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 ا عبده ه، وأشهد أن حممد   ـأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك ل         

بسمِ اهللا الـرحمن    �. أما بعد فأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم      . ورسوله
 * مالك يوم الدين  *  الرحمن الرحيم * الْحمد هللا رب الْعالَمني     *  الرحيم

   عنيتسن اكإيو دبعن اكإي *   قيمتساطَ الْمرا الصدناه  *  أَن يناط الَّذرص تمع
الِّنيال الضو هملَيوب عضغر الْمغَي هِملَيآمني (.�ع(   

�  ينا الَّذها أَيال    يلصل يودوا إِذَا ننَآم    ممِ الْجوي نم كْـرِ     ةا إِلَى ذوعفَاس ةع
ةُ  فَإِذَا قُضيت الـصال    *ه وذَروا الْبيع ذَلكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ          لَال

 كَـثريا لَعلَّكُـم     ضِ وابتغوا من فَضلِ اِهللا واذْكُـروا اهللاَ       رفَانتشروا في األَ  
 قَائما قُلْ ما عند    وإِذَا رأَوا تجارةً أَو لَهوا انفَضوا إِلَيها وتركُوك        *تفْلحونَ  

   )١٢-١٠اجلمعة (� خير الرازِقنيارة واُهللالَّهوِ ومن التج خير من الاِهللا
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 على أنه �أريد أن أعرب قبل كل شيء عن سروري وفرحيت وأمحد اهللا  
يف رمضان هذا العام كان عدد احلضور يف كل صالة مجعة يف مـسجد              
بيت الفتوح كبريا حىت مل تكن مساحة املسجد تكفيهم، ومن مث فُتحـت     

واب املسجد وجلس املصلّون يف األروقة حوله، بل قد فاض املـصلون            أب
وكان مثل هذا االزدحام يالحظ عند املناسبات اخلاصة        . وصلّوا خارجها 

وهنا أريـد أن    . أو يف مجعة الوداع يف رمضان فقط يف السنوات املاضية         
جيب أن يتذكر كل أمحدي على الدوام، أن احلـضور إىل صـالة             : أقول

ل أسبوع باهتمام هو مجعة الوداع يف احلقيقة، حيث ينبغـي أن            اجلمعة ك 
نأيت ألداء صالة اجلمعة تاركني مجيع األعمال والتجارة امتثاال ألمـر اهللا            

 لكي ننال الربكات اليت قدرها اهللا للجمعة، وحني خنرج من املسجد            �
ة بعد أداء صالة اجلمعة مكتسبني هذه الربكات لننشغل يف األعمال الدنيوي        

حسب أوامر اهللا فيجب أن خنرج بعزم وإرادة بأننا لن ننـسى ذكـر اهللا               
داعني إياه التوفيق لذلك، وأننا سنسعى جاهدين ألداء مقتضيات أخـرى           

فينبغي أن ينشأ لديكم شوق الستقبال اجلمعة يف        . للعبادة حسب الشروط  
 األسبوع القادم عند خروجكم من املسجد اليوم بعد أداء الصالة، وهكذا          

ولسنا حباجة إىل مجعة الوداع وحدها يف أواخـر         . سيحدث إن شاء اهللا   
مث هؤالء الذين ال خيشون اهللا تعاىل       . رمضان اليت تأيت مرة واحدة يف السنة      

خشية حقيقية ينسون أن هناك قرابة إحدى ومخسني مجعة يف السنة حتوز            
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ن تلفت على نفس األمهية اليت حتوزها اجلمعة األخرية يف رمضان؛ فيجب أ      
هذه اجلمعة اليت هي اجلمعة األخرية يف رمضان يف هذا العام انتباهنا وانتباه     
أولئك الذين تقاعسوا عن احلضور ألداء صالة اجلمعة طوال العام بشكل           
خاص إىل أن يعقدوا العزم على أم يف اجلمعة األخرية يف رمـضان لـن             

 القادم، بل سـوف    يودعوا اجلمعة لسنة كاملة حىت يستقبلوها يف رمضان       
وجيب أال ننـسى مبجـرد      . يرحبون باجلمعة القادمة يف األسبوع القادم     

الفراغ من هذه اجلمعة نقاط ضعفنا وسيئاتنا وكسلَنا وتقصرينا، بل جيب           
وآمل أن يكون احلضور    . أن نبقى منتبهني إليها لنتقدم يف إصالح أنفسنا       

عام يف مسجد بيـت     الذي الحظته طوال رمضان يف صالة اجلمعة هذا ال        
كما أدعو اهللا   . الفتوح قد لوحظ يف سائر مساجد األمحديني يف العامل كله         

تعاىل أن تدوم هذا الرغبة السارة يف احلضور يف املـسجد ألداء صـالة              
اجلمعة، وجيب أن يدعو كل أمحدي هلذا، فهو من أكرب واجبات املـسلم             

من اآليات اليت تلوـا     األمحدي يف هذا العصر الراهن؛ ألن هذا ما يثبت          
يا �عليكم آنفا، وهي اآليات األخرية من سورة اجلمعة، وقد ابتدأت بـ            

