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١٤

حكم صالة الجمعة 
صالة اجلمعة فرض عني عىل كل مسلم بالغ عاقل مستوطن 

ال عذر له يف تركها.
ويدل عىل ذلك: 

لَٰوةِ ِمن . ١ ــودَِي لِلصَّ ِيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا نُ َها ٱلَّ يُّ
َ
أ قولـه : ( َيٰٓ

ِ َوَذُرواْ ٱۡلَۡيَعۚ ) [اجلمعة: ٩]. َّ ٰ ذِۡكرِ ٱ
َ ِ يَۡوِم ٱۡلُُمَعةِ فَٱۡسَعۡواْ إ

نَّ اهللا . ٢ تِمَ يَخْ ، أَوْ لَ اتِ عَ ُمُ مُ اجلْ هِ عِ دْ نْ وَ امٌ عَ وَ َّ أَقْ نيَ يَنْتَهِ قوله : «لَ
» (رواه مسلم).  افِلِنيَ غَ نَ الْ ونُنَّ مِ يَكُ مَّ لَ ، ثُ ِمْ لُوهبِ ىلَ قُ عَ

من ال تجب عليهم الجمعة 
ال جتـب عـىل املـرأة، والصغـري، واملسـافر، واملريـض الذي 
تلحقه مشـقة غري حمتملة بحضوره هلا، ولكن تصح من هؤالء 
فـإِذا حرضوها مـع غريهـم أجزأهتـم، وإن مل حيرضوها صلوا 

ا.  ظهرً
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١٢٧ فقه العبادات المصور

صالة الجمعة

الماسفر

الصغري

المرأة

المريض

فضل يوم الجمعة 
يوم اجلمعة هو أفضل أيام األسـبوع، خص اهللا به هذه األمة 
بعـد أن ضلـت عنه سـائر األمم، وقـد جاء يف فضلـه أحاديث 

كثرية، منها: 
، فِيهِ . ١ ةِ عَ ُمُ مُ اجلْ وْ سُ يَ ـمْ يْهِ الشَّ لَ تْ عَ م طَلَعَ وْ ُ يَ ريْ قوله ملسو هيلع هللا ىلص : «خَ

ا» (رواه مسلم). نْهَ جَ مِ رِ فِيهِ أُخْ ، وَ َنَّةَ لَ اجلْ فِيهِ أُدْخِ ، وَ مُ لِقَ آدَ خُ
مَّ أَتَى . ٢ ـلَ ثُ تَسَ نِ اغْ : «مَ الَ نِ النبي ملسو هيلع هللا ىلص قَ ةَ  عَ ـرَ يْ رَ ـنْ أَيبِ هُ عَ

 ، بَتِهِ طْ نْ خُ غَ مِ رُ فْ تَّى يَ تَ حَ مَّ أَنْصَ ، ثُ هُ رَ لَ دِّ ا قُ ىلَّ مَ ، فَصَ ةَ عَ ُمُ اجلْ
لَ  فَضْ  وَ رَ ةِ األُخْ عَ ُمُ َ اجلْ بَنيْ يْنَهُ وَ ا بَ هُ مَ ـرَ لَ فِ ، غُ هُ عَ َ مَ يلِّ مَّ يُصَ ثُ

ام» (رواه مسلم). ةِ أَيَّ ثَ ثَالَ

٣ . : ـولُ قُ يَ انَ  كَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  ـولَ  سُ رَ أَنَّ    ةَ  ـرَ يْ رَ هُ أَيبِ  ـنْ  عَ
انُ إِىلَ  ضَ مَ رَ ، وَ ةِ عَ ُمُ ـةُ إِىلَ اجلْ عَ ُمُ اجلْ ، وَ سُ َمْ اتُ اخلْ لَـوَ «الصَّ
» (رواه مسلم). بَائِرَ كَ تَنَبَ الْ ا اجْ نَّ إِذَ يْنَهُ ا بَ اتٌ مَ رَ فِّ كَ ، مُ انَ ضَ مَ رَ

عـن حذيفة بن اليامن أن رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قـال: «أضل اهللا . ٤
عـن اجلمعة مـن كان قبلنـا، فـكان لليهود يوم السـبت، 
وكان للنصـار يـوم األحـد، فجـاء اهللا بنـا، فهدانا اهللا 
ليـوم اجلمعة، فجعل اجلمعة والسـبت واألحد، وكذلك 
هـم تبع لنا يـوم القيامة، نحـن اآلخرون من أهـل الدنيا 
واألولون يوم القيامة املقيض هلم قبل اخلالئق» (رواه مسلم). 

