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احلمد هلل، والصـالة والسـالم عىل رسول اهلل.

عــن: مـــجموعة  ُخالصــات  فـــهذه 

 يوم اجلُُمعة، قام الفريُق العلميُّ بمجموعة 

ة  زاد باستخراِجها وإعادِة صياغتِها من عدَّ

حمارضات وُخَطب وبرامج للشــيخ حممد 

د -حفظــه اهلل- يف هذا املوضوع،  صالح املنجِّ

فنســأل اهلل أن ينفع هبذه املــادة وأخواهتا، 

وأن جيزي خرًيا كلَّ َمن شــارَك وأعاَن يف 

ها. إعداِدها وَنْشِ
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فاضَل اهلل تعاىل بــن خملوقاتِه، ورفَع بعَضها 

عــى بعــٍض درجــات،)ۋ ۋ ۅ ۅ 

اِم  ل بعَض األيَّ ۉ( ]القصــص: 68[ ، ففضَّ

والشــهوِر عىل بعٍض، فجعَل يــوَم اجلُُمعة 

ام  أفضَل أيام األسبوع، ويوَم النَّحر أفضَل أيَّ

نة، وأفضَل الليايل ليلَة الَقْدر. السَّ

»اجُلمعــة« بضــمِّ امليم وإســكاهنا وفتحها، 

واملشهور الضّم.

ٌة من  ا ُمشــتقَّ يت اجلُُمعة بذلــك؛ ألنَّ ُســمِّ

»اجلَْمع«؛ فإنَّ أهل اإلســالم جيتمعون فيها 

1
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ًة. وقيل: ألنَّ اهلل تعاىل فرغ  يف كلِّ أســبوع َمرَّ

فيهــا ِمــن َخْلــق كلِّ يشٍء، فاجتَمَعت فيها 

املخلوقات))).

ة اإلســام يــوَم اجُلُمعة،  اختار اهلل تعاىل ألمَّ

هم بــه؛ ففي احلديث:  وهداهــم له، واختصَّ

»َأَضلَّ اهللُ َعِن اجُلُمَعِة َمــْن َكاَن َقْبَلنَا، َفَكاَن 

َيْوُم  ــْبِت، َوَكاَن لِلنََّصاَرى  لِْلَيُهوِد َيــْوُم السَّ

اأْلََحِد، َفَجــاَء اهللُ بِنَا َفَهَداَنا اهللُ لَِيْوِم اجُلُمَعِة، 

ْبَت َواأْلََحَد، َوَكَذلَِك ُهْم  ُمَعَة َوالسَّ َفَجَعَل اجْلُ

ينظر: تفســير القرطبي )8)/97(، وابن كثير )9/8))(، ولســان العرب   (((
.(58/8(
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َتَبٌع َلنَا َيْوَم اْلِقَياَمــِة، َنْحُن اْلِخُروَن ِمْن َأْهِل 

ْم َقْبَل  ُلوَن َيْوَم اْلِقَياَمِة، املْقِضُّ َلُ ْنَيا، َواأْلَوَّ الدُّ

َائِِق«))). اْلَ

ابُِقوَن  السَّ اْلِخُروَن  »َنْحُن  ويف حديٍث آخر: 

ُْم ُأوُتوا اْلكَِتاَب ِمْن َقْبلِنَا،  َيْوَم اْلِقَياَمِة، َبْيَد َأهنَّ

ُثمَّ َهَذا َيْوُمُهْم الَِّذي ُفِرَض َعَلْيِهْم، َفاْخَتَلُفوا 

فِيِه، َفَهَداَنا اهللُ َلُه، َفالنَّاُس َلنَا فِيِه َتَبٌع، اْلَيُهوُد 

َغًدا َوالنََّصاَرى َبْعَد َغٍد«))).

م[. م(: غرَي أنَّ ])َبْيَد أنَّ

))) رواه مسلم )856).
))) رواه البخاري )876(، ومسلم )855).
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يوم اجُلُمعة يوُم عيٍد أسبوعيٍّ للمسلمن، وهو 

ام وأفَضُلها عند اهلل تعاىل، وهو خرُي  سيُِّد األيَّ

يوٍم طلعت عليه الشمس؛ كام قال النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: 

َيْوُم اجُلُمَعِة،  ْمُس  َعَلْيِه الشَّ َيْوٍم َطَلَعْت  »َخْيُ 

نََّة، َوفِيِه ُأْخِرَج  فِيِه ُخلَِق آَدُم، َوفِيــِه ُأْدِخَل اجْلَ

اَعُة إِلَّ ِف َيْوِم اجُلُمَعِة«))). ِمنَْها، َوَل َتُقوُم السَّ

يوم اجُلُمعة هو الشاهُد الذي أقسَم اهلل تعاىل 

به ف ُســورة »الــُروج« -وهو ســبحانه ال 

ُيْقِســم إال بعظيم-، فقال:)پ پ(

 ]الربوج: 68[،

رواه مسلم )854).  (((
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 كــام ُروَي يف احلديث: »الَيــْوُم امَلْوُعوُد: َيْوُم 

اِهُد  الِقَياَمِة، َوالَيْوُم امَلْشُهوُد: َيْوُم َعَرَفَة، َوالشَّ

ين. َيْوُم اجُلُمَعِة«)))، وعليه أكثُر املفسِّ

ي بذلك؛ ألنَّه يشــهد عىل كلِّ عامٍل بام  ُســمِّ

َعِمَل فيه، وكذلك كّل يوم))).

ِمــن َفْضل يــوِم اجُلُمعة: أنَّ َمن مــاَت يوَمه 

اجُلُمعة أو ليلتها وقاه اهلل فِتنَة الَقْر )أي: عذاَبه 

وسؤاَله(، فهو من عامات ُحْسن الامتة.

