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 فضل صالة اجلمعة وبعض أحكامها
 خالد بن ضحوي الظفريي

ا وِمْن َسيِ َئاِت أَْعَمالَِنا، ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسنَ  وُذ ِِبللِ ، ونَ عُ رُهُ وَنْستَ ْغفِ  ، ََنَْمُدُه وَنْسَتِعيُنهُ ِإنَّ احلَْمَد لِلَِّ 
 َوْحَدُه ََّل َشرِيَك ن َّلَّ إَِلَه ِإَّلَّ هللاُ أَ ، وَأْشَهُد  َلهُ اِديَ َمْن يَ ْهِدِه هللاُ َفََل ُمِضلَّ َلُه، وَمْن ُيْضِلْل َفََل هَ 

َقاتِِه َوََّل ََتُوُتنَّ ِإَّلَّ َوأَنْ ُتْم ت َُّقوا الِلََّ َحقَّ ت ُ َن آَمُنوا الَِّذياَها أَي    يَ )ا َعْبُدُه َوَرُسولُُه، َلُه، وَأْشَهُد َأنَّ ُُمَمَّد  
 (.ُمْسِلُمونَ 

 : فيا عباد هللا أما بعد
َعْن َأِب ف، مِ األي   يِ إىل خ مماأل ى خيَ دَ هَ ، ف َ اجلمعةِ  بيومِ  ةَ  تعاىل هذه األم  هللا لقد خص  

 َمْن َيْدُخُل ُن َأوَّلُ ِة، َوَنَْ اأَلوَُّلوَن يَ ْوَم اْلِقَيامَ  ََنُْن اآلِخُرونَ » : قَاَل: قَاَل َرُسْوُل هللاَ  ُهَريْ َرَة 
ُْم أُوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن قَ ْبِلَنا  اجْلَنََّة، بَ ْيدَ   هللُا ِلَما اْختَ َلُفوا ِفيِه َهَدانَ ِهْم، فَاْختَ َلُفوا ف َ  ِمْن بَ ْعدِ يَناهُ أُوتِ وَ َأَّنَّ

، فَ َهَذا يَ ْوُمُهُم الَِّذي اْختَ َلَفوا ِفيِه َهدَ  اْليَ ْوُم لََنا، َوَغدا  : يَ ْوُم اجْلُُمَعِة( فَ )قَالَ   لَهُ  هللاُ انَ ِمَن احلَْقِ 
ر، وفيه بشال هللا أول يه خلقرك، ففهو يوم مبا. ]متفق عليه[ «لْليَ ُهوِد، َوبَ ْعَد َغٍد لِلنََّصاَرى

َعِة: ْوُم اجْلُمُ ي َ ْمُس، َخْيُ يَ ْوٍم طََلَعْت َعَلْيِه الشَّ » قَاَل : : َأنَّ النَِّبَّ َعْن َأِب ُهَريْ َرَة ، فمَّنايته
َها، مِ ِفيِه ُخِلَق آَدُم، َوِفيِه أُْدِخَل اجْلَنَّة، َوِفيِه ُأْخرِجَ  ]رواه  «ُمَعةِ  يَ ْوِم اجلُْ  السَّاَعُة ِإَّلَّ ِف مُ َوََّل تَ ُقو  ن ْ

 مسلم[. 
الصََّلَواُت »َكاَن يَ ُقوُل:   ُسوَل هللِا َأنَّ رَ  فَ َعْن َأِب ُهَريْ َرَة تكفر فيه السيئات،  يوم  وهو 

نَ ُهنَّ ِإَذا اجْ مَ َكفِ رَات  مُ اَن، َمضَ اْْلَْمُس، َواجْلُُمَعُة ِإىَل اجْلُُمَعِة، َوَرَمَضاُن ِإىَل رَ  « اْلَكَبائِرَ تَ َنَب ا بَ ي ْ
ة  ََّل يُ َواِفُقَها َعْبد  ِفيِه َساعَ » : نَِّب  يَ ُقوُل ِفيَها اليوم جتاب فيه الدعوات، هو و  ]َرَواُه ُمْسِلم [،

