
وم اجلمعة: كتاب  للمعة يف خصائص ي   ا
وطي: املؤلف  لسي  ا

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله

احلمد هللا الذي خص هذه األمة احملمدية، مبا أدخر هلا من الفضائل السنية، والصالة والسالم على سيدنا حممد خري 
خصوصيات، بضعا . بن القيم يف كتاب اهلدي ليوم اجلمعةفقد ذكر األستاذ املفنن مشس الدين : الربية، وبعد

وقد رأيت استيعاهبا يف هذه الكراسة، منبها على أدلتها، على سبيل . وفاته أضعاف ما ذكر. وعشرين خصوصية
  .اإلجياز وتتبعتها، فتحصلُت منها على مائة خصوصية، واهللا املوفق

  خصائص يوم اجلمعة

  :اخلصوصية األوىل

  ألمةإنه عيد هذه ا

جعله اهللا للمسلمني، . إن هذا يوم عيد" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أخرج ابن ماجه، عن ابن عباس قال
  " .فمن جاء إىل اجلمعة فليغتسل، وإن كان طيب، فليمس منه، وعليكم بالسواك 

معاشر : "  مجعة من اجلمعأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يف. وأخرج الطرباين يف األوسط، عن أيب هريرة
  " .إن هذا يوم جعله اهللا لكم عيداً، فاغتسلوا، وعليكم بالسواك : املسلمني

  :الثانية

  أنه يكره صومه منفردا

ً  
ال يصومن أحدكم يف يوم اجلمعة،إال : " حلديث الشيخني، عن أيب هريرة، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  " .أن يصوم قبله أوبعده 
  " .هنى النيب صلى اهللا عليه وسلم، عن صوم يوم اجلمعة : " رجا، عن جابر، قالوأخ

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم دخل عليها يوم اجلمعة، : " وأخرج البخاري، عن جويرية ام املؤمنني رضي اهللا عنها
  " .فأفطري : لقا. ال: أتريدين أن تصومي غداً قالت: قال. ال: أصمت أمس قالت: وهي صائمة، فقال هلا

دخلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يف نفرٍ من : " عن جنادة بن أيب أمية األزدي، قال. وأخرج احلاكم
أصمتم أمس : فقال. إّنا صيام: األزد، يوم اجلمعة، فدعانا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل طعام بني يديه، فقلنا

  " .ال تصوموا يوم اجلمعة منفرداً : مث قال. فأفطروا: قال. ال :أفتصومون غداً قلنا: قال. ال: قلنا



ال ختصوا ليلة اجلمعة بقيام من بني الليايل، وال : " وأخرج مسلم عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  " .ختصوا يوم اجلمعة بصيام من بني األيام، إال أن يكون يف صومٍ يومه أحدكم 

أنه ال يكره إال ملن : ويف وجه. كراهة صوم يوم اجلمعة منفرداً. يح من مذهبنا، وبه قطع اجلمهورالصح: قال النووي
  .لو صامه منعه من العبادة، وأضعفه

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قلما يفطر يوم اجلمعة : " عن ابن مسعود. حلديث أمحد، والترمذي، والنسائي وغريهم
. "  

  .اهللا عليه وسلم كان يصوم يوم اخلميس، فوصل اجلمعة به بأنه صلى: وأجاب األول عنه
انه كره ألنه يوم شُرع فيه عبادات : واخُتلف يف احلكمة اليت كره الصوم ألجلها، والصحيح كما قال النووي

كثرية، من الذكر، والدعاء، والقراءة، والصالت على النيب صلى اهللا عليه وسلم، فاسُتحب ِفطره، ليكون أعون 
وهو نظري احلاج بعرفات، فإن األوْلَى له الفطر هلذه . من غري ملل، وال سآمة. داء هذه الوظائف بنشاطعلى أ
  .احلكمة
أنه حيصل له : لو كان كذلك مل تزل هذه الكراهة بصوم قبله، أو بعده، لبقاء املعىن املذكور، فاجلواب: فإن قيل: قال

  .قد حيصل من فتور، أو تقصري يف وظائف يوم اجلمعة بسبب صومه بفضيلة الصوم الذي قبله أو بعده ما َيجرب به ما
  .وقيل احلكمة خوف املبالغة يف تعظيمه، حبيث ُيفَتَتُن به كما افتنت قوم بالسبت

  .وهذا باطل منتقض بصالة اجلمعة، وسائر ما شرع فيه من أنواع الشعائر، والتعظيم مما ليس يف غريه: قال
  .هذا ما ذكره النووي. وهذا منتقض بغريه من األيام اليت ُنِدب صومها: قال. وبهاحلكمة خوف اعتقاد وج: وقيل

  .أن علته كونه عيداً، والعيد ال ُيصام، واختاره ابن حجر: وحكى غريه قوالً آخر
يوم اجلمعة يوم عيٍد، فال جتعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم، إال أن : " وأيده حبديث احلاكم عن أيب هريرة مرفوعاً

  " .وموا قبله، أو بعده تص
من كان منكم متطوعاً من الشهر، فليصم يوم اخلميس، وال يصوم يوم : " وأخرج أبن أيب شيبة، عن علي، قال

  " .اجلمعة، فإنه يوم طعام، وشراب، وذكرٍ 
. مأي ُيفردونه بالصوم، فنهى عن التشبه هب. بل احلكمة خمالفة اليهود، فإهنم يصومون يوم عيدهم: وقال آخرون

  .كما خُولفوا يف يوم عاشوراء بصيام يومٍ قبله أو بعده، وهذا القول؛ هو املختاُر عندي، ألنه ال ينتقُض بشيٍء

  :الثالثة

  أنه يكره ختصيص ليلته بالقيام

عن زوجته . لكن أخرج اخلطيب يف الرواة عن مالك بن أنس، من طريق إمساعيل بن أيب أويس.للحديث السابق
  " .أنّ أباها كان ُيحيي ليلة اجلمعِة "  :بنت مالك بن أنس

  :الرابعة

  قراءة امل تنزيل



ُ  
  وهلْ أتى على اإلنسانِ يف َصبيحته
آمل : كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقرأ يوم اجلمعة يف صالة الفجر: " أخرج الشيخان، عن أيب هريرة قال

  . "َتْنزِيلُ السَّْجَدةُ، وَهلْ أََتى َعلَى اِإلْنَساِن 
  " .ُيِدُمي ذلَك : " عن ابن عباس، وابن مسعود، وعلي، وغريهم، ولفظ ابن مسعود عند الطرباين: ويف الباب

اإلشارة إىل ما فيهما من ذكرِ َخلْقِ آدم، وأحوال يوم القيامة، ألن ذلك كان يقع يوم . واحلكمة يف قراءهتما: قيل
  .ذكره ابن ِدْحَيةَ. اجلمعة

  .سجود الزائدبل قصُد ال: وقال غريه
  .ُيسَْتحبُّ أن يُقرأَ يف الصبح يوم اجلمعة بسورة َسْجَدةٌ: وأخرج ابن أيب شيبة عن إبراهيم النَّخَِعي أنه قال

كانوا يقرؤون يف الصبح يوم اجلمعة بسورةٍ : " قال. وأخرج عن ابن عون. أنه قرأَ سورة مرمي: وأخرج أيضاً عنه
  " .فيها سجدة 

  :اخلامسة

  فضل الصلوات عند اهللاأنّ صبحها أ
ما َشَغلك عن : أنه فقد ُحمران يف صالة الصبح، فلما جاء قال: " أخرج سعيد بن منصور، يف سننه، عن ابن عمر

  " .أما علمت أن أوَجه الصالة عند اهللا تعاىل، غداة يوم اجلمعة، من يوم اجلمعة يف مجاعة املسلمني . هذه الصالة
إنّ أفضل الصلوات عند اهللا صالة الصبح يوم اجلمعة يف مجاعة : " حاً برفعه بلفظيف الشعب مصرِّ. وأخرجه البيهقي

. "  
ما من الصلوات : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال. والطرباين، عن أيب عبيدة بن اجلراح. وأخرج البزار

  " .مغفوراً له  صالة أفضل من صالة الفجر يوم اجلمعة يف مجاعة، وما أحسب من شهدها منكم إالّ

  :السادسة

  صالة اجلمعة

  .ويف سائر األيام أربع. واختصاصها بركعتني

  :السابعة

  أهنا تعدل حجّة
قال رسول اهللا : واحلارث بن أيب أسامة، يف مسنده، عن ابن عباس قال. أخرج محيد بن زجنََويه، يف فضائل األعمال

  " .اجلمعة حج املساكني : " صلى اهللا عليه وسلم
  " .اجلمعة أحبُّ إيلّ من حجة تطّوع : " ابن َزجنََويه، عن سعيد بن املُسيَّب قال وأخرج

  :الثامنة



  اجلهر فيها وصلوات النهار سرية

  :التاسعة

  قراءة اجلمعة واملنافقني فيها

َءكَ بسورة اجلمعة، وإذا جا: مسعُت النّيب صلى اهللا عليه وسلم يقرأ يف اجلمعة: " أخرج مسلم، عن أيب هريرة قال
  " .املنافقون 

" بسورة املنافقني، ُيفزِّع هبا املنافقني " ويف الثانية " باجلمعة ُيحرِّض هبا املؤمنني : " وأخرجه الطرباين يف األوسط بلفظ
.  

  العاشرة واحلادية عشرة، والثانية عشرة، والثالثة عشرة

  اختصاصها باجلماعة وبأربعني

  .كما هو مقرر يف كتب الفقه. ندباً أو اشتراطاًومبكان واحد يف البلد، وبإذن السلطان 
: " يف سننه، عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال. ما أخرجه الدار قطين: وأقوى ما رأيته لالختصاص بأربعني

  " .مضت السُّنة يف كل أربعني فما فوق ذلك مجعة 

  :الرابعة عشرة

  اختصاصها بإرادة حتريق َمن ختلّف عنها
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم : " صحيح على شرط الشيخني، عن ابن مسعود رضي اهللا عنه: ، وقالأخرج احلاكم

لقد مهمت أن آمر رجالً يصلي بالناس، مث أُحرِّق على قوم يتخلفون عن اجلمعة : قال لقوم يتخلّفون عن اجلمعة
  " .بيوهتم 

  :اخلامسة عشرة

  الطبع على قلب من تركها

لَينتهنيَّ، أقوام عن ودعهم : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ر، وأيب هريرة، قاالأخرج مسلم، عن ابن عم
  " .اجلمعات، أو لََيخِتمنَّ اهللا على قلوهبم مث لَيكونّن من الغافلني 

وأخرج أبو داود، والترمذي، وحسنه، واحلاكم وصححه، وابن ماجة، عن أيب اجلعد الضْمرّي، أن رسوا اهللا صلى 
  " .من ترك ثالث مجع هتاوناً هبا، طبع اهللا على قلبه : " عليه وسلم قالاهللا 

من ترك اجلمعة ثالثاً، : " وأخرج احلاكم، وابن ماجه، عن جابر بن عبد اهللا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  " .من غري ضرورة طبع اهللا على قلبه 

  " . ثالث مجع ِمن غري علة، طبع اهللا على قلبه، وهو منافق  من ترك: " وأخرج سعيد بن منصور، عن أيب هريرة قال



