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ימים בזמן – ערכים בלוחות השנה 

יחידה זו הינה חלק מתוכנית לימודים, העוסקת בערכי התרבות והיצירה, היהודיים והערביים, 
של המסורות החיות בשכנות זו לזו במדינת ישראל – המסורת היהודית, המוסלמית, 
הנוצרית והדרוזית, כפי שהן משתקפות במועדי לוח השנה של כל אחת מהן. לוח השנה 
והימים המיוחדים המאפיינים אותו, מגלמים בתוכם ערכי יסוד וליבה, אשר התפתחו ועוצבו 
בתהליך מתמשך ששותפים לו דורות רבים. ערכים אלו ממשיכים לעצב שיח, להשפיע 
על תפיסות עולם ולכונן זהויות דתיות, קהילתיות ולאומיות. באמצעות הלימוד נחשפים 
הלומדים והלומדות לרעיונות המרכזיים של כל תרבות וכן עומדים על נקודות הקבלה 

וניגוד, שוני ודמיון. 

התכנית מציגה נושאים רוחביים המשותפים לימי המועד והחג בתרבויות השונות – ימי 
מנוחה וקדושה העוצרים את השגרה; זמני צום המדגישים את הרוח על פני החומר; מסורות 
עלייה לרגל המצביעות על המרחב המקודש, חגיגות אור המגרשות את החושך, מועדים 
העוסקים במערכת היחסים שבין האל לאדם ובוחנים את יכולת ההקרבה וההתמסרות, 
ואופני ציון שונים של ראשית הזמן. התרבויות השונות מקבילות זו לזו בבחירת הערכים 
המושמים על נס, אולם נבדלות באופנים השונים, בריטואלים ובדגשים הייחודיים בהם הן 

בוחרות לחגוג ולציין את הערכים המשותפים.

הלימוד מוצע במסגרת תכנית 'מן הבארות' של מכון הרטמן, המבקשת לבסס את הקשר 
בין יהודים וערבים בישראל ולשאוב במשותף מים חיים מן הבארות ההגותיות המגוונות, 
מתוך מחויבות וכבוד למורשת ולתרבות של כל קבוצה. התכנית מיועדת להילמד במפגשים 
משותפים של יהודים וערבים, ממערכות חינוך וקהילה שכנות, או בהתכנסות חד מגזרית 

המבקשת להעמיק בהיכרות עם התרבות האחרת, לקראת מפגש עתידי.  

 ניהול אקדמי, ניהול תוכן וליווי פדגוגי: ד"ר איימן אגבאריה, ד"ר רננה רביצקי פילזר, אתי יבין 

ליווי אקדמי: פרופ' דני סטטמן

 תוכן יהודי: כתיבה: רעות רון, גילי רבל, ד"ר עירית עופר שטרק, יוחאי עדן 

ליווי אקדמי: פרופ' דני סטטמן, ד"ר רננה רביצקי פילזר

 תוכן מוסלמי: כתיבה: פידא חוסיין חמוד, מונא פנדקא, אסראא ג'מאל זועבי

ליווי אקדמי: ד"ר איימן אגבריה

 תוכן נוצרי: כתיבה: נטלי חילו מונייר, מנאל זייתון

ליווי אקדמי: פרופ' סלים מונייר, ד"ר עזיז דעים

 תוכן דרוזי: כתיבה: אימאן סעב ספדי 

ליווי אקדמי: שייח פרופ' פאדל מנסור, שייח ג'מיל חטיב 

קריאה והערות: עפרה טלמון אגוזי, אמאני גז'אר, אושרית רז הפנר 

 עריכה לשונית עברית: דנה רייך 

 תרגום מערבית לעברית: דולי ברוך, ברוריה הורוביץ 

 תרגום מעברית לערבית ועריכה לשונית ערבית: אסראא ג'מאל זועבי 

AM עיצוב גרפי: סטודיו
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األيّام بمواعيدها – قيٌم في التّقويم الّسنوّي
هذه الوحدة التّعليميّة هي جزء من برامٍج يتمحور حول القيم الثّقافيّة واإلبداعيّة، اليهوديّة والعربيّة، للثّقافات 
الُمجاِورة في مدينة إسرائيل – الثّقافة اليهوديّة، اإلسالميّة، المسيحيّة والدُّرزيّة، كَما تتجلّى في مواعيد التّقويم 
ة الّتي تميّزه، تنطوي على قيٍم أساسيّة وجوهريّة تطّورت  الّسنوّي لكّل ثقافة. التّقويم الّسنوّي واأليَّام الخاصَّ
وتشّكلت من خالل سيرورٍة  مستمّرة على مّر أجياٍل وأجيال. فتستمّر هذه القيم بتشكيِل الحوار المتبادل، 
والتّأثير على وجهات النّظر وتحديد الهُويَّات الدينيّة، المجتمعيّة والقوميّة. من خالل هذه الّسيرورة التّعليميّة 
سينكشُف المتعلّمون والمتعلّمات على أفكار جوهريّة في ُكّل ثقافٍة، إلى جانب التّوقّف على نقاط القَبول 

والِخالف، االختالِف والتّشابه.