هُ إِ  أَْعطَاُه ِإَّلَّ  ئ اُمْسِلم ، َوُهَو قَائِم  ُيَصلِ ي َيْسَأُل الِلََّ تَ َعاىَل َشي ْ  ]َرَواُه ِدِه يُ َقلِ ُلَها. َوَأَشاَر بِيَ « يَّ
 .ْنُه[عَ  الُبَخارِي  َوُمْسِلم  ِمْن َحِديِث َأِب ُهَريْ َرَة َرِضَي هللاُ 

 عباد هللا:
جعل هللا فيها فقد أسبوع،  اليت جنتمع هلا كلَّ  اجلمعةِ  ومن خصائص هذا اليوم صَلةُ 

لوا بطاعة جتارهتم وهلوهم، وانشغ واتركحني أثىن هللا على أهلها و األجور الكثية أبعمال يسية، 
املسلم  اليت يقعُ  األخطاءَ  ا، وجيتنبَ مستحباهتِ  مَ ا، ويتعلَّ واجباهتِ  ِبملسلم أن يعرفَ  ي  رِ حَ رهبم، فَ 
تَ ْعِظيُم َهَذا اليَ ْوِم َوَتْشرِيُفُه َوََتِْصيُصُه ِبِعَباَداٍت  قَاَل اْبُن الَقيِ ِم َرِِحَُه هللاُ: )وََكاَن ِمْن َهْدِيِه فيها، 
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 ا َعْن َغْيِِه(.ََيَْتص  هبَِ 
الفم  نظيفُ ، وتبُ تطي  أمجل الثياب، وال هلا، ولبسُ  فمن أحكامها عباد هللا: اَّلغتسالُ 

 وَّل، اثنني جلس حيث انتهى به الصف َّل يفرق بنيصلى و ِبلسواك، وإذا دخل املسجد 
طبة، اإلمام ِبْل ن يبدأىل أإ صلي ما شاء هللا له ركعتني ركعتنيأن يُ  سن  ويُ يتخطى رقاب الناس، 

طَاَع ِمْن ُر َما اْستَ َتَطهَّ َرُجل  يَ ْوَم اجْلُُمَعِة، َوي َ  ََّل يَ ْغَتِسلُ : »قَاَل: قَاَل النَِّب   َعْن َسْلَماَن ف َ 
َننْيِ، ُثَّ ُيَصلِ ي َما   اث ْ ََل يُ َفر ُِق َبنْيَ  ََيْرُُج فَ ، ُثَّ ِتهِ طُْهٍر، َوَيدَِّهُن ِمْن ُدْهِنِه، أَْو ََيَس  ِمْن ِطيِب بَ يْ 
َماُم، ِإَّلَّ  َنهُ   َلهُ ِفرَ غُ ُكِتَب َلُه، ُثَّ يُ ْنِصُت ِإَذا َتَكلََّم اإْلِ ]َرَواُه « أْلُْخَرىا َوَبنْيَ اجْلُُمَعِة َما بَ ي ْ

 الُبَخارِي [.
طيب تمع للخأن يس ليهع بُ ر هلا، وجيَِ بك ِ وأن حيرص على املشي للصَلة إن استطاع وأن يُ 

َر، َوَمَشى َوََلْ َر َوابْ َتكَ  َبكَّ اْغَتَسَل، ُثَّ وَ َمْن َغسََّل يَ ْوَم اجْلُُمَعِة : »قَاَل وَّل ينشغل عنه بشيء، 
َماِم فَاْسَتَمَع َوَلَْ يَ ْلغُ   « ِصَياِمَها َوِقَياِمَهاٍة َعَمُل َسَنٍة، َأْجرُ لِ  ُخْطوَ كُ بِ َكاَن َلُه   -يَ رَْكْب، َوَدَن ِمْن اإْلِ