  " .من ترك ثالث مجع متعمداً من غري علة، ختم اهللا على قلبه خبامت النفاق : " وأخرج عن ابن عمر قال
من ترك اجلمعة من غري : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وأخرج األصبهاين، يف الترغيب، عن أيب هريرة قال

  " .عذر، مل يكن هلا كفارةدون يوم القيامة 
احضروا اجلمعة، وادنوامن اِإلمام، فإن الرجل : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال. وأخرج عن ُمسرة

  " .يتخلّف عن اجلمعة، فيتخلّف عن اجلنة، وإنه ملن أهلها 

  :السادسة عشرة

  مشروعية الكفارة ِلَمن تركها
من ترك : " ود، والنسائي، وابن ماجه، عن مسُرة بن جُندب، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالأخرج أمحد، وأبو دا

  " .اجلمعة من غري عذر، فليتصدق بدينار، فإن مل جيد فبنصف دينار 
من فاتته اجلمعة من غري عذر، : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. وأخرج أبو داود، عن قُدامة بن وبرة قال

  " .دق بدرهم، أو نصف درهم، أو صاع حنطة، أو نصف صاع فليتص

  :السابعة عشرة

  اخلطبة

يوم . أنصت: إذا قلت لصاحبك: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى الشيخان، عن أيب هريرة قال
  " .اجلمعة، واإلمام خيطب، فقد لغوت 
من توضأ يوم اجلمعة، فأحسن الوضوء، : " ه وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا علي: وأخرج مسلم، عن أيب هريرة قال

مث أتى اجلمعة، فاستمع، وأنصت، غُِفر له ما بني اجلمعة، واجلمعة األخرى وزيادة ثالثة أيام، ومن مّس احلصا، فقد 
  " .لغا 

من من اغتسل يوم اجلمعة، ومّس : " وأخرج أبو داود عن عبد اهللا بن عمرو، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
طيب امرأته، إن كان هلا، ولبس من صاحل ثيابه، مث مل يتخطَّ رقاب الناس، ومل يلغ عند املوعظة، كانت كفارة ملا 

. " وأخرج ابن ماجه، وسعيد بن منصور، عن أُّيب بن كعب" بينهما، ومن لغا، وختطّى رقاب الناس، كانت له ظُهراً 
وأبو الدرداء، أو أبو ذَّر . عة سورة براءة، وهو قائم ُيذَّكر بأيام اهللاأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قرأ يوم اجلم

سألتك : فلّما انصرفوا، قال. أن أسكت. مىت أُنزلت هذه الصورة إين مل أمسعها إال اآلن، فأشار إليه: يغمزين، فقال
ت، فذهب إىل رسول اهللا ليس لك من صالتك اليوم إالّ ما لغو: فقال أُيب. مىت أُنزلت هذه الصورة، فلم ختربين

  " .صدق أُيب : صلى اهللا عليه وسلم، فذكر ذلك له، وأخربه بالذي قال أُيب، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  " .ال تقل سبحان اهللا، واإلمام خيطب : " وأخرج سعيد بن منصور، عن أيب هريرة قال

من تكلم يوم اجلمعة، واإلمام خيطب، فهو : " لمقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وس: وأخرج عن ابن عباس قال
  " .ليس له مجعة . أنصت: والذي يقول له. كاحلمار، حيمل أسفاراً

  :التاسعة عشرة



  حترمي الصالة عند جلوس اإلمام على املنرب

  " .خروج اإلمام يقطع الصالة، وكالمه يقطع الكالم : " أخرج سعيد بن منصور، عن سعيد بن املسيب قال
. كُّنا على عهد عمر بن اخلطاب بيوم اجلمعة نصلي، فإذا خرج عمر، حتدثنا: " عن ثعلبة بن أيب مالك قال وأخرج

  " .فإذا تكلم سكتنا 
فإذا جلس اإلمام على املنرب حرمابتداء صالة النافلة، وإن كان يف صالة خففها : قال النووي يف شرح املهذب

  .نقله املاوردي وغريه. باإلمجاع
وميتنع مبجرد جلوس اإلمام على املنرب، وال يتوقف على : قال النووي. سواء كان صلى السُّنة، أم ال: يقال البغو
  .نص عليه الشافعي واألصحاب. األذان
أن رسول اهللا ملا أمر ُسليكا أن : " أنبأين أبو معشر، عن حممد بن قيس. حدثنا هشام: قال سعيد بن منصور: فائدة

  " .طبة، حىت فرغ منها يصلي ركعتني، أمسك عن اخل

  :العشرون

  النهي عن االحتباء وقت اخلطبة

أن رسول اهللا صلى اهللا : " روى أبو داود، والترمذي، وحسنه، واحلاكم وصححه، وابن ماجه، عن معاذ بن أنس
  " .هنى عن احلُبوة اجلمعة، واإلمام خيطب : عليه وسلم

  .وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمرو
ومل . ال بأس هبا: وُجلّ الصحابة، والتابعني، قالوا. كان ابن عمر حيتيب واإلمام خيطب، وكذلك أنس: وقال أبو داود

  .يبلغين أن أحداً كرِهها إال ُعبادة بن ُنَسّي
  .كره قوم احلبوة، وقت اخلطبة، ورخص فيها آخرون: وقال الترمذي

للحديث . وزاعي، وكرهها بعض أهل احلديثال تكره عند الشافعي، ومالك، واأل: وقال النووي يف شرح املهذب
  . واملعىن أهنا جتلب النوم فيعرض طهارته للنقض، ومتنع من استماع اخلطبة: املذكور، وقال اخلطايب

  :احلادية والعشرون

  نفي كراهة النافلة وقت االستواء

صف النهار، إال يوم اجلمعة، أنه كره الصالة ن: " أخرج أبو داود، عن أيب قُتادة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  " .إن جهنم ُتَسجَّر إال يوم اجلمعة : وقال

  :الثانية والعشرون

  ال ُتَسجَّر جهنم يومها
  .للحديث املذكور



  :الثالثة والعشرون

  استحباب الُغسل هلا
  " .من جاء منكم اجلمعة، فليغتسل : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن ابن عمر قال: روى الشيخان

  " .غُْسلُ اجلمعة، واجب على كل ُمحتلم : " وأخرجا عن أيب سعيد اخلُدري، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
من اغتسل يوم اجلمعة كان يف : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: وأخرج احلاكم عن أيب قتادة قال

  " .طهارة إىل يوم اجلمعة األخرى 
من : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قاال. وِعمران بن ُحصني. أيب بكر الصديقوأخرج الطرباين، عن 
كُفِّرت عنه ذنوبه وخطاياه، فإذا أخذ يف املشي، كُتب له بكل خطوة عشرون حسنة، فإذا . اغتسل يوم اجلمعة

  " .انصرف من الصالة أُجيز بعمل مائيت سنٍة 
إن الُغسل يوم اجلمعة ليستل اخلطايا : " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالوأخرج بسند رجاله ثقات،عن أيب أُمامة، 

  " .من أصول الشَّْعرِ استالالً 

  :الرابعة والعشرون

  أن للمجامع فيه أجرين

أَيعجز أحدكم : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أخرج البيهقي يف الشعب بسند ضعيف عن أيب هريرة قال
  " .كل مجعة، فإن له أجرين اثنني، أجر غسله، وأجر غسل امرأته أن جيامع أهله يف 

من فعل : أنه سُئل عن الرجل يغتسل من اجلنابة يوم اجلمعة، قال: " وأخرج سعيد بن منصور يف سننه، عن مكحول
  " .ذلك كان له أجران 

  اخلامسة والعشرون إىل التاسعة والعشرون

  استحباب السواك والطيب والدهن

  ظفرِ والشعرِوإزالة ال
الغسل يوم اجلمعة : " أشهد على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: أخرج الشيخان، عن أيب سعيد اخلُدري قال

  " .واجب على كل حمتلم، وأن يسّنت، وأن ميّس طيباً إن وجد 
ث حّق على كل ثال: " وأخرج ابن أيب شيبة يف املصنف، عن رجل من الصحابة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  " .الغسل يوم اجلمعة، والسواك، وأن ميس من طيب إن كان : مسلم
ال يغتسل رجل يوم اجلمعة، ويتطهر ما : " قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: وأخرج البخاري، عن سلمان قال

يصلي ما كُتب له، مث استطاع من طهر، ويدَّهن من دهنه، أو ميّس من طيب بيته، مث خيرج، فال ُيفّرق بني اثنني، مث 
  " .ُينصت إذا تكلم اإلمام إال غفر له ما بينها، وبني اجلمعة األخرى 

إذا كان هذا اليوم، . أيها الناس: " وأخرج احلاكم عن ابن عباس، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال يوم اجلمعة



  " .فاغتسلوا، وليمس أحدكم أطيب ما جيد من طيبه، أو دهنه 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، كان يقلم : " ، والطرباين يف األوسط، والبيهقي يف شعب اإلميانوأخرج البزار

  " .أظفاره، ويقص شاربه، يوم اجلمعة، قبل أن خيرج إىل الصالة 
من قلّم أظفاره يوم اجلمعة، ُوقَي من : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قالت. وأخرج يف األوسط، عن عائشة

  " .السوء إىل مثلها 
كان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : " قال. وأخرج سعيد بن منصور يف سننه عن راشد بن سعد

  " .من اغتسل يوم اجلمعة، واستاك، وقلم أظفاره، فقد أوجب : " يقولون
  " .من قص من أظفاره، وشاربه يوم اجلمعة، مل ميت من املاء األصفر : " وأخرج عن مكحول قال

من قلم أظفاره يوم : كان ُيقال: " وأخرج سعيد بن منصور، وابن أيب شيبة، عن ُحميد بن عبد الرمحن احلمريي، قال
  " .اجلمعة، أخرج اهللا منه داٌء، وأدخل فيه شفاء 

  :الثالثون

  استحباب لبس أحسن الثياب

من اغتسل : "  صلى اهللا عليه وسلم قالأخرج أمحد، وأبو داود، واحلاكم، عن أيب سعيد، وأيب هريرة، أن رسول اهللا
يوم اجلمعة، واسنت، ومس من طيب، إن كان عنده، ولبس من أحسن ثيابه مث خرج حىت يأيت املسجد، ومل يتخطّ 

رقاب الناس، مث ركع ما شاء اهللا أن يركع، وأنصت إذا خرج اإلمام، كانت كفارة ملا بينها، وبني اجلمعة، اليت قبلها 
. "  

وسعيد بن منصور حنوه، عن . حنوه عن أيب أيوب األنصاري، وأيب الدرداء، واحلاكم حنوه، عن أيب ذر وأخرد أمحد
  . أيب وديعة

  " .كان للنيب صلى اهللا عليه وسلم ُبْرٌد يلبسه يف العيدين واجلمعة : " وأخرج البيهقي عن جابر بن عبد اهللا قال
ماعلى أحدكم إن وجد، أن : " صلى اهللا عليه وسلم يقولأنه مسع رسول اهللا . وأخرج أبو داود، عن ابن سالم

  " .يتخذّ ثوبني، ليوم اجلمعة، سوى ثويب مهنته 
  .والبيهقي يف الشعب مثله من حديث أنس. وأخرج ابن ماجه مثله، من حديث عائشة

