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 باب صالة الجمعة -2

 :حكمة مشروعية صالة الجمعة 

اإلسالم يدعو إلى االجتماع في النيات، واألقوال، واألعمال، واألخالق، 

والقلوب، واألبدان؛ لما في ذلك من القوة والمهابة، وتحقيق أواصر 

 األلفة والمحبة بين المسلمين.

 وقد شرع هللا لتحقيق ذلك اجتماعات متعددة:

 : في الصلوات الخمس كل يوم وليلة.اجتماعات حي

 اجتماعات  بلد: في الجمعة والعيدين.

 اجتماعات أقطار: في الحج والعمرة بمكة.

 فهذه اجتماعات المسلمين صغرى.. ومتوسطة.. وكبرى.

 :فضل يوم الجمعة 

َطلَعَْت  يَْوم   ْيـرُ خَ : »الَ قَ  ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ النَّبِـيَّ  ْنـهُ َرِضَي هللاُ عَ  ةَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أ -1

ْخِرَج ِه أُ فِـيَجنَّةَ، وَ الِه أْدِخَل فِـيِه ُخِلَق آدَُم، وَ فِـيعَِة الُجـمُ الشَّْمُس يَْوُم  لَـْيـهِ عَ 

 .(1)سلممأخرجه  «.عَةِ الُجـمُ يَْوِم  فِـيا، َوال تَقُوُم السَّاَعةُ إِال ْنـهَ مِ 

لََواتُ : »قالَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬وَل اأنَّ َرسُ  ْنـهُ َرِضَي هللاُ عَ  ةَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أوَ  -2  الصَّ

، َما نَـهُ بَـيْ ا ِلـمَ عَِة، َكفَّاَرةٌ الُجـمُ  لَـىعَةُ إِ الُجـمُ ُس، وَ الَخـمْ  تُْغَش  لَـمْ نَّ

 .(2) سلممأخرجه  «.َكبَائِرُ ال

                                                 

 (.854قم )بر أخرجه مسلم ( 1)

 .(233برقم )أخرجه مسلم ( 2)
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 :حكم صالة الجمعة 

صالة الجمعة ركعتان، وتجب على كل مسلم، ذكر، بالغ، عاقل، مقيم  -1

 ببناء يشمله اسم واحد.

صالة الجمعة تكفي عن صالة الظهر، فال يجوز لمن صالها أن يصلي  -2

 بعدها ظهراً.

 ال تجب صالة الجمعة على أربعة: -3

المرأة، والمريض، والمسافر، والصبي، ومن في حكمهم، ومن حضرها 

 منهم أجزأته.

 (  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ) قال هللا تعالى: -1

 .[9ة:]الجمع

عَِة َواِجٌب الُجـمُ َرَواُح » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبيَّ  اْنـهَ َعْن َحْفَصةَ َرِضَي هللاُ عَ وَ  -2

 .(1)أخرجه أبو داود والنسائي .«ِلـم  تَ ُمـحْ ُكل ِ  لَـىعَ 

 :شروط إقامة الجمعة 

يشترط أداء صالة الجمعة في وقتها، وأن يحضرها جماعة ال يقلون عن 

 .، وأن تكون في الحضرأن يتقدمها خطبتانثالثة من الرجال، و

 :حكم إقامة الجمعة في البلد 

 إقامة الجمعة في البلد ال يشترط لها إذن اإلمام.

أما تعدد صالة الجمعة في أكثر من مكان في البلد فال يجوز إال لحاجة 

                                                 

 ه.لفظ اهذو ،(137برقم )والنسائي (, 342برقم )أبو داود أخرجه  صحيح/( 1)
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 وضرورة بإذن اإلمام، وتقام في المدن والقرى ال في البادية والسفر.

 وقت صالة الجمعة: 

وقت صالة الجمعة األفضل بعد زوال الشمس إلى آخر وقت الظهر، 

 وتجوز قبل الزوال.

عَةَ ِحيَن الُجـمُ  ل ِـيَكاَن يُصَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ أنَّ النَّ  ْبِن َماِلك  َرضَي هللاُ َعنهُ  َعْن أنَِس  -1

 .(1)أخرجه البخاري يُل الشَّْمُس.تَـمِ 

 ْبِن األْكَوعِ لَـمَ سَ  َوَعنْ  -2
ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َمَع َرُسوِل ا ل ِـي: ُكنَّا نُصَ الَ قَ  ْنـهُ  عَ َرِضَي هللاُ  ةَ

ً ئفَـيْ يَطاِن ْلـحِ عَةَ، فَنَْرِجُع َوَما نَِجدُ لِ الُجـمُ   .(2)متفق عليه  .بِـهِ نَْستَِظلُّ  ا

 :وقت األذان لصالة الجمعة 

 لصالة الجمعة أذانان:

لى أن األول قبل الزوال، والثاني إذا دخل اإلمام قبيل الخطبة، واألَوْ 

يكون بيـــن النداء األول للجمعة والنداء الثاني فاصـــل زمنــــــي 

من االستعداد  -خاصة البعيد والنائم والغافل-يتمكـــن فيـــه المســـلم 

 للصالة، واألخذ بآدابها وسننها، والسعي إليها كساعة مثالً.