عـن النعامن بن بشـري قال: «كان رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص يقرأ، يف . ٥
العيدين ويف اجلمعة، بسبح اسم ربك األعىل، وهل أتاك 
حديث الغاشية. قال: وإذا اجتمع العيد واجلمعة، يف يوم 

واحد، يقرأ هبام أيضا يف الصالتني» (رواه مسلم). 
خـري يوم طلعـت فيه الشـمس يوم اجلمعة فيـه خلق آدم . ٦

وفيـه أهبط وفيـه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم السـاعة 
ة(١) يوم اجلمعـة من حني  ـيخَ سِ ومـا من دابـة إال وهـي مُ
تصبـح حتى تطلع الشـمس شـفقا من السـاعة إال اجلن 
واإلنـس وفيه سـاعة ال يصادفها عبد مسـلم وهو يصيل 
يسـأل اهللا حاجـة إال أعطـاه إياهـا، قال كعـب: ذلك يف 
كل سـنة يوم؟ فقلـت: بل يف كل مجعة، قـال: فقرأ كعب 
التـوراة فقـال: صـدق النبي . قـال أبو هريـرة: ثم لقيت 
عبد اهللا بن سـالم فحدثتـه بمجليس مع كعب، فقال عبد 
اهللا بن سـالم: قد علمت أية سـاعة هي، قال أبو هريرة: 
فقلـت لـه: فأخربين هبا فقال عبد اهللا بن سـالم: هي آخر 
سـاعة من يوم اجلمعة، فقلت: كيف هي آخر سـاعة من 
يوم اجلمعة وقد قال رسـول اهللا  ال يصادفها عبد مسـلم 
وهو يصيل وتلك الساعة ال يصيل فيها؟ فقال عبد اهللا بن 
سـالم: أمل يقل رسول اهللا  من جلس جملسا ينتظر الصالة 
فهـو يف صالة حتـى يصيل؟ قـال: فقلت: بـىل، قال: هو 

ذاك» (رواه أبو داود). 
صغية. ة أي: مُ يخَ سِ (١) مُ
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كتـــــــــــاب الصالة

فقه العبادات المصور١٢٨

إن مـن أفضل أيامكم يوم اجلمعة فأكثـروا عيل من الصالة . ٧
فيـه فإن صالتكـم معروضة عيل قـال فقالوا يا رسـول اهللا 
وكيـف تعرض صالتنا عليـك وقد أرمت؟ قـال: يقولون 
بليت، قال: «إن اهللا تبارك وتعاىل حرم عىل األرض أجسـاد 

األنبياء» صىل اهللا عليهم (رواه أبو داود).
شروط صحة الجمعة 

 الوقـت: فـال تصـح قبـل وقتهـا وال بعـد خروجـه كبقية . ١
الصلوات املفروضة، ووقتها كوقت صالة الظهر.

 أن حيرضهـا مجاعـة: فـال تصح مـن منفرد، وأقـل اجلامعة . ٢
ثالثة.

ا . ٣  االسـتيطان: وهو اإلقامة يف قرية مبنية ال يُرحل عنها صيفً
وال شتاء، أما أهل البوادي واخليام الرحل فتصح منهم وال 

جتب عليهم.
 أن يتقدمها خطبتان: ملواظبة النبي ملسو هيلع هللا ىلص عليهام. . ٤

صفة صالة الجمعة 
صـالة اجلمعـة ركعتـان جيهر فيهـام بالقراءة، ويسـن أن يقرأ 
يف الركعـة األوىل -بعـد الفاحتـة- سـورة اجلمعـة ويف الثانيـة 
-بعـد الفاحتة- املنافقون، أو يقـرأ يف األوىل األعىل، ويف الثانية 

الغاشية. (رواه مسلم).
الخطبتان 

حكم الخطبتين 
اخلطبتـان واجبتـان، ومهـا رشط لصحـة اجلمعـة، وخيطبان 
باللغة العربية إن كان غالب احلضور ممن يفهمون اللغة العربية 
ا عىل تعلـم اللغة العربية،  ويدركـون معانيهـا يف اجلملة؛ حرصً
وعـدم خمالفة هـدي النبي ملسو هيلع هللا ىلص وإن كان معظـم احلضور ممن ال 
 ،يفهمـون اللغة العربية فال بأس مـن إلقائها باللغات األخر
فاألصل يف اخلطبة التعليم والتوجيه ال جمرد اإللقاء، مع مراعاة 

ذكر اآليات باللغة العربية -إن أمكن- ثم ترمجة معناها. 
مكمالت الخطبة 

 خطبـة اجلمعة ليس هلـا أركان، بل حتصل بام يقع عليه اسـم 
اخلطبة عرفا، لكن من كامل اخلطبة أن يأيت اخلطيب بام ييل: 

 محد اهللا.. ١
الشهادتني.. ٢
الصالة عىل رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص.. ٣
الوصية بتقو اهللا.. ٤
قراءة يشء من القرآن. . ٥
املوعظة. . ٦

