
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

إن احلمد هلل تعاىل، نحمده ونستعني به ونستغفره، ونعوذ باهلل تعاىل من رشور أنفسنا، وسيئات أعاملنا، من 

اهلل تعاىل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد  هيد  

ورسوله،   عبده  ُمْسلُِمونَ }أن حممدًا  َوَأْنُتْم  إِالَّ  ََتُوُتنَّ  َوال  ُتَقاتِِه  َحقَّ  اهللََّ  ُقوا  اتَّ آَمنُوا  ِذيَن  الَّ َا  َأهيه َا }،{َيا  َأهيه َيا 

قُ  ِذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنَْها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنُْهاَم ِرَجااًل َكثِرًيا َونَِساالنَّاُس اتَّ ُكُم الَّ ُقوا  وا َربَّ ًء َواتَّ

ِذي َتَساَءُلوَن بِِه َواألَْرَحاَم إِنَّ اهللََّ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا ِذيَن آمَ } ،  {اهللََّ الَّ َا الَّ ُقوا اهللََّ َوُقوُلوا َقْواًل َسِديًدا َيا َأهيه نُوا اتَّ

 {.ُيْصلِْح َلُكْم َأْعاَمَلُكْم َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوَمْن ُيطِِع اهللََّ َوَرُسوَلُه َفَقْد َفاَز َفْوًزا َعظِياًم 

، ورش األمور  أما بعد: فإن أصدق احلديث كتاب اهلل تعاىل، وأحسن اهلدي هدي حممد صىل اهلل عليه وسلم

 حمدثاهتا، وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار عباد اهلل:   

واألشخاص((،   واألمكنة  األزمنة  يف  خواصا  هلل  ))إن  العلامء  بعض  وسلم قال  عليه  اهلل  صىل  حممد  فأمة 

سلم من بني البرش فهو  اختصها اهلل واصطفاها من بني األمم  ،واصطفى اهلل تعاىل  حممدًا صىل اهلل عليه و

خيار من خياٍر وأعطاه ما مل يعط أحدا قبله، واختار من البقاع مكة، ومن الشهور رمضان، ومن الليايل ليلة 

اهلل   من  منة  هذا  فكل  اهلل،   إال  يعلمه  ماال  الرشف  من  عرفة  وليوم  احلجة،  ذي  عرش  األيام  ومن  القدر، 

 وفضل واختصاص خيتص به من يشاء وكيفام يشاء. 

ومن األيام التي اصطفاها هلذه األمة وخصها به وجعله عيدها األسبوعي يوم اجلمعة الذي ثبت فيه الكثري  

فيه خ اجلمعة،  يوم  أيامكم  أفضل  )))من  الصحيحة  النفخة، من األحاديث  وفيه  وفيه قبض،  آدم،  اهلل  لق 

وفيه الصعقة، فأكثروا عىل من الصالة فيه فإن صالتكم تبلغني(( وأيضا: ))خري يوم طلعت عليه الشمس  

 يوم اجلمعة( فهو من أعظم أيام املسلمني بعد يوم عرفة((. 

وخت وترشيفه،  اليوم،  هذا  تعظيم  وسلم  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  هدي  من  كان  بعباداٍت  ولقد  صيصه 

هبذا   املستحبة  والسنن  العبادات  بعض  رسيع  بشكل  نستعرض  ولعلنا   ، األيام  من  غريه  عن  هبا  خيتص 

 اليوم: 



 

 

فمن أعظم هذه العبادات االجتامع  الكبري يف صالة اجلمعة، حيث جيتمع فيها املسلمون ليشهدوا اخلري   

لبيع واللهو والتجارة، يوثقون صلتهم برهبم،   والذكر، صالة يسعى فيها املسلمون إىل ذكر اهلل، ويذرون ا 

وقد جعل هذه الصالة سببا من أسباب كفارات الذنوب قال صىل اهلل عليه وسلم: )الصلوات اخلمس  

 واجلمعة إىل اجلمعة ورمضان إىل رمضان مكفراٌت ملا بينهن إذا اجتنبت الكبائر((.  

