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َئاِت َأْعَمالَِنا، َمْن يـَْهِدِه اللَُّه َفَال ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيْضِلْل َفَال َهاِدَي َلُه، َوَأْشَهُد َأْن َال إنَّ احلَْْمَد لِلَِّه، َحنَْمُدُه َوَنْسَتِعيُنُه َوَنْستَـْغِفرُُه، َونـَُعوُذ بِاللَِّه ِمْن ُشُروِر أَنـُْفِسَنا َوِمْن َسيِّ 

  .ِإالَّ اللَُّه َوْحَدُه َال َشرِيَك َلُه، َوَأْشَهُد َأنَّ ُحمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُهُ ه إلٰـ 

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

ُهَما رَِجاالً َكِثرياً َوِنَساء َواتـَُّقواْ الّلَه ايَا أَيـَُّها النَّاُس اتـَُّقواْ رَبَُّكُم الَِّذي ( َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـْ لَِّذي َتَساءُلوَن ِبِه َواَألْرَحاَم ِإنَّ الّلَه َكاَن َخَلَقُكم مِّن نـَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ

  ).َعَلْيُكْم َرِقيبا

 ).ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمن ُيِطْع اللََّه َوَرُسوَلُه فـََقْد فَاَز فـَْوزاً َعِظيما* وُلوا قَـْوالً َسِديداً يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اللََّه َوقُ (

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

  .النار

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

خبصائص، وخصها  ،الصلوات صالة اجلمعةقد اختار اهللا من ، و )َورَبَُّك َخيُْلُق َما َيَشاُء َوَخيَْتار( :قال تعاىله، حلكمة يعلمها سبحان، أو من العبادات األزمنةأو من 

 :أمههامستحبات، سننا و هلا  وشرع

 .، ومن أعظم جمامع املسلمنيآكد فروض اإلسالما من أ� .1

لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حديث أيب ، الثيابلبس أحسن ، والتسوك، و التطيبو وهو أمر مؤكد جدا، الجمعة االغتسال لها، صالة ومن سنن  .2

 ،ومل يَتخطَّ أحًدا ومل يؤِذهْ  ،مثَّ مشى إىل اُجلمعِة وعليِه السَّكينةَ  ،ومسَّ طيًبا إن كاَن عنَدهُ  ،من اغَتسَل يوَم اجلمعِة مثَّ لِبَس من أحسِن ثيابِهِ : الدرداء رضي اهللا عنه

 1.ُغِفَر َلُه ما بَني اجلمعتني ؛مثَّ انتظَر حىتَّ يَنَصِرَف اإلمامُ  ،ضي َلهُ مثَّ رَكَع ما قُ 

َويدَّهُن مْن ُدْهِنِه أْو َميسُّ ِمْن  ،َويـََتطّهُر َما اْسَتطاَع مْن طُهر ،َال يـَْغَتِسُل َرُجٌل يـَْوَم اُجلُمعة: قال رسول اهللا عليه وسلم: سلمان الفارسي رضي اهللا عنه قال وعن

َنُه َوبـََني اجلُمَعِة اُألْخرَ  ؛ُمثَّ يـُْنِصُت إَذا َتَكلََّم اإلمامُ ، ُمثَّ ُيَصّلي ما ُكِتَب له ،ُمثَّ َخيْرُُج َفالَ يـَُفرُِّق بـَْنيَ اْثننيْ  ،ِطيب بـَْيته   2 .ىِإالَّ ُغِفَر لُه َما بـَيـْ

وأن ميس ، وأن يسنتعلى كل حمتلم، واجب غسل يوم اجلمعة ال :قالأنه اهللا صلى اهللا عليه وسلم أشهد على رسول : قالرضي اهللا عنه  سعيد اخلدريأيب وعن 

 3.طيبا إن َوجد

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم خطب الناس يوم  ،والدليل على ذلك حديث عائشة رضي اهللا عنهاالجمعة تخصيصها بشيء من الثياب، صالة ومن سنن  .3