نه األلباني. فه-، وحسَّ )))   رواه الترمذي )3339( -وضعَّ
)))  ينظر: التفسير البســيط للواحدي )3)/380(، وتفسير البغوي )378/8(، 

وابن كثير )365/8).
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ففي احلديث: »َما ِمْن ُمْسلٍِم َيُموُت َيْوَم اجُلُمَعِة 

.(((» َأْو َلْيَلَة اجُلُمَعِة؛ إِلَّ َوَقاُه اهللُ فِْتنََة الَقْرِ

يوُم اجُلُمعة يوُم عيٍد للمسلمن، فُيكَره إفراُده 

غ  الطاعة والتفرُّ وم -وليكون عوًنا عى  بالصَّ

للعبــادة-، إل أن يوافِــَق ذلــك صوًما كان 

يصومه، كَمن يصوم يوًما وُيفطِر يوًما فوافَق 

صوُمه يوَم اجلُُمعة، أو إذا وافَق يوُم َعَرَفة أو 

عاشوراء يوَم ُجُعة))).

وقد جــاء النهُي عن إفراِد يوم اجلُُمعة بصياٍم 

نه األلباني. )))  رواه الترمذي )074)(، وحسَّ
ينظــر: المغني البن قدامــة )6/4)4(، والمجموع للنــووي )437/6(،   (((

وشرحه على مسلم )9/8)(، وفتاوى ابن عثيمين )0)/)5).
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إال إذا وصَله بام قبَلــه أو بعَده، فَعْن ُجَوْيِرَيَة 

بِنْــِت احلَاِرِث ل، َأنَّ النَّبِــيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َدَخَل َعَلْيَها 

»َأُصْمِت  َفَقاَل:  َصاِئَمــٌة،  َوِهَي  اجلُُمَعِة  َيْوَم 

َأْمِس؟«، َقاَلْت: ل.َقاَل: »ُتِريِديَن َأْن َتُصوِمي 

َغًدا؟«، َقاَلْت: ل. َقاَل: »َفَأْفطِِري«))).

َيْوَم اجُلُمَعِة،  ويف احلديث: »َل َيُصْم َأَحُدُكْم 

إِلَّ َأْن َيُصوَم َقْبَلُه َأْو َيُصوَم َبْعَدُه«))).
َلْيَلَة اجُلُمَعِة بِِقَياٍم ِمْن  وا  َتصُّ ويف روايٍة: »َل َتْ
وا َيــْوَم اجُلُمَعِة بِِصَياٍم  َيــاِل، َوَل َتُصُّ َبْنِ اللَّ
ــاِم، إِلَّ َأْن َيُكوَن ِف َصْوٍم َيُصوُمُه  ِمْن َبْنِ اأْلَيَّ

َأَحُدُكْم«)3).

رواه البخاري )986)).  (((
رواه البخاري )985)(، ومسلم )44))( واللفظ له.  (((

رواه مسلم )44))).  (3(
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صــاُة اجُلُمعــة من أعَظــِم وآكــِد فرائِض 

اإلسام، املعلوِم فرضيَّتها بالرضورة من دين 

اإلسام.

قال اإلماُم ابــُن القيِّم  : »صاة اجُلُمعة 

من آكِد ُفُروض اإلســام، ومن أعظم جمامع 

املسلمن، وهي أعظم ِمن كلِّ جمَمٍع جيتمعون 

فيه وأفرضه ِسَوى جمَمع َعَرفة«))).

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  تعاىل:)ٱ  اهلل  قال 

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
ٹ(  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ 
ــْعي )يعنــي: امُلباَدَرة(  ]اجلُُمعــة: 9[ ،فأمَر بالسَّ

زاد المعاد ))/364).  (((
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ـداء هلا لئالَّ  إليها، ونــى عن البيع بعد النِـّ

عنها. به  ُيشتَغل 

صاة اجُلُمعة فرُض عٍن عى كلِّ مسلٍم َذَكٍر، 

، صحيــٍح )غي مريض(،  بالــٍغ، عاقٍل، ُحرٍّ

مقيٍم )غِي مسافر(، إذا كان َيْسَمُع النِّداء، ومل 

يكن معذوًرا بالتخلُّف عنها.

ل جتب صــاة اجُلُمعة عى: املرأة، واملريض، 

، واململوك. واملسافِر، والصبيِّ

َمن حــرَض اجُلُمعة ممَّن ل جتــُب عليه -من 
ــت صاُته، وأجزأته  املكلَّفن منهم-؛ صحَّ

عن َفْرض الظُّْهر.

   9
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ُيؤَمر الصبــيُّ بصاة اجُلُمعة إذا بلَغ َســْبًعا، 

؛ لعمــوِم قولِه ملسو هيلع هللا ىلص:  لَعرْشٍ وُيرَضب عليهــا 

َاِة َوُهْم َأْبنَاُء َســْبِع  »ُمــُروا َأْوَلَدُكــْم بِالصَّ

 ، ُبوُهْم َعَلْيَها َوُهــْم َأْبنَاُء َعرْشٍ ِســنَِن، َواْضِ

ُقوا َبْينَُهْم ِف امَلَضاِجِع«))). َوَفرِّ

جيب عى َمن َسِمع النِّداء يوَم اجُلُمعة - وهو 

من أهلها - أن ُيَلبِّــي النِّداء، وال جيوز له أن 

يتخلََّف عنها إال لُعْذٍر.

واألعــذاُر التــي تبيح التخلُّــَف عن صالة 

حه األلباني. )))    رواه أبو داود )495(، وصحَّ
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13



40 فائدة يف يوم الُجُمعة

14

اجلُُمعة هي نفسها األعذار التي تبيح التخلُّف 

عن صالة اجلامعة؛ فَتْسُقُط اجلُُمعة بكلِّ ُعْذٍر 

ُيْســِقط اجلامعة - ويصلِّيها ُظهًرا -؛ كامَلَطر 

د الشديد،  الثِّياب، والرَبْ يُبلُّ  الشــديد الذي 

والَوْحل، واخلوف عىل النفس واملال واألهل، 

وغري ذلك))).

َتْرُك صاة اجُلُمعة ممَّن جتُب عليه من غي ُعْذٍر 

ٌد  نــوب، وتارُكها متوعَّ كبيٌة مــن كبائر الذُّ

بوعيٍد َقْلبيٍّ شــديٍد، وهو: الغفلُة واخلَْتم أو 

ينظــر: المغني البــن قدامــة ))/376، 8/3))(، والمجمــوع للنووي   (((
)03/4)، 489(، واإلنصاف للمرداوي ))/300).
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الطَّْبع عىل القلوب - والعياُذ باهلل -.