وكلما بكر زاد أجره ، َصحََّحُه األَْلَباِن [وَ   ي ِ ]َرَواُه أَبُو َداُوَد ِمْن َحِديِث َأْوِس ْبِن َأْوٍس الث ََّقفِ 
َا قَ رََّب َبَدنَ رَاَح، َفكَ   ُثَّ اجْلََنابَةِ  َمِن اْغَتَسَل يَ ْوَم اجْلُُمَعِة ُغْسلَ : »وارتفع ثوابه، قال  ة ، َوَمْن َأَّنَّ

َا قَ رََّب بَ َقَرة  رَاَح ِف  َا قَ رََّب َكْبش ا أَق َْرَن، اَعِة الثَّالَِثِة، فَ اَح ِف السَّ َمْن رَ ، وَ السَّاَعِة الثَّانَِيِة، َفَكأَّنَّ َكَأَّنَّ
َا قَ رََّب  َا قَ رََّب ِة، َفكَ  السَّاَعِة اْْلَاِمسَ ِف َمْن رَاَح وَ َجة ، َجادَ َوَمْن رَاَح ِف السَّاَعِة الرَّاِبَعِة، َفَكَأَّنَّ َأَّنَّ

َماُم َحَضَرِت اْلَمََلِئَكُة َيسْ  ْن َأِب ُهَريْ رََة َرَواُه الشَّْيَخاِن عَ ]« الذ ِْكرَ  ُعونَ َتمِ بَ ْيَضة ، فَِإَذا َخرََج اإْلِ
 َرِضَي هللاُ َعْنُه[.
 عباد هللا: 

ل هللا رسو  م علىالسَلو ومن السنن العظيمة ف هذا اليوم، أن يكثر العبد فيه من الصَلة 
،  إىل دين هللاقيم، و ستملاصراط الالذي أرشدن إىل ما ف هذا اليوم من اْلي، وهدان إىل 

 نْ مِ : "  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  الِلَُّ  َصلَّى الِلَِّ  َرُسولُ  قَالَ :  قَالَ  ،  ْوِس ْبِن َأِب َأْوسٍ أَ  َعنْ  » القومي،
ِمُكمْ  أَْفَضلِ   َعَليَّ  َفَأْكِثُروا الصَّْعَقُة، ِفيهِ وَ  َخُة،الن َّفْ  َوِفيهِ  َض،قُبِ  ِفيهِ وَ  آَدُم، ُخِلقَ  ِفيهِ  ؛ اجْلُُمَعةِ  يَ ْومُ  َأيَّ

 صححه األلباِن[.وأبو داود و  اه أِحد]رو  «"صَََّلِة ِفيِه، فَِإنَّ َصََلَتُكْم َمْعُروَضة  َعَليَّ ال ِمنَ 
ُه ُهَو الَغُفوُر ُروُه، ِإنَّ ٍب فَاْستَ ْغفِ  ُكلِ  َذنْ ْم ِمنْ َلكُ أَُقوُل َما َتْسَمُعوَن َوَأْستَ ْغِفُر هللَا الَعِظيَم ِل وَ 

  .الرَِّحيمُ 
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 اخلطبة الثانية
َأن  َوَأْشَهدُ  ،َداهُ َبَع هُ ت َّ ا نِ ِبِه َومَ آلِِه َوَصحْ  َعَلىوَ  َوالصَََّلُة َوالسَََّلُم َعَلى َرُسوِل هللاِ  ،احلَْمُد لِلَِّ 

ُ َوحْ َّلَّ َلَه إِ  إِ َّلَّ  ا َعبْ نَّ ُمَُ أَ  ََّل َشرِيَك َلُه، َوَأْشَهدُ  هُ دَ  الِلَّ  .َوَرُسولُهُ  هُ دُ مَّد 

 أَمَّا بَ ْعُد:
  .َكَفاهُ َنَصَرُه َو وَ اُه، َوقَ  َفُأوِصيُكْم َونَ ْفِسي بِتَ ْقَوى هللِا، َفَمِن ات ََّقى هللاَ  

 :ِعباَد هللاِ 
من  يكونَ فمنها  فسهاس نبعض النَّ  رمُ فمع هذه الفضائل الكثية، واألجور الوفية حيَ 

