!

َ
شريك له ،يعل ُم ما في الضمائر ،وينظُ ُر ما في
الحمد هلل األول اآلخر ،الباطن الظاهر ،وأشه ُد أال إله إال اهلل وحده ال
ٍ
ِ
ٍ
كتاب مبني ،وما يَ ْعز ُُب عن ربك من
غائبة في األرض وال في السماء إال في
السرائر ،يَ ْعل ُم السرَّ وأخفى ،وما من
مثقال
ٍ
ذرة في األرض وال في السماء
ونور قلو ِبنا محمدا ً عب ُدهُ ورسو ُله ،وحبيبُه وصفيُّه املحبوب .اللهم صلِّ وسلِّم على
وأشه ُد أنَّ سي َدنا ونبيَّنا و ُقرَّةَ أعيننا
َ
املهداة والنعمة ُ
الرحمة ُ
املسداة ،الذي جعلتَ الذلة والهوان على َمن خالفَه ،والكرامة والعزة ملن أطا َعه واتَّبعه واهتدى
بهديه ﴿ .قل إن كنتم تحبُّون اهللَ فاتَّبعوني يحببك ُم اهلل ويغفر لكم ذنوبَكم ﴿ ﴾ .وهلل العزة ولرسوله وللمؤمنني ،ولكن
املنافقني ال يعلمون ﴾ ·.اصطفي اهلل تعالى من البشر األنبياء ،واصطفي من األنبياء الرسل ،واصطفي من الرسل
خمسة هم أولو العزم ،وهم :نوح وإبراهيم وعيسي وموسى ومحمد –صلى اهلل عليهم وسلم -واصطفي من هؤالء ،ومن
جميع البشر موالنا رسول اهلل –صلى اهلل عليه وسلم -يقول الرسول –صلى اهلل عليه وسلم" -أنا سيد ولد آدم وال

فخر“ ·واصطفي اهلل تعالى من األمم ،األمة اإلسالمية ،واصطفي من األمة الصحابة ،واصطفي من الصحابة أهل
بدر ،واصطفي منهم العشرة املبشرون بالجنة ،ثم اصطفي منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلى· واصطفي من النساء
أربعة :السيدة مريم والسيدة خديجة ،والسيدة آسيا ،والسيدة فاطمة ،واصطفي منهم السيدة مريم -عليه السالم ·
اصطفي اهلل تعالى من أيام العام كله العشر األوائل من ذي الحجة ،واصطفي من ليالي العام كله العشر األواخر من
رمضان ،واصطفي من تلك اليالي ليلة القدر· واصطفي اهلل تعالى من أيام األسبوع يوم الجمعة.
وحديثنا اليوم عن يوم الجمعة ،وهو ذلك اليوم الذي اصطفاه اهلل تعالى من أيام األسبوع ،وهو يوم خص اهلل تعالى به
هذه األمة ،وجعله لهم عيداً ،وشرع لهم فيه أداء شعيرة عظيمة من شعائر االسالم ،وهي صالة الجمعة· يقول تعالى
في سورة الجمعة ))يا أيها الذين آمنوا اذا نودي للصالة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر اهلل وذروا البيع(( فحرم
اهلل تعالى االشتغال بأمور الدنيا ،وبكل صارف عن السعي الى الجمعة· يقول الرسول ))ما طلعت الشمس وال
غربت على يوم خير من يوم الجمعة((·

وعن أوس بن أوس الثقفي رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل )) :إن من

أفضل أيامكم يوم الجمعة ،فيه خلق آدم وفيه قبض ،وفيه النفخة ،وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصالة فيه فإن
صالتكم معروضة علي(( رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة بإسناد صحيح.

أيضا روي الطبراني في األوسط

بإسناد صحيح من حديث أنس بن مالك رضي اهلل عنه قال)) :عرضت الجمعة على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم،
جاءه بها جبرائيل عليه السالم في كفه كاملرآة البيضاء ،فقال :ما هذه يا جبرائيل؟ قال :هذه الجمعة ،يعرضها عليك
ربك لتكون لك عيدا ً وألمتك من بعدك ولكم فيها خير ،تكون أنت األول وتكون اليهود والنصارى من بعدك وفيها ساعة ال
يدعو أحد ربه فيها بخير إال أعطاه ،أو يتعوذ من شر إال دفع عنه ما هو أعظم منه ونحن ندعوه في اآلخرة يوم
املزيد((·

وصالة الجمعة لها أجر عظيم ،فعن أبي هريرة قال :قال رسول اهلل )) :من توضأ فأحسن الوضوء ثم

أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبني الجمعة وزيادة ثالثة أيام ومن مس الحصى فقد لغا(( رواه مسلم
غسل يوم الجمعة
وأبي داود والترمذي وابن ماجة· وعن أوس بن أوس الثقفي قال :سمعت رسول اهلل يقول)) :من ّ
واغتسل ،وب ّكر وابتكر ،ومشى ولم يركب ،ودنا من اإلمام فاستمع ولم ي ْلغ ،كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها
وقيامها(( رواه اإلمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه وابن خزيمة بإسناد
))غسل يوم الجمعة واغتسل(( فيه تأكيد استحباب الغسل يوم الجمعة ،ومعنى ))وب ّكر وابتكر(( فيه
صحيح .معنى
ّ
أيضا التأكيد على فضل التبكير أي املسجد يوم الجمعة)) ،ومشى ولم يركب(( لذلك يستحب املشى الى املسجد
وترك الركوب·
وكما أن ليوم الجمعة ،ولصالة الجمعة هذا الفضل العظيم ،وذلك الثواب الجزيل ،فان هناك عقاب ،وعقاب شديد جدا ً
ملن يتخلف عن صالة الجمعة·

وعن يحي بن أسعد بن زراره قال :قال رسول اهلل )) :من سمع النداء يوم الجمعة

فلم يأتها ،ثم سمعه فلم يأتها ،ثم سمعه فلم يأتها طبع اهلل على قلبه ،وجعل قلبه قلب منافق((·
الضمري عن النبي قال)) :من ترك ثالث جمع متهاونا بها طبع اهلل على قلبه((
*
*
ومن آداب الجمعة

*

وعن أبي الجعد

ً
واستقباال لفضلها ،فيعد ثيابه وطيبه ،ويفرغ قلبه من األشغال التي تمنعه
أن يُستعد لها من يوم الخميس ،عزما لها
من البكور الى الجمعة ،حتى أن بعض السلف كان يبيت في املسجد ألجلها·
أن يغتسل ،ويكون غسله قريبا من الذهاب الى الجمعة ،ليكون أقرب عهدا ً بالنظافة ،وهذا الغسل مستحب استحبابا ً
مؤكاداً ،وذهب بعض العلماء الى وجوبه ،يقول الرسول "غسل الجمعة واجب على كل محتلم" متفق عليه
وكان أهل املدينة اذا تساب املتسابان يقول أحدهما لآلخر :ألنت أشر ممن ال يغتسل يوم الجمعة
ودخل عثمان املسجد وعمر يخطب ،فقال له عمر "أهذه الساعة ؟" ينكر عليه ترك البكور ،فقال عثمان  :ما زدت بعد
أن سمعت األذان على أن توضأت وخرجت ،فقال عمر  :والوضوء ايضاً ،وقد علمت أن رسول اهلل كان يأمرنا
بالغسل·
الزينة ،وهي ثالثة :النظافة والكسوة والطيب ،أما النظافة فتكون بتقليم األظافر ،وحلق الشعر واستعمال السواك ،وما
الى ذلك ،والكسوة بأن يرتدي أفضل ما عنده ،وأحب الثيباب البيضاء ،وكان الرسول له ثياب خاصة بيوم الجمعة،
وأما الطيب فيتطيب في هذا اليوم بأطيب طيب عنده·
البكور ،ومما ورد في فضل التبكير إلى صالة الجمعة حديث أبي هريرة أن رسول اهلل قال)) :من اغتسل يوم الجمعة
قرب بقرة ،ومن راح
غسل الجنابة ،ثم راح في الساعة األولى فكأنما قرب بدنة ،ومن راح في الساعة الثانية فكأنما ّ
في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا ً أقرن ،ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجه ومن راح في الساعة
الخامسة فكأنما قرب بيضة ،فإذا خرج اإلمام حضرت املالئكة ليستمعوا الذكر(( متفق عليه
والساعة األولي :هي من صالة الفجر حتى طلوع الشمس ،والساعة الثانية حتى ارتفاع الشمس ،وهكذا
ويروي في الخبر أنه اذا كان يوم الجمعة ،قعدت املالئكة على أبواب املساجد بأيديهم صحف من فضة ،وأقالم من
ذهب يكتبون األول فاألول
ويروي أنه في القرن األول كانت الطرقات ترى مملوءة ،الناس كلها تذهب الى املسجد ،حكأيام العيد ،حتى اندرس
ذلك ،حتى قيل أول بدعة حدثت في االسالم ،ترك البكور الى الجامع
ودخل ابن مسعود الجامع فوجد ثالثة نفر قد سبقوه بابكور ،فاغتم لذلك ،وأخذ يعاتب نفسه ويقول :رابع أربعة·
أن يطلب الصف األول ،ألن فضله عظيم ،وقد قدمنا في الحديث "ودنا من اإلمام" فكلما قربت من االمام كان هذا
أفضل ،وأعظم أجرا ً·
أال يتخطى الرقاب ،طبعا يساعد على ذلك البكور ،ومعنى تخطى الرقاب ،أن يمر بني زحام الجلوس فيؤذيهم ،وقد ورد
ً
رجال يتخطى رقاب الناس حتى تقدم
وعيد شديد في ذلك ،وروي أن رسول اهلل بينما هو يخطب يوم الجمعة ،اذ رأي
فجلس ،فالرسول بعد الصالة قال له "ما منعك أن تصلى معنا" ؟ يعني الرسول يشير الى أنه بذلك قد أحبط عمله،
قال :أو لم ترني يا رسول اهلل ،فقال" :رأيتك تأنيت وتأذيت" أي تأخرت عن الحضور وآذيت الحضور·
أال يمر بني يدي املصلني ،يقول الرسول "ألن يقف أربعني عاما ً خير له من أن يمر بني يدي املصلى"·
أن ينصت الى اإلمام ،وقد قدمنا في الحديث "ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت" وأن يقطع الكالم بالكلية عند صعود
االمام على املنبر ،وفي الحديث "من مسَّ الحصى فقد لغا ،ومن لغا فال جمعة له"·
أن يكون حسن املراقبة للساعة الشريفة ،ففي الحديث "إن في الجمعة ساعة ال يوافقها عبد مسلم يسال اهلل عز وجل
فيها شيئا ً اال أعطاه" وهذه الساعة مبهمة مثل ليلة القدر ،حتى تشتغل سائر اليوم بالدعاء والطاعة·
أن يكثر في يوم الجمعة من الصالة والسالم على رسول اهلل يقول الرسول من صلى علىَّ في يوم الجمعة ثمانني
مرة غفر اهلل له ذنوب ثمانني سنة ،وقد ذكرنا الحديث عن أوس بن أوس الثقفي رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم)) :إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة ،فيه خلق آدم وفيه قبض ،وفيه النفخة ،وفيه الصعقة
فأكثروا علي من الصالة فيه فإن صالتكم معروضة علي((·.