قــال النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َلَينَْتِهَنَّ َأْقــَواٌم َعْن َوْدِعِهُم 

ُمَعــاِت، َأْو َلَيْختَِمنَّ اهللُ َعــَى ُقُلوِبِْم، ُثمَّ  اجْلُ

َلَيُكوُننَّ ِمَن اْلَغافِلَِن«))).

])َوْدعهم(: َتْركهم[.

اُوًنا  ٍع َتَ ويف حديٍث آخر: »َمْن َتَرَك َثَاَث ُجَ

ا؛ َطَبَع اهللُ َعَى َقْلبِِه«))). ِبَ

ك بال ُعْذر[. ْ ])التهاون(: التَّ

رواه مسلم )865).  (((
رواه أبو داود ))05)(، والترمذي )500(، والنسائي )369)(، وابن ماجه   (((

حه األلباني. )5)))(، وصحَّ
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 : »واخلَْتم عىل  قال اإلمــاُم ابُن عبِد الربِّ

ْبِع عليها، وهذا وعيٌد شديٌد؛  القلوب مثُل الطَّ

ألنَّ َمن ُطبَِع عىل َقْلبــه وُختَِم عليه مل يعرف 

معروًفا ومل ُينِكر ُمنكًرا«))).

ات من  ِكها ثالث مرَّ وقال: »وأْجَعــوا أنَّه بَتْ

غري ُعْذٍر؛ فاسٌق ساقُط الشهادة «))).

َمن َوَجَبت عليه اجُلُمعة؛ فا جيوُز له الســفُر 

ـداء الثاين  بعــد دخول وقتهــا )أي: بعد النِـّ

لا(، إل لرضورة؛ ألنَّ اجلُُمعة َوَجَبت عليه، 

االستِذكار ))/55).  (((

االستِذكار ))/56).  (((
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فلم جُيز له االشــتِغال بام َيْمنَع منها، كاللَّهِو 

عي إليها فقال:  والتِّجارة، واهلل تعاىل أمَر بالسَّ

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 

ٺ(  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 

]اجلُُمعة: 9[.

فُيْســَتثنى من ذلك: إذا خاف املسافُر فواَت 

ُرفقته؛ ألنَّ هذا من األعذار امُلْسِقطة للُجمعة 

واجلامعة.

ومثله: إذا خاف إقالَع الطائرة، أو حان وقُت 

حلة يف السفينة ونحوها. الرِّ
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ــَفر أيًضا: َمن ُيمِكنه  وُيْسَتثنى من حتريم السَّ

أن ُيْدِرك اجلُُمعة يف طريق َســَفِره، يف مسجٍد 

ــفر قبل دخوِل  جامٍع آخر.وال مانع من السَّ

ره  وقِت اجلُمعــة )أي: قبل الزوال(. ولو أخَّ

ت عىل نفســه َفْضل  فهــو أفضل؛ لئــالَّ يفوِّ

اجلُُمعة العظيم. 

َمــن فاَتْته صاُة اجُلمعة؛ قضاهــا ُظْهًرا أربع 

ركعات، فإن كان معذوًرا بالتخلُّف عنها فا 

إثَم عليه، وإل فقد ارتكــَب كبيًة من كبائر 

نوب. الذُّ
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لــوات اَلْمس وصاة  املحافظــُة عــى الصَّ

اجُلُمعة َفْضُلها عظيم؛ فهي من أسباِب مغفرة 

ْمُس،  َلَواُت اْلَ نوب؛ كام يف احلديث: »الصَّ الذُّ

ْمَعــِة، َوَرَمَضاُن إىَِل َرَمَضاَن؛  ْمَعُة إىَِل اجْلُ َواجْلُ

، إَِذا اْجَتنََب اْلَكَبائَِر«))). َراٌت َما َبْينَُهنَّ ُمَكفِّ

ر ذنوَبه كلَّهــا إال الكبائر،  ــا تكفِّ واملراد: أنَّ

رها التوبة أو رمحُة اهلل. والكبائر تكفِّ

فكلُّ واحٍد من هذه الثالث صالٌح للتكفري، 

ره، وإن مل  ُره من الصغائر كفَّ فإن وجَد ما يكفِّ

ُيصاِدف صغريًة وال كبريًة ُكتَِبت به حسنات 

رواه مسلم )33)).  (((
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صادَف  وإن  درجــات،  به  له  وُرفَِعــت 

َجــى أن خيفِّف من  كبــريًة أو كبائــر فرُيْ

.(( واسٌع) اهلل  وفضُل  الكبائر، 

 يوُم اجُلُمعة هو يوُم اجتامِع الناس وتذكِيهم 

باملبدأ واملعاد، واحِلْكمة من مشوعيَّة صالة 

ٍة يف  اجلُُمعة: أنَّ اهلل تعاىل قــد »رشَع لكلِّ أمَّ

ُغون فيه للعبادة، وجيتمعون  األسبوع يوًما يتفرَّ

ــر املبدأ واملعاد، والثواب والعقاب،  فيه لتذكُّ

ينظر: شرح النووي على مسلم )3/3))(، والمجموع )6/)38).  (((
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رون به اجتامَعهــم يوم اجلَْمع األكرب،  ويتذكَّ

ام  قياًما بني يَدي ربِّ العاملني، وكان أحقُّ األيَّ

هبذا الغرض املطلــوب اليوَم الذي جيمع اهلل 

َخره اهللُ  فيه اخلالئق، وذلك يوم اجلُُمعة، فادَّ

فِها، فشَع اجتامَعهم  ة لَفْضِلها ورَشَ هلذه األمَّ

ر اجتامَعهم فيه مع  يف هذا اليوم لطاعته، وقدَّ

ًعا  األَُمم لِنَيــل كرامته، فهو يوم االجتامع رَشْ

نيا، وَقَدًرا يف اآلخرة«))). يف الدُّ

زاد المعاد البن القيِّم ))/ 407).  (((
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كان من َهــْدي النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: تعظيُم يوِم اجُلُمعة 