ا يف مجعته، كان لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثوبان، يلبسهم: " وأخرج الطرباين يف األوسط عن عائشة قالت
  " .فإذا انصرف طوينامها إىل مثله 

إن اهللا ومالئكته يصلون على " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وأخرج يف الكبري، عن أيب الدرداء قال
  " .أصحاب العمائم يوم اجلمعة 

  :احلادية والثالثون

  جتمري املسجد



: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: " سن بن احلسن بن علييف أخبار املدينة، من مرسل احل. أخرج الزبري بن بكّار
  " .يوم اجلمعة . أمر بإمجار املسجد

جنبوا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال. وأخرج ابن ماجه من مرسل مكحول، عن، واثلة بن األسقع
  " .ّمجروها كل مجعة مساجدكم صبيانكم، وجمانينكم، وشراءكم، وبيعكم، ورفع أصواتكم، وسالحكم، و

  " .أن عمر كان جيمر املسجد يف كل مجعة : " عن ابن عمر. وأخرج ابن أيب شيبة، وأبو يعلى

  :الثانية والثالثون

  التبكري

  " .كنا ُنبكر باجلمعة، ونقيل بعد اجلمعة : " روى الشيخان عن أنس قال
من اغتسل يوم اجلمعة، مث راح يف : " قال وأخرج الشيخان، عن أيب هريرة، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

الساعة األوىل، فكأمنا قّرب بدنةً، ومن راح يف الساعة الثانية، فكأمنا قّرب بقرة، ومن راح يف الساعة الثالثة فكأمنا 
قّرب كبشاً أقرن، ومن راح يف الساعة الرابعة، فكأمنا قّرب دجاجةً، ومن راح يف الساعة اخلامسة، فكأمنا قّرب 

  " .ضةً، فإذا خرج اإلمام حضرت املالئكة، يستمعون الذكر بي
إذا كان يوم اجلمعة، كان على كل باب : " وأخرج البخاري عن أيب هريرة، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  " .فإذا جلس اإلمام، طوَوا الصحف، وجاءوا يستمعون الذكر . األول فاألول: من أبواب املسجد مالئكة يكتبون
رابع أربعة، وما رابع : فقال. أنه أتى اجلمعة، فوجد ثالثة سبقوه: " وأخرج ابن ماجه، والبيهقي، عن ابن مسعود

إن الناس جيلسون من اهللا يوم القيامة على قدر : " أربعة ببعيد، إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
  " .األول ، والثاين والثالث . رواحهم إىل اجلمعات

  .أي من عرشه، وكرامته. قوله من اهللا: ل البيهقيقا
باكروا يف الغداة بالدنيا إىل اجلمعات، فإن اهللا يربز ألهل اجلنة يوم : " وأخرج سعيد بن منصور، عن ابن مسعود قال

  " .اجلمعة على كَثيب من كافور أبيض، فيكون الناس عنده يف الدنو كغدوهم يف الدنيا إىل اجلمعة 
إذا راح الرجل إىل املسجد كانت : " قال. عن القاسم بن ُمخيمرة: بن زجنويه، يف فضائل األعمالوأخرج ُحميد 

  " .قرياطٌ، قرياطٌ . خبطوة درجة، وخبطوة كفارة، وكُتب له بكل إنسان جاء بعُد. خطاه

  :الثالثة والثالثون

  ال يستحب اإلبراد هبا يف شدة احلر

كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا اشتد احلر، أبرد بالصالة، بغري : " سخبالف سائر األيام أخرج البخاري عن أن
  " .اجلمعة 

  :الرابعة والثالثون

  تأخري الغداء والقيلولة عنها



  " .ما كنا نقيل، وال نتغدى إال بعد اجلمعة : " قال. أخرج الشيخان، عن سهل بن سعد
وأخرج سعيد بن " عليه وسلم اجلمعة، مث تكون القائلة كنا نصلي مع النيب صلى اهللا : " وأخرج البخاري عنه قال

َمثله َمثل سرّية : ُيكره النومقبل اجلمعة، وُيقال فيه قوالً شديداً، وكانوا يقولون: " قال. منصور، عن حممد بن سريين
  " .وتدري ما أخفقوا مل يصيبوا شيئاً . أخفقوا

  :اخلامسة والثالثون

  تضعيف أجر الذاهب إليها

  أجر سنة بكل خطوة

: " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال. أخرج أمحد، واألربعة، واحلاكم، عن أوس بن أوس الثقفي
من غسل يوم اجلمعة، واغتسل، مث بكّر، وابتكر، ومشى، ومل يركب، ودنا من اإلمام، واستمع، ومل يلغ، كان له 

  " . بكل خطوة، عمل سنٍة، أجر صيامها وقيامها 

والطرباين يف . وسعيد بن منصور حنوه من مرسل الزهري ومكحول. ج أمحد حنوه بسند صحيح، عن ابن عمرووأخر
وإذا أخذ يف املشي إىل اجلمعة، كان له بكل خطوة عمل " .. األوسط، من حديث أيب بكر الصديق، يف حديث 

  .وسنده ضعيف" عشرين سنٍة 
: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال. ىي بن حيىي الغّساينوأخرج محيد بن زجنويه، يف فضائل األعمال، عن حي

  " .مشيك إىل املسجد، وانصرافك إىل أهلك، يف األجر سواء 

  :السادسة والثالثون

  هلا أذانان وليس ذلك لصالة غريها

  إال الصبح

اإلمام على املنرب، على عهد كان النداء يوم اجلمعة، أوَّله إذا جلس : " قال. أخرج البخاري، عن السائب بن يزيد
. وكثر الناس، زاد النداء الثاين على الزوراء. رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، وأيب بكر، وعمر، فلما كان عثمان

  " .فثبت األمر على ذلك 

  :السابعة والثالثون

  االشتغال بالعبادة حىت خيرج اخلطيب

  .تقدم فيه أثر ثعلبة



  :الثامنة والثالثون

  كهفقراءة ال

من قرأ سورة الكهف يوم : " أخرج احلاكم، والبيهقي، عن أيب سعيد اخلدري، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  " .اجلمعة، أضاء له ما بني اجلمعتني 

  " .أضاء له ما بينه، وبني البيت العتيق : " وأخرجه سعيد بن منصور عنه موقوفاً بلفظ
أ سورة الكهف، قبل أن خيرج اإلمام، كانت له كفارة، فيما بينه، وبني من قر: " وأخرج عن خالد بن معدان، قال
  " .اجلمعة، وبلغ نورها البيت العتيق 

من قرأ سورة الكهف يوم اجلمعة، : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وأخرج ابن مردويه، عن ابن عمر قال
  " .القيامة، وغُفر له ما بني اجلمعتني  سطع له نور من حتت قدميه إىل عنان السماء يضيء له إىل يوم

من قرأ الكهف يوم اجلمعة، فهو : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وأخرج الضياء يف املختارة، عن علي قال
  " .معصوم إىل مثانية أيام، وإن خرج الدجال َعِصم منه 

  :التاسعة والثالثون

  قراءة الكهف ليلتها

من قرأ سورة الكهف ليلة اجلمعة أضاء له من النور، فيما : " عن أيب سعيد اخلدري قال يف مسنده،. أخرج الدّارمي
  " .بينه، وبني البيت العتيق 

  :األربعون

  قراءة اإلخالص واملعوذتني والفاحتة بعدها

من صلى اجلمعة، مث قرأ : " قالت. أخرج أبو عبيد، وابن الضريس، يف فضائل القرآن، عن أمساء بنت أيب بكر
  " .ُحفظ من جملسه ذلك إىل مثله . سبعاً، سبعاً. قل هو اهللا أحد، واملعوذتني، واحلمد: عدهاب

من قرأ فاحتة الكتاب، واملعوذتني، وقل هو اهللا أحد، سبع مرات يوم : " قال. وأخرج سعيد بن منصور، عن مكحول
  " .قبل أن يتكلم، كفر عنه ما بني اجلمعتني، وكان معصوماً . اجلمعة
بعد . قل هو اهللا أحد، واملعوذتني: من قرأ: " قال. يف فضائل األعمال، عن ابن شهاب. ج محيد بن زجنويهوأخر

سبعاً، سبعاً، كان مضموناً هو، وماله، وولده، من اجلمعة إىل . صالة اجلمعة، حني يسلّم اإلمام، قبل أن يتكلم
  " .اجلمعة 

  :احلادية واألربعون

  ص يف مغرب ليلتهاقراءة سورة الكافرين واإلخال



كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يقرأ يف صالة املغرب ليلة : " قال. أخرج البيهقي يف سننه، عن جابر بن مسرة
سورة اجلمعة : قل يا أيها الكافرون، وقل هو اهللا أحد، وكان يقرأ يف صالة العشاء اآلخرة ليلة اجلمعة: اجلمعة

  " .واملنافقني 

  :الثانية واألربعون

  اءة سورة اجلمعة واملنافقني يف عشاء ليلتهاقر

  .للحديث املذكور

  الثالثة واألربعون

  منع التحلّق قبل الصالة
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم هنى عن التحلق قبل : " أخرج أبو داود من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده

  " .الصالة يوم اجلمعة 
إذا كانت اجلماعة كثرية، واملسجد صغرياً، وكان فيه منع املصلني من  يكره التحلق يف املسجد: قال البيهقي

  .الصالة

  :الرابعة واألربعون

  حترمي السفر فيه قبل الصالة

إذا سافر يوم اجلمعة، دُعي عليه، أن ال ُيصاحب، وال ُيعان على : " قال. أخرج ابن أيب شيبة، عن حسان بن عطية
  " .سفره 

أن : من سافر يوم اجلمعة دعا عليه ملكاه: " بسند ضعيف، عن أيب هريرة مرفوعاً. كوأخرج اخلطيب، يف رواة مال
  " . ال ُيصاحبه يف سفره، وال تُقضى له حاجة 

ال تُعجل : أن رجالً أتاه يوم اجلمعة، يودعه لسفر، فقاله: " يف اجملالسة، عن سعيد بن املسيب. وأخرج الدينوري
أن رجله : حايب، مث عجل، فكان سعيد، يسأل عنه، حىت قدم قوم، فأخربوهأخاف أن تفوتين أص: حىت تصلي، فقال

  " .إين كنت أظن، أن سيصيبه ذلك : انكسرت، فقال سعيد
كان عندنا صياد، فكان خيرج يف اجلمعة، الميعنه أداء اجلمعة من اخلروج، فُخسف : " وأخرج عن األوزاعي، قال

  " . األرض، فلم يبقى منها، إال أذناها، وذنبها به، وببغلته، فخرج الناس، وقد ذهبت بغلته يف
أن قوماً، خرجوا يف سفر، حني حضرت اجلمعة،فاضطرم عليهم خباؤهم، ناراً، : " وأخرج ابن أيب شيبه،عن جماهد

  " .من غري نار يروهنا 

  :اخلامسة واألربعون



  فيه تكفري اآلثام

اجلمعة إىل اجلمعة، كفارة ملا بينهما، : " اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا صلى : قال. أخرج ابن ماجه، عن أيب هريرة
  " .ما مل تغش الكبائر 

. اهللا ورسوله أعلم: أتدري ما يوم اجلمعة قال: قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: " وأخرج عن سلمان قال
 املسجد جلمعة إال كانت كفارة ال يتوضأ عبد فيحسن الوضوء، مث يأيت. هو اليوم الذي مجع اهللا فيه بني أبويكم: قال