 :ما يسن يوم الجمعة من األفعال 

 ما يلي: يسن للمسلم الذي تلزمه الجمعة

االغتسال، والطيب، ولبس أحسن الثياب، والتبكير للجمعة، والمشي إلى 

 المسجد، والصالة في الصف األول، واالشتغال بالنوافل.

ِ َرِضَي هللاُ عَ الاَن ْلـمَ َعْن سَ  -1 ال يَْغتَِسُل َرُجٌل » :ملسو هيلع هللا ىلص بِـيُّ النَّ  : قالَ الَ قَ  ْنـهُ فَاِرِسي 

                                                 

 (.904برقم )أخرجه البخاري ( 1)

 واللفظ له. ،(860(, ومسلم برقم )4168أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)
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، َويَدَِّهُن ِمْن دُهْ عَِة، َويَتََطهَّ الُجـمُ يَْوَم  سُّ يَـمَ ، أْو نِـهِ ُر َما اْستََطاَع ِمْن ُطْهر 

ُق يَـخْ ، ثُمَّ تِـهِ بَـيْ ِمْن ِطيِب  ، لَـهُ َما ُكتَِب  ل ِـيِن، ثُمَّ يُصَ نَـيْ َن اثْ بَـيْ ُرُج فاَل يُفَر ِ

مَ ثُمَّ يُْنِصُت إذَا تَكَ   «.عَِة األُْخَرىالُجـمُ َن بَـيْ وَ  نَـهُ بَـيْ َما  لَـهُ االَماُم، إال ُغِفَر  لَـّ

 .(1)أخرجه البخاري

َمِن اْغتََسَل يَْوَم : »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أنَّ َرُسوَل ا بِـي ُهَرْيـَرةَ َرضَي هللاُ َعنهُ َعْن أوَ  -2

َب بَدَنَةً، َوَمْن َراَح العَِة ُغْسَل الُجـمُ  السَّاَعِة  فِـيَجنَابَِة ثُمَّ َراَح، فََكأنََّما قَرَّ

َب بَقََرةً، َوَمْن َراَح يَ نِـالثَّا َب  فِـيِة، فََكأنََّما قَرَّ السَّاَعِة الثَّاِلثَِة، فََكأنََّما قَرَّ

ً َكْبش َب دََجاَجةً، َوَمْن َراَح  فِـيأْقَرَن، َوَمْن َراَح  ا ابِعَِة فََكأنََّما قَرَّ السَّاَعِة الرَّ

َب الالسَّاَعِة  فِـي ةً، فَإذَا َخَرَج اإلَماُم َحَضَرِت ضَ بَـيْ َخاِمَسِة فََكأنََّما قَرَّ

ْكرَ تَـمِ َمالئَِكةُ يَسْ ال  .(2)متفق عليه «.عُوَن الذ ِ

 ملسو هيلع هللا ىلص ٬َسِمْعُت َرُسوَل اقَاَل:  ْنـهُ َرِضَي هللاُ عَ  أَْوس ْبن أَْوس  الثقَِفـي   َوَعنْ  -3

 لَـمْ َوَمَشى وَ  عَِة َواْغتََسَل ثمَّ بَكََّر َواْبتََكرَ الُجـمُ َمْن َغسََّل يَْوَم » :يَقُولُ 

بُكل ِ ُخْطَوة  َعَمُل َسنَة   لَـهُ يَْلُغ َكاَن  لَـمْ َع وَ تَـمَ َكْب َودَنَا ِمَن اإلَماِم فَاسْ يَـرْ 

 .(3) أخرجه أبو داود والترمذي .«أَْجُر ِصيَاِمَها َوقِيَاِمَها

 :وقت غسل الجمعة 

ى قبيل يبدأ وقت الغسل يوم الجمعة من طلوع فجر يوم الجمعة، ويمتد إل

أداء صالة الجمعة، ويستحب تأخير الغسل إلى قبيل الرواح إلى صالة 

 الجمعة.

                                                 

 (.883برقم )أخرجه البخاري ( 1)

 (.850سلم برقم )ومواللفظ له، (, 881أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)

 (.496برقم )الترمذي وه، لفظ اهذو(, 345برقم )أبو داود أخرجه  صحيح/( 3)
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 :حكم الغسل يوم الجمعة 

غسل الجمعة سنة مؤكدة، ويجب الغسل على من به رائحة كريهة تتأذى 

 منها المالئكة والناس.