يعرض البرنامج مواضيع شاملة ومشتركة للمناسبات واألعياد في الثّقافات الُمختلفة – أيّام الُعطَل واأليّام 
الُمقّدسة الَّتي تُوقُف ُروتين الحياة؛ مواعيد الّصيام الّتي تشّدد على تفضيل الّروحانيّة على الماديّة؛ ثقافات 
الحّج الّتي تُشير إلى المكان المقّدس، احتفاالت النّور الّتي تطغى على الظاّلم، مواعيد تهتّم بعالقة اإلنسان 
وربّه وتختبر القدرة على التّضحية والتّناُزل، وطُرق متنّوعة لتحديد بداية الوقت. تتوازى الثّقافات المختلفة 
في اختيار القيم الخاّصة بأهّميتها، لكنّها تختلف بأشكالها المتنّوعة، بطقوس العبادة وبمميّزاتها الّتي اختارتها 

كحجر أساٍس الحتفاالتها وتحديد القيم المشتركة.   

تقّدم هذه الّدراسة تحت إطار برنامجِ "من اآلبار" التّابع لمعهد هرتمان، البرنامج الّذي يسعى لتعزيز العالقة 
بين اليهود والعرب في إسرائيل، وللنّهل بالّشراكِة من مياِه آبار األفكار القيّمة والمتنّوعة، بكّل مسؤوليّة 
واحترام لموروث ُكّل مجموعة وثقافتها. البرنامج مخّصص للتّعلّم ضمن لقاءاٍت مشتركة ليهوٍد وعرٍب، 
من األجهزة التّربويّة والجماهيريّة المتجاِورة، أو في لقاءاٍت أحاديّة الثّقافة تسعى للتّعّرف على الثّقافات 

األخرى، للِقاٍء ُمستقبلّي مرجّو.

إدارة أكاديميّة، إدارة المحتوى ومرافقة بيداغوغيّة: د. أيمن إغباريّة، د. رننا رفيتسكي فيلزر، إيتاي يفين
مرافقة أكاديميّة: بروفيسور داني سططمان

 المحتوى اليهودّي: كتابة: رعوت رون، جيلي رفل، د. عيريت عوفر شطرك، يوحاي عيدن
مرافقة أكاديميّة: بروفيسور داني سططمان، د. رننا رفيتسكي فيلزر

المحتوى اإلسالمّي: كتابة: فداء ُحسين حّمود، منى فندقة، إسراء جمال ُزعبي؛ مرافقة أكاديميّة: د. أيمن إغباريّة
المحتوى المسيحّي: كتابة: نتالي حلو منيّر، منال زيتون

مرافقة أكاديميّة: بروفيسور سليم منيّر، د. عزيز دعيم
المحتوى الّدرزّي: كتابة: إيمان صعب صفدي

مرافقة أكاديميّة: الّشيخ البروفيسور فاضل منصور، الّشيخ جميل خطيب 
قراءة ومالحظات: عفرا تلمان أجوزي، أماني جّزار، أوشريت رز هفنر

تدقيق لغوّي بالعبريّة: دانا رايخ 
التّرجمة من العربيّة للعبريّة: دولي بروخ، بروريا هوروفيتش؛ التّرجمة من العبريّة للعربيّة والتّدقيق 

AM اللّغوّي للعربيّة: إِسراء جمال ُزعبي؛؛ تصميم الجرافيك: أستوديو



ِمיום השישי הוא אדון הימים והנשגב שבהם اْلُجُمَعِة َسيد األيَا يَوَم  إنِّ 
4

يوم الُجمعة في اإلسالم
مدخل

ُسّمي يوم الجمعة في اللّغة العربيّة بهذا االسم نسبةً للفعل "جمع" في اللّغة العربيّة، والّذي يعني "وّحد 
والتأم"، ومن معانيه "الجمع والتَّجمع واالجتماع". ويعّد هذا اليوم آخر أيّام األسبوع، ويُمثّل يوم العطلة 
الّرسميّة في معظم الّدول العربيّة واإلسالميّة، لما له من أهّميّة دينيّة كبيرة عند المسلمين. لِذا، فموضوع 
هذه الوحدة يتمحور حول يوم الجمعة وأهّميّته لدى المسلمين. سنتطّرق إلى الموضوع من مدخلين: األّول 
يدور حول فضائل يوم الجمعة وقداسة صالة الجمعة، والثّاني يتمحور حول مظاهر يوم الجمعة والعادات 

المرتبطة به.

 יום השישי באסלאם
מבוא

השם הערבי של יום זה – יום אלְגֻ'ְמַעה – נגזר מהשורש ג'מע ונוצר מהפועל ַג'ַמַע )איחד, 

ע )כינוס, ליכוד(,  קיבץ(. מילים נוספות הנגזרות משורש זה הן: ַג'ְמע )איחוד, קיבוץ(, ַתַג'ֻמּ

וִאגְ'ִתַמאע )התכנסות, פגישה( ולכן קשורה משמעות היום הזה בכינוס ואיחוד משפחתי 

וקהילתי. יום השישי נחשב ליום האחרון בשבוע והוא יום החופשה הרשמית במרבית 

המדינות הערביות והאסלאמיות בשל החשיבות הדתית הרבה שמייחסים לו המוסלמים.