  " .ملا بينها وبني اجلمعة األخرى ما اجتنبت الكبائر 

  :السادسة واألربعون

  األمان من عذاب القرب ملن مات يومها

  أو ليلتها

  " .من مات يوم اجلمعة، ُوقي عذاب القرب : " قال رسو اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أخرج أبو يعلى، عن أنس قال
من مات يوم اجلمعة، أو ليلة اجلمعة، ُختم : " قال. هقي يف كتاب القرب، عن عكرمة بن خالد املخزوميوأخرج البي

  " .له خبامت اإلميان، ووقي عذاب القرب 

  :السابعة واألربعون

  األمان من فتنة القرب ملن مات يومها

  أو ليلتها فال ُيسأل يف قربه
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : وغريهم، عن ابن عمرو، قال. نياوالبيهقي، وابن أيب الد. أخرج الترمذي، وحسنه

" إال برئ من فتنة القرب : " ويف لفظ" ما من مسلم ميوت ليلة اجلمعة، أو يوم اجلمعة إال وقاه اهللا فتنة القرب : " وسلم
  " .إال وقي الفّتان : " ويف لفظ

عند اهللا، ألن جهنم ال تسجر يف هذا اليوم، وتغلق فيه وحكمته أنه انكشف الغطاء عّما له : وقال احلكيم الترمذي
ما يعمل يف سائر األيام، فإذا قبض اهللا فيه عبداً، كان دليالً لسعادته، وحسن مآبه، . أبواهبا، وال يعمل فيه شيطاهنا

إمنا هو ، متييز  وأنه مل يقبض يف هذا اليوم العظيم، إال من كتب له السعادة عنده، فلذلك يقيه فتنة القرب، ألن سببها
  .املنافق من املؤمن

  :الثامنة واألربعون

  رفع العذاب عن أهل الربزخ فيه

وحيتمل اختصاص : قال. بلغنا أن املوتىلم يعذبوا ليلة اجلمعة، تشريفاً هلذا الوقت: يف روض الرياحني. قال اليافعي
  .ذلك بعصاة املؤمنني دون الكفار



  :التاسعة واألربعون

  فيهاجتماع األرواح 

أخرج ابن أيب الدنيا، والبيهقي يف الشعب، عن رجل من آل عاصم اجلحدري، أنه رأى عاصماً اجلحدري يف النوم، 
أنا يف روضة من رياض اجلنة، ونفر من أصحايب، جنتمع كل ليلة مجعة، وصبيحتها إىل بكر بن عبد اهللا : " فقال

نعلم هبا عشية اجلمعة، ويوم اجلمعة كله، ويوم السبت إىل : هل تعلمون بزيارتنا قال: قلت. املزين، فنتالقى أخباركم
  " .لفضل يوم اجلمعة وعظمته : وكيف ذلك دون األيام كلها قال: قلت. طلوع الشمس

  :اخلمسون

  أنه سيد األيام

خري يوم طلعت عليه الشمس يوم اجلمعة، فيه : " روى مسلم عن أيب هريرة، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  " .آدم، وفيه أُدخل اجلنة، وفيه أخرج منها، وال تقوم الساعة إال يف يوم اجلمعة خلق 

  " .إىل آخره ...سيد األيام يوم اجلمعة: " أخرجه احلاكم بلفظ
وفيه تيَب عليه، وفيه مات، وما من دابة إال وهي ُمصيخةٌ يوم اجلمعة، من حني ُتصبح، : " وأليب داود حنوه، وزاد

  " .شفقاً من الساعة إال اجلّن واإلنس حىت تطلع الشمس، 
  . وأخرج ابن أيب شيبة، وابن ماجه، والبيهقي يف الشعب، عن أيب لُبابة بن عبد املنذر

إن يوم اجلمعة سيد األيام، وأعظمها عند اهللا، وهو أعظم عند اهللا من : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال
فيه خلق آدم، وفيه أُهبط، وفيه مات، وفيه ساعة ال يسأل اهللا العبد : الليوم األضحى، ويوم الفطر، فيه مخس خ

ما من ملك مقرب، وال مساء، وال أرض، وال رياح، وال . فيها شيئاً إال أعطاه، ما مل يسأل حراماً، وفيه تقوم الساعة
  " .جبال، وال حبر إال وهّن ُيشفقن من يوم اجلمعة 

إذا كان يوم اجلمعة، فزع الرب، والبحر، وما خلق اهللا من : " ن جماهد قالوأخرج سعيد بن منصور، يف سننه، ع
  " .شيء إال اإلنسان 

بلغنا أنه مل تأت ليلة اجلمعة قط إال : " قال. وأخرج عبد اهللا بن أمحد، يف زوائد الزهد، عن أيب عمران اجلوين
  " .أحدثت ألهل السماء فزعة 

أن : هل ليلة اجلمعة أفضل أو ليلة القدر، فاختار ابن بطة، ومجاعة. حابنااختلف أص: يف بعض كتب احلنابلة: فائدة
فيما عدا الليلة اليت أنزل فيها القرآن، وأكثر العلماء، على أن ليلة . وقال به أبو احلسن التميمي. ليلة اجلمعة أفضل

جاء يف فضل يومها ما مل جييء  والفرة من الشيء خياره، وبأنه. القدر أفضل، واستدل األولون حبديث الليلة الفراء
فإن التقدير خري من ألف شهر ليس فيها ). لَْيلَةُ القَْدرِ َخْيٌر ِمْن أَلْفِ َشْهرٍ: (وأجابوا عن قوله تعاىل. ليوم ليلة القدر

اقية وأيضاً، فإن ليلة اجلمعة ب. خري من ألف شهر، ليس فيها ليلة القدر: ليلة اجلمعة، كما أن تقديرها عند األكثرين
. يف اجلنة، ألن يف يومها تقع الزيارة إىل اهللا تعاىل، وهي معلومة يف الدنيا بعينها على القطع، وليلة القدر مظنون عينها

  .انتهى ملخصاً



  :احلادية واخلمسون

  أنه يوم املزيد

.  عليه وسلم أتى جربيل مبرآة بيضاء فيها نكتة إىل رسول اهللا صلى اهللا: " أخرج الشافعي يف األم، عن أنس قال
. فُّضلت هبا أنت، وأمتك، فإن الناس لكم فيها تبٌع. هذه اجلمعة: ما هذه قال: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ولكم فيها خري، وفيها ساعة ال يوافقها مؤمن يدعو اهللا خبري، إال اسُتجيب له، وهو عندنا يوم . اليهود، والنصارى
فيه . إن ربك اختذ يف الفردوس وادياً أفَيح: يا جربيل، وما يوم املزيد قال: يه وسلمقال النيب صلى اهللا عل. املزيد

كتب مسك، فإذا كان يوم اجلمعة، أنزل اهللا فيه ناساً من املالئكة، وحوله منابر من نور، عليها مقاعد النبيني، 
اء، والصديقون، مث جاء أهل عليها الشهد. وُحفت تلك املنابر، بكراسي من ذهب، ُمكللة بالياقوت، والزبرجد

أنا ربكم، قد صدقتكم وعدي، فسلوين أُعطكم، : فيقول اهللا. اجلنة، فجلسوا من ورائهم على تلك الكتب
فهم حيبون يوم . قد رضيت عنكم، ولكم علي ما متنيتم، ولدي مزيد: ربنا نسألك رضوانك، فيقول: فيقولون

إهنم ميكثون يف جلوسهم هذا إىل مقدار : " طرق عن أنس، ويف بعضها وله" . اجلمعة، ملا يعطيهم فيه رهبم من اخلري 
  .أخرجه اآلُجريّ يف كتاب الرؤية" . منصرف الناس من اجلمعة، مث يرجعون إىل غرفهم 
إن أهل اجلنة إذا : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال. وأخرج اآلجري يف كتاب الرؤية، عن أيب هريرة

ل أعماهلم، فيؤذن هلم يف مقدار يوم اجلمعة، من أيام الدنيا، فيزورون، فيربز اهللا هلم عرشه، دخلوها، نزلوا بفض
ويبتدئ هلم يف روضة من رياض اجلنة، وتوضع هلم منابر من نور، ومنابر من لؤلؤ، ومنابر من ياقوت، ومنابر من 

الكافور، وما يرون أصحاب الكراسي ذهب، ومنابر من فضة، وجيلس أدناهم، وما فيهم أدىن، على كثبان املسك، و
  .الرؤية، ومساع الكالم، وذكر سوق اجلنة: احلديث وفيه" بأفضل منهم جملساً 

إن أهل اجلنة يزورون رهبم عّز وجلّ يف كل يوم : " وأخرج أيضاً عن أبن عباس، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  " .إليه يوم اجلمعة، وأبكرهم غدواً مجعة يف رمال الكافور، وأقرهبم منه جملساً، أسرعهم 

  :الثانية واخلمسون

  أنه مذكور يف القرآن

  ).إذَا ُنوِدَي لِلصَّالَِة ِمْن َيْومِ اجلُُمَعِة: (دون سائر أيام األسبوع قال تعاىل

  :الثالثة واخلمسون

  أنه الشاهد واملشهود يف اآلية

  وقد أقسم اهللا به

الشاهد يوم اجلمعة، واملشهود : " قال) . َوَشاِهٍد، َوَمْشُهوٍد: ( قوله تعاىلأخرج ابن جرير، عن علي بن أيب طالب يف
  " . يوم عرفة 



اليوم : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وأخرج محيد بن زجنويه، يف فضائل األعمال، عن أيب هريرة قال
ت مشس، وال غربت على يوم أفضل من يوم املوعود يوم القيامة، واملشهود يوم عرفة، والشاهد يوم اجلمعة، ما طلع

  " .اجلمعة 
  " .الشاهد اإلنسان، واملشهود يوم اجلمعة : " وأخرج ابن جرير، عن ابن عباس قال
  " .يوم الذّبح، ويوم اجلمعة : " وأخرج عن ابن الزبري، وابن عمر، قال

علّي من الصالة يوم اجلمعة، فإنه يوم  أكثروا: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وأخرج عن أيب الدرداء قال
  " .مشهود، تشهده املالئكة 

  :الرابعة واخلمسون
  أنه املُّدخر هلذه األمة

حنن اآلخرون، السابقون يوم : " روى الشيخان، عن أيب هريرة، أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
الذي فرض اهللا عليهم، فاختلفوا فيه، فهدانا اهللا له، فالناس  القيامة، بيد أهنم أوتوا الكتاب من قبلنا، مث هذا يومهم

  " .اليهود غداً، والنصارى بعد غٍد . لنا فيه تبٌع
أضلّ اهللا عن اجلمعة، َمن كان قبلنا، : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وملسلم عن أيب هريرة، وحذيفة، قاال

  " .حد، فجاء اهللا بنا، فهدانا ليوم اجلمعة فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم األ

  :اخلامسة واخلمسون

  أنه يوم املغفرة

إن اهللا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أخرج ابن عدّي، والطرباين يف األوسط بسند جيد، عن أنس قال
  " .تبارك، وتعاىل، ليس بتارك أحداً من املسلمني يوم اجلمعة إال غفر له 

