


                                                                            وفضائلها حديثا عن اجلمعة+ 52

   

  
www.ar.prayerinislam.com 

 

 

 

 وفضائلها + حديثا عن الجمعة52

نيةإعداد لجنة الدعوة اإللكترو  

www.edc.org.kw 
ar.prayerinislam.com. www 

 
 
 
 

 . لجنة الدعوة اإللكترونية5102جميع الحقوق محفوظة،  ©

 : إلرسال تعليقاتكم، راسلونا على هذا البريد اإللكتروني
info@prayerinislam.com 

 
 
  

http://www.edc.org.kw/
http://www.edc.org.kw/
file://DROBO/Public/Nader/Ebook/2015/May/www%20.ar.prayerinislam.com
file://DROBO/Public/Nader/Ebook/2015/May/www%20.ar.prayerinislam.com
mailto:info@prayerinislam.com


                                                                            وفضائلها حديثا عن اجلمعة+ 52

   

  
www.ar.prayerinislam.com 

 تقديم
 

حمده نالحمد هلل الذي جعل في تعاقب الليل والنهار عبره ألولي األبصار، 
سلم على أشرف األنبياء والمرسلين نصلي و نشكره على ِنعمه الغزار، و نو 

  د:محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبع نبينا
فال تزال الشعوب تحتفي بأعيادها وتفرح بتكرارها، وُتسَّر بذكر اسمها.. 

  ..كيف إذا كان العيد ألمة اإلسالم وتتعبد اهلل عز وجل بهف
وجعله عيدهم األسبوعي، وفرض فيه بيوم الجمعة لقد خّص اهلل المسلمين و 

وخطبتها وأمر المسلمين بالسعي إليها جمعًا لقلوبهم،  صالة الجمعة،
هم، بعد لجاهلهم ، وتنبيهًا لغافلهم، وردًا لشارد وحيدًا لكلمتهم، وتعليماً وت

حّرم فيه االشتغال بأمور الدنيا،  كتساب، كماأسبوع كامل من العمل واال
 إليها. وبكل صارف عن التوجه إلى صالة الجمعة عند الدعوة

إنَّ َيْوَم اْلُجُمَعِة َسيُِّد اأَليَّاِم َوَأْعَظُمَها : »-صلى اهلل عليه وسلم– قال النبي
ِعْنَد اللَِّه، َوُهَو َأْعَظُم ِعْنَد اللَِّه ِمْن َيْوِم اأَلْضَحٰى، َوَيْوِم اْلِفْطِر، َوِفيِه َخْمُس 

َتَوفَّٰى اللَُّه  ِخاَلٍل: َخَلَق اللَُّه ِفيِه آَدَم، َوَأْهَبَط اللَُّه ِفيِه آَدَم إَلى اأَلْرِض، َوِفيهِ 
آَدَم، َوِفيِه َساَعٌة اَل َيْسَأُل اللَُّه ِفيَها اْلَعْبُد َشْيئًا إالَّ َأْعَطاُه إيَّاُه َما َلم َيْسَأْل 
َحرَامًا، َوِفيِه َتُقوُم السَّاَعُة، َما ِمْن َمَلٍك ُمَقرٍَّب، َواَل َسَماٍء، َواَل َأْرٍض، َواَل 

رواه أحمد )«  َبْحٍر إالَّ َوُهنَّ ُيْشِفْقَن ِمْن َيْوِم اْلُجُمَعةِ ِرَياٍح، َواَل ِجَباٍل، َوالَ 
 (.وابن ماجه
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من الَجْمع، فإن أهل االسالم  بهذا اإلسم الشتقاقهالجمعة يوم  وُسمي
أسبوع مرة بالمعاهد الكبار... وقد أمر اهلل المؤمنين  يجتمعون فيه في كل

الِة ِمْن َيْوِم َيا َأيَُّها باالجتماع لعبادته فقال: ﴿ الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا ُنوِدي ِللصَّ
أي اقصدوا واعمدوا واهتموا  (9﴾ ) الجمعة:اْلُجُمَعِة َفاْسَعْوا ِإَلى ِذْكِر اللَّهِ 

 في سيركم إليها.