وترشيُفه، وتصيُصه بعباداٍت خيتصُّ با دوَن 

ْجدة« و»اإلنسان«  غِيه)))، كقراءة ُسوَرة »السَّ

يوِمه، واالغتســال للجمعة،  َفْجِر  يف صالة 

الثِّياب، والتطيُّب، والتبكري  أْحَســن  وُلبس 

ْكر  للَمْسِجد، واالشتِغال بنوافل الصالة والذِّ

والقــراءة حتى خيُرَج اإلمام، وقراءة ُســوَرة 

ي ســاعِة  »الَكْهــف« يف يومه أو ليلته، وحترِّ

اإلجابــِة فيه - التي ال يســأُل املســلُم فيها 

ــاه -، وكثرة الصالة  ربَّه شــيًئا إالَّ أعطاه إيَّ

ينظر: زاد المعاد ))/363).  (((

   19
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نَن  عىل النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فيه ويف ليلته، وغري ذلك من السُّ

واآلداب التي ينبغي عىل املسلم ُمراعاهُتا واإلتياُن هبا.

ُيْســَتَحبُّ قراءُة ُسوَرة »الَكْهف« يوَم اجُلُمعة 
أو ليَلتهــا؛ ففي احلديــث: »َمْن َقَرَأ ُســوَرَة 
اْلَكْهــِف َيْوَم اجُلُمَعِة؛ َأَضاَء َلــُه ِمَن النُّوِر َما 
«)))، وف روايٍة: »َمْن َقَرَأ ُسوَرَة  ُمَعَتْنِ َبْنَ اجْلُ
َعٍة؛ َأَضاَء َلُه ِمَن النُّوِر َما َبْينَُه  اْلَكْهِف ف َيْوَم ُجُ
َوَبْنَ اْلَبْيــِت اْلَعتِيِق«)))، ويف رواية: »َمن قرأ 

سورة الكهف ليلَة اجُلُمعة...«)3).

رواه الحاكم ))/399(، وهو في صحيح الجامع )6470).  (((
رواه البيهقيُّ في ُشَعب اإل يمان )0)))، 777)(، وهو في صحيح الجامع ))647(.   (((

ِ ح النسائيُّ والبيهقيُّ وابُن القيِّم وقَفه على أبي سعيٍد الُخْدرّي ورجَّ
.  ِّرواه الدارميُّ )3450( موقوًفا على أبي سعيٍد الُخْدري  )3( 

   20
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ُيْســَتَحبُّ كثرُة الصاِة عى النبــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص يوَم 

اجُلُمعة وليَلتها؛ فقد قال ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنَّ ِمْن َأْفَضِل 

اِمُكْم: َيــْوَم اجلمَعِة، فِيِه ُخلِــَق آَدُم، َوفِيِه  َأيَّ

ْعَقُة، َفَأْكثُِروا  ُقبَِض، َوفِيِه النَّْفَخُة، َوفِيــِه الصَّ

ــَاِة فِيِه؛ َفإِنَّ َصَاَتُكْم َمْعُروَضٌة  َعَلَّ ِمَن الصَّ

اَة  «)))، ويف حديٍث آخــر: »أْكثُِروا الصَّ َعَلَّ

َعَلَّ يوَم اجُلُمعِة وَلْيَلَة اجُلُمعِة؛ فَمن صىَّ َعَلَّ 

ا«))). َصاًة صىَّ اهللُ َعَلْيِه َعرْشً

حه  رواه أبو داود )047)(، والنسائي )374)(، وابن ماجه )085)(، وصحَّ  (((
األلباني.

ــنه األلبانيُّ فــي الصحيحة  رواه البيهقــيُّ في الكبــرى )353/3(، وحسَّ  (((
.((407(

   21
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يقول اإلماُم ابُن القيِّم  :»رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص سيُِّد 

األنام، ويوم اجلُُمعة سيُِّد األيام، فللصالِة عليه 

ة ليســت لِغريه، مع ِحْكَمٍة  يف هذا اليوم َمِزيَّ

نيا  ُته يف الدُّ أخرى؛ وهي: أنَّ كلَّ خري ناَلْته ُأمَّ

تِه  واآلخرة فإنَّام ناَلْته عىل َيِده، فجمَع اهلل ألُمَّ

نيــا واآلخرة، فَأْعَظُم كرامٍة  به بني خرَيي الدُّ

حتُصُل هلم فإنَّام حتُصل يــوَم اجلُُمعة؛ فإنَّ فيه 

َبْعَثهم إىل مناِزهلم وقصوِرهم يف اجلنَّة، وهو 

يوُم املزيد هلم إذا دخلوا اجلنَّة، وهو يوم عيٍد 

نيــا، ويوم فيه ُيْســِعفهم اهلل تعاىل  هلم يف الدُّ

بَطِلباهتم وحوائجهم وال َيُردُّ ساِئَلهم، وهذا 
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كلُّه إنَّــام عَرفوه وحَصَل هلم بســببه وعىل 

يِده ملسو هيلع هللا ىلص، فِمن ُشــْكرِه ومَحِْده وأداِء القليل 

ه ملسو هيلع هللا ىلص: أن ُنْكثَِر ِمن الصالة عليه يف  ِمــن َحقِّ

وليلته«. اليوم  هذا 

الغتِســاُل لصاة اجُلُمعة ُمْسَتَحبٌّ استحباًبا 

شــديًدا، وهو مذهُب جاهرِي العلامء، ومنهم 

ُة إىل وجوبه،  ة األربعة، وذهَب الظاهريَّ األئمَّ

وهو روايٌة عــن اإلمام أمحد، واختاَره بعض 

العلامء؛ حلديث: »اْلُغْسُل َيْوَم اجُلُمَعِة َواِجٌب 

َعَى ُكلِّ ُمَْتلٍِم«)))، لكن محَله اجلمهوُر عىل أنَّ 

رواه البخاري )858(، ومسلم )846).  (((

   22
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َأ َيْوَم  ه؛ حلديث: »َمْن َتَوضَّ ٌد يف حقِّ معناه: متأكِّ

اجُلُمَعِة َفبَِها َونِْعَمْت، َوَمْن اْغَتَســَل َفاْلُغْسُل 

ة األخرى. َأْفَضُل«)))، ولبعض األدلَّ

واختاَر شيُخ اإلسالِم ابِن تيميَّة : قوالً 

وســًطا بني القوَلني؛ وهو: وجوب ُغْســل 

اجلُُمعة عىل َمــن له َعَرٌق أو ريــٌح يتأذَّى به 

. غرُيه))). وهو قوٌل قويٌّ

ــنه  رواه أبــو داود )354(، والترمذي )497(، والنســائي )380)(، وحسَّ  (((
األلباني.