  :السادسة واخلمسون

  أنه يوم العتق

إن يوم اجلمعة، وليلة : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أخرج البخاري يف تارخيه، وأبو يعلى، عن أنس قال
  " .اجلمعة، أربع وعشرون ساعة، ليس فيها ساعة إال وهللا فيها ستمائة عتيق من النار، كلهم قد استوجبوا النار 

  " .إن هللا يف كل مجعة ستمائة ألف عتيق : " البيهقي يف الشعب بلفظوأخرجه ابن عدي، و

  :السابعة واخلمسون

فيها : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذكر يوم اجلمعة فقال: " فيه ساعة اإلجابة روى الشيخان، عن أيب هريرة
  " .، وأشار بيده يقللها ساعة ال يوافقها عبد مسلم، وهو قائم يصلي، يسأل اهللا شيئاً إال أعطاه إياه

  " .هي ساعة خفية . إن يف اجلمعة لساعة، ال يوافقها مسلم يسأل اهللا فيها خرياً إال أعطاه إياه: " وملسلم عنه
: فقيل - ١: وقد اختلف أهل العلم من الصحابة، والتابعني، فمن بعدهم يف هذه الساعة على أكثر من ثالثني قوالً



إهنم زعموا أن الساعة اليت يف يوم : قلت أليب هريرة: اق، عن عبد اهللا موىل معاوية، قالأخرج عبد الرز. إهنا ُرفعت
  .كذب من قال ذلك: فقال. اجلمعة ُيستجاب فيها ُرفعت

  .نعم: فهي يف كل مجعة قال: قلت
جه مالك، أخر. قاله كعب األحبار أليب هريرة، فرّده عليه فرجع إليه. إهنا يف مجعة واحدة من كل سنة: وقيل - ٢

  .وأصحاب السنن
. أخرجه ابن خزمية، واحلاكم، عن أيب سلمة. إهنا خمفية، يف مجيع اليوم، كما أخفيت ليلة القدر يف العشر: وقيل - ٣
قد أُعلمتها، : سألت النيب صلى اهللا عليه وسلم عنها فقال: " سألت أبا سعيد اخلدري، عن ساعة اجلمعة، فقال: قال

  " .يت ليلة القدر مث أُنسيتها، كما أُنس
: قال ابن املنذر" . لو أن إنساناً قسم مجعته يف مجع، ألتى على تلك الساعة : " وأخرج عبد الرزاق، عن كعب قال

معناه أنه يبدأ فيدعوا يف مجعة من أول النهار، إىل وقت معلوم، مث يف مجعة يبتدئ من ذلك الوقت إىل وقت آخر، 
  .حىت يأيت على آخر النهار

  .ة يف إخفائها بعث العباد على االجتهاد يف الطلب، واستيعاب الوقت بالعبادةواحلكم
ذكرهبعضهم احتماالً، وجزم به ابن عساكر، وغريه، . إهنا تنتقل يف يوم اجلمعة، وال تلزم ساعة بعينها: وقيل - ٤

  .ورّجحه الغزايل، واحملّب الطربي
  .ابن شيبة عن عاشة أخرجه. هي عند أذان املؤذن لصالة الغداة: وقيل - ٥
  .رواه ابن عساكر عن أيب هريرة. من طلوع الفجر، إىل طلوع الشمس: وقيل - ٦
  .حكاه الغزايل. عند طلوع الشمس: وقيل - ٧
  .حكاه اجليلي، واحملب الطربي، شارحاً التنبيه. أول ساعة بعد طلوع الشمس: وقيل - ٨
ويف آخر ثالث ساعات منه، ساعة من : " أيب هريرة مرفوعاً حلديث. يف آخر الساعة الثالثة من النهار: وقيل - ٩

  . أخرجه أمحد" دعا اهللا فيها استجيب له 

حكاه ابن املنذر، عن أيب العالية، ورواه عبد الرزاق عن احلسن، وروى ابن . إذا زالت الشمس: وقيل - ١٠
وكأن : لت الشمس، قال ابن حجركانوا يرون الساعة املستجاب فيها الدعاء إذا زا: قال. عساكر، عن قتادة

  .واألذان، وحنو ذلك. مأخذهم يف ذلك أهنا وقت اجتماع املالئكة، وابتداء دخول اجلمعة
يوم اجلمعة مثل يوم عرفة، فيه : " أخرج ابن املنذر، عن عائشة قالت. إذا أذن املؤذن لصالة اجلمعة: وقيل - ١١

إذا أذن املؤذن : أيةُ ساعة قالت: قيل. ها العبد شيئاً إال أعطاهتفتح أبواب السماء، وفيه ساعة، ال يسأل اهللا في
  " .لصالة اجلمعة 

  .أخرجه ابن املنذر، عن أيب ذر. من الزوال إىل مصري الظلّ ذراعاً: وقيل - ١٢
  .إىل أن خيرج اإلمام، حكاه القاضي أبو الطيب: وقيل - ١٣
  .عن أيب السَّوَّار العدوّي إىل أن يدخل يف الصالة، حكاه ابن املنذر،: وقيل - ١٤
  .يف نكت التنبيه. من الزوال إىل غروب الشمس، حكاه الدِّزماينّ: وقيل - ١٥
  .رواه ابن زجنويه، عن احلسن. عند خروج اإلمام: وقيل - ١٦
، ما بني خروج اإلمام إىل أن ُتقام الصالة، رواه ابن املنذر، عن احلسن، واملروزي، يف كتاب اجلمعة: وقيل - ١٧

  .عن عوف بن حضرية



  .رواه ابن جرير، عن أيب موسى، وابن عمر موقوفاً، وعن الشعيب. ما بني خروجه إىل انقضاء الصالة: وقيل - ١٨
  .رواة ابن أيب شيبة، وابن املنذر عن الشعيب. ما بني أن حيرم البيع إىل أن حيل: وقيل - ١٩
  .بن زجنويه، عن ابن عباسرواه ا. ما بني األذان إىل انقضاء الصالة: وقيل - ٢٠
روى مسلم وأبو داو، من حديث أيب موسى . ما بني أن جيلس اإلمام على املنرب إىل أن تنقضي الصالة: وقيل - ٢١

" . هي ما بني أن جيلس اإلمام، إىل أن تنقضي الصالة : " األشعري، أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
  .كن أن يتحد مع اللذين قبلهوهذا القول، مي: قال ابن حجر

  .بسند ضعيف، عن ابن عمر مرفوعاً. رواه ابن عبد الرب. من حني يفتتح اخلطبة حىت يفرغها: وقيل - ٢٢
  .عند اجللوس بني اخلطبتني، حكاه الطَّييب: وقيل - ٢٣
  .رواه ابن املنذر، عن أيب ُبردة. عند نزول اإلمام من املنرب: وقيل - ٢٤
وروى الطرباين بسند ضعيف، عن ميمونة بنت سعد . رواه ابن املنذر، عن احلسن. قامة الصالةعند إ: وقيل - ٢٥

أيةُ : فيها ساعة ال يدعو العبد فيها ربه إال استجاب له، قلت: أفِتنا عن صالة اجلمعة قال. يا رسول اهللا: " أهنا قالت
  " .ذلك حني يقوم اإلمام : ساعة هي يا رسول اهللا قال

: " حلديث الترمذي وحسنه، وابن ماجه، عن عمرو بن عوف. من بني إقامة الصالة، إىل متام الصالة: وقيل - ٢٦
ورواه البيهقي يف الشعب " . حني تقام الصالة، إىل االنصراف منها : أية ساعة أية ساعة يا رسول اهللا قال: " قالوا
  " .ما بني أن ينزل اإلمام من املنرب، إىل أن تنقضي : " بلفظ
  .رواه ابن عساكر عن ابن سريين. هي الساعة اليت كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يصلي فيها اجلمعة: وقيل - ٢٧
والترمذي بسند . من صالة العصر، إىل غروب الشمس، رواه ابن جرير، عن ابن عباس مرفوعاً: وقيل - ٢٨

" . اجلمعة بعد العصر، إىل غيبوبة الشمس التمسوا الساعة اليت ُترجى يف يوم : " ضعيف، عن أنس بن مالك مرفوعاً
  " .فالتمسوا بعد العصر أغفَلُ ما يكون الناس : " والبن منده، عن أيب سعيد مرفوعاً

  .مرفوعاً، مرسالً . رواه عبد الرزاق، عن حيىي بن إسحاق بن أبن طلحة. يف صالة العصر: وقيل - ٢٩
  .الغزايل حكاه. بعد العصر إىل آخر وقت االختيار: وقيل - ٣٠
  .رواه عبد الرزاق، عن طاوس. من حني َتصفَر الشمس إىل أن تغيب: وقيل - ٣١

فالتمسوها آخر : " ولفظه. آخر ساعة بعد العصر وأخرجه أبو داود، واحلاكم، عن جابر مرفوعاً: وقيل - ٣٢
خري يوم : " ليه وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا ع: وأخرج أصحاب السنن، عن أيب هريرة قال" . ساعة بعد العصر 

طلعت عليه الشمس يوم اجلمعة، وفيه ساعة ال يصادفها عبد مسلم وهو يصلي، يسأل اهللا شيئاً إال أعطاه إياه، فقال 
صدق رسول اهللا صلى اهللا عليه : فقرأ كعب التوراة، فقال. بل يف كل مجعة: فقلت. ذلك يف كل سنة يوم: كعب
آخر ساعة يف يوم . قد علمت أية ساعة هي: هللا بن سالم، فحدثته، فقالمث لقيت عبد ا: قال أبو هريرة. وسلم
وتلك . ال يصادفها عبد مسلم، وهو يصلي: كيف، وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فقلت. اجلمعة

يف صالة من جلس جملساً ينتظر الصالة، فهو : " أمل يقل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: الساعة ال يصلّى فيها فقال
  " .فهو ذاك : قال. بلى: قلت. 