أي حـني   .. ، حيث إن اخلطاب فيها موجه للمؤمنني      �أَيها الَّذين َآمنوا  
ينادى للجمعة فيجب أن يكون هدفكم ومقـصدكم وحيـدا،  وهـو             

ع األشغال األخرى من    احلضور إىل املسجد لصالة اجلمعة، وأن تصري مجي       
وإذا تدبرمت اآليات السابقة هلذه اآليات فهـي        . الدرجة الثانية من األمهية   
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تتحدث عن اليهود الذين أنزلت عليهم التوراة ومل يعملوا بتعليمهـا، مث            
 رغم وجود النبوءات الواضحة، وكان ال بد أن يكفروا          �كفروا بالنيب   

ا وتركوا العمل ـا، وكـانوا       به ألم كما قلت كانوا قد نسوا تعليمه       
 يف هذه السورة أيضا أنه بسبب   �يؤولوا تأويال بعيدا، كما قد بين اهللا        

على كـل   . تركهم العمل بالتوراة صار مثَلُهم كمثل احلمار حيمل أسفارا        
حال كانوا قد نسوا اليوم املخصص هلم للعبادة أعين يوم السبت الـذي             

وقـد  . أمروا بالعبادة مرة يف األسـبوع     خصص للعبادة؛ حيث كانوا قد      
قاموا بتصرفات كرِهها اهللا تعاىل، فكلمة السبت تطلق على أحـد أيـام             

على كل حال فـإن     . يوم خمصص للعبادة  " السبت"األسبوع، ومن معاين    
يوم السبت املخصص لليهود يوم مبارك جدا هلم وخاص للعبادة، وقـد            

تكوها ملكرهم وحتايلهم، يقـول     فُرضت عليهم بعض القيود فيه لكنهم ه      
ولَقَد علمتم الَّذين اعتـدوا مـنكُم فـي         �: اهللا عنهم يف القرآن الكرمي    

تبوقد لفت اهللا    .  وقد عوقبوا بسبب هذا االعتداء     )٦٦:البقرة(�الس� 
انتباه املسلمني بذكر أولئك اليهود الضالني يف هـذه الـسورة وتوجيـه        

 إىل أنه جيب عليهم أن      �يا أَيها الَّذين َآمنوا   �منني يف قوله    اخلطاب إىل املؤ  
يؤدوا حق اجلمعة، ويف ذلك إشارة واضحة إىل أنكم إذا مل تؤدوا أيهـا              
املسلمون حق يومكم املقدس هذا فإنكم تستحقون العقاب، وقد خصص          

. عةللمسلمني يوم للسبت كسائر األقوام وامللل، ويوم سبتنا هو يوم اجلم          
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وجيب على كل مسلم أن حيافظ على هذا اليوم بشكل خاص ويـسعى             
وجيب على املـؤمنني أن يتركـوا       . ألداء حقه كما جيب أن يدعو أيضا      

أشغاهلم فورا كلما تناهى إىل أمساعهم النداء لصالة اجلمعة، وأن يتوجهوا           
إىل املسجد ألداء صالة اجلمعة، وجيب أن يسرعوا فـورا إىل املـسجد             

 نيالباحثأحد  فلو قال .ع إىل خطبة اإلمام، وهكذا ميكن أداُء حقه  لالستما
عن األعذار إننا ال نسمع صوت األذان يف هذه البالد لقلنا بأن اهللا تعاىل              
قد هيأ يف هذا الزمن أسبابا أخرى هلذا الغرض، فهنـاك أنـواع عـدة               
للساعات مثال، بل يسجل الناس يف هذه األيام أصواتا خمتلفة بدال مـن              

مل أجرب شخصيا فيما إذا كان ميكن       . صوت اجلرس يف اهلواتف احملمولة    
أن يسمع بواسطة هذه اهلواتف صوت األذان بدال من األجـراس عنـد             
مواعيد حمددة، أما إذا كان ذلك ممكنا فمن األفضل أن يـسجل فيهـا              

فمثال حني  . صوت اآلذان ألن ذلك سيفيد من ناحيتني بل من عدة نواحٍ          
 األذان لينبهكم إىل وقت اجلمعة يتنبه له من حولكم أيـضا            يرتفع صوت 

وهذا أيضا  . تلقائيا، أي سيجذب صوت األذان انتباه الناس بصورة عفوية        
على أية حـال،    . سيكون وسيلة أخرى لفتح سبل تبليغ الدعوة بإذن اهللا        

. مهما كان األمر فإن صوت منبه عادي أيضا ميكن أن يذكِّركم باملواعيد           
 للمسيح  �وما قاله اخلليفة األول     . غي أال نستخف بأمهية اجلمعة قط     فينب
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إمنا هو صدق وحق مئة باملئـة حـسب         يف هذا اخلصوص     �املوعود  
  : مقتضيات العصر احلاضر، فيقول

اجلماعة اليت تـؤمن    يف هذا العصر     �يا أيها الذين آمنوا   �إمنا املراد من    "
  ." فقط�باملسيح املوعود 
د منها املسلمون اآلخرون أيضا، ولكن ربط أمهية اجلمعة          ال شك أن املرا   