 ا،ا وهلو  هر  معة سة اجلمن اْلاسرين، فمنهم من يقضي ليل فيكونَ  الغافلني، ويلهيه الشيطانُ 
ه خاب وخسر، لى قلبعتم على قلبه، ومن خُ  تم هللاُ خْ فتفوته صَلة الفجر ث صَلة اجلمعة، فيَ 

َوام  َعْن َوْدِعِهُم اجلُْ : »قَاَل قد فَ  َتِهنَيَّ أَق ْ ُ َعَلى قُ ُلوهِبِمْ ْخِتَمنَّ اْو لَيَ ُمَعاِت، أَ لَيَ ن ْ ُثَّ لََيُكونُنَّ ِمَن  ،لِلَّ
 .[]َرَواُه ُمْسِلم  َعْن َأِب ُهَريْ َرَة « اْلَغاِفِلنيَ 

غتسال قبل لى اَّلفظ عويعتاد على التأخي، وَّل حيا ومن املصلني من يتهاون ف التبكي
 ٍب ْندُ جُ َرَة ْبِن َعْن سَُ ف، اأو ف الصَلة متأخر   َّل تراه إَّل ف أثناء اْلطبة داخَل  الصَلة، و 

 َزاُل يَ تَ َباَعُد َحّتَّ ُجَل ََّل ي َ نَّ الرَّ ا ِمَن اإِلَماِم ، فَااْحُضُروا الذ ِْكَر َواْدنُو :»َقاَل  َأنَّ النَِّبَّ  :قَالَ 
ُت قَاَل : سَِعْ  اَمَة ْن َأِب أُمَ عَ ، و [لباِن]رواه أِحد وصححه األ «يُ َؤخَُّر ِف اجْلَنَِّة َوِإْن َدَخَلَها

ل ، فَ َيْكتُبوَن اأَلوَّ   اجْلُُمَعةد يَ ْومَ اب اْلَمَساجِ تَ ْقُعُد اْلَمَلَِئَكة َعَلى أَبْ وَ »يَ ُقوُل :   َرُسْوَل هللاِ 
، ومن ححه األلباِن[رواه أِحد وص] «حفالص   َوالثَّاِن َوالثَّاِلث ، َحّتَّ ِإَذا َخرََج اإِلَماُم رُِفَعت

أو  َّلدهأو غيه أو ع م َلمُ الك أو أو املصافحةُ َلم السَّ  أو رد   اْلطبةِ  أثناءَ  الكَلمُ  األخطاءِ 
م ل هيئة َّل جتََ ثياب و ة بمجعته، وبعضهم حيضر الصَل ذهب أجرَ ، وكل هذا مما يُ اَّلنشغال هباتفه

َوِهَي: ، ) النِ َمارِ ثَِيابَ  ُمَعِة، فَ رََأى َعَلْيِهمْ النَّاَس يَ ْوَم اجلُ  َخَطَب النَِّب  قد وَ فيها وَّل استعداد، 
ِتِه ِسَوى ثَ ْوَِبْ ِخَذ ثَ ْوَبنْيِ جِلُُمعَ  َأْن يَ تَّ َسَعة   َجدَ وَ َما َعَلى َأَحدُِكْم »بُ ْرد  يَ ْلَبُسَها اأَلْعرَاُب( فَ َقاَل: 

ن يقف املسلم إذا دخل من األخطاء أو  .َها[َعن ْ  ]َرَواُه اْبُن ِحبَّاَن َعْن َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ « ِمْهَنِتهِ 
يبادر  ليه أنعح أن ينتظر انتهاء املؤذن، والصحيملؤذن يؤذن بعد سَلم اْلطيب املسجد وا

 ة ركعتني ليدرك ساع خطبة اإلمام إن استماع اْلطبة واجب.لصَل
 بكم.ر طاعة  على فتفقهوا عباد هللا ف دينكم، وارفعوا اجلهل عن أنفسكم، واحرصوا