ِ الَسِعيد   بِـيَعْن أ ِ َعِن النَّ  ْنـهُ َرِضَي هللاُ عَ  ُخْدِري  غُْسُل يَْوَم ال: »لَ اقَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي 

 .(1)متفق عليه «.ِلـم  تَ ُمـحْ ُكل ِ  لَـىعَِة َواِجٌب عَ الُجـمُ 

 :فضل صالة الجمعة 

ِ َعِن النَّ  ْنـهُ َرِضَي هللاُ عَ  ةَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أ َمِن اْغتََسَل، ثُمَّ : »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي 

ىعَةَ فَصَ الُجـمُ  تَـىأ َر  لَـّ ى، ثُمَّ أْنَصَت حَ لَـهُ َما قُد ِ ، ثُمَّ تِـهِ يَْفُرَغ ِمْن ُخْطبَ  تَـّ

عَِة األْخَرى، َوفَْضُل ثاَلثَِة الُجـمُ َن بَـيْ وَ  نَـهُ بَـيْ َما  لَـهُ َمعَهُ، ُغِفَر  ل ِـييُصَ 

 .(2)سلممأخرجه  «.أيَّام  

 :وقت السعي للجمعة 

 وقت السعي المستحب إلى الجمعة يبدأ من طلوع الشمس يوم الجمعة. -1

لواجب إلى الجمعة فهو عند النداء الثاني إذا دخل اإلمام أما وقت السعي ا

 للخطبة.

يعرف المسلم الساعات الخمس التي جاءت في فضل السعي المبكر يوم  -2

الجمعة بأن يقسم ما بين طلوع الشمس إلى مجيء اإلمام إلى خمسة 

 أقسام، وبذلك يعرف مقدار كل ساعة.

  ( ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ)قال هللا تعالى:  -1

                                                 

 (.846ومسلم برقم )واللفظ له، (, 858أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 (.857برقم )أخرجه مسلم   (2)
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 .[9]الجمعة:

إِذَا َكاَن يَْوُم ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َرُسوُل ا : قالَ قَالَ  ْنـهُ ةَ َرِضَي هللاُ عَ ْيـرَ ُهرَ  أبِـيَوَعْن  -2

َل الُكل ِ باب ِمْن أْبَواِب  لَـىعَِة َكاَن عَ الُجـمُ  َمْسِجِد َمالئَِكةٌ يَْكتُبُوَن األوَّ

َل، فَإِذَا َجلََس  ُحَف َوَجا اإلفَاألوَّ ْكَر، َوَمثَُل تَـمِ ا يَسْ َماُم َطَوُوا الصُّ عُوَن الذ ِ

ِر َكَمثَِل الَِّذي ال ي بَقََرةً، ثُمَّ َكالَِّذي يُـْهـدِ بَدَنَةَ، ثُمَّ َكالَِّذي الي يُـْهـدِ ُمَهج ِ

 «.َضةَ البَـيْ ي يُـْهـدِ ي الدََّجاَجةَ، ثُمَّ َكالَِّذي يُـْهـدِ َكْبَش، ثُمَّ َكالَِّذي الي يُـْهـدِ 

 .(1)متفق عليه

 :ما يستحب من األذكار واألدعية يوم الجمعة 

قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة أو يومها.. اإلكثار من الدعاء والذكر 

 رجاء موافقة ساعة اإلجابة.

عَِة، الُجـمُ ذََكَر يَْوَم ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أنَّ َرُسوَل ا ْنـهُ َرِضَي هللاُ عَ  ةَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أ

، يَْسأُل هللاَ ل ِـي، َوُهَو قَائٌِم يُصَ ِلـمٌ ِه َساَعةٌ، ال يَُوافِقَُها َعْبدٌ ُمسْ فِـي»ل: فَقا

ً َشْيئ لَـىتَعَا  .(2)متفق عليه ِدِه يُقَللَها.بِـيَ َوأَشاَر «. ، إال أْعَطاهُ إيَّاهُ ا

 :ما يسن أن يقرأ اإلمام في فجر الجمعة 

صالة الفجر يوم الجمعة سورة يسن أن يقرأ اإلمام في الركعة األولى من 

 وفي الركعة الثانية سورة اإلنسان.  السجدة

ً أن يقرأ بغيرهما بمقدارهما، أو أقصر منهما، من طوال  وله أحيانا

 المفصل، وأوساطه، وقصاره، وأحياناً بأطول من ذلك.

ِ َعِن النَّ  ْنـهُ َرِضَي هللاُ عَ  ةَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أ هُ ، أملسو هيلع هللا ىلص بِـي  فَْجِر، ال فِـييَْقَرأ َكاَن  نَـّ
                                                 

 واللفظ له. ،(850ومسلم برقم ) (,929أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه (1)

 (. 852ومسلم برقم )واللفظ له، (, 935أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه (2)
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 .(1)متفق عليه .تَـىعَِة: الم تَْنِزيُل، َوَهْل أالُجـمُ يَْوَم 

  :مكانة يوم الجمعة 

يوم الجمعة في األيام كشهر رمضان في الشهور، وساعة اإلجابة فيه  -1

 كليلة القدر في رمضان.

فيوم الجمعة ميزان األسبوع، ورمضان ميزان العام، والحج ميزان 

 العمر.

يوم الجمعة يوم عظيم عند هللا، فهو اليوم الذي تفزع فيه الدواب منه إال  -2

 اإلنس والجن، وفيه تقوم الساعة.