لصحيح ))من َغسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى  ورشع هلذه الصالة وهلذا اليوم االغتسال فقد جاء يف ا 

 ومل يركب ودنا من اإلمام فأنصت كان له بكل خطوة خيطوها صياُم سنة وقياُمها((     

وقد نقل بعض أهل العلم: أن  الطرقات عىل    وأيضا نفهم من احلديث فضيلة التبكري إىل صالة اجلمعة  

فالتبكري    كانت عامرة وقت السحر وبعد الفجر باملبكرين إىل اجلمعة الذين يمشون بالُُسج،  السلفعهد  

ب بدنه)أي من اإلبل  إليها دليل لشدة العناية هبا، جاء يف الصحيح: ))من راح يف الساعة األوىل فكأنام قر

(، ومن راح يف الساعة الثانية فكأنام قرب بقرة، ومن راح يف الساعة الثالثة فكأنام قرب كبشًا أقرن، ومن  

الساعة اخلامسة فكأنام قرب بيضة، فإذا خرج   راح يف الساعة الرابعة فكأنام قرب دجاجة، ومن راح يف 

الذ  يستمعون  املالئكة  املنرب(حرضت  صعد  يتأخرون  اإلمام)أي  الذين  أما  املبكرين  فضل  فهذا  كر(( 

ويأتون وقد صعد اخلطيب املنرب فهم كام قال رسول اهلل فيهم :  ))ال يزال قوٌم يتأخرون حتى يؤخرهم  

اهلل(( لو كان أمرا فيه مطمع دنيوي هلرولوا إليه، ولكن فليبرشوا أهنم اختاروا أن يكونوا بعيدين عن اهلل  

جاء رجٌل يتخطى رقاب الناس يوم اجلمعة، ورسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فأبعدهم اهلل وأخرهم، و 

املبادرة   عن  تأخرت  وآنيت:  بالتخطي،  آذيت  أي:  وآنيت((  آذيت  فقد  ))جلس  له:  فقال  خيطب  قائٌم 

 والتبكري.                                                                                              

وكام رشع االغتسال والتبكري أيضا أكد الرشع عىل حسن اإلنصات ملا يقوله اخلطيب وشدد النكري عىل  

احلديث )) فقد جاء يف  يلغو وهو حظه املتكلم واخلطيب خيطب  نفر رجل حرضها  حيرض اجلمعة ثالثة 

حرضها    منها، ورجل حرضها يدعو فهو رجل دعا اهلل عز وجل إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل

ثالثة   وزيادة  تليها  التي  اجلمعة  إىل  كفارة  فهي  أحدا  يؤذ  ومل  مسلم  رقبة  يتخط  ومل  وسكوت  بإنصات 

)إذا قلت لصاحبك يوم  أيام(( وذلك بأن اهلل عز وجل يقول )من جاء باحلسنة فله عرش أمثاهلا( وأيضا:  

 الكالم واخلطيب خيطب .  اجلمعة واإلمام خيطب أنصت فقد لغوت( وقد ذهب مجاهري الفقهاء إىل حرمة

وأيضا من فضائل هذا اليوم وبركاته ما جاء يف الصحيح )إن يف اجلمعة ساعًة ال يوافقها عبٌد مسلم وهو  

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=45&ftp=firak&id=2000001&spid=0


 

 

اليوم بساعة يستجيب فيها دعاء من دعاه   قائٌم يصيل يسأل اهلل شيئًا إال أعطاه إياه ( أي أن اهلل ميز هذا 

بأك  الساعة  هذه  حتديد  يف  العلامء  ساعة  واختلف  من  أهنا  األقوال  هذه  أقوى  ولعل  قوال  ثالثني  من  ثر 

جلوس اخلطيب عىل املنرب حتى تقام الصالة ،أو أهنا قبل غروب الشمس بحوايل الساعة من هذا اليوم  

 املبارك 

احلديث    يف  كام  وسلم،  عليه  اهلل  صىل  حممد  نبينا  عىل  الصالة  كثرة  وليلته  اليوم  هذا  يف  يستحب  كام 

)فأكث من  الصحيح:  )أكثروا  آخر:  حديٍث  ويف   ) عيل  معروضة  صالتكم  فإن  فيه،  الصالة  من  عيل  روا 

نبينا حممد وعىل آله   الصالة عيلَّ يوم اجلمعة وليلة اجلمعة ( اللهم صل وسلم وبارك عىل سيد املرسلني 

 وصحبه أمجعني 

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني 

                                                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