مستحبات الخطبتين 
اخلطبة عىل منرب.. ١
سالم اخلطيب عىل الناس عند صعوده.. ٢
الفصل بني اخلطبتني بجلسة خفيفة.. ٣
تقصريمها. . ٤
الدعاء فيهام. . ٥

تصىل يف مجاعة

وقت اجلمعة

أهل البادية
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١٢٩ فقه العبادات المصور

صالة الجمعة

ما ينهى عنه في صالة 
الجمعة 

ا . ١ مـام خيطب يوم اجلمعة؛ لقولـه ملسو هيلع هللا ىلص: «إِذَ حيـرم الكالم واإلِ
دْ  قَ ْطُبُ فَ امُ خيَ مَ اإلِ » وَ تْ : «أَنْصِ ةِ عَ ُمُ مَ اجلْ وْ كَ يَ بـِ احِ لْتَ لِصَ قُ

». (رواه البخاري). تَ وْ غَ لَ
ا، أو يتخطى إِىل . ٢ يكـره ختطي رقاب الناس، إِال إِذا كان إِمامً

مكان خالٍ ال يصل إِليه إِال بذلك. 

إدراك الجمعة 
عىل املسـلم أن يبادر إِىل صـالة اجلمعة وأن يبكـر إِليها، فإِن 
مـام يف الركعة الثانية  تأخـر عن الصـالة وأدرك الركوع مع اإلِ
ا، وكذا  أمتها مجعـة، وإِن مل يدرك الركعة الثانية فإِنـه يتمها ظهرً
ا أي يصليها  مـن فاتتـه اجلمعة لنوم أو غـريه فإِنه يصليها ظهـرً

أربع ركعات. 
ما يستحب يوم الجمعة 

نْ . ١ يِّ ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ قراءة سـورة الكهـف يوم اجلمعـة؛ لقول النَّبـِ
 َ ا بَنيْ نَ النُّورِ مَ هُ مِ ـاءَ لَ ةِ أَضَ عَ ُمُ مِ اجلْ وْ فِ يف يَ هْ كَ ةَ الْ ـورَ أَ سُ رَ قَ

» (رواه احلاكم). ِ تَنيْ عَ ُمُ اجلْ
ود . ٢ ـعُ سْ ـنْ أَيبِ مَ اإلكثـار مـن الصـالة عـىل النبـي ملسو هيلع هللا ىلص، فعَ

الةَ  َّ الصَّ ـيلَ وا عَ ثِرُ : «أَكْ ـالَ ـنِ النَّبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص قَ يِّ  عَ ـارِ األَنْصَ

عةِ إال  مَ اجلُمُ ـوْ َّ يَ يلَ يلِّ عَ د يُصَ يْـسَ أحَ إنهُ لَ ؛ فَ ـةِ عَ ُمُ مِ اجلْ ـوْ يفِ يَ
» (رواه احلاكم). هُ التُ َّ صَ تْ عيلَ ضَ رِ عُ

مَ . ٣ ـوْ ـلٌ يَ جُ ـلُ رَ تَسِ غْ  االغتسـال والتطيـب؛ لقولـهملسو هيلع هللا ىلص: «الَ يَ
، أَوْ  نِهِ هْ نْ دُ نُ مِ هِ دَّ يَ ر، وَ نْ طُهْ ـتَطَاعَ مِ ا اسْ رُ مَ تَطَهَّ يَ ، وَ ةِ عَ ُمُ اجلْ
يلِّ  مَّ يُصَ ، ثُ نَنيْ َ اثْ قُ بَنيْ رِّ فَ جُ فَالَ يُ ْرُ مَّ خيَ ، ثُ يْتِهِ نْ طِيبِ بَ سُّ مِ يَمَ
يْنَهُ  ا بَ هُ مَ رَ لَ فِ ، إِالَّ غُ ـامُ مَ ِ لَّمَ اإلْ ا تَكَ تُ إِذَ نْصِ ، ثُـمَّ يُ هُ تِبَ لَ ـا كُ مَ

» (رواه البخاري).  رَ ُخْ ةِ األْ عَ ُمُ َ اجلْ بَنيْ وَ
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كتـــــــــــاب الصالة

فقه العبادات المصور١٣٠

مسائل في الجمعة 
 السـنة أن يكون املنرب ثالث درجات، تأسـيًا بمنرب رسـول . ١

اهللا ملسو هيلع هللا ىلص .
 ليـس مـن السـنة ما يسـمى بسـورة اجلمعـة، حيث جيلس . ٢

املصلـون قبـل اجلمعة يسـتمعون لقارئ يتلـو عيهم بعض 
آيـات القـرآن إىل أن يؤذن للجمعة، أو األناشـيد واألذكار 

اجلامعية يف مكربات الصوت. 
يرشع أذان واحد إذا جلس اإلمام عىل املنرب كام كان يف عهد 
رسول اهللا -ملسو هيلع هللا ىلص- وأيب بكر وعمر - ريض اهللا عنهام-؛ ألن 
إمكانية معرفة دخول الوقت ميرسة، فانتفت علة مرشوعية 
أذان عثامن- ريض اهللا عنه- حيث كان يؤذن بسـوق املدينة 

ليعلم الناس بدخول الوقت.