יחידת לימוד זו תעסוק ביום השישי ובחשיבותו אצל המוסלמים, ותתייחס לנושא זה משני 

היבטים: האחד – מעלותיו של יום זה והקדושה של תפילת יום השישי, והשני – מאפיינו 

של יום זה והמנהגים הקשורים אליו.
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يوم الجمعة في القرآن الكريم والّسنّة النّبويّة
ُذِكَر يوم الجمعة في القرآن الكريم في سورة الجمعة، حيث يقول هللا تعالى: 

لُِكْم َخْيٌر لَُّكْم إِن  ِ َوَذُروا اْلبَْيَع  َذٰ اَلِة ِمن يَْوِم اْلُجُمَعِة فَاْسَعْوا إِلَٰى ِذْكِر للاَّ "يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا إَِذا نُوِدَي لِلصَّ
َ َكثِيًرا لََّعلَُّكْم  ِ َواْذُكُروا للاَّ اَلةُ فَانتَِشُروا فِي اأْلَْرِض َواْبتَُغوا ِمن فَْضِل للاَّ ُكنتُْم تَْعلَُموَن )9( فَإَِذا قُِضيَِت الصَّ

تُْفلُِحوَن )10(.  )62، 9-10(

التّوّجه في هذه اآليات الكريمة هو للمؤمنين بوصفهم أفراًدا ومجموعةً. لِذا، ما يميّز هذه الّصالة هو أنّها 
تقام عادةً صالة جماعٍة في المساجد، باستثناء الحاالت الّتي يتعّذر فيها ذلك. هذه الخصوصيّة في منحها 
شرطًا أساسيًّا -أال وهو صالة الجماعة-، يعّد شرطًا من شروط ِصّحتها، وإن اختلف الفقهاء في العدد 
المطلوب لتحقيق هذا الّشرط. من هنا، تكتسب هذه الّصالة أهّميّةً خاّصة في بناء المجتمعات المحلّيّة؛ من 
حيث كونها عاماًل موّحًدا، لما تتيُحهُ من اجتماعٍ للنّاس وتواصل بينهم لالطمئنان على أحوال بعضهم البعض 

قبل الّصالة وبعدها.

هذا وقد اختلف الفقهاء المسلمون في مسألة العمل يوم الجمعة، فمنهم من كرهوا اعتبار يوم الجمعة يوم 
عطلة؛ العتباراٍت مختلفٍة لكنّهم أباحوه لالستراحِة، ومنهم من أوجبوا ترك العمل يوم الجمعة وحثّوا على 
اعتباره يوَم عيد، ويجب التّفرغ للّصالة والّدعاء فيه؛ مستشهدين بحديث النّبي محمد صلى للا عليه وسلم 
ِ ِمْن يَْوِم األَْضَحى َويَْوِم اْلفِْطِر، فِيِه َخْمُس  ِ، َوهَُو أَْعظَُم ِعْنَد للاَّ )إِنَّ يَْوَم اْلُجُمَعِة َسيُِّد األَيَّاِم َوأَْعظَُمهَا ِعْنَد للاَّ
َ فِيهَا  ُ آَدَم، َوفِيِه َساَعةٌ ال يَْسأَُل للاَّ ُ فِيِه آَدَم إِلَى األَْرِض، َوفِيِه تََوفَّى للاَّ ُ فِيِه آَدَم، َوأَْهبَطَ للاَّ ِخالٍل: َخلََق للاَّ
ٍب َوال َسَماٍء َوال أَْرٍض َوال ِريَاٍح  اْلَعْبُد َشْيئًا إاِل أَْعطَاهُ َما لَْم يَْسأَْل َحَراًما، َوفِيِه تَقُوُم السَّاَعةُ، َما ِمْن َملٍَك ُمقَرَّ
َوال ِجبَاٍل َوال بَْحٍر إاِل َوهُنَّ يُْشفِْقَن ِمْن يَْوِم اْلُجُمَعِة(. رواه ابن ماجه  سنن ابن ماجه، حديث رقم )1084(. 

?
والتّفكير: للنّقاش  أسئلة 

1. لماذا يعتبر يوم الجمعة ذا أهّميٍّة خاّصٍة لدى المسلمين؟

2.  ما القاسم المشترك بين المميّزات الخمسة الّتي يمتاز بها يوم الجمعة؟

3. كيف يمكن أن يكون نفس اليوم هو يوم راحة ويوم رهبة؟ هل هناك إشكاليّة بين الّصفتين أم هناك تكامل؟
4. عبّروا عن رأيكم/ن بخصوص قرار االعتراف بيوم الجمعة كيوم عطلة رسميّة، علّلوا موقفكم/ن.

5. ما هو يوم العطلة في ثقافتكم/ن؟ وما هي األسباب في اختيار هذا اليوم؟

1
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القرآن: هو الكتاب المقدس عند المسلمين الذي أنزله للا على الرسول محّمد صلّى للا عليه وسلّم. عدد 
سور القرآن الكريم 144 سورة، وتتكون السور من مقاطع أو جمل تسمى باآلية.

الّسنّة والحديث: يشيران إلى مجمل ما ورد عن الرسول محمد صلّى للا عليه وسلّم من قول أو فعل 
أو تقرير أو صفة َخلقية أو صفة ُخلقية أو سيرة .هما المصدر الثاني من مصادر التشريع اإلسالمي 

بعد القرآن.  

יום השישי בקוראן ובֻסּנַה
יום השישי נזכר בקוראן בפרק יום השישי )סוַּרת יום אלג'מעה( בפסוקים הבאים:

"הוי המאמינים, בהישמע הקריאה לתפילה ביום השישי, מהרו אל ]מקום[ הזכרת שם 
אלוהים, והניחו את המיקח והממכר, בזאת ייטב לכם, אם יודעים אתם. ועם תום התפילה 
התפזרו בארץ ובקשו לכם פרנסה מעם אלוהים, והרבו להזכיר את שם אלוהים למען תעשו 

חיל" )סוַּרת יום אלג'מעה 62: 9–10(. 

הפנייה בפסוקים אלה היא אל המאמינים הן כיחידים והן כקבוצה )ַמגְ'מוַּעה(. לפיכך, מה 

שמאפיין ומייחד תפילה זו הוא היותה על פי רוב תפילה בציבור במסגדים, למעט מצבים 

שבהם הדבר בלתי אפשרי. תכונה ייחודית זו – היותה תפילה בציבור – היא תנאי בסיסי 

הנחשב לאחד מהתנאים לכשרותה, גם אם חכמי ההלכה נחלקו ביניהם לגבי מספר 

המתפללים הנדרש למילוי תנאי זה. כפועל יוצא, יש לתפילה זו חשיבות מיוחדת בבניית 

הקהילות המקומיות. התפילה מאחדת ומעניקה לאנשים הזדמנות להתכנס, לתקשר ביניהם 

ולשאול איש את רעהו לשלומו לפני התפילה ואחריה.

חכמי ההלכה המוסלמים נחלקו ביניהם בשאלת העבודה ביום השישי. היו מי שסירבו 

להכיר ביום השישי כיום חופשה בשל שיקולים שונים, אך התירו לנוח בו, ואילו אחרים 

קבעו שחובה לשבות מעבודה ביום זה והאיצו במאמינים לראות בו יום חג שיש להקדישו 

לתפילות חובה ורשות. כהוכחה לעמדתם הם ציטטו את דברי הנביא: 

"יום השישי הוא אדון הימים והנשגב שבהם בעיני האל. הוא נשגב בעיני האל מִעיד 
אלַאדַחא ]חג הקורבן[ ומִעיד אְלִפְטר ]חג הפסקת צום הרמדאן[, ולו חמש תכונות: בו 
ברא האל את אדם, בו הוריד האל את אדם אל הארץ, בו נטל האל את נשמתו של אדם, 
בו יש שעה שהאל נענה בה לכל בקשה של עבדו בתנאי שאינו מבקש דבר אסור, ובו יהיה 
יום הדין. ואין מלאך מקורב, לא שמים, לא ארץ, לא רוחות, לא הרים ולא ים שאינם יראים 

מיום השישי" )מאוסף החדית'ים של האימאם ִאּבְן ַמאַג'ה(.
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?
שאלות לדיון ולמחשבה

1. מדוע מייחסים המוסלמים חשיבות מיוחדת ליום השישי?
2. מה משותף לחמש התכונות המיוחסות ליום השישי?

 3. כיצד יכול אותו היום להיות גם יום מנוחה וגם יום יראה? האם יש מתח או השלמה
     בין שתי התכונות הללו?

 4. הביעו דעתכם.ן על ההחלטה להכיר ביום השישי כיום חופשה רשמי. נמקו את
     עמדתכם.ן.

5. איזה מימות השבוע הוא יום החופשה בתרבות שלכם.ן? מהן הסיבות לבחירת יום זה?

הקוראן: הוא הספר הקדוש של האסלאם והוא ניתן לנביא מוחמד עליו השלום. מספר 

הסורות )פרשות או פרקים( בקוראן הוא 144, וכל סורה מורכבת מפסוקים שנקראים 

"ָאיות" )בלשון יחיד "ָאיָה"( שפירושן אות או מופת.  

סונה והחדית': הסונה פירושה מנהג, תולדות של אדם או עם, דרך ישרה. החדית' 

פירושו שיח, והוא כל מה שמצוטט מפי הנביא מוחמד: הלכותיו, הסיפורים על מעשיו, 

תכונותיו, אמירותיו ומהלך חייו. הסונה והחדית' הם המקור השני בחשיבותו של ההלכה 

המוסלמית אחרי הקוראן.
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آداب يوم الجمعة 
تشير اآليةُ الكريمةُ في الفصل الّسابق أّن على المسلم تلبية النّداء لصالة الجمعة، حيث تُقام هذه الّصالة في 
المساجد وبحضور عدٍد كبيٍر من المصلّين. وقد ورد في الّسنّة النّبويّة سنٌن وآداٌب مستَحبّةٌ خاّصةٌ بيوِم الجمعةِ. 
وقد جاء في الحديث عن النّبّي صلى للا عليه وسلم أنه قال: )َمن َغسََّل يوَم الُجُمعِة واْغتسَل، وبَكََّر واْبتََكر، 
وَمَشى ولم يَْرَكْب، ودنا ِمَن اإلماِم، واستمع ولم يَْلُغ؛ كان له بُكلِّ ُخْطَوٍة َعَمُل َسنٍَة: أجُر ِصياِمها وقِياِمها(. 

رواه أحمد والتّرمذّي وصّححه األلبانّي في صحيح التّرغيب والتّرهيب برقم )687( 

أّما لقراءة القرآن فمكانة رفيعة في يوم الجمعة، فكما أّن تالوة القرآن الكريم تعبًّدا هلل تعالى هي من الّشعائر 
الّدينيّة الّتي يمارسها المسلم الملتزم بشكٍل دائٍم، كذلك في يوم الجمعِة، لكن بتخصيص "سورة الكهف"، 
فهي سورة خاّصة تتُلى في هذا اليوم لما فيها من عظمة لدى المسلمين. وقال صلى للا عليه وسلم: )َمن 
قَرأَ سورةَ الَكهِف يوَم الجُمعِة سطََع له نوٌر من تحِت قََدِمه إلى َعناِن السماِء يُضيُء به يوَم القيامِة، وُغفَِر 

له ما بيَن الجُمَعتَيِن(.

?
والتّفكير: للنّقاش  أسئلة 

 1. ما هي األعمال المستحّب أن يقوم بها المسلم في يوم الجمعة؟ أّي صفات المؤمن المرجّوة تتشّكل
    نتيجة أعمال كهذه؟

2.  لماذا حسب رأيكم حّث النّبيُّ محّمد صلى للا عليه وسلم المسلَّم أن يذهَب إلى المسجِد ماشيًا؟
 3. ما هي الطّقوس المميّزة الّتي تمارسونها في يومكم المقّدس؟ هل ينشأ عنها جّو مشابه أم جو مختلف

    عّما جاءت به اآليات في وصفها؟

ُركعة:
تتابع ثابت لحركات يرافقها قراءة آيات قرآنية ودعوات. لكّل صالة هناك عدد ركعات ثابت الّتي 

تعتبر إجباريّة-فرض-، وأخرى إضافيّة تعتبر اختياريّة –ُسنّة-.
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התנהגויות מומלצות ביום שישי 

בסעיף הקודם צוטט הפסוק הקובע כי על המוסלמי להיענות לקריאה לבוא למסגד 

לתפילת יום השישי. תפילה זו נערכת במסגדים בנוכחות מספר רב של מתפללים וכוללת 

שתי 'רכּעות' חובה. בכל 'רכּעה' קורא המוסלמי את פרק הפתיחה )סוַּרת אלְַפאִתַחה(, 

שהוא הפרק הראשון בקוראן, ופסוקים נוספים. בסונה נזכרים מסורות ומנהגים רצויים 

)שאינם בגדר חובה(, במיוחד ביום השישי, ומצוטטים דברי הנביא: 

"מי שמתרחץ ומיטהר ]היטהרות כללית[ ביום השישי, משכים קום ומגיע מוקדם לתפילה, 

הולך ברגל ואינו רוכב, עומד בקרבת האימאם ומקשיב ולא מלהג – על כל צעד שיעשה 

יקבל שכר צום ותפילה של שנה".

לקריאה בקוראן ביום השישי יש חשיבות רבה. הקריאה בקוראן לשם עבודת האל היא 

אחד מטקסי הדת שמקיים המוסלמי האדוק באופן קבוע, וכך גם ביום השישי. המוסלמים 

קוראים ביום זה במיוחד את פרק המערה )סורת אלְכְַּהף( בשל גדלותו בעיניהם. הנביא 

אמר על פרק זה: 

"מי שקורא את פרק המערה ביום השישי, נוגּהַ לו אור מתחת רגליו ועד לב השמים, ומאיר 

בו את יום תחיית המתים, ונסלח לו ]על חטאיו[ בין שֵני ימי השישי".

?
שאלות לדיון ולמחשבה

 1. מהן הפעולות הרצויות שמבצע המוסלמי ביום השישי? איזו דמות של מאמין ראוי
     מתגבשת בעקבות פעולות אלה?

 2. מדוע לדעתכם.ן האיץ הנביא מוחמד במוסלמי ללכת ברגל אל המסגד, ולא לרכב
     )או בימינו – לנסוע(? 

 3. אילו טקסים מיוחדים אתם.ן נוהגים.ות לעשות ביום הקדוש שלכם.ן? האם הם יוצרים
     אווירה דומה או שונה מזו המתוארת בפסוקים?

ַרּכְַעה:
רצף קבוע של תנועות המלוות בקריאת פסוקי קוראן וברכות. לכל תפילה יש מספר קבוע 

של רּכעות שהן חובה, וניתן להוסיף להן רּכעות רשות.
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خطبة يوم الجمعة  
من مميّزات صالة الجمعة الّتي تقام في المسجد أنّها تبدأ بخطبِة الُجمعِة، تليها صالة الجماعة لركعتي فرٍض، 

يقرأ المصلّي في كّل ركعة منها سورة الفاتحِة وشيئًا من القرآن. 
وما يجدر ذكُرهُ أّن الخطبة تعتبر مصدَر تعليٍم وتثقيٍف وإصالح، حيث يتّم تقديم المواعظَ األخالقيّةَ والدّروَس الدّينيّةَ 
والمداخالتِ المجتمعيّةَ. تهدف الخطبة عادةً إلى تعزيز إيمان المصلّين، وإثرائهم بالمعلومات الّدينيّة وترشيدهم في 
سلوكيّاتهم المجتمعيّة. هذا ويختار الخطيب عادةً موضوًعا للخطبة بما يتالءم مَع المناسباتِ الّدينيّةِ وما يشغل األّمة 

اإلسالمية من قضايا عاّمة، وما يتزامُن مع مشاكل مجتمعيّة ومعيشيّة محليّة. 

تتضّمُن الخطبة عادةً آيات من القرآن الكريم وأحاديث من الّسنّة النّبويّة، حول اإليمان والتّمّسك بتعاليم الّدين 
اإلسالمّي. وهو الموضوع المركزّي للخطبة، كما أنّها تتحّدث أحيانًا حول قضايا مجتمعيّة وسياسيّة، تربويّة 
واقتصاديّة. إًذا، الخطبة هي جزٌء من الّدعوة إلى للا وإلى اإلسالم، وهي وسيلة للنّصح ولألمر بالمعروف 

والنّهي عن المنكر.

وألهّمية خطبة الجمعة، فهي فرصة لطرح قضايا مجتمعيّة ولخلق مناخ للتآخي والمحبّة. لِذا، فالمسلم مطالٌَب 
بالتزام الّصمت واليقظة واالنتباه، فال يشغله عن متابعتها أّي شيء.

وألهّميّة المواضيع المطروحة يتّم فتح مكبّرات الّصوت لكي يستمَع من لم يستطع الحضوَر إلى المسجد، كالنّساء 
وكبار الّسّن؛ وذلك في معظم البلدان والقُرى، باإلضافة إلمكانيّة بثّها عبَر مواقع التّواصِل االجتماعّي في أيّامنا هذه.

أّما بالنّسبِة للنّساء فهناك اتّفاق بين العديد من الفقهاِء على أّن صالة الجمعِة غير واجبة على النّساء، وإن كانت 
مباحةً لهّن، وبالّرغم من عدم وجوبها إاّل أّن النّساء قد حضرن لصالة الجماعة مع رسول للا صلى للا عليه 
وسلم، وما زال الكثير منهّن يحضرنها خصوًصا في المساجد الكبيرة في مكان أعّد لهّن، اتّباًعا لقول رسول 

للا صلى للا عليه وسلم:  "ال تمنعوا إماء للا مساجد  للا". البخاري )ح858(

?
والتّفكير: للنّقاش  أسئلة 

1.ما هي أفضليّة الّصالة في المسجد مقارنةً مع الّصالة في البيت؟

 2.في محيطكم/ن أو في مجتمعكم/ن، هل تشارك النّساء في الّصالة مثل الّرجال؟ علّلوا ذلك- هل تقام

    الّصالة بهذا الّشكل ألسباب دينيّة أو ألسباب اجتماعيّة؟
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דרשת יום השישי )ֻח'ְטּבַת אְלֻג'ְמַעה(

אחד המאפיינים של תפילת יום השישי במסגד הוא דרשת יום השישי שנישאת לפני 

התפילה. 

ראוי לציין שהדרשה נחשבת למקור לימוד, חינוך ותיקון מידות, שכן היא כוללת הטפות 

מוסר ושיעורי דת, ובין לבין אמירות חברתיות. מטרתה של הדרשה היא חיזוק האמונה 

של המתפללים, העשרתם בידע בנושאי דת והנחייתם בדרכי התנהגותם החברתית. על 

פי רוב, הדרשן )ַח'ִטיּב( בוחר נושא לדרשה העולה בקנה אחד עם הנסיבות הדתיות ועם 

הסוגיות הכלליות שמעסיקות את האומה האסלאמית, ומסונכרן עם בעיות חברתיות וקיומיות 

מקומיות.

הדרשה כוללת פסוקי קוראן וחדית'ים הנוגעים לאמונה ולשמירה על מצוות הדת, שהן 

הנושא המרכזי שלה. לעיתים הדרשה עוסקת גם בסוגיות חברתיות, פוליטיות, חינוכיות 

וכלכליות. ניתן אפוא לומר שהדרשה היא חלק מההטפה לאמונה באל ובאסלאם, והיא 

אמצעי להדרכה ולהכוונה על פי העיקרון האסלאמי החשוב שנזכר בקוראן: לצוות לעשות 

את הטוב ולאסור לעשות את הרע )ַאלְַאְמר ּבִאלְַמְערוּף ואלַנְהי ַען אלְֻמנְּכַר(.

בשל חשיבותה של דרשת יום השישי, המהווה הזדמנות להעלאת סוגיות חברתיות וליצירת 

אווירה של אחווה ואהבה, המוסלמי נדרש לשמור במהלכה על שתיקה, להיות ערני ולהקדיש 

תשומת לב לנאמר מבלי שדבר כלשהו יסיח את דעתו.

בשל חשיבותם של הנושאים הנדונים בדרשה, נהוג ברוב הערים והכפרים להשתמש 

ברמקולים כדי שישמע אותה כל מי שאין ביכולתו לבוא למסגד, כגון נשים וזקנים. זאת 

בנוסף לאפשרות הקיימת בימינו אלה לשדר אותה באתרי הרשתות החברתיות.

אשר לנשים, קיימת הסכמה בין חכמי הלכה רבים שחובת תפילת יום השישי איננה חלה 

עליהן, אך היא מותרת להן, וזאת אף כי הנשים נכחו בתפילה בציבור יחד עם הנביא מוחמד. 

נשים רבות נוהגות להגיע לתפילת יום השישי, במיוחד במסגדים הגדולים, שבהם מוקצה להן 

מקום מיוחד, זאת לפי דברי הנביא: "אל תאסרו על הנשים לבוא למסגדים". 

?
שאלות לדיון ולמחשבה

1. מה היתרונות של תפילה במסגד לעומת תפילה בבית?   
 2. בסביבה שלכם.ן או בקהילה שלכם.ן, האם נשים משתתפות בתפילות כמו הגברים? 

     נסו להסביר מדוע.