الساعة اليت يستجاب فيها الدعاء يوم اجلمعة، : " ويف الترغيب لألصفهاين، من حديث أيب سعيد اخلدري مرفوعاً
  " .آخر ساعة من يوم اجلمعة، قبل غروب الشمس، أغفل ما يكون عنه الناس 

 يف األوسط، والبيهقي يف الشعب، عن فاطمة بنت أخرجه الطرباين. إذا تدىل نصف الشمس للغروب: وقيل - ٣٣



إذا تدىل نصف الشمس : أية ساعة هي قال: أهنا قالت للنيب صلى اهللا عليه وسلم: " النيب صلى اهللا عليه وسلم
  " .للغروب 

وأشهر األقوال . أصح األحاديث فيها، حديث أيب موسى يف مسلم: قال احملب الطربي. فهذه مجلة األقوال يف ذلك
إما موافق هلما، أو ألحدمها، أو ضعيف اإلسناد، أو . وما عدامها: قال ابن حجر. فيها، قول عبد اهللا بن سالم

أي القولني املذكورين أرجح فرجح كالً . مث اختلف السلف. استند قائله إىل اجتهاد، دون توقيف. موقوف
  .وابن العريب، والقرطيب: البيهقي: مرجحون، فرجح حديث أيب موسى

  .إنه الصحيح، أو الصواب: قال النوويو
  .أمحد بن حنبل، وابن راهويه، وابن عبد الرب، وابن الزملكاين، من الشافعية: ورجح قول ابن سالم

وارد على حديث أيب . وذلك أن ما أورده أبو هريرة على ابن سالم، من أهنا ليست ساعة صالة: قلت وههنا أمر
: وقد قال يف احلديث. اعة صالة، ويتميز ما بعد العصر، بأهنا ساعة دعاءألن حال اخلطبة ليست س. موسى أيضاً

وليس حال اخلطبة ساعة دعاء، ألنه مأمور فيها باإلنصات، وكذلك غالب الصالة، ووقت الدعاء . يسأل اهللا شيئاً
مل قوله، وهو وحي. إما عند اإلقامة، أو يف السجود، أو التشهد، فإن محل احلديث على هذه األوقات اتضح. منها

وهذا حتقيق حسن، فتح اهللا . أي يريد الصالة. قائم يصلي، على حقيقته يف هذين املوضعني، وعلى جمازه يف اإلقامة
يصلي، ويسأل : " من قوله. به، وبه يظهر ترجيح رواية أيب موسى، على قول ابن سالم، إلبقاء احلديث على ظاهره

ألنه جماز بعيد، وموهم أن انتظار الصالة يشترط يف اإلجابة، وألنه ال يقال،  فإنه أوىل من محله على انتظار الصالة،" 
قائم يصلي، وإن صدق، أنه يف صالة، ألن لفظ قائم يشعر مبالبسة الفعل، والذي استخري اهللا، : يف منتظر الصالة

أما حديث ميمونة،  .أهنا عند إقامة الصالة، وغالب األحاديث املرفوعة، تشهد له: وأقول به من هذه األقوال
أهنا فيما بني أن جيلس اإلمام، : فصريح فيه، وكذا حديث عمرو بن عوف، وال ينافيه حديث أيب موسى، ألنه ذكر

إىل أن تنقضي الصالة، وذلك صادق باإلقامة، بل منحصر فيها، ألن وقت اخلطبة ليس وقت صالة، وال دعاء، 
ن أنه أراد، استغراق هذا الوقت قطعاً، ألهنا ساعة خفيفة ووقت الصالة، ليس وقت دعاء يف غالبها، وال يظ

وغالب األقوال املذكورة بعد الزوال، أو عند األذان، حتمل . بالنصوص، واإلمجاع، ووقت اخلطبة، والصالة متسع
إين ألرجو أن تكون : " على هذا، فترجع إليه، وال تتناىف، وقد أخرج الطرباين، عن عوف بن مالك الصحايب، قال

وأقوى شاهد " إذا أذن املؤذن، وما دام اإلمام على املنرب، وعند اإلقامة : ساعة اإلجابة يف إحدى الساعات الثالث
على " يصلي " و . على القيام للصالة عند اإلقامة" وهو قائم : " فأمحل" وهو قائم يصلي " حديث الصحيحني . له

.  اإلجابة، فإهنا خمتصة، مبن شهد اجلمعة، ليخرج من ختلف عنهااحلال املقدرة، وتكون هذه اجلملة احلالية، شرطاً يف
  .واهللا أعلم بالصواب. هذا ما ظهر يل يف هذا احملل من التقدير

أن عبيد اهللا . أخربنا عفان بن مسلم، حدثنا محاد بن سلمة، أخربنا علي بن زيد بن ُجدعان: وقال ابن سعد يف طبقاته
ة بن نوفل، كانوا من قراء قريش، وكانوا يبكون إىل اجلمعة، إذا طلعت الشمس، بن نوفل، وسعيد بن نوفل، واملغري

هذه الساعة اليت تريد، : يريدون بذلك الساعة اليت ُترجى، فنام عبيد اهللا بن نوفل، فُدح على ظهره دحةً، فقيل
  .فرفع رأسه، فإذا مثل غمامة، تصعد إىل السماء، وذلك حني زالت الشمس

بأن يف كل ساعة إجابة، كما ثبت يف األحاديث الصحيحة، وليس : قال بتفضيل الليل على النهاراحتج من : فائدة
  .ذلك يف النهار، سوى يف يوم اجلمعة



  :الثامنة واخلمسون

  الصدقة فيها تضاعف على غريها من األيام

  " .الصدقة تضاعف يوم اجلمعة : " أخرج ابن أيب شيبة يف املصنف، عن كعب، قال

  :اخلمسونالتاسعة و

  احلسنة والسيئة فيه تضاعف

  .يوم اجلمعة تضاعف فيه احلسنة والسيئة: أخرج ابن أيب شيبة، عن كعب، قال
وأخرج محيد بن " تضاعف احلسنات يوم اجلمعة : " وأخرج الطرباين يف األوسط، من حديث أيب هريرة مرفوعاً

بلغين أن احلسنة تضاعف يوم : ربين أبو سعيد، قالأخ: قال. زجنويه، يف فضائل األعمال، من طريق اهليثم بن محيد
  .اجلمعة، والسيئة تضاعف يوم اجلمعة
من عمل خرياً يف يوم اجلمعة، ُضّعف بعشرة أضعافه يف سائر األيام، ومن عمل : وأخرج عن املسيب بن رافع قال

  .شراً فمثل ذلك

  :الستون

  قراءة حم الدخان يومها وليلتها

من قرأ حم الدخان يف ليلة اجلمعة : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال. يرةأخرج الترمذي، عن أيب هر
  " .غُفر له 

من قرأ حم الدخان يف : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال. وأخرج الطرباين، واألصبهاين، عن أيب أمامة
  " .ليلة اجلمعة، أو يوم اجلمعة، بىن اهللا له بيتاً يف اجلنة 

  " .من قرأ الدخان يف ليلة اجلمعة، أصبح مغفوراً له، وُزوج من احلور العني : " ج الدارمي عن أيب رافع قالوأخر

  :احلادية والستون

  قراءة يس ليلتها

من قرأ ليلة اجلمعة حم : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أخرج البيهقي يف الشعب، عن أيب هريرة قال
  " .من قرأ يس يف ليلة اجلمعة غُفر له : " وأخرجه األصفهاين بلفظ" اً له الدخان، ويس، أصبح مغفور

  :الثانية والستون

  قراءة آل عمران فيه



من قرأ السورة اليت ُيذكر : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أخرج الطرباين بسند ضعيف، عن ابن عباس قال
  " .ته حىت تغيب الشمس فيها آل عمران، يوم اجلمعة، صلى اهللا عليه ومالئك

  :الثالثة والستون

  قراءة سورة هود فيه

أخرج الدارمي يف مسنده، والبيهقي يف الشعب، وأبو الشيخ، وابن مردَويه، يف تفسريمها، عن كعب، أن النيب صلى 
  " .اقرؤوا سورة هود يوم اجلمعة : " اهللا عليه وسلم قال

  :الرابعة والستون

  تهاقراءة البقرة وآل عمران ليل

: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أخرج األصفهاين يف الترغيب بسنده، عن عبد الواحد بن أمين، تابعي قال
  " .من قرأ سورة البقرة، وآل عمران، يف ليلة اجلمعة، كان له من األجر، ما بني لُبيداء ، وَعروباء 

  .السماء السابعة: وعروباء. األرض السابعة: فلبيداء
من قرأ ليلة اجلمعة، سورة البقرة، وآل عمران، كان له نوراً ما : " قال. محيد بن زجنويه، عن وهب بن ُمنبِّهوأخرج 

  " .وعجيباء أسفل األرضني . العرش: بني ُعريباء، وُعَجيباء، وعريباء

  :اخلامسة والستون

  الذكر املوجب للمغفرة قبل صبح يومها

من قال قبل صالة : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ، عن أنس قالأخرج الطرباين يف األوسط، وابن السُّين
استغفر اهللا العظيم الذي ال إله إال هو احليُّ القيوم، وأتوب إليه، غُفرت ذنوبه، : الغداة، يوم اجلمعة، ثالث مراٍت
  " .وإن كانت أكثر من زََبد البحر 

  :السادسة والستون

  اإلكثار من الصالة على النيب

  ى اهللا عليه وسلم يومها وليلتهاصل

إن : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أخرج أبو داود، واحلاكم وصححه، وابن ماجه، عن أوس بن أوس قال
وفيه الصعقة، فأكثروا من الصالة علّي فيه، . من أفضل أيامكم، يوم اجلمعة، فيه ُخلق آدم، وفيه قُبض، وفيه النفخة

  " . لّي فإن صالتكم معروضة ع



أكثروا من الصالة، علّي، : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال. وأخرج الطرباين يف األوسط، عن أيب هريرة
  " .فإن صالتكم تعرض علّي . يف الليلة الزهراء، واليوم األزهر

وا من الصالة عليّ يف أكثر: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال. وأخرج البيهقي يف الشعب، عن أيب أمامة
  " .كل يوم مجعة، فمن كان أكثرهم علّي صالة، كان أقرهبم مين منزلةً 

أكثروا من الصالة علّي يف يوم اجلمعة، وليلة اجلمعة، : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وأخرج عن أنس قال
  " .فمن فعل ذلك كنت شهيداً، أو شافعاً له يوم القيامة 

سبعني من حوائج : من صلى علي يف يوم اجلمعة، وليلة اجلمعة، قضى اهللا له مائة حاجة: " مرفوعاً وأخرج عن أنس
  " .اآلخرة، وثالثني من حوائج الدنيا 

من صلى على النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم اجلمعة، مائة مرة، جاء يوم القيامة، وعلى : " وأخرج عن علي قال
  " .وجهه نور 

من صلى علي يف يوم اجلمعة : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:  ترغيبه، عن أنس قالوأخرج األصبهاين يف
  " .ألف مرة، مل ميت حىت يرى مقعده من اجلنة 
ال تدع إذا كان يوم اجلمعة أن تصلي : قال يل ابن مسعود: " قال. وأخرج أبو نعيم يف احللية، عن زيد بن وهب

  " .اللهم صلي على حممد، وعلى آل حممد النّيب األمي : لف مرة، تقولعلى النيب صلى اهللا عليه وسلم أ

  :السابعة والثامنة والتاسعة والستون والسبعون

  عيادة املريض وشهود اجلنازة

  وشهود النكاح والعتق فيه

يضاً، من صلى اجلمعة، وصام يومه، وعاد مر: " أخرج الطرباين، عن أيب أمامة، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  " .وشهد جنازة، وشهد نكاحاً، وجبت له اجلنة 
  .ومل يذكر ، شهود النكاح" وتصدق وأعتق : " وأخرجه أبو يعلى، من حديث أيب سعيد، وزاد

من أصبح يوم اجلمعة : " وأخرج البيهقي يف شعب اإلميان، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  " .ازة، وتصدق بصدقة، فقد أوجب صائماً، وعاد مريضاً، وشهد جن

من : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وأخرج ابن عدي، والبيهقي يف الشعب، عن جابر بن عبد اهللا قال
  " .أصبح يوم اجلمعة صائماً، وعاد مريضاً، وأطعم مسكيناً، وشيع جنازة، مل يتبعه ذنب أربعني سنة 

  .ة، وكالمها ضعيفهذا يؤكد حديث أيب هرير: قال البيهقي

  :احلادية والسبعون

  الذكر املأثور ليلتها



من قال هذه الكلمات سبع : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال. أخرج البيهقي يف الشعب، عن أنس
ومن قاهلا يوم اجلمعة، فمات يف ذلك اليوم، دخل؛ من . مرات يف ليلة اجلمعة، فمات يف تلك الليلة، دخل اجلنة