 -صلى اهلل عليه وسلم– هو اليوم الذي قال عنه الرسولو 
 ]رواه مسلم[. "خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة"
 
 
 

ز وجل وليس هناك لم أن حياته كلها عبادة هلل ععأن يوينبغي على المسلم 
، فالمسلم في عبادة هلل في كل وقت، ولكن هناك يوم يوم خاص للعبادة

له -صلى اهلل عليه وسلم-اختص اهلل به هذه األمة، أمة نبينا محمد  وفضَّ
 في فضل هذا اليوم وردقد لوهو يوم الجمعة، و أال على سائر أيام األسبوع 

أحاديث كثيرة، اخترنا لكم  وفي فضل صالة الجمعة وفي فضل الدعاء فيه
عسى  -لجنة الدعوة اإللكترونية-حديثًا من إعداد  52ما يزيد على  منها

اهلل أن ينفع بها ويجعلها تذكرة وهدى لمن أراد، إنه ولي ذلك والقادر عليه 
 .. آمين.

  



                                                                            وفضائلها حديثا عن اجلمعة+ 52

   

  
www.ar.prayerinislam.com 

 

صلى  –قال، قال رسول اهلل  –رضي اهلل عنه  –عن سلمان الفارسي  -1
"من اغتسل يوم الجمعة، وتطهر بما استطاع من طهر، ثم –اهلل عليه وسلم 

ادهن أو مس من طيب، ثم راح فلم يفرق بين اثنين، فصلى ما كتب له، ثم 
" )رواه إذا خرج اإلمام أنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة األخرى

 البخاري(.

"إذا كان    : قال -صلى اهلل عليه وسلم  -هريرة أن رسول اهلل أبي  عن -5
يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد المالئكة،  يكتبون األول 

)رواه  "  .   فاألول، فإذا جلس اإلمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر
 البخاري(
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لى الجمعة، عن عباية بن رفاعة قال: أدركني أبو عبس، وأنا أذهب إ -3
يقول: "من اغبرت قدماه في  -صلى اهلل عليه وسلم  -فقال: سمعت النبي 

 ." )رواه البخاري(سبيل اهلل حرمه اهلل على النار

: -صلى اهلل عليه وسلم  –عن حذيفة بن اليمان قال، قال رسول اهلل  -4
ضل اهلل عن الجمعة من كان قبلنا. فكان لليهود يوم السبت. وكان أ"

ى يوم األحد. فجاء اهلل بنا. فهدانا اهلل ليوم الجمعة. فجعل الجمعة  للنصار 
 والسبت واألحد. وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة. )رواه مسلم( 

قال  -صلى اهلل عليه وسلم  -عن أبي هريرة رضي اهلل عنه، أن النبي  -2
:"خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة  فيه خــُلق آدم  وفيه ُأدخل 
 الجنة وفيه ُأخرج منها  وال تقوم الساعة إال في يوم الجمعة ." )رواه مسلم( 

َمِن  " َقاَل:  - ى اهلل عليه وسلمصل -َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َأنَّ َرُسوَل اللَِّه  -6
اْغَتَسَل َيْوَم اْلُجُمَعِة ُغْسَل اْلَجَناَبِة ُثمَّ َراَح َفَكَأنََّما َقرََّب َبَدَنًة َوَمْن َراَح ِفي 

َكْبًشا  السَّاَعِة الثَّاِنَيِة َفَكَأنََّما َقرََّب َبَقَرًة َوَمْن َراَح ِفي السَّاَعِة الثَّاِلَثِة َفَكَأنََّما َقرَّبَ 
َأْقَرَن َوَمْن َراَح ِفي السَّاَعِة الرَّاِبَعِة َفَكَأنََّما َقرََّب َدَجاَجًة َوَمْن َراَح ِفي السَّاَعِة 
اْلَخاِمَسِة َفَكَأنََّما َقرََّب َبْيَضًة َفِإَذا َخَرَج اإِلَماُم َحَضَرِت اْلَماَلِئَكُة َيْسَتِمُعوَن 

 )رواه مسلم(   الذِّْكَر."
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َمِن اْغَتَسَل  " َقاَل:  –صلى اهلل عليه وسلم  -َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َعِن النَِّبيِّ  -7
ُثمَّ َأَتى اْلُجُمَعَة  َفَصلَّى َما ُقدَِّر َلُه ُثمَّ َأْنَصَت َحتَّى َيْفُرَغ ِمْن ُخْطَبِتِه ثُمَّ 

)رواه    " اأُلْخَرى َوَفْضَل َثاَلَثِة َأيَّاٍم.ُيَصلَِّي َمَعُه ُغِفَر َلُه َما َبْيَنُه َوَبْيَن اْلُجُمَعِة 
 مسلم(

َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َأْخَبَرِني َأُبو َعْبِد اللَِّه اأَلَغرُّ َأنَُّه َسِمَع َأَبا ُهَرْيَرَة، َيُقوُل  -8
ِإَذا َكاَن َيْوُم اْلُجُمَعِة َكاَن َعَلى  " :-صلى اهلل عليه وسلم  -َقاَل َرُسوُل اللَِّه 

َل َفِإَذا َجَلَس اإِلَماُم  ُكلِّ  َل َفاأَلوَّ َباٍب ِمْن َأْبَواِب اْلَمْسِجِد َماَلِئَكٌة َيْكتُُبوَن اأَلوَّ
ِر َكَمَثِل الَِّذي ُيْهِدي  ُحَف َوَجاُءوا َيْسَتِمُعوَن الذِّْكَر َوَمَثُل اْلُمَهجِّ َطَوُوا الصُّ
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َكالَِّذي ُيْهِدي اْلَكْبَش ثُمَّ َكالَِّذي ُيْهِدي الدََّجاَجَة  اْلَبَدَنَة ثُمَّ َكالَِّذي ُيْهِدي َبَقَرًة ثُمَّ 
 ُثمَّ َكالَِّذي ُيْهِدي اْلَبْيَضَة." )رواه مسلم( 

ِإنَّ ِمْن  " :-صلى اهلل عليه وسلم  -َعْن َأْوِس ْبِن َأْوٍس َقاَل َقاَل النَِّبيُّ  -9
اَلِة ِفيِه َفِإنَّ َصاَلَتُكْم َأْفَضِل َأيَّاِمُكْم َيْوَم اْلُجُمَعِة َفَأْكِثُرو  ا َعَلىَّ ِمَن الصَّ

َقاَل َفَقاُلوا َيا َرُسوَل اللَِّه َوَكْيَف ُتْعَرُض َصاَلتَُنا َعَلْيَك َوَقْد   . " َمْعُروَضٌة َعَلىَّ 
َم َعَلى األَ  : "َقالَ   َأِرْمَت َقاَل َيُقوُلوَن َبِليَت. ْرِض ِإنَّ اللََّه َتَباَرَك َوَتَعاَلى َحرَّ

 )رواه أبو داوود(   ."َأْجَساَد اأَلْنِبَياِء َصلَّى اللَُّه َعَلْيِهمْ 

َقاَل:  –صلى اهلل عليه وسلم  -َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َأنَّ َرُسوَل اللَِّه   -10
اَلُة اْلَخْمُس َواْلُجُمَعُة ِإَلى اْلُجُمَعِة َكفَّاَرٌة ِلَما َبْيَنُهنَّ َما َلْم ُتْغَش     " اْلَكَباِئُر."الصَّ

 )رواه مسلم(

، َقاَل َسِمْعُت النَِّبيَّ ـ صلى اهلل عليه وسلم  -11 َحدَّثَِني َأْوُس ْبُن َأْوٍس الثََّقِفيُّ
َمْن َغسََّل َيْوَم اْلُجُمَعِة َواْغَتَسَل َوَبكََّر َواْبَتَكَر َوَمَشى َوَلْم َيْرَكْب َوَدَنا  "  ـ َيُقوُل:

َكاَن َلُه ِبُكلِّ َخْطَوٍة َعَمُل َسَنٍة َأْجُر ِصَياِمَها  -َتَمَع َوَلْم َيْلُغ ِمَن اإِلَماِم َفاسْ 
 )رواه ابن ماجه(   " َوِقَياِمَها.

صلى اهلل  -َعْن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ ـ رضى اهلل عنه ـ َأنَّ َرُسوَل اللَِّه  -15
)رواه    ٌب َعَلى ُكلِّ ُمْحَتِلٍم."ُغْسُل َيْوِم اْلُجُمَعِة َواجِ  "  َقاَل: –عليه وسلم 

 البخاري( 
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13-  ، ْمِريِّ  -َأنَّ َرُسوَل اللَِّه  -َوَكاَنْت َلُه ُصْحَبٌة  -َعْن َأِبي اْلَجْعِد الضَّ
َمْن َتَرَك َثاَلَث ُجَمٍع َتَهاُوًنا ِبَها َطَبَع اللَُّه َعَلى  " َقاَل:  –صلى اهلل عليه وسلم 

 أبو داوود( )رواه   " َقْلِبِه.