3. האם התפילה נערכת בצורה כזו מסיבות דתיות או מסיבות חברתיות?  
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להלן קישור לדרשת יום השישי במסגד אלאזהר מיום 4.1.2019, מפי הדרשן ד"ר 

עּבאס שומאן. נושא הדרשה: ימי הולדת – הזדמנות להידוק הקשרים הלאומיים:

https://www.youtube.com/watch?v=OWcgXz7zLUI 

ספר יום השישי
חכמי ההלכה המוסלמים גילו עניין מיוחד ביום השישי ובתפילת יום השישי, והקדישו 

להם ספרים וחיבורים העוסקים במעלותיו של יום זה ובדיני התפילה בו. לדוגמה: ּכִַתאּב 

אלְגֻ'ְמַעה )ספר יום השישי( מאת האימאם אלנִַסאִא'י ַאּבוּ ַעּבְד אלַרְחַמאן )830–915(; 

והספר ַאלֻלְמַעה ִפי ַח'ס אִא'ס אלְגֻ'ְמַעה )הברק בתכונות המיוחדות של יום השישי( מאת 

האימאם ַג'ַלאל אלִדין אלֻסיוִּטי )1445–1505(.

مرفق رابط خطبة الجمعة  في األزهر الّشريف من يوم 4/1/2019  للخطيب الّدكتور عباس شومان، 
 وهي بعنوان أعياد الميالد فرصة لتقوية العالقات الوطنيّة:

https://www.youtube.com/watch?v=OWcgXz7zLUI 

كتاب الجمعة
ا، وأفردوا لذلك كتَب ومصنّفاٍت  أولى فقهاء المسلمين يوم الجمعة وصالة الجمعة اهتماًما خاًصّ
حول فضائل هذا اليوم وأحكام صالته. على سبيل المثال "كتاب الجمعة" لإلمام النَّسائّي، أبو 
عبد الرحمن )915-830م( وكتاب "اللّمعة في خصائص الجمعة"  لإلمام جالل الّدين الّسيوطّي 

)1445–1505م(. 
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4

عادات وتقاليد خاّصة بيوم الجمعة  
كما أسلفنا سابقًا، إّن يوم الجمعة هو يوم عطلة في معظم الّدول العربيّة؛ لذلك يحظى هذا اليوُم بتقاليد ذات طابع 
. في النّّص التّالي يصُف الكاتُب العراقيُّ سرور ميرزا في مقالتِِه، األجواء الّسائدة يوم الجمعة في بغداد:  خاصٍّ
اعتادت البيوت البغداديّة اتّباع العديد من العادات والتّقاليد في يوم الجمعة من كّل أسبوع، حيث تتميّز بها عن 
باقي دول العالم، فلكّل شعب مميّزات وخصائص ينفرُد بها، أهّمها؛ اجتماع العائلة على سفرة الّريوك، الّذي 
يتألّف من أكلة القيمر مع العسل أو الّدبس، وأحيانًا على سفرة الغداء مع األهل واألقارب؛ لتناول الوجبات 
ا في هذا اليوم، في جّو  الّدسمة والمأكوالت الّشعبيّة الّشهيّة، ويبقى الّسمُك والفاصولياء أو البامية مذاقًا خاّصً

من الّسعادة واالبتهاج.
حيث تقوم النّساء بتحضير "الّدولمة والعروك والّزالطات" المتنّوعة، وأحيانًا يقوم الّرجال بمهّمة الّشواء، 

ويكون األطفال العنصر األكثر سعادة باالنطالق واللّعب، حيث يملؤون األجواَء فرًحا وحياةً.

تميل بعُض العوائل للّذهاب إلى النّوادي االجتماعيّة، وخاّصة النّساء مَع أطفالِهم، فهي -في كثير من األحيان- 
تكون االختيار األّول على خريطة فسحتهم برفقِة معارفهم من النّساِء، وتحتوي تلك النّوادي على حدائَق تعّج 

بالّسعادة، وانطالق األوالد ولعبهم. لذا، ال يمّر يوم الجمعة إال وقد قامت أغلُب األسر بهذه الطّقوس.

وغالبا ما تقام األفراح وطقوس الخطوبة وعقد القِران في أيّام الجمعة. ويعقد بعض رجال المجتمع وعليّة 
القوم مجالسهم األسبوعيّة، وتختلف هذه المجالس بأنواعها وأشكالها، فيجتمع النّخبةُ من كبار العلماء والّشعراء 
واألدباء والّصحفيّين ورجال الّسياسة وأصحاب األموال؛ ليتذاكروا ويتناظروا في مختلف العلوم والّسياسة 
واألدِب، وتتخلّلها طرائف ونكات؛ فيختلفون ويتقاضون فيها. وتعقد هذه المجالس في بيوتهم أو في المساجد، 
وفي المقاهي أو في مقّرات الّصحف، وغالبًا ما يحضرها جمع غفير من مختلف شرائح المجتمع، مقارنةً 
ْعِر واألدِب والّسياسِة والّصحافِة، وكانت تلك  بالمجالِس األدبيِّة الّتي كان يحضرها الخاّصةُ من أهِل الشِّ

المجالس تُعقد في يوم محّدٍد من األسبوِع، ولكّن الغالب فيها يوم الجمعة.
)بقلم سرور ميرزا – من مقالة "العائلة البغدادية، عاداتها وتقاليدها ونشاطاتها بين الماضي والحاضر: ظاهرة 

يوم الجمعة نموذجاً" حزيران 2019(.