اللهم أنت ريب ال إله إال أنت، خلقتين، وأنا عبدك، وابن عبدك، وابن أمتك، ويف قبضتك وناصييت بيدك،  :قال
أمسيت على عهدك، ووعدك ما استطعت،أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء بنعمتك، وأبوء بذنيب، فاغفر يل، فإنه 

  " .ال يغفر الذنوب إال أنت 

  :الثانية والسبعون

  الظهور والدخول

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إذا ظهر يف الصيف، استحب أن يظهر : " قالت. ج أيضاً، عن عائشةوأخر
  .وأخرج مثله عن ابن عباس" . ليلة اجلمعة، وإذا دخل البيت يف الشتاء استحب أن يدخل ليلة اجلمعة 

  :الثالثة والسبعون

  ابتغاء الفضل

أنه كان إذا صلى اجلمعة، خرج : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخرج الطرباين، عن عبد اهللا بن ُبسر، صاحب
  " .رأيت سيد املرسلني يفعله : ِلمَ تفعل هذا فقال: فدار يف السوق ساعةً، مث رجع إىل املسجد، فقيل له

  ) .وا ِمْن فَْضلِ اِهللافَإذَا قُِضَيِت الصَّالَةُ فَانَْتِشرُوا ِفي اَألْرضِ، واْبَتُغ: (كأن حكمته امتثال قوله تعاىل: قلت

  :الرابعة والسبعون

  انتظار العصر بعدها يعدل عمرة

إن لكم يف : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال. أخرج البيهقي يف الشعب، عن سهل بن سعد الساعدي
  " .انتظار العصر بعد اجلمعة : اهلجريةُ إىل اجلمعة، والعمرة: كل مجعة حجةً، وعمرةً، فاحلجة

  :اخلامسة والسبعون

  صالة حفظ القرآن يف ليلتها

أن علياً قال لرسول اهللا : " واحلاكم، والبيهقي يف الدعوات، عن ابن عباس. حسن غريب: أخرج الترمذي، وقال
أال أُعلمك كلمات ينفعك اهللا : تفلّت هذا القرآن من صدري، فما أجدين أقدر عليه، فقال: صلى اهللا عليه وسلم

هبن من علمته، ويثبت ما تعلمت يف صدرك إذا كان ليلة اجلمعة، فإن استطعت أن تقوم يف ثلث الليل هبّن، وتنفع 
: يقول. سوف أستغفر لكم ريب: وقد قال أخي يعقوب لبنيه -اآلخر، فإهنا ساعة مشهودة، والدعاء فيها مستجاب 

فصلِّ أربع ركعات، تقرأ يف . م يف أوهلافإن مل تستطع، فقم يف وسطها، فإن مل تستطع، فق -حىت تأيت ليلة اجلمعة 



: ويف الركعة الثالثة. بفاحتة الكتاب، وحم الدخان: ويف الركعة الثانية. يس: الركعة األوىل بفاحتة الكتاب، وسورة
  .ويف الركعة الرابعة بفاحتة الكتاب، وتبارك املفصل. بفاحتة الكتاب، وامل تنزيل السجدة
هللا، وأحسن الثناء على اهللا، وصلِّ علي، وعلى سائر النبيني، واستغفر للمؤمنني فإذا فرغت من التشهد، فامحد ا

اللهم ارمحين بترك املعاصي أبداً ما أبقيتين، : واملؤمنات، وإلخوانك الذين سبقوك باإلميان، وقل يف آخر ذلك
ماوات، واألرض، ذا وارمحين أن أتكلف ما ال يعنيين، وارزقين حسن النظر فيما يرضيك عين، اللهم بديع الس

يا رمحن، جباللك، ونور وجهك، أن ُتلزم قليب حفظ كتابك، . أسألك يا اهللا: اجلالل، واإلكرام، والعزة اليت ال ترام
اللهم بديع السماوات، واألرض، ذا اجلالل .كما علمتين، وارزقين أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عين

اهللا، يا رمحن، جباللك، ونور وجهك، أن تنور بكتابك بصري، وأن تطلق به  أسألك يا. واإلكرام، والعزة اليت الترام
لساين، وأن تفرج به عن قليب، وتشرح به صدري، وأن تعمل به بدين، فإنه ال يعينين على إال أنت، وال حول وال 

ي بعثين باحلق، ما أخطأ تفعل ذلك ثالث مجع، أو مخساً، أو سبعاً بإذن اهللا تعاىل، والذ. قوة إال باهللا العلي العظيم
  .مؤمناً قط

فواهللا ما لبث علي إىل مخساً أو سبعاً، حىت جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف مثل ذلك : قال ابن عباس
يا رسول اهللا أين كنت فيما خال ال آخذ إال أربع آياٍت، وحنوهن، فإذا قرأهتن على نفسي تفلنت، وأنا : اجمللس، فقال
بعني آيةً وحنوها، فإذا قرأهتا على نفسي، فكأمنا كتاب اهللا بني عيين، ولقد كنت أمسع احلديث، فإذا أتعلم اليوم أر

فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . رددته تفلت، وأنا اليوم أمسع األحاديث، فإذا حتدثت هبا مل أخرم منها حرفاً
  " .مؤمن ورب الكعبة : عند ذلك

  :والسادسة والسبعون

  ة القبور يومها وليلتهازيار

قال رسول اهللا صلى اهللا : قال. أخرج احلكيم الترمذي، يف نوادر األصول، والطرباين يف األوسط، عن أيب هريرة
  " .من زار قرب أبويه، أو أحدمها يف كل مجعة، غفر له، وكتب برا : " عليه وسلم

  :السابعة والسبعون

  علم املوتى بزيارة األحياء فيه

بلغين أن املوتى، يعلمون بزوارهم يوم : " قال. يب الدنيا، والبيهقي يف شعب اإلميان، عن حممد بن واسعأخرج ابن أ
  " .اجلمعة، ويوماً قبله، ويوماً بعده 

وكيف ذلك : قيل. من زار قرباً يوم السبت، قبل طلوع الشمس،علم امليت بزيارته: " قال. وأخرجا عن الضحاك
  " .ملكان يوم اجلمعة : قال

  :الثامنة والسبعون

  عرض أعمال األحياء على أقارهبم



  من املوتى فيه

قال : قال. أخرج الترمذي احلكيم يف نوادر األصول، من حديث عبد الغفور بن عبد العزيز، عن أبيه، عن جده
اء، وعلى تُعرض األعمال يوم االثنني، ويوم اخلميس على اهللا، وتعرض على األنبي: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  " .اآلباء، واألمهات يوم اجلمعة، فيفرحون حبسناهتم، وتزداد وجوههم بياضاً، وإشراقاً 
إن أعمال بين آدم : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: وأخرج أمحد بسند جيد، عن أيب هريرة قال

  " .تعرض كل مخيس، ليلة اجلمعة، فال يقبل عمل قاطع رحم 

  :ونالتاسعة والسبع

  يقول الطري فيه سالم سالم يوم صاحل

  .أنه مسعه من املوتى، يقولون ذلك كرامة له، وهو بني النائم، واليقظان. أخرج ابن أيب الدنيا، والبيهقي، عن مطرِّف
إن الطري لتلقي الطري بعضها بعضاً ليلة اجلمعة، : " وأخرج الدينوري يف اجملالسة، عن بكر بن عند اهللا املزينّ، قال

  " .أشعرت أن اجلمعة غداً : فتقول هلا

  :الثمانون

  كون الرائحني إىل اجلمعة كسبعني موسى

إذا راح منا سبعون رجالً إىل : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال. أخرج الطرباين يف األوسط، عن أنس
  " .الذين وفدوا إىل رهبم أو أفضل : اجلمعة، كانوا كسبعني موسى

  :مانوناحلادية والث

  صومه يف متتابعات مغفرة

: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: أخرج الطرباين،والبيهقي، واألصبهاين يف الترغيب، عن ابن عمر قال
من صام يوم األربعاء، واخلميس، واجلمعة مث تصدق يوم اجلمعة، مبا قلّ من ماله، أو كثر، غُفر له ذنب عمله، " 

  " .أمه حىت يصري كيوم ولدته 
أنه كان ُيستحب أن يصوم األربعاء، واخلميس، واجلمعة، وُيخرب أن : " وأخرج البيهقي يف الشعب، عن ابن عباس

  : .النيب صلى اهللا عليه وسلم، كان يأمر بصومهن، وأن يتصدق مبا قلّ أو كثُر، فإن فيه الفضل الكثري
من صام األربعاء، واخلميس، : " هللا عليه وسلمقال رسول اهللا صلى ا: قال. وأخرج البيهقي، وضعفه، عن أنس

  " .واجلمعة، بىن اهللا له قصراً يف اجلنة من لؤلؤ وياقوت، وزمرد، وكتب اهللا له براءة من النار 
ما من يوم أكره إيلّ أن أصومه من يوم اجلمعة وال أحّب أن أصومه : " قال. وأخرج البيهقي، عن أيب قتادة العدوي

يعجبين يف أيام متتابعات، ملا أعلم من فضيلته، وأكره أن أخصه من بني : وكيف ذلك قال: من يوم اجلمعة، قيل



  " .األيام 
أخربين رجل من ُجَشمٍ، : قال. حدثنا عبد العزيز بن حممد، عن صفوان ابن سليم: وقال سعيد بن منصور، يف سننه

وم اجلمعة، كتب اهللا له عشرة أيام غُراً من من صام ي: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أيب هريرة قال
  " .أيام اآلخرة، ال يشاكلها أيام الدنيا 

  :الثانية والثمانون

  كون ليلته غراء ويومه أزهر

اللهم باركلنا يف رجب، وشعبان، : قال. كان إذا دخل رجب: " أخرج البزار، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  " .هذه ليلة غراء، ويوم أزهر : قال. اجلمعة وبلِّغنا رمضان، وإذا كان ليلة

  :الثالثة والثمانون

  صالة هتوين سكرات املوت

من صلى بعد املغرب ركعتني، يف : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال. أخرج األصبهاين، عن ابن عباس
رة مرة، هوَّن اهللا عليه سكرات ليلة اجلمعة، يقرأ يف كل واحدة منها بفاحتة الكتاب مرة، وإذا ُزلزلت مخس عش

  " .املوت، وأعاذه من عذاب القرب، ويسَّر له اجلواز على الصراط يوم القيامة 

  :الرابعة والثمانون

  سالمته سالمة األيام

إذا سلمت اجلمعة، سلمت : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أخرج أبو نعيم يف احللية، عن عائشة قالت
  " .األيام 

  :سة والثمانوناخلام

  دعاء دخول املسجد فيه

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إذا دخل : " عن أيب هريرة، قال. أخرج ابن السين يف عمل اليوم والليلة
وأقرب من تقّرب إليك، . اللهم اجعلين أوَجه َمن توّجه إليك: املسجد يوم اجلمعة، أخذ بعضاَديت الباب، مث قال

ِمن أوجَه، ومن أقرب، : يستحب لنا حنن أن نقول: قال النووي يف األذكار" . ب إليك وأفضل من سألك، ورِغ
  .بزيادة من. ومن أفضل