ينظر: االختيارات الفقهية )ص 7)(، واإلنصاف للمرداوي ))/47)).  (((
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يبدأ وقُت ُغْســِل اجُلُمعة بعَد ُطُلوع الَفْجر، 

نَّة بالغتسال قبَله. ول حتُصل السُّ

واألفَضل: تأخي الُغْســل إىل وقِت الروج 

للجمعــة، فيكــون ذهاُبــه إىل اجلُُمعة بعد 

االغتِسال مبارشةً ))(.

إذا اْجَتَمَع ُغْســُل اجُلُمعة مع اجلنابة: فَيْكِفيه 

ُغْسٌل واحٌد إذا نوامها مًعا.

وإْن نوى َرْفَع اجلنابة فقط، وكان االْغتِســاُل 

بعَد ُطُلــوِع الَفْجر؛ أجزأه - عىل الراِجح -؛ 

ينظــر: المغنــي )7/3))(، والمجموع )534/4(، وفتــاوى ابن عثيمين   (((
.((4(/(6(

   23
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ألنَّه ُمْغَتِســٌل، فَيْدُخــل يف ُعُموم احلديث، 

واملقصود التنظُّف وهو حاصٌل هبذا الُغْسل.

لكن إذا نوى ُغْسَل اجلُُمعة؛ مل َيْكِفه عن ُغسل 

اجلنابة؛ ألنَّ ُغْســل اجلُُمعــة يكون عن غري 

َحَدٍث، وُغْســل اجلنابة واجٌب عن َحَدث، 

فال ُبدَّ من نيَّة ترفع هذا احلَدث))).

اْســتِحباُب الُغْســل يوَم اجُلُمعة خاصٌّ بَمن 

حيرُض الصاة، حتــى وإْن كانت اجُلُمعة غَي 

واجبٍة عليه -رجًا أو امرأة-؛ فالُغْســل ِمن 

ينظر: المغني )8/3))(، وفتاوى ابن باز )))/406(، وفتاوى ابن عثيمين   (((
.((37/(6 ،30(/(4(
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أجل الصالة ال ِمن أجل اليوم، واملقصود به 

التنظُّف وقطع الرائحة الكرهية حتى ال يتأذَّى 

به غرُيه.

فَمن ال يأيت اجلُُمعة فال ُغْسَل عليه، كالنِّساِء، 

بيان، واملسافِر، واملريض. والصِّ

وإن أَتاها أحٌد ممَّن ال جتُب عليه اســُتِحبَّ له 

الُغْسل؛ لعموم احلديث ووجوِد املعنى فيه.

ِمن ُســنَن وآداب يــوم اجُلُمعــة: التطيُّب، 

ل وحتسن اليئة، وترجيل  والتنظُّف، والتجمُّ

ْعر وتذيبه، وُلْبس أْحسِن الثِّياب التي َيْقِدر  الشَّ

26
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واك؛ ففي احلديث: »َل  عليها، واْستِعامل السِّ

ُر َما اْسَتَطاَع  َيْغَتِسُل َرُجٌل َيْوَم اجُلُمَعِة، َوَيَتَطهَّ

ِهُن ِمْن ُدْهنِِه، َأْو َيَمسُّ ِمْن طِيِب  ِمْن ُطْهٍر، َوَيدَّ

، ُثمَّ ُيَصلِّ َما  ُق َبْنَ اْثنَْنِ ُرُج َفَا ُيَفرِّ َبْيتِِه، ُثمَّ خَيْ

َماُم؛ إِلَّ ُغِفَر  َم اإْلِ ُكتَِب َلُه، ُثمَّ ُينِْصُت إَِذا َتَكلَّ

َلُه َما َبْينَُه َوَبْنَ اجُلُمَعِة اأْلُْخَرى«))).
ف وإزالة  ُر َما اْسَتَطاَع ِمْن ُطْهٍر(: املراد: املبالغة يف التنظُّ ])َوَيَتَطهَّ
ْعر )كَحْلق العانة  الَوسخ، ويدخل فيه: تقليم األظفار، وإزالة الشَّ

ه طهارة. ونتف اإلبط(؛ فكلُّ

ِهُن ِمْن ُدْهنِِه( يعني: يدهن شعَر الرأس واللِّحية، مع تسحيه. )َوَيدَّ

ْعِمل طيَب  )َأْو َيَمسُّ ِمْن ِطيِب َبْيتِِه(: إن مل يُكن له طيٌب؛ فْلَيْســتَ
زوجته[.

رواه البخاري )883).  (((
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ويف حديٍث آخر: »َمْن اْغَتَســَل َيْوَم اجُلُمَعِة، 

َوَلبَِس ِمْن َأْحَســِن ثَِيابِِه، َوَمسَّ ِمْن طِيٍب إِْن 

ُمَعَة، َفَلْم َيَتَخطَّ َأْعنَاَق  َكاَن ِعنَْدُه، ُثمَّ َأَتى اجْلُ

ـاِس، ُثمَّ َصىَّ َما َكَتــَب اهللُ َلُه، ُثمَّ َأْنَصَت  النَـّ

إَِذا َخَرَج إَِماُمُه َحتَّى َيْفُرَغ ِمْن َصَاتِِه؛ َكاَنْت 

َعتِِه الَّتِي َقْبَلَها«، زاَد ف  اَرًة ملَِا َبْينََها َوَبْنَ ُجُ َكفَّ

رواية: »وزيادة ثاثُة أيام«))).