إّن العادات والتّقاليَد الّتي تمتاز بها بغداد مشابهة لحّد كبيٍر ما يحُدث في قرآنا ومدننا العربيّة؛ للتّعّرف 
 على جزء من تقاليد نابلس مرفق رابط لمشاهدة فيلم قصير. 

https://www.youtube.com/watch?v=D_3ozPydRzI
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מסורות ומנהגים הנהוגים יום השישי

יום השישי הוא יום חופשה במרבית המדינות הערביות. לפיכך מתאפיין יום זה במנהגים 

בעלי צביון מיוחד. הסופר העיראקי סרור מירזא מתאר את האווירה. הוא כותב:

המוסלמים בבגדאד נוהגים לקיים מדי יום שישי מסורות ומנהגים רבים ייחודיים להם, שהרי 

לכל עם מאפיינים מיוחדים משלו. המנהג החשוב ביותר הוא התכנסות בני המשפחה סביב 

שולחן ארוחת הבוקר, הכוללת קיימר עם דבש או סילאן. לעיתים מתכנסים בני המשפחה 

וקרוביהם סביב שולחן ארוחת הצהריים ואוכלים מאכלים עממיים ערבים לחך, חלקם עתירי 

שומן. לדגים ולשעועית או לבמיה יש טעם מיוחד באותו היום. בארוחות אלה שוררת אווירה 

של שמחה ואושר.

הנשים מכינות דוֹלְָמה )ירקות ממולאים(, ַערוּק )קציצות ירק( וסלטים מסוגים שונים, 

ולעיתים הגברים נוטלים על עצמם את מלאכת צליית הבשר. הילדים הם המאושרים מכולם. 

הם מתרוצצים ומשחקים וממלאים את האוויר בשמחה וחיים.

שמחות, טקסי אירוסין וטקסי נישואין נערכים לרוב ביום השישי. גברים ונכבדי ציבור נוהגים 

לקיים ביום זה את מפגשיהם השבועיים למיניהם. בכירי המדענים, המשוררים, הסופרים, 

העיתונאים, הפוליטיקאים ובעלי ההון נפגשים ביום זה לשיחות ודיונים על נושאים שונים 

בתחומי המדע, הפוליטיקה והספרות. הם מתווכחים ומתפלמסים, ולא פעם הם נחלקים 

בדעותיהם, ובין לבין משמיעים חידודי לשון ובדיחות. מפגשים אלה נערכים בבתיהם או 

במסגדים, וכן בבתי קפה או במערכות העיתונים, ולרוב נוכח בהן קהל גדול משכבות החברה 

השונות. מפגשים אלה מזכירים את המפגשים הספרותיים שנהגה לקיים אליטה של אנשי 

שירה, ספרות, פוליטיקה ועיתונות. מפגשים אלה היו נערכים ביום מסוים בשבוע, ולרוב היה 

זה יום השישי. )סרור מירזא, "המשפחה הבגדאדית, מנהגיה, מסורותיה ופעילויותיה בין עבר 

להווה: תופעת יום השישי כמודל", יוני 2019(

המסורות והמנהגים המיוחדים של המוסלמים בבגדאד דומים במידה רבה למה שקורה 

בערים ובכפרים הערביים שלנו. להלן קישור לצפייה בסרט קצר המציג אחדים ממנהגי 

המוסלמים בשכם:

 https://www.youtube.com/watch?v=D_3ozPydRzI



ِم اْلُجُمَعِة َسيد األيَا يَوَم  إنِّ 
15

?
שאלות לדיון ולמחשבה

 1.איזו אווירה מייצרים כל המנהגים הקטנים המוזכרים בתיאור הצבעוני של המשפחה
    הבגדאדית? 

 2.כיצד לדעתכם.ן משתלבות שיחות על נושאים שקשורים ליום שישי כיום מקודש עם
    הנאה גופנית וחושית שמוזכרת בטקסט?

 3.צפו בסרטון המציע אחדים ממנהגי המוסלמים בשכם ביום השישי )גם אם אינכם.ן
     מבינים.ות את השפה, התרשמו מהאווירה( – איזו סצינה תפסה אתכם.ן בסרטון זה

    ומדוע? האם היא מזכירה לכם.ן משהו שקורה בקהילתכם.ן?

 4.ספרו על מסורות ומנהגים הנהוגים ביום השישי במקום מגוריכם.ן בכלל, ובקרב
    משפחתכם.ן בפרט. איזה מהם אהוב עליכם.ן במיוחד? 

?
والتّفكير: للنّقاش  أسئلة 

1. ما هو الجّو الّذي تنتجه العادات والتّقاليد الّصغيرة المذكورة في الوصف عن العائلة البغداديّة؟

 2. كيف يتصّل برأيكم الحديث حول مواضيع لها عالقة بيوم الجمعة كيوم مقّدس مَع الّراحة الجسديّة

     والحسيّة المذكورة في النّّص؟
 3. شاهدوا الفيديو المرفق ألحد الُخطباء في مدينة نابلس لخطبة يوم الجمعة، أّي مشهد لفتَك في هذا

     الفيديو ولماذا؟ هل يذّكرك بشيء قد حدث في مجتمعك؟
4. تحّدث عن عادات وتقاليد يوم الجمعة الموجودة في بلدك عاّمة وفي عائلتك خاّصة؟ أيّها أحّب إلى قلبك؟
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قوائم وأفكارרשימות ותובנות
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قوائم وأفكارרשימות ותובנות
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قوائم وأفكارרשימות ותובנות
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