
 هالجمعة وفضائليوم  خصائص - خطبة مختصرة

َئاِت أَْعَمالَِنا، َمْن يـَْهِدِه اللَُّه َفَال ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيْضِلْل َفَال إنَّ احلَْْمَد لِلَِّه، َحنَْمُدُه َوَنْسَتِعيُنُه َوَنْستَـْغِفرُُه، َونـَُعوُذ بِاللَِّه ِمْن ُشُروِر أَنـُْفِسَنا َوِمْن َسيِّ 

  .ِإالَّ اللَُّه َوْحَدُه َال َشرِيَك لَُه، َوَأْشَهُد أَنَّ ُحمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُهُ ه َهاِدَي َلُه، َوَأْشَهُد َأْن َال إلٰـ 

  ).يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ اتـَُّقوْا الّلَه َحقَّ تـَُقاتِِه َوالَ َمتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنُتم مُّْسِلُمون(

ُهَما رِ يَا ( َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـْ َجاًال َكِثريًا َوِنَساء َواتـَُّقوْا الّلَه الَِّذي َتَساءُلوَن بِِه أَيـَُّها النَّاُس اتـَُّقوْا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِّن نـَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ

  ).َواَألْرَحاَم ِإنَّ الّلَه َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيبا

 ).ُيْصِلْح َلُكْم أَْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمن يُِطْع اللََّه َوَرُسوَلُه فـََقْد فَاَز فـَْوزاً َعِظيما* يـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اللََّه َوقُوُلوا قـَْوًال َسِديداً يَا أَ (

 عليه وسلم، وشر األمور حمدثا�ا، وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة فإن خري الكالم كالم اهللا، وخري اهلدي هدي حممد صلى اهللاأما بعد، 

  .ضاللة، وكل ضاللة يف النار

سواء كانت من ، شاء منهابتعظيم ما من مظاهر ربوبية اهللا تعاىل على خملوقاته تفرده اتقوا اهللا تعاىل وراقبوه، واعلموا أن : أيها املسلمون

قد اختار اهللا من الناس ، و )َورَبَُّك َخيُْلُق َما َيَشاُء َوَخيَْتار( :قال اهللا تعاىله، كمة يعلمها سبحانحل، األزمنةأو من األمكنة األشخاص أو من 

من اخلمسة واختار وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وحممد عليهم الصالة والسالم،  ،من األنبياء أولو العزم من الرسل واختاراألنبياء، 

  .أمجعني، صلى اهللا عليه وسلمأفضل األنبياء والرسل  فهو، امن اخلليلني حممدواختار ، ااخلليلني، إبراهيم وحممد

  .الثواب مضاعفة مسجديهاوجعل الصالة يف ، تتلوها املدينة، أرضهخريته من ومما اختاره اهللا من األمكنة مكة، فجعلها 

 :وفضله على غريه ألسباب، أمههاخبصائص، اهللا اختصه  وقد،سيد األياميوم اجلمعة، فهو األزمنة ومما اختاره اهللا من 

ِمْن أَْفَضِل أَيَّاِمُكْم يـَْوَم إن : صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا : قال أوس رضي اهللا عنهعن أوس بن ف، فيه حوادث عظام تأنه حدث .1

 1.الصَّْعَقةلنـَّْفَخُة، َوِفيِه ق آَدُم، َوِفيِه قُِبَض، َوِفيِه الِ ُخــاجلُُْمَعِة، ِفيِه 

ُر يـَْوٍم طََلَعْت َعَلْيِه الشَّْمُس يـَْوُم اجلُُْمَعِة، ِفيِه : قال صلى اهللا عليه وسلم ، أن النيبوعن أيب هريرة رضي اهللا عنه آَدُم، َوِفيِه أُْدِخَل ق لِ ُخــَخيـْ

َها   2.، وال تقوم الساعة إال يف يوم اجلمعةاْجلَنََّة، َوِفيِه ُأْخرَِج ِمنـْ

َوَقْد َشرََع الّلُه ُسْبَحانَُه َوتـََعاَىل ِلُكّل أُّمٍة ِيف اْألُْسُبوِع يـَْوُم اْجِتَماِع الّناِس َوَتْذِكيرِِهْم بِاْلَمْبَدأ َواْلَمَعاِد، أنه  الجمعةيوم  خصائصومن  .2

َوالثـَّواِب َواْلِعَقاِب، َويـََتذَّكُروَن ِبِه اْجِتَماَعُهْم يـَْوَم اجلَْْمِع اْألَْكَربِ ِقَياًما بـَْنيَ يََدْي  ،َمَعادِ يـَْوًما يـَتَـَفّرُغوَن ِفيِه لِْلِعَباَدِة، َوَجيَْتِمُعوَن ِفيِه لَِتذَّكِر اْلَمْبَدأ َوالْ 