، فيه صالة الجمعة التي هي من آكد فروض األسبوع أيامسيد يوم الجمعة  -3

اإلسالم، وأعظم مجامع المسلمين، وفيه خطبة الجمعة التي فيها الثناء 

 الشهادة له بالوحدانية.على هللا وتمجيده، و

بعبادات تميز بها عن  ملسو هيلع هللا ىلصلشرف هذا اليوم العظيم فقد خصه رسول هللا  -4

غيره: منها قراءة سورة السجدة واإلنسان في فجره، والتأكيد على الغسل 

فيه، ولبس أحسن الثياب، والتطيب، والتبكير للمسجد يوم الجمعة، 

ج اإلمام، واإلنصات واالشتغال بالنوافل والذكر والقراءة حتى يخر

للخطبة، وقراءة سورة الكهف في يومه أو ليلته، وقراءة سبح والغاشية 

في صالة الجمعة، أو الجمعة والمنافقون، أو الجمعة والغاشية، وللماشي 

إلى الجمعة بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها، وفيه ساعة اإلجابة 

ً إال أعطاه  إياه، وهو يوم عيد يكره التي ال يسأل المسلم فيها ربه شيئا

 إفراده بالصوم.

                                                 

 واللفظ له.  ،(880(, ومسلم برقم )891أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه (1)
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 :وقت مجيء اإلمام للخطبة 

 السنة أن يبكر المأموم للجمعة والعيدين واالستسقاء.

أما اإلمام فيأتي في الجمعة واالستسقاء عند الخطبة، وفي العيدين يأتي 

 عند وقت الصالة.

 :حكم من دخل والمؤذن يؤذن 

المنبر، والمؤذن يؤذن، صلى  واإلمام علىيوم الجمعة من دخل المسجد 

 ركعتين خفيفتين، ثم ينصت لسماع خطبة الجمعة.

 :بم تكون الخطبة 

السنة أن تكون خطبة الجمعة باللغة العربية لمن يحسنها، وإن ترجمت 

للحاضرين بلغتهم لكونهم ال يفهمون العربية فهو أولى، فإن لم يمكن 

 ا.خطب بلغتهم؛ ألن المقصود فهمها، والعمل بموجبه

 أما الصالة فال تصح فرضاً أو نفالً إال بالعربية.

 :موضوع الخطبة 

وُخطب أصحابه رضي هللا عنهم كلها تشتمل على بيان  ملسو هيلع هللا ىلصُخطب النبي 

التوحيد واإليمان، وذكر صفات الرب جل جالله، وأصول اإليمان، 

 وذكر أحوال اليوم اآلخر، والجنة والنار.

حببه إلى خلقه، وذكر أيامه التي كما تشتمل على ذكر آالء هللا التي ت

 تخوفهم بأسه وبطشه.

كما تشتمل على ذم االغترار بالدنيا، والترغيب في اآلخرة، وذكر 

الموت، والحث على طاعة هللا ورسوله، والتحذير من الشرك 
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 والمعاصي.

مائه وصفاته، وعظمة خزائنه، فيذكر الخطيب من عظمة هللا وعظمة أس

كبريائه، وعظيم آالئه ونعمه ما يحببه إلى خلقه، أفعاله، وجالله و وجميل

ويعظمه في قلوبهم، ويأمر بطاعته وذكره وشكره والثناء عليه ما يحببهم 

 إليه.

فينصرفون وقد أحبوه وأحبهم، وامتألت قلوبهم باإليمان واليقين والخشية 

لربهم، وتحركت جوارحهم لطاعته وعبادته، ولهجت ألسنتهم بذكره 

 وكثرة االستغفار والتوبة.وشكره وحمده، 

 :مقدار وقت الخطبة والصالة 

يطيل خطبته أحياناً، ويقصرها أحياناً، بحسب حاجة  ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي 

 الناس، وتغير األحوال.

وكانت خطبته العارضة أطول من خطبته الراتبة، وصالته أطول من 

 خطبته. 

 سنة.ويسن لإلمام أن يقصر الخطبة، ويطيل الصالة، على ما ورد في ال

، ملسو هيلع هللا ىلص ٬َمَع َرُسوِل ا ل ِـي: ُكْنُت أصَ الَ قَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن َجابِِر ْبِن َسُمَرةَ 

 .(1)سلممأخرجه  .اً قَْصد تُـهُ ، َوُخْطبَ اً قَْصد تُـهُ فََكانَْت َصال

 :صفة الجلوس لسماع الخطبة 

 يسن للمصلي أن يحضر للجمعة مبكراً، وأن يدنو من اإلمام.

يستقبلوا اإلمام بوجوههم أثناء الخطبة؛ وذلك أحضر  ويسن للمصلين أن

                                                 

 (.866برقم )أخرجه مسلم ( 1)
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للقلب، وأبلغ في السماع، وأوعى للكالم، وأبعد عن النوم، وأبلغ في 

 الوعظ، وأشجع للخطيب، وهو الذي يقتضيه األدب.

يعظهم ويعلمهم جلسوا  ملسو هيلع هللا ىلصوكان الصحابة رضي هللا عنهم إذا جلس النبي 

 حوله، واستقبلوه بوجوههم.

َجلََس ذَاَت يَْوم  ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ : إنَّ النَّ قالَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ ُخْدِريَّ الِعيد  سَ  أبِـيَعْن 

 .(1)متفق عليه .لَـهُ ِمْنبَِر، َوَجلَْسنَا َحوْ ال لَـىعَ 

 :صفة الخطيب 

السنة أن يلبس اإلمام أحسن ثيابه، وأن يخطب على منبر له ثالث 

واجه المصلين وسلم  درجات، فإذا دخل للخطبة صعد المنبر مباشرة، ثم

 عليهم.

ثم يجلس حتى يؤذن المؤذن، ثم يخطب الخطبة األولى قائماً، ثم يجلس، 

 ثم يخطب الخطبة الثانية قائماً كذلك.

ويسن أن يخطب خطبة قصيرة حفظاً، فإن لم يقدر خطب بورقة، وله أن 

 يقطع الخطبة لعارض من أمر، أو تنبيه، أو توجيه، ثم يواصل.

إِذَا َخَطَب ملسو هيلع هللا ىلص  ٬: َكاَن َرُسوُل االَ قَ  َرِضَي هللاُ َعْنـُهـما ٬ِر ْبِن َعْبِداَعْن َجابِ  -1

ْت َعْينَاهُ، َوَعال َصوْ ْحـمَ ا ى، حَ بُـهُ ، َواْشتَدَّ َغضَ تُـهُ رَّ هُ َكأ تَـّ ،  نَـّ ُمْنِذُر َجْيش 

 .(2)أخرجه مسلم.  يَقُوُل: َصبََّحُكْم َوَمسَّاُكمْ 

عَِة، إذْ الُجـمُ ُطُب يَْوَم يَـخْ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيُّ نََما النَّ بَـيْ : الَ قَ  َعْنـهُ  َرِضَي هللاُ َعْن أنَس  وَ  -2

ُكَراعُ، َوَهلََك الشَّاُء، فَاْدُع هللاَ أْن ال، َهلََك ٬قَاَم َرُجٌل فَقال: يَا َرُسوَل ا

                                                 

 (.1052ومسلم برقم )واللفظ له، (, 921أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)
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 .(1)متفق عليه َودََعا. ْيـهِ يَْسِقيَنَا. فََمدَّ يَدَ 

 :وجوب اإلنصات أثناء الخطبة 

ً اإلنصات لسماع الخطبة، والكالم أثناء  يجب على المصلين جميعا

الخطبة يفسد األجر، ويُلحق اإلثم، فال يجوز الكالم واإلمام يخطب إال 

 لإلمام، وَمْن يكلمه اإلمام لمصلحة.

ويجوز الكالم قبل الخطبة وبعدها لمصلحة، ويحرم تخطي رقاب الناس 

 يوم الجمعة واإلمام يخطب.

إذَا قُْلَت : »قالَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أنَّ َرُسوَل ا َرِضَي هللاُ َعْنـهُ ةَ ْيـرَ ُهرَ  أبِـيَعْن 

 .(2)متفق عليه «.ُطُب، فَقَْد لَغَْوتَ يَـخْ عَِة أْنِصْت، َواإلَماُم الُجـمُ ِلَصاِحبَِك يَْوَم 

 :فضل سماع خطبة الجمعة 

أ »ملسو هيلع هللا ىلص:  ٬َرُسوُل ا : قالَ قالَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ةَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أ َمْن تََوضَّ

 نَـهُ بَـيْ َما  لَـهُ َع َوأْنَصَت، ُغِفَر تَـمَ عَةَ فَاسْ الُجـمُ  تَـىُوُضوَء، ثُمَّ أالفَأْحَسَن 

، َوَمْن َمسَّ الُجـمُ َن بَـيْ وَ  ُ ثاَلثَِة أيَّام  أخرجه  «.َحَصى فَقَْد لَغَاالعَِة، َوِزيَادَة

 .(3)سلمم

 :حكم من دخل واإلمام يخطب 

ز فيهما، ثم من دخل واإلمام  يخطب فالسنة أن يصلي ركعتين ويتجو 

ينصت لسماع الخطبة، ومن نعس وهو في المسجد فالسنة أن يتحول من 

 مجلسه ذلك إلى غيره.

                                                 

 (.897ومسلم برقم )واللفظ له، (, 932أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)
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يَْوَم  نِـيُّ غََطفَاالٌك لَـيْ : َجاَء سُ قالَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ٬َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِدا

ُك! قُْم فَاْرَكْع لَـيْ يَا سُ : »لَـهُ فََجلََس فَقَاَل  ُطُب،يَـخْ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬عَِة، َوَرُسوُل االُجـمُ 

ْز تَـجَ ِن، وَ تَـيْ َرْكعَ  عَِة، الُجـمُ إِذَا َجاَء أَحدُُكْم، يَْوَم »ثُمَّ قال: «. افِـيِهـمَ وَّ

ْز تَـجَ ْلـيَ ِن، وَ تَـيْ َكْع َرْكعَ ْلـيَـرْ ُطُب، فَ يَـخْ َواإلَماُم   .(1)متفق عليه «.افِـيِهـمَ وَّ

 ة الجمعة:صفة خطب 

ً بغيرها،  -1 ً بخطبة الحاجة، وأحيانا يسن لإلمام أن يستفتح خطبته أحيانا

 وخطبة الحاجة هي:

 ،ِمْن ُشُروِر أَْنفُِسنَا ٬اَونَعُوذ ب ،َونَْستَْغِفُرهُ  نُـهُ نَْستَِعيدهُ مَ نَحْ  ٬ الَحـْمدَ  نَّ إِ »

له، وَمْن يُْضِلْل فال هادَي ه هللاُ فال ُمِضلَّ يَـْهـدِ وِمْن َسي ِئاِت أعماِلنا، َمْن 

 .له

أن  محمداً عبدُه  َهـدُ أْن ال إلهَ إال هللاُ وحدَه ال َشِريَك له، وأشْ  َهـدُ وأشْ 

 .لُـهُ ورسو

 .(ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ)

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ) 

  .( ڦ

 .(ۆ ۈ ۈ ٴۇ ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆے ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه ه)

 .. وأحياناً ال يذكر هذه اآليات.«أما بعد»

ً يقول بعد قوله أما بعد:   ْيـرُ ، َوخَ ٬َحِديِث ِكتَاُب اال ْيـرَ فَإِنَّ خَ  »وأحيانا

، َوَشرُّ األُموِر ُمـَحـمَّ ى ُهـدَ ى الُهـدَ  َوُكلُّ ، ا، َوُكلُّ بِْدَعة  َضاللَةٌ تُـهَ دَثَاُمـحْ د 
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 .(1)أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه .«النَّارِ  فِـي َضاللَة  

 السنة أن يتولى الخطبة والصالة إمام واحد. -2

 ويجوز أن يخطب رجل، ويصلي الجمعة بالناس آخر لعذر.

ً بسورة  -3 يسن للخطيب أن يقرأ من القرآن في خطبته، وأن يخطب أحيانا

ن )ق(، وأن يستسقي في خطبته عند الحاجة، وأن تكون خطبته أقصر م

 صالته.

ار -1 إِنَّ »يَقُوُل: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َسِمْعُت َرُسوَل ا اَل:قَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  بِن ياِسر َعْن َعمَّ

ُجِل، َوقَِصَر ُخْطبَ  ، َمئِنَّةٌ ِمْن فِْقِهِه، فَأِطيلُوا الصَّالةَ تِـهِ ُطوَل َصالةِ الرَّ

 .(2)سلمم أخرجه «.اً اِن ِسْحرالبَـيَ ُخْطبَةَ، َوإِنَّ ِمَن الَواْقُصُروا 

قَالَْت: لَقَْد َكاَن  َرِضَي هللاُ َعْنـَها َعْن أم ِ ِهَشام  بِْنِت َحاِرثَةَ ْبِن النُّْعَمانِ وَ  -2

، َوَما تَـيْ ، َسنَ اً َواِحدملسو هيلع هللا ىلص  ٬تَنُّوُرنَا َوتَنُّوُر َرُسوِل ا ِن أْو َسنَةً َوبَْعَض َسنَة 

، يَْقَرُ َها ُكلَّ يَْوِم ملسو هيلع هللا ىلص ٬َرُسوِل ا يِد( إِال َعْن ِلَسانِ الَمـجِ قُْرآِن الأَخْذُت )ق وَ 

.ُجـمُ   .(3)أخرجه مسلم عَة 

 :حكم التسمية في بدء الخطبة 

أنه إذا كتب كتاباً بسمل ولم يحمدل، وإذا خطب حمد  ملسو هيلع هللا ىلصالثابت عن النبي 

 هللا بدون بسملة.

 :حكم الدعاء أثناء الخطبة 

                                                 

(، 1892وابههن ماجهه بههرقم ) ،(1578بهرقم )والنسههائي (, 2118بهرقم )أبههو داود خرجهه أ صححيح/ (1)

 (.868وأصله في مسلم برقم )

 (.869برقم )أخرجه مسلم  (2)
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مسلمين، مما يسن لإلمام أن يدعو في خطبته لما فيه صالح اإلسالم وال -1

 ورد في القرآن والسنة.

ال يشرع ال لإلمام وال للمأمومين رفع اليدين أثناء الدعاء في الخطبة إال  -2

 إذا استسقى اإلمام فيرفع يديه ويرفع الناس.

 يشير اإلمام أثناء الدعاء بأصبعه السبابة وال يرفع يديه. -3

 ت به.أما التأمين على الدعاء فمشروع للمصلين مع خفض الصو

 :صفة صالة الجمعة 

 صالة الجمعة ركعتان يصليهما اإلمام بعد خطبة الجمعة.

 ويسن لإلمام أن يقرأ جهراً في األولى بعد الفاتحة بسورة )الجمعة(.

 ويقرأ جهراً في الثانية بعد الفاتحة بسورة )المنافقون(.

 أو يقرأ في األولى بـ )الجمعة(، وفي الثانية بـ )الغاشية(.

 

 أ في األولى بـ )األعلى(، وفي الثانية بـ )الغاشية(.أو يقر

 يفعل هذا مرة، وهذا مرة؛ إحياًء للسنة بوجوهها المشروعة. 

 وله أن يقرأ فيهما بما تيسر من القرآن، فإذا صلى الركعتين سلم.

 فِـيأ يَْقرَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬: َكاَن َرُسوُل اقالَ  َرِضَي هللاُ َعْنـُهـما َعِن النُّْعَماِن ْبِن بَِشير   -1

، َوَهْل أتَاَك َحِديُث لَـىعَِة، بَِسب ِحِ اْسَم َرب َِك األعْ الُجـمُ  فِـيِعيدَْيِن وَ ال

، يَْقَرأ  فِـيعَةُ، الُجـمُ ِعيدُ وَ الَع تَـمَ قال: َوإِذَا اجْ  غَاِشيَِة.ال ا بِـِهـمَ يَْوم  َواِحد 

ً أْيض  .(1)أخرجه مسلم ِن.تَـيْ الصَّال فِـي ا
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َصالةِ  فِـيَكاَن يَْقَرأ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ أنَّ النَّ  َرِضَي هللاُ َعْنـُهـما بَّاس  َعِن اْبِن عَ وَ  -2

اإلْنَساِن ِحيٌن ِمَن  لَـىعَ  تَـىعَِة: الم تَْنِزيُل السَّْجدَةِ، َوَهْل أالُجـمُ فَْجِر، يَْوَم ال

ُجـُمعَِة َكاَن يَْقَرأ فِـي َصالةِ الُجـُمعَِة ُسوَرةَ الملسو هيلع هللا ىلص النَّبِـيَّ الدَّْهِر، َوأنَّ 

 .(1)سلممأخرجه  َوالُمنَافِِقيَن.

 :صفة سنة الجمعة 

يسن للمسلم أن يصلي بعد الجمعة في بيته ركعتين، ويصلي في بعض 

 األحيان أربعاً بسالمين.

 أما إذا صلى في المسجد فيسن له أن يصلي أربعاً بسالمين.

 وال سنة للجمعة قبلها، بل يصلي ما شاء حتى يأتي اإلمام.

ىإِذَا صَ ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َرُسوُل ا : قالَ قالَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ةَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيأ َعنْ  -1  لَـّ

ً َصل ِ بَْعدََها أْربَعْلـيُ عَةَ فَ الُجـمُ أَحدُُكُم   .(2)سلممأخرجه  «.ا

هُ أ اْبِن ُعَمَر َرِضَي هللاُ َعْنـهُ َعْن وَ  -2 ىَكاَن إِذَا صَ  نَـّ عَةَ، اْنَصَرَف الُجـمُ  لَـّ

متفق  يَْصنَُع ذَِلَك.ملسو هيلع هللا ىلص  ٬، ثُمَّ قال: َكاَن َرُسوُل اتِـهِ بَـيْ  فِـيِن تَـيْ َسْجدَ فََسَجدَ 

 .(3)عليه

 :المسبوق متى يدرك الجمعة 

من أدرك مع اإلمام الخطبة والصالة فهو أفضل وأعظم أجراً، ومن 

أدرك مع اإلمام ركعة من الجمعة جاء بركعة أخرى وأتمها جمعة، وإن 

 ينويها ظهراً، ويصلي أربع ركعات.أدرك أقل من ركعة ف

                                                 

 (.879برقم )أخرجه مسلم ( 1)

 (.881برقم )أخرجه مسلم ( 2)

 واللفظ له. ،(882(, ومسلم برقم )937لبخاري برقم )أخرجه ا ،متفق عليه( 3)
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 :حكم ترك الجمعة 

من فاتته صالة الجمعة قضاها ظهراً أربع ركعات، فإن كان معذوراً فال 

 إثم عليه، وإن كان غير معذور فهو آثم إثماً كبيراً. 

عَِة: الُجـمُ لَّفُوَن َعِن تَـخَ ِلقَْوم  يَ  قالَ ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ النَّبِـيَّ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ٬َعْن َعْبِدا -1

َق عَ  ل ِـيُت أْن آُمَر َرُجالً يُصَ َهـَمـمْ لَقَْد » ِرَجال   لَـىبِالنَّاِس، ثُمَّ أَُحر ِ

 .(1)أخرجه مسلم  «.تَـُهـمْ وبُـيُ عَِة الُجـمُ لَّفُوَن َعِن تَـخَ يَ 

ُهـمَ أ َرِضَي هللاُ َعْنـُهـَماةَ ْيـرَ هُرَ  َوأبِـيُعَمَر  ْبنا َعنْ وَ  -2 ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َرُسوَل اا َسِمعَا نَـّ

عَاِت، أْو الُجـمُ  ِهـمُ يَنَّ أْقَواٌم، َعْن َوْدعِ تَـهِ نْ لَـيَ »أْعَواِد ِمْنبَِرِه:  لَـىيَقُوُل عَ 

 .(2)أخرجه مسلم «.نَ ِلـيغَافِ الُكونُنَّ ِمَن لَـيَ ، ثُمَّ بِـِهـمْ قُلُو لَـىنَّ هللاُ عَ تِـمَ لَـيَـخْ 

ِ الَعْن أَبي وَ  -3 ْمِري  َمْن » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬أَنَّ َرُسوَل ا هللاُ َعْنـهُ  َرِضيَ َجْعِد الضَّ

ً بَها َطبََع تَـهَ ع  ُجـمَ َك ثالَث تَـرَ   أخرجه أبو داود والترمذي .«قَْلبهِ  لَـىعَ  هللاُ اُونا

(3). 