إذا حـرض املصـيل واإلمام خيطـب يصيل ركعتـني خفيفتني . ٣
ومَ  كـم يَ دُ ـاءَ أحَ يِّ ملسو هيلع هللا ىلص : «إِذا جَ قبـل أن جيلـس؛ لقـول النَّبـِ
« امَ زْ فِيْهِ ـوَّ يَتَجَ ، ولْ تَنيِ عَ ـعْ ركْ كَ ْ لْريَ ـةِ واإلمـامُ خيْطُب فَ عَ اجلُمُ

 (رواه ابن خزيمة).
يدعو اخلطيب بإصبعه السـبابة، وال يرفع يديه حال الدعاء . ٤

اء أو الدعـاء بكـف املطـر، فعن حصني بن  ـقَ تِسْ إال يف االسْ
عبد الرمحن  قال: «رأيت رسول اهللا  وهو خيطب إذا دعا 

يقول هكذا، وأشار بإصبعه السبابة» (رواه أمحد).

يشري بإصبعه السبابةمنرب ثالث درجات
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١٣١ فقه العبادات المصور

صالة الجمعة

رَ بِامَ . ٥ تَطَهَّ ـةِ فَ عَ ُمُ مَ اجلْ وْ ـلَ يَ تَسَ نِ اغْ ليـس لصـالة اجلمعة سـنة قبلية، لكن يسـتحب له التطوع املطلق قبـل األذان؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص  «مَ
امُ  مَ جَ اإلِ رَ ا خَ إِذَ ، فَ هُ تِبَ لَ ا كُ ىلَّ مَ صَ ، وَ ِ نَنيْ َ اثْ قْ بَنيْ رِّ فَ لَمْ يُ احَ فَ مَّ رَ ، ثُ يْتِهِ نْ طِيبِ بَ سَّ مِ ، أَوْ مَ نِهِ هْ نْ دُ نَ مِ هَ مَّ ادَّ ، ثُ رٍ نْ طُهْ ـتَطَاعَ مِ اسْ

» (رواه الدارمي). رَ ةِ األُخْ عَ ُمُ َ اجلْ بَنيْ يْنَهُ وَ ا بَ هُ مَ رَ لَ فِ ، غُ تَ أَنْصَ
» (رواه اجلامعة)، أو . ٦ يْتِهِ ِ يف بَ تَنيْ عَ كْ ةِ رَ عَ ُمُ دَ اجلْ عْ يلِّ بَ انَ رسـول اهللاملسو هيلع هللا ىلص يُصَ  تصىل السـنة البعدية ركعتني؛ ملا رواه ابن عمر  قال: «كَ

ا» (رواه مسلم). واألفضل صالهتا يف بيته. عً بَ لِّ أَرْ يُصَ لْ ةِ فَ عَ ُمُ دَ اجلْ عْ يًا بَ لِّ صَ مْ مُ نْكُ انَ مِ نْ كَ أربع؛ لقول النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ
إذا اجتمع العيد واجلمعة فاألحوط أن يصيل العيد واجلمعة، فإن صىل العيد فال بد أن يصيل الظهر عىل األقل، ويرخص ألهل . ٧

دَ  يْ أَلَ زَ ةَ سَ يَ اوِ عَ تُ مُ هدْ : «شَ الَ يِّ قَ امِ ةَ الشَّ لَ مْ نْ إِيَاسِ بْنِ أَيبِ رَ األمصار البعيدة إذا صلوا العيد أن ال يعودوا لصالة اجلمعة، فعَ
ـاءَ  نْ شَ : مَ الَ قَ ، فَ ةِ عَ ُمُ صَ يفِ اجلْ خَّ مَّ رَ ، ثُ ارِ لَ النَّهَ يدَ أَوَّ عِ ىلَّ الْ ، صَ مْ : نَعَ الَ ا؟ قَ عَ تَمَ نِ اجْ يْ يدَ ـولِ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص عِ سُ عَ رَ تَ مَ دْ ـهِ : شَ مَ قَ بْنَ أَرْ

» (رواه أمحد).  عْ مِّ يُجَ لْ عَ فَ َمِّ أَنْ جيُ
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