ويف احلديث: »الُغْســُل َيــْوَم اجُلُمَعِة َواِجٌب 

، َوَأْن َيَمسَّ طِيًبا إِْن  َعَى ُكلِّ ُمَْتلٍِم، َوَأْن َيْسَتنَّ

َوَجَد«))).

(: يستاك[.  ])َيْسَتنَّ

نه األلباني. رواه أبو داود )343(، وحسَّ  (((
رواه البخاري )880(، ومسلم )846).  (((
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التبكُي لصاة اجُلُمعة،  نَن املهجورة:  ِمن السُّ

»َمِن  وثوابه عظيــٌم جليٌل؛ ففي احلديــث: 

نَاَبِة، ُثمَّ َراَح  اْغَتَســَل َيْوَم اجُلُمَعِة ُغْســَل اجْلَ

اَعِة الثَّانَِيِة  َب َبَدَنًة، َوَمْن َراَح ِف السَّ اَم َقرَّ َفَكَأنَّ

اَعِة الثَّالَِثِة  َب َبَقَرًة، َوَمْن َراَح ِف السَّ اَم َقرَّ َفَكَأنَّ

اَعِة  َب َكْبًشا َأْقَرَن، َوَمْن َراَح ِف السَّ اَم َقرَّ َفَكَأنَّ

َب َدَجاَجــًة، َوَمْن َراَح ِف  اَم َقرَّ ابَِعــِة َفَكَأنَّ الرَّ

َب َبْيَضًة، َفإَِذا َخَرَج  اَم َقرَّ اِمَسِة َفَكَأنَّ اَعِة اْلَ السَّ

ْكَر«))). ْت املائَِكُة َيْسَتِمُعوَن الذِّ َماُم َحرَضَ اإْلِ
ًبا إىل اهلل[. َق بناقٍة، متقرِّ َب َبَدَنًة(: َتَصدَّ ])َقرَّ

رواه البخاري ))88(، ومسلم )850).  (((
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ويقول ملسو هيلع هللا ىلص: »إَِذا َكاَن َيــْوُم اجُلُمَعِة؛ َكاَن َعَى 

ُكلِّ َباٍب ِمْن َأْبَواِب امَلْسِجِد امَلَائَِكُة، َيْكُتُبوَن 

َل، َفــإَِذا َجَلَس اإِلَمــاُم َطَوُوا  َل َفــاألَوَّ األَوَّ

ْكَر«))(. ُحَف، َوَجاُءوا َيْسَتِمُعوَن الذِّ الصُّ

ســاعات اجُلُمعــة اَلْمس تبدأ مــن ُطُلوع 

مس إىل جمّيء اإلمام للصاة، ول يلزم أن  الشَّ

تكوَن بِمْقدار الساعة املعروفة.

ــم الوقت بــني ُطُلوع  وملعرفــة وقتِها: ُيَقسَّ

الشمس إىل األذان الثاين مخسة أجزاء، ويكون 

رواه البخاري ))))3(، ومسلم )850).  (((
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اعة( التي يف  كلُّ جزٍء منها هو املقصود بـ )السَّ

احلديث))).

جاَء ف َفْضِل التبكِي للجمعة ثواٌب عظيٌم ل 

َل  ينبغي التفريُط فيه؛ ففي احلديث: »َمْن َغسَّ

َر َواْبَتَكَر، َوَمَشى  َيْوَم اجُلُمَعِة َواْغَتَسَل، ُثمَّ َبكَّ

َماِم، َفاْسَتَمَع َوَلْ َيْلُغ؛  َوَلْ َيْرَكْب، َوَدَنا ِمَن اإْلِ

َكاَن َلُه بُِكلِّ ُخْطَوٍة َعَمُل َســنٍَة، َأْجُر ِصَياِمَها 

َوِقَياِمَها«))).

ينظر: االستِذكار البن عبد البّر ))/6(، وفتح الباري البن رجب )00/8)(،   (((
وفتاوى ابن عثيمين )6)/40)).

رواه أبو داود )345(، والترمذي )496(، والنســائي ))38)(، وابن ماجه   (((
)087)(، وهو في صحيح الترغيب )690).
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َل(: َغَسَل رأَسه، وقيل: جامَع أهَله. ])َمْن َغسَّ

)َواْغَتَسَل(: َغَسل سائر اجلسد.

َر(: أتى الصالة يف أول وقتها. )ُثمَّ َبكَّ

)َواْبَتَكَر(: أْدرَك أول اخلطبة[.

فهذا أجــٌر عظيٌم: له بكلِّ ُخْطَوة أجُر ســنٍة 

صياِمهــا وقياِمها، مع َعَمٍل يســري: التبكري 

ُنّو من اإلمام، واإلنصات  لصالة اجلُُمعة، والدُّ

وعدم اللَّْغو.

يَعِة  ِ ولذا قال بعض العلامء: »َلْ َنْسَمْع ف الرشَّ

َحِديًثــا َصِحيًحــا ُمْشــَتِمًا َعَى ِمْثــِل َهَذا 

الثََّواِب«))).

ة. ينظر: مرقاة المفاتيح )035/3)). نقَله المالَّ علي القاري عن بعض األئمَّ  (((
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التبكــُي إىل اجُلُمعة فيه حتقيُق مصالَح كثية؛ 

ــنَّة، وإْدراك الصفِّ األول،  منها: إصابة السُّ

ل  ن من َكْثَرة التنفُّ ُنّو من اإلمام، والتمكُّ والدُّ

قبل صالة اجلُُمعة، وتالوة القرآن - ال ســيَّام 

سورة »الَكْهف«، واالنشغال بِذْكر اهلل تعاىل، 

والصالة عىل النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.

ُيْســَتَحبُّ مَلن أتى اجُلُمعة أن يأيَت إليها ماشًيا 

ول َيْرَكب ف طريِقهــا، إلَّ لُعْذٍر -كَمَرٍض 

ونحوه-؛ فله بكلِّ ُخْطوٍة أجُر ســنٍة صياِمها 

َر وابتكَر،  ــَل واغتسَل، وبكَّ وقياِمها، إذا غسَّ

ودنا من اإلمام وأنصَت؛ للحديِث الســابق: 

30
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َر  َيْوَم اجُلُمَعِة َواْغَتَســَل، ُثمَّ َبكَّ ــَل  »َمْن َغسَّ

َماِم،  َواْبَتَكَر، َوَمَشــى َوَلْ َيْرَكْب، َوَدَنا ِمَن اإْلِ

َفاْســَتَمَع َوَلْ َيْلُغ؛ َكاَن َلُه بِــُكلِّ ُخْطَوٍة َعَمُل 

َسنٍَة، َأْجُر ِصَياِمَها َوِقَياِمَها«))).

وعليه أن يميَش بَسكينٍة ووقاٍر، ول ُيَشبِّك بن 

أصابِِعه -فإنَّه ف صاٍة-، وْلُيقاِرب بن ُخطاه 

لتكُثر حسناُته، وُيْكثِر من ِذْكِر اهلل ف طريقه، 

ويُغّض برَصه))).

ه إىل املسجد: »اللُهمَّ اْجَعْل  ويقول ُدعاء التوجُّ

رواه أبو داود )345(، والترمذي )496(، والنســائي ))38)(، وابن ماجه   (((
)087)(، وهو في صحيح الترغيب )690).

ينظر: المغني )68/3)).  (((
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ِف َقْلبِي ُنوًرا، َوِف لَِســايِن ُنــوًرا، َواْجَعْل ِف 

ي ُنوًرا، َواْجَعْل  َسْمِعي ُنوًرا، َواْجَعْل ِف َبرَصِ

ِمْن َخْلِفي ُنوًرا، َوِمْن َأَماِمي ُنوًرا، َواْجَعْل ِمْن 

تِي ُنــوًرا، اللُهمَّ َأْعطِنِي  َفْوِقــي ُنوًرا، َوِمْن حَتْ

ُنوًرا«))).

ــْعي إىل اجُلمعة وقتــان: وقُت وجوٍب،  للسَّ

ووقُت فضيلة:

ُن  فأما وقــت الوجوب: فهو إذا أخــذ املؤذِّ

ـداء إذا صعــد اإلماُم املِنــرب، فيجُب  يف النِـّ

الســعُي )يعنــي: امُلبــاَدَرة( إليها، وحيــُرم البيع، 

رواه البخاري )6)63(، ومسلم )763( -واللفظ له-.  (((
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كام قــال تعــاىل: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ( ]اجلُُمعة: 9[ .

الشــمس،  الفضيلة: فمن طلوع  وأما وقت 

وكلَّام كان أْبَكر فهو أوىل وأفَضل))).

ُنوُّ من اإلمام باإلجاع؛ لتحصيل  ُيْسَتَحبُّ الدُّ

م ف الصفوف،  فضيلة الصــفِّ األول والتقدُّ

اُلْطبــة)))، ويف  والســتامع واإلنصات إىل 

ــَل َيــْوَم اجُلُمَعِة  احلديث الســابق: »َمْن َغسَّ

ينظر: المغني )64/3)).  (((
ينظر: المجموع للنووي )546/4).  (((
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َر َواْبَتَكَر، َوَمَشى َوَلْ َيْرَكْب،  َواْغَتَسَل، ُثمَّ َبكَّ
َماِم، َفاْسَتَمَع َوَلْ َيْلُغ؛ َكاَن َلُه بُِكلِّ  َوَدَنا ِمَن اإْلِ
ُخْطَوٍة َعَمُل َســنٍَة، َأْجُر ِصَياِمَها َوِقَياِمَها«)))، 
فال حتُصل هذه الفضيلة إالَّ مَلن دنا واْسَتَمع، 
أي: أْصَغى، فال ُبدَّ مــن األمَرين جيًعا؛ فلو 
اْســتمَع وهو بعيٌد، أو قُرب ومل َيْســَتِمع؛ مل 

حيُصل له هذا األجر))).

ُيْســَتَحبُّ مَلن جاَء اجُلُمعة أن ُيكثَِر من صاة 

ع املطَلق - ما شاَء اهلل له أن يصلِّ - قبَل  التطوُّ

حضور اإلمام وَبْدء اُلطبة.

رواه أبو داود )345(، والترمذي )496(، والنســائي ))38)(، وابن ماجه   (((
)087)(، وهو في صحيح الترغيب )690).

ندي على ُسَنن ابن ماجه ))/338). ينظر: حاشية السِّ  (((
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ففي احلديث: »َل َيْغَتِسُل َرُجٌل َيْوَم اجُلُمَعِة، 

ِهُن ِمْن ُدْهنِِه،  ُر َما اْسَتَطاَع ِمْن ُطْهٍر، َوَيدَّ َوَيَتَطهَّ

ُق  ُرُج َفَا ُيَفرِّ َأْو َيَمسُّ ِمْن طِيِب َبْيتِِه، ُثــمَّ خَيْ

، ُثمَّ ُيَصلِّ َما ُكتَِب َلُه، ُثمَّ ُينِْصُت إَِذا  َبْنَ اْثنَْنِ

َمــاُم؛ إِلَّ ُغِفَر َلُه َما َبْينَُه َوَبْنَ اجُلُمَعِة  َم اإْلِ َتَكلَّ

اأْلُْخَرى«))).

ُمَعَة،  ويف حديٍث آخر: »َمِن اْغَتَسَل، ُثمَّ َأَتى اجْلُ

َر َلُه، ُثمَّ َأْنَصــَت َحتَّى َيْفُرَغ ِمْن  َفَصىَّ َما ُقدِّ

ُخْطَبتِــِه، ُثمَّ ُيَصلِّ َمَعُه؛ ُغِفَر َلــُه َما َبْينَُه َوَبْنَ 

اٍم«))). اجُلُمَعِة اأْلُْخَرى، َوَفْضُل َثَاَثِة َأيَّ

رواه البخاري )883).  (((
رواه مسلم )857).  (((
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ْكر،  ُيْسَتَحبُّ مَلن حرض اجُلُمعة: الْشتِغاُل بالذِّ

وتــاوِة القــرآن، والصاة عــى النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، 

والجتهاُد ف الطاعة، حتى خيرَج اإلمام.

بركعَتن  اجُلُمعة  بعَد صاة  ُع  التطوُّ ُيْسَتَحبُّ 

ُمَعَة  أو أْرَبع؛ حلديــث: »إَِذا َصىَّ َأَحُدُكُم اجْلُ

َفْلُيَصلِّ َبْعَدَها َأْرَبًعا«))).

وعن عبد اهلل بن عمر- -، أنَّ رسوَل 

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص »َكاَن لَ ُيَصــلِّ َبْعــَد اجُلُمَعِة َحتَّى 

ويف  بيته«)))،  ف  َرْكَعَتــْنِ  َفُيَصلِّ  َف،  َينْرَصِ

رواه مسلم ))88).  (((
يادة له-. رواه البخاري )937(، ومسلم ))88( -والزِّ  (((
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َف،  ُمَعَة اْنرَصَ ُه َكانَ إَِذا َصــىَّ اجْلُ روايــة: َأنَّ

َفَسَجَد َسْجَدَتْنِ ِف َبْيتِِه، ُثمَّ َقاَل: »َكاَن َرُسوُل 

اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيْصنَُع َذلَِك«))(.

فرأى بعــُض العلامء التخيري بــني الركعَتني 

واألربع.

وجَع بعُض العلامِء بني احلديَثني، فقال: »إن 

صىَّ ف املسجد صىَّ أربًعا، وإن صىَّ ف بيته 

صىَّ ركعَتن«، وهو اختياُر شــيخ اإلسالم 

.(((
ابن تيميَّة وتلميذه ابن القيِّم

رواه مسلم ))88).  (((
)))  ينظر: المغني البن قدامة )48/3)(، وزاد المعاد ))/5)4).
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عاء واإلكثاُر منه يوَم  ُيْسَتَحبُّ الجتهاُد ف الدُّ

نيا والخرة؛  اجُلُمعة، وسؤال اهلل من خَيي الدُّ

ًيا لساعة اإلجابة، رجاَء أن ُيصاِدَفها. حترِّ

وهي مــن خصائص يوم اجلُُمعــة؛ فعن أيب 

هريرة ، َأنَّ َرُســوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َذَكَر َيْوَم اجُلُمَعِة، 

َفَقاَل: »فِيِه َساَعٌة، لَ ُيَوافُِقَها َعْبٌد ُمْسلٌِم َوُهَو 

، َيْســَأُل اهللَ َتَعاىَل َشْيًئا؛ إِلَّ َأْعَطاُه  َقائٌِم ُيَصلِّ

ُلَها))). اُه«، َوَأَشاَر بَِيِدِه ُيَقلِّ إِيَّ
( أي: َيْدعو، ويواِظُب عىل ذلك. ])َوُهَو َقائٌِم ُيَصلِّ

ا َزَمٌن يسرٌي[. ُلها(: إشارة إىل أنَّ )وأشاَر بيِده ُيَقلِّ

رواه البخاري )935(، ومسلم ))85).  (((
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وقد اختلف العلامُء يف تعيني هذه الساعة عىل 

أقواٍل كثرية، أْرَجُحها وأْرجاها قوالن))):

ا آخُر ساعٍة بعد الَعْص؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص:  األول: أنَّ

.(((» »َفاْلَتِمُسوَها آِخَر َساَعٍة َبْعَد اْلَعرْصِ

والثاين: ِمن ُجُلوس اإلمام إىل انِقضاء الصالة؛ 

َماُم إىَِل َأْن  حلديث: »ِهَي َما َبــْنَ َأْن جَيْلَِس اإْلِ

َاُة«)3). ُتْقَض الصَّ

ينظر: زاد المعــاد ))/377، )38(، وفتح البــاري البن حجر ))/6)4،   (((
.(4((

حه األلباني. رواه أبو داود )048)(، وصحَّ  (((
رواه مسلم )853).  (3(
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أخفى اهلل تعاىل ســاعَة اإلجابة يــوَم اجُلُمعة 

-كام أخفى ليلــة الَقْدر ف العــرش األواخر 

هيا،  من رمضان-؛ ليجتهَد املســلمون ف حترِّ

ويتنافسوا ف األعامل الصاحلة فيها؛ َطَمًعا ف 

إْدراكِها.

وكام أخفى »اْسَمه األعظم يف األسامء، ورضاه 

َغُبوا يف جيِعها، وَســَخَطه يف  يف الطاعات لرَِيْ

املعــايص لَِينَْتُهوا عن جيِعهــا، وَأْخَفى قياَم 

الســاعة لِيجَتِهدوا يف الطاعــاِت َحَذًرا من 

قيامها«))).

تفسير البغوي )490/8).  (((
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غ للعبادة ف يــوم اجُلُمعة،  ُيْســَتَحبُّ التفــرُّ

نيا؛ الغتناِم ما فيه ِمن  والتخلِّ عن أشغال الدُّ

اخلرِي والربكة، فهو »يوُم عبادٍة، وهو يف األيام 

كشهر رمضان يف الشــهور، وساعة اإلجابة 

فيه كليلة الَقْدر يف رمضان.

وهلذا َمن َصحَّ له يوُم ُجَعتِه وَســِلَم؛ َسِلَمْت 

له سائُر ُجَعتِه. وَمن َصحَّ له رمضان وَسِلم؛ 

ُته  ت له َحجَّ َسِلَمت له سائر َسنَتِه. وَمن َصحَّ

وَسِلمت له؛ َصحَّ له سائُر ُعمِره.

فيوم اجلُُمعة ميزان األسبوع، ورمضان ميزان 

العام، واحلجُّ ميزان الُعمر«))).

زاد المعاد ))/386).  (((
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نسأل اهلل تعاىل أن ُيَوفِّقنا ملا حيبُّه ويرضاه، 

وأن جيعلنا من املقبولني

وأن يشمَلنا بمغفرته وَرمْحَتِه

واحلمد هلل ربِّ العاملني