أما بقية  . بزمن املسيح املوعود يهم املؤمنني باملسيح املوعود بشكل خاص        
 رغم أم يسمون مسلمني ومؤمنني ولكنـهم      ) غري األمحديني (املسلمني  

:  أصـبحوا مـصداقا لقـول اهللا تعـاىل         �لكفرهم باملسيح املوعود    
 فـاملؤمنون   )٨٦ :البقـرة  (�بعضِ الْكتابِ وتكْفُرونَ بِبعضٍ   أَفَتؤمنونَ بِ �

احلقيقيون هم الذين يؤمنون جبميع األوامر الواردة يف القـرآن الكـرمي،            
ويؤمنون جبميع األنبياء بدءا من سيدنا آدم إىل سيدنا املـسيح املوعـود             

 خاص  فمن أهم واجباتنا حنن األمحديني أن تم بيوم اجلمعة بشكل         . �
إن . وحنضر صالة اجلمعة تاركني جتاراتنا وأشغالنا الدنيوية وراء ظهورنـا     

 عالقة خاصة مع التجارة أيضا، فقد اتسع كثريا �لزمن املسيح املوعود    
فمثال يعلم ارتفاع األسواق واخنفاضـها  . التجارة كثريامجيع أنواع نطاق  

جارة يكونـون   واملرتبطون ذا النوع من الت    . من خالل أسواق األسهم   
مشغولني فيها إىل حد يفوق التصور، ويعقدون الصفقات تبعا الرتفـاع           
واخنفاض أسهم خمتلف الشركات، حبيث إن غضهم الطرف عـن ذلـك    
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للمح البصر وصرفهم االنتباه إىل جانب آخر ألقل من حلظة أثناء املـزاد             
املاليني اضها يعرضهم خلسائر فادحة تقَدر ب     فمثال أو ارتفاع األسعار واخن    

ونفس احلال بالنسبة إىل التجارة يف أسواق صـغرية نـسبيا،           . والباليني
 وإن كانوا موظفني -فيتعامل أناس كثريون بكل هذه األنواع من التجارة       

 اليت مل  تكن كذلك يف زمن من األزمان ومل تكن منسقة مثلما هـي                -
إللكترونية وملا كان استخدام الوسائل ا. �اآلن يف زمن املسيح املوعود     

يف أمور التجارة يزداد يف كل يوم جديد فقد تضاعفت أمهية الوقـت يف              
ولكن اهللا تعاىل يقول بأنه ال أمهية للتجارة مقابل صالة          . ونة كثريا هذه اآل 

. اجلمعة مهما كانت التجارة كبرية احلجم ومهما عانيتم من ضيق الوقت          
وقت هلا يف كل األحوال     فال بد من االهتمام بأداء صالة اجلمعة وتوفري ال        

أما الذين يقومون بتجارة بسيطة     . ضاربني اخلسائر احملتملة عرض احلائط    
جيب علينا حنن األمحديني الذين هم املؤمنون       . فال عذر هلم على اإلطالق    

حقا اليوم أن حنافظ على جمعنا، عندها فقط نستطيع أن نـستفيد مـن              
 جنلب ألنفسنا أفضال اهللا     هدي هادي هذا العصر، وعندها فقط ميكن أن       

 . تعاىل وحنظى برضاه

 أمهية اجلمعة وكيف ميزنا عن اليهود والنصارى؟        �كيف وضح لنا النيب     
 يقُولُ � اللَّه رسولَ سمع أَنه � هريرةَورد ذكر ذلك يف رواية عن أيب        

نحونَ نرابِقُونَ الْآخالس موي ةاميالْق ديب أَنموا هأُوت ابتالْك نا منلقَب.  ثُـم 
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 ؛تبع فيه لَنا فَالناس ،اللَّه فَهدانا فيه فَاختلَفُوا علَيهِم فُرِض الَّذي يومهم هذَا
ودها الْيى غَدارصالنو دعب البخاري كتاب اجلمعة، باب فرض اجلمعة(. غَد(  

وذا اخلصوص أطلعكم على أنه     . يح حمتوى هذا احلديث   ال بد من توض   
مهمة " سيد ويل اهللا شاه   " قد عهدت إىل حضرة      �يف زمن اخلليفة الثاين     

فبدأ العمل عليها يف ذلك الوقت      . مجع بعض أحاديث البخاري وشرحها    
ونشر بعض جملدات هلذا الشرح، مث مل ينشر شيء ذا اخلصوص لفتـرة             

منذ بضعة أعوام وتعمل على ترمجة      " مؤسسة نور "ست  واآلن أس . طويلة
وقد نشرت حىت اآلن عدة جملدات ألحاديـث        . وشرح كتب األحاديث  
" ويل اهللا شاه  "على أية حال، إن شرح حضرة       . صحيح البخاري ومسلم  

وبعد أن ذكر فرضية اجلمعة وسلط الـضوء        . يوضح حمتوى هذا احلديث   
على بعض الفقهاء الذين كانوا يعتربون على أمهيتها والرد العلمي واللغوي     

 نياملسلم الذي إذا أدته فئة من       الفرض وهو   -صالة اجلمعة فرض كفاية     
 فأثبت أنه ليس فرض كفاية بل هو فرض كالصلوات          -سقط عن الباقي    

وذكر " السبت"األخرى، بعد كل هذا تطرق إىل ذكر معان لغوية لكلمة           
 - كما يظهر من هذا احلديث أيضا        -من خالل تاريخ اليهود وتعاملهم      

أن يوم اجلمعة أو جزء منه كان داخال يف سبت اليهود يف البداية مث حتدد               
ويل اهللا  "وأقدم يف هذا اخلصوص جزءا من شـرح         . يف يوم السبت فقط   

  :هلذا احلديث" شاه
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: واصـطالحا . والـسكون  الراحـة واَألعمال   وترك القَطْع: السبت لغةً 
. االنقطاع كلية عن األعمال الدنيوية واالنشغال التام يف عبادة اهللا تعـاىل           

وورد ذكـره يف  . عبـادة ولقد أُمر بنو إسرائيل بتخصيص يوم كامـل لل       
، ٣ الفقـرة    ٣٥، واإلصحاح   ١٦ إىل   ١٤ الفقرة   ٣١اخلروج اإلصحاح   

ولكنهم يف األخري قد عصوا هذا األمر ونالوا    . ٢٣ويف الالويني اإلصحاح    
  .عقاب اهللا تعاىل

.  مل يؤمر املسلمون خبصوص اجلمعة كما أُمر بنو إسـرائيل يف الـسبت            
نما جعلَ السبت علَى الَّذين اختلَفُوا      إِ�: يقول اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي     

يهوهو االنقطاع عـن األعمـال       - أي إن أمر السبت      )١٢٥النحل  (�ف 
وال .  كان خاصا بأولئك الذين خالفوه     –الدنيوية واالنشغال يف عبادة اهللا      

ان ولكن إذا ك  . تعين اآلية ألبتة أن اليوم السابع من األسبوع قد حدد هلم          
 يستطيعون تغيري يوم عبـادم مـن        - اجنرافا مع تيار الزمن      -النصارى  

ألن أحداثًا تارخييـة    . السبت إىل األحد فال يستبعد ذلك من اليهود أيضا        
وقرائن قوية تثبت أن اليهود قد تبنوا بعض املعتقدات والتقاليـد الوثنيـة             

ني والفـرس   خالل عصر جالئهم الذي اضطروا فيه إىل العيش بني البابلي         
فترة من الزمن؛ فغريوا أصول دينهم أيضا حتـت تـأثري تلـك األقـوام               

ويتضح . أما اليهود القدامى فكانوا يقدسون يوم اجلمعة أيضا       .... املشركة
من خالل القوانني والقرارات الرومانية اليت سـجلها املـؤرخ الـشهري            



 - ١٠ -

سـتدعاء أي   يوسيفوس يف تارخيه أنه كان ممنوعا حبكم القانون أن يتم ا          
  .يهودي أمام احلاكم ملتابعة قضية من قضاياه يوم اجلمعة

ـ      كـان االسـتعداد    ". عريب هشابات "تسمى اجلمعة يف اللغة العربية ب
للسبت يتم يف الساعة الثامنة من يوم اجلمعة، أي يف الثانية والنصف ظهرا             

اعة واية الـس  . حيث كانوا يقدمون القربان   ) حسب التوقيت املعاصر  (
) حسب التوقيت املعاصـر   (التاسعة تكون حبدود الساعة الثالثة والنصف       

وبعد ذلك كان اليهـود ينـهون أعمـاهلم         . حني كانوا يذحبون املُحرقَة   
ويتضح من هنا أن يوم  . فيغتسلون ويلبسون ثيابا نظيفة ويستقبلون السبت     

لـذلك فكانـت    . اجلمعة أيضا كان يندرج حتت حكم السبت عندهم       
ت املؤرخني املسلمني صادقة عندما قالوا إن التسمية الشهرية للجمعة          روايا
.... كانت قد جاءت يف العرب القدامى من أهل الكتـاب         " العروبة"أي  

موجودا لدى اليهود، كما أن     " العروبة"على أية حال، ال زال أصل كلمة        
عبادة السبت عندهم أيضا كانت تبدأ من يوم اجلمعة، فإما شـهادتان            

مما ال شك فيه أن اليهود قد عصوا يف أمر السبت           .... ريان إىل احلقيقة  تش
وارتكبوا خمالفات شديدة بل اعترب بعض أنبيائهم عدم احترامهم للـسبت          

 أن عدم احترام بـين      �وقد تنبأ موسى    . سببا لتعرضهم للذلة والدمار   
 .وهذا مذكور يف الكتاب املقـدس     . إسرائيل للسبت سيؤدي إىل دمارهم    

  ." السالف�ل هذه الشواهد والقرآئن تؤكد قول النيب وك
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 الَّـذي  يومهم هذَا:  يف احلديث السالف   �وهو القول اآليت للنيب الكرمي      
فُرِض هِملَيلَفُوا عتفَاخ يها فاندفَه واليوم بعد مضي مخسة عشر قرنـا       . اللَّه

 باجلمعة والعبادة فيـه،     - مهما كان ضعفاء     -من الزمان يهتم املسلمون     
وسـوف ينـالون    . وجيتمعون لصالة اجلمعة ولو كانوا قلة يف مكان ما        

وكما قلت سابقا إن للجمعـة      . الربكات ما داموا حيضرون صالة اجلمعة     
 لذلك على األمحديني    �ود  أمهية ومناسبة خاصة مع عصر املسيح املوع      

 إن اهللا تعاىل قد هـدانا       �فكما قال النيب    . أن يهتموا ا بشكل خاص    
إليها، فحري بنا ولزاما علينا أن نويل اهتماما خاصا للعمل باألمر اإلهلـي    
املتعلق باجلمعة، وأال نرتكب عصيانه يف هذا اخلصوص حىت ال نقع حتت            

ريخ األنبياء السابقني وذكـر تـاريخ       لقد ذكر اهللا تعاىل تا    . وعيده تعاىل 
. اليهود وبين إسرائيل أيضا حىت نكون على حذر تام من هذه األخطـاء            

كان ال بد أن يترك اليهود يوم اجلمعة حىت ولو كانت عبادم اخلاصة قد              
 كما هي احلقيقة وأثبته حضرة ويل اهللا شاه         –شرعت بداية من هذا اليوم      

وقد .  وأمته �يكون هذا اليوم خاصا بالنيب       وذلك ألنه كان مقدرا أن       -
 عن هذا اليوم    �ثبت أمهية هذا اليوم من األحاديث، حيث أخربنا النيب          

 حيظـى  �وإن آدم .  ووفاته�بكل تفصيل وقال إنه يوم والدة آدم   
مث . مبكانة مرموقة يف بداية حياتنا الروحانية وقد فصل فيه القرآن الكـرمي           

 إحياء  � آدم أيضا، وأنيط حبضرته      � املوعود   مسى اهللا تعاىل املسيح   
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فاالهتمام باجلمعة ضروري جدا لألمحديني، وـذا       . الدين يف هذا العصر   
سوف تستقيم توجهاتنا وننتفع بتلك الربكات املوعودة جلماعة املـسيح          

  .  عن أمهية يوم اجلمعة�أقدم لكم بعض أحاديث النيب . �املوعود 
نسِ عنِ أَوسٍ بولُ قَالَ قَالَ أَوسر إِنَّ � اللَّه نلِ مأَفْض  كُمـامأَي  مـوي 

ةعمالْج يهف قلخ مآد يهفو قُبِض يهفةُ وفْخالن يهفقَةُ وعوا الصرفَأَكْث لَيع نم 
الةالص يهفَإِنَّ ف كُملَاتةٌ صوضرعم لَيكتاب الصالةسنن أيب داود، . (ع(  

 يـوم  إِنَّ � النبِـي  قَالَ قَالَ الْمنذرِ عبد بنِ لُبابةَ أَبِي عنمث هناك رواية    
ةعمالْج ديامِ سا اَأليهظَمأَعو دنع اللَّه وهو ظَمأَع دنع  اللَّـه  ـنمِ  مـوي 

 فيـه  اللَّه وأَهبطَ آدم فيه اللَّه خلَق اللٍخ خمس فيه الْفطْرِ ويومِ اَألضحى
مضِ إِلَى آداَألر يهففَّى ووت اللَّه مآد يهفةٌ واعأَلُ ال سسي ا اللَّهيهف  ـدبالْع 
 مقَـربٍ  ملَك من ما الساعةُ تقُوم وفيه حراما يسأَلْ لَم ما أَعطَاه إِلَّا شيئًا
 يومِ من يشفقْن وهن إِلَّا بحرٍ وال جِبالٍ وال رِياحٍ وال أَرضٍ وال سماٍء وال

ةعمسنن ابن ماجه، كتاب إقامة الصالة. (الْج(  
 فَـأَكْثروا : "�لقد قال النيب    . يتضح من هذه األحاديث أمهية هذا اليوم      

لَيع نم الةالص يهكل يوم بشكل عـام،      �جيب الصالة على النيب     ." ف 
فيجـب  . جيب أن تكثروا من الصالة علي يوم اجلمعـة        :  قال �ولكنه  

ألن الستجابة األدعية عالقةً خاصة مـع       . االهتمام ذا األمر حبرص تام    
إِنَّ اللَّـه   �: ولقد قال اهللا تعاىل يف القرآن الكـرمي       . �الصالة على النيب    
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هكَتلَائموا              وـلِّمسو ـهلَيـلُّوا عوا صنآم ينا الَّذها أَيي بِيلَى النلُّونَ عصي 
 إن يف يوم اجلمعة سـاعةً هـي   �وقال النيب  . )٥٧األحزاب   (�تسليما

ساعة استجابة األدعية، فإذا قمنا يف هذا اليوم ذا الدعاء الذي أمرنا اهللا             
رى أيضا اليت دعونا ا يف أوقـات أخـرى          تعاىل به فستقبل أدعيتنا األخ    

فيجب االهتمـام بـشكل     . �بربكة هذا الدعاء وهو الصالة على النيب        
لقد من اهللا تعاىل على املسلمني      .  يوم اجلمعة  �خاص بالصالة على النيب     