قراءة القرآن ،فليكثر من قراءة القرآن ،وليقرأ سورة

الكهف خاصة ،عن أبي سعيد الخدري أن النبي قال)) :من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما
بني الجمعتني(( و ))من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبني البيت العتيق((·

وبالجملة

ينبغي على املسلم أن يجعل يوم الجمعة لآلخرة ،فيكف فيها عن جميع األشغال الدنيوية ،ويكثر فيها الطاعات ،فإن
اهلل سبحانه وتعالى اذا أحب عبدا ً استعمله في األوقات الفاضلة بفواضل األعمال ،وإذا مقته استعمله في األوقات

الفاضلة بسيء األعمال·

أقول قولي هذا وأستغفر اهلل لي ولكم ،ادعو اهلل وأنتم موقنون باإلجابة ،واعلموا أن

قلب ِ
اهلل ال يقبل دعاءا من ِ
اله
-----------------------------------------------------------------------------------الحمد هلل ناصر املستضعفني  ،وقاهر الظاملني  ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له  ،ولي املؤمنني الصادقني ،
وال عدوان إال على املجرمني  ،وأشهد أن محمدا ً عبده ورسوله النبي األمني  ،صلى اهلل عليه وعلى آله وأصحابه الغر
املحجلني  ،وعلى التابعني ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين  . . .أما بعد :
أيها املؤمنون -هناك بعض األحكام الفقهية لصالة الجمعة ومنها :يحرم البيع والشراء بعد النداء ،واآلية واضحة في
ذلك ))يا أيها الذين آمنوا اذا نودي للصالة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر اهلل وذروا البيع((.
من أدرك ركعة مع اإلمام أتمها جمعة ،فيصلى ركعة بعد أن يسلم اإلمام ،ومن لم يدرك ركعة ،يعني اذا دخل مع
االمام بعد أن رفع رأسه من الركعة الثانية ،يتمها ظهرا ً.
من األحكام أيضا ،أن صالة الجمعة ليس هناك سنة قبلها ،ولكن تصلى ركعتني تحية للمسجد ،واذا دخلت واإلمام
يخطب فاما أن تصليهما ركعتني خفيفتني ،واما أن تجلس مباشرة وال تصليهما ،وهذا هو مذهب مالك ،ألن اإلستماع
الى الخطبة واجب ،وتحية املسجد سنة.
سنة الجمعة تكون بعد صالة الجمعة ،واألفضل أن تصليها في بيتك ،وهي ركعتني اذا صليتهما في بيتك ،وأربعة
ركعات اذا صليتهم في املسجد .مدة خطبة الجمعة ،اال تزيد الخطبة والصالة عن النصف ساعة ،الرسول لم تكن
تزيد خطبته في الجمعة عن العشر دقائق ،ومثلهم صالة ،كيف عرفوا ذلك قالوا كانت خطبته يوم الجمعة مقدار قراءة
خمسني آية ،وهذا يستغرق في املتوسط عشر دقائق ،ثم قالوا أن الرسول كان يتكلم بجوامع الكلم ،فيجوز أن تزيد
من عشر دقائق الى عشرين دقيقة .اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على...
نسأل اهلل تعالى أن ييسرنا لليسرى ،وأن ينفعنا بالذكرى ،وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه

