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 بعض أخطاء املصلني يوم اجلمعة

 

إن الحؿد هلل، كحؿده وكستعقـه وكستغػره، وكعوذ باهلل من شرور أكػسـا 

ومن سقئات أطؿالـا، من يفده اهلل فال مضل له، ومن يضؾل فال هادي له، 

 وحده ال شريك له، وأشفد أن محؿًدا طبده ورسوله.  وأشفد أن ال إله إال اهلل

]آل (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ)

 .[201طؿران:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ )

 .[2]الـساء:(ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

ے ے ۓ ۓ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ)

 .[02-00]األحزاب:(﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼

ا بعُد...  أمَّ

، فنن يوم يفا الؿسؾؿون هو من خقر األيام طـد اهلل فنن يوم الجؿعة أ

جؿؾًة من العبادات  الجؿعة هو واسطة ِطؼد األيام، وقد استودطه اهلل 

والطاطات والؼربات التي يزداد هبا اإليؿان، ويؼوى هبا القؼقن، وتتم هبا 

 العبادة، وُتحطُّ هبا الخطقئة بنذن اهلل رب العالؿقن.

ط يف اهتباله كثقٌر من الـاس، فؾم وإن هذا القوم ولألس ف الشديد فرَّ

 .، وبقَّـه رسول اهلل يستثؿروه االستثؿار الذي دطا اهلل 

o  p 
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: هي صالة الجؿعة التي هي وإن من أهم ما يف يوم الجؿعة أيفا الؿممـون

ٱ ٻ ٻ ٻ ): أطظم الصؾوات طـد اهلل رب العالؿقن؛ يؼول اهلل 

ٿ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

 .[9]اجلمعة:(  ٿ ٹ ٹ

مفا شيٌء من األطؿال، التي  كعم عباد اهلل: إهنا صالة الجؿعة التي يتؼدَّ

م صالة الجؿعة شيٌء من األطؿال، والطاطات، والؼربات هلل رب  يتؼدَّ

ص يف أحوال الـاس أو يف أغؾب أحوال الـاس يجد تػريًطا  العالؿقن، والؿتػحِّ

قٌر من الـاس أخطاء فادحة يف تعامؾفم مع طجقًبا، ومع مرور الوقت يرتؽب كث

 صالة الجؿعة.

ويف هذا القوم سُلكبِّه طؾى بعض األخطاء ولقس كؾفا، سُلكبِّه طؾى بعض 

 -كسلل اهلل لـا ولفم الفداية-األخطاء الظاهرة التي ُيؿارسفا كثقٌر من الـاس 

 يف يوم الجؿعة، ويف صالة الجؿعة، حقث إن ترك مثل هذه األخطاء يشبُّ 

طؾقفا الصغقر، ويشقب طؾقفا الؽبقر، وتمَلف مع مرور الوقت قد ُيعتؼد بلهنا 

 .مشروطٌة وهي يف الواقع مخالػٌة لفدي الـبي 

 وهذه األخطاء:

 .مـفا ما هو ضاهر 

 .ومـفا ما هو مؾتبٌس طؾى كثقٍر من الـاس 

يوم الجؿعة أيفا الؿممـون هو ُلؿعة األيام، وهو واسطة ِطؼد األيام، وإن 

من أطظم الؿخالػات التي يرتؽبفا كثقٌر من الؿسؾؿقن: الـوم طن صالة فجر 

صالة الػجر لرتى ما  يوم الجؿعة، وإذا أردت شاهًدا فصؾِّي يف بقوتات اهلل 

ُيؼطِّع كقاط الؼؾوب، ويبعث الحزن واألسى واألسف يف الـػوس طؾى أحوال 

قات متلخرة، حتى إذا كثقٍر من الؿسؾؿقن الذين يسفرون لقؾة الجؿعة إلى أو
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ة الـوم رموا بلكػسفم طؾى فرشفم كالؿوتى، فتطوففم وتػوهتم  جاءت حزَّ

َأْفَضُل »يؼول:  صالة فجر ويوم الجؿعة، والـبي 

َؾَواِت    ِعـَْد  الصَّ
ِ
 .(1)«َصالُة َفْجرِ َيْوَم اْلُجُؿَعِة َجَؿاَعة    اهلل

لصالة الجؿعة من كوٍم ، وأن يستعدوا ولذلك طؾى الـاس أن يتؼوا اهلل  

ر، بل إن هذا السفر ربؿا اكسحب طؾى صالة الجؿعة ولقس طؾى صالة  مبؽِّ

 فجر الجؿعة أيًضا كؿا هو حال كثقٍر من الـاس.

هذا التلخر الػظقع الػاضح الذي ُيؿارسه كثقٌر من الؿصؾقن  األمر اآلخر:

قب طؾى حقث إهنم يلتون والخط -كسلل اهلل السالمة والعافقة لـا ولفم-

الؿـرب، بل بعضفم يليت واإلمام قد اكتفى من الصالة، كل هذا تساهاًل وتػريًطا 

تون هذه األجور، ولو أهنم ُدطوا إلى شيٍء -كسلل اهلل لـا ولفم الفداية- ، ُيػوِّ

روا إلقه تبؽقًرا، ولطاروا إلقه صقراًكا كؿا ضرب لذلك الـبي  من أمور الدكقا لبؽَّ

 .مثاًل 

َمِن اْغَتَسَل َيْوَم اْلُجُؿَعِة ُغْسَل اْلَجـَاَبِة، ُثمَّ »ل: يؼو والـبي 

، َوَمْن  َب َبَؼَرة  َؿا َقرَّ اَعِة الثَّاكَِقِة، َفَؽَلكَّ ي السَّ
َب َبَدَكة ، َوَمْن َراَح فِ َؿا َقرَّ َراَح، َفَؽَلكَّ

ا َأْقَرَن، َب َكْبش  َؿا َقرَّ اَعِة الثَّالَِثِة، َفَؽَلكَّ ي السَّ
ابَِعِة،  َراَح فِ اَعِة الرَّ ي السَّ

َوَمْن َراَح فِ

َب َبْقَضة ، َفنَِذا  َؿا َقرَّ اَعِة اْلَخاِمَسِة، َفَؽَلكَّ ي السَّ
َب َدَجاَجة ، َوَمْن َراَح فِ َؿا َقرَّ َفَؽَلكَّ

ْكرَ  َماُم َحَضَرِت اْلَؿاَلئَِؽُة َيْسَتِؿُعوَن الذِّ  .(2)«َخَرَج اْْلِ

َل َعَؾى »وجاء يف الحديث اآلخر:  َؽٌة َيْؽُتُبوَن األَوَّ
َأْبَواِب اْلَؿَساِجِد َمالئِ

                                                           

( طن 281) «األوسط»(، ويف 633) «الؽبقر»(، والطرباين يف 2101أخرجه البزار ) (2)

 .(633/ 6) «السؾسؾة الضعقػة»ضعقف جدا. أبي طبقدة بن الجراح، وقال األلباين: 

 .◙( طن أبي هريرة 850(، ومسؾم )882أخرجه البخاري ) (1)
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ْكرَ  َل، َفنَِذا َخَرَج اِْلَماُم َطَوْت اْلَؿاَلئَِؽُة ُصُحَػَفا َيْسَتِؿُعوَن الذِّ  .(1)«َفاألَوَّ

فقا لؾحسرة، يا لحسرتك يا طبد اهلل، يا َمن تلخرت طن صالة الجؿعة، يا 

الؿـرب، ُترَفع الصحف والدواوين  من تلخرت وأتقت بعد ققام الخطقب طؾى

 ولقس فقفا اسؿك، ألقس هذا من الخسران الؿبقن؟ بؾى ورب العالؿقن.

هو تخطِّي هذه الصػوف،  :ومن األخطاء التي ُيؿارسفا كثقٌر من الـاس

وذلك برفع األقدام طؾى أكتاف الجالسقن، وتجاوز هذه الصػوف لؾوصول 

يخطب طؾى الؿـرب  إلى الصػوف الؿتؼدمة، وقد كان الـبي 

اْجِؾْس َفَؼد آَذْيَت »مرًة فرأى رجاًل يتخطَّى الصػوف، فؼطع الخطبة وقال: 

 ؛(2)«َوَآَكْقَت 

 .آذيت الـاس برفع قدمك طؾى رؤوسفم 

 .وآكقت حقـؿا تلخرت هذا التلخر 

فال يجوز لإلكسان أن يتخطى رقاب الـاس، وإكؿا يجؾس حقث وجد 

 فرجًة يف الصف.

لى أن بعض الـاس قد يسؼط حؼه يف هذا الؿـع، بؿعـى أكه إ وُأكبِّه هـا

م إلقفا، فقذكر أهل العؾم أكه يجوز  تؽون أمامه فرجة فقتؽاسل طن التؼدُّ

لؾؿتلخر يجوز له أن يخرتق هذه الصػوف لقصل إلى هذه الػرج الؿتؼدمة 

بسبب تساهل همالء الؿصؾقن، أما إذا كاكت الصػوف مؿتؾئة ولقس ثمَّ فرجة، 

                                                           

 .◙طن أبي هريرة ( 850(، ومسؾم )6122)أخرجه  البخاري  (2)

( 2611) «الصغرى»(، والـسائي يف 2228(، وأبو داود )20301أخرجه أحؿد ) (1)

 «صحقح الرتغقب والرتهقب »، وصححه األلباين يف ¶طن طبد اهلل بن ُبسٍر 

(2 /113.) 
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هنى  يجوز لإلكسان أن يتخطَّى الصػوف؛ ألن الـبي  فال

 طن ذلك.

يدخل بعض الؿصؾقن متلخًرا فُقباشر الجؾوس وال ُيصؾي : أمٌر آخر

، فؼد صحَّ طـه أكه ركعتقن، وهذا مخالٌف لفدي الـبي 

 .(1)«َوَأَراَد َأْن َيْجِؾَس َفؾُقَصلِّ َرْكَعَتْقنِ  إَِذا َجاَء َأَحُدُكْم اْلَؿْسِجَد »قال: 

 اسؿه سؾقك  ومرًة كان يخطب الـبي 
ٌّ

فدخل صحابي

َصَؾْقَت »الخطبة وقال له:  الغطػاين فجؾس، فؼطع الـبي 

يعـي ائِت  (2)«َرْكَعَتْقِن َوَأْوِجُز فِقِفَؿا َفَصلِّ  ُقمْ »: َقاَل: ال، َقاَل  «َرْكَعَتْقِن؟

 باألركان والؼدر الواجب لقستؿع إلى خطبة الخطقب.

بعض الـاس حقـؿا يدخل والؿمذن يمذن لصالة الجؿعة، هل  وهـا يسلل

د خؾػه، أم أكه ُيصؾي ركعتقن؟ الذي يظفر واهلل تعالى  يستؿع إلى األذان وُيردِّ

أطؾم أكه ُيصؾي ولو كان الؿمذن يمذِّن، ذلك أن االستؿاع إلى الؿمذِّن سـَّة، 

ٌم طؾى واالستؿاع إلى الخطقب أمٌر واجب، وقاطدة الشريعة: أن الوا جب مؼدَّ

 السـَّة، والؿسللة فقفا بحٌث وكالم طـد أهل العؾم واألطالم.

 من األخطاء التي ُيؿارسفا كثقٌر من الؿصؾقن كسلل اهلل لـا ولفم الفداية:

هذا التػريط يف األجور والدرجات حقـؿا يلتون إلى صالة الجؿعة ويذهبون 

صون يف األجر لقؽوكوا من  إلى الصػوف الخؾػقة، يلتون مبؽرين وُيػرِّ

الؿحرومقن، يذهبون لقستـدوا إلى الجدران، بل بعضفم ولألسف وهذا أمٌر 

أصبح ضاهرة ربؿا يف هذا الجامع تحديًدا، يجؾس طـد أبواب الؿساجد، حتى 

                                                           

 .طن أبي قتادة السؾؿي( 021(، ومسؾم )111أخرجه البخاري ) (2)

 ( كحوه طن جابر. 805)أخرجه مسؾم  (1)
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إذا اكتفى اإلمام من الصالة فرَّ وهرب ال يؾوي طؾى شيء، وكلكه خارٌج من 

 .-كسلل اهلل العافقة والسالمة-معركة 

بل تجاوز بعض الـاس األمر إلى أهنم يلتون بسجاداهتم ويػرشوهنا خارج 

الؿسجد مع وجود فسحٍة وأماكن داخل الؿسجد، حتى إذا سؾَّم اإلمام 

أسرطوا وكاكوا من السرطان الذين يفربون بؿجرد سالم اإلمام، والـبي 

  ،حثَّ طؾى أن الؿصؾي إذا جاء يوم الجؿعة لقدكو من اإلمام

  الصػوف األولى.ولقُؼم يف

طؾى الؿسابؼة إلى الصػوف األولى،  وقد حثَّ الـبي 

فِّ األَولِ  يف َلْو يْعؾُم الـَّاُس َما»: يؼول الـبي  ُثمَّ  األََذاِن والصَّ

يعـي يؼرتطوا لؿا يف ذلك من  (1)«َلْم َيِجُدوا إاِلَّ َأْن يْسَتِفُؿوا عَؾقِه الْسَتَفُؿوا

 زيل طن اهلل رب العالؿقن.األجر العظقم والثواب الج

ط يف هذا الـبع  يا أيفا الؿحروم ُطْد إلى رشدك، يا أيفا الؿحروم ال تػرِّ

الصايف من األجور والدرجات طـد اهلل رب العالؿقن، زاِحم الصػوف األولى 

 ما دمت جئت مبؽًرا إلى بقت اهلل رب العالؿقن.

كسلل اهلل -ن الؿصؾقن من األخطاء وما أكثر األخطاء التي ُيؿارسفا كثقٌر م

حجز الصػوف، أو حجز األماكن يف الصػوف األولى ثم  :-لـا ولفم الفداية

الذهاب لؼضاء الحوائج، أو لؾبقع والشراء، أو لؾـوم يف البقوت، وال شك بلن 

هذا مـؽٌر طظقم، يليت بعض الـاس فقضع سجادته، أو كرسقه لقحجز مؽاًكا، 

هذا الؿؽان، وال شك بلن هذا مـؽٌر طظقم،  ويليت يف وقٍت متلخر لُقزاحم طؾى

هنى أن يوصِّن الرجل مؽاًكا له يف الؿسجد كؿا يوصِّن  فالـبي 

                                                           

 طن أبي هريرة.( 160(، ومسؾم )325أخرجه البخاري ) (2)
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 البعقر الؿؽان له.

ولذلك ال يجوز لإلكسان أن يحجز هذه األماكن، وأن يسؾب حؼوق 

اآلخرين، ففذه من جؿؾة الؿـافع التي لقس لفا مِْؾٌك ألحد وإكؿا لؿن سبق، 

مثل هذه االختصاصات، وإلى مثل هذه الؿـافع ففو أولى هبا، من سبق إلى 

أما أن يليت الرجل أو يليت من بعد صالة الػجر، أو يف وقت الضحى ويضع 

سجادته أو كرسقه ثم يذهب بعد ذلك، وإذا جاء وجد رجاًل يف مؽاكه قاتؾه أو 

 شاتؿه أو سابَّه، فنكه طؾى مـؽٌر طظقم.

ًدا أصاًل يف الؿجؾس ثم صرأت له حاجة؛ واستثـى العؾؿاء من كان موجو

كتجديد وضوء، أو كؼضاء حاجٍة مفؿة، فخرج بحقث ال يطول الػصل؛ يعـي 

ت طؾى ذلك  كان الزمن قصقًرا فؾه أن يعود إلى مؽاكه، وهو أحق به، وقد كصَّ

اآلثار، أما أكه يذهب الساطة أو الساطات ثم يليت لُقطالب هبذا الؿؽان فؾؼد 

 ه مـه.فات حؼه وكصقب

أال فؾتتؼوا اهلل يا طباد اهلل، وال ريب أن من يػعل ذلك إكؿا هو مريٌد  

لؾخقر، ومسابٌق يف هذا الؿقدان الالحب الطويل، الذي يؼود إلى جـٍة طالقة، 

، وأال يرتؽب خطًل أو معصقًة، أو يمذي مممـًا يف ولؽن طؾقه أن يتؼي اهلل 

 بقت اهلل رب العالؿقن.

ه أحوال كثقٍر من الـاس من هذا االكشغال طن خطبة ما طؾق :أمٌر آخر

الخطقب، من السـَّة أيفا الؿممـون أن الؿلمومقن يـظرون إلى اإلمام، 

، فؾؼد كان الـبي وُيشاهدوكه بلبصارهم، هذه سـَّة حبقبـا 

 ولم يؽن يؾتػت يؿقـًا وال (1)إذا خطب خطب تؾؼاء وجفه ،

                                                           

 ( كحوه طن أبي سعقد الخدري.112أخرج البخاري ) (2)
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، وكان الـاس من أصحاب الـبي شؿااًل يف خطبته الشرطقة يوم الجؿعة

  يستؼبؾوكه بوجوهفم ويـظرون إلقه، الذين أمامه، والذين طن

يؿقـه وطن شؿاله، هذا هو الفدي الـبوي، وذلك لؿا يف هذا من االكتباه 

 واالكدماج واالسرتسال، أيًضا االستقعاب لؿا يؼول الخطقب. 

س رأسه، أو جؾس جؾسة الؼرفصاء وهي االحت باء، أو رمى أما من كؽَّ

بقديه خؾف ضفره، أو إلى إحدى جاكبقه فنن هذا مستجؾٌب لؾؿؾل، وداٍع إلى 

الـوم والؽسل، وهذا ما يحدث طـد كثقٍر من الـاس، وألجل هذا هنى الـبي 

 (1)طن االحتباء يوم الجؿعة. 

من الؿخالػات: اشتغال بعض الـاس طن الخطقب بجؿؾٍة من  :أمٌر آخر

من اصطحاب  -هداكا اهلل وإياهم-ؾه بعض الـاس األمور؛ مـفا ما يػع

الؿحؿول الجوال، هذا الفاتف وُيؼؾِّبوكه أثـاء خطبة الخطقب، وقد شؽى لي 

كثقٌر من الؿصؾقن فعل هذا ال سقؿا جـس الشباب أو الؿراهؼقن، أو البالغقن، 

فقلتون بؿحؿوالهتم هذه ويتصػحوهنا، ولربؿا دخؾوا يف مخاصبات 

 ومحادثات.

-َمْن َقاَل أِلَِخقِه: َصْه »قال:  مـؽٌر طظقم، فالـبي وهذا 

فؿن قال ألخقه: صه حتى لو كان أمًرا بالؿعروف  (2)«َفَؼْد َلَغا -يعـي اسؽت

أو هنقًّا طن الؿـؽر فنكه ال يجوز، إذا وقف الخطقب طؾى الؿـرب ال سالم، وال 

 طن الؿـؽر، 
ٌّ

هذا هو أمر كبقـا كالم، وال صالة، وال أمٍر بالؿعروف، وال هني

                                                           

وحسـه األلباين يف (، طن معاذ بن أكس، 2220، وأبو داود )(25360أحؿد )أخرجه  (2)

 .(106/ 1) «صحقح أبي داود»

 ( كحوه طن أبي هريرة. 852(، ومسؾم )161أخرجه البخاري ) (1)
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ولذلك ُيخطئ بعض الـاس حقـؿا يؾعب بُلصبعه طؾى سجادة الؿسجد 

ُيخطط فقفا وهو قد سرح يف هذه الدكقا ويف أوديتفا بعقًدا طن استقعاب ما 

 يؼوله الخطقب.

ما طؾقه بعض الصغار وربؿا اكتؼل إلى  :ولألسف من األخطاء الؿػزعة

ع وقًػا بقن أيديفم أثـاء بعض الؽبار من وضع طؾب ماء الصحة ه ذه التي ُيوزَّ

خطبة الخطقب، ويشربون الؿاء أثـاء الخطبة، ولربؿا أحدثوا صوًتا هبذه العؾبة 

البالستقؽقة، وُيزطجون من بجوارهم، أو من أمامفم ومن خؾػفم، وقبل 

 .-كسلل اهلل العافقة والسالمة-ذلك: ُيذهبون األجر طؾقفم 

ك أثـاء خطبة الجؿعة، فؽقف بؿن إذا كان العؾؿاء كصوا طؾى م ـع التسوُّ

ث،  يؾعب هبذه العؾب البالستقؽقة، وكقف بؿن يتؽؾم، وكقف بؿن يتحدَّ

 .-كسلل اهلل لـا ولؾجؿقع الفداية-وكقف بؿن يحؿل جواله 

إتقان كثقٍر من الرجال بلوالدهم الصغار : أمٌر آخر وما أكثر الؿخالػات

بع سـوات أو ست سـوات، يلتون هبم الذين دون سن التؿققز، بؿعـى دون س

، وهذا وربي شيٌء جؿقٌل ورائع ُيػِرح الؼؾب، ويشرح الصدر، إلى بقت اهلل 

لؽن ولألسف الشديد يلتون هبم فقرتكون لفم الحبل طؾى الغارب، يعبثون، 

ويتؽؾؿون، ولربؿا استـطؼوا آباءهم بالسمال، ما هذا وما ذاك؟ فُقذهبون 

 األجر طؾى والديفم.

 ريب أن اإلكسان إذا أراد أن يليت بولده فؾقلِت به وقد استفدفه وال

بالتعؾقم، وبالتوجقه، وبالتؾؼققن، ُيعؾِّؿه قدسقة هذا الؿسجد وطظؿته وحؼه 

العظقم، وأكه يحُرم الؽالم فقه أثـاء الخطبة، وُيؿؾي طؾقه ما يؽون مسؾًؽا له 

ه هؽذا وُيرسؾه، ويرتك الحبل وتربقًة صقبًة له صوال طؿره وحقاته، أما أكه يليت ب
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طؾى غاربه يعبث ويتؽؾم، ففذا مـؽٌر يا طباد اهلل، وقد كصَّ الػؼفاء يف كتب 

 الػؼه طؾى أن الؿساجد ُتجـَّب الصبقان والؿجاكقن.

ثـي بعض الػضالء أكه يف الؿسجد وكان بجواره صػٌل صغقر، فؿا  وقد حدَّ

ال يتحؽم بـػسه، وقد ضفرت اكتبه إال وقد أحدث حدًثا طؾقه، لؿاذا؟ ألكه 

ضاهرة مؾػتة لؾـظر: إتقان بعض الػضالء األخقار الؿحبقن لبعض بـاهتم دون 

التؿققز إلى مساجد الرجال، ُيحجبوهنن ثم يلتون هبن بقن الرجال، وما أدري 

 من أين أخذوا هذا؟! 

صحقح أن البـت لو دخؾت غػؾًة، أو كان طـد األب ضرورة ال يؿؽن أبًدا 

حؿل ُأمامة بـت  فا لوحدها جاز له اصطحاهبا، فالـبي أن يرتك

زيـب يف الصالة، لؽن أن يليت هبا يف صالة الجؿعة ولقس ثمَّ حاجة فال، وإذا 

أردت تربقتفا وتعؾقؿفا فعؾقك بالتؾؼققن والتوجقه، أو اصحب أمفا إلى مصؾى 

شفد الـساء، وتليت بابـتفا لتشاهد هذا الجؿع، ولتسؿع الِذكر، ولتحضر م

 الخقر.

فاتؼوا اهلل يا طباد اهلل، وطؾقؽم باالكتباه إلى مثل هذه األخطاء التي يرتؽبفا  

كثقٌر من الـاس يف واقع األمر كثقرة، ولؽن أشرت يف الخطبة األولى إلى 

أهؿفا، ويف الخطبة الثاكقة مزيد بقاٍن وتوضقح، أسلل اهلل لي ولؽم العؾم 

الدائم، والدطاء الؿستجاب، والـقَّة الـافع، والعؿل الصالح، والتوفقق 

 أقول ما تسؿعون وأستغػر اهلل لي ولؽم. الصالحة، إن ربي خقر مسمول، 
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 الثانيةاخلطبة 
 

الحؿد هلل وكػى، وصؾَّى اهلل وسؾَّم وبارك طؾى الـبي الؿصطػى، وطؾى 

 من بلثره اقتػى إلى يوم الحشر والؿـتفى.

 أما بعد...

الجسقؿة: ما ُيؿارسه كثقٌر من وإن من األخطاء فاتؼوا اهلل يا طباد اهلل، 

: الـاس من تػويتفم لصالة الجؿعة، وقد قال الـبي 
َيـَْتِفَقنَّ َأْقَواٌم َعْن َوْدِعِفُم اْلُجُؿَعاِت َأْو َلَقْختَِؿنَّ اهللُ َعَؾى ُقُؾوبِِفْم ُثمَّ »

 .(1)«اْلَغافِِؾقنَ  ِمنَ  لُِقْؽوُكنَّ 

َتَرَك َثاَلَث  َمنْ »ء يف الحديث اآلخر: أال فؾتتؼوا اهلل يا طباد اهلل، وقد جا

ا ؛ فاتؼوا اهلل يا طباد اهلل، واحرصوا طؾى (2)«َطَبَع اهللُ َعَؾى َقْؾبِهِ  بَِفا ُجَؿٍع َتَفاُوك 

 صالة الجؿعة.

ا ما يػعؾه بعض الـاس حقـؿا ُيدرك اإلمام يف الركعة : ومن األخطاء أيض 

ع الثاين، يؼوم فقليت بركعتقن، أكَّا األخقرة من صالة الجؿعة بعدما فاته الركو

لك هذا؟ لؼد فاتتك يا محروم، فاتتك صالة الجؿعة، وطؾقك أن تلِت بصالة 

 الظفر أربع ركعات؛ 

                                                           

 .( طن طبد اهلل بن طؿر، وأبي هريرة 835أخرجه مسؾم ) (2)
( طن أبي الجعد 2215(، وابن ماجه )2051(، وأبو داود )25118أخرجه أحؿد ) (1)

 (.166/ 2) «مشؽاة الؿصابقح»الضؿري، وصححه األلباين يف 
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 .فنن من أدرك الركوع الثاين من صالة الجؿعة فؼد أدرك الجؿعة 

 .ومن فاته الركوع فاتته الجؿعة 

ه وقت صالة ما يػعؾه أيًضا بعض الـاس : ومن األخطاء الػادحة من التـزُّ

د السػر من غقر حاجة، وال  الجؿعة، الذهاب إلى البحر أو إلى الرب، أو تعؿُّ

كسلل -التزاٍم يف صقران، وإكؿا هؽذا رغبًة يف السػر، وهذا أمٌر غايٌة يف الخطورة 

 .-اهلل السالمة والعافقة

ا ب ما ُيؿارسه بعض أفعال الؿتاجر من البقع والشرا: من األخطاء أيض 

بعد الـداء الثاين من صالة الجؿعة صؿًعا يف هذه الدكقا، ومخالػًة ألمر اهلل 

ٱ ٻ ٻ ٻ ): ، قال اهلل وألمر رسول اهلل 

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

 .[9]اجلمعة:(  ٿ ٹ ٹ

واتػق الػؼفاء بل ُحؽي إجؿاًطا أن البقع بعد الـداء الثاين من يوم الجؿعة 

ٌم، وا لعاقدان آثؿان ملزوران غقر ملجوران، ويـسحب ذلك كؿا باصٌل ومحرَّ

يذكر أهل العؾم يؼقسون كل طؼٍد؛ كعؼد الزواج، أو أي طؼٍد من العؼود 

 األخرى التي يعؼدها الـاس بعد الـداء الثاين من يوم الجؿعة.

ا ترك االغتسال يوم الجؿعة، فقؽتػي كثقٌر من الـاس  :ومن األخطاء أيض 

اْلُجُؿَعِة  إَِلى إَِذا َجاَء َأَحُدُكمْ »يؼول:  بالوضوء، والـبي 

 (1)«َفْؾَقْغَتِسْل 

 .(2)«اْلُجُؿعِة َواِجٌب َعَؾى ُكلِّ ُمْسِؾمٍ  ُغْسُل »: ويؼول 
                                                           

 .¶ؿر طن طبد اهلل بن ط( 811(، ومسؾم )800أخرجه البخاري ) (2)

 .◙( طن أبي سعقد الخدري 813(، ومسؾم )858أخرجه البخاري ) (1)
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الغسل شعقرة، الغسل طبادة، الغسل ُكسك، الغسل تعبٌُّد وصاطٌة  عباد اهلل:

 هلل رب العالؿقن، فتعاهدوه بارك اهلل يف الجؿقع.

ما يليت به بعض الـاس من هذه الؿـاضر السقئة، وذلك هبذا : رأمٌر آخ

الؾباس الذي ال يؾقق بؿؼام الجؿعة، وال بصالة الجؿعة، فالـبي 

 :كان له ثوبان 

 .ثوٌب لصالته 

 .وثوٌب لؿفـته 

ل والتـظُّف لقوم الجؿعة وحثَّ الـبي  ، (1)طؾى التجؿُّ

لجؿعة طؾقه أن يغتسل، يذكرون بلن اإلكسان إذا جاء يوم ا  والػؼفاء 

ل يف ثقابه، وأن يؿسَّ من صقبه أو صقب أهؾه،  وأن يتـظَّف يف بدكه، وأن يتجؿَّ

وأن يستعؿل السواك، وأن يؾبس البقاض إن وجد، وإن لم يجد فؾقؾبس ما 

يشاء بشرط أن يؽون ثوًبا يصؾح لفذا الؿؼام، ويصؾح لفذه العبادة، ال كؿا 

ياهم من هذه الؼؿصان الؿشتؿؾة طؾى الصور، طؾقه بعض الـاس هداكا اهلل وإ

والؿشتؿؾة طؾى بعض الؿخالػات، ومن هذه األلبسة ما ُيسؿى بالربمودة، أو 

يؼول:  ببعض السراويل يلتون هبا لُقصؾون يف بقوت اهلل رب العالؿقن، واهلل 

 .[31]األعراف:(  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ٿ)

ا صالة السـَّة مباشرًة من  ما يػعؾه بعض الـاس من :من الؿخالػات أيض 

دون هتؾقٍل، وال تسبقٍح، وال تؼديس، وال تعظقٍم هلل رب العالؿقن، فقؼومون 

مباشرًة ألداء الركعتقن، وهذا ال شك بلكه مخالٌف لفدي الـبي 

. 
                                                           

 .◙طن أبي سعقد الخدري ( 813(، ومسؾم )880اكظر: البخاري ) (2)



 

 05 

ما يػعؾه بعض الـاس من ذهاهبم طـد أبواب : ومن األخطاء وما أكثرها

ون طؾى ال ـاس صرقفم، ويؿـعوهنم الخروج يف الؿساجد لصالة ركعتقن، يسدُّ

؛ أال -كسلل اهلل أن يفدي الجؿقع-طؿؾقٍة تـُم طن طدم الػؼه، وتـُم طن جفٍل 

 فؾتتؼوا اهلل يا طباد اهلل.

ا ما يػعؾه بعض الـاس بقن الخطبتقن من صالة  :ومن األخطاء أيض 

، فؾم يثبت طـه ركعتقن، وهذا لم يثبت طن الـبي 

 ة، وال دطاء، وال قراءة قرآن، وال أي بقن الخطبتقن ال صال

شيء، إكؿا الجؾسة هذه لؿصؾحة الخطقب، وأما أكتم يا طباد اهلل فالواجب 

 .طؾقؽم االستؿاع، وأال ُتحدثوا شقًئا إال بدلقٍل من الـبي 

هذه بعض األخطاء والؿخالػات التي يرتؽبفا كثقٌر من الؿسؾؿقن يف 

ٍر مـفا مؿا ُيدَرك إكؽاره بؿؼدمات صالة الجؿعة، وقد ضربت صػًحا طن كثق

هداكا اهلل وإياهم -العؼول من بعض الؿخالػات التي يؼوم هبا بعض الؿصؾقن 

 .-إلى الصواب

وهذا أيفا اإلخوة الػضالء كؾه يصبُّ وهلل الحؿد والؿـَّة يف إحسان العبادة 

وما مـَّا أحٌد إال  [7]هود:(  ڦ ڄ ڄ ڄ ڌ): والطاطة، يؼول اهلل 

ع يف شيٍء من هذه األخطاء، والؽؿال طزيز، لؽن الؿسؾم وقَّاٌف طـد وهو يؼ

؛ فؿن ألِف مـؽم كتاب اهلل، وقَّاٌف طن سـَّة رسول اهلل 

شقًئا من قبقل العادة، أو من قبقل كوكه يعقش يف بقئٍة يعتؼد بلن هذا مشروع 

 .فعؾقه أن يـظر يف سقرة الـبي، وهدي الـبي، وطبادة الـبي 

طؾى محؿٍد يف األولقن، وصلِّ طؾى محؿٍد يف اآلخرين، وصلِّ  الؾفم صلِّ 

طؾى محؿٍد ما دامت السؿوات واألراضقن، صالًة وتسؾقًؿا دائؿقن يفبان 

هبوب الرياح، ويتعاقبان تعاقب الؿساء والصباح، وارَض الؾفم طن آله 
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بؽٍر،  أبواألصفار، وأصحابه األخقار ال سقؿا األربعة الخؾػاء، األئؿة الحـػاء: 

وطؿر، وطثؿان، وطؾي، وطن سائر الصحابة أجؿعقن، وطن التابعقن ومن 

تبعفم بنحساٍن إلى يوم الدين، وطـا معفم بجودك وكرمك وإحساكك يا رب 

 العالؿقن.

الؾفم أطزَّ اإلسالم والؿسؾؿقن، واكصر طبادك الؿوحدين، واحؿي حوزة 

الؿسؾؿقن، ووفِّق الؾفم  الدين، واجعل هذا البؾد آمـًا مطؿئـًا وسائر أوصان

والة أموركا لؽل خقٍر وصالح، وُخْذ بـواصقفم لؾرب والتؼوى، إكك أكت 

 العزيز الحؽقم.

الؾفم احػظـا طن أيؿاكـا وشؿائؾـا، ومن أمامـا وخؾػـا، ومن فوقـا، وكعوذ 

تك أن ُكغتال من تحتـا، الؾفم اغػر لجؿقع الؿسؾؿقن والؿسؾؿات،  بعزَّ

ت، األحقاء مـفم واألموات، الؾفم ارحم شفدائـا األبرار، الؿممـقن والؿممـا

الؾفم اجعؾفم يف طؾقِّقن، الؾفم اخؾػفم يف طِؼبفم يف الغابرين، الؾفم واخؾػفم 

يف طِؼبفم يف الغابرين يا رب العالؿقن، واكصر جـود التحالف العربي، 

 .اكصرهم كصًرا ممزًرا طؾى طدوك وطدوهم يا رب العالؿقن

يف الدكقا حسـة، ويف اآلخرة حسـًة، وقـا طذاب الـار، وقوموا إلى ربـا آتـا 

 صالتؽم يرحؿـي ويرحؿؽم اهلل.

 