حيث مل يفرض عليهم العبادة طوال هذا اليوم، بل مسـح هلـم بالقيـام               
ولكن هذا السماح مشروط بشرطني  . معةباألعمال الدنيوية بعد صالة اجل    

فمـن قـام بأعمالـه      . ومها ابتغاء فضل اهللا وعدم نسيان ذكر اهللا تعاىل        
الدنيوية آخذا يف االعتبار أنه يقوم ا ألن اهللا تعاىل أمر بابتغاء فضله، فال              

بل . بد أن خيطر بباله أن ال يصدر منه أي عمل خاضع للمطامع الدنيوية            
ه وجتارته ووظيفته مبنية على مبادئ التقوى، وينبغي        جيب أن تكون أعمال   

كال، . أال يفكر أبدا أن اخلديعة مسموح فيها باعتبارها أمورا دنيوية حبتة          
بل إذا أردنا أن نطلب من اهللا تعاىل فضله ينبغي أن تكون كل أمورنا مبنية 

، األمر  مث أُمرنا باإلكثار من ذكر اهللا تعاىل      . على الشفافية والنـزاهة متاما   
وثانيا نكون  . الذي سيظل يلفت انتباهنا دوما إىل احلفاظ على عبادة اهللا         

متنبهني إىل أنه إذا كانت أمورنا كلها جتري على خري ما يرام فإا بسبب              
مث قال تعاىل يف اآلية األخرية من هذه اآليات        . �توكلنا الكامل على اهللا     
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ات تبارك بفضل اهللا وحده،     إن التجار . إن الرزاق احلقيقي هو اهللا وحده     
، لذا فما دمتم قد آمنـتم       �وإذا كان لكم أي تفرد أو ميزة فبفضل اهللا          

باملسيح املوعود املبعوث يف الزمن األخري فيجب أن ترموا بكافة أنـواع            
اللهو واللعب بعيدا عنكم، وإن مل تفعلوا لكنتم من الذين عاهدوا املسيح            

كونون جاهزين دائما للتضحية بأرواحهم      عند البيعة أم سي    �املوعود  
وأمواهلم وأوقام وأعراضهم مث خذلوه ونسوا اهلدف الذي مـن أجلـه            
مجعهم املسيح املوعود على يد واحدة وأسس مجاعـة وطلـب منـهم             

واهلدف من تأسيس هذه اجلماعة هو توطيد العالقة باهللا         . االنضمام إليها 
وهكذا . �ه وأداء حقوق خلقه     تعاىل وعبادته وأن تزينوا حياتكم بذكر     

فقد جعل اهللا تعاىل حضوركم يف اجلمعة معيارا الختبار مـدى متانـة             
 الذي بعث يف اآلخـرين، ومعيـارا        �عالقتكم مع احملب الصادق للنيب      

الختبار صدق قولكم بأنكم تفُون بعهد البيعة الذي قطعتموه مع املسيح           
 أنه من املهـم جـدا أن   فعلى كل أمحدي أن يتذكر دائما . �املوعود  

حيضر لصالة اجلمعة يف املسجد أو يف مكان آخر حيث يصلي اإلخـوة             
أي جيب أال تكون اجلمعة األخرية      . صالة اجلمعة إن مل يكن هناك مسجد      

يف رمضان أو جمع أخرى يف هذا الشهر وحده سببا لزيادة عدد احلضور             
ساجد للصلوات كلها   يف املساجد وكثرة املصلني، بل ينبغي أن حتضروا امل        

  . طوال العام حىت نشعر أن مساجدنا قد ضاقت باملصلني
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واآلن أقدم بعض األحاديث اليت توضح أمهية صالة اجلمعة كمـا تتـبني             
 � اِهللا رسولَ أَنَّ جابِرٍ عن. بواستطها مسائل أخرى أيضا تتعلق باجلمعة     

 إِالَّ الْجمعـة  يـوم  الْجمعةُ فَعلَيه خرِاآل والْيومِ بِاِهللا يؤمن كَانَ من: قَالَ
رِيضم أَو رافسأَةٌ أَوِ مرام أَو بِىص أَو لُوكمنِ مى فَمنغتوٍ اسبِلَه أَو ةارجت 
سنن الدارقطين، كتاب اجلمعة، باب من       (حميد غَنِى واُهللا عنه اُهللا استغنى

  )جلمعةجتب عليه ا
تضاعف احلسنات يوم   : " قال �ويف رواية أخرى عن أيب هريرة أن النيب         

  ) ٢٩٩٩جممع الزوائد ومنبع الفوائد رقم احلديث ". (اجلمعة
 - باإلضافة إىل صالة اجلمعة      –أي إذا قام اإلنسان حبسنات يوم اجلمعة        

لعمـل  ال شك أنه ال حسنة أكرب من ا       . يعطيه اهللا أجرها أضعافا مضاعفة    
لذا فإن احلضور . بأوامر اهللا تعاىل وال سيما األوامر اليت تدخل يف الفرائض

يف يـوم   (يف صالة اجلمعة يزيد اإلنسان حسنات أكثر من أي عمل آخر            
 عباس ابن عنوهذا ما مييز املؤمن من املنافق، كما ورد يف رواية           ) اجلمعة