 -، أنهما سمعا رسول اهلل اعن أبي هريرة وابن عمر، رضي اهلل عنهم -14
لينتهين أقوام عن َودعهم  "    : ، يقول على أعواد منبره -صلى اهلل عليه وسلم

   ( رواه مسلم )   ." الجمعات، أو ليختمن اهلل على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين

َقاَل:  –صلى اهلل عليه وسلم  -َعْن َطاِرِق ْبِن ِشَهاٍب، َعِن النَِّبيِّ  -12
اْلُجُمَعُة َحقٌّ َواِجٌب َعَلى ُكلِّ ُمْسِلٍم ِفي َجَماَعٍة ِإالَّ َأْرَبَعًة َعْبٌد َمْمُلوٌك َأِو  " 

 )رواه أبو داوود(    " اْمَرَأٌة َأْو َصِبيٌّ َأْو َمِريٌض.
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 -صلى اهلل عليه وسلم -ِن َسُمَرَة، َقاَل: "َرَأْيُت َرُسوَل اللَِّه َعْن َجاِبِر بْ  -16
َيْخُطُب َيْوَم اْلُجُمَعِة َقاِئًما ثُمَّ َيْقُعُد ِقْعَدًة اَل َيَتَكلَُّم ُثمَّ َيُقوُم َفَيْخُطُب ُخْطَبًة 

ْخُطُب َقاِعًدا ُأْخَرى َفَمْن َحدََّثُكْم َأنَّ َرُسوَل اللَِّه صلى اهلل عليه وسلم َكاَن يَ 
 َفَقْد َكَذَب." )رواه النسائي( 

ِإنَّ  : " َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّه ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ  -17
ْن َكاَن  َهَذا َيْوُم ِعيٍد َجَعَلُه اللَُّه ِلْلُمْسِلِميَن َفَمْن َجاَء ِإَلى اْلُجُمَعِة َفْلَيْغَتِسْل َواِ 

 )رواه ابن ماجه(    " .َيَمسَّ ِمْنُه َوَعَلْيُكْم ِبالسَِّواكِ ِطيٌب َفلْ 

َكاَن َيْقَرُأ ِفي  -صلى اهلل عليه وسلم  -َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َأنَّ النَِّبيَّ  -18
َهْل َأَتى َعَلى اإِلْنَساِن  } السَّْجَدُة َو   { الم. تَْنِزيلُ   } َصاَلِة اْلَفْجِر َيْوَم اْلُجُمَعِة 

َكاَن َيْقَرُأ ِفي َصاَلِة   -صلى اهلل عليه وسلم -َوَأنَّ النَِّبيَّ   { ٌن ِمَن الدَّْهرِ ِحي
 اْلُجُمَعِة ُسوَرَة اْلُجُمَعِة َواْلُمَناِفِقيَن." )رواه مسلم(

 "  :َقالَ   -صلى اهلل عليه وسلم -َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمٍرو، َعِن النَِّبيِّ  -19
َيْحُضُر اْلُجُمَعَة َثاَلَثُة َنَفٍر َرُجٌل َحَضَرَها َيْلُغو َوُهَو َحظُُّه ِمْنَها َوَرُجٌل َحَضَرَها 
ْن َشاَء َمَنَعُه َوَرُجٌل  َيْدُعو َفُهَو َرُجٌل َدَعا اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ِإْن َشاَء َأْعَطاُه َواِ 

َرَقَبَة ُمْسِلٍم َوَلْم ُيْؤِذ َأَحًدا َفِهَي َكفَّاَرٌة ِإَلى  َحَضَرَها ِبِإْنَصاٍت َوُسُكوٍت َوَلْم َيَتَخطَّ 
َمْن َجاَء  }  اْلُجُمَعِة الَِّتي َتِليَها َوِزَياَدُة َثاَلَثِة َأيَّاٍم َوَذِلَك ِبَأنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َيُقولُ 

 رواه أبو داوود(    (  " .{ ِباْلَحَسَنِة َفَلُه َعْشُر َأْمثَاِلَها
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صلى اهلل عليه  –َعْن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َأنَّ النَِّبيَّ  -50
َقاَل: "َمْن َقَرَأ ُسَوَرَة اْلَكْهِف ِفي َيْوِم اْلُجُمَعِة َأَضاَء َلُه ِمَن النُّوِر َما  -وسلم 

 َبْيَن اْلُجُمَعتَْيِن." )رواه الحاكم والبيهقي( 

صلى  -قال، سمعت رسول اهلل  –رضي اهلل عنه  –ة عن أبي هرير  -51
ال يصومن أحدكم يوم الجمعة إال يوًما قبله أو  "   : يقول -اهلل عليه وسلم 

   ( متفق عليه )    " بعده.