جلمعته ) أي إزارا ورداء(ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبني : األعراب يشبه لو�ا لون النِّمر، فقالفرآى عليهم ثياب النِّمار، وهي ثياب يلبسها ، اجلمعة

 4 .سوى ثويب مهنته

 .على الذَّهاِب إىل صالِة اُجلمعِة يف أحَسِن ُصورةٍ  يستفاد مما تقدم من األحاديث احلثو 

 5 .اخلطاب رضي اهللا عنه بأن جيمر مسجد املدينة كل مجعة حني ينتصف النهارفقد أمر عمر بن حب لصالة الجمعة تطييب المسجد، تومما يس .4

                                                 
  ).زاد املعاد(وحسنه حمققو ) 5/420(رواه أمحد  1
  .ال يفرق بني اثنني يوم اجلمعة: الدهن للجمعة، وباب: رواه البخاري يف كتاب اجلمعة، باب 2
  ).846(مسلم و ) 880(البخاري رواه  3
  ).1095(وابن ماجه ) 1078(رواه أبو داود  4
  .لأللباين) 2/586(» الثمر املستطاب«ابن كثري كما يف ، وحسن سنده )190(» املسند«أبو يعلى يف رواه  5
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قال : فعن أوس بن أوس رضي اهللا عنه قالالجمعة التبكير إليها، والمشي لها، وهو أفضل من الركوب، وال مقارنة بينهما في الثواب، صالة ومن سنن  .5

 1.َكاَن َلُه ِبُكلِّ ُخْطَوٍة َخيُْطوَها َأْجُر َسَنٍة ِصَياُمَها َوِقَياُمَها  ؛َوَدنَا َواْسَتَمَع َوأَْنَصتَ  ،َوَبكََّر َوابـَْتَكرَ  ،اجلُُْمَعِة َوَغسَّلَ َمْن اْغَتَسَل يـَْوَم : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

مما جيعل املصلي مرتاحا يف صالته، وقيل أ�ا  أي جامع أهله، كذا فسره اإلمام أمحد، واحلكمة ظاهرة، وهي ما حيصل باجلماع من هدوء النفس،) غسَّل(وقوله 

 .أي غَسل رأسه، أل�م كانوا جيعلون فيه الدهن، فجاء احلث على غسله أوال قبل االغتسال) غَسل واغتسل(بلفظ 

َا قـَرََّب َبَدنَةً  ؛َمْن اْغَتَسَل يـَْوَم اجلُُْمَعِة ُغْسَل اْجلََنابَِة ُمثَّ رَاحَ  :هريرة رضي اهللا عنه َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ  ويف فضل التبكري للجمعة روى أبو  ،َفَكَأمنَّ

َا قـَرََّب بـََقَرةً  َا قـَرََّب َكْبًشا أَقـَْرنَ  ،َوَمْن رَاَح ِيف السَّاَعِة الثَّانَِيِة َفَكَأمنَّ َا قـَرََّب َدَجاَجةً َومَ  ،َوَمْن رَاَح ِيف السَّاَعِة الثَّالِثَِة َفَكَأمنَّ َوَمْن رَاَح ِيف  ،ْن رَاَح ِيف السَّاَعِة الرَّابَِعِة َفَكَأمنَّ

َا قـَرََّب بـَْيَضةً  َماُم َحَضَرْت اْلَمَالِئَكُة َيْسَتِمُعوَن الذِّْكر ،السَّاَعِة اْخلَاِمَسِة َفَكَأمنَّ   2.َفِإَذا َخرََج اْإلِ

  .ن لالستماع هلاٰـ الرمحويف هذا تشريف للخطبة، إذ جيلس مالئكة 

والدليل على ، وال كراهة يف الصالة وقت الزوال، على املنرب الجمعة أن من جاء إليها فإنه يستحب له أن يصلي حتى يخرج اإلمامصالة ومن خصائص  .6

