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عنوان اخلطبة

فضائل يوم اجلمعة

عناصر اخلطبة

ٔ/من خصائص األمة ادلسلمة ٕ/فضائل يوم اجلمعة
ٖ/آداب وأحكام صالة اجلمعة ٗ/ساعة اإلجابة يوم
اجلمعة ٘/آداب الدعاء.

الشيخ

إمساعيل حممد القاسم

عدد الصفحات 7
اخلطبة األوىل:
ٍ
كرما منو وفضالً،
َخ َّ
ص اهلل ىذه األمةَ
خبصائص وميزات يف أيامها ولياليهاً ،
َ
ِ
بفضائل عن بقية أيام األسبوع ،فيو ُخلق آدم ،وفيو
اجلمعة
يوم
فقد ميّز َ
َ
ُخرج منها ،وفيو تقوم الساعة ،وفيو ساعة ال يوافقها
ُدخل اجلنة ،وفيو أ ْ
أ َ
خريا إال أعطاه إياه.
عبد مؤمن يَ ُ
سأل اهلل فيها ً
ىو خريُ أيام األسبوع ،قال النيب -صلى اهلل عليو وسلم" :-إن من أفضل
علي من الصالة فيه ،فإن صالتكم
أيامكم يوم الجمعة ،فأكثروا ّ
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أضل اهلل يوم اجلمعة عن األمم
معروضة علي ّّ َّ"(رواه أبو داود)َّ ،
السابقة ،فقد اختار اليهود يوم السبت الذي مل يقع فيو َخ ْلق ،واختار
النصارى يوم األحد ،الذي ابتدأ يف اخللق.
واختار اهلل ذلذه األمة يوم اجلمعة ،الذي أكمل اهلل فيو اخلليقة ،قال النيب -

صلى اهلل عليو وسلم" :-نحن اآلخرون السابقون يوم القيامة ،بَ ْيد أنهم

أوتوا الكتاب من قبلنا ،ثم إن هذا يومهم الذي فرض اهلل عليهم

فاختلفوا فيه ،فهدانا اهلل له ،فالناس لنا فيه تبع ،اليهود غ ًدا ،والنصارى

بعد غد"(رواه البخاري) ،ويف لفظ مسلم "أضل اهلل عن الجمعة من كان
قبلنا".
َّ ِ
آمنُوا
ين َ
ميّز اهلل ىذا اليوم بصالة اجلمعة ،قال -سبحانو( :-يَا أَيُّ َها الذ َ
لصالَةِ ِمن ي وِم ال ِ
ِ
اس َع ْوا إِلَى ِذ ْك ِر اللَّ ِه)[اجلُ ُم َعة،]9 :
ي لِ َّ
ْج ُم َعة فَ ْ
ْ َْ ُ
إِذَا نُود َ
قال ابن كثري -رمحو اهلل" :-أي ِ
اقصدوا و ْاع َم ُدوا واىتموا يف مسريكم
إليها" .والسعي ذلا يكون بسكينة وتفرغ عن مشاغل الدنيا ،قال -
سبحانوَ ( :-و َذ ُروا الْبَ ْي َع)[اجلُ ُم َعة.]9 :
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وجزاء ىذا العمل قال -سبحانوَ ( :-ذلِ ُك ْم َخ ْي ٌر لَ ُك ْم إِ ْن ُك ْنتُ ْم
تَ ْعلَ ُمو َن)[اجلُ ُم َعة ،]9 :أي برتككم البيع وإقبالكم إىل ِذكر اهلل وإىل الصالة

خري لكم يف الدنيا واآلخرة إن كنتم تعلمون ،وبعد أداء اجلمعة يكون
االنتشار يف األرض ،واالبتغاء من فضل اهلل ،مع ادلداومة على ِذ ْكر اهلل
ِ
ضي ِ
الصالَةُ فَانْ تَ ِش ُروا فِي
ت َّ
دوما كما أمر اهلل -سبحانو( :-فَِإذَا قُ َ
ً
األ َْر ِ
ض ِل اللَّ ِه َواذْ ُك ُروا اللَّهَ َكثِ ًيرا لَ َعلَّ ُك ْم
ض َوابْ تَ غُوا ِم ْن فَ ْ
تُ ْفلِ ُحو َن)[اجلُ ُم َعة.]ٔٓ :
يف يوم اجلمعة تكفريٌ للسيئات ،قال النيب -صلى اهلل عليو وسلم:-
"الصالة إلى الصالة ،والجمعة إلى الجمعة ،ورمضان إلى رمضان،
مك ّفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر"(رواه اإلمام أمحد).