 كتاب يف امنافقً تبكُ ضرورة غري من اجلمعة ترك من": قال � النيب أن
  )مشكاة املصابيح، كتاب الصالة باب وجوا." (لدبي وال ىمحي ال

 � اِهللا رسـولَ  أَنَّ..... الضمرِي الْجعد أَبِي  عن وجاء يف حديث آخر   
سـنن أيب داود    . (قَلْبِه علَى اُهللا طَبع بِها تهاونا جمعٍ ثَالثَ ترك من :قَالَ



 - ١٦ -

وحني يطبع اهللا على قلـب      ) اب الصالة باب التشديد يف ترك اجلمعة      كت
  . أحد تتضاءل قدرته على كسب احلسنات شيئا فشيئا

 يغتـِسلُ  ال :� النبِي قَالَ قَالَ الْفَارِسي سلْمانَ عنوهناك رواية أخرى    
 يمس أَو دهنِه من ويدهن رٍطُه من استطَاع ما ويتطَهر الْجمعة يوم رجلٌ

نيبِ مط هتيب ثُم جرخفَال ي قفَري نينِ بياثْن لِّي ثُمصا يم بكُت  لَـه  ثُـم 
تصنإِذَا ي كَلَّمت امإِال اِإلم رغُف ا لَهم  ـهنيب  نـيبو  ـةعمى  الْجـراُألخ .

  )ب اجلمعة بالدهن للجمعةالبخاري، كتا(
 الْجمعة يوم كَانَ إِذَا :� النبِي قَالَ قَالَ هريرةَ أَبِي عنوقد جاء يف رواية     

قَفَتكَةُ والئلَى الْمابِ عب جِدسونَ الْمبكْتلَ يلَ اَألوثَلُ .فَاَألومرِ وجهالْم 
 ثُـم  دجاجةً ثُم كَبشا ثُم بقَرةً يهدي كَالَّذي ثُم بدنةً يهدي الَّذي كَمثَلِ
البخـاري،  . (الـذِّكْر  ويستمعونَ صحفَهم طَووا اِإلمام خرج فَإِذَا بيضةً

  )كتاب اجلمعة، باب االستمتاع إىل اخلطبة
بة بانتبـاه    األنظار إىل االستماع إىل اخلط     �ففي هذا احلديث لفت النيب      

مـا مـن    : خاص عالوة على ذكره أجر الصالة وثوابها، فقال ما مفاده         
جملس أكثر بركة من الذي جيلس فيه مالئكة اهللا ويستمعون إىل ما جيري             

 رسـولُ  قَالَ قَالَ عباسٍ ابنِ عنِوقد جاء يف حديث آخر      . فيه من الذكر  
 يحملُ الْحمارِ كَمثَلِ فَهو يخطُب اِإلمامو الْجمعة يوم تكَلَّم من :� اِهللا

مسند أمحد بن حنبل، مسند عبد      (. جمعةٌ لَه لَيس أَنصت لَه يقُولُ والَّذي .أَسفَارا
  )اهللا بن عباس
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وإذا كان هناك طفل صغري .  أي ال جيوز أن يمنع أحد من الكالم بالكالم    
ى به إىل خارج املسجد، أما إذا كان الطفل         مثال يشغب فاألفضل أن يؤت    

  . مدركا بعض الشيء فينبغي أن يمنع باإلشارة وليس بالكالم
 اِهللا ورسولُ الْجمعة يوم الْغطَفَانِي سلَيك جاَء: قَالَ اِهللا عبد بنِ جابِرِ عنو
� طُبخي لَسفَقَالَ فَج ا :لَهي كلَيس فَ قُمكَعنِ اريتكْعر زوجتا ويهِمف ثُم 
 ركْعتـينِ  فَلْيركَـع  يخطُـب  واِإلمام الْجمعة يوم أَحدكُم جاَء إِذَا :قَالَ

زوجتلْيا ويهِممسلم، كتاب اجلمعة باب التحية واإلمام خيطب. (ف(  
 سبقُوه وقَد ثَالثَةً فَوجد الْجمعة إِلَى اِهللا دعب مع خرجت: قَالَ علْقَمةَ عنو

 :يقُـولُ  � اِهللا رسولَ سمعت إِني بِبعيد أَربعة رابِع وما أَربعة رابِع فَقَالَ
 جمعـات الْ إِلَى رواحهِم قَدرِ علَى الْقيامة يوم ِهللا من يجلسونَ الناس إِنَّ

سـنن أيب   (. بِبعيد أَربعة رابِع وما أَربعة رابِع قَالَ ثُم والثَّالثَ والثَّانِي اَألولَ

 انظروا كم هي أمهيـة      )ماجه، كتاب إقامة الصالة باب ما جاء يف التهجري إىل اجلمعة          
  . احلضور يف صالة اجلمعة

نةَ عرمنِ سبٍ بدنأَنَّ ج بِيوا :قَالَ � اِهللا نرضاح ـوا  الذِّكْرنادو  ـنم 
سنن . (دخلَها وإِنْ الْجنة في يؤخر حتى يتباعد يزالُ ال الرجلَ فَإِنَّ اِإلمامِ