 .سالم ابن تيمية رمحه اهللا، وهو قول الشافعي واختيار شيخ اإل)مث يصلي ما كتب له: (صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث اآلنف ذكره ذلك قوله

 3.واإلمام خيطب يوم اجلمعة فقد لغوت) أنصت(إذا قلت لصاحبك : لقول النيب صلى اهللا عليه وسلمالجمعة اإلنصات للخطبة، صالة ومن سنن  .7

َأِيب ُهَريـَْرَة رضي اهللا عنه َأنَّ  حديثوالدليل على ذلك ومن فضائل صالة الجمعة أن أداءها يكفر ما بينها وبين الجمعة التي قبلها ما لم تغش كبيرة،  .8

نَـُهنَّ َما ملَْ تـُْغَش اْلَكَباِئر  ،الصَّالُة اخلَْْمُس، َواجلُْْمَعُة ِإَىل اجلُْْمَعةِ : َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل   4.َكفَّاَرٌة ِلَما بـَيـْ

َنُه وبْنيَ اُجلُمَعِة،  ؛َمن تـََوضََّأ فأْحَسَن الُوُضوَء، ُمثَّ أَتى اُجلُمَعَة، فاْسَتمع وأَْنَصتَ : وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ُغِفَر له ما بيـْ

 5.وزِياَدُة َثالثَِة أيَّاٍم، وَمن َمسَّ اَحلَصى فَقْد َلغا

، أو سبح والغاشية، فقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقرأ �ن يف يف الركعتني معة وسورة املنافقنيجُ ـقراءة سورة ال الجمعة ومن خصائص صالة .9

الصالة، وإجياب  ما تضمنت من األمر �ذهلِ أن ذلك : قال ابن القيم رمحه اهللا يف بيان احلكمة من ختصيص سوريت اجلمعة واملنافقني بالقراءة يوم اجلمعة6 .اجلمعة

ب واهلالك يف الدارين، ويقرأ يف الثانية طَ السعي هلا، وترك العمل العائق عنها، واألمر بإكثار ذكر اهللا، ليحصل هلم الفالح يف الدارين، فإن يف نسيان ذكره تعاىل العَ 

أمواهلم وأوالدهم عن صالة اجلمعة، وعن ذكر اهللا، وأ�م إن فعلوا ذلك  ، وحتذيرا هلم أن تشغلهمالـُمرِدي، حتذيرا لألمة من النفاق )إذا جاءك املنافقون(بسورة 

من أكرب أسباب سعاد�م، وحتذيرا هلم من هجوم املوت وهم على حالة يطلبون اإلقالة، ويتمنون الرجعة، وال  خسروا وال بد، وحضا هلم على اإلنفاق الذي هو

 7.انتهى كالمه رمحه اهللا. جابون إليهاـيُ 

عن أيب اجلعد الضمري أن ف، إال في صالة العصرمن الصلوات في تركها ما لم يأت في غيرها  الوعيدالجمعة أنه قد جاء من صالة ومن خصائص  .10

 8.بع اهللا على قلبهطَ ِمن غري عذر �اونا  عٍ مَ ـمن ترك ثالث جُ : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

                                                 
 .وصححه األلباين) 456(رواه الرتمذي  1
  .)1403(ومسلم ) 832(رواه البخاري  2
  .عن أيب هريرة رضي اهللا عنه) 851(ومسلم ) 934(رواه البخاري  3
 ).233(رواه مسلم  4
 ).857(رواه مسلم  5
  .عن أيب هريرة رضي اهللا عنه) 877(رواه مسلم  6
  ).423-1/422( »زاد املعاد«بتصرف يسري من  7
 ).15498(» املسند«وغريه، وحسنه حمققو  )3/425(أمحد رواه  8



  .saaid.net/kutob/index.htmww                                اهالجمعة وفضائل صالة خصائص: موضوع الخطبة

 
 
 