 

 :حكم السفر يوم الجمعة 

يجوز لإلنسان أن يسافر لحاجته كل وقت، وأفضل أوقات السفر المختار 

يوم الجمعة صباحاً أو مساًء، وال يجوز لمن يوم الخميس، ويجوز السفر 

تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد النداء الثاني إال لضرورة، كخوف 

فوت رفقة، أو حضور وقت الرحلة في طائرة، أو سيارة، أو سفينة 

                                                 

 (.652برقم )أخرجه مسلم ( 1)

 (.865برقم )أخرجه مسلم ( 2)

 (.500برقم )الترمذي وه، هذا لفظو(, 1052برقم )أبو داود أخرجه  حسن صحيح/( 3)
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 ونحو ذلك.

(   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ)قال هللا تعالى: 

 .[9]الجمعة:

 الجمعة على المسافر: هل تجب 

صالة الجمعة ال تجب على المسافر، والمسافر ال يشرع له تقصُّد صالة  -1

 الجمعة ما لم يستوطن، وإن صالها صحت منه.

إذا مر المسافر ببلد تقام فيه الجمعة، وسمع النداء، وأراد أن يستريح في  -2

 هذا البلد لزمته صالة الجمعة، وإن خطب وصلى بهم الجمعة صحت

 صالة الجميع.

وال جمعة على المريض الذي ال يستطيع شهودها، وال على السجين؛ 

 ألنه معذور، فإن أُذن له بشهودها لزمته.

 :الحكم إذا وافق العيد يوم الجمعة 

إذا وافق العيد يوم الجمعة سقط حضور الجمعة عمن صلى العيد، 

يصل العيد،  ويصلون ظهراً، إال اإلمام فإنها ال تسقط عنه، وكذا من لم

 وإن صالها من صلى العيد أجزأته عن صالة الظهر.

هُ أَ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬َعْن َرُسوِل ا َرِضَي هللاُ َعْنـهُ ةَ ْيـرَ َعْن أَبي ُهرَ  َع تَـمَ قَِد اجْ » :قَالَ  نَـّ

. «عُونَ ُمـَجـم ِ عَِة َوإِنَّا الُجـمُ يَْوِمُكْم َهذا ِعيدَاِن فََمْن َشاَء أَْجَزأَهُ ِمَن  فِـي

 .(1) و داود وابن ماجهأخرجه أب

 :وقت ساعة اإلجابة 

                                                 

 (.1311برقم )ابن ماجه وه، لفظ اهذو(, 1073برقم )أبو داود أخرجه  صحيح/( 1)
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أخفى هللا عز وجل ليلة القدر في الليالي العشر األواخر من رمضان، 

وأخفى ساعة اإلجابة في يوم الجمعة؛ ليجتهد العبد في تحريها، وينافس 

 في األعمال الصالحة ليغنم وافر األجر، وهي ساعة خفيفة. 

نهار يوم الجمعة بعد العصر، وترجى ساعة اإلجابة في آخر ساعة من 

 وما بين أن يجلس اإلمام إلى نهاية الصالة.

ويسن فيها اإلكثار من الذكر والدعاء، وسؤال هللا من خيري الدنيا 

 واآلخرة، فالدعاء في هذا الوقت حري  باإلجابة.

عَِة، فَقال: ُجـمُ الذََكَر يَْوَم ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أنَّ َرُسوَل ا َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ةَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أ -1

 لَـى، يَْسأُل هللاَ تَعَال ِـي، َوُهَو قَائٌِم يُصَ ِلـمٌ ِه َساَعةٌ، ال يَُوافِقَُها َعْبدٌ ُمسْ فِـي»

ً َشْيئ  .(1)متفق عليه ِدِه يُقَللَها.بِـيَ َوأَشاَر «. ، إال أْعَطاهُ إيَّاهُ ا

 ةَ رَ شْ عَ  اتَ نَ اثْ  ةِ عَ الُجـمُ  مُ وْ يَ »: الَ قَ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا ولِ سُ رَ  نْ عَ  ٬ادِ بْ عَ  نِ بْ  رِ ابِ جَ  نْ عَ وَ  -2

َ سْ يَ  ِلـمٌ سْ مُ  دٌ بْ عَ  اهَ فِـي دُ وجَ يُ  الَ  ةً اعَ سَ  ً يْ شَ  هللاَ  لُ أ  رَ آخِ  اوهَ سُ التَـمِ فَ  اهُ يَّ إِ  اهُ آتَ  الَّ إِ  ئا

 .(2) أخرجه أبو داود والنسائي .رِ صْ عَ ال دَ عْ بَ  ة  اعَ سَ 

 

 

                                                 

 (.852ومسلم برقم )واللفظ له، (, 935أخرجه البخاري برقم ) ،عليه متفق( 1)

 .( وهذا لفظه1389، وأخرجه النسائي برقم )(1048) برقمخرجه أبو داود أصحيح/ ( 2)
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