ر تذكُّ ، وكان أحق األيام �ذا الغرض يوم اجلمعة، فادَّخره اهللا هلذه األمة لفضلها وشرفها، فشرع اجتماعهم هلذا اليوم لطاعته، و َرّب اْلَعاَلِمني

حكمة اخللق وما ُخلقوا له، وبأجل العامل، وطي السماوات واألرض، وعود األمر كما بدأه سبحانه وعدا عليه حقا، وقوال صدقا، وهلذا كان 

، ِلما اشتملت عليه هاتان السورتان مما كان )هل أتى على اإلنسان(و ) أمل تنزيل(النيب صلى اهللا عليه وسلم يقرأ يف فجر يوم اجلمعة سورة 

 3.واملعاد، وحشر اخلالئق، وبعثهم من القبور إىل اجلنة والنار املبدأِ ويكون من 

قَاَل َرُسوُل اللَِّه صلى : قالكما يف احلديث َعِن اْبِن َعبَّاٍس رضي اهللا عنهما أسبوع،  كل متكرر  يوم عيد ومن خصائص يوم الجمعة أنه  .3

 4.، َوَعَلْيُكْم بِالسَِّواكِ َكاَن ِطيٌب فـَْلَيَمسَّ ِمْنهُ   ، َوِإنْ َىل اجلُُْمَعِة فـَْليَـْغَتِسلْ ، َفَمْن َجاَء إِ اللَُّه لِْلُمْسِلِمنيَ َعَلُه جَ  يـَْوُم ِعيدٍ ِإنَّ َهَذا : وسلماهللا عليه 
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وأضل األمم األخرى عنه، وهي أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم، وادخره هلا، خري األمم،  بهخص أن اهللا  يوم الجمعة خصائصومن  .4

َلَنا :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :أيب هريرة وحذيفة رضي اهللا عنهما قاال عنف َفَكاَن لِْليَـُهوِد يـَْوُم  ،َأَضلَّ اللَُّه َعْن اجلُُْمَعِة َمْن َكاَن قـَبـْ

 5.اجلُُْمَعةلِيَـْوِم اللَُّه َفَجاَء اللَُّه بَِنا فـََهَدانَا  ،وََكاَن لِلنََّصاَرى يـَْوُم اَألَحدِ  ،السَّْبتِ 

 مارضي اهللا عنهعن ابن عمر أسبوعه، ف خري صالة يصليها املسلم يف فيهصالة الفجر مجاعًة أن  وفضائله يوم الجمعة خصائصومن  .5

 6.صالة الصبح يوم اجلمعة يف مجاعةأفضل الصلوات عند اهللا  :قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم :قال

الَفجِر أفَضُل الصَّلواِت اخلَمِس، ويوَم اُجلُمعِة أفَضُل األيَّاِم، واَجلماَعَة أفَضُل من الصَّالِة َفرًدا، وهذه أنَّ َصالَة والسبب في هذه األفضلية 

 .أفضليٌَّة ُمطَلقة

أنه يسن أن يقرأ املصلي يف صالة الفجر فيها بسورة السجدة يف الركعة األوىل، وسورة اإلنسان يف الثانية،  ن خصائص يوم الجمعةوم .6

َهْل (َوِيف الثَّانَِيِة  ،ِيف الرَّْكَعِة اُألوَىل ) أمل تـَْنزِيلُ (َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن يـَْقَرُأ ِيف الصُّْبِح يـَْوَم اجلُُْمَعِة بِـ  ،أيب هريرة رضي اهللا عنه فعن

 7).أََتى َعَلى اِإلْنَساِن ِحٌني ِمْن الدَّْهِر ملَْ َيُكْن َشْيًئا َمْذُكورًا

يقرأ هاتني السورتني يف فجر اجلمعة أل�ما تضمنتا ما كان ويكون صلى اهللا عليه وسلم إمنا كان النيب : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا

وحشر العباد، وذلك يكون يوم اجلمعة، وكان يف قراء�ما يف هذا اليوم تذكري  ،تملتا على خلق آدم، وعلى ذكر املعاديف يومها، فإ�ما اش

 8.انتهى.لألمة مبا كان فيه ويكون

 يوممن قرأ سورة الكهف إن : عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه مرفوعا، فسورة الكهف يف يومهاقراءة  يوم الجمعة خصائصومن  .7

 9.ما بني اجلمعتنيأضاء له من النور اجلمعة 

ففي الصحيحني من حديث أيب  ،ال يسأل اهللا عبٌد مسلٌم فيها شيئًا إال أعطاهدعاء، فيه ساعة إجابة  أن الجمعةيوم  خصائصومن  .8

 .إال أعطاه إياه يسأل اهللا فيها خرياً إنَّ يف اجلمعة لساعة ال يوافقها مسلٌم : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: هريرة رضي اهللا عنه قال