إشغاال للناس عن اإلنصات، وكذلك ألن يف هذا ، هاتخطي رقاب الناس واللغو في عنفي النهي الجمعة أنه قد جاء التشديد صالة ومن خصائص  .11

َمْن َلَغا َوَختَطَّى رِقَاَب : (َعْن النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَُّه َقاَل  مافَعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص رضي اهللا عنه، بالكالم اإلنصات للخطبة عن إشغال النفس

 .حرم ثواب اجلمعةـأي أنه يُ  ،1)النَّاِس َكاَنْت َلُه ظُْهراً 

 سِّ مَ كَ ،  واإلمام خيطب وارح من العبثاجلسكون  شعائر اهللا تعاىل، ومن ذلك ها باخلشوع فيها، أل�ا من أعظمة اجلمعة تعظيمفالواجب على القادمني لصال

ا، لقوله صلى اهللا عليه صارت مجعته ظهر م ثواب اجلمعة، و رِ حُ ، و فاعله مثِ ، وإال أَ الكالملسان عن لاسكوت كذلك و وحنو ذلك، والتسوك احلصى واخلط يف األرض 

 2 .واإلمام خيطب فقد لغوت) أنصت(إذا قلت لصاحبك : وسلم

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : أيب هريرة رضي اهللا عنه قالوالدليل على ذلك حديث  ،استحباب صالة أربع ركعات بعدها الجمعة ومن خصائص صالة .12

 3 .من صلى اجلمعة فليصل بعدها أربعا: وسلم

خبصائص ال توجد يف غريها، من  ت من بني سائر الصلوات املفروضاتصَّ صالة اجلمعة خُ : ابن القيم رمحه اهللاما قاله  ومن خصائص صالة الجمعة .13

 4.انتهى. االجتماع، والعدد املخصوص، واشرتاط اإلقامة، واالستيطان، واجلهر بالقراءة

، وحنتسب يف هذا األجر ، فلنستعن باهللا على تطبيقهاصارت عظيمة عند اهللاو ، عن غريها من الصلوات صالة اجلمعةمتيزت �ا  الخص عشرفهذه وبعد عباد اهللا، 

  .والثواب

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

  الخطبة الثانية

  :احلمد هللا وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، أما بعد

للََّه إن ا(، فقال ث بكم أيها املسلمون من جنه وإنسه مبالئكته املسبحة بقدسه، وثلّ ّىن ـأمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثاعلموا رمحكم اهللا أن اهللا تعاىل ف

عن ، و وارض عن أصحابه، م على عبدك ورسولك حممدصل وسلِّ  اللهم ،)تسليماَوَمَالِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّيبِّ يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا 

اللهم أعز اإلسالم واملسلمني، حوزة الدين، واحِم اللهم أعز اإلسالم واملسلمني، وأذل الشرك واملشركني،  .نمن تبعهم بإحسان إىل يوم الدي،و التابعني

. اللهم آمنا يف أوطاننا، وأصلح أئمتنا ووالة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين. وأذل الشرك واملشركني، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك املوحدين

إنه قد نزل يف املسلمني من الوباء ما ال يعلم شدته  اللهم. اللهم وفق مجيع والة املسلمني لتحكيم كتابك، وإعزاز دينك، واجعلهم رمحة على رعاياهم

اللهم إنا نعوذ بك من زوال  .مريضهمإال أنت، اللهم اكشف عنا البالء إنا مسلمون، اللهم ارحم من مات من املسلمني يف هذا الوباء، واشِف 

ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف  .نون واجلذام وسائر األسقاماللهم إنا نعوذ بك من الربص واجل .نقمتك، ومجيع سخطكوفجاءة نعمتك، وحتول عافيتك، 

  . اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار

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

  .اهللا أكرب، واهللا يعلم ما تصنعونواشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر 

، وهي ، يف مدينة اجلبيل، يف اململكة العربية السعودية1441عدة لعام من شهر ذي القَ  السادس والعشرينماجد بن سليمان الرسي، يف : أعد اخلطبة
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