  :السادسة والثمانون



  كراهة احلجامة فيه

إن يف يوم اجلمعة لساعة ال : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال. أخرج أبو يعلى، عن احلسني بن علي
  " .مات حيتجم فيها أحد إال 

  .وقد ورد النهي عن احلجامة يوم اجلمعة، من حديث ابن عمر
ال حيتجم أحدكم يوم اجلمعة، ففيها : " ويف نسخة نَُبيط بن شريط، من حديثه مرفوعاً. أخرجه احلاكم، وابن ماجه

  " .ساعة، من احتجم فيها، فأصابه وجع، فال يلومّن إال نفسه 

  :السابعة والثمانون

  ن مات فيهحصول الشهادة مل

من مات يوم اجلمعة : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال. أخرج محيد بن زجنويه، من مرسل إياس بن بكري
  " .كتب اهللا له أجر شهيد، وُوقي فتنة القرب 

ما من مسلم أو مسلمة ميوت ليلة اجلمعة، أو : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وأخرج من مرسل عطاء قال
م اجلمعة، إال ُوقي عذاب القرب، وفتنة القرب، ولقي اهللا ال حساب عليه، وجاء يوم القيامة، ومعه شهود يشهدون يو

  " .له، أو طابٌع 

  :الثامنة والثمانون

  صالة دفع الشر

من صلى الضحى أربع ركعات يف : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال. أخرج األصبهاين، عن ابن عباس
وقل أعوذ برب الفلق عشر مرات، وقل  -معة، يف دهره، مرة واحدة، يقرأ بفاحتة الكتاب عشر مرات يوم اجل

وآية . وقل هو اهللا أحد عشر مرات، وقل يا أيها الكافرون، عشر مرات -أعوذ برب الناس، عشر مرات 
: قائالً. ح، سبعني مرةوسب. واستغفر سبعني مرة. فإذا تشهد، وسلّم، وسلّم. الكرسي، عشر مرات، يف كل ركعة

دفع اهللا عنه شّر أهل . وال إله إال اهللا، واهللا أكرب، وال حول، وال قوة إال باهللا العلّي العظيم. سبحان اهللا واحلمد هللا
  " .السماوات، وأهل األرض، وشرّ اإلنس، واجلن 

  :التاسعة والثمانون

  فضل وقوف عرفة فيه

  .فيما ذكر القاضي بدر الدين ابن مجاعة .وقفة اجلمعة، تفضل غريها من مخسة أوجه
  .موافقة النيب صلى اهللا عليه وسلم، فإن وقفته كانت يوم اجلمعة، وإمنا ُيختار له األفضل: أحدها
  .إن فيها ساعة اإلجابة: الثاين



  .أن األعمال َتشُرف بشرف األزمنة، كما تشرف بشرف األمكنة: الثالث
  .جب أن يكون العمل فيه أفضلويوم اجلمعة، أفضل أيام األسبوع، فو

أفضل األيام يوم عرفة إذا وافق يوم اجلمعة، وهو أفضل . " عن طلحة يب عبيد اهللا يب كَريز -أن يف احلديث : الرابع
  .أخرجه َرزِين يف جتريد الصحاح" من سبعني َحجَّة يف غري يوم اجلمعة 

قد جاء إن اهللا يغفر جلميع : قيل له" ميع أهل املوقف إذا كان يوم عرفة مجعة غفر اهللا جل: " إن يف احلديث: اخلامس
  .أهل املوقف مطلقاً

بأنه حيتمل أن يغفر هلم فيه بغري واسطة، ويف غريه، : فما وجه ختصيص ذلك بيوم اجلمعة يف هذا احلديث فأجاب
  .َيهُب قوماً لقوم

  :التسعون

  دعاء احلاجة

من كانت له حاجة إىل اهللا، فليصم : " رضي اهللا عنهما قال أخرج األصبهاين يف الترغيب، عن عبد اهللا بن عمر،
األربعاء، واخلميس، واجلمعة، فإذا كان يوم اجلمعة، تطّهر، وراح إىل اجلمعة، فتصدق بصدقة قلّت ، أو كثُرت، 

، الذي ال إله إال هو عامل الغيب -بسم اهللا الرمحن الرحيم . اللهم إين أسألك بامسك: فإذا صلّى اجلمعة قال
الذي ال إله إال هو احلي القيوم، الذي ال  -بسم اهللا الرمحن الرحيم  -والشهادة، الرمحن الرحيم، وأسألك بامسك 

تأخذه ِسنة وال نوم، الذي مألت عظمته السماوات، واألرض، الذي عنت له الوجوه، وخشعت له األصوات، 
وأن ُتعطيين حاجيت، وهي كذا،  -وسلم  صلى اهللا عليه -أن تصلّي على حممد . ووجِلت القلوب من خشيته

  " .وكذا، فإنه ُيستجاب له 
بلغين أن من صام األربعاء، واجلمعة، مث : " وأخرج ابن السينّ يف عمل يوم وليلة، عن عمرو بن قيس املُالئي، قال

عشر مرات، مث مدّ شهد اجلمعة مع املسلمني، مث تشهد، فسلّم بتسليم اإلمام، وقرأ فاحتة الكتاب، وقل هو اهللا أحد 
األعّز، األعّز، األعّز، . اللهم إين أسألك بامسك العلّي األعلى، األعلى، األعلى: يده إىل اهللا عّز وجلّ، مث قال

مل يسأل اهللا شيئاً إال أعطاه إياه عاجالً، وآجالً، . األكرم، األكرم، األكرم، ال إله إال اهللا األجلّ، العظيم، األعظم
  " .ولكنكم تعجلون 

  :احلادية والتسعون

  ال تفتح فيه أبواب جهنم

: " قال. أهنا ال تسجر فيه أخرج أبو نعيم، عن ابن عمرو، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم: وهذه غري اخلصلة السابقة
  " .إن جهنم ُتسعر كل يوم، وتُفتح أبواهبا، إال يوم اجلمعة، فإهنا ال تُفتح أبواهبا، وال ُتسعر 

  :الثانية والتسعون

  يستحب السفر ليلتها



  " .كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ُيحب أن يسافر يوم اخلميس : " أخرج الطرباين عن أم سلمة، قالت
ما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيرج إىل سفرٍ، ويبعث بعثاً : " قال. وأخرج يف األوسط، عن كعب بن سعد

  .وأصله يف الصحيح" إال يوم اخلميس 
  " .كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إذا أراد السفر، خرج يوم اخلميس : " األوسط أيضاً، عن ُبريدة ومن

  :الثالثة والتسعون

  كتابة املالئكة ملن صلّى مجاعة فيه
م بلغنا أن هللا مالئكة معهم ألواح من فضة، وأقال: " قال. أخرج عبد اهللا بن أمحد، يف زوائد الزهد، عن ثابت البناين

  " .من ذهب، يطوفون، ويكتبون من صلّى ليلة اجلمعة، ويوم اجلمعة يف مجاعة 

  :الرابعة والتسعون

  صالة رؤية النيب صلى اهللا عليه وسلم

أخرج ابن عساكر يف تارخيه، من طريق حممد بن عكاشة، عن حممود بن معاوية بن محاد الكرماين، عن الزهري، 
ركعتني، يقرأ فيهما قل هو اهللا أحد ألف مرة، رأى النيب صلّى اهللا عليه  من اغتسل ليلة اجلمعة، وصلّى: " قال

  " .وسلّم يف منامه 

  :اخلامسة والتسعون

  زيارة اإلخوان يف اهللا

فَإذَا قُِضَيتِ : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف قوله تعاىل: أخرج ابن جرير، عن أنس رضي اهللا عنه قال
ليس لطلب دنيا، ولكن لعيادة مريض، وحضور جنازة، وزيارة أخ يف : " قال. اآلية) وا يف اَألْرضِالصَّالَةُ، فَانَْتِشُر

  " .اهللا 

  :السادسة والتسعون

  ال تكره الصالة فيه

" يوم اجلمعة صالة كله : " قال. بعد الصبح، وال بعد العصر عند طائفٍة أخرج ابن أيب شيبة يف املصنف، عن طاوس
.  

  .فيه تأييد لكون ساعة اإلجابة قبل الغروب، وال ُيرّد أهنا ليست بساعة صالة وإن صّح ذلك، كان

  :السابعة والتسعون



  صالة رؤية اجلنة

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال. أخرجه الدارقطين يف الغرائب، واخلطيب، يف رواية مالك، عن ابن عمر
يقرأ يف كل ركعة بفاحتة الكتاب، وقل هو اهللا أحد مخسني من دخل يوم اجلمعة املسجد، فصلّى أربع ركعات، " 

  " .مرة، فذلك مائتا مرة، يف أربع ركعات، مل ميت حىت يرى منزله يف اجلنة، أو ُيرى له 

  :الثامنة والتسعون

  ترك جملس القوم ليلته

  " .ة اجلمعة ال يفقه الرجل كل الفقه، حىت يترك جملس قومه َعشيَّ: " أخرج الديلمّي، عن عائشة مرفوعاً

  :التاسعة والتسعون

  مباهاة اهللا مالئكته بعباده

إن : " قال. رضي اهللا عنهما، ِسبط رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. أخرج ابن سعد يف طبقاته، عن احلسن بن علي
أين غفرت  عبادي جاءوين ُشعثاً، يتعرضون لرمحيت، فأُشهدكم: اهللا تعاىل ُيباهي مالئكته بعباده، يوم عرفة يقول

  " .حملسنهم، وشفّعت حمسنهم يف مسيئهم، وإذا كان يوم اجلمعة فمثل ذلك 

  :املوفية للمائة

  الدعاء املستجاب

أخربين حممد بن أمحد بن يعقوب، أخربين حممد بن نعيم الضّبي، حدثين أبو علي احلسني بن : قال اخلطيب يف تارخيه
حدثنا إسحاق بن إبراهيم القفصي، حدثنا خالد بن يزيد . عابدعلي احلافظ، حدثنا أبو جعفر أمحد بن محدان ال

ُعرض هذا : " مسعت جابر بن عبد اهللا يقول: العمري أبو الوليد، حدثنا ابن أيب ذئب، حدثنا حممد ابن املنكدر، قال
من يوم  لو ُدعي به على شيٍء من املشرق إىل املغرب يف ساعة: قال. الدعاء على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

" ال إله إال أنت يا حنان، يا منان، يا بديع السماوات، واألرض، يا ذا اجلالل واإلكرام : اجلمعة، الستجيب لصاحبه
.  

  :احلادية بعد املائة

  بعثه اجلمعة زهراء كالعروس

إن اهللا : " مقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل: قال. أخرج احلاكم، وابن ُخزمية، والبيهقي، عن أيب موسى األشعري
يبعث األيام يوم القيامة على هيئتها، ويبعث اجلمعة زهرة منرية أهلها حيفون هبا كالعروس ُتهدى إىل كرميها، ُتضيءُ 



هلم، ميشون يف ضوئها، ألواهنم كالثلج بياضاً، ورحيهم يسطع كاملسك، خيوضون يف جبال الكافور، ينظر إليهم 
  " .ا اجلنة، ال ُيخالطهم أحد إال املؤذنون احملتسبون الثقالن، ال يطرقون تعجباً حىت يدخلو

  مت حبمد اهللا وعونه 
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