 .وساق احلديث ... اًبإسناد حسن عن أيب سعيد مرفوع

                                                 

 .يشري إىل قراءة سورة الكهف يف يوم اجلمعة وليلة اجلمعة(٢) 



 ٥

@òîàîm@åiü@ôØÛa@ôëbnÐÛa@À@õbuëISOSVSZH@

 هل قراءة الكهف بعد عرص اجلمعة, جاء فيه حديث أم ال?
قـــراءة ســـورة الكهـــف يـــوم اجلمعـــة فيهـــا آثـــار, ذكرهـــا أهـــل . احلمـــد هللا: اجلـــواب

 احلديث والفقه, لكن هي مطلقة يوم اجلمعة, ما سمعت أهنا خمتصة بعد العرص, 
 ).٢٤/٢١٥( وانظر جمموع الفتاوى البن تيمية − انتهى.واهللا أعلم

@†bÈ¾a@†aŒ@À@áîÔÛa@åia@ÞbÓIQOSVVZH@

 ....يف معرض كالمه عن خواص يوم اجلمعة 
 .قراءة سورة الكهف يف يومها: خلاصة العارشةا

‹’@‹íìänÛa@À@õbu@ðëbäàÜÛ@Ì—Ûa@Éßb§a@IQPOSUQZH@

مـن قـرأ سـورة الكهـف يـوم اجلمعـة أضـاء لـه : بعد أن ساق حديث أيب سعيد املتقـدم
يـوم : وقـع يف روايـة: قـال احلـافظ ابـن حجـر .... من النور ما بينه وبني البيـت العتيـق

الـيـوم بليلـتـه والليلــة : واجلمــع بـيـنهام ـبـأن املــراد" ليلــة اجلمعــة: "اـيـاتاجلمعــة, ويف رو
 .بيومها

@Œbi@åiü@ôëbnÐÛa@Êìàª@À@õbuIRUOQYVZH@

 ب?هل قراءة سورة الكهف يوم اجلمعة وليلتها عمل مندو: س
ا, تدل عىل رشعية قراءة سورة الكهـف ًيف ذلك أحاديث مرفوعة يسند بعضها بعض

ا عليــه ً ثبــت ذلــك عــن أيب ســعيد اخلــدري ريض اهللا عنــه موقوفــوقــد. يف يــوم اجلمعــة
 .ومثل هذا ال يعمل من جهة الرأي بل يدل عىل أن لديه فيه سنة

@μàîrÈÛa@ÝöbŠë@ôëbnÏ@Êìàª@À@õbuIQVOQTSZH@

ما حكم قراءة سورة الكهـف يـوم اجلمعـة? : − رمحه اهللا تعاىل −سئل فضيلة الشيخ 
 ن املصحف أو عن ظهر قلب?وهل هناك فرق بني من يقرأ م



 ٦

قــراءة ســورة الكهــف يــوم اجلمعــة عمــل منــدوب إليــه, وفيــه : فأجــاب فضــيلته بقولــه
 .فضل, وال فرق يف ذلك بني أن يقرأها اإلنسان من املصحف أو عن ظهر قلب

 .واليوم الرشعي من طلوع الفجر إىل غروب الشمس
 تم بحمد اهللا تعاىل

 املوقع الرسمي ألم متيم
www.omtameem.com 