وكذلك قـد   ) أيب داود، كتاب الصالة باب الدنو من اإلمام عند املوعظة         
ل أن قدرة  اإلنسان على كسب احلـسنات      تبني من حديث قرأته قبل قلي     

ولقد قيل يف هذا احلديث إن اإلنـسان يكـسب          . تتالشى يف هذه احلالة   
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احلسنات ولكنها تتالشى شيئا فشيئا ألن الصدأ يعلو قلب الذي ال يهتم            
وقد جاء يف رواية أخرى     . باجلمعة، فيحرم من اجلنة مع أنه كان أهال هلا        

 معـشر  يـا  الْجمعِ من جمعة في قَالَ � اِهللا رسولَ أَنَّ السباقِ ابنِ عنِ
نيملسذَا إِنَّ الْمه موي لَهعا ُهللا جيدِسلُوا عفَاغْت نمكَانَ و هدنع يبفَال ط 

هرضأَنْ ي سمي هنم كُملَيعو اكوموطأ مالك كتاب الطهارة، باب     . (بِالس
  ) جاء يف السواكما

لقـد وضـح    . إذن، فهذه هي أمهية اجلمعة اليت جيب أن نتنبه إليها دائما          
 هذا األمر من منطلق آخر أيضا وبين أمهيـة          �سيدنا املسيح املوعود    

الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتممـت      � يف تفسري اآلية     �اجلمعة، فقال   
أي (قد طهركم   : إن هلذه اآلية جانبنيِ، أوال     ")٤ :ةاملائد (�علَيكُم نِعمتي 

وقد . قد أكمل الكتاب : ، وثانيا )قد جاء الدين الذي كان سببا لتطهريكم      
 لو نزلت هذه    � قيل إن هذه اآلية نزلت يوم اجلمعة، فقال يهودي لعمر         

   �. اجلمعة عيد لنا�اآلية علينا الختذنا ذلك اليوم عيدا لنا، فقال عمر 

                                                 
� نع رمنِ عطَّابِ بأَنَّ الْخ جالر نم ودهقَالَ الْي ا لَهي ريأَم  نِنيمـؤـةٌ  الْمـي  آيف 

ابِكُمتا كهُءونقْرت ا لَونلَيع رشعم ودهالْي لَتزا نذْنخالت كذَل موا الْييدقَالَ ع أَي ةآي 
 اِإلسـالم  لَكُم ورضيت نِعمتي يكُمعلَ وأَتممت دينكُم لَكُم أَكْملْت الْيوم�: قَالَ
 وهـو  � النبِي علَى فيه نزلَت الَّذي والْمكَانَ الْيوم ذَلك عرفْنا قَد عمر قَالَ �دينا
مفَةَ قَائربِع موي ةعمصحيخ البخاري، كتاب اإلميان باب زيادة اإلميان ونقصه       . (ج (

  ) جماملتر(
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. وردت هذه الرواية عن ابن عباس أيضا أن يهوديا قال كذا وكذا           وقد  (
 رواها  � عنها إن النيب     �وكذلك هناك أحاديث قال املسيح املوعود       

 �له مباشرة وهلا أمهية أكرب لذا ال بد أن نأخذ ما رواه املسيح املوعود               
  .) بدال مما وصلتنا بواسطة خمتلف الرواة

لو نزلـت   : � إن يهوديا قال لعمر      : ويقول �يتابع املسيح املوعود    
يوم اجلمعـة   : �هذه اآلية علينا الختذنا ذلك اليوم عيدا لنا، فقال عمر           

ولكن كثريا من الناس غافلون عن هذا العيد إذ يلبسون ألبـسة            . عيد لنا 
. جديدة يف أعياد أخرى ولكن ال يهتمون ذا العيد ويأتون بألبسة وسخة         

وإىل هذا العيد تشري سورة     .  أعياد أخرى  أما عندي فهذا العيد أفضل من     
. واجلمعة يوم ولد فيه آدم وقت العـصر       . اجلمعة، وبسببه قُصرت الصالة   

وإن هذا العيد يدل أيضا على عصر ولد فيه أول إنسان يوم هذا العيـد،               
م ١٩٠٦يوليـو   /متـوز ٣١" احلَكَم"جريدة  . (وعليه اكتمل نزول القرآن   

  .م اجلمعةأي نزلت هذه اآلية يو) ٥-٤ص
فإننا أتباع دين عظيم، بإنزاله أكمل اهللا تعاىل دينه، حىت أنه مل يكن مـن               

فاإلله الذي أكمل   . اليهودي أيضا إال أن يعترف بعظمة هذه اآلية الكرمية        
 بصورة كاملة هو الذي قد فرض علينا يف هذا          �الدين وأنزله على النيب     
 جسيمة أالّ نتهاون أبدا     وهكذا تقع علينا مسؤولية   . الكتاب واجبات هامة  
ندعو اهللا تعاىل أن يوفقنا وأوالدنـا لالهتمـام         . يف أداء تلك الواجبات   
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 دائما كمـا  �باجلُمعِ دائما وأن نكون عند حسن ظن املسيح املوعود    
  . يتوقع منا، آمني

  

                                  ��������   