صلى اهلل عليه وسلم  - َعِن َالنَِّبيِّ  - رضى اهلل عنه  - َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة  -55
وا لَ -  وا َيْوَم َقاَل: "اَل َتْخَتصُّ ْيَلَة َاْلُجُمَعِة ِبِقَياٍم ِمْن َبْيِن َاللََّياِلي, َواَل َتْخَتصُّ

َاْلُجُمَعِة ِبِصَياٍم ِمْن َبْيِن َاأْلَيَّاِم, ِإالَّ َأْن َيُكوَن ِفي َصْوٍم َيُصوُمُه َأَحُدُكْم." )رواه 
 مسلم(
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َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّه، َأنَّ َرُجاًل، َدَخَل اْلَمْسِجَد َيْوَم اْلُجُمَعِة َوَرُسوُل  -53
اللَِّه ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ َيْخُطُب َفَجَعَل َيَتَخطَّى النَّاَس َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه ـ 

 رواه ابن ماجه( )  اْجِلْس َفَقْد آَذْيَت َوآَنْيَت." "  صلى اهلل عليه وسلم ـ:

صلى اهلل عليه وسلم  -َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّه، َقاَل َجاَء َرُجٌل َوالنَِّبيُّ  -54
ُقْم  " َقاَل:   . َقاَل الَ   .  " َأَصلَّْيَت َيا ُفاَلنُ  " َيْخُطُب النَّاَس َيْوَم اْلُجُمَعِة َفَقاَل:  -

 )رواه البخاري(   .  " َفاْرَكعْ 

صلى اهلل عليه  -َأنَّ َرُسوَل اللَِّه  –رضي اهلل عنه  –بي هريرة عن أ -52
َواإِلَماُم َيْخُطُب َفَقْد   . ِإَذا ُقْلَت ِلَصاِحِبَك َيْوَم اْلُجُمَعِة َأْنِصتْ  َقاَل: " –وسلم 
 )رواه البخاري(    َلَغْوَت."

صلى اهلل  -عن معاذ بن أنس الجهني، رضي اهلل عنه، أن النبي  -56
"نهى عن الحبوة يوم الجمعة واإلمام يخطب." )رواه الترمذي  –يه وسلم عل

 وأبو داود( 

َيْخُطُب  -صلى اهلل عليه وسلم -َعِن اْبِن ُعَمَر، َقاَل: "َكاَن النَِّبيُّ  -57
ثُمَّ  -ُأَراُه َقاَل اْلُمَؤذُِّن  -ُخْطَبتَْيِن َكاَن َيْجِلُس ِإَذا َصِعَد اْلِمْنَبَر َحتَّى َيْفُرَغ 

 َيُقوُم َفَيْخُطُب ثُمَّ َيْجِلُس َفاَل َيَتَكلَُّم ثُمَّ َيُقوُم َفَيْخُطُب." )رواه أبو داود( 

 

صلى  -عْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب، َعْن َأِبيِه، َعْن َجدِِّه، َأنَّ َرُسوَل اللَِّه  -58
"َنَهى َعِن الشَِّراِء َواْلَبْيِع ِفي اْلَمْسِجِد َوَأْن تُْنَشَد ِفيِه َضالٌَّة  -اهلل عليه وسلم
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اَلِة  )رواه أبو     ." َيْوَم اْلُجُمَعةِ َوَأْن ُيْنَشَد ِفيِه ِشْعٌر َوَنَهى َعِن التََّحلُِّق َقْبَل الصَّ
 داود(

َعْن َناِفٍع، َعْن َعْبِد اللَِّه، َأنَُّه َكاَن ِإَذا َصلَّى اْلُجُمَعَة اْنَصَرَف َفَسَجَد  -59
َسْجَدتَْيِن ِفي َبْيِتِه ُثمَّ َقاَل: "َكاَن َرُسوُل اللَِّه صلى اهلل عليه وسلم َيْصَنُع 

  َذِلَك." )رواه مسلم( 
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