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تلخيصا ملا جاء يف األبواب السابقة، أضع بعض النقاط املهمة امليسرة للتسهيل يف معرفتها 

:إمجاال وهي كما يلي

القرآن ذكره، وجعل له من اخلصائص و املزايا ما يففإن يوم اجلمعة يوم عظم اهللا قدره، وأثبت .1

ليس لغريه من األيام. لذلك فإن التعريف بفضائل هذا اليوم ، وبيان خصائصه و مزاياه من 

األمور املهمة.

2.

بفعلها.فضائل األعمال يوم  اجلمعة يف هذا البحث صحيح حمتج به، لذلك حث النيب 

هي التقرب إىل اهللا تعاىل بامتثال أمره، وقضاء حق فإن حكمة مشروعية الصالة على النيب .3

على ا. و أن النفخة األوىل و الثانية تقعان يف يوم اجلمعة وفيه حث النيب علينالنيب 

اإلكثار من الصالة عليه يف يوم اجلمعة.

سورة الكهف هلا شأن عظيم وفيها من العجائب واآليات الباهرات اليت من تدبرها عصم من .4

وخاصة يف يوم فينبغي على املسلم أن حيرص على قراءة هذه السورة وحفظها، فتنة الدجال

اجلمعة .



ذلك اإلشارة إىل ما يف قراءة سورة السجدة و االنسان يف صبح اجلمعةمن حكمة مشروعية .5

وإمنا يداوم رسول 

اهللا بقراءة هاتني سورتني يف الصبح اجلمعة.

، دليل على فضل يوم اجلمعة، ودليل على أن حديث رسول اهللا فيه ساعة اإلجابة كما يف.6

بعضه أفضل من بعض، ألن تلك الساعة أفضل من غريها، وإذا جاز أن يكون يوم أفضل من 

بالدعاء يف تلك الساعة.يوم، جاز أن تكون ساعة أفضل من ساعة. لذلك أمر النيب 

اإلقتراح.ب

من ةقرتح الباحثتالبيانات يف أبواب السابقة مع تكميلها باخلالصة. فةشرح الباحثتوبعد أن 

: للحياةمفيدةمساحة القراء الكرماء عدة اقرتاحات لكي يكون هذا البحث ذا منفعة و

يف يوم اجلمعة فقط، بل يصلوه يف أي وقت كان لنيل شفاعته أن ال يصلى على النيب : للمسلمني  

فقط، بل الكهف و السجدة و األنسان أن اليكتفوا بتالوة سورة يف الدنيا و األخرة. و

البد أن يهتموا بسور أخرى

اىل اهللا تعاىل بتالوة كتابه و حفظه، فيتعلمونه و يعلمونه للناس فريضى اهللا تعاىل 

ويرضيهم.



ويرشدوا املسلمني للقراءة والتدبر والفهم والتطبيق العظيمللدعاة    : أن يوضحوا هذا األمر

وذلك ببيان األحكام على األحاديث  و اآلثر الواردة فيه الفضائل يف خدمة سنة النيب 

حىت ال يلتبس األمر على طالب العلم و خطباء املساجد. 

یتقبل ھذا العمل و أن وإني أتوجھ إلى هللا تبارك وتعالى و أسألھ من فضلھ العظیم أن 

یجعلھ خالصا لوجھھ الكریم، و أن ینفع بھ اإلسالم و المسلمین، إنھ سمیع قریب 

مجیب الدعاء.