وعلى َمن حيضر صالة اجلمعة أن يهيئ نفسو هتيئة مالئمة ذلذا اليوم
ادلبارك ،فقد أرشد النيب -صلى اهلل عليو وسلم -إىل ٍ
ِ
األعمال
مجلة من

ادلشروعة ،منها :الغُ ْسل ،قال النيب -صلى اهلل عليو وسلم" :-غُ ْسل
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كل مسلم"(رواه أبو داود).
الجمعة
ٌ
واجب على ّ
وكذلك التطيب ولبس أحسن الثياب ،قال النيب -صلى اهلل عليو وسلم:-
ويتطهر ما استطاع من طهرَّ ،
ويدهن من
"ال يغتسل رجل يوم الجمعة،
ّ

يفرق بين اثنين ،ثم
دهنه ،أو َّ
يمس من طيب بيته ،ثم يخرج ،فال ّ
يصلي ما كتب له ،ثم ينصت إذا تكلم اإلمام ،إال غفر له ما بينه وبين
الجمعة األخرى"(رواه البخاري).

يف ىذا اليوم ادلبارك فضائل دلن ب ّكر يف أدائها ،قال النيب -صلى اهلل عليو

وسلمَ " :-من اغتسل يوم الجمعة غُسل الجنابة ،ثم راح في الساعة
قرب
قرب بدنة ،وإذا راح في الساعة الثانية فكأنما َّ
األولى؛ فكأنما َّ
شا أقرن ،وإذا راح في
بقرة ،وإذا راح في الساعة الثالثة فكأنما َّ
قرب كب ً
قرب دجاجة ،وإذا راح في الساعة الخامسة
الساعة الرابعة فكأنما َّ
قرب بيضة ،فإذا خرج اإلمام حضرت المالئكة يستمعون
فكأنما َّ

الذكر"(متفق عليو).

 5من 7

ويف ىذا اليوم حتضر ادلالئكة لبيوت اهلل ،ويكتبون األول فاألول للقادم إىل

ادلسجد قال -صلى اهلل عليو وسلم" :-إذا كان يوم الجمعة كان على كل
باب من أبواب المسجد مالئكة يكتبون األول فاألول ،فإذا جلس
اإلمام طووا الصحف ،وجلسوا للخطبة"(متفق عليو).

جيلس فيما
كما جيب على الداخل للمسجد أن يصلّ َي حتيةَ ادلسجد ،مث َ
ورسول اهلل
ادلسجد
رجل
ُ
َ
انتهى إليو الصف دون أذية إلخوانو ،وقد دخل ٌ
صلى اهلل عليو وسلم -خيطب ،فجعل يتخطى رقاب الناس ،فقال النيب-صلى اهلل عليو وسلم" :-اجلس فقد آذيت وآنيت"(رواه أبو داود وابن

وتأخرك عن اخلطبة.
ماجو)؛ أي :مجعت بني أذية إخوانكُّ ،
وفّقنا اهلل الستغالل يومنا بالطاعات ،وتقبل منا ومنكم الصاحلات.
أقول قويل ىذا وأستغفر اهلل يل ولكم.
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اخلطبة الثانية:
فضائل ،ونفحات ،من صالةٍ ،وذكر ،ودعاء،
يوم اجلمعة يوم مبارك ،فيو
ُ
وقراءة للقرآن الكرمي ،وعلى ادلسلم أن جيتهد يف الدعاء يف ساعات يوم
آخر ساعة من يومها.-
اجلمعة -وأرجاىا ُ
قال ابن القيم -رمحو اهلل -عند ذكر مواطن إجابة الدعاء " :-وإذا
حضور القلب ومجعيتَو بكلِّيتو على ادلطلوب ،وصادف وقتًا
ُ
صحب الدعاءَ
من أوقات اإلجابة -ومنها -آخر ساعة بعد العصر من ذلك اليوم،
وتضرعا،
انكسارا بني يدي الرب ،وذالً لو،
وصادف
ً
ً
خشوعا يف القلب ،و ً
وِرقةً ،واستقبل الداعي القبلة ،وكان على طهارة ،ورفع يديو إىل اهلل ،وبدأ
حبمد اهلل ،والثناء عليو ،مث َّثَّن بالصالة على حممد عبده ورسولو -صلى اهلل
وتوسل إىل اهلل بأمسائو وصفاتو ،وقَدَّم بني يدي دعائو
عليو وسلمّ ،-
أبدا".
صدقة ،فإن ىذا الدعاءَ ال يكاد يرد ً

وفّقنا اهلل للتعرض لنفحات ىذا اليوم ادلبارك ،وجعلنا ممن يعمره بالطاعات.
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وصلوا وسلموا على نبينا حممد وعلى آلو وصحبو أمجعني.

