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،،، اي أ هيا اذلين أ منوا اتقوا هللا حق تقاته و ال متوتن امحلد هلل،،، و الصالة والسالم عىل رسول هللا

خواين عن ال و أ نمت مسلمون،،، أ ما بعد ، حديثنا اليوم اي ا   :ا 
 

 فضيةل امجلعة
 

ذا نودي للصالة من يوم  وااعلم أ ن هذا يوم عظمي عظم هللا به اال سالم وخصص به املسلمني قال هللا تعاىل ا 

ىل امجلعة ىل ذكر هللا وذروا البيع حفرم الاش تغال بأ مور ادلنيا وبلك صارف عن السعي ا   امجلعة فاسعوا ا 

 

قلبه ويف لفظ أ خر فقد نبذ اال سالم  وقال صىل هللا عليه وسمل من ترك امجلعة ثالاث من غري عذر طبع هللا عىل

 وراء ظهره 

 

ىل ابن عباس يسأ هل عن رجل مات مل يكن يشهد مجعة وال جامعة فقال يف النار فمل يزل يرتدد  واختلف رجل ا 

ليه شهرا يسأ هل عن ذكل وهو يقول يف النار  ا 

 

عليه السالم وفيه أ دخل اجلنة وقال صىل هللا عليه وسمل خري يوم طلعت عليه الشمس يوم امجلعة فيه خلق أ دم 

ىل ال رض وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة وهو عند هللا يوم املزيد كذكل تسميه  وفيه أ هبط ا 

ىل هللا تعاىل يف اجلنة  املالئكة يف السامء وهو يوم النظر ا 

 

ن هللا عز وجل فضل من البدلان مكة ومن الشهور رمضان ومن ال ايم امجل عة ومن الليايل ليةل وقال كعب ا 

ن الطري والهوام يلقى بعضها بعضا يف يوم امجلعة فتقول سالم سالم يوم صاحل   القدر ويقال ا 

 

 ويق فتنة القرب وقال صىل هللا عليه وسمل من مات يوم امجلعة أ و ليةل امجلعة كتب هللا هل أ جر شهيد و
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 أ داب امجلعة
 

أ ن يس تعد لها يوم امخليس عزما علهيا واس تقباال لفضلها فيش تغل ابدلعاء والاس تغفار والتسبيح بعد العرص  ال ول

ويغسل يف هذا اليوم ثيابه و يطيهبا ويفرغ قلبه ،،، يوم امخليس ل هنا ساعة قوبلت ابلساعة املهبمة يف يوم امجلعة 

ىل امجلعة  ينوي يف هذه الليةل صوم يوم امجلعة فا ن هل حب أ ن يس تو ،،، من ال شغال اليت متنعه من البكور ا 

نه مكروه  ىل يوم امخليس أ و السبت ال مفردا فا  حياء هذه الليةل ابلصالة ،،، فضال وليكن مضموما ا  ويش تغل اب 

وجيامع أ ههل يف هذه الليةل أ و يف يوم امجلعة فقد ،،، وخمت القرأ ن فلها فضل كثري وينسحب علهيا فضل يوم امجلعة 

وهبذا ،،، ذكل قوم محلوا عليه قوهل صىل هللا عليه وسمل رمح هللا من بكر وابتكر وغسل واغتسل  اس تحب

تمت أ داب الاس تقبال وخيرج من زمرة الغافلني قال بعض السلف أ وىف الناس نصيبا من امجلعة من انتظرها 

ذا أ صبح يقول أ يش اليوم واكن بعضهم يبيت ل   يةل امجلعة يف اجلامع ل جلهاورعاها من ال مس وأ خفهم نصيبا من ا 

 

ىل وجوبه ،،، قال صىل هللا عليه  الثاين الاغتسال فالغسل مس تحب اس تحبااب مؤكدا وذهب بعض العلامء ا 

وسمل غسل امجلعة واجب عىل لك حمتمل ،،،، وقال صىل هللا عليه وسمل من شهد امجلعة من الرجال والنساء 

ذا تساب املتساابن يقول أ حدهام لل خر ل نت أ رش ممن ال يغتسل يوم امجلعة  فليغتسل ،،، واكن أ هل املدينة ا 