 .أي أ�ا متر سريعا 10.وهي ساعة خفيفة: قال

عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما رب، فة أو ليلتها وقاه اهللا فتنة القأن من مات يف يوم اجلمع وفضائله يوم الجمعة خصائصومن  .9

َلَة اجلُُْمَعِة ِإال َوقَ  :قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ  :قَالَ  َنَة اْلَقْرب َما ِمْن ُمْسِلٍم َميُوُت يـَْوَم اجلُُْمَعِة أَْو لَيـْ  11.اُه اللَُّه ِفتـْ

وقد خصها اهللا يف القرآن أن فيه صالة اجلمعة، وهي من أفضل الصلوات وأعظمها شأنا،  وفضائله يوم الجمعة خصائصومن  .10

ٌر َلُكْم يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا نُوِدي لِلصَّالِة ِمْن يـَْوِم اجلُُْمَعِة فَاْسَعْوا ِإَىل ذِْكِر اللَِّه َوَذُروا اْلبَـ : (قال تعاىلبالنداء إليها، والسعي هلا،  ْيَع َذِلُكْم َخيـْ

  ).ِإْن ُكنُتْم تـَْعَلُمون

الصدقة : عن كعب رضي اهللا عنه قال) مصنفه(مضاعفة أجر الصدقة فيه، فقد روى عبد الرزاق يف الجمعة ومن خصائص يوم  .11

 .الصدقة تضاعف يوم اجلمعة: عنه قال) مصنفه(يوم اجلمعة أعظم من الصدقة يف سائر األيام، وروى ابن أيب شيبة يف 

ام، والصدقة فيه بالنسبة إىل سائر أيام األسبوع كالصدقة يف شهر رمضان للصدقة فيه مزية عليها يف سائر األي: قال ابن القيم رمحه اهللا

بالنسبة إىل سائر الشهور، وشاهدت شيخ اإلسالم ابن تيمية قدس اهللا روحه إذا خرج إىل اجلمعة يأخذ ما وجد يف البيت من خبز أو غريه 
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بني يدي مناجاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ فالصدقة بني يدي  إذا كان اهللا قد أمرنا بالصدقة: فيتصدق به يف طريقه سرا، ومسعته يقول

 12.انتهى. مناجاته تعاىل أفضل وأوىل بالفضيلة

 فيه، فللصالة عليه في هذا) صلى اهللا عليه وسلم(استحباب كثرة الصالة والسالم على النبي  يوم الجمعة خصائصومن  .12

ه أن اليوم مزية ليست لغريه، وهي أن كل خري دنيوي وأخروي نالته أمته يف الدنيا فإمنا نالته على يده، فمن شكره ومحده وأداء القليل من حق

 .رضنكثر من الصالة عليه يف هذا اليوم وليلته، مع استحضار معىن الصالة عليه، وهي الدعاء بالثناء عليه ورفعة قدره وذكره يف السماء واأل

  .صار سيد األيام ايوم اجلمعة عظيما عند اهللا وعند خلقه، و��ا ليوم اجلمعة، صار عديدة فهذه خصال : وبعد

 .رحيمبارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم، ونفعين وإياكم مبا فيه من اآليات والذكر احلكيم، أقول قويل هذا، فاستغفروه، إنه هو الغفور ال

  الخطبة الثانية

شرع لكم يف اجلمعة كثرة الصالة على اعلموا رمحكم اهللا أن اهللا تعاىل ، فهللا وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، أما بعد احلمد

صل وسلم على  ، اللهم)تسليماَوَسلُِّموا  للََّه َوَمَالِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّيبِّ يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيهِ إن ا(النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال 

  .من تبعهم بإحسان إىل يوم الدين،و عن التابعني، و وارض عن أصحابه، عبدك ورسولك حممد

، وارزقهم أصلح أئمتنا ووالة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدينو اللهم أعز اإلسالم واملسلمني، وأذل الشرك واملشركني، اللهم آمنا يف أوطاننا، 

ة الصاحلة، اللهم إنه قد نزل يف املسلمني من الوباء ما ال يعلم شدته إال أنت، اللهم اكشف عنا البالء إنا مسلمون، اللهم ارحم من البطان

  .مريضهممات من املسلمني يف هذا الوباء، واشِف 

  . ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار

ىب، وينهى عن الفحشاء واملنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا اهللا العظيم ل واإلحسان وإيتاء ذي القر إن اهللا يأمر بالعد ،عباد اهللا

  .يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر اهللا أكرب، واهللا يعلم ما تصنعون

، مدينة اجلبيل، يف اململكة العربية السعودية، يف 1441عدة لعام ماجد بن سليمان الرسي، يف التاسع عشر من شهر ذي القَ : أعد اخلطبة

 www.saaid.net/kutobوهي منشورة يف 
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