،،، وقال معر لعامثن ريض هللا عهنام ملا دخل وهو خيطب أ هذه الساعة منكرا عليه ترك البكور فقال ما زدت 

بعد أ ن مسعت ال ذان عىل أ ن توضأ ت وخرجت فقال والوضوء أ يضا وقد علمت أ ن رسول هللا صىل هللا عليه 

رك الغسل بوضوء عامثن ريض هللا تعاىل عنه ومبا روي أ نه وسمل اكن يأ مران ابلغسل ،،، وقد عرف جواز ت

 صىل هللا عليه وسمل قال من توضأ  يوم امجلعة فهبا ونعمت ومن اغتسل فالغسل أ فضل

 

و تكون يف الكسوة والنظافة وتطييب الراحئة ،،، قال هللا تعاىل ُخُذوْا ِزينَتَُُكْ ِعنَد لُكلِ َمْسِجٍد ،،، الزينة  الثالث

فليتطيب يف هذا اليوم بأ طيب ما شابه ،،،  النظافة فبالسواك وحلق الشعر وقمل الظفر وقص الشارب وأ ما 

ىل مشام احلارضين يف جواره وأ حب طيب  طيب عنده ليغلب هبا الرواحئ الكرهية ويوصل هبا الروح والراحئة ا 

ما الكسوة فأ حهبا البياض من وأ  ،،، الرجال ما ظهر رحيه وخفي لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي رحيه 

ىل هللا تعاىل البيض ذ أ حب الثياب ا   الثياب ا 
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ىل اجلامع ،،، ويدخل وقت البكور بطلوع الفجر وفضل البكور عظمي وينبغي أ ن يكون يف سعيه  الرابع البكور ا 

ىل جواب ىل وقت الصالة قاصدا للمبادرة ا  ىل امجلعة خاشعا متواضعا انواي لالعتاكف يف املسجد ا  نداء هللا عز  ا 

ىل امجلعة يف  ىل مغفرته ورضوانه ،،، وقد قال صىل هللا عليه وسمل من راح ا  ىل امجلعة واملسارعة ا  ايه ا  وجل ا 

الساعة ال وىل فك منا قرب بدنة ومن راح يف الساعة الثانية فك منا قرب بقرة ومن راح يف الساعة الثالثة فك منا 

بعة فك منا أ هدى دجاجة ومن راح يف الساعة اخلامسة فك منا أ هدى قرب كبشا أ قرن ومن راح يف الساعة الرا

بيضة فا ذا خرج اال مام طويت الصحف ورفعت ال قالم واجمتعت املالئكة عند املنرب يس متعون اذلكر مفن جاء 

ىل ارتفاعها  بعد ذكل فأ منا جاء حلق الصالة ليس هل من الفضل يشء ،،، والساعة ال وىل طلوع الشمس والثانية ا 

ىل الزوال  ىل انبساطها والرابعة واخلامسة بعد الضحى ال عىل ا  وقال صىل هللا عليه وسمل ثالث لو ،،، والثالثة ا 

وقال أ محد بن ،،،يعمل الناس ما فهين لركضوا ركض اال بل يف طلهبن ال ذان والصف ال ول والغدو ا ىل امجلعة 

ىل امجلعة  سحر وبعد الفجر وقت ال ى يف القرن ال ول واكن ير ،،، حنبل ريض هللا عنه أ فضلهن الغدو ا 

ىل اجلامع ك ايم العيد حىت اندرس ذكل فقيل أ ول بدعة حدثت و الطرقات مملوءة من الناس ميشون  يزدمحون ا 

ىل اجلامع ىل رحاب ال سواق للبيع حنن نرى  و ،،، يف اال سالم ترك البكور ا  طالب ادلنيا كيف يبكرون ا 

ودخل ابن مسعود ريض هللا عنه بكرة اجلامع فرأ ى ثالثة نفر  ،،، طالب ال خرة والرشاء والرحب فمل ال يسابقهم

  قد س بقوه ابلبكور فاغمت ذلكل وجعل يقول يف نفسه معاتبا لها رابع أ ربعة وما رابع أ ربعة من البكور ببعيد

 

فقد  ،،، ينبغي أ ن ال يتخطى رقاب الناس وال مير بني أ يدهيم فقد ورد وعيد شديد يف ختطي الرقاب اخلامس

ذ رأ ى رجال يتخطى رقاب الناس حىت  روى أ ن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل بيامن هو خيطب يوم امجلعة ا 

ال اي فالن ما منعك أ ن جتمع تقدم جفلس فلام قىض النيب صىل هللا عليه وسمل صالته عارض الرجل حىت لقيه فق

أ شار به )اليوم معنا قال اي نيب هللا قد مجعت معُك فقال النيب صىل هللا عليه وسمل أ مل نرك تتخطى رقاب الناس 

ىل أ نه أ حبط معهل وهمام اكن الصف ال ول مرتواك خاليا فهل أ ن يتخطى رقاب الناس ل هنم ضيعوا حقهم ،،، ( ا 

نه ال حرمة وتركوا موضع الفضيةل قال احل  سن ختطوا رقاب الناس اذلين يقعدون عىل أ بواب اجلوامع يوم امجلعة فا 

 هلم
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قال صىل هللا عليه وسمل ل ن يقف أ ربعني عاما خري هل من أ ن مير بني ،،، أ ن ال مير بني يدي الناس  السادس

لرايح خري من أ ن مير بني وقال صىل هللا عليه وسمل ل ن يكون الرجل رمادا أ و رمامي تذروه ا،،، يدي املصيل 

احلائط واملصىل املفروش حد للمصيل مفن اجتاز به فينبغي أ ن يدفعه قال صىل هللا عليه  و،،، يدي املصيل 

نه ش يطان  وسمل ليدفعه فا ن أ ىب فليدفعه فا ن أ ىب فليقاتهل فا 

  

في احلديث من غسل واغتسل وبكر وابتكر ودان من ،،، فأ ن يطلب الصف ال ول فا ن فضهل كثري  السابع

وتكره الصالة يف ال سواق والرحاب ،،، اال مام واس متع اكن ذكل هل كفارة ملا بني امجلعتني وزايدة ثالثة أ ايم 

 اخلارجة عن املسجد واكن بعض الصحابة يرضب الناس ويقميهم من الرحاب 

 

،،، الالكم أ يضا بل يش تغل جبواب املؤذن مث ابس امتع اخلطبة أ ن يقطع الصالة عند خروج اال مام ويقطع  الثامن

قال صىل هللا عليه وسمل من قال لصاحبه واال مام خيطب أ نصت أ و مه فقد لغا ومن لغا واال مام خيطب فال 

ويف حديث أ يب ذر أ نه ملا سأ ل أ بيا والنيب صىل هللا عليه وسمل خيطب فقال مىت أ نزلت هذه ،،، مجعة هل 

ليه أ ن أ سكت فلام نزل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل قال هل أ يب اذهب فال مجعة كل فشاكه السورة فأ وم أ  ا 

ىل النيب صىل هللا عليه وسمل   فقال صدق أ يبأ بو ذر ا 

 

ذا فرغ من امجلعة يصيل بعد امجلعة ست ركعات فقد روى ابن معر ريض هللا عهنام أ نه صىل هللا عليه  التاسع ا 

وروى عيل وعبد هللا ابن عباس ريض هللا ،،، وروى أ بو هريرة أ ربعا ،،، عة ركعتني وسمل اكن يصيل بعد امجل

 عهنم س تا واللك حصيح يف أ حوال خمتلفة وال مكل أ فضل

 

ىل املغرب فهو ال فضل يس تحب  العارش ىل بيته ،،، فا  أ ن يالزم املسجد حىت يصيل العرص فا ن أ قام ا  ، ن رجع ا 

ىل رجع  ذاكرا هللا عز وجل مفكرا يف أ الئه شاكر هللا تعاىل عىل توفيقه خائفا من تقصريه مراقبا لقلبه ولسانه ا 

وال ينبغي أ ن يتلكم يف اجلامع وغريه من املساجد حبديث ،،، غروب الشمس حىت ال تفوته الساعة الرشيفة 

يف مساجدمه أ مر دنيامه ليس هلل تعاىل فهيم  ادلنيا قال صىل هللا عليه وسمل يأ يت عىل الناس زمان يكون حديهثم

 حاجة فال جتالسومه


